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I. GİRİŞ 
Kur’an’ın, Gazi Mustafa Kemal’in yaşamında önemli bir yeri vardır. Hayatının çeşitli 

safhalarında Kur’an’dan ya doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiştir.  

 Gazi Mustafa Kemal’in, hem geleneksel hem de entelektüel düzeyde Kur’an’la ve Kur’an 

kültürü ile ilişkili olduğu görülür.  

Gazi Mustafa Kemal, Kur’an’ın anlaşılması ve Kur’an kültürünün yaşanması konusunda 

Türk Milleti’ne rehberlik etmiş ve cesur adımlar atmıştır. O’nun attığı adımlar, Türk 

Milleti’nin dini yaşamına yeni bir canlılık getirmiştir.  
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“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz  / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” (Ziya Paşa) 

İnsan inancını yaşar. Kültür, kişiliğin temel belirleyicilerinden biridir. “Kültür ve kişilik” iç 

içedir. Bu durumda Gazi Mustafa Kemal’in doğrudan Kur’an’ın kendisiyle çok yönlü ve çok 

yakından ilgili olduğu yaptıkları Kur’an’la karşılaştırıldığında çok açık görülür. Bir 

Müslüman’ın Kur’an’la kurabileceği ilişkilerin bütün boyutlarının Atatürk’ün kişiliğinde 

ortaya çıktığı görülür. 

İçinde yetişmiş olduğu kültür ortamı Gazi Mustafa Kemal’in kişiliğinin şekillenmesinde 

etkili olmuştur. O, inanç ve manevi değerlerle ilgili unsurları, çevresini kuşatan kültür 

ortamından edinmiştir. Manevi dünyasını oluştururken İslam kültüründen ve onun temel 

kaynağı olan Kur’an’dan önemli ölçüde etkilenmiştir. Başta aile ortamı olmak üzere, 

hayatının çeşitli aşamalarında Kur’an’dan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal, kişiliğinin dinsel yönünü ifade ederken:  

“Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum” 

“Elhamdülillah, hepimiz Müslüman’ız; hepimiz dindarız” demiştir.  

( Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. III/93; Hüseyin CEVİZOĞLU, Neden Laiklik, Çığır Stratejik Araştırma Vakfı 

Yayınları, Ankara, 1999, s. 70.) 

 
O, İslam Dini’nden, “bağlı bulunmakla mutlu olduğum İslam Dini” diye söz etmiştir. Gerçek 
bir Müslüman olduğunu bütün yaşamı boyunca göstermiştir.   
(Ünver GÜNAY- Harun GÜNGÖR- A. Vehbi ECER, Laiklik, Din ve Türkiye, Adım Yayınları, Ankara, 1997, s. 129; 

Namık Kemal ZEYBEK, O, Hakiki Bir Müslüman’dı, (http://ww.gazi.edu.tr/ ayerdem/gazetemak/ohakiki.html ) 

 

Gazi Mustafa Kemal, bu ifadeleriyle, dindarlığın kendi kişiliğinde önemli bir yeri olduğunu 

belirtmiştir. İslam Dini’ni, kendi kimliğini oluşturan temel unsurlarından biri olarak kabul 

etmiştir.  

Gazi Mustafa Kemal’in dine bağlılık ve Kur’an ile ilişkisi, O’nun kişiliğinin temel 
özelliklerinden birisi olarak değerlendirilmiştir. O’nun, Kur’an mesajının özünü iyi kavradığı 
ve tarihi mecrasını /gelişimini çok iyi bildiği söylenmiştir. Atatürk, konuşmalarında Kur’an 
ayetlerine referansta bulunmuştur. O, İslam dini ve İslam’a özgü temel kavramlar hakkında 
geniş ve zengin bilgi sahibidir. Dinine bağlı bir insan olan Gazi Mustafa Kemal, dinini hiçbir 
zaman red etmemiştir.   
(Ethem Ruhi FIĞLALI, Din ve Laiklik Üstüne Düşünceler, Muğla Üniversitesi Yayınları. Muğla, 2001, s. 166; 

Mehmet Emin BAYAR, “Atatürk’ün Din Anlayışı Üzerine Bazı Düşünceler”, Atatürk Haftası Armağanı Genel 
Kurmay Basım Evi, Ankara, 2000, s. 70; ) 

 
Gazi Mustafa Kemal, İslam Dini’ni en güzel şekilde anlamış, inanmış ve anlatmış bir 
insandır, din konusundaki inanç ve düşüncelerinde samimidir.  
(Faruk GÜVENTÜRK, 29 Yıl Sonra Atatürk İnkılȃplarına Bakış, Ak Yayınları, 1968, s. 167; Ali TÜRKMEN, Atatürk, 

İstanbul, 2005, Ata Düşünceleri Kültür Yayınları, c. I, s. 148.) 
 

Atatürk, İslam dini hakkında çok temelli bilgilere ve olgunlaşmış görüşlere sahiptir.  
(Özer OZANKAYA, Türkiye’de Laiklik: Atatürk Devrimlerinin Temeli, İstanbul, 2000, Cem Yayınevi, s. 179.) 
 

http://ww.gazi.edu.tr/
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II. BİRİNCİ BÖLÜM 
 

A.  İSLAM’IN GERÇEK MÜMİNLERİ EMPERYALİZME KARŞI 
BİRLEŞİYOR 

  

“Gerçek İslamiyet’ten uzaklaşanlar, kendilerini düşmanlarının esareti altında bulurlar.”  

(ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ, c. II, s. 139’dan nakleden: Doğu PERİNÇEK, Atatürk Din ve Laiklik 

Üzerine, İstanbul, 1999, 3. Baskı, Kaynak Yayınları, s. 77.) 

MİLLİ MÜCADELE’NİN İSLAMİ KİMLİĞİNİ VE ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİNİN DİNDAR 

BOYUTUNU TANIMLAYAN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERDEN BİRİSİ, BÜYÜK TÜRK 

MİLLETİ’NİN O’NA VERDİĞİ “GAZİ” UNVANIDIR. 

“Gazi” sözcüğü, çok önemli ve İslam’da üstün bir yere sahip olan kavramlardan biridir. 
Mustafa Kemal, birçok savaşta vatanseverlik örneklerinin en güzelini sergilemiştir. Vefa 
duygusu ile dolu Türk Milleti, bütün mücadelelerin başında yer alan, kendini milletin 
bağımsızlığına adayan Atatürk’e Sakarya Zaferi’nden sonra “Gazi” unvanını vermiştir. Türk 
ulusu, derin bir sevginin eseri olarak O’na bu unvanı layık görmüştür. Türk Milleti gönülden 
ve resmen bu unvanı Mustafa Kemal’e vermiş, O da bunu şerefle taşımıştır.  
(Celal ERİKAN, “Önder Devlet Adamı Devlet Kurucusu Atatürk”, Atatürk Haftası Armağanı, Genel Kurmay Askeri 

Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara, 1984, s. 66; Rifat ÖNSOY, “Atatürk ve Milliyetçilik”,  Atatürk 
Konferansları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. ve Kuruluşunun 76. Yıldönümlerinde Afyon ve İlçelerinde Yapılan 
Panel ve Konferanslar, Atatürk Araştırma M, Ankara, 2000, s. 47; Ethem Ruhi FIĞLALI, Laik Devlet Yapısında 
Gelişmeler,   (75. Yıldönümü’nde Türkiye Cumhuriyeti: Geçmiş ve Gelecek), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 
1999, s. 51;  
Ruşen Eşref ÜNAYDIN, Atatürk’ü Özleyiş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 208;İbrahim ARTUÇ, 
Büyük Dönemeç: Sakarya Meydan Muharebesi, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1985, s. 327; Muhammed Şevki AYDIN ve 
Diğerleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Kılavuzu 5, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2002, s. 87-88; 
Azmi SÜSLÜ – Mustafa BALCIOĞLU, Atatürk’ün Silah Arkadaşları Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyeleri, 
Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s. 7.)  
 
 

“Gazilik”, vatanı savunmak için savaşa katılanların elde ettiği büyük rütbelerden biridir. 

Düşmanla savaşıp, savaştan sağ olarak dönen kişilere İslam Dini’nde “gazi” denir. 

Mustafa Kemal, kendisine “Gazi” unvanının verilişini şu şekilde anlatır: “Diğer bir vazifem de, 

ordu içinde savaş safları arasında, bizzat savaşa katılmak ve bizzat mücadeleyi idare etmekti. Bunu da 

gücümün yettiği kadar, hatta bir kaza neticesi olarak sol kaburga kemiklerimden biri kırılmış olmasına 

rağmen, en iyi şekilde yapmaya bütün varlığımla çalıştığımı sanırım. Sakarya Savaşı’nın neticesine 

kadar askeri bir rütbem yoktu. Ondan sonra, Büyük Millet Meclisi’nce bana “Mareşal” rütbesiyle 

“Gazi”  unvanı verildi.”(İlhan AKŞİT, Ben Mustafa Kemal Atatürk, Oxford Yayıncılık, 1996, s. 126.) 

Gazi Mustafa Kemal, 1922 yılında yapmış olduğu bir konuşmada, “Ben zannediyorum ki, bu 

hidematımdan dolayı milletimin muhabbetine ve teveccühüne mazhar oldum. Belki bütün alemi 

İslam’ın muhabbet ve teveccühüne mazharım..” demiştir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 299-300.) 

Nitekim Gazi Mustafa Kemal, sadece Türkler tarafından değil, bütün İslam dünyası 

tarafından “Gazi”liğine ek olarak “kurtarıcı” diye anılmıştır. (Orhan KOLOĞLU, Kim Bu Mustafa 

Kemal, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 1997, s. 101.) 
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B. İSLAM DÜNYASI, MUSTAFA KEMAL’İ İSLAMİ 
KİMLİĞİYLE TANIYOR 

 

1. PAKİSTAN’IN KURUCUSU MUHAMMED ALİ CİNNAH 

 

Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Atatürk’ü “Yakın Doğu’nun Müslüman 
devletlerine örnek olabilecek hizmetler yapan, çağdaş İslam dünyasındaki en büyük Müslüman” 
olarak tanıtmıştır. O’nu özellikle Hindistan’daki Müslümanlara ilham veren bir sembol 
olarak takdim etmiştir. Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine duygu ve 
düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir. “O, Türkiye’yi kurmakla, Müslümanların seslerini 
bütün dünya milletlerine duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk’ün ölümü ile 
Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetti.” Hint Müslümanları tarafından 
Atatürk’e, “Mücahid-i İslam /İslam’ın Mücahidi”, Seyfü’l-İslam /İslam’ın Kılıcı” gibi unvanlar 
verilmiştir. Hindistan Hilafet Komitesi,  “Mustafa Kemal, İslam’ın yeniden doğuşunu 
sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Asya’ya şeref kazandırdı.”  
(S. A. HAKKI, “Atatürk Devrimi ve Hindistan”, (Çeviren: Birtane Ferliel), Türkiye İş Bankası Uluslar arası Atatürk 

Sempozyumu), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1984, s. 658-659; 
Robert P. FINN, Atatürk’ün Dünya Görüşü, (Ankara Üniversitesi Atatürk’ü Anma Günü),  Ankara Üniversitesi 
Rektörlük Yayınları, Ankara, 1986, s. 25; 
Mehmet SARAY, Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 51; 
Orhan KOLOĞLU, Türk’ü Dünyaya Saydıran Adam, Yeni Özgür İnsan Yayınları, Ankara, 1988, s. 150;  
Turgut ÖZAKMAN, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999, s. 194; 
Barış DOSTER, Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, Toplumsal Dönüşüm Yayın, İstanbul, 2004, s. 250-251; 
Muhittin EREL, On Kasım’ın 27.nci Yıldönümü’nde Atatürk, Ege Üniversitesi Rektörlük Yayınları, İzmir, 1965, s. 12; 
Turhan FEYZİOĞLU, “Örnek Komutan ve Örnek Devlet Adamı Atatürk”, Atatürk Haftası Armağanı, Genel Kurmay 
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1984, s. 37; 
Muzaffer ERENDİL, “Evrensel Nitelikleriyle Atatürk”, Atatürk Yolu: Ankara Üniversitesi İnkılȃp Tarihi Enstitüsü 
Dergisi, sayı: 6, 1990, s. 317.) 
 
 

2. PAKİSTAN DEVLET BAŞKANI EYÜP HAN 

 

Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han, Atatürk için: “Dünyadaki bütün Müslümanlar sevgi ve 

hayranlık duygularıyla gözlerini O’na çevirmişlerdir.” Demiştir.  

Yine Pakistanlı üst düzey askeri bir yetkili olan Muhammed Azam Han, Atatürk’ün İslam 

dünyasındaki konumuna şöyle işaret etmiştir: “O’nun adı en büyük ilham kaynaklarından biri 

olarak yaşayacak ve Müslümanların en derin yurtseverlik içinde yaşamalarına önderlik edecektir. 

O’na duyulan sevgi daima bütün Müslüman dünyasına ve insanlığa yararlı olacaktır.” 

 

Atatürk’ün ölümü üzerine Yeni Delhi Radyosu’nda yayınlanan bir konuşmada şu sözlere yer 
verilmiştir: “Mustafa Kemal Atatürk bugün İstanbul’da öldü. Allah rahmet eylesin! Türk mücahidi 
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öbür dünyaya intikal etmiş bulunuyor. Bu mübarek Cuma gecesidir ve hem de Ramazan gibi kutsal 
aydır. Türkiye’nin kurtarıcısının vefatının böyle bir mübarek zamana rastlaması, kendisinin Allah’ın 
iyi bir kulu olduğunun açık delilidir.” (Hanif FAUK, Atatürk Urduca Yayınlarda, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fak. Y, Ankara, 1979, s. 108.) 
 

3. BÜYÜK DÜŞÜNÜR VE ŞAİR MUHAMMED İKBAL 

Büyük düşünür ve şair Muhammed İkbal, Atatürk’ü İslam’ın son askeri olarak 

nitelendirmiştir.  İkbal, Kurban bayramı namazı için Lahor’daki Badşahi Camii’nde toplanan 

250 bin kişiye şu konuşmayı yapmıştır:  

“Dua edelim kardeşler, o bayrak o burçlardan kıyamete kadar düşmesin, İslam’ın Güneşi kararmasın. 

Allah, Müslümanları, Hıristiyanlara karşı savunan büyük lider Mustafa Kemal’e yardım etsin. 

İslam’ın son askerini muzaffer kılsın.” 

Yine Muhammed İkbal, İstiklȃl harbi günlerinde (1922) “Mustafa Kemal Paşa’ya Hitap” diye 

başlayan bir şiirinde: 

“Mustafa Kemal Paşa’ya sesleniş, Allah O’nu güçlendirsin” demiştir. 
(N. Ahmet ASRAR, “İki Halk Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah”, I. Uluslar arası Atatürk 

ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2001, s. 15; 
Abdülkadir KARAHAN, “Dr. Muhammed İkbal’in Türkiye ve Atatürk Hayranlığı”, (Doğumunun 100. Yılında 

Atatürk’e Armağan), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1981, s. 83.) 

 

4. LİBYALI ŞEYH AHMET ŞERİF SENÜSİ 

Şeyh Senȗsȋ; Atatürk’ü, “Halȃskȃr-ı İslam /İslam’ın Kurtarıcısı” olarak nitelendirmiştir. 

Atatürk’ün çalışma odasında bulundurduğu Kur’an nüshalarından ikisini kendisine Şeyh 

Senȗsȋ hediye etmiştir. Şeyh Senȗsȋ bu Kur’an’lardan birinin üzerine Atatürk’e hitaben şunları 

yazmıştır:  

“Kur’an-ı Kerim aramızda sadakat ve muhȃdenet teşkil edecektir. Bunu Halaskar-ı İslam /İslam’ın 

Kurtarıcısı olan sana hediye ediyorum. Kitabullah önünde yemin ederim ki, hayatta bulundukça sana 

yardım edeceğim.”  (Mehmet KAPLAN ve Diğerleri, Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi 

Mustafa Kemal, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981, c. II, s. 762, 862.) 

Atatürk, konuşmalarında din konusuna sıklıkla yer vermiştir. Her dönemde ve her ortamda 

İslamiyet’in en iyi, en yüce, en güzel din olduğunu defalarca tekrarlamıştır. Her 

Müslüman’ın dini gerçeklere önem vermesi gerektiğine inanmıştır. İslam dininin 

peygamberi Hz. Muhammed’i her zaman saygıyla anmıştır. İslam tarihini çok iyi incelemiş 

ve değerlendirmelerde bulunmuştur.  

Yanlış dini yorumlardan ve hurafelerden millete yarar gelmeyeceğini belirlemiştir.  

Gazi Mustafa Kemal, DİNİ, etrafını saran hurafelerden temizlemekle kalmamış,  
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Açtığı çığırın nasıl bir aydınlık ve ilerleme yolu olduğunu eserleriyle kanıtlamak suretiyle, 

diğer İslam ülkelerine rehber olmuş,  

İslam dininin aslındaki saflığa yeniden kavuşması için gereken temeli atmıştır.  

Dinin özündeki akılcı, bilimci ve çağdaş ruhun ortaya konmasını istemiştir.  
( Ahmet KABAKLI, Temellerin Duruşması: Gazi ve Atatürkçüler, Türk Edebiyatı Vakfı Yay, İstanbul, 2002, II/208; 

Ahmet MUMCU ve Diğerleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılȃp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Y, Ankara, 1987, II/280; 
Yaşar NABİ, Atatürk Yolu, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1980, s. 23; 
Komisyon, Atatürk’ün Bütün Eserleri, c. III, s. 212.) 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için tıpkı vatan ve bayrak gibi bir mana ve 

semboldür. O, Türk milletinin ortak sevgi konusudur. O’nu her yönüyle olduğu gibi, manevi 

dünyasıyla da tanımak gerekir.  

Atatürk’ün manevi dünyasını tanıyabilmenin en iyi yolu, O’nun Kur’an kültürünü 

öğrenmekten geçer. 

 

5. BİR ÖRNEK DE BATI DÜNYASINDAN  

 

Fransız gazeteci Marcel Sauvage, İslam dünyasının Atatürk’e bakışını şu şekilde açıklamıştır: 

 

“Mısır’dan Hindistan’a kadar bütün İslam diyarında, köylüler Atatürk’ü “Allah’ın sevgilisi”; din 
adamları O’nu “imanın kılıcı” diye andılar.” 
(Kemal KAHRAMANOĞLU, Atatürk Aydınlığı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 177-178;  

Necdet EVLİYAGİL, Atatürk ve Anıtkabir, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara, 1988, s. 112-113; 
Muhittin EREL, On Kasım’ın 27.nci Yıldönümü’nde Atatürk, Ege Üniversitesi Rektörlük Yayınları, İzmir, 1965, s. 
11.) 

 

C. MUSTAFA KEMAL’İN ÇANAKKALE SAVAŞI YILLARI 

 

Mustafa Kemal’in kişiliğinde dini motiflerin etkili olduğu dönemlerin başında Çanakkale 

Savaşı gelir. O, Allah adına savaşan, şehit ya da gazi olacağına inanan insanlardan oluşan bir 

orduya komutanlık yapmıştır. Okunan Kur’an’lar, edilen dualar, “Allah! Allah!” sesleriyle 

düşman üzerine yürüyen askerler, Atatürk’ün manevi değerlere iyice yakınlaşmasını 

sağlamıştır. Çanakkale Savaşı’ndaki manevi atmosfer, Mustafa Kemal’i, Çanakkale 

Savaşı’nda, kurşunların yağmur gibi yağdığı ön saflarda yer almış, O’nu gören 

Mehmetçikler, düğüne gider gibi hücuma kalkarak, “Allah! Allah!” sesleri arasında şehit 

olmuşlardır. 

 Mustafa Kemal, Salih Bozok’a yazdığı bir mektupta, Çanakkale Savaşı’nın en zor günlerini 

Allah’ın yüceliğine, korumasına ve desteğine sığınarak aşmaya çalıştığını ifade etmektedir: 
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“Bilirsin ki bizim maksadımız vatana büyük bir ölçüde arz-ı hizmet eylemektir. Kazım 

Nazmi Bey gibi arkadaşlarımın temenniyatı maksut olan hizmeti ifa edebilecek 

mertebededir. Tabi zamanı gelince kaderde varsa o da olur. Bir aralık canım sıkıldı tekaüt 

olup küşegüzin-i inziva olmayı da düşündüm. Olmadı. Şimdilik Cenab-ı Hakkın azametine 

ve himayet ve muavenetine sığınmaya çalışıyorum.” (Sinan MEYDAN, Bir Ömrün Öteki Hikayesi 

Atatürk, Modernizm Din ve Allah, Toplumsal Dönüşüm Yay. İstanbul, 2002, s. 69-102.) 

Mustafa Kemal’in, yaşamından aktarılan tecrübelerden anlaşılıyor ki, O, dini inançları güçlü 

ve bu inançtan güç alarak düşman karşısında başarı arayan bir ordunun komutanıydı. 

Albay Şefik Aker, Çanakkale muharebeleri sırasında Mustafa Kemal’le birlikte iken yaşamış 

olduğu bir olayda, Atatürk’ün, kurtuluş ve başarı için Allah’a niyazda bulunduğuna tanıklık 

ettiğini şöyle anlatır: 

“9 Ağustos 1915 gecesi bana 19. Fırka Komutanlığı’nı teslim edip Anafartalar Komutanlığı’na 

idareye giderken Atatürk sol yanımda idi. Ağzından çıkan fısıltı dikkatimi çekti. O’nun 

selamet ve başarı için Allah’a fısıltı ile niyazda bulunmakta olduğunu anlamıştım.” (YAHYA, 

Harun, Samimi Bir Dindar, (http://www.harunyahya.org/kitap/dindar_atatürk/dindaratatürk2.htmal). 

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarının ardından, 1915 yılında Atatürk 

hakkında çıkan bir gazete haberinde, O’nun üç temel niteliğine vurgu yapılmıştır. Bu 

nitelikler; 

1. Allah’ın yardımı ile zaferler elde etmiş bir komutan, 

2. İslam kahramanı ve 

3. İslam’ın yiğit temsilcisidir. 

Söz konusu gazetede açıklananlar anlam yönünden;  

“Ulusumuzun yükselmesinin bir sembolü olan ay-yıldızımızın yüce şanını korumak ve bir 

kat daha yükseltmek için bir yıldan beri dünyanın üç büyük devletine karşı dünya tarihinde 

bir benzeri daha görülmemiş özveriyle savaşan ve özellikle Çanakkale cephesinde dünyayı 

sarsacak harikalar yaratan ve Allah’ın inayetiyle zaferler elde etmiş olan İslam’ın kahraman 

ve yiğit mümessili” şeklindedir. (BORAK, Sadi, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, Ankara, 2004, Kırmızı 

Beyaz Yayınları, s. 92.) 

