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Doc. Dr .. Cumhuriyet Ün[versitesi ilahiyat Fakültesi 

M. Semseddin Günaltay. Osmanlı Meşru

tiyet Dönemi fikir cereyanlarından bü

yük ölçüde etkilenmiştir. Yaşadığı zaman dili

min in. farklı yöne tim biçimlerinin hakim ol

duğu bir döneme rast gelmesi. onun ehem

miyetini bir kat daha arttırmaktadır. Günal

tay'ın bu özelliklerine bir de siyasi kişiliğinin 

eklenmesi. fikir ve düşüncelerini araştı rma

m ıza vesile oldu. Zi ra. Türk Siyasi ve fikir ha

yatı. en yoğun düşü n ce hareketliliklerine ve 

tartışmalarına bu dönemde sahne olmuştur. 

Ne yazık ki bu dönemle ilgili inceleme ve 

araştırmalar yeterli olmamakla birlikte. gün

demimizi de uzun süre i şgal etmemiştir. Hal

buki, gerek Osmanlı Devleti. gerekse yeni 

Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili alınan kararlara 

ve uygulamalara. bu dönemdeki fikir ve ey

lemler kaynaklık etmiştir. 

Ayrıca Meşrutiyet dönemindeki fik ir a kım la

rı ve ideoloji ler. bu dönemin. düşünce baz.ın-



da dinamik ve aksiyener bir yapıda geçmesi
ne sebep olmuştur. Bu çerçevede dönemin 
fikir akımlarından islamcılıgın önemli tem
silcisi ve daha sonraki dönemlerde ehemmi

yetli vazifeterin insanı. Semseddin Günal
tay'ın düşünce dünyasını yakından inceleye
biliriz. 

Ancak daha öncelikli bir husus olarak döne
min fikir akımları .içerisinde Günaltay'ın yerini 
belirlemek, onun düşüncelerindeki degisim 
ve dönüşümü an lamamıza yardımcı olacaktır. 

Meşrutiyet dönemi fikir,cereyanlarını; Garpçı

lık, lslamcı lı.k ve Türkçülük seklinde üç ana 

grupta toplamak klasik bir sınıfland ırmadır. 

iste makalemizin konusu olan Günaltay, bu 
üç fikirde birleşmeyi, kurtu luş yolu olarak 
görmüştür. lslam laşmanın, çagdaş olmanın 

ve Türkleşmenin hakiki ihtiyaçtan dogdugunu 
savunmuştur.l 

Üç düşünce akımını birleştirmede Semseddin 
Günaltay, Gökalp'ın fikrine katılmıştır. Yalnız 
temel nokta olarak islamc ı l ı gı ele a lmış ve 
Batılılaşma ile Tü rkle-s..meyi ona baglamıstır. 
Böylece Günaltay, "Gökalp'in üçlüsünden sıra 
itibariyle ayrılır." Modern islamcılar arasında 
o dönemde Günaltay'dan başka aşırı tenkitler 
yapanın bulunmadıgı bir gerçektir.2 

Meşrutiyet dönemi fikir cereyanlarını; Garpçılık, 
İslamcılık ve Türkçülük şeklinde üç ana grupta 

toplamak klasik bir sınıflandırmadır. İşte 
makalemizin konusu olan Günaltay, bu üç fikirde 

birleşmeyi, kurtuluş yolu olarak görmüştür. 
İslamlaşmanın, çağdaş olmanın · ve Türkleşmenin 

hakiki ihtiyaçtan doğduğunu savunmuştur. 

Bu kısa girişle birlikte Günaltay'ın din, siyaset 

ve ilim alanındaki fikir ve eylem dünyasının 
ayrıntı ları üzerinde durmamız daha sistema
tik bir hale gelecektir. 
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1. Şemseddin Günaltay'ın Hayatı ve Ilmi 

Şahsiyeti 

Şemseddio. Günaltay, 1883 yılında [bugün Er
zincan'a baglıl yeni adı Kemaliye olan Egin'de 
dünyaya geldi . 

Günaltay. Üsküdar'da Ravza-i Terakki'de Vefa 
idadisi'nde okuduktan sonra Daru'l-Mualli
min-i Aliye [Yüksek Muallim Mektebi'nel gir
mis. fen kolundan mezun olmuştur. Bilimsel 
çalışmalar yapmak maksadıyla yurt dışına gi
derek. ısviçre'nin Lozan Üniversitesi'nde fizik 
alanında ögrenim görmüştür. Yurda döndük
ten kısa bir süre sonra. M id illi idadisi Müdür
lügüne atanmış, fakat bu görevde fazla kal
mayarak, Kıbrıs idadisi'nde ögretmenlik, iz
mir Gelenbevi Lisesi'nde müdürlük yapmıştır. 

1914'de, Darulfunun'un Edebiyat Fakültesin
de Türk Tarihi ve islam Kavimleri müderrisi 

olarak dersler vermiş , sonra da ilahiyat Fa
kültesi dekanlığına atanm ıştır. 1915'de, itti
hat ve Terakki Fırkası'ndan Ertugrul[Bilecikl 
mebusu o lmuş ve bu görevi 1920'de Meclis-i 
Mebusan dag ı lıncaya kadar sürdürmüştür. 
Aynı zamanda Darulfunun'daki derslerini de 
ihmal etmemiştir. 

Günaltay, bir müddet ittihat ve Terakki'nin 
başkanlığını yaptıktan sonra 1918'de kurulan 

Teceddüd Fırkası'nın kurucuları arasın a ka
t ılmıştır. Mütarekeden sonra kurulan Divan-ı 
Harp'de, harp sorumlusu olarak, ittihad ve 
Terakki'nin ileri gelenlerini sorgulayan ko

misyonda görevlendi rilmiştir [19181. Günal
tay, mütareke günlerinde istanbul Darulfu
nun'unda. milli davayı kuwetle savunan ve 
gençlere yol gösteren başlıca hocalardan biri 
olmuştur. 

Ankara hükümeti, 1920'de kurulduktan son

ra. istanbul Belediye Meclis Üyeliğine ve reis 
vekilligine seçilmesinin ardından Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa -y ı Hukuk Cemiyeti'nin istan
bul subesinde faaliyetlerini sürdürmüstür. 



Mustafa Kemal'in emriyle, istanbul Çumhuri
y~t Halk ·Partisi teşkilatını kurmaya· memur 
edilmiştir. 

1923'te. ll . Büyük Millet Meclisi'ne Sivas mil
letvekili olarak giren Günaltay, Sivas ve ardın
dan Erzincan milletvekilligini 1954 yılına ka
dar sürdürmüştür. Milletvekilliğiyle birlikte 

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 
tarih profesörlüğü yapmış, dersler vererek 
ögrenciler yetiştirmiştir. Hasan Saka'nın isti
fasından sonra 15 Ocak 1949'da, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin 14. Başbakanı sıfatıyla tek 
parti devri Halk Partisinin son hükümet baş
kanlıgına seçilmiştir [15.1.194'9-22.5.1950]. 

Ankara ilahiyat Fakültesi'nin açılması ve dini 
eğitime ağırlık verilmesi, çok partili sisteme 
geçilip serbest seçimlerin yapılması ve 1946 

seçimlerinde.ki şaibelerin son bulması onun 
Başkanlık döneminin önemli olaylarındandır. 
14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Par

ti'nin çoğunluğu almasıyla Başbakanlıktan 

uzaklaşıp 1950 seçimlerinde Erzincan millet
vekili olarak Meclise girmiş; 1954 seçimlerin
de milletvekili seçilememiştir. Günaltay, 

1958-1959 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi 

istanbul iL Başkanlığı'nda bulunduktan sonra 
27 Mayıs 1960 ihtilali'nde, kurucu meclis üye
liginde görev almış; 1961 yılında, Cumhuriyet 

Halk Partisi'nden istanbul Senatörü olmuş
tur. Ancak bu göreve başlamadan vefat et

miştir. 119 Ekim 1961] Cenazesi Ankara Cebe
ci Asri Mezarlığı'na defnedilmiştir.3 

Önemli görevlerde bulunmuş olan Günaltay, 

her türlü göreve rağmen, hayatı boyunca 
ilimden ve ilim çevresinden bir an dahi ayrıl
mamıştır. Yaşamının büyük bir bölümünü po
litika oluşturmuşsa da o, politika içinde dahi 

ilmi çalışmalarını sürdürmüş, araştırmalar 

yapmıştır. Millet Meclisi'ndeki konuşmaların
da da sık sık tarihi olaylardan, araştırmalar
dan bahseden ve bunları gündeme getirmek

ten çekinmeyen bir tavra sahip olmuştur .. 

