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. M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY 

Arş. Gör. Bayram Ali ÇETİNKAYA* 

I- GİRİŞ 

Toplumlar kültür, inanç, adet ye ·geleneklerin, nesilden .. nesile aktarabildikleri 
ölçüde ayakta kalınaya muvaffak olurlar. Özellikle yirminci yüzyılın son yıllarında, 
belirttiğimiz faktörler daha da örieın kazanmaktadır. Tarihi yüzlerce asra dayanan bir 
milletin evlatları olarak, geçmişimize, İcültürüınüze, inanç ve benliğimize sahip · 
çıkınamız ve bu değerleri muhafaza e'tmemiz, bizim ve. bizden sonraki nesillerimiz için 
bir güvence olacaktır. Toplumlarda en geç dejenerasyona uğrayan ögelerin başında din ve 
kültür gelmektedir. Bunlar'ın sonraki nesillere ulaştırırmasında yazılı ve sözlü bilgi 
bii-ikimi, elbette milletierin kaderlerini belirlemektedir. . · 

' ' ' 

. . . Osmanlı Devleti'nin üÇ kıtada farklı din, dil've ırka mehsup insanl,arı bir arada· 
ba~ış içinde yaşayabilme ortamına hazırladığı Ortaçağda, Batı karanlık dönf)ınini 
yaşamıştır. Fakat ·Osmanlı Devleti'nin yükselme {zirve) dönemi," zaman içerisinde 
duraklama, gerifeıne dönemlerinden geçerek, yerini yıkılınaya bırakı:ıüştır. Osmanlı 
Devleti'nin .son iki yüzyılında Batı'ya yörielik ve ona açık bir siyaset uygulanmıştir. 
Özellikle Osmanlı Devleti'nin son çeyrek yüzyılı, çok farklı düşünce've uygulamalara 
sahne olmuştur. Kuşkusuz bunda Isiahat Fermanı'nın, Tanzimat ve Meşrutiyet 
Dönemlerinin etkisi büyüktür. · · · · · · j " ' · 

.. ·· Çalışınamızın konusu olan M. Şeınseddin Günaltay da Osınanlı...Meşrutiyet 
Dönemi fikir akımlarından büyük ölçüde etkilenıniştir. Yaşadığı zaman dilfmiriin farklı 
yönetim biçimlerinin hakim olduğu bir döneme rast gelmesi, onun ehemıniyetirii bir 
kat daha artırmaktadır: Türk siyasi ve fikir hayatı, en yoğun düşünce hareketlerine ve 
tartışmalara -bu dönemle ilgili inceleme ve araşfırmalar çok az olmakla birlikte- sahne 
olmuştur. Halbuki, gerekOsınanllı De~leti, gerekse yeni Tüi·kiyt? Cumhuriyeti ile' ilgili 
alınan kararlara ve uyguhiriıalara, bu zaman dilimindeki fikir ve eylemler' kaynaklık 

. etmiştir. 

JI. HAYATI 

Şeınseddin Günaltay, "yorgun ve hasta" Osmanlı ile yeni Türkiye arasında· 
köprü vazifes~ni yerine getiren ender fikir ve siyaset adaınlarımızdan birisidir. dünaltay 

· 1883 yılında Erzhıcan'a bağlı ·Keımiliye (Eğin)' de dünyaya geldi. Babası huzur derslerine 
katılmış Müderris Ethem Efendi,, annesi Sali ha Hanım'dır.Şem'seddin Bey, Üsküdar'da · 

· Ravza-i Terakki'de Vefa İdaı;lisi'nde okuduktan sonda Daru'I-Mualliınin-i Aliye (Yüksek 
.· Muuallim Mektebi) ye girmiş, fen kolundan ·mezun olmuştur. Bilimsel çalışmalar 

. . \ . 
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yapmak maksadıyla yurt dışına- giderek, Lozan Üriiver~ite;si'niri Tabiyat (Do~a · ·.
.Bilimleri) bölümünü l:iitirmiştir. Bir müdddet öğr~tmenlik yapinıştır. 1914' de Paru'l'- · 
Fünun Edebiyat fakültesinde Türk Tarihi ve İslam Kavimleri müderrisi ol_arak ·dersler . 
verm-iş, sonra d:ı ilahiyat Fakültes'i dekanlığına atanmıştır. 1915 d~ İttihat ve Terakki 
Fırkası'ndan Ertuğrul (Bilecik) mebusu olmuş ve bu görevi 1920 de Medis-i Mf;.busan 
dağılınncaya kadar sürdürmüştür. Aynı zamanda Daru'I-F.unıin'daki derslerhıi de ih:mal 