 

D. MUSTAFA KEMAL’İN MİLLİ MÜCADELE YILLARI 

 

1. MİLLİ MÜCADELE EHLİ SALİBE KARŞI VERİLEN 

DİNİ BİR MÜCADELEDİR 

Atatürk’ün, en umutsuz görünen koşullarda, yurt savunması için kendisiyle birlikte gözünü 

kırpmadan ölümü göze almaya hazır Türk halkını yanı başında bulabilmesinde din 

http://www.harunyahya.org/kitap/dindar_atatürk/dindaratatürk2.htmal
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unsurunun İslam’ın /Kur’an’ın önemli bir rolü vardır. Mustafa Kemal, başlattığı milli istiklal 

mücadelesinde milli ve dini amaçlardan güç aldığını açıklamıştır. 

Atatürk, 1920’de Ali Rıza Paşa’ya gönderdiği telgrafta, İngilizler tarafından “işgale karşı 
direnmekten” ve “ulusal bir direnç oluşturmaktan” men olunursa “istiklali milli uğrunda 
Mücahede-i Milliye ve Diniye ilan etmek yolunda ilerleyeceğiz” açıklamasını yapmıştır. 
(Atatürk, Nutuk, c. I, s. 367;  

Bakınız: Halil Ersoylu, Nutuk Üzerinde İncelemeler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, s. 133.) 

 

2. MİLLİ MÜCADELE’NİN “DİNİ MÜCADELE OLDUĞU” 

KONUSUNDA BİRKAÇ ÖRNEK  

 

a) Atatürk, Milli Mücadeleyi aynı zamanda “Dini Mücadele” 

olarak nitelediği mektuplarından birini de, Kütahya Mutasarrıfı Sait 

Bey’e göndermiştir: 

 

“Vatanperver Kütahya ahalisinin mali fedakȃrlığı, maddi ve manevi gayretleri ve mesaisiyle 

beş on gün zarfında hazırlanan ve teçhiz edilen binlerce mevcudu ulaşan askeri kıtaların, 

giriştiğimiz dini, milli, vatani mücahedede muzafferiyetimizi temin edecek kahraman bir 

zümre olarak fedakȃrlık göstereceğinden eminiz.”  (Komisyon, ATATÜRK’ÜN Bütün Eserleri, c. IX, s. 

135.) 

 

b) Mustafa Kemal, Türk Özgürlük ve Bağımsızlık Savaşı’nın kutsal 

bir boyutunun olduğunu; bu mücadelenin aynı zamanda, 

Müslümanların bağımsızlığını / kurtuluşunu amaçladığını 

belirtmiştir.  

 

Atatürk, 1921 yılında Azerbaycan temsilcisi İbrahim Abilof’u Çankaya’da kabulünde şu 

açıklamayı yapmıştır: 

“Bu kutsi mücadelede, milletimiz, İslam’ın Kurtuluşuna dünya mazlumlarının refahlarının 
artırılmasına hizmet etmekle müftehirdir.”  
(ONAR, Mustafa, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, c. I, s. 214. 

İLHAN, Suat, Harp Yönetimi ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1987, s. 85;  
Komisyon, ATATÜRK’ÜN Bütün Eserleri, c. XII, s. 36.) 

c) Atatürk, Hürriyet ve Bağımsızlık Savaşı’nı, Müslümanların 

Batılılardan kurtuluş mücadelesi olarak değerlendirmiştir. Bu 

mücadelede Türk Milletinin Müslüman kimliğini hep ön planda 

tutmuştur.  
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Küfrevizade Şeyh Abdülbaki Efendi’den Bitlis halkını milli mücadele hakkında 

aydınlatmasını isteyen Mustafa Kemal, ona yazdığı mektupta şu ifadelere yer vermiştir: 

“… Yakında Müslümanların, Avrupalı müstevlilerden kurtuluşu hususundaki başarı 

haberlerini inşallah size bildiririm.”(KOCATÜRK, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı 

Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s. 231.) 

d) Atatürk, Özgürlük ve Bağımsızlık Savaşı’nın amacını, İslam’ın 

kurtuluşu olarak nitelemiştir. Bu amaç için savaşan Türk ordusunun 

başarısı için dua edilmesini istemiştir.  

 

Şeyh Ahmet Şerif Senusi’ye, “İslam’ın kurtuluşu amaçlarına yönelik olan bugünkü 
savaşçıların başarılı olmaları için dualarınızı beklerim.” Demiştir. (ONAR, Mustafa, Atatürk’ün 

Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, c. II, s. 171; 
Komisyon, ATATÜRK’ÜN Bütün Eserleri, c. IX, s. 35) 

 

E. İSTİKLAL SAVAŞI ALLAH’IN BUYRUĞUNA GÖRE 
BAŞLIYOR 

 

Atatürk’e göre, Türk milleti, Tanrı’nın buyruğuna yani Kur’an’daki emrine ve Hz. 

Peygamberin hadisine uyarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Türk milletini özgürlük ve 

bağımsızlık savaşına motive eden manevi dinamiklerin başında Allah’ın Kur’an’daki 

buyrukları ve Hz. Peygamber’in hadisleri gelmektedir. “Anadolu halkı, bu duruma artık bir 

son verme zorunluluğunu duymuş, Allah’ın buyruğuna ve peygamberin hadisine uyarak 

kıyıma /emperyalizme karşı direnmeye başlamıştır. 

F. ATATÜRK’E GÖRE KURTULUŞ SAVAŞININ AMACI  
İSLAM'IN KURTULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMEKTİR 

 

1. ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİNDE ALLAH’DAN İLAHİ 

YARDIM TALEBİ 

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı, Allah’a her fırsatta dua ederek geçirmiştir. Kimi zaman 

Allah’tan yardım dilemiş, kimi zaman da Allah’a şükretmiştir. Bu iki ruh hali neredeyse 

Atatürk’ün kişiliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Bu iki ruh halinin Kur’an’daki yerini görelim:  

Elçisi Muhammed’e (a.s), Allah, Fatiha Suresi’nden önce Alak, Kalem, Müzzemmil ve 

Müddessir surelerini vahiy etmişti. Rabbimizin,  Alak suresi ile Abdullah’ın oğlu 

Muhammed’i (a.s) muhatap seçtiği, O’nu Allah’ın elçisi yaptığı ve O’na ‘’Rabbi adına 

okuması’’nı emrettiği;  

Kalem ve Müzzemmil sureleri ile O’nu eğittiği ve hizmete hazırladığı;  
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Müddessir suresiyle de O’na üniformasını giydirip teçhizatını (donanımını) kuşandırdığı ve 

O’nu ‘’Kalk, hemen uyar ve Rabbi’nin en büyük olduğunu ilan et!’’ diyerek göreve çağırdığı 

anlaşılmaktadır. 

Rabbimizin bu dört surede sadece Hz. Muhammed’i muhatap aldığı ve Peygamberimizin de 

kendisine verilen talimatları henüz tebliğ amacıyla kimseye söylemediği bilinirse, Fatiha 

suresi, Allah’ın, insanlara yaptığı İslam’ın ilk genel hitabıdır. (Hakkı YILMAZ, Tebyinü’l-Kur’an /İşte 

Kur'an,  İstanbul, 2007, c. 1, s.127.) 

Fatiha suresi, İslam inancının temel ilkelerini oluşturan adeta Kur’an’ın özeti’dir. Bunun için 

Kutsal Kitabımızın sıralamada birinci ve kılınan namazların her rekatinde mutlaka okunan 

suresidir. ‘’Rahman, Rahim Allah ‘’adına okumaya başladığımız bu surede öncelikle iki 

noktaya bakalım:  

Birinci nokta: ‘’Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Din Günü’nün sahibi Allah’adır.’’  

Hamd kelimesi, bir nimetin ve güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme 

sözleri ile anlatmaktır. Hamd, o nimeti verenin veya o yardımı yapanın yani Yaratıcının, 

sonsuz güç ve kuvvetine, yarattığı nimetlerin çokluğuna, O’nun Rab’liğine duyulan 

hayranlık nedeniyle dile getirilen övgüdür. 

Şükür, bir nimete karşılık ve bir eylemle yapılırken, Hamd bir nimetten yararlanmadan da 

sadece söz ile yapılır. Hamd, tam bir samimiyet gerektirir. Dolayısı ile hamd, nimetleri, 

ikramları ve iyilikleri sonsuz olan yüce Rabbimiz dışında hiç kimseye yapılmaz. O halde 

hamd yapılırken nimetler sahibi yüce Allah, hem övülerek yüceltilmeli, hem de kendisine 

şükür edilmelidir. 

İkinci Nokta: ”Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Sen’den YARDIM isteriz’’  (FATİHA 1/5.) 

 

İbadet, kulluk yapmak, kayıtsız şartsız teslim olmak, itaat etmek ve boyun eğmek demektir. 

Dini açıdan ibadet ‘’kulun, sahibine / Yaratanına itaat etmesi, sahibi /yaratanı tarafından 

verilen görevleri kayıtsız şartsız kabul edip yerine getirmesi’’ demektir. 

Allah, Kur’an-ı Kerim’de kullarına bir takım görevler bildirmiş ve bu görevlerin kayıtsız 

şartsız bir itaat ve teslimiyet içinde yerine getirilmesini istemiştir. İbadet, Allah’ın hoşnut ve 

razı olduğu eylem ve davranışları işlemek suretiyle, Allah’a gösterilen saygı ve içten 

bağlılıktır. 

İbadet tıpkı hayat, sevgi, mutluluk, medeniyet gibi hayatın tek olgusu için değil, içinde aynı 

türde birçok olguyu barındıran kavramlardaki gibi süreç ifade eden bir anlam içeriğine 

sahiptir. Bu nedenle de belirli dinsel davranışlarla sınırlı değildir. Allah’a ibadet etmek, 

insanın her adımında, her hareketinde, her sözünde O’nun koyduğu kurallara uyması, 

hükümlerini yerine getirmesi, gösterdiği yoldan severek ve isteyerek yürümesi demektir. 

Allah’a ibadetin boyutları, yalnızca O'ndan yardım istemek, korkmak, O'ndan başkasını veli 

edinmemek, başka koruyucu /kollayıcı kabul etmemek ve yalnızca O'na dayanmak, 
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güvenmek, sığınmaktan oluşmaktadır. (Hakkı Yılmaz, Tebyinü’l-Kur’an /İşte Kur’an, İstanbul, 2007, cilt I, 

s.132-133.) 

İbadetin sadece Allah'a yapılması gerektiği Kur'an'da tekrar tekrar vurgulanmış, peygamber 

bile olsa Allah'tan başkasına yapılacak ibadetin şirk olacağı belirtilmiştir. Bu ayetteki anlamı 

doğru anlayan bir kişi bu ayeti okuyarak Allah'a sanki gönülden şöyle seslenmektedir;  

Senin tek ilah oluşun (ulȗhiyetin) benim kulluğumu (ubȗdiyetimi),  

Senin rububiyetin (Rab oluşun) de benim sana sığınmamı ve Senden YARDIM istememi 

gerektirir. 

Yardımın öncelikle, sadece Allah'tan istenmesi, O'nun '' Bütün Âlemlerin Rabbi'' olması 

dolayısıyladır. Canlı cansız her ne varsa, hepsini de kendi kuvvet ve kudretiyle yaratan, 

terbiye eden, sonra da bol bol rızık veren O'dur. Kuvveti ve Kudreti sınırlı olan insan, 

ibadetlerinde olduğu kadar, diğer işlerinde de O'nun yardımına muhtaçtır. O'nun yardımı 

olmazsa, insan ne kulluk görevini yapabilir, ne de diğer işlerini. Allah'ın Elçisi Hz. 

Muhammed, Sahabe Muaz'a:  

“Allah'ım seni zikrim (anmam /hatırlamam) de, Sana şükrümde ve Sana ibadetimde bana yardım 

et'' önerisinde bulunmuştur.  

Yardım, insanın kendi kuvvet ve kudreti dâhilinde yapabileceği önemli işler için istenir. 

İnsan yapacağı işe koyulur ve bu arada Allah'ın yardımını istemekten de geri kalmaz.  

Çünkü her iş ancak O'nun yardımı ile sonuçlanır. İşte bu inanç içersinde Rabbi'ne yönelen 

insan bütün işlerinin doğru ve Rabbi'nin rızasına uygun olması için O'na kalbinin bütün 

saflığı ile dua edip yardımını ister.  

Allah, insanı Kendisi'ne karşı aciz, kâinat /evrene karşı güçlü yaratmıştır.  

Buna göre insana düşen görev ve sorumluluk;  

1-Allah'a karşı aczini idrak ile O'na teslimiyet /kulluk ve her an her işinde O'ndan yardımını 

istemek.  

2-Kâinat /evrene karşı da gücünü ispat ile yeryüzünü yaşanabilir uygarlık düzeyinin en 

üstüne çıkarmak, bu konuda da Allah'ın yardımını istemek. 

İşte Atatürk, İslam’ın özeti olan Fatiha suresini içindeki anlamlarıyla tam ve doğru anladığı 

/inandığı için bunu yaşama biçimi haline getiren iki ruh şeklinde uygulamıştır. Bunun 

örnekleri hayatının her bölümünde görülmektedir. Burada Çanakkale Savaşı, İstanbul'dan 

Samsun'a hareketi, Erzurum, Sivas kongreleri Milli Mücadele'de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin açılışında bu ruh hali olan ALLAH'TAN YARDIM ve ALLAH'A SIĞINMA ile 

ilgili canlı örneklerini görelim. 

a) ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİNDE İLAHİ YARDIM İSTEĞİ 
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Atatürk'ün hayatında istiane yani Allah'tan yardım dileme (Fatiha1/5), O'nun kişiliğinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Mustafa Kemal’in, Kur'an ile olan ilişkisinin entellektüel 

düzeyi oldukça yüksektir. O; inanç, düşünce, duygu ve davranış bağlamında her yönüyle 

Kur'an'la ilişki kurmuştur. Atatürk Kur'an'ı En Mükemmel Kitap (Kitabı Ekmel) olarak 

nitelemektedir:  

''Efendiler, Allah bir'dir, büyüktür.  

Kur'an bir Kitabı Ekmel'dir.  

Cenabı Peygamber Hatemü'l-Enbiyadır (Nebilerin sonuncusu).” (Atatürk'ün İzinde İlerlemek, Bilim 

Araştırmaları Vakfı, URK: http://www.bilimarastirmavakvi.org/izinde/ata3.html. 26.11.2008. 

Atatürk, Kur'an'ın Müslümanlar üzerindeki güç ve etkisine güvenmiştir. Milli mücadelenin 

zorluklarını aşmada motivasyon sağlayacağına, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne katkısı 

olacağına inanmıştır. Okunan Kur'an hatimlerinden manevi güç alınmış, ayetlerle 

desteklenen beyannameler aracılığı ile milli birlik ve mücadele teşvik edilmiştir. 

 Milli mücadele sırasında yapılan önemli toplantıların gündem konuları arasında hep Kur'an 

ve dua okunması yer almıştır.  

Atatürk Kurtuluş Savaşının amacını İslam'ın kurtuluşu olarak nitelemiştir. 

 

b) ATATÜRK'ÜN KİŞİĞİLİNDE ALLAH'A HAMD VE ŞÜKÜR  

 

Atatürk'ün hayatında Allah'a hamd ve şükür de O'nun kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.  

''Ȃlemlerin Rabbi ALLAH'A HAMD olsun” (FATİHA 1 /2.) bu anlamdaki Kur'an ayetlerinde 

kulun, Allah karşısındaki temel duruşlarından birisi dile getirilir. 

Hamd, Allah'a şükretme şekillerinden birisidir, hatta şükür amacıyla yapılan yönelişlerin 

başında gelir. Her şükür aynı zamanda bir hamd’dır. 

Atatürk, bir Müslüman’ın günlük hayatta Allah ile olan ilişkisini yansıtan önemli 

kavramlardan biri olan ve Allah'a duyulan şükran'ı, minnettarlığı ifade eden ''hamd'' 

kavramını sık kullanmıştır. Kazanılan başarılar dolayısıyla, her fırsatta hamd ederek Allah'a 

yönelmiştir. Bu durum Kur'an kültürünün O'nun kişiliği ve ruh hali üzerindeki baskın 

yönlerinden birini gösterir. (Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU, Atatürk'ün Kur'an Kültürü, s. 69.) 

Artık Atatürk'ün Hamd kavramını kullandığı ve Allah'a şükrünü ifade ettiği söz ve 

açıklamalardan birkaç örnek verebiliriz; 

 

c) ELHAMDÜLİLLAH HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ 

 

http://www.bilimarastirmavakvi.org/izinde/ata3.html
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''Esaret mevkiinden kurtularak milletin serbest sinesine sığınmaya muvaffak olduğumdan 

dolayı, Cenabı Hakka hamd eylerim.” (Komisyon, Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. VIII, s. 138.) 

''Düşmanın taarruz etmesi, düşmanın taarruz fikrinde ısrar etmesi, bizim maddi olmaktan 

ziyade, manen kuvvetten düştüğümüzü katiyetle kabul etmesine bağlıdır. Elhamdülillah 

öyle değiliz ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra vukuu muhtemel muharebelerde de 

inşallah muvaffak olacağımıza dair emniyet ve imanım tamamen bakidir.” (  Komisyon, 

Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. XII, s. 320.) 

“Bununla birlikte, tıpkı siz biraderimizin tasavvurları gibi kötü niyetlilerin bu güzel 

memleketin üzerindeki iftiralarını ve melanetlerini aleni takip etmelerini kırmak ve onları 

ümitlerinin pususunda felçli ve cansız bırakmak ve devleti ebet müddeti Osmaniye ile 

muazzam İslam milletimizin sırf vatanın selametine ait noktada icraatını birleştirmek, bizim 

dahi en yüce gayemizdir ve Elhamdülillahi Teala asil ve nezih ve meşru olan bu gayenin 

elde edilmesinin temininde artık milletimiz her türlü kötü niyetli eserleri kırmış ve bütün 

kahramanlığıyla azimkarane adımını atmıştır.” (Komisyon, Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. IV s. 131.) 

''Hakikaten Cenabı Hakka bin kere şükürler olsun, padişahına sadık, askeri, kanunlara 

itaatkar, her türlü siyasi cereyanlardan uzak olan Osmanlı ordusu bugün vatan ve milletin 

yegane nigehbanı olduğunu fikri birliği ve askeri disiplini ile cihana göstermekle dȃhili ve 

harici vaziyetimizi temin eylemektedir.” (Komisyon, Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. IV s. 279.) 

''Birlikte yaptığımız Almanya gezisi sonundaki rahatsızlık en sonunda bendenizi Karlsbad'a 

sevk etti. Elhamdülillah iyileştim. Beş-on güne kadar İstanbul'a dönmek düşüncesindeyim.” 

(Komisyon Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. II s. 205.) 

''Halbuki Elhamdülillah hepimiz Müslüman’ız, hepimiz Dindarız. Artık bizim, dinin 

hükümlerini öğrenmek için şundan bundan derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. 

Analarımızın, babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler bile bize dinimizin esaslarını 

anlatmaya kȃfidir.” (MEYDAN, Sinan, a.g.e. s. 477.) 

''İç ve bilhassa dış siyasi durumumuz, Elhamdülillah milletimizin temiz ve azimli 

çalışmalarıyla gösterdiği güç ve varlık sayesinde uygun bir surette düzenlenmiştir.” 

(Cemalettin TAŞKIRAN ve Diğerleri, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı’nın Başlatılmasına Dair Belgeler, 

Genelkurmay, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 380.) 

Atatürk İngilizlerin Türk vatanını parçalama çabalarına karşı önlemler alındığını ve bu 

sayede durumun Türklerin lehine döndüğünü anlatırken, bunun Allah'a hamd etmeyi 

gerektirecek bir durum olduğunu ''lehü’l-hamd'' ifadesiyle dile getirmiştir: 

''Devletin inkisamı (bölünmesi) mevzu bahis (söz konusu) olduğu bu sıra İngiliz 

propagandası ile baş gösteren Kürdistan istiklali gibi cereyanlar dahi bilmuhabere 

taraftaranını celp ve hilafet ve saltanat etrafındaki gayei müşterekemize davet ve temamii 

mutabakat suretiyle lehü'l-hamd lehimize dönmüş ve kongreye davet olunmuştur.” (Mazhar 

Müfit KANSU, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988 I/143.) 
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Atatürk, her fırsatta Allah'a duyduğu şükür ve minnettarlığı ifade eden bir insandır. O, Türk 

milletinin bir ferdi olmaktan ve ona hizmetten dolayı Allah'a şükretme ihtiyacı duymuştur. 

Türk milletine hizmet etme şansı verdiği için Allah'a şükretmiştir. 

''...Benim için dünyada en büyük mevki ve mükȃfat milletin bir ferdi olarak yaşamaktır. Eğer Cenabı 
Hak beni bunda muvaffak etmiş ise, Şükür ve Hamtler ederim. Bugün olduğu gibi, ömrümün 
nihayetine kadar milletin hadimi olmakla iftihar edeceğim.” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 133.) 

 

d) T.B.M.M.’NİN HAMD İLE AÇILIŞI 

 

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmalarından birinde, ' 

'Efendiler bugün ikinci içtima senemizi ikmal ederek üçüncü milli seneye giriyoruz. Bu mazhariyetten 

dolayı Cenabı Hakka hamdü sena ederim'', demiştir. (İsmet BİNARK, T.B.M.M Başkanları ve Meclis 

Başkanları, Ankara, 2000, s.53.) 

Bazı kesimler tarafından T.B.M.M.'NİN meşruiyetine karşı çıkılmıştır. Atatürk, Türk 

hükümetinin bu tür baskıların üstesinden gelebilecek kadar güçlü olduğunu söylemiştir. 

Atatürk, hükümetin sahip olduğu güç ve imkanlar dolayısıyla Allah'a hamd etmeyi bir borç 

bilmiştir. 

''Efendiler, (Elhamdülillah) Tanrı'ya şükür hükümetimiz güçlüdür, ordumuz güven vericidir. Doğal 

olarak Büyük Millet Meclisi'nin hukuksallığına saldıranlar hakkında yüce heyetimizin kanunları 

uygulanır ve hükümetimiz bu yasaları uygulama gücüne sahiptir.” (Sadi BORAK, Atatürk'ün Gizli 

Oturumlarda Konuşmaları, Kırmızı Beyaz Yayınları, İstanbul, 2004, s. 135.) 

Bazı Avrupa devletleri, Kurtuluş Mücadelesi veren Türk milletini, barış masasına oturmaya 

ve sorunları bu yolla halletmeye çağırmıştır. Atatürk ise Türk milletinin iradesinin Türk 

ordusunun gücüyle gerçekleşeceğini düşünmüştür. Atatürk Türk ordusunun Milletin 

iradesini gerçekleştirecek güçte olmasını Allah'a hamd vesilesi saymıştır. 