Günaltay, Batı taklitçiliği karşısında milletin 
uyandırılması, Batılıların ve Batıcıların 
iddialarının aksine islam'ın gelişmeye engel 
olmadığı, yanlış anlayışlardan kaynaklanan 
aksaklıklar bulunduğu, islam'ın ana 
kaynaklarından öğrenilmesi gerektiği, 

Türk Milletinin islam Medeniyeti'nin 
oluşmasında ve yerleşmesinde önemli roller 
üstlendiği gibi konular üzerinde durmuştur. 

ilimden ve araştırmalarından uzak kalmadı
gının en somut kanıtı, onun 1930'da Türk Ta
rih Kurumu'nun kurucu üyeleri arasında yer 
almış olmasıdır. Günaltay, 1941 yılından itiba
ren vefat tarihi olan 1961 'e kadar bu kurumun 

başkanlıgını yapmıştır: Tarih kongreleri~e 

katılmış, tebliğler sunmuştur. Türk Tari h Te
zin in geliştirilmesinde ve resmi tarih kitapla
rının yazılmasında etkin görevler almıştır.4 

Günaltay. Batı taktitçiliği karşısında milletin 
uyandırılması, Batılıların ve Batıcıların iddi
alarının aksine islam'ın gelişmeye engel ol
madığı, yanlış anlayışlardan kaynaklanan ak
saklıklar bulunduğu, islam'ın ana kaynakla
rından öğrenilmesi gerektiği, Türk Milletinin 
islam Medeniyeti'nin oluşmasında ve yerleş-

. mesinde önemli roller üstlendiği gibi konular 
üzerinde durmuştur. Türk ve islam tarihi ala
nındaki çalışmaları, Cumhuriyet döneminde 
daha çok Anadolu, Mezopotomya ve iran'ın ilk 
çağ tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır.5 

Şemseddin Bey'in ilmi şahsiyetinde, "ilim ve 
fende çağdaş uygarlıgı benimsemek" düşün
cesi yatmaktadır.6 O, fikir ve siyasette olduğu 
gibi, bilimsel yöntemde de Batı'nın metodunu 
benimsemiştir. Bu çerçevede o çok sayıda 

eser telif etmiştir.7 Bu eserlerin yanında Gü
naltay'ın Sıratı- Müstakrm. Sebilürreşad ve Ye
ni Sebilürreşad'da makaleleri bulunmaktadır. 

2. Günaltay'ın Dini ve Toplumsal D9şüncesi 

Günaltay hayatı boyunca bulunduğu bilimsel 
ortamlar ve siyasal çizgisinden de anlaşılaca-
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ğı gibi çok aktif, hareketli. gen i ş ufuklu bir in
san profili çizmektedir. Dolayısıyla. onun ya
şadığı dönemlere ilişkin yorumları ve tavırları 
açıklanmaya muhtaçtır. Ayrıca, onun Osman
lı-Türkiye Cumhuriyeti dönemi düzleminde 
takip ettiği yaşam çizgisi. o dönemin ayd ı nla

rının fikriyatı ve topluma sunduğu projeler 
hakkında önemli ipuçları verecektir. 

Insan ve Toplum Için 'Din'in Lüzumu 

inanmak. insana özgü bir meleke olup insa

n ın mevcudiyetini kendisine kan ıtlamış bir 

düşünce eylemidir. Günaltay, insanlık tarihin

de insanların inançlarını değerlendirirken, 

her toplumun ve insanın mutlak bir inanca 

bağl ı olduğunu bize kadar ulaşan bilgi, belge 
ve bulgulardan öğrendiğimizi beli rtmektedir. 

En fanatik ateistler bile bir varlığa inanma ih

tiyacı ndan kurtulamamış; kendilerini bu duy

gudan kurtaramamışlardır. Demek ki inanma 

i htiyacı insan için gerekli olan ve aynı zaman
da dinsizliğe ka rşı gelen bir isyandır.s 

Düşünürümüz. dini, tarihin her devresinde in

sanlığın maneviyatına, hatta maddiyatına ha

kim olarak görülen tek amil şeklinde vasıf

landırmaktadır. Dünya üzerinde yetişmiş bü

yük mütefekkirlerin birçoğu. dini incelerken 

inanmal<, insana özgü bir meleke olup i nsanın 
mevcudiyetini l<endisine l<an ıtlamış bir düşünce 

eylemidir. Günaltay, insan lık tarihinde i nsanların 
inançla rını değerlendiri rken, her toplumun ve 
insanın m ut lak bir inanca bağlı olduğunu bize 

kadar ulaşan bilgi, belge ve bulgulardan 
öğrendiğimi z i belirtmel<tedir. 

şu soruları sormuşlardır: Din toplum ruhun

dan doğmuş bir şey midir? Veya harici bir 

kaynaktan mı doğmuştur? Veyahut insanl ı ğ ı n 

idrakinin alamayacağ ı bir sebepten mi ortaya 

çıkmıştır? Durkheim [1858-19171 ekolü ıse. 
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din lerin tahlil ve i zahında yeni bir yol açmış, 

daha çok ibtidal dinlere tatbik edilen metotla

rın dısında,..meseleyi sosyolojik boyutuyla ele 

almış ve fikirler ileri sürmüştür. 

Din, mütefekkirimize göre, tamamıyla cemi
yet hayatıyla ilgili olup toplumun içinde bulu
nan fertterin zorunlu olarak kabul ettikleri bir 
takım telakki ve amellerin heyet-i mecmu
asından ibaret olan içtimal bir müessesedir.9 

Bu tanım. Günaltay'ın dönemine kadar islam 
literatüründe hakim olan klasik din tanımının 
çerçevesini aşmış bir tanım olup daha çok 

sosyolojik açıdan yapılmıştır. Ve diğerlerine 

[islam alemine] göre oldukça bilimsel, genel 

ve kapsamlıdır. 

Islam Dini Ilerle meye Engel midi r? 

Osmanlı imparatorluğu'nun son zamanların

da ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında -hatta son
raki yıllarda bile- münevverlerimiz tarafın

dan, toplumumuzun gerilemesi. ilim ve fen
deki donukluğumuz. yeni fikirterin ve icatların 
üreticileri arasında insanlarımızın olmayısı 

gibi meselelerimizin sebebi, hep islam'a ve 
Müslümanlar'a maledilmeye çalışı lm ıştır. Bu 
çevreler, islam dinini bizzat bu duruma sebep 
olan fikir, Müslümanları bu ortamın müsebbi
bi olarak suçlamıslardır. Tabii ki, bu düşün

cede olan mütefekkir ve münevverlerimiz bir 
fikrin mümessilleri olarak bu nitelendirme
lerde bulunmuşlardır. 

Milli kültür ve dini kaygı içerisindeki mü tefek
kir ve aydınlanmız ise. bu fikirlere oldukça 
seviyeli ve ilmi cevaplarını "Sırat-ı Mustakım" 
ve "Sebi lürreşad" gibi süreli · yay ınlarda ver- . 
mişler ve itharnların ilmi dayanaklardan yok
sun olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. 

Semseddin Bey, konu başlığı olarak da aldıgı 
soruya çok açık ve kesin cevap vererek, me
seleye eğilmiş, konuyu derinlemesine izah et
miştir. Ona göre. islamiyet. ilmin düşmanı 



değil, bilakis ilmin hamisidir. Fennir:ı dayana- kuda bulunmaktadır. Bundan dolayı bu millet 

ğı nasıl akıl ise, islaı:n' ı n teklifi de akli kullan- uykudan uyanmak ve varlığını tehdit edenlere 
maktır. "Kişinin dini aklıdır. Aklı olmayanın · karşı ilmi çalışmalarını arttırmak zorundadır. 

dini yoktur" lO hadisi bu gerçeğin anlatılması- ilmi. dini ve fen ni diye ayırıp fen ni ilimler kar-
na yardımcı olacak en somut delille~dendir.ll şısında bulunanlar veya Müslümanları böyle 

Oüşünürümüz. Mutezile gibi düşünerek akıl 
ile nakil çatışırsa, akli delilin tercihi ve nakli 

delilin ise tevilinin Islam'ın esası nda olduğu

nu savunmuştur. istidlal ve içtihat. metodları

nın kullanılmasına dinen memur olduğumuz. 
islam'ın esaslı nokta larındandır. Dolay ısıyla 

yeni yeni ortaya çıkan meseleve problemterin 
çözümsüz olmayacağı. kıyas, içtihat yollarıyla 

bunların üstesinden gelineceği aşikardır. 