' etmemiştjr. · . • . • · · 

Güna\tay, bir müddetittithat ve Terakki baŞkanlıgında bu.lunduktan sön.ra 1918 ·. 
de kurulan Teceddüd Fırkası'nın 1 kurucuları arasına katılmıştır. Mütai:eked~n sonra,· 
kurulan bi van-ı Harp' de, harp sorumlusu olarak, İttihat ve Terakki'nin iled gelenlerini·. 
sorgulayan komisyonda görevlendirilmiştir { 191 8). Ankara Hükümeti 1920 d~~ 
kurulduktan sonra, İstanbul belediye ıneclis üy~liğine ve reis vekilliğine seçilmesinin . 
ardindan Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyetj'nin İstanbul şubesinde 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Mustafa Kemal'in emri yi~ İstanbuf Cumhuriyet Halk Partisi 

· teşkilatını kurmaya memı,.ır edilmiştir. . ·· · . . · . 

1923'de II. B'üyük Mill~t Meclisi'ne Sivas Milletvekili olar~k gfren·, Güria\tay, _ ... 
_Sivas ve ardından Erzincan· milletvek,illiğini · 1'9?4 yılına kadar sürdürmüştür. 
Milletvekilliğiyle biflikte İstanbul· Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tarih· 
profesörlüğü 'Yapmış, dersler vererek öğrenciler Y,etiştirmiştir. Hasan Saka'riı'n 
istifasından sonra 1 5 Ocak 1949 da Türkiye Cumhuriyeti'nin 14. ]3aşbakanı sıfatiyla tek . 
partLdevri Cumhuriyet Halk Partjsi'nin son hükümet başk~nlığıri~ seçilmiştir (15. 1. 
1949-22. 5. 1 950). Arikara ilahiyat Fakültesi'riin_ aÇılri1ası ve dini eğitime ağırlık · 
veri\mes·i~ serbest seçimlerin yapılması ve 1946 seçimleriyle şai.helerin son bulmasJ · 
onun başbakanlık döneminin önemli 6\ay\arındandır. 14 Mayıs 1950. seçimlerinde 
Dembkrat Parti'nin çoğunluğu almasıyla Başbakanlıktan uzaklaşıp, 1950 seçimlerinde_ 
Erzincan milletvekili olarak Meclis' e girmiş; 1954 seçimlei·indç milletvekili. 
seçilememiş; 1958-59 yıllarında C.H.P: İstanbul İl Başkanlığıiıdabuluriduktari sörtra 27 
Mayıs ı 960 ihtilalinde Kurucu Meclis üyeliğinde görev alm'ış; 1961 yılında C.H.P. den 
İstanbul Senatörü olmuştur. Ancak bu göreve başlamadan vefat etmiştir (191 Ekim · 
ı 961). Cenazesi Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilıniştir2 : . · _, . . · · 

III- iLMi KİŞİLİGİ , 

. ·. \ 

. Günaltay, hay~tı boyunca ilimden ve'i!im çevresinden bir an için dahi olsa.-·. 
· ayrılınaniıştır. Yaşamının büyük bir. bölümijriü- politika o\uŞturmuşsa .da, o,. politika · i 

içinde dahi-ilmi çalışınalarıni sürdü,rınüş, araştırınalar yapmıştır. Millet Meclisi'n.deki 
1 

konuşınalarında da sık sık tarihi olaylardan, tıraştırmal ardan bahseı:Jen ve bun.\ıiri · ! 
gündeme getirmekten çekinmeyen bir tavıra 'sahlp.olmi.ıŞtür. ilfin ve araştırrtfalardan : __ :.~;,-": 1 

uzak kalmadığının en soınutkanıtı; kendisinin.l930'da Türk Tarih kuruiı1u'nun kqrucu · 
üyeleriarasında yer alınış olmasıdır._ · _ . . · · 

__ Günaltay, 1941 yılından·itii:ıaren,vefat tarihi olari 196\'e .k~dar bu kurumun 
başka,nlığını yapmıştır. Tarih ko~grelerine katılmış; tebliğ\er sunınuştur ... Türk Tarih: 

. ___ :_. :.:.:.~_: .. :-:.::..;__.:..:_,.:...:._:. ... -: .... ::.:.::.::.::~..:.:..::::..:::..:..:...:.:..::::.:.:...::.:.:.0::.:::::.:.:.:.;:::_::.:.:.:::::::;'-y::~.::::.::~;:...~~:,. _____ ·_: __ ,__: __ ; __ .:.;~ -~~-· :-~ __ __'._:.,._~::::::.:-..:..:::::::=::.:= 