''Avrupa’da Şark Meselesi'ni sulhan halletmek hususunda dermeyan edilen mütalaalar bittabi bizce 

şayan-ı itimat ve istinat olamaz. Elhamdülillah bizim ordumuz dahi bu dakikada düşmanın her türlü 

harekatına emniyet ve kuvvetle cevap verecek kudret ve kabiliyettedir.” (BORAK ,a.g.e., s. 257.) 

Kurtuluş Savaşının kesin zaferle sonuçlandığı belli olunca Atatürk, Allah'a duyduğu 

minnettarlığı ifade etmekten geri durmamıştır. Atatürk, umut, niyet ve düşüncelerinin Allah 

tarafından gerçekleştirildiğini söylemiştir. Bu duygu ve düşüncelerini cephede Halide Edip 

Adıvar'a ''Allah bizi mahçup etmedi'', diyerek ortaya koymuştur. (Nezihe ARAZ, Mustafa Kemal'in 

Devlet Paşa'sı, İstanbul,  1998, s. 284.) 

Atatürk, 1922'de Büyük Zafer'in ardından Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu 

konuşmasına Allah'a hamt ederek başlamıştır:  

''Arkadaşlar! Kalbimde derin bir tahassür tevlid etmiş olan ayrılıktan sonra tekrar size 

mülaki olduğumdan dolayı, pek mesudum.  
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Cenabı Hakka hamt ederim ki, ordularımızın silahlarına emanet ettiğiniz aziz ve mübarek 

maksat, arzu ettiğiniz veçhile emniyet ve itimadınızın mahalline masruf olduğunu gösteren 

mesut bir neticeye vasıl oldu. (Mahmut Esat BOZKURT, Atatürk İhtilali, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003, s. 

381) 

e) ZAFER'DEN SONRA ALLAH'A ŞÜKÜR 

 

Atatürk, kazanılan zaferlerden sonra Allah'a duyduğu şükran ve minnettarlığı, 1923 yılında 

gerçekleştirdiği Afyonkarahisar ziyaretinde yapmış olduğu bir konuşmada şu şekilde 

açıklamıştır:  

''Elhamdülillah, bugün cümlenizi çok şen, çok şatır, çok sevinçli görüyorum. Sizi, böyle görmekle ben 

de sizinle beraber bahtiyarım, mesudum. Bütün o elemli karanlık günlerden sonra Elhamdülillah, işte 

size şetaret saadet bahşeden güneşli günlere erdiniz.  

Bizi bu günlere mazhar eden Cenabı Hakkın sizlerden bundan sonra beklediği noktayı da tabii pekiyi 

biliyorsunuz. Cenabı Hak artık ciğerden bir daha öyle kara günlere düşmememizi bekliyor.” (Atatürk'ün 

Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 160.) 

Atatürk, düşmanların, Türk milletinin felaketi için plan kurup çalıştıklarını, Fakat ilahi 

adaletin, onların plan ve çabalarını boşa çıkardığını, asıl felaketin onların başına geldiğini, 

bunun için de Allah'a şükretmenin bir borç olduğunu belirtmiştir: 

''Görüyorsunuz ki bize yapmak istedikleri bütün felaketleri Cenabı Hak onların başına tevcih etti. 

Cenabı Hakkın adaletinin bu kadar vazıh tecellisine hep beraber, hamdü sena edelim.”  (Atatürk'ün 

Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 286.) 

Yunanlılar geri çekilirlerken İzmir’i yakmışlardır. Şehir düşman işgalinden kurtulduğu 

günlerde, semt semt, mahalle mahalle yangınlar devam etmiştir. İşte, o günlerde İzmir'de 

bulunan Atatürk'e Yaver Salih, yayılmakta olan yangın dolayısıyla bulundukları yeri terk 

etmeleri gerektiğini söylemiştir. Atatürk yavere ''Yangın nereleri sarmış çocuk?'' diye 

sorduğunda yaver ''Çalgıcı başı, Aya Dimitri, Hacı Franko, hepsi yanıyor efendim!'' cevabını 

vermiştir. Atatürk,''Can kaybı neymiş?'' diye sorduğunda ise yaver, ''Allah'a şükür hemen 

hiç ölüm yok şimdilik efendim.'' diye karşılık vermiştir. Atatürk can kaybının olmaması 

dolayısıyla duyduğu memnuniyeti,'' Allah'a şükür!'' diyerek ifade etmiştir.” (Nezihe ARAZ, 

Latife Değil Latifsin, Özgür Yayınları. İstanbul. 2002, s. 76.) 

Atatürk, kazanılan zaferler ve elde edilen başarılar dolayısıyla Allah'a duyduğu şükran ve 

minnettarlığı, annesiyle de paylaşmıştır. Annesi’ne yazdığı bir mektupta; 

''İşler Allah'a şükür fevkalade memnuniyet verici bir halde seyrediyor.” (Utkan KOCATÜRK, Doğumdan 

Ölüme Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, s. 279.) Demiştir.  

Annesi’ne yazdığı başka mektuplarda da buna benzer ifadeleri sık sık kullanmıştır: 

''Muhterem valideciğim... Ulusal gücü kullanmaktan başka çare yoktu. Ben de öyle yaptım. 

Elhamdülillah başarılı oluyorum. Pek yakında elle tutulur bir sonucu bütün dünya görecektir... Yoksa 

her ne olursa olsun Elhamdülillah önemi yoktur...” (Sinan MEYDAN, a.g.e., s.158.) 
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Atatürk, kazanılan zaferin Allah'ın bir bağışı olduğunu, zaferden sonra İzmir'e geldiğinde şu 

şekilde ifade etmiştir:  

''Bir gün bu yangın yerlerinde gene baharlar tomurcuklanacak; yeni mamureler çiçeklenecek. Allah, 

bize bu günleri gösterdi ya; ötesi kolay milletimiz sağ olsun!” (Eflatun Cem GÜNEY, Atatürk Hayatı ve 

Eserleri, M.E.B., İstanbul, 1963, s. 50.) 

Atatürk, 1923'de Kütahya'da öğretmenlere yaptığı bir konuşmada,  

''Cenabı Hakka binlerce hamdü sena olsun ki, düşman karşısındaki aziz ordular için sarf ettiğimiz 

bütün emekler mesut semeratını verdi'', şeklinde açıklama yapmıştır.” ATATÜRK'ÜN Söylev ve Demeçleri, 

c. II, s. 168. 

Atatürk, Milli mücadelede, Allah ile olan ilişkisini iki temel üzerine kurmuştur:  

Bunlardan birisi “Allah'ın Yardımını İstemek”,  

Diğeri de “Her Başarıda Allah'a Şükretmektir”.  

 

f) MİLLETE BEYANNAMEDE ALLAH'A ŞÜKÜR 

 

Atatürk Yunan kuvvetlerini yenebilmek için millete yayınladığı beyannamede, Allah'a şükür 

ve O'ndan yardım dileme olgusunu bir arada gündeme getirmiştir.  

''İstiklal mücadelemizde inayet-i Samed’isini Türk milletinden esirgemeyen Cenabı Hakk'a hamdü 

sena etmeği asla unutmayalım. Bizler esasen meşru olan davamızda inayet-i ilahiyeden hiçbir zaman 

ümidimizi kesmedik.”  (Zekai GÜNER, Orhan KABATAŞ, Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, 

Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1990, s. 25.) 

Atatürk, Kurtuluş savaşı yıllarında, Türk milleti arasında milli bilincin güçlenmesi ve geniş 

kitlelere yayılması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti Allah'a şükrederek ortaya koymuştur: 

''....Tanrı'ya şükür, yurdumuzda milli akımın çok gelişmesi ve biçimlenmesi ve güç kazanması bizleri 

her zaman bu görüşe çekiyor ve çağırıyor.”  (ONAR, a.g.e., c.. I, s. 105.) 

g) ATATÜRK'DE ALLAH'A ŞÜKÜR,  BİR İNANÇTIR 

 

Atatürk, milli mücadelenin başlangıcında kendi kişiliğinin pek çok iç ve dış saldırıya hedef 

olduğunu, fakat bunların hepsinin üstesinden gelindiğini belirtmiştir. Atatürk, bu konuda 

koşulların milli amaçlara uygun bir şekilde gelişmesini Allah'a şükür vesilesi olarak 

değerlendirmiştir: 

''Gerçekte benim kişiliğim, özellikle işin başlangıcında saldırı hedefi gibi düşünülmüştü. Ama gerek 

içeriden, gerek dışarıdan beklenen saldırılar, olacağı ölçüde olmuş ve Tanrıya şükür, hepsi de 

amacımıza uygun olarak sonuçlanmıştır.” (ONAR, a.g.e., c. I, s. 176.) 
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Atatürk, Allah'a şükretmeyi bir alışkanlık haline getirdiği gibi bunu çevresindeki insanlara 

da tavsiye etmiştir. Büyük musıki yeteneğine sahip olan Safiye Ayla'ya sahip olduğu bu 

yetenekten dolayı Allah'a şükretmesini tavsiye etmiştir. 

''Allah'ın sana verdiği bu lütfü unutma ve bununla şımarma, mütevazi ol, daima Allah'a şükret.” 

(Durmuş YILMAZ, “Cumhuriyetimizin Fikri Temelleri” Selçuk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilȃp Tarihi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ata Dergisi, Sayı: 11, 2003, s.76.) 

Atatürk'ün hayatından alınan bu kesitlerden de anlaşıldığı gibi  

O, her zaman Allah'a güvenmiş ve dayanmıştır.  

Karşılaştığı zorlukları aşmada her zaman Allah'ın yardımını dilemiştir.  

Başarı ve muvaffakiyet için sürekli Allah'a dua etmiştir.  

Beklenti ve isteklerinin gerçekleşmesini Allah'tan istemiştir.  

Bir Müslüman olarak Allah ile olan bağını sürdürme çabası içersinde olmuştur. 

Atatürk, ihtiyaç anlarında Allah'a dua ve niyazda bulunduğu gibi, elde edilen başarılar 

karşısında da O'na karşı şükür ve minnettarlığını ifade etmekten geri durmamıştır. 

Atatürk'ün, yazdığı ve söylediği mektup, telgraf, beyanname gibi pek çok anektotda, O’nun 

tevekkül halindeki bir Müslüman’ın düşünce yapısını ortaya koyduğunu görürüz. Atatürk 

bu söz ve yazılarında dindar görünmek gibi bir kaygı taşımadığına göre, onun bu ifadeleri 

yüreğinden kopan fırtınaları tüm çıplaklığı ile yansıtmaktadır. (Sinan MEYDAN,  a.g.e., s. 147, 158.) 

2. KUR'AN'DA ZAFER VAADİ  

 

Kur'an kültürü ile yetişen bir kimse, Allah'ın müminlere zafer vaat ettiğine inanır. Atatürk 

bildirilen Tanrı yardımını dilerken, bununla Kur'an'da müminlere vaat edilen yardımı 

kastetmektedir. Çünkü Allah'ın yardımını bildiren tek kaynak Kur'an'dır. Kur'an'da 

inananlara zafer vaadinde bulunan birçok ayet vardır:  

''Ve kane hakkan aleyna nasru'l-mü'minin  '' (Müminlere YARDIM ETMEK Bizim 

üzerimizde bir haktır. Yüce Kur’an RUM 30/47.) ayeti bunlardan birisidir. Allah, burada 

müminlere yardım vaadinde bulunmaktadır. Onlara zaferler vereceğini müjdelemektedir. 

Allah'ın verdiği bu sözden dönmesi mümkün değildir.” (Ö. Nasuhi BİLMEN, K.Kerim'in Türkçe Meali 

Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 1985, c. VI, s. 2723.) Atatürk, Kur'an'da vaat edilen yardımın 

gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakmaktadır, bunun da başarıyı getireceğinden emindir. 

Atatürk, 1925 yılında yazdığı bir mektupta, Musul, Süleymaniye ve Kerkük'ün yakın bir 

gelecekte Türk vatanına katılacağı umudunu tekrar ederken şöyle demiştir:  

''Halas günleri yakındır. Şems-i istihlasın tuluuna (kurtuluş güneşinin doğuşuna) saburane 

müteakkib (sabırla beklemede) bulunmasını hatırlatır, Cenab-ı Vacibu'l-vucud'dan cümleye 
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muvaffakiyetler temenni ederim.” (Dr. Fethi TEVETOĞLU, Atatürk'ün Toplanmamış Yazıları, Belleten, 

1986, sayı: 197, s. 540.) 

3. KUR'AN'DA ŞÜKÜR 

Allah insana karşı o kadar lütüfkar davranmakta ve ona ayetler (işaretler) şeklinde o kadar 

nimet ve ihsan göstermektedir ki, insanın bunlara verebileceği bir tek doğru cevap vardır. 

Allah'ın yaptığı şeyler insan için yalnız bir tek cevabı zorunlu kılar. Bu tek cevap Allah'ın 

verdiği bütün nimetlere teşekkür yahut ŞÜKÜR etmektir. Ancak bu şükür, Allah'ın ayetlerini 

iyi anlamağa, iyi takdir etmeğe dayalıdır. Ayetleri anlayıp takdir eden, Allah'a şükreder. 

Demek ki insan, Allah'ın ayetlerini kavradığı zaman şükür mümkün olur. (Prof. Dr. Toshihiko 

IZUTSU, Kur'an'da Allah ve İnsan, (Çeviren: Doç. Dr. S.Ateş), Ankara, 1975, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yayınları, s. 219.) 

Şükür, Allah'ın başlattığı iyiliğin, insan tarafından karşılığıdır. Şükür ile iman arasında 

yalnız bir adımlık mesafe vardır. Şükür imana o kadar yakındır ki, Kur'an'da çok defa şükür, 

iman anlamında kullanılmıştır (imanın eş anlamlısıdır). 

Şükrün zıddı küfür /inkȃrdır. Küfür nankörlük etmek demektir:  

 ''Biz gerçekten ona (insan), (hidayet ve dalalet) yolu(nu) gösterdik. İster (iman edip) şükredici olsun 

ister (sapıtıp) kafir olsun.” (Yüce Kur’an İNSAN 76/3.) 

“Şüphesiz Biz, insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu yıpratacağız (yükümlülükler vereceğiz). Bu 

nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık (iyiyi-kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak 

bilgilendirdik).”  

“Şüphesiz Biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.” (Hakkı YILMAZ, Nüzul Sırasına 

Göre Necm Necm Kur’an’ın Türkçe Meȃli, (İnsan Suresi 76/2-3), İstanbul, 2012, 2. Baskı, İşaret Yayınları, s. 524.) 

4. KURTULUŞ SAVAŞI NE İLE KAZANILDI? 

Yıl 1895, Londra'da Lortlar Kamarasında Liberal David Lloyd George, elinde Kur'an bağırır: 

-Türkleri bu kitaptan (Kur’an) uzaklaştırmadıkça, onları tam olarak yenemeyiz. 

-Ya bu kitabı (Kur’an’ı), onlardan koparmalıyız, 

-Ya onları bu kitap’tan (Kur'an) uzaklaştırmalıyız. 

1800'lü yıllardan itibaren Kur'an'ı Türkler'den ve Biz Türkler'i de Kur'an'dan koparmak için 

yoğun mesai harcayan İngilizler, bizzat inşa ettikleri Vahhabilik ile Sünni itikat anlayışına 

darbe indirmiş, bu darbe sonucu Osmanlı çökmüş. Osmanlı çökünce de İslam coğrafyası 

Haçlı saldırılarının hedefi ve mülkü haline gelmiştir. Masa başında cetvel ile yeni ülkeler 

peyda edebilecek kadar İngiliz emperyalizminin at oynatma sahası olmuştur. Bereket ki, 

Türk Milleti'nin Atatürk önderliğinde verdiği Milli Mücadele zaferle neticelenmiş, Türk'ün 

bu zaferi, başta üzerinde güneş batmayan İngiliz ve ardından Afrika ve çevresinin kanını 

emen Fransız, İtalyan sömürgeciliği için, sonun başlangıcı haline gelmiştir. 
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Türkleri Kur'an'dan uzaklaştırmak için her yolu deneyen emperyalizmin karşısına bu sefer 

de elinde Kur'an'la Atatürk'ün çıkması Rahmetlinin hedef tahtasına konma nedeni olmuştur. 

Nitekim emperyalizmin bu kinini kaleme alan Kurt Ziemke, 1930'larda yazdığı bir kitapta 

özetle Batı için:  

''Kemalizm, sömürgeciliğimizin önünde büyük bir tehlikedir. Bu tehlikeyi bertaraf edebilmemiz için 

Kemalizm’in dinsizlik olduğunu yaymalıyız!'' demiştir.” (Hasan DEMİR, Yeniçağ, 17 Haziran 2008.) 

 Oysa Atatürk;  

''ALLAH BİR'DİR, şanı büyüktür. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Türk milleti daha 

dindar olmalıdır. Hz. Muhammed Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Şimdiye kadar dinsiz ve 

İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik. Asıl küfür onların bu yanlış zannıdır. Bu yanlış tefsiri 

yapanların maksadı, İslam'ın kafirlere esir olmasını istemek değildir de nedir?'' diyordu. 

 

Atatürk, iç ve dış yobazı yakamızdan düşürecek elin KUR'AN'IN ELİ olduğunu biliyordu. 

Onun için Dini KUR'AN; Kur'an'ı DİN yapmak istiyordu. Hurafenin yerine koyduğu bu 

Tanrısal kaynağı, Türk insanının kendi dilinde okumasını istiyordu.( Prof. Dr. Yaşar Nuri 

ÖZTÜRK, Allah ile Aldatmak, İstanbul, 2008, s. 142.) 

 

III. İKİNCİ BÖLÜM 
 

A. MİLLİ MÜCADELEDE KUR’AN’IN YERİ  

 

Milli mücadelenin en zorlu günlerinde Türk milleti, Kur’an’ın manevi bereketinden, 

ruhaniyetinden, ilke ve esaslarından en üst düzeyde faydalanmaya çalışmıştır. Milli 

mücadeleye önderlik eden Mustafa Kemal de, Kur’an’ın Müslümanlar üzerindeki güç ve 

etkisine güvenmiştir. 

Milli mücadele sırasında yapılan önemli toplantıların gündem konuları arasında Kur’an ve 

dua okunması yer almıştır.  

Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında camilerde Kur’an ve Sahih-i Buhari okunmasını istemiştir. 

(İbrahim Agah ÇUBUKÇU, “Halifelik, Din ve Laiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 17, s. 304.) 

1. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI 

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hem milli hem de İslami açıdan büyük bir öneme 

sahip olduğunu belirtmiştir. (Komisyon, ATATÜRK’ÜN Bütün Eserleri, c. VII, s. 351.) 
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Mustafa Kemal’in, 21 Nisan 1920’de Heyeti Temsiliye adına yayınladığı tamimde 
/genelgede şu açıklamalara yer verilmiştir: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü, 
Hacı Bayramı Veli Camii Şerifi’nde Cuma namazı kılınarak, Kur’an ve namazın nurlarından 
feyiz alınacaktır. Anılan günün kutsiyetinin teyidi için, bugünden itibaren vilayet 
merkezinde hatim ve Buhari-i şerif okunmaya başlanacak ve hatmi şerifin son akşamı 
teberrüken Cuma günü namazdan sonra Daire-i mahsus önünde tamamlanacaktır.  
( KİLİ, Suna, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001, s. 103;  

SEMİZ, Yaşar, “23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Yarattığı Milli Heyecan”, Selçuk Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılȃp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata dergisi, sayı: 9, 2002, s. 95-108. 
Tamim /genelgenin tam metni için bakınız:  Komisyon, ATATÜRK’ÜN Bütün Eserleri, c. VII, s. 344-345.) 

Bu genelgedeki açıklamalardan anlaşılıyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, MİLLİ ve DİNİ 
unsurların ağırlıkta olduğu bir programla açılmıştır. Yine bu açıklamalar gösteriyor ki, 
Atatürk Türk milletinin ruhsal durumunu, moral değerlerini korumaya özen 
göstermektedir. Müslüman halkın dini duygularını göz önünde tutmaktadır. Milletin dini 
geleneklerine ve manevi değerlerine en ince ayrıntısına kadar değer vermektedir. 
(ASLAN, Asım, Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük, Ankara, 1989, Güven Yayıncılık, 52; 

YALÇIN, Durmuş ve Diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi Y. Ankara, 2000, c. I, s. 190; 
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Vakfı, Atatürk ve Din, Ankara, 1998, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 38; 
GÜLEÇYÜZ, Kasım, İslam Demokrasi Laiklik, İstanbul, 1991, Yeni Asya Neşriyat, s. 102) 

23 Nisan 1920 günü geldiğinde Hacı bayram Camiinde Cuma namazının kılınmasının 
ardından, cemaat cami avlusunda toplanmıştır. Törene katılanlar tekbir getirerek Meclisin 
toplanacağı binanın yanına gelinceye kadar yürümüşlerdir. Yürüyüş alayının önünde, 
üzerinde Kur’an’ı Kerim bulunan rahleyi taşıyan bir kişi yer almıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışında dualar edilmiş, kurbanlar kesilmiştir. Camide başlatılan,  Kur’an hatmi 
ve Buhari-i şerif okunmasının son bölümü Meclis’e gelindiğinde tamamlanmıştır. İlk 
hükümetin kuruluşunu müteakip yaptığı konuşmada Atatürk, “Cenab-ı Hakkın avn-ü 
inayeti bizimledir”, diyerek samimiyetini göstermiştir.  
 
( EZHERLİ, İhsan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, 1986, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayını, s. 31; 

ÖZSOY, Osman, Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası, İstanbul, 1999, Aksoy Yayıncılık, s. 302; 
FIĞLALI, E. Ruhi, “Atatürk ve Din”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara, 1998, Atatürk Araştırma M. Yay, s. 92; 
SEMİZ, Yaşar, “23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Yarattığı Milli Heyecan”, Selçuk Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılȃp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata dergisi, sayı: 9, 2002, s. 95-108. 
BELEN, Fahri, Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara, 1983, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 169.) 

 

2. ATATÜRK: "DİNİMİZDE BELLİ HÜKÜMET ŞEKLİ 

YOKTUR" 

Hilafeti İslam devleti, Cumhuriyet rejimini İslam dışı bir rejim olarak savunanlara Atatürk, 

İslam'ın bu konulardaki öğütlerini hatırlatıyor: 

"Dini hükümlere uygunluk noktasından düşünmek isterseniz, hatırlatayım ki, bizim dini 

hükümlerimizde belirli bir hükümet şekli ifadesi yoktur... Kur'an ayetlerine ve 

Peygamberimiz’in sözlerine göre, hükümetin yalnız esasları ifade edilmiştir. O esaslar 

şunlardır: 

1.Danışıp - konuşma (meşveret), (ȂL-İ İMRȂN, 3/159;  ŞȖRA 42 /38.) 
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2.Adalet,  (NAHL, 16/90.) 