Böylece ilerlemeyi engelleyici ve sınırlandırıcı 
bir sıkıntının islam dininde yerinin olmadığı 
bir gerçektir. Yeni nesillerin eğitim ve öğreti 

minin yapılması. ancak Müslüman kadınların 
ilim. irfanla donatılıp geleceğin insanlarını 

yetiştirebilecek bir seviyeye ulaştırılmalarıyla 
mümkündür.12 

Bu nokta, özellikle 20. yüzyıla kadar ihmal 

edilmiş ve toplumun geri lemesinde etkili ol
muş bir faktördür. Günaltay, bu açık kapatıl
madığı müddetçe, ilim ve teknoloji transferi-

algılayanları uyarmak lazımdır . Gerek fen 
ilimleri. gerekse dini ilimler. Müslümanları n 

ilerlemesi için gereklidir."14 

Görüldüğü gibi Günaltay, ilimterin seküler bir 
çerçevede tasnifine karşıdır. Zaten böylesi bir 

ayrım Müslümanların tarihte geri kalışlarının 
miladını oluşturmuştur. 

Düşünürümüz, Mutezile gibi düşünerek akıl ile . 
nakil çatışırsa, aldi delilin tercihi ve n.akll deli_lin 
ise tevilinin islam'ın esasında olduğunu 
savunmuştur. istidlal ve içtihat, metodlarının 
kullanılmasına dinen memur olduğumuz, 
islam'ın esaslı noktalarındandır. 

3. Içtihat ve içtihat Kapısı 

Bilindiği gibi islamcıların kahir ekseriyeti, is

lam toplumlarının ayağa kalkması ve ilerle

melerini sağlamaları için üç öneride bulun

muşlardır. Bunlar. Kur'an ve sünnete dönüş, 
nin sürekli Avrupa'dan olacağını; bunun için · içtihat kapısının açılması ve cihad. Bir islam
yurt dışına öğrenci ler gönderilmesinin gerek- cı olan Günaltay da bu fikirleri. hayatı boyun
liliğini; kurtuluşumuzun da bu olacağını. aynı 

zamanda bunu islam'ın bize emrettiği bir 
emir olduğunu savunmuştur. islam'ın ilmeve 
ilerlemeye mani olduğunu iddia edenler. Is
lam ' ın bu husustaki fikirlerini ve emirlerini 

tetkik etseler ileri sürdükleri düşüncelerin ne 
kadar haksız olduğunu göreceklerdir. Ayrıca. 
islamiyet'te insanların eşitliğini sürekli belirt

mesine rağmen. ilim erbabına imtiyaz payele
ri verilmiş ve toplum içerisindeki statüleri en 
üst düzeyde tutulmuştur. Yine bu din ki mün
tesiplerine "Hiç bilenlerle. bilmeyenler bir 
olur mu?"13 ilahi prensibini geti rmiştir. Gü

naltay, bu konudaki görüşlerine şunları da 
eklemiştir: "Ancak islam milleti derin bir. uy-

ca konuşma ve yazılarında seslendirmekten 

geri kalm·amıştır. O. kaleme almış olduğu 

eser ve makalelerde. inceleme araştırmalar

da, gerilemenin [inkırazl. hurafelerin ve ata

letin sürekli karşısında olmuştur. Hayatını. 

adeta bu mücadeleye adamıştır. Içtihat ve iç

tiha dın gerçekleşmesi meselesiyle de olduk

ça fazla ilgilenmiştir. 

Bundan dolayı Gotthard Jaschke, Günaltay'ın 
"reformculuk ve milliyetçilik arasında bocala

dığı"nı ileri sürmüştür.15 Zira. Günaltay, islam 

reformistlerinin öncüleri Cemaleddin Efganl 

[1838-1897] ve öğrencisi Muhammed Abduh'un 

1 1845-1905] fikirlerinden etkilenmiştir.16 Gü-
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naltay'ın özellikle Abduh'a olan se_mpatisini, 

eserlerinde görmek pekala mümkündür. 

Cemaleddin Efgani'nin en ateşli öğrencisi olan 

Muhammed Abduh. gerekçeleri kültürel ol

maktan çok dinsel olan Mısır reformeuluğu

nun kurucusu olmuştur. Abduh, hocasının fi 

kirlerini savunanların en başında gelmekteydi. 

islam medeniyetinin gelişmemesinin en büyük 

sebebini. Şeriat'ın donmuş halinde görmekte

dir. Bunun için, dört büyük mezhebin ve ule

manın yetkilerinin kayıtsız şa rtsız kabu l edil

mesini ve onların arkasırıdan körü körüne gi

dilmesini eleştirmektedir. Günaltay'ın fikirle

rinde büyük etkisi olan Abduh, çözüm olarak 

şu reçeteyi sunmuştur: Ulemaya bağımsız içti

hat kapılarını açmak ve bu yolda zamanın şart

larına ve Müslümanların saadetine uygun yeni 

"icma" lara ulaşmak gereki r. Onun ideali, bu

nun sonucunda selefi sa li hinin yoluna ulaşma

yı amaç edinen bir din anlayışına varmaktır. . 
Muhammed Abduh'un başarısı, sünni Müslü-

manlara Batı yolunun kapısını açmak ve bu 

yolda onları birkaç adım.ilerletmek olmuştur. 

i htiyaçların çeşitlenmesi ve artışı toplum 
içindel<i muameleterin de genişleme ve 

artmasın ı, buna bağlı olarak da örf ve nizarnların 
genişlemesini gerektirir. Daha başka ihtiyaçlara, 
daha önceki zamanlara göre, içtihat edilerek vaz 

olunmuş usuller yeni sıl<ıntı ve problemleri 
çözemez; yeni yeni iht iyaçlar, sürekli bir şekilde 

yeni kanunlar ve düzenlemeler ister. 

Türkiye'nin modernizmin etkisine girmesi, 

Tanzimafla birlikte Batı'ya yönelişle başladığı 
kabul edilmektedir. Jaschke, "Muhammed Ab

duh'un anladığı anlamda bir reform, Birinci 

Dünya Savaşı'ndan önce Türkiye'de hiç bahis 
konusu olmamıştır." fikrini ileri sürmektedir.17 

Abduh'un kısa olarak vermeye çalıştığımız bu 

fikirlerinin Günaltay'ın düsüncelerindek] etki-
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sini ortaya koymak yerinde olacaktır. Bu bağ 

lamda. mütefekkirimiz düşüncelerini en son 
ifade ettiği,,-TBMM'de 1949 yılında "Türk Ce

za Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi" 

hakkında yaptığı- konuşması önemlidir. Gü

naltay, bu konuşmasında şu fikirleri savun

muştur: 

"Arabistan'ın Hicaz çöllerinde yetişmis olan 
imam Malik'in bin kadar sene ewel o zama

nın ve muhitin icap ve ihtiyac ı na göre yaptığı 

içtihatlarına ittiba edecek değiliz. Yine söyle

yeyim. Afrika'da Serberiler arasında yaşayan 

imam-ı Hanbeli'nin. memleketinin icap ve ih

tiyaçlarına göre kurduğu esasları kabul ede

cek değilim. Bizim kabul edeceğimiz kanun

lar. bu memleketin ihtiyaçlarını bilen yine bu 
memleketin en güzide evlatları olarak seçilip 

B.M. Meclisi'ne ge len milletvekillerinin tan

zim edecekleri kanunlardır."18 

Şimdi, düşünürümüzün, içtihat mevzuunda 

ortaya koymuş olduğu tetkiklerin tahliline ge

çebiliriz. Ona göre. içtihat her çağ için gerek

Li olan bir ihtiyaçtır. insanların uygarlık ala

nında terakkiyatı ile birlikte ihtiyaçları ve hem 

cinsleriyle olan iliskileri de o oranda artış 

göstermektedir. Afrika'nın iç kısımlarında ya

şayan bir yerli ile Nil çevresinde yaşayan bir 
kişinin ahlak ve yasayışları, ihtiyaçları, geçim 

şekli, hayat ·Standardı büsbütün farklıdır. Bir

kaç esaslı örfe dayalı kabile reislerinin keyfi 

yönetimleri. bedevllerin kendi aralarındaki 

hayatlarının intizamını yeterli ölçüde sağlad ı

ğ ı halde, ciltler dolusu hatta kütüphaneler 

çiolusu kanunlar. uygar insanların ihtiyaçları

nı ve ahengini temin edemiyor. 

ihtiyaçların çeşitlenmesi ve artışı toplum için

deki muameleterin de genişleme ve artması

nı. buna bağlı olarak da örf ve nizarnların ge
nişlemesini gerektirir. Daha başka ihtiyaçla

ra. daha önceki zamanlara göre. içtihat edi le
rek vaz olunmuş usuller yeni sıkıntı ve prob-



le m leri çözemez; yeni yeni ihtiyaçlar. sürekli 

bir şekilde yeni kanun~ar ve düzenlem~ler is 

ter. 