--------------~----------

l Mondros Milt~nikesi'ııden (30 Ekiı~ 19.18). sôn~a iktidardaki lttillrı_(yeJ~ı,ıkki FırJ<ası ol~~aanüsHl bir 
kongre ile kendisini Feshetme kararı aldı, .ı Kasım 1918 de toplanan kongrede Teceddü\1 Firkası adıyla-
yeni bir parti kuruldu. Geniş bilgi için bakıı)l~ Ana ·Britannica, "Teceddüd Fırkası"· mad.,.Ana yay_.'.' 
Istanbul 1990, XX,477. . _ . . ._ · . . -

2 Meydan Laroussc, ''Günaltay" maddesi, Konya, ty., V,433; Ana:Britannica, "GÜnaltay!• lnad.,;?C,IS9-. 
160; Çubukcu, 1. Agah, "Cumh_uriyet Devrinin -Bir DüşünUrU ş, Günaltay'ın. Dini Düşüncesi", APIF. SO.·. 
Yıl Armağanı, An kar~ 1973,_s. 185; Coşkun, !smail, Tür_ldyc'dc Sosyoloji, Istanbul 1991, ~- ·ı74. · · 
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Tezi'nin geliştirilmesinde ve resmi tarih kitaplarının yazılınasında etkin görevler 
almıştır3 . · 

M. Şemseddin Günaltay, Batı t~klitçiliği karşısında milletin uyandırılması, 
Batılıların ve Batıcıların iddi~larının aksine İslam'ın gelişmeye engel olmadığı, yanlış 

· , anlayışlardan kaynaklanfin aksaklıklar bulunduğu, İslam'ın ana kaynaklarından 
öğrenilmesi gerektiği: Türk riıill.etinin İslam Medeniyeti'nin oluşmasında ve ' 
yedeşmesinde önemli roller üstlediği gibi konular üzerinde durmuştur4 . Türk ve İslam 
Tarihi al~nındaki çalışmaları, Cumhuriyet döneriıindı; daha çok Anadolu, Mezopotamya 
ve İran'ın ilk çağ tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır5 . · . · · 

Günaltay, .Batılıların yapmış olduğu tahrifleri ve iftiraları; ilmi metodlarla 
, çalışmak suretiyle, zekaları çemberleyen fikir kapitülasyonlarından uzaklaşarak boşa 
çıkarıtaeağına işaret etmiştir. Bunun için de Türk çocuklarının sahip olması gerekli olan 
ilmi. metodun tahri.fleri, vesikalara ve belgelere dayanarak sonuçsuz bırakmak olduğunu; 
bu yöntemle de peşin fikirleri n isnadların, haksızlık ve iftira! arın· ortadan kalkacağını 
savunmuştur. Ona göre·, bunları yapabilmek içinöncelikle "höyükleri kazarak, mezarları. 
deşçrek tarihten önceki zamanları aydınlatacak eserleri meydana çıkarmak"' 
gerekmektedir. Diğer taraftan kitabeleri derleyerek, arşivleri didikleyerek yerli .ve yabancı 
kütüphanelerde tadhimizle ilgili vesikalar toplayarak yazılı deyirled aydınlatmak· 

~ ·]azımdır. Şemseddin Bey, Büyük Türk Tarihi'nin ortaya çıkarılması için, öncelikle 
yukarıda zikredilen. faaliyetlerin yapılmasının gerekliliğini belirtmiştir6. Günaltay'ın . 
ilmi şahsiyetinde, "Üim ve fende çağdaş uygarlığı be~imsemek" düşüncesi yatmaktadır?. 

IV- ESERLERİ 

A- Eski TürkRaifleri ile Yazıbiıış Eserleri: 

Zulmetten Nuni (1925); Humfattan Hakikate (1916); Maziden Atiye (1923); 
Tarih-i Edyan (1922); Felsefe-i Üla İsbat-ı Vacib ve Ruh Nazariyeleri (1923); İslam 
Tarihi (1922); Mufassal Türk Tarihi (1922); İslam Dini Tarihi ( 1 924); Fennin En Son 
Keşfıyatından (1912); İslam'da Tarih ve Müverrihler (1923); Muntehap Kıraat (1923). . . 