3.Devlet Başkanına itaat." (NİSA, 4/59.) 

 

a) "Devlet idaresinde danışma ve görüşme çok önemlidir.  

 

Yüce Peygamber’in kendisi de danışma ile iş yapmak gereğini söylemiştir ve kendisi bizzat 

öyle yapmıştır. Bundan başka (ve şâvirhüm fi’l emri - AL-İ İMRAN, 3/159.) diye Allah'ın da 

peygambere hitabı vardır. Peygamberin şahsına verilen bu emrin, ondan sonra gelenler için 

de geçerli olacağından kuşku yoktur. Danışma ve konuşma olmadan iş yapmak din 

kurallarına aykırıdır.”( Ȃl-i İmrȃn, 3/159.) 

“Allah'tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba-saba, katı yürekli 

olsaydın senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi. O halde bağışla onları, af dile onlar için;  

İş ve yönetim konusunda da onlarla şûraya git. Bir kez azmettin mi de artık Allah'a güvenip dayan. 

Allah, tevekkül edenleri sever.” (ȂL-İ İMRȂN, 3/159, Y. N. ÖZTÜRK, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), 

İSTANBUL, 2007, YENİ BOYUT YAYINLARI, S. 75; ŞȖRA 42 /38.) 

“Rablerinin çağrısına cevap verirler, salȃtı ikame ederler (namazı kılarlar).  

İşleri / yönetimleri, aralarında bir şûra'dır. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler.” 

(ŞURA 42 /38, Y. N. ÖZTÜRK, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), S. 444.) 

 

b) Adaletin gereğine ise, herkes katılır.  

 

“Şüphesiz Allah, size adaleti, İHSAN (iyilik etmeyi) Akrabaya vermeyi emrediyor. (fahşa) yı 

münkeri yasaklıyor. Size öğüt veriyor, umulur ki düşünürsünüz.” (NAHL, 16/90.) 

“Şu bir gerçek ki Allah; adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi emreder. Tüm pisliklerden 

/edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık, doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız 

ümidiyle size öğüt veriyor.” (Y. N. ÖZTÜRK, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), NAHL, 16/90, S. 251. 

 

c) “Devlet Başkanına itaat ise, Toplumla ilgilidir. Tek bir ferde 

itaat etmek değildir. 

 

 Her hangi bir işte, o işin en iyi bir şekilde çözümlenip sonuçlandırılması için işin ehli, üstün 

nitelikli insanlar bulunmalıdır. Bu sebeple milletin tercihini ve güvenini kazanan 

temsilcilerden, vekillerden oluşan manevi şahsiyet en büyük makamdır. Yüce kudret onda 

vücut bulur. Ona ve onun işleri idarede görevlendireceği ve vekilliğini yapacağı kişilere 
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İTAAT ETMEK lazımdır. İşte bu şura, (milletin işleri idarede görevlendirdiği meclis) adalet 

üzerine hareket ederse, işte Kur’an’ın ve Allah’ın istediği hükümet olur.” (NİSA, 4/59.) 

“Ey iman sahipleri! Allah'a itaat edin. Resule ve sizin içinizden olan / sizin seçtiğiniz hüküm ve yetki 

sahiplerine de itaat edin. Sonra bir şeyde tartışmaya girdiniz mi, eğer Allah'a ve ahret gününe 

inanıyorsanız, onu Allah'a ve resule arz edin. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de sonuç 

bakımından daha güzeldir.” (NİSA, 4/59,  Y. N. ÖZTÜRK, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), NAHL, 

16/90, S. 89.)
 

3. DİNİ ATATÜRK GİBİ ANLAMAK 

Evet, dini Atatürk gibi anlamak demek, Kur'an'ın özünü kavramak demektir. Zira Kur'an'ın 

insan hayatında yaptığı en "büyük devrimlerden biri, üstünlük ve otoriteyi kişilerden alıp 

bilgiye vermesidir. Kur'an'ın özünü çok iyi kavrayan Atatürk, dini, aklın ve bilimin 

rehberliğinde toplum yararına yorumlayıp uygulamıştır.  

Araplar İslam dinini Araplaştırmada bir araç olarak kullandılar. Kur'an'ı Arapçayla, Arap 

gelenekleriyle özleştirdiler ve dine yeni bir şekil verdiler.   Halifeliği dini bir inanış haline 

getirerek, siyasal bir araç olarak kullandılar.  

Buna karşı, Acemler, “Şia” kavramını "Şiilik" adı altında bir "iman" haline soktular, siyasal 

bir araç olarak kurumsallaştırdılar. Kur'an'ın onaylamadığı diyorum, çünkü Kur'an söyle 

der: 

"Sakın kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra ayrılıp anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. 

Mezheplere bölünüp ayrılığa düşenler için büyük bir azap vardır.” ( ALİ İMRAN 3/105.)  

“Dinlerini parça parça edip, bölenler ile senin hiç bir ilgin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah 

onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.” (EN'AM 6/159.) 

İşte Atatürk, yüzyıllarca dinimizin üzerine yığılmış hurafelerden kurtulması ve dinin, her 

türlü çıkarlarla tutkuların alanı olan siyasetten ve siyasetin tüm öğelerinden kurtulup, 

mezhep ve tarikatlar arası kavgalara son vermek için, Türkiye'de "Laiklik ilkesiyle" son 

noktayı koymuş ve "dinlerini parça parça edenlerle bir alakamızın olmadığını” göstermiştir. 

B. 9 MAYIS 1920 MEMLEKET DȂHİLİNE BEYANNAME 

 

ATATÜRK: “GERÇEK İSLAMİYET’TEN UZAKLAŞANLAR, KENDİLERİNİ 
DÜŞMANLARININ ( EMPERYALİSTLERİN) ESARETİ ALTINDA BULURLAR.” 
(ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ, c. II, s. 139; 

 PERİNÇEK, Doğu, Atatürk Din ve Laiklik Üzerine, İstanbul, 1999, 3. Baskı, Kaynak Yayınları, s. 77.) 

“Ya Rabbi, Sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında 

çiğnenmesine müsaade etme.”- M. KEMAL 

 (MEYDAN; Sinan, Bir Ömrün Öteki Hikȃyesi Atatürk Modernizm Din ve Allah, İstanbul, 2002, Toplumsal Dönüşüm Yay., s. 157.) 
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Tevrat-İncil Haçlı İttifakı’nın 1897 İsviçre Basel kentinde aldığı karar uyarınca İsrail’in 

kurulması projesi kapsamında, Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesi bağlamında başlatılan 

birinci Dünya Savaşı sonunda 30.Ekim.1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. 

Daha sonra bu antlaşma çerçevesinde Anadolu çeşitli bölgelerinden Fransızlar, İtalyanlar, 

Yunanlılar İngilizler tarafından işgal edilmeye başlandı. 15.Mayıs.1919’da Yunanlıların 

İzmir’i işgali tüm yurtta büyük infiallere neden oldu. Peşinden İstanbul’un İngilizler 

tarafından işgali ise bardağı taşıran son damla oldu.  

Bu emperyalist uygulamaya asla boyun eğmeyecek olan ve karşılaşılan durumun önemini 

kavrayan Kuvayı Milliyeciler harekete geçtiler. Bu tertipten ancak bir kurtuluş savaşı ile 

çıkılabilirdi ve o gerçekleştirilmeliydi. Bu düşüncelerle 23.Nisan.1920’de Ankara’da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi açıldı ve Kurtuluş Savaşı’nın bu milli meclis ile yürütülmesi 

kararlaştırıldı. Yurt çapındaki örgütlenme önce öncü kuruluş T.B.M. Meclisi’nin açılışıyla 

gerçekleştirildi. Daha sonra ise T.B.M. Meclisi’nin önderliğinde karşılaşılan uluslararası 

büyük komploya karşı “milletin bağımsızlığı ve misakı milli sınırları içinde vatanın bölünmez 

bütünlüğünü sağlamak “ üzere Kurtuluş Savaşı başlatıldı.  

İşte bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi imzasıyla Kurtuluş Savaşı’nı niçin, 

kimlere karşı, nasıl yapacağız konularını millete ve İslâm dünyasına açıklayan;  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şer’iye Encümeni’nce 9 Mayıs 1920’de hazırlanan Memleket 

Dâhiline Beyanname ile 

9.Mayıs.1920 tarihli, BMM Reisi Mustafa Kemal’in imzasını taşıyan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nce Bütün İslâm Âlemine hitaben kaleme alınan iki beyanname yayınlandı.  

“9 MAYIS 1920 MEMLEKET DÂHİLİNE BEYANNAME” 

  İslâm Dünyasına! 

“Bütün bilim ve irfan erbabının -ustalarının- ve hakikatlerin yapısına aşinalık -tanışıklık- zevki 

olanların malumları olduğu -bildikleri- üzere, bütün âlemler; Hâkimi lâyezal ve âlimi Zü’l-

Celâl (Zü’l Celâl. = Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi, LÂ-YEZÂL= Yok olmaz, Zeval bulmaz. ) 

Hazretlerinin ilâhi isimlerinin tezahürlerinden –ortaya çıkan görüntülerinden-  ve kusursuz ve 

yüce sıfatlarından ibarettir. İnsan türü ise, bu tezahürlerin –belirtilerin- ve eserlerin özü ve 

parçasıdır. İnsanda dünyayı bayındırlaştırma, toplumu yönetme gibi hilâfet sırrının 

tecellisinin -görüntüsünün- tamamı, bu suretle Nizam-ı Âlemin mükemmel çehresi üzere 

bekası! İnsanın sahip olduğu on iki tür kuvvetin dengesine ve adaletine ve bunun ortaya 

çıkması ise yaratıcısına ibadet, her hususta adalete riayet, kanun koyucu sayılan ulemanın 

şer’i hükümlerine ve İslâm siyasetine uygun olarak beyan ve tebliğ edeceği emre itaat gibi iyi 

ahlak sahibi olmasına ve hakkın diyanetine sımsıkı sarılmalarına bağlıdır.” 

Dolayısıyla Şâriî –kural ve hukuk/şeriat koyan- Teâlâ ve Tekaddes  (Teâlâ Tekaddes. = En Yüce ve En 

Kutsal...) Hazretlerinin ümmeti hikmetle ve güzel öğütlerle ve beğenilen münazara -tartışma- ile 

irşadı emreden, 
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“Rabbinin yoluna hikmetle (zulüm ve fesadı engellemek için konulmuş ilkelerle) ve güzel öğütle 

çağır! Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi 

bilendir ve O, hidayette olanları da en iyi bilendir.”  (NAHL 16/125) 

 Yüce ayeti ile ulu buyruklarına uygun olarak; düşmanlarımızdan İngilizlerin sırf İslâm’ı 

yeryüzünden kaldırmayı amaçlayan hainliğiyle halifelik ve saltanat merkezimiz olan sevgili 

İstanbul’umuzu işgal ve şanlı halifemizi esaret altına almak yolu ile millî bağımsızlığımızı 

ihlal ettiklerine karşı biz Müslümanların dini mübinimizin (mübin /apaçık yani her şeyi ile 

açıklanmış dinimizin) emrettiği dairede ne suretle hareket etmesi lazım geldiğini ilan ve 

beyana zorunluluk ortaya çıkmıştır.” 

“Ey İslâm Milleti! 

“Din ve yurdumuza saldıran ve sizi ülkenizden çıkaran düşmanlarınızı nerede bulursanız, 

onları, sizi çıkardıkları gibi çıkarınız ki onların sizi ülkenizden çıkarmaları bir fitne olup, 

“fitne ise katilden /öldürmekten daha kötüdür” anlamında olan,    

“ ‘-Ve sizinle savaşan kimselerle Allah yolunda savaşın -ölün, öldürün-. Ve haddi aşmayın. Şüphesiz 

Allah, haddi aşanları sevmez.’ ‘-Ve onları nerede yakalarsanız öldürün, çıkardıkları yerden siz de 

onları çıkarın. Ve fitne, öldürmeden daha şiddetlidir. Mescidi Haram yanında onlar, orada sizinle 

savaşmadıkça da onlarla savaşmayın. Buna rağmen onlar, sizinle savaşırlarsa, hemen onları öldürün. 

Kâfirlerin cezası işte böyledir.” (BAKARA 2/191) 

Allah kelamı kapsamında ateşkesten sonra düşmanın eline geçmiş olan ülkeyi geri almak ve 

düşman pisliğinden temizlemek için kuvvetli bir azim ve imanla çalışma ve gayretten daha 

makul ve daha meşru -hukuki- hiçbir hareket zihinde canlandırılamayacağına göre! İstanbul 

ve İzmir ile diğer işgal altında bulunan vatanın ve bilhassa şanlı halifemiz ve sevgili 

hakanımızın kurtarılması ve giderilmesi şiddetli şer’i -hukuki- lüzumuna dayanarak! Milletin 

uyanış sinesinden doğmuş olan Kuvay-ı Milliye’nin (Ulusal Güçlerin / Milli kuvvetlerin ) hareketi 

her yönden şer’i şerife uygun olmakla beraber düşman âlemi gözünde hayat hakkına sahip 

olduğumuzu ispata yeterli bir meseledir.”  

“Şundan dolayıdır ki Müslümanların halifesi olan hazretin halifelik ve saltanat makamı 

İstanbul, padişahın isteğine aykırı olarak düşman devletlerince kesin biçimde işgal 

edilmiştir. İslâm askerleri silahlarından soyutlanmış ve kimileri haksız yere öldürülmüş ve 

halifelik merkezini korumaya çalışan bütün istihkâmlar, kaleler ve öteki savaş araçları 

alınmış ve İstanbul’da sıkıyönetim uygulayarak, savaş mahkemeleri kurarak, İngiliz yasaları 

ile İslâm milletini yargılayıp cezalandırarak halifenin yargılama hakkına el koymak ve işgal 

altına alınan yerlerdeki Müslüman olmayan uyruklarla ortaklaşarak İslâmları öldürmek 

İslâm kız ve kadınlarının ırz ve namusunu yırtarak ve Müslümanların kutsal saydıklarını hor 

görerek Allah’ın kitabı ile alay edildiği söylentileri yoğunlaştığından, zorunlu olarak 

bunlarla ilgili bilgiler alıyor ve önümüzde gelişen bu olaylara tanık oluyoruz.” 

İslâm’ın can düşmanı ve bütün İslâm toplumunun amansız cellâdı olan İngilizler İslâm 

halifeliğini de ortadan kaldırarak bütün dünyaya egemen olmayı ve Müslümanları da toptan 

yok etmeyi karar altına almışken bunlarla savaşmamak Müslümanlığa aykırı düşer. 

Milletimiz İslâm’ın yüce gerçekleri ve Osmanlının örnek niteliklerinden önemli eserleri 
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taşıyışı ve Allah’ın yaratılış olarak bağışladığı pek değerli yetenekleri taşımasına karşın, 

ivedi kurtuluşu, birlik olmada arayan aylardan beri yörelerini sarmış olan korkunç baskıları 

altında kanaya gelen yüreklerden ülkenin kurtarılışı ve halifelik, millet ve ülkenin 

bağımsızlığına yönelik çabasındaki yurt hareketlerini istekle, doğru yolu görerek kucaklamış 

ve her yerde silahlanarak harekete hazır duruma gelmiştir. 

Apaçık din olan İslâm’ın bu konudaki hikmetle ilgili naslarını yaymak ve genelleştirmekle 

bağımsızlığını korumak ve halkı aydınlatmak doğrultusunda din buyruklarına uyarak 

oluşan önemli farizaları takip ve her ihtimale karşı yapılacak saldırıyı kırmak için; 

“Ey iman etmiş kimseler! Allah'a nasıl takvalı davranmanız gerekiyorsa öyle takvalı davranın ve 

ancak Müslimler olarak can verin.” “Ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın/Allah'ın ipi ile 

korunun, ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşmanlar 

idiniz de, Allah, kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz O'nun nimeti sayesinde kardeşler 

olmuştunuz. Siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de oradan sizi O kurtarmıştı. İşte, Allah, 

doğru yolu bulasınız diye ayetlerini sizin için böyle ortaya koyar.” ( ȂL-İ İMRȂN 3/103) 

Allah’ın yukarıdaki yüce buyruğu gereğince ümmeti birleşmeğe yönlendirerek dost ve 

düşman gözünde din ve devleti her türlü hata ve kötü günden korumak ve milletin temelini 

hayat felsefemize uygun olarak  kurmak zorunluluğu doğuyordu. Bu zorunluluksa gerek 

dinî ve gerekse millî toplumsal yeteneklerimizden dolayı, şimdi de gelecekte de ülkenin ve 

milletin esenliği için İslâm ileri gelenlerine düşüyordu. Bu sırada millet, bütün olarak bu 

yüce hizmete girmek duygusuyla dolmuş, Ankara’da bir millet meclisi açılmasını uygun 

görmüş ve Allah’ın yardımıyla Nisan’ın yirmi üçüncü Cuma günü de görüşmeler başlamış 

ve bu saate kadar da toplantımızın özüne uygun hizmetlerde bulunmuştur. Böyle önemli bir 

anda İstanbul çevresinde hayvani duyguları insani anlayışlarına üstün gelen bir takım soyu 

bozukların İngiliz üstünlüğü ve baskınlarından yararlanarak yüce yetkiler alma 

isteklerinden dolayı bu uyum ve birliği bayağı bir ayaklanma türünde gösterip birtakım 

çapulcuları yabancı parası ile doyurmaya çalışarak ve Anadolu’nun birtakım yerlerine 

göndererek Müslümanlar arasında gözyaşı dökme kışkırtıcılığı yaptıkları bin türlü 

kötülemelerle anılan üzücü olaylardandır. 

İnsanların yaratılıştan çıkarcı olmaları dolayısıyla kişisel kazanç sürekli yeğlenmekte ve bu 

da olağan bir durum sayılmaktadır. İnsanların bu durumlarından dolayı Allah Kur’an-ı 

Kerim’inde “Teâvün’ü” –yardımlaşmayı- gönderiyor. Bu ayetle, 

“Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın alâmetlerine, haram aya, hedye -Hac yapanlara yiyecek 

yollamaya, hediye etmeye-, gerdanlıklarına -Hac yapanların yemesi için gönderilen 

hayvanlara konulan işaretlerine- ve Rab'lerinden lütuf ve rıza bekleyerek Beytü'l-Haram'ı -

Ka‘be'yi- kastedenlere -hac görevi yapmak isteyenlere- saygısızlık etmeyin. Dokunulmazlığınız 

kalktığında da -hac göreviniz bitince de-  avlanın. Sizi Mescidi Haram'dan çevirdiklerinden dolayı 

bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya da sevk etmesin. Ve iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, 

günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Ve Allah'a takvalı davranın. Hiç şüphesiz Allah 

azabı/kovuşturması çok çetin olandır.”  (MAİDE 5/2.) 

Bu ayetin geliş nedeni, dünya çıkarlarında Müslümanlar arasında dayanışmanın temelini, 

güç birliğini kurmak ve onu sağlamlaştırmaktır. Her zaman Müslümanlar için uyulması 
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gereken bu dinî kuralları böyle anlarda korkusuzca bozmaya çalışan ve Müslümanlar 

arasına bölücülük sokan ve bozgunculuk tohumları saçarak İslâm’ı birbirine boğazlatmak 

gibi kötülükleriyle ortaya çıkan bozguncular, milletin ulu amacını başka bir yönde 

göstermekte ve özlemlerini bu aşağılık yolla düşlemektedirler. Ama güvenmek gerekir ki; bu 

gibi lânetli telkinlerin milletin arasında yer bulamayacağını tayin ve takdirden aciz olan 

satılmışlar, çok iyi bilmektedirler ki, gaflet ve cinayetlerinin derecelerini sonucun ortaya 

çıkmasıyla anlayacaklardır. 

Allah buyuruyor ki;  

“Ey iman etmiş kimseler! Eğer fâsığın biri size bir haber getirirse hemen araştırın / tespit edin. Yoksa 

bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da -zarar görürsünüz de- yaptığınıza pişman olanlar 

olursunuz.” (HUCURÂT 49/6.) 

Yani bu ayetle özet olarak denilmektedir ki; “Size bir fâsık gelir de kötü bir haber getirirse, o 

haberi iyi inceleyiniz, incelemeksizin bir girişim yapacak olursanız, kötülüklere bulaşır ve sonra 

pişman olursunuz”.  

Bu nedenle, “Saadet döneminde”, gelişen bir olayın açıklanmasına gerek görüyoruz. Mustalik 

oğulları kabilesinden zekâtın alınması için Peygamber Efendimiz Hazretleri bir görevli 

göndermişti. Kabile halkı bu kişiyi karşılamaya çıkmışlardı. Karşılayıcıları görünce, kendini 

öldürmeye geliyor kuşkusu ile korktu hemen geri dönerek koşa koşa Medine’ye geldi ve 

kabile zekât vermemek için silahlanmış, az kaldı beni öldüreceklerdi, dedi. Bu haber 

Müslümanlar arasında taşkınlıklar çıkararak toplu öldürmelere yaklaştırmıştı. Sonradan 

olayın anlaşılması üzerine bu Hucurât 49/6. ayeti inmiştir. Bu sorunun doğruluğunu ve 

gerçek durumunu anlamayan kişi, sağlam sözlü tanınmış olsa bile, yanlış bilgiler vererek 

İslâm birliğini bozma ihtimali vardır. Bunun için her işitilen sözlerin incelemeden 

doğruluğuna inanmak, hele bozgunculuk türündeki sözleri olduğu gibi benimsemek şu 

kritik anda pek zararlı olsa gerektir. Yirmi otuz yıl içinde yüz milyonu aşkın kişi İslâm 

alanına geçmişken, Müslümanlar arasında karıştırıcı, bozguncu ve bölücülüğün çıkmasından 

dolayı, insanlar sürekli olarak aynı durumda bulunduklarından ve huyları gittikçe 

bozulmaya başladığından milyonlarca insanla kurulan hükümetimiz küçülmeye başladı ve 

sonuç olarak yabancıların saldırısına uğradı. 