Bu kanun lar yap ı lmaz. yeni düzenlemelere 
gidilmeyip toplumun bekl~ntilerine cevap ve

rilmezse. cemiyet fe lç olur. medeniyet saha

sında bir ile rleme kaydedilmez. gelişmelere 

ve iterlernelere kapalı kalır. belki de geri ka
l ır.19 Günaltay. bu noktalardan hareket ede

rek. bazı kesin sonuçlara varmıştır: Milleti 

çürüme ve dökülmeden kurtarmak. ancak 
her çağda o zamanın ihtiyaçlarına göre içti

hatlarda bulunmakla mümkündür. Zira "za

man ı n değişmesiyle hükümterin de değişece

ğ i (zamanın tegayyuriyle ahkamın da tegayyur 
edeceği ] is lam Hukuku'nun esas kaidelerin

dendir. Peygamberimizin uygulamalarından 

ve sahabeyi bu mevzudaki yönlendirmesinden 

örnekler sunan Günaltay, islam milletinin sa

adeti ve refaha u laşması için. mutlak olarak 

içtihadın gerekli olduğu düşüncesinde ol
muştur.20 

O. ··içtihat ne gibi hükümlerde yap ılabilir?" 

sorusunu içtihadı. itikadlar. ibadetler, mete

kat (ahlaki ve muamelat diye dört kısma ayı

rarak cevap lam ıştır. itikatlar. Kur'an-ı Ke

rim 'de ve mütevatir hadislerde geçtikleri için, 

bu konuda içtihat cari değildir. ibadetler, Şe

riat (Kanun] Koyucunun vazettiği esaslar ol
duğu için, değişmezdi r. Bunlarla ilgili hü

kümler tamamlanmıştır. Ancak. burada dik

kat edi lecek bir nokta var. O da bu hususta, 

muhtelif rivayetlerden en sahih olanını tercih 

etmek. kapatı olan bir tabiri açıklamak sure
tiyle derin liğine içtihadi araştırmalar yap

maktır. Yoksa hiçbir müçtehit farz olan iba

detlerden birini. kendi içtihadıyla değiştirme 

yetkisine ·sahip değildir. 

Mütefekkirimiz. ahiret hayatıyla ilgili hüküm

lerde de insanların diledikleri gibi. hareket 

edemeyecekleri. bu konuda Kanun Koyucu 

neyi vazetm iş ise ona uymanın zorunlu oldu

ğu fikrindedir. Ahlaki konulara gelince; müç

tehidin ahlaki esaslara dokunmaması. ilerle

me ve tekamüle engel değildir. Aksine bunla

rın değişmez olması. milli ve terbiyevl birlikte 
sonuçlanacağı gibi, fert terin bir seviyede ah

laki faziletlerle kuşanmalarını temin eder. 
Günaltay'a göre, müçtehitlerin zamanların ı 

Peygamberimizin uygulamalarından ve sahabeyi 
bu mevzudaki yönlendirmesinden örnekler 
sunan Günaltay, islam milletinin saadeti ve 
refaha ulaşması için, mutlak olarak içti hadın 
gerekli olduğu düşüncesinde olmuştur. 

meşgul edecek olan esas alan ı n dünyevi mu

ameleler kısmı olmaktadır. Çünkü dünyevl 

muameleler. örf. adet, zaman ve mekanın de
ğişmesi ile değişir. Bunlar hakkında, her 

as ı rda o çağın gereksinimlerine. o mahallin 

[yörenin] zorlamalarına göre içtihatlarda bu
lunmak gerekir. Çünkü muameleterin alt kı

sımlarını . parçalarını sınırlamak mümkün 

deği ldir. 

Günaltay'ın içtihatta ilgili düşüncelerini, bir

kaç cümle ile noktalamamız ye rinde olacak
tır: "Muamelelerde esas. menfaati temin. ha

yatı tanzim ve geçim işlerini düzenteyecek 
güçlü bir tarz vaz ederek dünyevi saadeti ha

zırlamaya çalışmaktan ibaret olduğundan 
muamele leri bu gayetere göre ıs lah ve takdi

re muktedi r olabilecek mütefekkir dimağlara 
ihtiyaç vardır. Fer"l hükümterin istinbat ı nın bu 

gibi mütefekkir ulu'l-emrlere yani içtihat er
babına ait olduğu şer'l emirler cümle.sinden
dir."21 

Ona göre. içtihat kap ısı kapandığından beri 

islam ümmetinin terakki kapıları da kapan

mıştır. Bunun için içtihat kap ısı aç ı lmalı. an

cak bu, ilmi bir heyetle olmalıdır.22 
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4. Avrupa (Batı) Hakkındaki Düşünceleri 

Batı·yı çeşitli açılardan, ama daha çok tenkit 

ederek ele alan Günaltay, bunu yaparken ya

şadığı dönemde vuku bulan olayları göz 

önünde bulundurmuştu r. Ona göre, Avrupa 
sürekli insanlığın hamisi, zulmün düşmanı 

olduğunu. Doğu milletlerine karşı bir gurur 

vesilesi olarak propagandasını yaparken, şa

kilerin melun cinayetlerini !Balkanlarda] gör
meyerek, Doğu'yu ezmek ve "Hilal"in parla-

20. ası rda, binlerce masum çocuğun talihsiz 
genç kızların sı rtlan yürekli cellatlar elinde 
hunharca l<atledilmeleri !<arşısında insancıl 

Avrupa'nın ulvi vicdanları nerede? Niçin 
mazlumları hakir gören, zalimleri yüceltiyorlar? 

yan ışığ ı nı ortadan kaldırmak için çaba sarf 
etmektedir. Diğer taraftan, Batı'nın, Müslü

manlara medeniyet dersi vermeye çalışması, 

Doğu'yu barbarlıkla s~çlaması, medeni Avru
pa'nın "haç" namına bestedikleri çirkin emel

Leriyle çelişmektedir. Ancak, insanlık tarihi ve 

adalet. insanlık adına, insanlığı hunharca kat
Ledenleri, sömürenleri, kanını emenleri ve 

bunlara göz yumanları Lanetleyecekti r. 

Günaltay, medeni Avrupa'yı ve politikacılarını 

iddiasında bulundukları güzel vasıflarıyla yer

miştir. Su sualleri de yöneltmeden kendini 

alamamıştır: ··20. asırda, binlerce masum ço

cuğun talihsiz genç kızların sırtlan yürekli 

cellatlar elinde hunharca· kaHedilmeleri kar

ş ı s ında insancıl Avrupa'nın ulvi vicdanları ne

rede? Niçin mazlumları hakir gören, zalimle

ri yüceltiyorlar? Dünyaya adalet, eşitlik, kar

deşlik esasların ı öğretme iddiasındaki bir kı

sım matbuat ve politikacı, ihtiraslarıyla, in

sa nlık faziletlerini ve ahlaki değerlerini çiğne

yerek küçülmektedir."23 
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Semseddin Bey, Avrupa'nın Hıristiyan funde
mantalizmi konusunda da şiddetli ifadeler 

kullanma~!ad ır. Bugün için de aynı durumlar 
ve olaylar, maalesef geçerliliğini korumakta

dır. Kasabaları, metropol şehirleri dolduran 
cesetler, akıtılan kanların sahipleri. boğazla 

nan insanlar, Müslüman çocuklar ve kadın
lardır. Açlıkla, yoksullukla telef olan bu in

sanlar. sahibinin himayesinden uzak Müslü
manlardır.24 

Semseddin Günaltay, Batı'nın esas amaçları
nı ise şöyle belirtmektedir: Bunların hedefle

ri, memleketimizden z~ngin imtiyazlar kopar
mak, egemenlik hakkımız ı ve bağımsızlığ ımı

zın bir kısmını almak gayesiyle, tehditlerle ve 

donanma nümayişleriyle bu durumu teyit et
mektedir. Asıl amaçları, Türkiye'nin nüfuz ve 

haysiyetini kırmak, islam dünyasında Türki
ye'yi hakirve aciz göstermektir. Sayanı haki

kattir ki fen ve medeniyette ileri olmadığı dö
nemlerde Avrupa'nın Sarka, Hıristiyanlığın is

Lamiyet'e karşı taassubu ne durumdaysa, bu
gün ayn ı şiddeti muhafaza etmektedir. Dünya 

s iyasetinde, yine Hıristiyanlığın yayılmasına 

çalışırken, islamiyet'in son ümidi olan Türki

ye'yi yıkmak istiyorlar. Günaltay'a göre, buna 
karşı yapılması gerekli olan ilk iş, bir kitle ha

Linde birleşmek, sonra da bizi ezen ekonomik 

boyunduruktan ve ruhumuzu zehirleyen israf 
ve sefahatten kurtulmaktır.25 

5. Siyaset Düşüncesi 

Semseddin Günaltay, ilim adamlığı ve akade
misyenliği ön plana çıkan birisi olmakla bir

Likte. siyasetle de ilişkisini hayatının sonuna 
kadar sürdürmüştür. Hatta, yuka rıda belirtti