,' B- Yeni Türk Hmfleriyle Yazılmış Eserleri: 

. .Müslümanlığhn Çıktığı ve Yayıldığı Zamanlarda Orta Asya'nın Uinumi · 
Vaziyeti; Mezopotarriya"Sümerler; II. Babil İmpar!ltorluğu ( 1 934); Suriye ve Palastin 
( 1934 ); Türk Tarihinin Ana Hatları Eserinin Müsveddeleri ( 1934 ); İbraniler ( 1936); La 
,Decande du Monde Musulman Est-Elle Due A L'İnvasion des Seldjocides? (1937); Türk 
Tarihihin İlk Devirleri Uzak Şark, Kadim Çin ve Hind (1937); Türk Tarihinin lik 
Devirlerinden Yakın Şark, Elam veMezopotamyai(l937); Türk Tarih Tezi Hakkındaki 
İnhitatların Mahiyeti ve Tezin Kati Zaferi (1938); Tarih Lise I (1939); İbn-i Sina'nın 
Şahsiyeti veMilliyeti Meselesi (1940); Yakın Şark II (1946); İnin Tarihi (1948); Yakın 

'3_ Kara,lsmail, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, Istanbul 1987, 11,403-404. 
4 Bkz. Günal tay, Şemseddin, Zulmetten Nur'a, Istanbul 1. Baskı, 1331, s. 98 vd; Günal tay, Mazideri Atiye, 

· Istanbul 1923, s. 8-153. . . 
5 Küç(lk, Abdurrahınan, "İlim, Fikir ve Siyaset Adami Olaralt M; Şemseddin Günaltay", basılımıınt~ 

makale, Ankara .1992. 
'6 "Türk Tarih Kur:ıımu Başkanı Prof. Ş. Güıialtay'ıu Nutku", Be Ileten, ci lt 2, sayı 29, s. 57. 
7 . 

Çubukcu, agın., s. 185-187. . · · 
1 

.. 
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Şark IV, HUrriyet .Mücadeleleri (1958); Persler'denRoı~aiıhira Kadar: Selevkasl;r,,' · 
Nebatiler, Galata! ar, Bitinya ve Bergana Krallıkları ( 1 951)8. · · ·· · · : .. • · · 

V- DİNİ VE TOPLUMBAL DÜŞÜNCESi ·. · 

Günaltay, dini, tarihin her devresinde insanlığın hıane'viyatınh hatta. maddiyatma :' · 
hakim tek am il şeklinde vasıflandırriıaktadır. Ona göre diq.ı cemiyet hayatı ile. ilgili. olup 
toplumun ·içinde bulunan fertleriri zaruri olarak kabul :ettikleri bir ta~ı111 teJakki ve 
arnelierin heyeti mecmuasİndan ibaret olan ictimai bir müessesedir. Öünaltay; dinin fert 
ve cemiyet hayatındaki fonksiyonu üzerinde dururhn, · rnülhit. ve ateistıerin fi.ıqr 
babalarından sayılan Dante'den· alıntılar yapmıştır. Dante'nin düşünceleri He elinin , 
gerekliliği meselesini işlemesi enterasan bir yöntem olarak Şemseddin Bey. tarafından 
kullanılmıştır9. · · · ı 

Şemseddin Günaltay akil ile haki! çatışırsa akli delil i~ .tercihi Ve nakli delilin .. 
ise tevilinin İslam'ın esasından olduğunu savunmuştur. Ona göre yeni yerii ()rtaya çıkan· 
mesele ve problemierin çözümsüz olmayacağı, kıyas ve içtiha~ yolları ile b'unlann. ··. 
üstesinden gelineceğine işaret ederek "İçtihat kapısının" kapalı olmadıgını belirtmiştir. 
Zaten ictihat metodunun kullanılmasına dinen. me mm: olduğumuz,· İslam'ın esas h 
.noktalı;ırındandır. Böylece ilerle!lleyi engelleyici ve sınirilaociıı:ıc.ı. blr sıkmb.fıın..'I~iiıin 
Dini'~de yerinin olmadıği bir gerçektir: Günaltay ilin i, dini ve .fen ni Hi nı ler diye ikiye . ·~ 
a~ırriıış; her İkisinin de müslümanların ilerlemesi için gerekliliğineina~~ıştiriO. · 

Günaltay'ın maai:ifle ilgili problemleri ortaya koymas; ve çöztlrnler sunnia.sı,' 
hem kendi dönemi hem de günümuz eğitim sistemimiz için bir .kazançtır. Zira sorunlar 