İşte bunlar, bizim için ibretli olmalı, bütün dünyadaki üç yüz milyonu aşkın Müslüman’a bir 

sığınak kalmışsa, o da burasıdır. Buranın kutsal halifemiz, padişahımız efendimiz 

hazretlerinin ve halifelik makamını ve milletin bağımsızlığını koruma işinde milletimiz sağlam bir 

yapı gibi kenetlenmiş olup, Allah’ın yardımına kavuşmayı dilemelidir. Tevfik Allah’tandır. Ve 

selâm da Hüda’ya uyanlaradır.” (Bu beyanname BMM Şer’iye ve Evkaf Komisyonunca hazırlanmış, 

T.B.M. Meclisi Reisi Mustafa Kemal imzası ile “Millete Beyanname” olarak yayınlanmıştır. Atatürk’ün Bütün 

Eserleri, İstanbul, Kaynak Yayınları, c; VIII, s; 198, 201; Zekâi GÜNER-Orhan KABATAŞ. Millî Mücadele Dönemi 

Beyannameleri ve Basını, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1990, s; 15-18; Mustafa Cemil KOÇAK, Birinci 

Meclis, İstanbul,1998, Sabancı Üniversitesi, s; 70-72; ONAR, Mustafa, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, 

Kültür Bakanlığı Yayını,  Ankara, 1995,  c. II.  s. 133-136.) 

Millete bu beyanname ile kuruluş ve var oluş nedenini açıklayan T.B.M. Meclisi, amacına 

ulaşacağı yol pusulasını da hemen tespit etmiştir. Bu nedenle İcra Vekilleri Heyeti -Bakanlar 
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Kurulu-, öncelikle “Teşkilatı Esasiye Kanunu Layihası”nı -tasarısını- 18.Eylül.1920’de T.B.M. 

Meclisine sunmuştur. Sonraları “Halkçılık Programı” adıyla anılan bu tasarının içeriğini 

açıkladığı konuşmasında; Gazi Mustafa Kemal, önerdiği yönetim biçimini şöyle özetlemiştir: 

“Böyle bir hükümet, hâkimiyeti milliye esasına müstenit -dayanan- bir halk hükümetidir.” (İsmail 

ARAR, Atatürk’ün Halkçılık Programı, İstanbul, 1963, Baha Matbaası, s. 9.)  

Aslında Halkçılık Programı öncelikle emperyalizme karşı bir savunma projesi ve sonra da 

bağımsızlığa ulaşılmasının ardından, ülkede yürürlüğe konulacak yeni rejimin önüne 

koyacağı görevlerin bir listesi konumundadır.  ( Prof. Dr. Cahit CAN, Cumhuriyet Devrimi ve 

Öngörülemeyen Bugünü, İstanbul, 2011, Kaynak Yayınları, s, 28). 

İşte bu program, TBMM’de yapılan tartışmaların ardından, Encümen-i Mahsus adını taşıyan 

bir komisyon tarafından incelenmiş ve bunun ilk dört maddesi ayrı bir beyanname haline 

getirilmiştir. Beyanname, Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından aynen kabul ve ilan 

edilmiştir. Metnin içindeki şu iki paragrafın -ki Halkçılık Programı’nın Maksat ve Meslek 

başlığını taşır- titizlikle yorumlanması gerekmektedir: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milletin hayat ve bağımsızlığını kurtarmayı yegâne ve 

mukaddes gaye bildiği halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve 

hâkimiyetin hakiki sahibi kılmakla amacına ulaşacağı inancındadır.” 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milletin hayat ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist 

ve kapitalist düşmanların tecavüzlerine karşı müdafaa ve harici düşmanlarla işbirliği yapıp milleti 

aldatmaya ve ifsada çalışan dâhili hainlerin tedibi -cezalandırılması- için orduyu 

sağlamlaştırmayı ve onu milli bağımsızlığın dayanağı bilmeyi borç sayar.” (Halkçılık Programı, Maksat 

ve Meslek, madde 4, Atatürk’ün Bütün Eserleri, İstanbul, 2002, Kaynak Y., c. 9, s, 324.) 

Konumuzla doğrudan ilgili olan Halkçılık Programının dördüncü maddesi  “hükümetin; 

halkın maruz bulunduğu sefalet sebeplerini gidererek saadet ve refahın gereklerini temin etmeyi esas 

ilke olarak benimsediğini” belirtmektedir. Hükümet bu doğrultuda toprak, eğitim, adliye, 

maliye iktisat ve genel olarak toplumsal sorunlarda, halkın gereksinimlerine göre gereken 

yenilikleri yapmayı başlıca görev saydığını vurgulamaktadır. 

Halkçılık programı Kurucu Meclis’in üstlendiği görevleri açıklıkla ortaya koyduğu kadar, 

kurulmakta olan milli devlet ordusunun işlevinin önemini de vurgulamaktadır. 

Bağımsızlığın özellikle korunması zorunluluğuna ilişkin bu belirlemelerin, salt o günlerin 

koşullarıyla sınırlı bulunduğu ileri sürülemez. Hemen belirtilmelidir ki emperyalizmin; 

ülkemizin bağımsızlığına yönelttiği tehditler günümüzde, Halkçılık Programı’nın hazırlandığı 

günlerdekinden daha da ağırdır.  (Prof. Dr. Cahit CAN, Cumhuriyet Devrimi ve Öngörülemeyen Bugünü, s. 30.) 

 

IV. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

A. TAM BAĞIMSIZLIKTAN SONRA AYDINLANMA DÖNEMİ 
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1. DİNİN KAYNAĞI KUR’AN’DIR  

“Millet! Allah bir’dir, Şanı Büyük’tür. Tanrı’nın selâmeti, karşılıksız sevgisi ve hayrı 

üzerinize olsun.”  

“Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenabı Hak tarafından insanlara gerçekleri 

bildirmekle görevlendirilmiş ve Elçi olmuştur.”  

“İnsan yaşayışını düzenleyen temel kurallar hepimizce bildirildiği üzere Yüce Kur’an daki 

Yazılı Buyruklardır.”  

“İnsanlara bolluk ve ilim (Bolluk ve bilim = FEYZ) ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. Kusursuz 
(Kusursuz = EKMEL.) Din’dir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uygundur. Eğer akla, 
mantığa ve gerçeğe uygun olmamış olsaydı, bununla diğer tanrısal doğal yasalar (Tanrısal doğal yasalar 

= Tabii ilâhi kanunlar)  arasında zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün evren kanunlarını yapan CENAB-I 
HAK’DIR.”  
 (Enver Ziya KARAL, Atatürk’ten Düşünceler, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1969, s. 65-66; 

  ATATÜRK’ÜN Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 94;  Sadi BORAK, Atatürk ve Din, İstanbul, 1962, s. 29-30;  
Utkan KOCATÜRK, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1971, s. 211;    
Ali SARIKOYUNCU, a.g.e., b.10; Ahmet GÜRTAŞ, a.g.e., 

 Dr. Bekir BİÇER, Modernist Müslüman Mustafa Kemal, Ebabil Yayınları, Ankara, 2008, s. 210. ) 

Demek ki doğru olan ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kur’an’dır. Kur’an’a giderek 

dini yeniden tanımak gerekiyor. Din adına tek hüküm koyucu Allah’dır.  

Allah tek yetkili olarak iletilerini (mesajlarını)  Kur’an aracılığıyla insanlığa eksiksiz, çelişkisiz, 

ayrıntılı, tam ve açık bir biçimde (şekilde) göndermiştir. Bu gerçekleri belirleyip KUR’AN’IN 

İSLÂM’INI benimseyip onaylamak (Kabul etmek), Allah dışında hiçbir kimsenin hüküm 

koyucu olarak kabul edilmemesi gerekir. 

 

2. DİNİMİZ İÇİN DEĞER ÖLÇÜSÜ: DOĞRUYU / YANLIŞI 

AKLINI KULLANARAK KUR’AN’LA KARŞILAŞTIRMAK  

Allah’ın yolu akıl yoludur, vicdan yoludur. Kur’an’ın anlattığı İslam dininde akıl, insanların 

hareketlerine yön vermelidir.  

 Atatürk, insanın aklını yani beynini işleterek dinle ilgili doğruyu /yanlışı elindeki Kitap 

(Kur’an) ile karşılaştırarak bulabileceğini de işaret etmiştir: 

“Özellikle bizim Dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü (miyar) vardır. Bu değer 

ölçüsüyle hangi şeyin Din’e uygun olup /olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz.  

Hangi şey ki, akla, mantığa, halkın faydasına uygundur, biliniz ki, O Bizim dinimize de 

uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin faydasına, İslâm’ın menfaatine uygunsa kimseye 

sormayın o şey dini’dir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın (Düşünsel deneştirmenin, düşünerek 

eşlemenin) uyum sağladığı bir din olmasaydı eksiksiz  ( Kusursuz = EKMEL ) olmazdı, son din 

olmazdı. Büyük Dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını bildiriyor.  



32 
 

Bazı kimseler çağdaş (uygar ) olmayı kâfir olmak sanıyorlar. Asıl küfür, onların bu zannıdır. 
Bu yanlış tefsiri yapanların amacı, İslâm’ların, kâfirlere esir (tutsak) olmasını istemek değil de 
nedir?! Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, dimağladır. (beyinledir)” 16. 

Mart.1923.  (Sadi BORAK, s.33;   Utkan KOCATÜRK, s. 66-71;   Bekir BİÇER, s. 257-261;   Hakimiyeti Milliye, 21 

Mart.1923.) 
 

“Din lüzumlu bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.” (Utkan KOCATÜRK, s. 

206.) 

Atatürk bütün konuşmalarında muhataplarını aklını kullanmaya yönlendiriyor. İnsanı 

yaratan Allah, aklını veren Allah, evreni ve onun işleyişini sağlayan yasaları koyan Allah, 

dini inanç düzeni olarak insanlığa gönderen Allah olduğuna göre; bunların hepsi akla, 

mantığa, doğanın yasalarına uyar, aralarında ancak uyum olur, zıtlaşma (çatışma )olmaz, diye 

açıklamalarında sıkça tekrarlayarak söylüyor.  

 Son din olan İslâm ve onun kitabı olan Kur’an, aklı işletmeyi /kullanmayı farz bir ibadet 

olarak öncelikle emrediyor:  

“Ant olsun size anımsatıcı (hatırlatıcı) bir Kitap indirdik. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?” 

(ENBİYA 21/10.) 

“Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız / zikriniz / şerefiniz yalnız ondadır. Hâlâ 

aklınızı çalıştırmayacak mısınız?” (Y. N. ÖZTÜRK, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), ENBİYA 21/10, s.) 

 “Ant olsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir Kitap indirdik. 

Yine de akıllanmayacak mısınız?” (Ali BULAÇ, ENBİYA 21/10.) 

Allah’ın her insana verdiği AKIL nimeti, kalp ve ruhun cevherinde, beynin ışığında bulunan 

manevi bir nur’dur ki, insan bununla, duyu organlarıyla, hissedilemeyen şeyleri anlar. (M. 

Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur’an Dili, 1992, İstanbul, Azim Dağıtım, c. I. s. 467.) 

“İşte akıllarınız ersin diye Allah, size ayetlerini böyle açıklıyor.” (BAKARA 2/242.) 

Yani Allah, hükümlerine delil olan ayetleri insanlara açıklıyor ki, onların akılları ersin, akıl 

ve anlayış sahibi olabilsinler.  

3. ATATÜRK’ÜN TESPİTLERİYLE UYDURULAN DİN 

a) DÖRT HALİFE’DEN SONRAKİ DÖNEMDE İSLÂM ȂLEMİ 

 

Atatürk gerçek din bilgini ile zararlı din bilginlerinin birbiriyle karıştırılmasının Emevi’ler 

(661 -750) zamanında başladığını söyler.  

Dini değerler ve simgeler, (Semboller) dindar toplumlar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 
Onların duygu, düşünce ve davranışlarını kolaylıkla yönlendirirler. Tarih boyunca kutsal 
değerlerin bu özelliğinden yararlanarak haksız yere çıkar ve hâkimiyet elde etmek isteyen 
pek çok kişi ve grup ortaya çıkmıştır. 
 
Sıffin Savaşında Hz. Ali’nin ordusu üstünlüğü ele geçirip Muaviye ordusu ise yenilgiye 

uğrayınca, Muaviye ordusundan bir grup asker, mızraklarının ucuna Kur’an sahifesi 
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takarak, karşı tarafa “sizi Allah’ın Kitabı’na davet ediyoruz” diye bağırmışlardır. Bunun 

üzerine Hz. Ali’nin ordusu, Kur’an’ı öne süren Muaviye askerlerine karşı yaptıkları savaşı 

durdurmuşlardır. Muaviye ordusunun bu davranışı yenilgiye uğramaktan kurtulmak için 

yapılan tamamıyla bir hiledir.  ( Mahmut ŞAKİR, Hz. Âdemden bu Günümüze İslâm Tarihi, (Çev: Fikret 

Aydın), Kahraman Yayınları, İstanbul, 1993, c. II, s. 41.) 

Hz. Ali ile arasındaki rekabette üstün konuma geçebilmek için Kutsal Kur’an’ı araç olarak 

kullanan Muaviye’nin yaptıkları, Atatürk tarafından şu şekilde eleştirilmiştir: 

“Ne zaman ki Muaviye ile Hazreti Ali karşı karşıya geldiler, Sıffin olayında Muaviye’nin Askerleri 

mızraklarını Kur’an-ı Kerim’e saplayıp havaya kaldırdılar ve Hazreti Ali’nin ordusunda böylelikle bir 

duraksama ve gevşeme yarattılar. İşte o zaman Dine fesat karıştı. Müslümanlar arasına nefret 

duyguları girdi, o zaman, Hak olan Kur’an, Haksızlığı kabule araç yapıldı.  (ATATÜRK’ÜN Söylev ve 

Demeçleri, c. II, s. 149.) 

“Görevi İslâm âleminde Kur’an’ın hükümlerini uygulamaktan ibaret olan Halife, 

mızraklarına Mushaf-ı şerifler geçirilmiş Emevi ordusunun karşısında savaşı kesmeğe 

mecbur oldu. İki tarafın arabulucularının vereceği karara uymağa söz verildi.” 

Her iki taraftan birer hakem tayinine karar verildi. Muaviye’nin adamı Mısır valiliği sözünü 

almış olan Amr İbni As idi. Hz. Ali’nin adamı, ordusunun seçtiği ve Ali’yi sevmeyen Ebu 

Musa El Eş’ari idi. Hazreti Ali, Ebu Musa’dan başka bir temsilci bir hakem tayin etmeye 

çalıştı, fakat başarılı olamadı. Hilekâr Amr, Aptal Ebu Musa’yı aldattı, Hz. Ali’yi hilafet 

makamından azlettirdi. Sonra da kendisi Muaviye’yi Halifeliğe seçti. (Durmuş KORAY, Neden 

Atatürk-Niçin Laiklik, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2003, s. 478.) 

Muaviye: “Ali’ye söyleyiniz, ona ispat edeceğim ki baş kola galip gelir.” Demişti. Sözünü 

tuttu. Hile ve şeytanetle süslenmiş olan deha, fazilet ve adaleti yere vurdu… 

Ve böylece İslâm Tarihinde Hz. Ebu Bekir ile başlayan Hilafet nihayet bir haricinin zehirli bir 

kılıçla Hz. Ali’yi şehit etmesi ve hakem olayı ile sona ermiştir. Emeviler’le başlayan dönemde 

hilafet tamamen saltanata dönüştürülmüştür. 

Muaviye ise Hz. Ali’nin büyük oğlu Hasan’ı (Şamlı bir Hıristiyan hekim olan İbni Esal’in hazırladığı 
zehirle) (Şamlı bir Hıristiyan hekim olan İbni ESAL Muaviye’nin hekimi idi. Zehir yapmakta ve bu zehirleri 

uygulamakta vicdansızca bir maharete sahipti. Tarihçi VAKİDÎ’NİN rivayetine göre Hazreti HASAN’A 
verilen zehir’i bu hazırlamıştı.  MUAVİYE ZAMANINDA bu adam vasıtasıyla zehirlenen birçok Müslüman 
âlimler ve Salih müminler arasında HALİD İbni VELİD’DİN oğlu ABDURRAHMAN olduğu gibi, SAAD 
İbni EBİ VAKKAS da vardı. (Fetret-i İslâm, sahife 220-223. Yazan: AVLONYALI SÜREYYA)  
Şamlı Hıristiyan hekim İbni ESAL: “ Bilhassa Yunan Şüpheciliği Mutezile filozofları üzerinde etkili oldu.” 

Kelile ve Dimne, İran hükümdarı (KOBAD’IN) oğlu NUŞİREVAN’IN EMRİYLE Hintçeden Farsçaya tercüme 

edilmişti. Bu kitap “İslâm edebiyatı ve hikmeti üzerinde etkili olmuştur.  Daha sonraları ilk Abbasi Halifeleri 

zamanında (İbni MUKAFFA ) bu eser Farsçadan Arapçaya tercüme etti. (Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü, 

Hilmi Ziya ÜLKEN, s. 79-80)        )  zehirletmek ve İslâm minberlerinde İmam-ı Ali’ye lânet 

okutmak suretiyle gerçek kimliğini ortaya koydu. Sonunda yerine oğlu Yezid’i halife tayin 

ederek dünyadan gitti. Böylece Hilafet, babadan oğla geçen saltanat haline geldi.  

Muaviye’nin devri İslâm’ın hakikatinden uzaklaşıldığı, kaidelerinin tahrif edildiği bir 

dönemdir. Emeviler kâh açıktan açığa dinsiz ve kâfir, kâh İslâm’a nispet edilemeyecek 

derecede yalancı yetiştirdiler. İçlerinde halayıklarını imamete geçirenler, din ve ahlakı kötü 
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gören ve aşağılayanlar görüldü. Bu Emeviler döneminde devlet adamlarında hiçbir ahlaki ve 

dini temel kalmamıştı. Eğer Ehl-i Beyt ve taraftarlarının özverili gayret ve himmeti 

olmasaydı, ihtimal ki Emeviler İslâm’ı daha şiddetli bir şekilde ifsat ederlerdi.  

Emevi facialarının en mekruh ve kötüsü İmam Hüseyin’in Kerbela’da boğazlanması oldu. Bu 

olay Emeviler’de ahlak’ın düştüğü seviyeyi ve dinin kuru bir sözden ibaret kaldığını 

göstermeye yeterlidir.  

Hz. Hüseyin’in şehadeti, Mekke ve Medine’nin tahribi, Peygamber’in sahabeleri ve 

fıkıhçıların öldürülmeleri ve esir edilmeleri, Ehl-i Beyt’e reva görülen zulümler, hele Kerbela 

olayı, Emeviler’e silinmez bir lânet damgası basmıştı. (Ahmet HİLMİ, c. II, s. 260-264.) 

İslam Tarihi’ni çok iyi bilen Atatürk bu dönemle ilgili tespitlerini ileriki zamanlara değin 

veciz bir şekilde özetliyor: 

“Dört Halife’den sonra din, daima siyasetin aracı, çıkarın aracı, zorbalığın aracı yapıldı. Bu 

hal Osmanlı tarihinde böyle idi, Abbasiler, Emeviler zamanında böyle idi. Ancak şurasını 

açıkça düşüncenize arz ederim ki, böyle adi ve alçak hilelerle hükümdarlık yapan halifeler 

ve onlara dini alet yapmaya tenezzül eden sahte ve imansız bilginler, tarihte daima rezil 

olmuşlar, hüsrana uğramışlar ve daima cezalarını görmüşlerdir. “ 

Devamla Atatürk: 

“Böyle yapan halife ve din bilginlerinin arzularına ulaşamadıklarını tarih bize sonsuz örneklerle izah 
ve ispat etmektedir. Artık bu milletin ne öyle hükümdarlar ne öyle bilginler görmeye tahammülü ve 
imkânı yoktur. Artık kimse öyle hoca kıyafetli sahte bilginlerin yalanına önem verecek değildir. En 
cahil olanlar bile o gibi adamların niteliğini pek ala anlamaktadır.” (ATATÜRK Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 

148-150; BORAK, Sadi, Atatürk ve Din, İstanbul, 1962, s. 36-37.) 

b) İKİ KANALDAN İLERLEYEN DİN 

 

Atatürk’ün dört Halife döneminden sonra yüzyıllarca süre gelen dinin iki kanaldan 

ilerlediğini, bir yönünün safiyetini (doğruluğunu ) kaybetmeden gelen, diğer yönünün ise 

çoğunlukla uydurulan din halinde mezhepler, fırkalar, hizipler yeni dinler halinde toplum 

içinde bulunduğunu tespit eden görüşlerinden örnekler sunalım. 

Atatürk, Ankara Orman Çiftliğinde, Asaf İlbay’ın – Paşam din hakkındaki düşüncelerinizi 

öğrenebilir miyim?  Sorusuna cevap veriyor:  

“-Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi. Fakat bina, uzun 

yüzyıllardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harçlar yapıp binayı takviye etmek 

lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur(Yanlış tefsirler, hurafeler gibi) binayı 

fazla hırpalamış. Bu gün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla 

çatlaklar derinleşecek ve sağlam temeller üzerinde yeni bir bina kurmak lüzumu hâsıl 

olacaktır.” (Sadi BORAK; a.g.e., s. 81-82;   Utkan KOCATÜRK, a.g.e.; s. 206;  Ahmet GÜRTAŞ, a.g.e., s. 34.) 

Bu ifadelerinden de açıkça anlıyoruz ki Atatürk, kuşkusuz dini hislere ve inançlara, gerçek İslâm’a çok 
hürmetkâr olup, dinin önemini herkesten daha iyi takdir ediyordu. Ancak o biliyordu ki, dinimizi 
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bozan şeyler, halkın beynine  yüzyıllardan beri doldurulmuş hurafe, safsata ve gerçek İslâm’la hiçbir 
ilgisi olmayan batıl inançlardır.  
 
Bu nedenle, O’nun da yapmak istediği; En Ekmel (Mükemmel, eksiksiz, kusursuz)  bir din olan 
İslâmiyet’i, sonradan olma “Bir çok yabancı unsur” dan temizleyerek gerçek özgünlüğüne (Orijinine) 
döndürmek ve böylece batıl (hurafe /mitoloji = Boş ve geçersiz olan) inançları kafalardan gönüllerden 
söküp atarak Allah ile kulun arasına giren, yığınla dinden habersiz din simsarlarından hem dini hem 
halkı kurtarmaktır. (Turhan OLCAYTU, Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne Yaptı, s. 12.)  