ğimiz gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 14. Baş

bakanı sıfatıyla tek parti devri Halk Partisi'nin 

son hükümet başkanı olmuştur. 11 5.1 .1949-
22.5.1950]. 26 

istanbul ihtilali, Osmanlı imparatorluğu 'nu 

ölüm döşeğine sürüklediği halde, Fransız ih-



tilali. Fransızları Avrupa'nın hakimi durumu- bir inkılap geçirildiğinden bahsederek, de-

na .çıkarmıştır. Semseddin Bey, Fransız ihti - mokrasi hakkındaki düşüncelerine yer ver-
Lalinin memleketimizde nasıl karşılandığı ve · miştir: "Dün büyük inkilaplar yaptık, bunlar-

anlaşıldığını, Sultan Selim'in Dış işleri Ba- dan bazıları fes yerine şapka giyrnek gibi za-
kanlığı vazifesini yapan Reisü lküttap Atıf hin bir değişiklik idi ... Fakat bugün yaptığımız 
Efendi'nin layihasıyla ortaya koymuştur. Atıf 
Efendi, bu layihasında şöyle diyor: 

"Devletler, Jean Jacque Rousseau namlarıyla 

meşhur zındıklar ve bunlara benzeyen Dehn
ler. Sebbienbiya ve Zemini Muluk ve Kübera
ya Salik, edyanı ortadan kaldırmaya sai; Lez

zetü Müsavat ve Cumhuriyeti tattırmağa kafi 
lisan-ı avam üzere elfez ve tabirat ile kitaplar 
telif ederek ilhad ve ifsada çalışmışlardır ... "27 

Günaltay. bu Layihadan da dönemin Osmanlı 
Devleti Dışişleri Bakanı'nın zihniyet seviyesi
ni, insan hakları beyannamesinin ruhunu an

lamaktan ne kadar uzak olduğunu , büyük bi r 
halk hareketini, ne kadar basit değerlendirdi
ğini anladığını belirtmiştir.28 

Yaşadığı zamanın be li rli dönemlerinde ittihat 
ve Terakki Cemiyeti hakkında olumlu kanaat
lerde bulunan Günaltay'a göre, Osmanlı tari
hinde milli gayelerle vuku bulan ··ilk şuurlu ve 
geniş hürriyet kıyamı", ittihat ve Terakki ha

reketi idi. Ancak, Ittihat ve Terakki hakkında 
bu müspet düşünceler. Günaltay'ın uygula
malarıyla bir tezat teşkil etmiştir. Zira, müte
fekkirimiz Osmanlı Mebusan Meclisi'nde me

bus olarak, memleketin mukadderatıyla fiilen 
meşgul olmuştur. 1918'de ise, ittihat ve Te

rakki dönemi; devlet adamların ı yargılayan 

Meclis-i Ali'nin başında bulunduğu gibi. itti
hat ve Terakkinin tasfiyesiyle y·akından ilgi
lenmiş, ittihat ve Terakki yerine "Teceddüd 
Fırkası'nın" kurulmas ında rol almışt ı r.29 

Demokrasi 

Günaltay, Sivas Milletveki li ve Türkiye Cum

huriyeti Başbakanı olarak 24 Ocak 1949'da 

hükümet programın ı Meclis'e sunduktan 

sonra. yapılan konuşmalar esnasında. büyük 

inkılap dimağlarımızın hücrelerine işleyen bir 

inkılaptır. Asırlardan beri bize miras olarak 
gelen zihniyetlerden sıyrı larak, şimdi yeni bir 

anlay ışa intibaka çalışıyoruz ... Bi r tarihçi sıfa

t ıyla sizleri temin ederim ki bu memleketin 

istikbali için, kendi kanaatime göre. yegane 
çare. sağlam esaslara müstenit bi r demokra

sinin bu memlekette kurulması ve işlemesi

dir ... Demokrasiyi memlekette kati yapmaya 

ihtiyaç vard ır. Demokrasi. milletterin yüksel

mesinde başlıca amil old"uğu gibi bazen tarih·
te çok misallerini gördüğümüz gibi felaket ve 

izmihlale de yol açan bir idare tarzıdır. Eğer 

demokrasiye demagoji hakim olursa, dema

gojinin tesiri altında hırpa lanırsa. bunun ve
receği netice ikidir. Ya inhilal veya diktatör

lük. Bu iki hal de memleket için felakettir."30 

Demokrasinin Batı'da olduğu gibi tam 
uygulanması için öncelikle bütün vatandaşların 
aemokrasiyi bilmelerinin zaruretine işaret eden 
Günaltay'a göre, demokrasi, keyfin, arzunun, 
menfaat ve ihtirasın değil, yalnız kanun ve 
hakkın hakim olduğu rejim demektir. 

Demokrasinin Batı'da olduğu gibi tam uygu
lanması için öncelikle bütün vatandaşların 

demokrasiyi bi lmelerinin zaruretine işaret 

eden Günaltay'a göre, demokrasi. keyfin. ar
zunun. menfaat ve ihtirasın değil. yalnız ka
nun ve hakkın hakim olduğu rejim demektir. 
Bu rejim halkın özgürce seçtiği vekilleri vası

tasıyla kendi kendini yönetme ve kontrol et
mesi demek olduğuna göre. vatandaşın kendi 
ad ı na olan kanunlara her zamankinden daha 
çok saygı duymak icap etmektedir. Nerede 
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insan hak ve özgürlüklerine din gibi kutsiyet 
verilir ve saygı göşterilirse. orada tam ve sağ
lam bir demokrasi var demektir. Demokrasi, 
insan haklarının. eşitliğin ve her türlü özgür
lüklerin bir mahsulü ve muhafazasıdır.31 

Bu çerçevede Günaltay, insan hakların ı , hürri
yetler olarak ele almış ve hürriyetle ri, şahsi 
hürriyet, sivil hürriyet, siyasi hü rriyet ve dini 
hürriyetler diye kıs ı rn lara ayırm ıştı r. O. şahsi 
hürriyetterin ancak. vatan mücadeles i için 
tehdit edilebi leceği görüşünded i r. Bu sı nırla n
dırma. ancak içerde asayisi. dışarıya karşı va

tan ı m·uhafaza için muhta'ç olduğu haklar ora
nında olabilir. Daha ileri giderlerse. demokra
siden ayrılarak. istibdat çukuruna düser.32 

Basın Özgürl.üğ ü 

insan haklarının. en önemlileri içerisinde 
mütalaa edilen düşünme, düşüncesini yayma 
ve ifade etme özgürlüğü, demokratik yöne

timlerin en belirgin göstergeleridir. Bir de
mokrasi asığ ı olan Semseddin Günaltay, dü
şünme özgürlüğünü kutsa l haklardan say
mış, sözü de düşünmehü-rriyetinin ilk nisane
s i olarak nitelendirmistir. Fikirterin özgürlü

ğüne şiddetle karş ı olanlar, sonunda insan-

Şemseddin Günaltay, düşünme özgürlüğünü 
kutsal haklardan saymış, sözü de düşünme 

hürriyetinin ilk nişanesi olarak nitelendirmiştir. 
Fikirterin özgürlüğüne şiddetle karşı olanlar, 

sonunda insanlarda bir fikir cinnetinin 
doğmasınaneden olurlar. 

larda bir fikir cinnetinin doğmasına neden 
olurlar. Vatandaşların her şeyi serbestçe söy
lemeleri. hükümetleri uyandı rır. aydınlatır ve 

hataların ı düzeltmelerine vesi le olur. Düşü

nürümüz. yasaklanan sözlerin mahzurlarının . 

söylenen sözlerin sakıncalarından daha fazla 
olduğunu dile getirmiş ve saklı fikirle rin daha 
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tehlikeli olabilecekleri konusunda uyarmıştır. 
Ona göre bir ülkede demokrasiyi yaşatan ba

sın özgürlüğüdür. Çünkü. özgür basın gerçek 
olayları ortaya çıkarır. 

Demokratik hükümetler. her şeyden haber
dar ve hassas bir kamuoyuna muhtaçtırlar. 
Bir kamuoyunun teşekkülü. ancak vatandas
ların bir meselenin leh ve aleyhinde, doğru fi
kir almalarıyla mümkün olur. Bu fikirle ri 
ulaştıracak araçlar da özgür gazete ve mat
buatt ı r.33 

Siyasi Partiler 

Semseddin Bey. partileri. demokrasi bünyesi
nin gerekli organı olarak görmüştür. Bundan 
dolayı. siyasi hayatın serbestçe cereyan ettiği 
her yerde partiler mevcuttur. Partiler. karışık 
ve tezatlı, zihniyet ve kanaatler taşıyan toplu
luklara rehberlik eder. onları düzene sokar
lar. Ülkenin kamuoyunu belirli gayetere doğ
ru hazırlayarak. sevk ve idare ederler. Parti
lerin iç varlıklarına dair yaptığı müzakereler, 
memleket meselelerini tartışmaları. kamu
oyunu aydınlatır. 