. ve sıkıntılar büyük oranda henzeşrnektedir. ·o, öğı;etrnenliğin <?zel ve ı;aygın bir meslek 
olduğunu, bunun için de her, önüne gelenin ''lanettayin bir rnektep şahadetnarnesi veya 
sathi bir irntihana istinaden· tayin edilen rnu'alli~elerin" inuallirq yapılmamasını; · ... 
. bilmek ile "talirn'' in farklı dururnlar olduğuqu; yine okullard.a uygı.ılanari prpgrarnların .. 
.insanırnıza uygun olrnayışını; kö'rpe zihinleHfı ne kadar faydasız. ve.gere~·şi·i bilgilerle .. 
meşgul edildiğini şidde.tle eleştirmiştir ll. · · · · · · · · 

. M. Ş em seddin Bey, gerileme ve tükenrnenin. sebepleri içerisiride tekkelerin de 
rnenfi yönde büyük birfonksiyon icra ettiğini belirtriıjş~ir.' Ona göre tekkeler; Osmrinli, .·. 
Devleti'nin diğer devletler karşısmda güç kaypetrnesiile birlikte esasvazifelerini.yerine 
getirememiş; atalet, miskinlik ve asker kaÇaklarının sığındıkhirı·ıpekanlat haiine .. c·; ".i 
dönüşmüştür. Aslında tekkeler, insanlarımizılı .sosyal ilişkileri'nidüzeiıl~yen,. kişili~ 
haklarını anlatan, toplum içinc:leki sosyal statüleriı;ıin gereği gl!!n.şahşiyetUql.:Z:arıdır~ri.' . : 
sıcaksevgi yuvaları olmuştur. Ayri ca millletimizin. savaşlar, fel.akbtler: .ve rriusibetler:. 
karşısında sabırlı ve metanet sahibi . olmaları, manevi ve ~uhf kemale ulaŞma) arı' bti . 

·' 
'i 

toplum ocaklarında gerçekleşmiştir;.Ancak diğer. kurum ·ve teşkilatlardaki (as~efi;idari!: .. · 
. iktisadi. .. ) gerileme, dağırmave koordinasyon eksiklikleri; bu "kamil insan" yetiştiroje 

hedefi içerisindeki sevgi ve kardeŞlik yuvalarının bozulmasına zemin haiırlamıştıtl2; · . 

. . . O, tekkelerin eski kimliklerine kavuşturu;~p, ıslahedilebile~eğini ve tekr~r<. 
"feyizli ~üesseseler" haline dönüştürulebil~ceğini savuıimuştur, Ayrıca · 

8 Çeti:nkaya, B.•Ali, M. Şemseddin Günaltay ve Fikriyatı, (Bnsdmaınış 
s. 36-37. ·'. . . . 

. 9 Günaltay, Zulmetten Nura, s. ss~s9. 
lOaunaitay, age., s. 99-159: · · 
ll . . . 

Günaltay, age., s. 304. 
l2aüna!tay, .age., s. 1.94. 

.,, .. ,, 
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zaınanındaki tekkelerin işlev ve durumlarını da sorgulamayı ihmal etmemiştir: " ... 
Gerilemiş medreseler son asırlarda Gelenbevl gibi nadir birkaç zat yetiştirmiş olduğu 
gibi, tekkeler de ihtiinal ki, birkaç mümtaz sima yetiştirmiş; ihtimal ki bugün de 
bozulmamış, çığıı~ından çıkmamiş bazi tarikatlar kalmıştır. Tekkelerin bugünkü hali 
zamanın ihtiyaçları, asrın medeniyeti ile telif edilelebilir mi?" ı 3. ' 

. Düşünürümüz;. kaza ve kader konusunda fatalistler (kaderciler) in fikirleri 
üzerinde durmuştur. Fatalistler her şeyin ezelde takdir edilip tayin edildiğini, mukadder ' 
olan ne ise .onun gerçekleşeceğini ve takdire karşı herhangi bir tedbir alınaya gerek 
·kalmadığı fikrini taşıınışlardır; Onlara göre; fiiller ve olayların gerçekleşmeleri tabiat 
· dışı ve onun üstündedir. Bundan da anlaşılacağı üzere fatalizm, beşerin irade ve seçme 
hakkını elinden tümderi alınası sebebi ile "cebri" bir konuina düşmüştürı 4 . O, bu 