 

“- İslam toplumuna dâhil olan bir takım kavimler, İslâm oldukları halde çökmeye, yokluk ve 

gerilemeye maruz kaldılar. Geçmişlerinin yanlış veya batıl alışkanlık ve inançlarıyla 

İslâmiyet’i karıştırdıkları ve bu suretle gerçek İslâmiyet’ten uzaklaştıkları için kendilerini 

düşmanlarının esiri yaptılar.” (ATATÜRK’ÜN Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 143. ) 

“İslam milletleri içinde bizim milletimiz olan Türkler, gelenekler ve milli an’aneler itibarıyla yanlış 

/hastalıklı şeylere malik değillerdi. Türk sosyal geleneklerinin pek çoğu, İslami hakikatlere mutabık ve 

yakındı. Lakin Türkler, bulundukları saha, yaşadıkları bölgeler itibariyle, bir taraftan İran ve diğer 

taraftan Arap ve Bizans milletleri ile temas halinde idiler. Şüphe yok ki, temasların milletler üstünde 

etkisi görülür. Türkler, temas ettiği milletlerin yanlış /sakȋm ȃdetlerinden, kötü yönlerinden 

etkilenmiş olmaktan kendilerini engelleyememişlerdir. Bu hal, kendilerinde karmakarışık, ilmi 

olmayan, insanlık dışı zihniyetler meydana gelmesini sağlamıştır. İşte düşüşümüzün /sukȗtumuzun 

belli başlı nedenlerinden birini bu nokta oluşturuyor.” (Sadi BORAK, Sadi, Atatürk ve Din, s. 37; KARAL, 

Enver Ziya, a.g.e., s. 73-74. )    

Atatürk, bu tespitiyle, tarihi süreçte milletimizin İslami gerçeklerden nasıl uzaklaştığı 

konusuna açıklık getirmiş olmaktadır. Görüldüğü gibi Müslüman milletlerin vaktiyle 

düşmüş oldukları hataların vebalini İslam’a yüklemenin isabetsizliği ve yersizliğini ortaya 

koyan Atatürk, geri kalışın yegȃne nedeninin zihniyet meselesi olduğunu da şu sözleriyle 

açıkça vurgulamaktadır: 

“Düşmanlarımız bizi, dinin etkisi altında kalmış olmakla itham ve duraklama ve geri kalışımızı buna 
atfediyorlar. Bu, hatadır. Bizim dinimiz, hiçbir vakit, kadınların erkeklerden geri kalmasını istememiştir. 
Allah’ın emrettiği şey, Müslim ve Müslime’nin, beraber olarak ilim ve irfan kazanmasıdır. Kadın ve erkek, bu 
ilim ve irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak zorundadır. İslam ve Türk 
tarihi incelenirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü kayıtlarla bağlı olduğunu sandığımız şeyler yoktur.” 

(Sadi BORAK, Sadi, Atatürk ve Din, s. 34; KARAL, Enver Ziya, a.g.e., s. 56;  
ERGİN, Osman, Türk Maarif Tarihi, c. 5, s. 1901;  GÜRTAŞ, Ahmet, Atatürk ve Din Eğitimi, s. 66.)  

 

“- İslam toplumuna dâhil olan bir takım kavimler, İslâm oldukları halde çökmeye, yokluk ve 

gerilemeye maruz kaldılar. Geçmişlerinin yanlış veya batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslâmiyet’i 

karıştırdıkları ve bu suretle gerçek İslâmiyet’ten uzaklaştıkları için kendilerini düşmanlarının esiri 

yaptılar.” (ATATÜRK’ÜN Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 143.) 

İşte bu noktada çok özel bir ifadeye yer vermek gerekiyor:  

“Emperyalizme, zulme karşı çıkış varsa, gerçek İslam var’dır. Hiç düşündünüz mü; Kendisini İslamcı 
ve Batıcı diye tanımlayan iki zıt kutup neden Mustafa Kemal’e aynı anda karşı? Neden Mustafa 
Kemal’e karşı ikisi de aynı kararlılıkla ve ortaklaşa cephe tutmaktadır? Sebep tek: Mustafa Kemal 
emperyalizme, sömürgeciliğe karşıdır. Karşı olmakla kalmamış, emperyalist akının tüm namussuz 
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SALVOLARINI yerle bir etmiştir. Oysaki İslamcı ve Batıcı mandacılar, emperyalizme uşaklığı dünya 
ve ahret mutluluğunun yolu bilmekteler.” ( Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Türkiye’yi Kemiren İhanet Allah ile Aldatmak, 

Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 2008, s. 345.) 

 

c) ATATÜRK, TOPLUMUN DİNİ YAŞAMINDAKİ YANLIŞI TESPİT 

EDİYOR: DAHA KARIŞIK, SUN’İ, BATIL İNANÇLARDAN İBARET BİR DİN 

 

Fransız gazeteci Maurice Pernot, 29 Ekim 1923’te Atatürk ile yaptığı röportajın bir 

bölümünde soruyor: “ – Şu halde Yeni Türkiye’nin siyasetinde dine aykırı hiçbir temayül ve 

mahiyet olmayacak demek?”           

Bu soruya Atatürk şu yanıtı veriyor: 

“- Siyasetimizi dine aykırı olmak şöyle dursun, din bakımından eksik bile hissediyoruz. Türk 

milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır, demek istiyorum. 

Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Akla aykırı, ilerlemeye 

engel hiçbir şey içermiyor. Oysa Türkiye’ye Bağımsızlığını veren bu Asya Milleti’nin içinde 

Daha karışık, sun’i, batıl inançlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler, 

sırası gelince aydınlanacaklardır. “ 

“Eğer onlar ışığa yaklaşmazlarsa kendilerini mahv ve mahkûm etmişler demektir. Onları 

kurtaracağız. “ (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. III, s. 93.) 

 

d) KARIŞIK, SUN’İ, BATIL OLAN İNANÇ: ŞİRK 

 

Bu noktada şu iki ayeti gözden geçirelim:  

“- Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan ALLAH’A iman etmez.” (YUSUF 12/106.) 

“Onların ekserisi Allaha şirk koşmaksızın iman etmez.” (M. Hamdi YAZIR, YUSUF 12/106.) 

 

İnsanların bir kısmı Allah’ın varlığını büsbütün inkâr etmeseler de açık veya gizli bir ŞİRK 

karıştırmadan Allah’a inanmazlar. Bunlar halis tevhit ile iman etmezler, Allah’tan başkasına 

ilah payesi verirler, kutsallıklar uydururlar veya dünya nimetlerine de taparcasına 

düşkünlük gösterirler.  

Aşiret ve kavmiyetçiliği bırakmayan, Allah’ın yanında şefaatçiler şeklinde ortaklar seçenler, 

dini doğrudan Kur’an’dan gereği gibi öğrenip gerçekten iman edemeyenler, yüzyıllarca 

kendilerini bir de doğru yolda olduklarını sanarak ancak ayette ifadesini bulan şekilde 

Allah’a ŞİRK koşarak ancak inanırlar. Bu gerçek bir iman, kurtuluşa vesile olabilecek bir 

inanış değildir.     

“- İman edip de imanlarını herhangi bir zulüm’le kirletmeyenler var ya, güvende olma  işte onların hakkıdır; 
doğruyu ve güzeli yakalayanlar da onlardır.”  (EN’AM 6/82.) 
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“İman edip de imanlarını bir haksızlıkla telbis etmeyen kimseler işte korkudan emin olmak onların 

hakkıdır ve hidayete erenler onlardır.” (M. Hamdi YAZIR, EN’AM 6/82.) 

Şirk (Allah’a yedek ve ortak ilahlar koşan bir din anlayışı, zulme bulaşma, En büyük zulüm), bir dinsizlik 
değildir, Ateizm (Tanrıtanımazlık) hiç değildir. O halde Kur’an neden şirki “En büyük zulümlerden 
biri” olarak görüyor ve bu büyük zulmü temel düşman olarak seçiyor? Sebep gayet açıktır: Şirk, 
Allah’ı görünüşte ve sözde kabul etmesine karşın O’nun kudret ve tasarrufunu yok sayıyor, 
sınırlamaya kalkıyor ya da yaratılmışlarla paylaştırıyor. Kısacası Şirk, yedek ilahlı bir din öngörüyor. 
(Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Yeniden Yapılanmak, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 1996, s. 38) 

  

“Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: -Oğulcuğum, Allah’a şirk koşma! Çünkü Allah’a 

şirk koşmak gerçekten büyük bir zulümdür.”( LOKMAN 31/13) 

“Hani, Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Oğulcuğum, Allah'a ortak koşma! Çünkü 

Allah'a ortak koşmak, gerçekten büyük bir zulümdür.” (Y. N. ÖZTÜRK, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe 

Çeviri), LOKMAN 31/13.) 

İslâm’ın getirdiği yürek ve zihin (Bilincin algılama ve düşünme bölümü. ) aydınlığından söz etmek için 
ZULME BULAŞMAMIŞ olmak ilk belki de tek koşuldur. Allah ve tarih önünde kalıcı, inandırıcı ölçü; 
emperyalist zulme karşı olup olmamaktır.( Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Allah ile Aldatmak, S.346.) 

 

 Allah’ın Dini O’nun Kitabında duruyor. Din Kur’an’da ve insanların Kur’an’dan haberi 

yoksa ŞİRK’SİZ iman nasıl gerçekleşecek? Kur’an’a göre kişinin Allah’a şirksiz bir imanla 

teslim olması, inanması esastır. O halde kişi ile Kur’an tanıştırılmalı, insan dinini kendi 

diliyle Kur’an’dan tam ve doğru anlamalı, dinle ilgili konuları Kur’an’ı ölçü olarak onun 

süzgecinden geçirmeli, Kur’an’ın onayladığı doğru, Kur’an’ın onaylamadığı ise yanlış 

olduğundan terk edilmelidir. Atatürk’ün “ Daha karışık, sun’î (Uydurma, takma, geçersiz, boş, 

yapay, doğal olmayan)  batıl inanışlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler 

sırası gelince aydınlanacaklardır.” İfadesiyle halkın bu konuda sahipsiz bırakılmayacağını, 

doğru çözüm getirilerek aydınlanmanın gerçekleştirileceğini anlatmışlardır.  

O, ulusumuzun uygarlık alanında yaşamasını arzuladığı zaman, bunun gerçekleşmesini 

şöyle düşünüyordu:  

“Uygar yaşantı ancak bilim ve fen ile olur. Bilim ve Fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun 

her ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve Fen için kayıt ve şart yoktur. Her yönüyle 

ilerlemeyi emreden dinimizin de esası budur.” 

“Bilim, İslâm’ın yitik malıdır. Nerede görünürse alınmalıdır” ile  “Aklı olmayanın dini de yoktur.”  

Hadis-i Şerifleri elbette ki aynı paralelde bulunmaktadır. 

Atatürk her zaman hurafeler, batıl inançlar ve taassubun amansız düşmanıydı. Medreselerin 

kapatıldığı dönemde yakınında bulunan Yahya Galip’e: 

“-Yahya Galip Bey, Müslümanlıkta Rahiplik yoktur. Medreseler, eski Türklerin kurdukları modern 
zihniyette üniversitelerin, taassubun elinde ıslah olmayacak kadar tereddiye (Soysuzlaşmaya) 
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uğramış harabelerdir. Bunları ne ıslah, ne de idame ettirmek kabildir. Yıkmaktan kastımız budur. 
Müslümanlıkta imam, toplumun en üstün adamıdır; zamanın en münevver ( Aydın) 

 adamıdır. Dört beş yüz yıl birbirini tutmayan içtihatlarla, esen rüzgârlara göre verilmiş fetvalarla 
inançlarıyla oynanan Türk Milleti’nin din duygularını, bir süre skolâstik (Medrese Felsefesi = Gerçekleri 

ARİSTOTELES’İN (MÖ: 384-322)  Felsefi öğretileri açısından, yorumlayarak hakikatlerin mitoloji haline 

dönüştürülmesi ve mitolojileri hakikat yapma felsefesi. = Orta çağ Hıristiyan felsefesi.) cahilin eline 
bırakamayız. İlerde bu işi bizzat elime alacağım.” (Sadi BORAK, a.g.e., s. 79-80.) 

 

B. KURAN’IN TÜRKÇE’YE TERCÜMESİ 

 

Milletler kendilerini bulurlarken dilin prestiji artar. Ulusal kişiliklerini bu şekilde göstermeyi 

ararlar. Milli ruhlarını bulunca dillerini de keşfederler. Bu anlamda vatan yeniden 

kazanılmış olur. 

Halk dili, ruhların hayatında derin kökler salar. Böylece ulusal dil yeniden ele geçen imanın 

dili olur ki bu, Kur’an’ın millileştirilmesidir. 

Atatürk de halkın gerçek İslam’ı öğrenebilmesi için böyle yaptı. Kur’an Türkçe oldu. Bir 

başka deyişle yaşayan uydurulan dini, indirilen Kur’an dini yapmak istedi. 

1908 Meşrutiyet inkılȃbından sonra diğer İslam unsurlarını taklit eden Türkler arasında da 

Milliyet ve Türkçülük akımları başlayınca Kur’an’ın Türkçe olması tartışmaları yavaş yavaş 

işitilmeye başladı. 

Atatürk’e göre ilahi mesajlar Kur’an’ın manalarında bulunmaktadır. Yine Hz. Peygamber’in 

açıklamaları ve davranışları da Müslümanlar için dikkate alınması gereken mesajlardır. 

“İlahi öğütler Kur’an’ın içindedir. Biz Kur’an’ı duvara asmışız, ancak tören için okuyoruz. Vaazlarda 

da din derslerinde de, mukabelelerde de, ölülerin ruhları için de onu hep musiki ile duygulanmak için 

okuyoruz. AKLIMIZLA ANLAYIP davranış geliştirmek için ise, başkalarının bize anlattıklarına 

bağlanıyoruz.”  (Atatürk’ün İzinde İlerlemek, Bilim Araştırma Vakfı,) 

Eğer başkalarının niyeti farklı, amaçları kötü ise ne olacak?  

Bu anlamda Atatürk dinin kötüye kullanılmasına her fırsatta karşı çıkar. Tarihten bir örnekle 

konuyu vecize şeklinde şöyle açıklar: 

“Ne zaman ki Muaviye ile Hazreti Ali karşı karşıya geldiler. Sıffin olayında Muaviye’nin askerleri 

mızraklarını Kur’an-ı Kerim’e saplatıp havaya kaldırdılar ve Hazreti Ali’nin ordusunda böylelikle 

duraksama ve gevşeme yarattılar, işte o zaman dine fesat karıştı. Müslümanlar arasına nefret 

duyguları girdi, o zaman hak olan Kur’an haksızlığı kabule araç yapıldı.” ( Atatürk’ün Söylev ve 

Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1977, c. II, s.149.) 

Bazı fırsatçılar, Kur’an’ı öne sürerek, bir kısım halkın duygularını sömürerek, onları Milli 

Mücadele’nin karşısına çıkarmışlardır. Atatürk, Kur’an’ı kullanarak kendilerine avantaj 

sağlamak isteyenlerle en çok bu dönemde karşılaşmıştır. Atatürk, Milli Mücadele 

karşıtlarının Kur’an’ı kullanmalarını Sıffin savaşındaki Muaviye ordusuna benzetmiş 

olabilir. 
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Cumhuriyet Camii (Siirt) 

 

 

Camiin inşa edildiği tarih kesin olarak bilinmemekle beraber, 1926 senesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

bölgeyi gezerken harap olmuş vaziyetteki caminin durumuyla ilgilenmiş. Selçuklu dönemine ait olduğunu 

öğrenmiş ve  “böyle harap vaziyette cami olur mu?” diyerek, hemen tamir edilmesi emrini” vermiştir.  Eski ismi 

“Hıdrul Ahdar” olan camiin onarılıp ibadete açılması üzerine, Cumhuriyet’in Siirt’te yaptığı ilk eser olması 

nedeniyle yeni ismi “Cumhuriyet Camii” olarak konulmuştur. Camii kare plana sahip olup ve tek kubbesi 

bulunmaktadır.   

1. ATATÜRK’ÜN, TÜRK MİLLETİNİ GERÇEK İSLAM’A / 

KUR’AN’A YÖNLENDİRMESİNİN NEDENLERİ 

İslam tarihini çok iyi inceleyen Atatürk, Türkler Müslüman olmadan önceki İslam ile 

Müslüman olduktan sonra yaşanan güne kadarki Müslümanlık anlayışını araştırarak, 

gözlemleyerek bilen bir insandı. Yaşanan İslam’daki eksikliğin, yanlışlığın, milletin Kur’an’ı 

bilmeyişinden kaynaklandığını görmüştü. 

İlk Kur’an tercümesinin, Karahanlılar’ın 950 yılında toptan Müslüman olmalarından yüz 

sene sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak bu tercüme bize ulaşmamıştır. Elde mevcut 

olan en eski üç Kur’an tercümesi XIII. ve XIV. yüzyıllara aittir. Bunların en eskisi: 
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Ahmet Zeki Velidi Togan’ın Türkistan’da bulduğu eksik nüshadır. Bu nüsha halen 

Petersburg’daki Asya Müzesi kitaplığı yazmaları arasında Anonim Tefsir adı ve 1214-2475 

numara ile kayıtlı bulunmaktadır. 

İstanbul İslam Eserleri Müzesi’nde 73 numarada kayıtlı olan ikinci Kur’an tercümesinin dili 

ise baştan sona Oğuz Türkçesidir. Bu tercüme Şirazlı Hacı Devlet Şahoğlu Mehmet 

tarafından 1333 yılında yazılmıştır. Bu tercümeye esas teşkil eden asıl nüshanın Hicri IV. 

Yüzyılda tercüme edildiği tahmin edilmektedir. 

Millet Kitaplığı Hekimoğlu Ali Paşa bölümü katalogunda 951 numara ile kayıtlı olan nüsha 

da üçüncü Kur’an tercümesidir. 1363 yılında yazılan bu tercümenin müstensihi belli değildir. 

( Mehmet SOFUOĞLU, Tefsir Dersleri, İstanbul, 1983, s. 73.) 

Arap dili Müslüman milletler arasında yayılıp öğrenildikçe, ibadet tamamı ile Arap diliyle 

ve Arapça Kur’an’la yapıla-gelmiştir. Türklerin İslam’ı kabul ettikleri Karahanlılar’dan sonra 

Selçuklar Türk oldukları, sarayın ve ordunun dili Türkçe olduğu halde, kısa bir süre için de 

olsa bazı yazışmalarda Farsçayı ve ibadet dili olarak da Arapçayı kullanmışlardı. Daha sonra 

Osmanlılar döneminde din dili, Farsça ve Arapça, devlet dili ve edebiyatı ise Türkçe idi.  

“Bütün imparatorluk idaresinin muameleleri, yabancı devletlerle muhaberat ve dünyanın en zengin 

arşivi Osmanlılara aitti” (Prof. Dr. Osman TURAN’ “Türk Cihan Hȃkimiyeti Mefkuresi Tarihi Türk Dünya 

Nizamının Milli İslami ve İnsani Esasları, İstanbul, 1969, Turan Neşriyat Yurdu, c. 2, s. 352. )   denilmesi 

önemlidir. Fatih Sultan Mehmet, devlet teşkilatını yeniden kurarken hazırlattığı kanunları 

Türk dili ile yazdırmıştır. Devlete her alanda memur yetiştiren saraydaki Enderun 

Mektebi’nin dili Türkçe idi. 

Bu gerçek, ilk anayasamız olan Kanunu Esasi ile 1876’da “Devletin resmi dili Türkçe” 

ifadesiyle teyit edilmiştir. Selçuklu gibi Osmanlılarda da, sarayda, orduda, ülkenin her 

yerinde devlet memurları Türkçe ile iş yaparlardı.   

Bütün bunlara rağmen, günün şartları içinde bugünkü iletişim araçlarının olmadığı, hatta 

matbaanın bile icat edilmediği dönemlerde kitap bulunmadığını göz önüne alırsak halk, 

dinini nereden, nasıl öğrendi? Medreselerde ta ilk kuruluşu nizamiye medresesinden 

itibaren Arapça eğitim yapılıyordu. Bu nedenle sade vatandaş için Atatürk, Kur’an’ın 

Türkçeye tercüme çalışmalarının şu gerekçeyle yapıldığını söylüyor:  

2. ATATÜRK’ÜN, KUR’AN’I TÜRKÇEYE TERCÜME 

ÇALIŞMALARINDAKİ GEREKÇESİ 

a)  “Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için 

Kur’an Türkçe olmalıdır.”  

(Osman ERGİN, Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, c. 5, s. 1957.) 

b) “Türk, Kur’an’ın arkasından koşuyor; fakat O’nun ne dediğini 

anlamıyor, içinde neler var, bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim 

maksadım, arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın.” 

(Osman ERGİN, Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, c. 5, s. 1950.) 
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Mustafa Kemal, Kur’an’ın Türkçeye tercüme edilmesiyle, İslami gerçeklerden uzaklaşmanın 

önüne geçileceğini düşünüyordu. Bunun için gerçek ve doğru İslam’ın bizzat kişinin 

doğrudan doğruya Kur’an’dan öğrenebilmesi için Kur’an’ın dilimize çevrilmesini istiyordu.  

Atatürk, Kur’an’ın Türkçeye tercümesiyle milletin yaşayan dinini Kur’an’a yönlendirerek, 

insanların, gerçek İslam’ı akıllı /bilinçli bir şekilde öğrenmelerini istiyordu:  

c)  “Türk insanı Kur’an’ı kendi ana dili ile okursa daha dindar ve 

de asıl benimsediği dinin yüceliğini derinden ve şuurlu kavramış 

olacaktır.”  

(Cemal KUTAY, Osmanlı Olmasaydı, İstanbul, s. 89.) 

 

d)  İnsan, anasına nasıl ana diliyle hitap ederse, Allah'a da yine 

ana diliyle hitap eder: 

“1932 yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda bir toplantıda Atatürk, Reşit Galip’e: 

-İnsan düşüncelerini ne ile ifade eder?” diye sorunca, O da: 

-Şüphesiz kelimelerle efendim, cevabını verir. 

Bunun üzerine Atatürk: 

-O halde bilmediğiniz bir dilin kelimelerini kullanarak nasıl konuşur, his ve düşüncelerinizi 

nasıl ifade edersiniz? Diye sorar. Reşit Galip: 

-Efendim manalarını öğreniriz karşılığını verince, Atatürk buna tepkisini şu şekilde gösterir: 

-Siz annenize, sevginizi anlatmak için “Ah chere maman” derseniz, anneniz size ne der? Deli 

demez mi?”  

“Anne, Allahın yeryüzündeki timsalidir. Allah, anneyi, insanı yaratmak için vasıta eder, ona kendi 

kudretinden bir değil, birçok şeyler verir. Şu halde insan, anasına nasıl ana diliyle hitap ederse, 

Allah'a da yine ana diliyle hitap eder.” (Düccane CÜNDİOĞLU, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi, 

İstanbul, 1988, s. 188-191.) 

Atatürk, kişinin annesinin ak sütüyle doğru beslenerek gelişmesini / büyümesini / 

yaşamasını nasıl gerçekleştirmiş ise, Türk Milletinin de doğru /gerçek İslam’a, doğrudan 

doğruya Kur’an’dan ana diline yapılacak doğru tercümelerle öğrenmesini istiyordu. Bunu 

yıllarca yurt içinde yaptığı gezilerde halk ile de paylaşıyordu.  

e) Bu konuda 1926 yılında Bursa Türk Ocağı’nda Atatürk, 

Kur’an’ın tercümesinin yapılmasını tartışmıştır: Yapılacak bu 

çalışmaya dinin ruhuna uygunluğundan emin olarak girmek 

istemiştir. 