Düsünürümüze göre. partileri besleyen. ya
satan. o lgunlaştı ran hayatiyet kan ı hürriyettir, 
esitliktir. Bir memlekette siyasi hayat ne ka
dar hür ve ne derece canl ı olursa. partiler de 
o oranda gelişir. Partilerin hamleleri ve ara
larındaki rekabetleri. bir memlekette en iyi ve 
en faydalı kurumları doğurur. Hakiki dürüst 
seçimler özgür ve eşit koşullar altında. parti
lerin mücadelesi ile gerçekleşir. Bu durum 
da demokratik sistemlerde. siyasal partilerin 
gerekli ve zorunlu kurumlar olduğunu gös
termektedir. 34 

Siyasal partilerin gelişmesi, büyümesi ve is
tikrarlı olması . liderlerinin nitelikleri ile para
lellik göstermektedir. Demokratik rejimlerde 
parti. lider demektir. Günaltay. demokratik 
geçmişleri eski olan ülkelerdeki partilerde üç 
adam tipine rastlanıldığını belirterek bu tiple-



ri değişik şekillerde vasıflandırm ıştır· . . önce- nınmasına bağlıdı r. Bir ülkede tek partinin 
likle "milli liderler" ~ard ır; bunlar kültürlü, varlığı, memlekette zihinlerin durması na, fi-

ağırbaşlı, aydın, irade sahibi, memleket ça- kirle ri n ku rumasına , toplumun kıs ı r ve hare-

p ı nda insanlardır. Bu insanlar kendi talihi ve ketsiz bir ortama sürüklenmesine sebep ola-

kaderlerin i parti lerin ta lihi ile birleştirmişler

dir. ikinci grup "mutediller zümresi"dir. Bun

la r da partinin gayeleri hakkında ilgi ve sem

pati duyan vatandaşlardır. Üçüncü kısım ise. 

partinin hararetli "fanatik" taraftarlarıdır. 

Partinin prensipleri onlar için bir akide , 
amaçları ise mefkuredir. Her yerde mahalli 

parti teşkilat ın ı yaşatan. teşekkül ettiren, 

ayakta tutan bunlardır. 

Güna ltay'ın parti liderlerinde Imilll liderlerdel 

bulunması gereken vasıflar hakkındaki şu 

sözleri kayda değerdi r: "Bir partide muarız ve 

muhaliflerini n nazarında isabetli görünen ve 

faydalı olanları tayin ve takdir edebilecek mu

halefetin. husumet ve düşmanlık şekline sü

rüklenmesine meydan vermeyecek ihtiyatlı, 

uzağı gören iradeli liderler ne kadar fazla ve 
ne derece nüfuzlu olurlarsa, o parti vatanı n 

ortak çıkarlarına o kadar çok hayırlı hizmetler 

edebilir."35 Çeşitli parti liderleri a rasında fit

ne ve can düşmanlığı olması. rejim ve ülke 

için büyük bir felaketti r. Bunlardan biri iktida

rı, diğeri muhalefeti temsi l ederse. vatanın 

ortak menfaatlerine uygun siyasette b i rleşe

meyeceklerinden, zarar daha büyük boyutta 

olacaktı r . 

Günaltay, siyasi parti lerin, değişen durumlara 

ve şartlara göre milli ihtiyaçlara uyum sağla

mak zorunda olduklarını hatı rlatm ıştır. Ayrıca 

partiler, varlık sebebi old ukları seçimlere gö

re kendi lerin i teçhiz ve teşki l etmelidir. 

Çoğunluk partisi de iktidara geçer geçmez 

particiliği unuta rak devlet olduğunu kavrar. 

bütün vatandaşlara eşit muamelede bulunur
sa memlekette. d ışarıya karşı milli birlik ve 

bütünlük gerçekleşir. Demokrasinin iyi uygu

Lanması, muhalefet partilerinin haklarının ta-

caktır.36 

7. Laiklik ve 163. Madde Hakkındaki Fikirleri 

Diyanet i ş leri Başkanlığı 1949 yı lı bütçesi gö

rüşme leri yapı lırken , milletvekili A. Hamid 
Selgil "Ne zaman Kur' an- ı Kerim'i Türkçe'ye 

tercüme edecekler? Biz yabancı dilden değil 

anamızın dilinden din kitabımızı n okunması nı 

Laik bir devletin laH< meclisinde hiçbir dinin 
yoktur. Biz burada, din kurucu bi r heyet değiliz. 
Devlet'in siyasi, içtimal, idari, iktisadi ve kültürel 
esaslarını ve milletin müdataası vasıtalarını 
düşünmek ve nizamlamakla mükellefiz. 

istiyoruz." sözle ri üzerine Muğla Milletveki li 

Necati Erdem şu cevabi sözleri ileri sürmüş
tü r: " ... Onda [Kur'an 'da ] birçok manalar, bir

çok nükteler vard ı r. Çevrildiği zaman Nazm ı 

Celil'in kıymeti kalmaz. Binaenaleyh Müslü

manlar ı n dinine. kitab ı na Hüküm.et müdahale 
etmez."37 

Bu konuşmalardan sonra Başbakan ve Sivas 

Mebusu Gü naltay da laiklikle ilgili görüşlerini, 

Meclis üyelerine aktarmıştır : "Laik bir devle 
tin laik meclisinde hiçbi r dinin esası hakkında 

hiçbir ferdin konuşma hakkı yoktur. Biz bura

da, din kurucu bir heyet değiliz. Devlet'in s iya

si. içti mal. idari, iktisadi ve kü ltürel esaslarını 

ve milletin müdafaası vas ıtalarını düşünmek 

ve nizamlamakla mükellefiz. Her dinin esas ı 

üzerinde konuşmak. o dinin ilim adamlarına 

aittir. Bizim kuracağım ız ilahiyat Fakülte
si'nden yetişe n gençler. memleketin ihtiyac ı 

ne ise, ona göre bir veche verirler. Biz bura

da. bu meselelerde asla konuşma hakkına 
sahip değiliz ... Yalnız Diyanet işle ri Başka-
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nı'nın cevap vereceği mevzu üzerinde, mesul 
hükümet reisi sıfatıyla ben cevap vereceğim . 

Bizim memlekette herkes hürdür, Hür olan 
bir memlekette yaşayan insanların akideleri
ne tecavüz etmek, hiçbir vatandaşın hakkı de
ğildir. Herkes kendi kanaati ile kalır. Biz falan 
mezhebin adamıdır veya falan dine mensup 
diye kimse üzerinde bi r hüküm yü rütemeyiz 
ve kendisini ne için bu in anıştasın diye mesut 
tutamayız" _38 

Bizim me"'!lekette herkes hürdür, Hür olan bir 
memlekette yaşayan insanların akidelerine 

tecavüz etmek, hiçbir vatandaşın hakkı değildir. 
Herkes kendi kanaati ile kalır. Biz falan 

mezhebin adamıdı r veya falan di ne mensup diye 
kimse üzerinde bir hüküm yürütemeyiz ve 

kendisini ne için bu. inanıştasın diye 
mesul tutamayız. 

L~iklikl i ğin Türkiye'd'e çok değişik ve farklı ta 

nımları yapılmaktad ır. Kimi çevretere göre, 
laiklik "rejimin teminatıdır" kimilerine göre 
"din ve inanç özgürlüğÜdü r" yine kimilerinin 
düşüncesi ne göre de "din düşmanlığıdır veya 
dinsizliktir". I şte . bu gibi tarifterin çoğa lması , 

Laik li ğ i n daha uzun y ı lla r konusulup ta rt ı şı la

cağının ve gü ndemde kalacağ ını n işaret id ir·. 

Biz. bu bölümde Laiklik konusu ve onun güven
cesi kabul edilen 163. maddenin [her ne kadar 
bu madde günümüzde yürürlükte olmasa da)39 
yasalaşması sürecinde Meclis'te geçen ko
nuşmalara yer vereceğiz. Bu konuşmalar, 

Şemseddin Bey'in Laiklik ve 163. madde hak

kındaki fikirleri konusunda bizi aydınlatacak 

niteliktedir. Zira. bu maddenin yasallaşması, 
Günaltay Hükümeti'nin icraatlarından d ır. 

Öncelikle 1 O Haziran 1949 ta rihinde, 5439 sa

yı l ı ek ceza kanunu olarak, CHP ve DP oylarıy
La kabul edi len 163.maddenin metnini ve r
mekte fayda telakki ediyoruz: 
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"Madde 163- Laikliğe aykırı olarak devletin iç
timai veya iktisadi veya hukuki temel nizamla
rını kısmen. de olsa dini esas ve inanetara uy
durmak amacıyla cemiyet tesis. teşkil, tanzim 
veya sevk ve idare eden kimse, iki yıldan yedi 
yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 
Böyle cemiyetlere girenler ve girmek için baş
kaları na yol gösterenler, altı aydan aşağ ı ol
mamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Dağılma ları emir ed ilmiş yuka rıda yazılı ce
miyetleri sahte nam a ltında veya muvazaa 
şeklinde olsa dah i yeniden tesis. teşkil. tan

zim veya sevk ve idare edenle r hakkı nda veri
Lecek cezalar üçte birden eksik olmamak 
üzere arttırılır. 