· n'oktada fatalizın ile deterıninizin bir ınukayesesine girmiştir: Fatalizm, itikadi bir 
mezhep olduğu halde, determinizm, fenni ve tecrübi bir· meslek felsefesidir: 
Determinizm, meydana gelen olayların ve fiilierin cümlesini illiyet (nedensellik) 
prensibi ile açıklayan her nevi hadisenin bir takım sebep .ve .zorlama ile zuhur ettiği 
fikir.lerini ileri sürmektedir. Bu düşünce ekolü, tabii kanunların kapsamı içerisinde var 
olan her eserin bir müessiri fikrine dayanmaktadır. İnsandaki irade bir tasariamadan başka 
bir şey değildir. Halbuki tasariama fiilin tasviri anında en çok tesir eden ve konu olan 
sebebe tabidir. Dolayısı ile deterministlerin anlayışı insanda gerçek anlamı ile iracje ve 
ihtiyarın olmadığını bize göstermektedir. Bizim irade ve seçme özgürlüğü (hakkı) olarak · 

· vasıflandırdığimız, deterministlerin anlayışında bir mecbudyet ve çaresizliktirı5. 
' ' ' 

VI- 'TüRKÇE VE- yABANCI DİL MESELESi ' 

. Günaİtay, Türkçe ve yabancı dil tedrisatınin gerekliliği üzeti~de .de fikirler 
serdetmiştir. Düşünürümüz, fikirlerini ağırlıklı olarak ifade ettiği "Zulmetten N ura" adlı 
eserinin ilk baskılarında yabancı dil öğretimine değinirken Arapça ve Farsça teclri~atının 
lüzumu üzerinde durmuşturı 6 . Fakat eser.inin daha sonraki baskılarında Arap ve Fars dili 
öğretiminin üzerinde durmadığı gibi, ci' bölümleri esednden ç'ıkarmıştır. Kanatimizce 

. bunun seb~bi zamanın devlet politikası ile uyuşm'ak ve mevcut iktidara !<arşı muhalefet 
etmemek gibi nedenlerin bulunduğudur. O, kitabının son. baskılarında yabancı dil 
oğretiıninden bahsederken de, o günü-n şartJannda revaçta olan Fransızca öğretimini 
kastetmekte ve okullarımızda en- çok önem verilmesi gereken derslerdeı:ı. birisi olarak 
Türkçe dersini görınektedir-( · 

Türkçe'nin yabancı kelimelerin etkisi altında acınacak bir durumda olduğunu; 
·ayrıca dil kurallarının ve imla usulünün belli ve sabit olması gerektiğini savunmaktadır. .. 
• Bu handikabı aşmak için, öncelikle öğrenci serbestçe okumaya, düzgün ifadelerle 
konuşmaya. alıştırılmalı, sonra dilin esas ve kurallari öğretiJip edebiyat derslerine 

. geçilirse zaman ve emek kaybı önk~nmiş olur. O, öğrencilere ayrıca edebiyatderslerinin 
.verilmesi halinde bun.un şefkat, insaniyet, mürüvvet ve vatanperYerli k gl bi ınelekelerin 
uyandırılmasında katkıda bulunacağına işaret etıniştiı-17. 

ı3aUnaıtay, age., s. ı94-ı96. 
l4aunaııay, age;, s. 35 ı -352. · 
ı5aunaltay, age., s; 353. · · . 
ı 6aunaltay, Zulmetten Nura, Tevsii tıbaat matbaası, 2. Baskı, .J,i~.ıibul ı 33 ı, s. 342. 
ı7 ' . 

Günaltay, age., s. 345--347. 
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VII· BATI. HAKKINDAKi 'DüŞÜNCELERi 
Şemseddin. Bey, Batı'nin çifte standart uygulamalarını '{e yaşadığı dönemde 

· vuku bulmuş olayları karşılaştarmalı bir şekilde· vermiştir. Ona gö~e. Avrupa· süreidi 
insanlığı ri ham isi, zulmiin düşmanı,olduğunu, r:)ogu. milletlerine karşı bir gurur vesiıesi 
olarakpropagandasinı yaparken, şakilerin melun cinayetlerini {Balkanlar'da) görmeye.rek, ' 
Şarka yüklenmek, onu ezmekve."Hilal'in" parlayan ışı~ıiıı of~adan kaldrmak iÇinçaba 
sarfetmelctedir. Bir de Batının Müslümanlara medeniyet dersi vermey~ çalışması,Doğuyu 
barbarlıkla suçlaması, medeni (!) Avrupa'nın "Ilaç" namına- besledikleri· çirkjn ' 
eme'lleriyle. çelişmektedir.Aticak insanlık tarihi ve adalet, insanlık açlı,na beşerlyeti 
hunharc:a katleden.leri,sömürenleti',kanını emenleri ve bunlara göz. yumanlan 

: 1 

' '1 
• 1 

' . ~ - ' . ' ' . .' J 

lanetliyec~ktir·· . 