“Arkadaşlar öteden beri fikrimi işgal eden bir husus var. Kur’an, Türkçeye tercüme edilmeli midir? 

Yoksa edilmemeli midir? Bunu birçok kişiye soruyorum. Kimisi muvafıktır diyor. Kimisi de hayır 

muvafık değildir diyor. Onlara da niçin muvafık değildir, diyorum. Onlar da beni ikna edici cevap 

veremiyor. Velhasıl şimdiye kadar beni tatmin eden cevap alamadım. Bilmem sizler bu hususta ne 
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fikirdesiniz?” (Sinan MEYDAN, Bir Ömrün Öteki Hikayesi, Atatürk, Modernizm, Din ve Allah, İstanbul, 2002, s. 396-

398.) 

Görüldüğü gibi, Atatürk, Kur'an'ın tercüme edilmesi yönündeki eğilimini, bir dayatma 

olarak Türk milletinin önüne koymamıştır. Yapılacak bu çalışmanın dinin ruhuna uygun dü-

şüp düşmediğinden emin olmak istemiştir. Bu alanda yetkili olan uzman kimselerle uzun 

süren görüş alışverişlerinde bulunmuştur.  

Atatürk, sorduğu soruya Hafız Ahmet Karaboncuk'un verdiği cevapla yakından 

ilgilenmiştir.  

Hafız Ahmet söyle demişti: ''Muhterem Gazimiz! Arzu buyurduğunuz cevabı Kur'an bizzat 

kendi diliyle veriyor. Sonra Hafız Ahmet; 

"İnnâ enzelnâhu Kur'ânen arabiyyen leallekum ta'kılûn” (Yusuf 12/2: “Hakikat Biz onu Arapça bir Kur’an 

olarak indirdik, (manasını iyice) AKIL ERDİRESİNİZ diye.”) ayetini okudu. Bunun üzerine Atatürk, ondan 
ayetin anlamını açıklamasını istedi. Hafız Ahmet ayeti şu şekilde açıkladı; 

 

'Bu ayet diyor ki, ‘Biz Kur'an'ı Arap kavmine indirdiğimiz için, Arapça gönderdik. Yoksa 

başka dillerde indirebilirdik. Sebebi de Kur'an’ı, yalnız okumak değil, manasını da 

anlamamız içindir. Muhterem Gazimiz! Kur'an'ın asıl maksat ve isteği münderecatını 

anlamakmış, biz Türkler, Arapça bilmediğimiz için Kur'an Türkçeye tercüme edilmelidir ki, 

manasını anlayabilelim. Sualinize Kur'an'dan okuduğum ayetten daha veciz bir cevap olur 

mu?'' 

Atatürk bu açıklamalardan o kadar memnun olmuş ki, "hakikaten bu cevap beni tatmin etti" 

demiştir. 

f) Atatürk'le birlikte, Kur'an'ın tercümesi hareketi “Milli Bir 

Mesele” haline gelmiştir. 

Atatürk'ün girişimlerinden önce elbette Kur'an Türkçeye çevrilmişti. Sınırlı sayıda da olsa 

Türkçe Kur'an çevirileri vardı. Fakat bu çeviriler geniş halk tabanına yayılmamıştı. Kur'an 

tercümeleri aracılığıyla Kur'an'ı öğrenmek ve anlamaya çalışmak bir gelenek haline 

gelmemişti. Özellikle de bir devlet politikası olarak ele alınmamıştı. Atatürk'le birlikte, 

Kur'an'ın tercümesi hareketi milli bir mesele haline gelmiştir.  

Atatürk, sadece Kur'an çevirilerinin yayınlanmasına değil, bu çevirilerin okunmasının halk 

arasında yayılmasına da bizzat öncülük etmiştir. Bu açılardan bakıldığında Atatürk'ün 

başlatmış olduğu Kur'an tercümesi hareketi ilk ve orijinaldir. Atatürk'ün, "Kur'an ilk defa 

dilimize çevriliyor" ifadesinin bu manada anlaşılması yerinde olur.( A. KASAPOĞLU, Atatürk’ün 

Kur’an Kültürü, s. 125.) 

Cumhuriyet ilan edildikten sonra Kur’an’ı Türkçeye çevirmek için bir faaliyet, bir yarış baş 

gösterdi. O sıralarda basılan Kur’an tercümeleri şunlardır:  

1908 Meşrutiyet inkılȃbından sonra başta Şeyh’ül-İslam Musa Kazım Efendi, Saffetü’l-Beyan 

ve Temyiz mahkemesi üyelerinden Bereketzade İsmail Hakkı Bey’de, Envarü’l-Kur’an 
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adlarında büyükçe bir Kur’an tercüme ve tefsiri yazıp yayınlamışlar ve her ikisi de birer 

cildini çıkarabilmişlerdir. 

 

                      

 

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ruslara karşı savaştığı ve zafer kazanıp General rütbesi aldığı 

sıralarda içersinde namaz kıldığı BİTLİS’TEKİ GAZİBEY CAMİİ   

Resimlerde görülen mermer levha yenidir. Muhtemelen son 10-12 yıl içinde yenilenmiş olabilir. 

Üzerinde “ATATÜRK BU CAMİDE 13 KASIM 1916 TARİHİNDE NAMAZ KILMIŞTIR” şeklinde bir yazı 

bulunan bu levha, Eskiden Bitlis Gazibey Camisini boydan boya tutan büyük bir levhaydı. 

g) O Dönemde Mevcut Olan Kur’an’ın Türkçe Çevirileri; 

Kur'an'ın birçok tercümelerine, biz Türkler, ancak Cumhuriyet devrinde nail oluyoruz. Her 

ne kadar bu devirden önce de Tıbyan ve Mevakip adlarında başlıca iki tercüme ve tefsir elde 

dolaşıyor idiyse de bunların ifadeleri dilimizin bugünkü seviyesine uygun değildi. 

Tıbyan Tefsiri: Hicri 773 tarihli ve Arapça olan bu tefsir Ayıntaplı Muhammedü’d-Debbaği 

tarafından M.1698’de Türkçeye çevrilmiştir. Tanzimat’ın ilanından sonra matbaada basılan 

ilk Türkçe Kur’an Tefsiridir. (H.1257/M.1841). 1841 tarihinden sonra bu tefsir çeşitli 

tarihlerde basılmıştır. 

Mevakib, “el-Mevakibü’l – Aliye” adlı tefsirin Türkçe tefsiridir. Ebu’l-Fazıl Muhammed İbn 

İdris Bitlisi tarafından 981 H. tarihinde Farsça aslından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu eser 

H.1264/M.1848’de Ferruh İsmail Efendi tarafından el-Mevkib adıyla ikinci kez tercüme 

edilmiş ve basımı yapılmıştır. (BAŞAK Ocak_Gez, Türkiye Cumhuriyeti’nin Laikleşme Sürecinde Dinde Ulusal 

Dil Sorunu, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilȃp Tarihi Enstitüsü, 

İzmir, 1994’den naklen: Ali SARIKOYUN, a.g.e., s. 90.) 

Cumhuriyet devrinde ilkin Kur'an’ı Fransızcadan Türkçeye çeviren Cemil Sait'in eserinin 

rağbet bulduğu görülmesi üzerine İstanbul kitapçıları din ve dile hizmetten ziyade, kazanç 

amacı ile derhal tercümeler yaptırmaya başladılar. Bu tercümelerin Diyanet İşleri Reisliği ve 

din âlim ve mütehassısları tarafından tenkit edilmesi üzerine Millet Meclisi, Kur'an'ı resmen 

Türkçeye tercüme ettirmeye karar verdi ve tercüme ettirdi. 

Meraklılara bir kolaylık olmak üzere bu devirde yapılan Kur'an tercüme ve tefsirlerini 

aşağıda sıralıyorum: 
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(1) Kura'nı Kerim Tercümesi. Cemil Sait:  

Mütercim, doğu kaynaklarından tercüme ettiğini ön sözde yazarsa da müsteşrik 

Kazimireskinin Fransızca tercümesini esas aldığı bilinmektedir. Terceme harfi harfinedir. 

Ancak Türkçenin şivesi itibariyle veya mananın daha iyi anlaşılması için, pek az kelime 

eklenmiş, fakat bunlar parantez içinde gösterilmiştir. Az ve âdeta yok denilecek derecede 

olan tefsir ve izahlar ise sayfa altında gösterilmiştir. Kur'an'ın Arapça metni birlikte 

basılmıştır. İndeksi yoktur. Basıldığı tarih 1924’dür. Mütercim tarafından ve iki kez 

basılmıştır.  

(2) Nurü’l-Beyan; Kur’an'ı Kerim'in Türkçe Tercümesi:  

İlmi bir heyet tarafından tercüme edildiği kapağında yazılı ise de asıl çevirinin Şeyh Muhsini 

Fani Eğreti adını taşıyan Hüseyin Kâzım Kadri olduğu ön sözden anlaşılıyor ve yine orada 

tercüme ederken kimlerden yardım gördüğü de bildiriliyor. Tercüme harfi harfine, değildir. 

Şerh ve düzelti için söylenmesi lâzım gelen sözler metne karıştırılmıştır. İfadesi 

Osmanlıcadır. Nadiren yazılan tefsirlerle haşiyeler ise ufak puntolarla sayfa arasına ve 

tercümenin hemen altına konulmuştur. Ayetler parça parça basma Kur'anlardan fotoğrafla 

çıkartılarak birlikte basılmıştır.  

Birinci cildin sonuna 19 Sayfalık bir yazı eklenmiştir. Bu yazıda Kur'an tercümesi hakkında 

açıklamalar ve Diyanet İşleri Reisliğinin tercümeye yaptığı itirazlara cevaplar verilmekte ve 

muharrir Ubeydullah Efendi’nin bu tercüme hakkındaki yazısı eserin kıymeti hakkında tanık 

gösterilmektedir.  

İkinci cildin sonuna da: Eserin nasıl yazılmış olduğuna dair bir fikir verebilmek amacıyla 

Mülk suresinin etraflıca tefsir ve tahlil edildiğini gösteren 35 sayfalık bir yazı eklenmiştir.  

Bunlardan başka yine ikinci cildin sonuna bir sözlük eklenerek bunda üç yüz bir kelimenin 

manaları kısaca anlatılmaktadır.  

Yazdıran ve bastıran: Kütüphane-i İslâm sahibi İbrahim Hilmi. 2 cilt, 4147 sahife, yıl: 1924.  

(3) Kur'anı Kerim Tercümesi:  

İlmi bir heyet tarafından çevrilmiş ve İsmail Hakkı İzmirli tarafından da inceleme ve 

düzeltme yapıldığı ilk sayfasında gösterilmekte ise de asıl mütercimi, Hıristiyan Araplardan 

Zeki Megamiz'dir. Mütercim Hıristiyan olduğu için adı kitabın üzerinde gösterilmemiştir. 

Çeviri harfi harfinedir. Mananın iyi anlaşılması için eklenen kelime ve ibarelerin üstü 

çizilmiştir. Pek az olan tefsir ve haşiyeler ise sayfa altında gösterilmiştir. Arapça metni 

birlikte basılmamıştır.  

Yazdıran ve bastıran: Kütüphane-i İslam sahibi İbrahim Hilmi. 941 sahife. Basıldığı yıl: 1926 

(4)  Terceme-i Şerife, Türkçe Kur'anı Kerim:  

Bir komisyon tarafından 1907 de tetkik ve takrir edilen Tafsilü’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an 

adındaki mufassal tefsirden özetlendiği ilk sayfasında gösterilmekte ve inceleyen heyetin 

kimlerden ibaret olduğu da bildirilmekte ise de, asıl tefsiri yazanın kim olduğu 
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söylenmemekte ve ancak o tefsirden özetleyen yazarının Süleyman Tevfik olduğu önsözden 

anlaşılmaktadır. 

Tercüme harfi harfinedir. Eklenen kelime ve ibareler parantez içinde gösterilmiştir. Haşiye 

mahiyetinde tefsir ve tavzih görülmüyor. Kur'anın Arapça metni birlikte basılmamıştır.  

Yazdıran ve bastıran: Yeni Şark Kütüphanesi sahibi, Hüseyin Kasımzade. 771 sahife, 

basıldığı yıl 1926.  

(5) Maani-i Kur'an’ı Kerim, Kur'anı Kerimin Türkçe Tercümesi: 

İsmail Hakkı İzmirli. 

Tercüme harfi harfinedir. Mananın anlaşılması için eklenmesi gereken kelimelerin üstü 

çizilmiştir. Haşiye ve tefsir mahiyetinde olan açıklamalar sayfa altında ufak punto ile 

gösterilmiştir. Ve bunlar oldukça çoktur. Baş tarafında Kur'an hakkında 6 sayfalık bir önsöz 

vardır. Esere Arapça metin alınmamış yalnız ayetlerin baş tarafından birer kelime alınmıştır. 

Sonuna çift sütun üzerine 15 sayfa tutan bir indeks konulmuştur. Bu indekste Kur'anın 

içeriği 321 maddede toplanmıştır. 

Yazdıran ve bastıran: Kütüphane-i İslâm sahibi İbrahim Hilmi. 2 cilt, 1125 sahife, yıl: 1927 

 Bu eser yeni Türk harfleri ile de iki kez basılmıştır.  

(6) Tercemeli Kur'anı Kerim:  

Fatih dersiam ve vaizlerinden Osman Raşit Efendi'nin başkanlığında bulunan bir heyeti 

ilmiyeye yazdırıldığı ve yazar Süleyman Tevfik'e de düzelttirildiği kapağında 

gösterilmektedir. Yine kapakta; büyük Türk âlimi Cevdet Paşa merhumun Lügati Kur'aniye 

hakkındaki çalışmasını içerdiği görülmektedir. Cevdet Paşa'nın Kur'anı tercümeye başlamış 

olduğu ve dört defter dolduracak kadar tercüme yapmış bulunduğu Beyazıt'taki İnkılâp 

müzesince satın alınan metrûkâtından anlaşılmaktadır. Bu lügatçe de ancak 110 kelime 

bulunmaktadır. 

Halbuki, Kur'an'da İsfahanlı Ragıp'ın Müfredat'ına göre 1621 sülasi yani kök yahut ana 

kelime vardır. Anlaşılan, Cevdet Paşa Kur'an’ı tercümeye karar verdiği zaman onun 

lügatlerini ayrıca izah etmeyi de düşünmüş ve işe böylece başlamıştır. Fakat tercümeyi 

tamamlayamadığı için yalnız yapabildiği kadar tercüme arasında geçen 110 kelimeyi 

açıklayabilmiştir.  

Kitabın başına Cevdet Paşa'nın Kur'an’ının mahiyeti ve Kur'an tercümesi hakkında yazmış 

olduğu mukaddimenin ve sonuna da sözü geçen lügatçenin konulmuş olması, bu 

tercümenin tamamını Cevdet Paşa gibi yüksek bir şahsiyete mal ederek kitabın satışını 

teminden başka bir gayeye yönelik olamaz.  

Bu açıklamayı, Kuran tercümelerinin dinimize ve kültürümüze hizmetten çok ticaret asmacı 

ile yazdırılmış ve bastırılmış olduğunu göstermiş olmak için veriyorum. 

Bu eserde Kur'an'ın metni harekesiz olarak birlikte basılmıştır. İndeks yoktur. 
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Yazdıran ve bastıran: Maarif Kütüphanesi sahibi Naci Kasımzade. 576 sahife, basıldığı yıl 

1927 

(7) Hülâsatü’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur'an:  

Konyalı Mehmet Vehbi Hadimi. Müfessir, bu eseri 1331 (1914) den itibaren yazmağa ve 1340 

(1924) den itibaren de kendi hesabına bastırmağa başlamış ve iki sene içinde bitirmiştir. 

Yazar, 11 tefsiri esas alarak eserini yazdığını söyler. Çeviri tevsian’dır, harfi harfine değildir. 

Bununla beraber tercümeler ayrıca tefsir ve tavzih de edilmişlerdir. İfadesi açıktır. Fakat 

içeriği ve görüşleri eskidir. Kur'an'ın metni harekeli olarak birlikte basılmıştır. Müellif bu 

tercüme ve tefsir ciltlerinden başka Ahkâmı Kur'aniye adında bir eser daha yazmış ve 

bastırmıştır. 

Yazarın Cumhuriyet devrinde Şer'iyye Vekilliği yapmış olması, eserinin büyük bir rağbet 

görmesine sebep olmuş ve bu yüzden ilk ciltleri birkaç defa basılmıştır. Her cildin sonunda, 

içindekiler fihristi varsa da içindekilerin alfabetik bir fihristinin olmayışı bu kocaman eser 

için büyük bir eksiklik gösterir. Eser 15 cilt, 6053 sahifedir. 

(8) Tanrı Buyruğu, Kur’anı Kerimin tercüme ve tefsiri: Ömer 

Rıza Doğrul.  

Eserin başında 60 sayfa tutan bir yazıda Kur'an ile İslâm dini hakkında açıklama 

verilmektedir. Bunlardan başka her surenin başında o surede sözü edilen hükümler sıraya 

konularak bunlar hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Tercüme harfi harfinedir. Eklenmesi 

gereken sözler italik harflerle gösterilmiştir. Tefsir ve haşiye mahiyetinde olan açıklama ise 

sayfa altına yazılmıştır ve bunlar oldukça ayrıntılıdır. Çeviren ve müfessir, doğu 

kaynaklarından olduğu kadar batıda yapılmış olan çevirilerden de yararlanmıştır. İfadesi 

açık Türkçedir. Kur'anın Arapça metni fotoğrafla sayfa halinde çıkartılarak birlikte esere 

konulmuştur. Sonuna da kısa bir fihristle küçük bir de alfabetik indeks eklenmiştir. İndekste 

271 madde vardır. Eser yeni Türk harfleriyle basılmıştır. 

Yazdıran ve bastıran: Muallim Ahmet Halit Kitapevi. 924 sahife, basıldığı yıl 1934.  

(Osman ERGİN, Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, cilt 5, s. 1928-1930.) 

Bilindiği gibi, Kur’an Arapça olarak Allah tarafından Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Onu 

anlayabilmek için Arap dilini bilmek gerekir. Ancak herkesin Arap dilini, Kur’an’ı anlayacak 

derecede öğrenmesi zor olduğuna göre, Arapça bilmeyenlerin Allah’ın kelamını 

anlamalarına imkan verebilmek için, onu Arapça dışındaki dillere tercüme etmek zorunlu bir 

iştir. İşte bu amaçla Hz. Muhammed’in, sahabelerini yabancı dil öğrenmeye yönlendirdiğini 

görüyoruz. Vahiy katibi Zeyd b. Sabit’e İbranice ve Süryanice öğrenmesini emretmiş, o da 

çok kısa bir zamanda bu iki dili mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. (Doç. Dr. Salih AKDEMİR, 

Cumhuriyet Dönemi Kur’an Tercümeleri, Ankara, 1989, s. 33.) 

Arapça bilmeyenlerin KUR’AN’I anlayabilmeleri için, Kur’an-ı Kerim’in Arap dili dışındaki 

dillere tercüme edilebileceği konusunda bütün din bilimcilerce görüş birliği vardır. 
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3. KUR’AN-I KERİM’İN TERCÜME VE TEFSİRİ 

KONUSUNDA T.B.M.M. KARARI 

Cumhuriyetin ilk yıllarında (Nisan-Eylül, 1924 tarihleri arasında) üç Kur’an çevirisinin 

yayınlanmasının ve bu çevirilerin ciddi eleştiri yazılarının konusu olmakla kalmayıp Diyanet 

İşleri Reisliğinin aleyhindeki iki beyannamesiyle mahkum edilmeleri, kamuoyunda büyük 

tedirginliklere yol açmış; işin uzmanı olmayan bir takım fırsatçıların Kur’an tercümesi 

meselesini istismar etmelerini engelleyecek bazı önlemlerin alınması gereği kendini iyiden 

iyiye hissettirmeye başlamıştı.  

Bu durum devletin, dolayısıyla Diyanet İşleri Reisliğinin konuya el atması ve böylece halka 

ehliyetsiz çevirmenlerin elinden çıkmış yalan yanlış çeviriler yerine işin uzmanlarının 

hazırlayacağı bir Kur’an mealinin sunulması yolundaki isteklere haklılık kazandırmıştır. En 

sonunda 21 Şubat 1925 tarihinde T.B.M.M’nde Diyanet İşleri Reisliği’nin bütçe müzakereleri 

yapılırken, Şer’iye ve Evkaf Eski Vekili Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi (Torun, öl. 

1937), Meclis Başkanlığı’na 53 imzalı bir önerge vererek, “gerek Kur’an-ı Kerim’in, gerekse 

bazı İslami eserlerin Türkçeye çevrilmesi amacıyla 214. fasla 8. madde olarak 20.000 liranın 

zam ve tahsisini” teklif etmiştir.  

Önerinin T.B.M. Meclisi’nde tartışmaları sırasında Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir), Ahmet 

Mahir Efendi (Kastamonu), Vehbi Bey (Karesi), Mazhar Müfit Bey (Denizli) ve Şeyh Saffet 

Efendi (Urfa) söz alarak birer konuşma yapmışlar ( T.B.M.M.’deki bu konuşmaların tüm ayrıntıları 

için Bakınız: Dücane CÜNDİOĞLU, Bir Kur’an Şairi Mehmet Akif ve Kur’an Meali, İstanbul, 2007, s. 241-280.) ve 

çeşitli konulara ait dile getirilen çeşitli istek ve şikayetlere, Hükümet adına Başvekil Ali Fethi 

Bey (Okyar) ile Diyanet İşleri Reisliği adına Müşavere Heyeti üyesi Ahmet Hamdi Akseki 

cevap vermişlerdir. 

Tartışmaların sonunda Hükümet adına konuşan Başvekil Ali Fethi (Okyar) Bey’in (Ö. 1943);  

“Kur’an’ın tercüme ve tefsiri için çeşitli hatipler tarafından öne sürülen fikirlere bendeniz de 

katılırım” ve “Her halde Kur’an’ın tercüme ve tefsiri için ve Kur’an’da bulunan dini 

hakikatlerin anlaşılabilir bir dille halka ulaştırıp yaygınlaştırmak için teşebbüs etmek uygun 

olur fikrindeyim.”  

Şeklindeki sözleri alkışlarla karşılanmıştır. Nitekim Başvekil’in bu konuşması, sıradan bir iyi 

niyet gösterisi olmaktan çok, Hükümet’in bu konudaki kararlılığını da yansıtmaktaydı. 

Bu görüşmeler sonunda 53 imzalı takrir (önerge) T.B.M.M tarafından kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Reisliği, T.BM. Meclisi’nin kabul ettiği bu takrir gereğince, Mehmet Akif’i (ö. 