Siyasi menfaat temin veya şahsi nüfuz tesis 
eylemek veya her ne suretle olursa olsun la
iklik esasını sarsmak maksadı ile diniveya di

ni hissiyatı veya dince mukaddes sayılan şey
Leri alet ederek her ne suretle olursa olsun 
propoganda yapan veya telkinde bulunan 

kimse. bir yıldan beş yıla kada r a ğır hapis ce
zası ile cazalandırı l ır. Yay ı n yeri veya yayın va
sıtası veya yayın konusu bakım ı ndan az zarar 
umulan hallerde fa iline alt ı aydan iki y ı la ka
dar hapis cazası verilir. Bu maddede yazı lı 

olan cemiyetler hakkında 141. maddenin son 
f ı krası hükmü yürür." 

141 . maddenin son fıkrası ise iki kişinin dahi 
birleşmeleri ile cemiyetin vücud bulacağını 

ifade etmektedir.40 

163. madde ile ilgili müzakerelerde ilk sözü 
alan Millet Partisi Meclis Grubu Başkanı Os
man Nuri Köni, Laiklik hakkında uzun izahlar 
yaptıktan sonra, laikliğin tamamen tatbik edi
Lip edilmediği konusunu ele almıştır. Oiyanet 
işleri ve Evkaf bütçesinin hükümetçe hazır
landığı nı . din eğitimi işleri ile Mi lli Eğitim Ba
kanlığ ı' n ın meşgul olduğunu söyleyen Köni: 

"Laiklik bu mudur?" demiş ve şöyle devam et
miştir: 



"Türkiye'de Hıristiyanlar, Museviler var. Din 
işlerini cemaatler görür. Bütçeleri buraya ge
liyor mu? işlerine karisıyer muyuz? Bu ayrılık . 

gayrılık nedir? Onlar, bu sahada mümtaz ya
şıyorlar demektir. 

ibadetin şekline de karışıyoruz: Söyle karnet 

getirilecek, böyle ezan okunacak diye ... 

Hükümetin getirdiği bu tasarı vicdan hürriye
ti ile laiklik ayaklar altına alınmaktadır. Ayrı
ca anayasay ı da heder ediyoruz ... Ne din ne de 
dinsizlik istismar edilemez. Dinsizlik temel it
tihaz ediliyor. 

Bu tasarı ise. dinsizliğe revaç vermektedir. 
icindeki hükümlerde din-i islam'a tecavüz 
vardır. Başbakan. demokrasi getirmek istiyor 
ama, onun asıl hedefi hürriyetsiz hürriyet ve 
hürriyetsiz demokrasi kurmaktır. Maksat. ta
hakkümü yaşatmak. istibdadı tahkim etmek, 
halkı esir olarak. köle olarak yaşatmaktır ... " 

Köni konuşmasını şöyle sürdürmüştür: 

"Büyük Mi llet Meclisi'ne hitap ediyorum ve 
vicdanlarınıza müracaat ediyorum. Bu tasarı 
Anayasayı ayaklar altına almaktadır. Kabulü
nüze layık değildir. Tarih karşısında reylerini 
zi şerefle kullanacağın ı za emniyetim va r." 

Millet Partisinin Meclis Grup Başkanı, yine 
Başbakan·a dönerek sözlerine şöyle son ver
miştir: 

··size birşey söyleyeceğim: Kim darılırsa da
rılsın. Hükümet-i Osmani'yenin son zamanla
rında, bilhassa mütareke devrinde, memle
keti asla sevmeyen bir sadrazam vardı. Da
mat Ferit. öyle değil mi? Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti'nin Damat Ferit Paşası ise, bu 
Semseddin Bey'dir."41 

islam'a tecavüzdür" sözlerine uzun uzadıya 

cevap vererek, "Müslüman çocuklar tarafın

dan Müslüman dinine karşı böyle bir tasarının 
hazırlandığ ı nı ummayı ancak şuur eksi kliği" 

olarak nitelendirmistir. Muammer Alkanat da 
maddedeki bir hükmün komünizm aleyhtarı 
propagandayı dahi engeller şekilde olduğ u nu 
iddia etmiştir. Bu tasarının yeniden gözden 
geçirilmesi için komisyona havatesini isteyen 
bir takrir hazırladıklarını bildirmiş; önergeyi 
başkanlığa vermiştir.43 

Bu sırada Başbakan Semseddin Günaltay söz 
isteyerek kürsüye gelmiş ve şöyle demiştir: 

" ... Vatan duygusu ile bütün arkadaşlar, getiri
Len kanunun Lüzumuna inanıyorlar. Komüniz-. . 
me aleyhdar bulunuyorlar. Memlekette her ne 
suretle olursa olsun bir irticanın baş göster
mesini istemiyorlar. Memlekette irtica yoktur 
diyorlar. Bunu ben de kabul edeyim. Fakat ar
kadaşlar irtica komünizm siması altında teza
hür edebilir ve edildiği zamanları görmüşüz
dür. Vaktiyle inkılaplar yapıldı. Bugüne kadar 
irtica olmadı, diyorlar. Birçok hadiseleri unut
tukları anlaşılıyor. Birbirinin velyeden irtica kı-

T 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel de 
Osman Nuri Köni 'nin "tasarı din-i islam'a 
tecavüzdür" sözlerine uzun uzadıya cevap 
vererek, "Müslüman çocuklar tarafından 
Müslüman dinine karşı böyle bir tasarının 
hazırlandığını ummayı ancak şuur eksikliği" 
olarak nitelendirmişti r . 

yamların, vuku buldukları zamanları da unut
mayalım ki Takriri SükGn Kanunu yürürlükte 
bulunuyordu. irtica ve ihtilaller için istiklal 

Bu konuşmadan sonra Müstakil Demokrat- · Mahkeleri kurmak imkanı mevcuttu. Bütün 
Lardan Hasan Dinçer, Halk Partisi'nden Sinan bunlara rağmen bu isyanlar oldu. Sirndi deni-
Tekelioğlu söz almışlar ve tasarıyı e leşti rm iş- Liyor ki: Bütün bu fenalıklar olmas.ın, hepimiz 
lerdir.42 Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü- aleyhindeyiz ama bunu önleyecek kanun yap-
şünsel de Osman Nuri Köni'nin "tasarı din-i mayın. Bunun manasını ben anlayamadım 
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doğrusu. Kendileri izah ederlerse çok iyi olur. 
Biz kimseyi asmıyoruz. kesmiyoruz. Bir hadi
se olmadan evveL: senin zihninden şöyle bir 
mesele geçmiş, diye kimseyi mahkemeye 

göndermiyoruz. Hükmü verecek olan mahke-
. medir. Fiil sabit olduktan sonra, tebarüz ettik

ten, meydana ç ıktıktan sonradır ki mahkeme
ye vermek salahiyetini istiyoruz. Sayın arka
daşlar; evvela şunu beli rtmek istiyorum ki bu 
kanun demokrasiyi yaşatmak için getirilmiş

tir. Demokrasi, bir memlekette sükGn olursa 
herkes serbestçe fikir ve kanaatini söylebili 
yorsa o vakit yaşar."44 

Din meselesi hakkında da Günaltay şu noktalara 
değinmiştir: "Herkes vicdanen hürdür, inandığı 
şeye hür olarak inanır. Ve biz Müslüman olmak 

itibariyle, Hz. Muhammed'in din olarak telkin 
ettiği her şeye inanıyoruz ve ona göre 

ibadetlerimizi yapmakta serbest bulunuyoruz .. 
Din de bu demektir. .. 

Semseddin Bey, Osman Nuri Köni'nin sözleri

ni cevaplarken, laiklik a.ı:ılayışını da ortaya 

koymaktadır: "Laisizm, devlet işlerine yani 

mi lletin hayati kanun larına esas olarak başka 

kaynaklara müracaat etmeksizin B.M. Mecli

sinin hükümlerini sağlamaktadır. Din ile dün

yayı birbirinden ayırmanın manası budur. Lai

sizmi dünya işlerine, din işlerini karıştırma

mak diye tarif ediyorlar ve bundan laikliğin bir 

nevi dinsizlik oldugunu ç ı karmaya çalışıyor

Lar. Fakat Laikligi böyle alg ılamıyoruz. Bizim 

anlayışımııda laiklik, ·bizim hayata ait bütün 

kanunlarımızı ancak B.M. Meclisi yapar de
mektir ... 