Günaltay,gelişmiş Avrupa'nın Şarka insanlık d·ersi veren ve· bu hususta • 
Müslümanlan insafsızca, haksız ithamhır: altında· bırakan basıri~ya)'ın organlarının, kaplı 
haydutların zulümlerini, zafer destanı şekÜnde vasıflandırmaktah 'h aya' etmeleri 

' gerektiğini belirtmiştir. Gerçekten, içinde bulunduğUmuz asrın başında ve sonıinda Batı 

1 
1 

! 
ı 
i 

1 

1 

i · Uyg-arlığı'nın Doğu'ya, özellikle müsİüm.anlara' karşı izlediği pölitikada büyük· 
değişiklik olmamıştır. Balkanhıu'da, Ortadoğu'da ve Afrika'da Avrupalı deyletlerin plan,. 
ve projelerinin günümüzde de dah~ gelişmiş_metotlarla devam ettiği 'gôrülm~ktedir:, ... , · · 

. Ona göre,Avrupa'nın me~l~ketimizleb~.derec~'yak;ıridanilgilenmesirtdeki en>. 

'' 1 

J 
-ı 

önemli faktör, Çıkarlarıdır. Onların faaliyet ve ihtiraı;larına gerekli ortamı haz:rlayan ve. 
belki teşvik.eden şeyde bizim cehaletirniz, sanat ve ticarette; ilim vefemde bu derec.e geri 
kalmışlığımızdır. O, Avrupa'nm uyguladığı çifte standart politikasını örnekleriyle . 

1 

sergiledikten sonra, "Avr'upa niçin bizim parçiılanmamızı istiyor:?" sorusunu 1 

i 

cevaplama~tadır: ·Batı, · İslam'ın yeniden doğacak gün~şinin Türkiye . ufuklarında , 1 

olabileceğini düşündük'çe a&abileşmekte, bu sebepten geleceği İl siyasi kararlarına sahip / 
bir İslam hükümetiniri. varliğını ·tehlil,celi görmektedir. Z,ira ~u hükümetin; sömürgeleri, . 
altında olan müslümanlara örnekteşldl edebileceği düşüncesi, onlara geleceğitehlikeli 1 

ve korkunç göstermektedir18. . .i 
. VIIİ- LAiKLİK VE l63, MADl}E· HAKKINDA i '' i 

. . · Şeınseddin GÜnaltay'ın laikıikle HgilrgörüŞterrnr;u"i)ra:n·ertşıeri-B~şka~lıği'nın- --···· •-.1 

1949 yılı büteesi görüşmeleri yapılırken yaptıği'konuşı:n'alardan belirliyebilidz~ Diyan:et . 
bütcesi ile ilgi ii. konuşmalardan sonra Başbakan ve Sivas mebusu o,larak şöyle , , , / 
konuşmuştur:' · · ·' . - , ' - 1 

· "L~ik bir devlethi, laik ·m~çUşi.hdf!. tı!~tıir dini e~ps hakkında 'htÇbir ferdi n,.· · 1 

konuşma hakkı yölctur~ Biz burada d~n Jcuruciı bir h~yet'değfliZ: Devletin"Siyasi; idilti;: ··-' :ı 
iktisadi .ve 'kültürel. esaslarını . ve milletin müdl;lt~sı vasıtalarını düşünmek ve . 
nizarn lamakla mükellefiz. Her dinin esıısi üzerinde konuşmak, o' dini n llirri adaQılçirına. · 
aittir. Bizim kuracağımız ilahiyat fakültesin,&m .yetiŞen gençler meinleketirr ihtiya6,ı ne. , : 
ise, ona göre. bir veche veritle_ı:. Biz .burada bu meseleferde fazla konuşmak hakkına sahip · . i 
d~ğ~~i.z .... ~a~nız~DiYaJıı;;Lİşleri .. B_~şka~ı:mn ... ~.~y~p_ve~e~_(!ğ! ı:r!~'.'t~-ü~~i~~~e,}~_~s~L.:'_,_~ .J 

· huku.111et reısı sıfatıyla ben cevap verecegım. Bızım meınlel<ette fierl<es nurôu-r;·nur-olan~-ı 
bir memlekette yaşayarLİnsanların aki_d_el~rifıe tecav,üz e tın ek, hi~bir· vatandaşin hakkı _·_, .. ) 
değildir. Herkes kendi kanaati ile kalır. ~iz fal~n mezhehiiı pdamioir-veya f~~~ndine····~ ·.:·ı 

* Bu•görüşler "Balkan Savaşı" sırasında ifade edilmiştir. 1 
18 1 Güna!tay, age., s. 39-40. . 1 

.. , '. 
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.i 
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- ·•ı, 
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-mensup diye kitnse üzerinde bir hüküm yürütemeyiz ve kendisini ne için bu inanıştasın 
diye mesul tutamayız':,l9. . · · . . . 

Her ne kadar Günaltay, ~ir yandan İlahiyat fakültelerinin kurulmasını 
destekliyerek, dini yüksek tedrisata önem verse de, diğer yanda 163. maddenin 
çıkmasında önemli rol oynamıştır. O, .163. madde He ilgili yapılan • Meclis 
görüşmelerinde bu madde hakkında şı,ınları ifade temiştir: · · · 

, " 'İİtica yoktur' diyorlar, bunu ben de kabul ediyOrum. Ancak Komünizm İrtica 
siması halinde tezahür edebilir, ettiği yerler de vardır. Fenalıkların olmasını hep birlikte 
istemiyoruz. Fakat bunu önleyecek kanunu yapalım. Bu tasarılarla kimseyi asmıyoruz, 
kesmiyoruz. Hadise çıkmadan fiili sabit olmadan hiç kimseyi mahkum edecek değiliz. 
Bu kanun demokrasiyi öldürmek için değ_il, yaşatmak için getirilmiştir. Bir memlekette 
huzur ve sükun olursa, herkes fikrini se~best söyle~ek imkanına malik olur•ı20. 

Bu konuşmalardan sonra Günaltay hükümeti 163. maddeyi kabul etmişti~*. 
IX-. SONUÇ 

Şemseddin Gün~Jtay'ın yaşadığı zaman diliminde, fikir akımları çok çeşitlilik . 
göstermiş; hepsi de gerileyen, yıkılınaya doğru giden devletin "Nasıl kurtulacağı" 
soruşunun cevabını kendilerinin vereceğine inanmışlardır.. Şemseddin Bey, Il. Meş.nıtiyet 
dönemindeki. fikir akımlarından İslamlaşma, Türkleşmı< ve Muasırlaşma akımlarının 
sentezinde Ziya Gökalp'in fikirlerini benimsemiştir. O,kurtuluş yolu olarak, bu üç fikir 
cereyanını görmüş ve bunlardan biri diğerine feda edildiği takdirde; toplumsal gelişmenin · 
ve çağdaş ilerlemenin gerçekleştmıeyeceğine inanmıştır. · 

O, her zaıran övgü ile bahsettiği demokratlığı ve siyasi ~işiliği ile Türkiye 
,:cumhuriyetini tek' parti. yönetiminden çok partili demokratik döneme taşımıştır. 
Hazırladığı seçim kanunuyla da aşılması güç olan statükoyu o~tadan kaldırmıştır. İlk 
İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Kursları'nın açılması onun başbakan iken 
gerçekleştirdiŞi icraatlardandır. 

Tek parti döneminin son başbakani İlahiyat profesörü M. Şemseddin Günı:ıltay 
düşünce, fikiı' ve basın özgürlüklerinin sürekli destekleyicisi olduğu iddiasında 
bulunmuştur. Ancak onun bu iddiaları 163. madde gibi yasak koyucu maddeleri (10 
Haziran 1949) çıkaran bir hükümetin başkanı olması ile töhmet altında kalmıştİr. · 

Şemseddin Günaltay, Meşrutiyet döneminde İslamci-İttihatçı; mütareked~ 
sonra İttihat ve Terakki'yi yargılıyan komisyonda; .Cumhuriyet'in ilk yıllarında 
Cumhuriyetçi, Kemalist, Demokrat; 1960 İhtilali'inde oluşturulan Kurucu Meclis üyesi; 
"İhtilal'den sonra CHP'nfn İstanbul SenatÖrü olmuştur. Onun tüm bu görevleri bir 

. potada tüplayabilmesi oldukça ilginç bir durumdur. Bu sürece paralel olarak zaman 
içerisinde gerekfikirlerinde, gerekse eserlerinde önemli ve kökili değişiklikler olmuştur. 

· 19TBMM. Tutanak Dergisi, VIII. dönem, lctiına: 3, ciıt: 16/2, Şub~t 1949 kq~uşmaları, s. 451. 
20TBMM. Tutanal• Dergisi, VIII. dönem, Birleşim: 104, oturum: 3, 8 Haziran 1949, s. 597-98. 
* . . _163. inadde 12. 4. 1991 tarihinde 3713 sayılı kanunun 23.Jnaddesi ile yürüdükten kaldırılmıştır. 
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