Din meselesi hakkında da Günaltay şu nokta

lara deginmiştir: "Herkes vicdanen hürdür, 

inandığı şeye hür olarak inanır. Ve biz Müslü

man olmak itibariyle, Hz. Muhammed'in din 

olarak telkin ettiği her şeye inanıyoruz ve ona 
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göre ibadetlerimizi yapma~ta serbest bulu

nuyoruz. Din de bu demektir. Evet. ibadette 

hürüz. hiç kimseyi camiye gitmekten menet-
,. 

miyoruz. [Osman Nuri Köni.'ye hitaben] Yahu-

dilere ağzının suyu aktı. halbuki Müslümanlar 

da onlar gibi serbestçe camilerine gidiyor ve 

ibadetlerini yapıyorlar. Bu memlekette hiç 

kimse Müslümanların ibadetlerine mürnana

at edemez. edemeyecektir de. 

Bizce Müslümanlık. dinin ana hükümleridir. 

sonradan uydurma hurafeler değildir. Din hü
kümlerine tamamen riayet eden bir Müslü

mana bu memlekette hiç kimse müdahale 

edemez." Osman Nuri Köni'nin sataşmaların
dan sonra, şöyle devam etmiştir: 

"ilk mektebde din dersleri akutturmaya baş

layan Hükümet' in başkanıyım. Bu memleket

te Müslümanlara namazlarını öğretmek. ölü
Lerini yıkamak için imam, hatip kursları açan 

bir hükümetin başkanıyım. Bu memlekette, 

Müslümanlığın yüksek esas larını öğretmek 

için ilahiyat Fakültesi açan bir Hükümet'in 
başkanıyım". 

Günaltay konuşmasını. Köni'yi eleştirerek so
na erdirmiştir: "Bu kanun tasarısın ı huzuru

nuza arz etmemizin başlıca saiki, arkadaşlar 

Osman Nuri Köni'nin şahsında temessül etti

ği sözlerden anlaşılan Damat Ferit gibi Hila

fet Oı:-duları kurmak isteyenlerin yahut mem
leketi kanlara bogmak isteyen Derviş Vahde

ti'lerin belirmesine meydan vermemektir. 
Köni'nin hedefi budur" .45 

Sonuç 

Semseddin Günaltay, ge rek düşünce planın

da. gerekse eylem planında hareketli olan bir 
dönemde ortaya çıkmıştır. O, "yorgun ve has

ta" Osmanlı ile yeni Türkiye arasında köprü 
vazifesini yerine getiren ender fikir ve siyaset 

adamlarımızdan biridir. Zaman zaman siyasi 
kişiliğin in, ilmi k işiliğinden ağır bastığı görül-



mekle birlikte. ikisinden birini diğerine tercih 

etme durumunda kalmamış, her iki vazifesini 
beraber sürdürmüştür. 

Günaltay'ın Türk Tarih Kurumu gibi önemli 
bir müessesenin de yirmi yıl başkanlığ~nı -ge

liştirmek ve daha verimli hale getirmek sure
tiyle- sürdürmesi onun artıları arasında belir

tilmesi gerekli olan bir durumdur. Semseddin 
Bey'in yaşam ı boyunca fikir ve eylemlerinde 
bazı köklü değişiklik ve dönüşüm le ri n varlığ ı 

nı gözlemlemek söz konusudur. Bu değişim 

eserlerinde. konuşma larında ve makale lerin
de açık bir şekilde gözükmektedir. Kendisin
de ve düşüncelerindeki değişikliklerde, za

manın ve şahsiyetterin etkisi büyük olmuştur. 
Görüşümüzü aşağıda vereceğimiz anekdot
larla desteklemek mümkündür. 

Günaltay, 1915 yılında. ittihad ve Terakki Fır
kası'nın ErtuğruliBilecikl mebusu olmuştur. 
Hatta 1918 yılında yapılan kongrede Fırkanın 

ikinci başkanlığına da seçilmiştir. Bu görevle. 
o, ittihad ve Terakki Fırkası'nın önde gelen 
isimlerinden birisi olmuştur. Aynı yıl. Sern

seddin Bey. yeni teşekkül ettirilen T eceddüd 
Fırkas ı 'n ın kurucuları arasında görülmekte

dir. Mütarekeden sonra da Divan- ı Harpde. 
harp sorumlusu olarak. ittihad ve Terakki'nin 

ileri gelenlerini sorgulayan komisyonda görev 
yapmıştır. 1923'de Cumhuriyet'in ilanıyla bir
likte, ll. Büyük Millet Meclisi'ne. Sivas Millet

vekili olarak girmiştir. 1949 ile 1950 yılları 

arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 14. Başba -

naltay'ın ittihatveT erakki ile ittihatveT e rak
ki'yi yargılayanlarla. Tek Parti Dönemi Halk 

.Partisi ile ve son olarak askeri ihtilalin olağa
nüstü şartlarıyla teşekkül ettirilmiş bir Mec

lis'le beraber calısabilmesi ve tüm bu olu
şuml.arı bir potada toplayabilmesini izah et
mek oldukça güç bir durumdur. Ancak. bu 
fikri ve siyasi değişimi, zamanın birçok aydı
nında. özellikle de '' i slamcı" gelenek içerisin
dek i aydınlarda görmek mümkündür. Bu du
ruma sebep olan en büyük etken, saltanattan 
Cumhuriyet'e geçiş sürecinde yaşanan siyasi 
değişim ve dönüşümlerdir. 

Günaltay'ın ilim adamlığının yanında sürdür

düğü, siyasi kişiliği de yapıcı bir konumdadır. 

Her zaman övgüyle bahsettiği demokratlığı ve 

siyaslliğiyle. Türkiye Cumhuriyeti'ni. tek parti 

idaresinden çok partili demokratik döneme 

taşımıştır. Hazırladığı seçim kanunuyla da 

aşılması güç olan statükoyu ortadan kaldır

mıştır. ilk ilahiyat Fakültesi ve Imam Hatip 

Okulları'nın açılması, onun Başbakan iken 

gerçekleştirdiği icraatlardandır. Hem politi-

Günaltay'ın ilim adamlığının yanında 
s·ürdürdüğü , siyasi kişiliği de yapıcı bir 
konumdadır. Her zaman övgüyle bahsettiği 
demokratlığı ve siyaslliğiyle, 
Türkiye Cumhuriyeti'ni, tek parti idaresinden 
çok partili demokratik döneme taşımıştır. 

kanı sıfatıyla. tek parti devri Halk Partisi'nin kacı. hem de ilim adamı olarak, fikir ve basın 

son hükümet başkanı olmuştur. 1960 yılına özgürlüklerinin sürekli destekleyicileri ara
gelindiğinde Günaltay'ın bu kez de yapılan as- sında bulunmuştur. 

kerl ihtilaldan sonra kurulan Kurucu Meclis 
üyesi olduğu görülmektedir. Yine, aynı Günal
tay'ın 1958'de neşrettiği "Hürriyet Mücadele
leri" adl ı eserinde -daha önce l1918'del ileri 

gelenlerini yargıladığı Ittihat ve Terakki'yi "ilk 
şuurlu ve geniş hürriyet kıyam ı " olarak vasıf

landı rması . onun çelişkilerinde n birisidir. Gü-

Ancak. yukarıda verdiğimiz noktalardan da 

anlaşılacağı üzere. onun demokratlık ve öz

gürlük vasıfları. 163. maddenin kabulüyle ilgi

li görüşLeri. sert tartışmalara ve sataşma lara 

neden olmuştur. Günaltay da bu müzakere

lerde şiddetli ter:ıkitle~e uğramıştır. 

SAYI 7 SONBAHAR 2007 ESKiYENi 87 



Semseddin Günaltay'ın. düşüncelerini ve ic

raatlarını ortaya koymaya çalıştığımız bu ça
lışmada, ortaya ç ı kan hususlardan biri de şu

dur: Mütefekkirimizin yaşadığı dönemdeki 

halkın ve ülkenin meselelerinin ekseriyetinin 

bugün de devam ettiği ve tazeligini koruduğu 
görülmektedir. Bu milletin fertleri olarak. ce

miyetin bu sorun ve problemlerine !egitim. 

evlilik, nüfus, din, batıl hurafe ve inançlar ... ] 

kesin, net ve uygulanabilir çözümler sunmak 
zorundayı z. Bütün bu sorunların çözümü için 

de Semseddin G~naltay gibi fikir ve siyaset 
adamlarına her zamaı;ıkinden daha çok ihti

yacı'mız vardır 

Sonuç olarak Semseddin Günaltay, bir bilim 
adamı olarak başladığı hayat serüvenini, -za

man ve dönemin şartlarına göre fikir ve. ey
lemlerinde değisim ve dönüşümler yaşaya

rak- bir siyaset adamı olarak tamamlamış
tır.lfa 

•· 

dipnotlar 
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'241-316. ... 
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tanbul 1992. 391; Bo lay. S. Hayri, .. Günaltay" m ad .. 
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