1936) Kur’an’ı Kerim’in tercümesi; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ı (ö. 1942) tefsir 

kısmının yazımı; Babanzade Ahmet Naim’i de (ö. 1934) Tecrid-i Sarih (Buhari’nin Sahih)’in 

tercüme ve şerhi ile görevlendirmiştir. 

Meclis kararının ardındaki asıl iradenin Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğunu 

ve Kur’an-ı Kerim’in resmen Türkçeye çevrilmesi veya tercümenin Mehmet Akif tarafından 

yapılması isteğinin bizzat kendisinden gelmiş olduğunu gösteren bir açıklama vardır.  
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Mustafa Kemal Atatürk 30 Kasım 1929’da Vossiche Zeitung muhabirine şu demeci vermiştir. 

“Ahiren Kur’an’ın tercüme edilmesini emrettim. Bu da ilk defa Türkçeye tercüme ediliyor.  

Hz. Muhammed’in hayatına ait bir kitabın (Sahih-i Buhari) tercüme edilmesi için de emir 

verdim.”  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1918-1937, c. I, II/124-125, 4. baskı, TTK, Ankara, 1989.) 

Kazım Karabekir de bu demeci teyit bağlamında Mustafa Kemal Atatürk’ün daha Cumhuriyet 
kurulmadan önce, 14 Ağustos 1923’de Maarif Programını tespit edecek Heyeti İlmiye şerefine Ankara 
Türk Ocağı’nda verilen bir çay ziyafetinde “Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye aynen tercüme ettirmek” 
konusunu ortaya attığını ve kendisine söylediğini ifade etmiştir. (Uğur MUMCU, Kazım Karabekir 

Anlatıyor, İstanbul, 1990, s. 93-94;  İsmet BOZDAĞ, Paşaların Kavgası: Atatürk-Karabekir, İstanbul, 1991, s.158-160) 

 

4. ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI DİN’İN KUR’AN 

KAYNAKLI OLMASI ÇALIŞMASININ İLK SEMERESİ / 

ESERİ: HAK DİNİ KUR’AN DİLİ 

Kuran’ın Türkçeye çevrilmesi hareketi bir milli mesele ve devlet politikası haline getirilmesi, 

T.B.M. Meclisi’nin kararı ve Diyanet İşleri Reisliği’nin görevlendirmesiyle Elmalılı M. Hamdı 

Yazır tarafından hazırlanan çalışma, Hak Dini Kur’un Dili adıyla dokuz cilt halinde (1935-

1938) yılları arasında yayınlanmıştır. Bu çalışmayı o günleri yaşayan birinin kaleminden 

tanıyalım: 

“Kur’an’ın metni bir hattata harekeli nesih olarak yeniden yazdırılıp fotoğrafları, tercümesi 

ile birlikte esere konulmuştur. 

Mütercim ve müfessir Muhammet Hamdi Yazır, bu devrin İslâm ilimlerine vukufu bakımın-

dan en yüksek bir şahsiyetidir. Arap diline olduğu kadar Türkçeye de aşinadır. Garp 

dillerinden Fransızcayı da bilir. Tercüme harfi harfinedir ve güzel, açık Türkçedir. Fakat 

tefsir kısmında ifadesi Osmanlıcadır ve ağırdır. Kuvvetli medrese tahsili görmeyen 

yararlanamaz. Ayetleri tefsir ederken bol bol Yunan ve Arap Felsefelerine de temas etmiştir. 

Lâkin asıl İslâm Felsefesi demek olan tasavvufa kitabında yer vermemiştir.  

Eserin başında 32 sayfalık bir önsöz vardır. Burada Kur'an hakkında lüzumlu açıklama 

verilmekle beraber çeviri konusunda da hayli faydalı bilgi, toplanmıştır. Özellikle çevirinin 

metin yerini tutup tutmayacağı üzerinde epeyce durulmuştur. 

Her cildin sonuna birer içindekiler fihristi konulmakla beraber eserin sonuna 230 sayfa tutan 

alfabetik bir fihrist daha eklenmiştir. Bu fihristte 3847 madde vardır. 

Şu var ki, bu, daha kısa, daha derli toplu bir indeks olabilirdi. Bu eserde bir â’lâm indeksi 

bulundurmak, bir de müracaat edilen eserleri gösterecek bibliyografya yapılmak lâzım 

gelmez miydi? Hele Kur’an'ın lügatlerini alfabe sırasıyla gösterir ayrıca bir cilt yazılamaz 

mıydı? Hiçbir şey yapılamazsa İsfahanlı Ragıp'ın 1621 lügati ihtiva eden Müfredat’ı olsun 

tercüme ettirilip, bu esere eklenemez miydi? 

Bütün bunları müfessirden beklemek insafsızlığını gösterecek değiliz. Bu eserin basım ve 

düzeltme işlerini üzerlerine almış olanlar, hiç olmazsa, Amerikan misyonerlerinin Türkçe 
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İncil için yapmış oldukları indeksi olsun görmüş ve ona yakın bir şey yapmış olsaydılar. 

Kur'an'a ve dolayısıyla kültürümüze büyük hizmetler etmiş olurlardı. Ne yazık ki böyle 

yapılmamış! 

Ayetlere numara konulmamış olması da, okunmayı ve aramayı güçleştirdiği için daha 

büyük bir noksan teşkil eder. Hasılı, ilim âlemi bu tercüme ve tefsiri, hele eserin tertibini 

daha mükemmel görmek isterdi. Bununla beraber bu noksanlar istenilirse bugün de 

tamamlanabilir. Mütercim ye müfessiri kültürümüze yaptığı hizmetten dolayı hürmetle ve 

rahmetle anarken Diyanet İşleri Reisliği’nden de bu eksiklerin tamamlanmasına delâlet 

etmesini rica ederiz.”( Osman ERGİN, Türk Maarif Tarihi, c. 5, s. 1930-1931.) 

Atatürk, Kur’an’ı Türkçeye çevirtmekle “Kur’an’a Dönüş” anlayışının öncülüğünü bir başka 

ifadeyle din’in Kur’an kaynaklı olmasını sağlamıştır. Bugün Türkiye’de 22 (günümüzde 

altmışın üzerinde) İlahiyat Fakültesinde görev yapan araştırmacı / bilim adamları, ülkede 

din / İslam / Kur’an adına yazı / kitap /araştırma yapan herkes referans olarak M. Hamdi 

Yazır’ın hazırladığı Hak Dini Kur’an Dili’ni göstermektedir. Genel kanı, bu eser referans 

olarak gösterildiğinde konu, doğru /güvenilir bir kaynağa dayandırılmış olduğu 

şeklindedir. Genelde tartışılmaz. Bu duruma göre Kur’an’ın Türkçeye tercüme ve tefsiri 

konusunda Hak Dini Kur’an Dili örnek /rehber, kılavuz ve yönlendirici bir çalışma 

olmuştur.  

Atatürk, M. Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı tefsirde bazı ilkelere uyulmasını istemiştir. 

Bunların önemlileri şunlardır: 

1. Tefsir, Sünnet Ehli’nin inancının ilkelerine uyumlu, 

2. Amelde Hanefi Mezhebinin bakış açısına uygun bir şekilde olmalıdır. 

3. İbret ve öğüt içeren ayetler ayrıntılı bir biçimde yorumlanmalıdır. 

4. Hüküm içeren ayetlerin yorumlanmasında Türk-İslam geleneği dikkate alınmalıdır. 

5. Ayetlerin işaret ettiği ilmi ve fikri konular belirtilmelidir. (Komisyon, Atatürk Düşüncesinde Din ve 

Laiklik, s. 384, Atatürk Araştırmaları Merkezi, Ankara, 1999.) 

 

Atatürk camilerde, halka Kur’an’ın ayetlerinin açıklanması işleminin yapılmasını önermiştir. 

Camilerde Kur’an okuyan hafızlara şu önerilerde bulunmuştur: 

“Bu mübarek ay (Ramazan ayı) vesilesiyle camilerde yaptığımız mukabelenin (Arapça 

Kur’an’dan bir bölüm okumanın) son sahifelerini Türkçe olarak cemaate izah ediniz. Halkın 

dinlediği Kur’an bölümlerinin manasını anlamasında çok fayda vardır. Herkes okunan 

Kur’an ayetlerinin manasını anlarsa dinine daha çok bağlanır.” (Ali SARIKOYUNCU, Atatürk ve 

Din Adamları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2002, s. 101.) 

Atatürk yeni yetişen nesle, Kur’an ayetlerinin açıklanması işleminin en kolay ve anlaşılır 

yöntemlerle yapılarak O’nun öğretilmesini istemiştir. Kur’an ayetlerinin, halkın anlayacağı 

şekilde Türkçe olarak açıklanmasını istemiştir. 
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Atatürk, Kur’an’daki hükümlerin çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yorumlanmasını 

istemiştir. Yirminci yüzyılın gereklerini algılayan din bilginlerinin Kur’an’ı yorumlamalarını 

temenni etmiştir: 

“Yirminci yüzyılda yaşadığını algılamış, Kur’an’ın hükümlerini zamanımızda uygulayacak din 
adamlarına gereksinmemiz var” demiştir. (Yalçın IŞIMER, Laik Olmak Atatürk’e Layık Olmaktır, Ankara, 1996, 

s. 13.) 

 

Tefsir ilmi, tefsirin gayesini “Kur’an ayetlerindeki mevcut anlamı, ilahi amaçları belirlemek ve 

Kur’an’ın getirdiği ilke ve kuralların çağdaş hayata uygulanış biçimini açıklamak” tır, der. (M. Zeki 

DUMAN, Uygulamalı Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi, Kayseri, 1992, s. 47.) 

Bu tanımdaki “Kur’an’ın getirdiği ilke ve kuralların çağdaş hayata uygulanış biçimini açıklamak” 

Atatürk’ün de Kur’an’ı anlamak ve açıklamaktaki amacını “Kur’an’ın ahkamını / 

hükümlerini zamanımıza uygulamak” şeklindeki ifadesi daha öz ve gerçekçidir. 

Kur’an’ın hükümlerini zamana uygulayamayışını ve evrene de kılavuzluk eden bir kitap 

olduğunu anlamayanlara Atatürk şu uyarıyı yapar: 

“İslam toplumunun düştüğü zulüm ve yoksulluğun elbette birçok nedenleri vardır. İslam 

ȃlemi, dini hakikatler çerçevesinde Allah’ın emrini yapmış olsaydı, böyle bir sonla 

karşılaşmazdı. Allah’ın emri çok çalışmaktır. İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. 

Biz de onlardan çok çalışmak zorundayız. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek 

değildir. Zamanın gereklerine göre ilim ve fen her türlü medeni buluşlardan en üst seviyede 

yararlanmak zorunludur. Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar 

güzellikleri, insanlar yararlansın, varlık ve bolluk içinde olsun diye yaratmıştır ve en üst 

seviyede faydalanabilmek için de, bugün evrenden esirgediği aklı, insanlara vermiştir… 

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını bildiriyor.”  (ATATÜRK’ÜN Söylev ve 

Demeçleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1989, c. II, s. 95-96,) 

5. ATATÜRK, DİN’İ KUR’AN, KUR’AN’I DİN YAPMAK 

İSTEMİŞTİ 

Atatürk, Kur’an dışı dinciliğini ve hurafe tasallutunu yıktı. Mustafa Kemal, yıktığı hurafenin 

yerine, gerçek din koymanın en hayati, en ciddi adımını attı. İkinci adımını da attı. Ne yaptı 

Atatürk? Burada Elmalılı Tefsiri’ne dikkat çekmek istiyorum. Atatürk din meselesinde 

Elmalılı Tefsiri en hayati, en güvenilir, en tartışmasız belgedir. Atatürk konusunun belki de 

en hayati belgesi, Elmalılı Tefsiri’dir. 

Elmalılı Tefsiri, akademik tarafı, ilmi tarafı bir yana bırakılırsa, Atatürk’ün eseridir. Atatürk 

olmasaydı o tefsir olmayacaktı.  

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (ö. 1942) yüzyılımızın en büyük İslam bilginlerinden 

biridir. Bana göre (Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Allah İle Aldatmak, İstanbul, 2008, s. 134-141.) Türk 

dilinde en yetkin Kur’an mealini yapan bilgindir. Bir Kur’an ilimleri uzmanı, bir müfessirdir. 

Çöken Osmanlının külleri içinde, Allah’ın takdiri, bir Elmalılı kalmış. Atatürk onu getiriyor, 
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Meclis kararıyla “Kur’an’ı Türk Dili’ne tercüme ve tefsir edeceksin.” Diyor. Tefsirin ilk 

baskısında bunlar var. 

Elmalılı’ya bu tefsiri Atatürk yaptırıyor. Dokuz ciltlik dev bir Türkçe tercüme ve tefsir. 

Muhteşem ve muazzam bir eser. O günkü yoksul Türkiye’de on bin adet bastırılıp 

dağıtılıyor. 1935-1938 arası. 

Büyük Atatürk; Devlet Başkanı sıfatıyla, Elmalılı Tefsiri’ni yaptırmakla kalmamış, tarihe bir 

güzellik daha bırakmıştır. Bu tefsirin telif ve basım harcamalarını bizzat kendi parasıyla 

karşılamıştır. O da Atatürk’ün tarihin kulağına “Ben bu işe gönlümle de katılıyorum” 

anlamındaki fısıldayışıdır. 

Yaşar Nuri Öztürk Bey çok önemli eseri “Allah ile Aldatmak”ın buraya kadar özet bir 

bölümünü aktardığımız Elmalılı Tefsiriyle ilgili görüşlerini şu soru ile Atatürk ile 

bağlantısının can noktasını gündeme getiriyor: 

“Bu tefsir ortada ve biz soruyoruz: Atatürk dine, İslam’a nasıl bakıyordu? Cevap tektir ve 

şudur: Elmalılı Tefsiri nasıl bakıyorsa öyle bakıyordu. 

Atatürk, yıktığı hurafenin yerine neyi koymak istediğini hala soracak mıyız? Yıktığı 

hurafenin yerine Elmalılı tefsirini koymuştur Atatürk.” 

Arkasından da yine Atatürk’ün T.B.M. Meclisi’nin kararı ile 12 ciltlik “Buhari Tercüme ve 

Şerhi” yaptırılmıştır. Bu kez, devrin en büyük ilk hadis bilginleri olan Ahmet Naim (ö. 1934) 

ve Kamil Miras (ö. 1956) Efendilere. 

O eser de aynı devrenin, aynı meclisin ürünüdür. Yani onun arkasında da büyük ATATÜRK 

vardır. 

6. ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI VE ÖNCÜLÜĞÜNÜ 

YAPTIĞI “KUR’AN’A DÖNÜŞ” ANLAYIŞININ DEVAMI 

OLARAK BUGÜN NE YAPMAK GEREKİR? 

 

Din işine, Atatürk’ün bıraktığı yerden başlamak lazımdır.  

Dini görmezlikten gelerek, bir yere gidilemeyeceği açıktır.  

Dinin gerçeğini yakalamak lazım. 

Kur’an’ın kapakları arasındaki dinde (ki İslam odur) çağı ve bizi rahatsız edecek hiçbir şey 

yoktur. Din’in Kur’an kaynaklı olmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal’in bu alanda neyin 

sembolü olduğunu Müslüman vicdanların en büyüklerinden biri olan Musa Carullah’ın 

(ölm. 1949) Rahmet-i ilahiye Burhanları adlı eserindeki (s. 24) sözcüklerini kullanarak 

konuşursak, “Atatürk, öz gönlünü büyüten ve bu sayede İslam’ın büyüklüğünü 

kavrayabilen, bakışlarını ona göre ayarlayan yani İslam’ı gerçeğine yakışır bir kıvamda 
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kavrayabilen zihniyetin sembolüdür. Yobaz ise bunun tam aksi bir zihniyeti temsil eder”. 

(Prof. Dr. ÖZTÜRK, Allah İle Aldatmak, s. 142) 

Atatürk, yobazı yakamızdan düşürecek elin, Kur’an’ın eli olduğunu biliyordu. Onun için, 

Atatürk, dini Kur’an ve Kur’an’ı Din yapmak istedi. Hurafenin yerine koyduğu bu tanrısal 

kaynağı, Türk insanının kendi dilinde okumasını istedi. 

Hiçbir şeyden kaçınmayarak Büyük Atatürk’ün attığı adımların arkasını getirelim ve ilk 

adımları atarak izlenecek yolu bize gösterdiği için de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hem 

dinimiz hem de ülkemiz adına minnet ve şükranlarımızı iletelim.  (ÖZTÜRK, ALLAH ile 

ALDATMAK, s. 142.) 

7. ATATÜRK, TBMM KARARIYLA GERÇEKLEŞEN 

KUR’AN TERCÜMESİNE NEDEN İHTİYAÇ HİSSETMİŞ 

OLABİLİR? 

a. Atatürk öncelikle Hz. Peygamber ve dört halife döneminden sonra,  Emevi-Abbasi 

devirlerinde oluşturulan ve yüzyıllarca süregelen uydurulan dinin, yanlış akla, mantığa, 

ilme, gelişmeye aykırı hurafe inançlar bütünlüğünün, gerçek kaynak Kur’an’dan öğrenilerek 

ancak anlaşılabileceğini biliyordu. Bu konuda en önemli gerekçesi buydu. 

b. Atatürk, Türk halkının tercüme aracılığıyla Kur’an’ı öğrenmesini, hüküm sürmekte olan 

pek çok hurafe ve geleneğin din’le ilgisi bulunmadığını fark etmesini istemiştir. 

c. Türk halkının, dinin gereği zannederek bağlandığı ve dolayısıyla “aldandığı” birçok 

uygulamanın, dinin asıl kaynağı olan Kur’an’da yerinin bulunmadığını göstermeyi 

düşünmüştür. 

d.Tercüme aracılığıyla da olsa, Atatürk Kur’an’ı bilen Türk halkının, çeşitli çıkar çevrelerince 

kolay kolay aldatılıp yönlendirilemeyeceğini bilmektedir. 

e.  Atatürk, dinin kavranmasını ön planda tutarak, halkın bilinçlenmesini sağlamak için, 

İslam’ın özüne dokunmadan, Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesini önemli bir ihtiyaç olarak 

görmüştür. 

f. Türk halkının, Kur’an’ı doğrudan anlayabilmesini, dini ilk kaynağından öğrenebilmesini 

sağlayabilmek amacıyla Kur’an’ın tercümesinin yapılmasına öncülük etmiştir. 

g. Türk halkının dini yaşantısına böylece derinlik kazandırmayı hedeflemiştir.  

Taklide dayalı dindarlıktan bilinçli dindarlığa geçişin temellerini atmıştır. Atatürk’ün, ibadet 

dilini Türkçeleştirmek için Kur’an’ı Türkçeye tercüme ettirdiği yönündeki maksatlı 

yorumlar, tarihin de tanıklığıyla doğru çıkmamıştır. Tarihin tanıklık ettiği önemli bir gerçek 

daha vardır ki; Türk halkı Kur’an tercümeleri aracılığıyla, Kur’an’ı daha yakından tanıma 

fırsatı bulmuştur. Bununla birlikte, Atatürk’ün öncülük ettiği “Kur’an’a bilişsel yönelme 

hareketi”, günümüzde istenen düzeye ulaşamamıştır. Atatürk’ü bu açıdan yeniden düşünüp 

anlamaya ihtiyaç vardır.  (Yrd. Doç. Dr. Abdurahman KASAPOĞLU, Atatürk’ün Kur’an Kültürü, İstanbul, 

2008, s. 142.) 
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h. Arapça bilmediği için namazda okuduğu Kur’an’ı anlamayan ve yüzyıllar boyu bu 

anlayışı sürdüren Türk halkının ibadet anlayışını Atatürk yetersiz bulmuştur. Allah’a ibadet 

ederken ne dediğini bilmeyen Türk halkının durumunu akla uygun bulmamıştır. Çünkü 

namaz kılarken, muhatabı Allah olan insanın, okuduklarına duyarsız olması büyük bir 

ciddiyetsizliktir. İnsanın ne dediğini bilmeden yaptığı ibadetin, iman eden bir kimse 

üzerindeki etkisinin düşük olacağını, ibadetin amacının tam olarak gerçekleşmeyeceğini 

düşünmüştür. Zira Kur’an, ibadet sırasında eda edilen okuyuşun anlaşılmasını, tefekkür 

edilerek okunmasını gerekli görmektedir. Yüce Allah ibadette bilgi düzeyini zorunlu 

görmüştür. Türk milletinin namazda okuduğu Kur’an tam bir tefekkürden uzak, şekilsel bir 

etkinlik şeklinde süregelmiştir. 

i. Atatürk bu şekilciliğin Dinin Ruhu’na uygun düşmediği kanaatini ortaya koymuştur. 

İbadet sırasında Kur’an okumak Allah’ın emri olduğu gibi, okunan bu Kur’an’ın anlaşılması 

da Allah’ın emridir.  

j. Türk Milleti, bilgi temeline dayalı dini yaşayışı halkın tamamına yayamamıştır. Türk ulusu 

dinin ilk ve gerçek kaynağına doğrudan ulaşamamıştır. Türk toplumu dini düşünceyi 

geliştirme ve geniş kitlelere doğru bir şekilde ulaştırma olanağını tam olarak elde 

edememiştir. 

k. Halk hissettiği ve düşündüğü şeyleri içinden geldiği gibi ortaya koyan ifadelerle Allah’a 

dua edememiştir. 

“Atatürk Kayseri’de bir açılış törenine katılmıştır. Tören sırasında orada bulunan birisi, 

Atatürk’e; “İzin verirseniz Hoca Efendi dua etsin”, önerisinde bulunmuştur. Bu teklifi kabul 

etmeyen Atatürk, şu karşılığı vermiştir:  

“Hoca efendinin dua etmesine hacet yoktur. Allah benim dilimden de anlar, duayı ben yaparım. O’na 

illa anlamadığımız bir dille ne söylediğimizi iyice bilmeyerek dua etmek mi şarttır?” Bu sözlerin 

ardından duayı yapmış ve kurdeleyi kesmiştir.  

“Bağlı olmakla gönül ferahlığı ve mutluluk duyduğumuz İslam dinini yüzyıllardan beri 

alışılmış olduğu üzere bir politika aracı durumundan çıkarıp yükselmenin gerekli olduğu 

gerçeğini görüyoruz”  

V. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

A. DİN HİZMETLERİ VE EĞİTİMİ ALANINDA ATATÜRK'ÜN 
HAMLELERİ 

 

Eski rejimi, geçmişteki sosyal hayatımızı ilgilendiren ne varsa Atatürk'ün o gibi şeyleri 

yenileştirmekte olduğu görülüp dururken, bunların en başında gelen dini hayata, bilhassa 

ibadet vasıta ve şekillerinde de birtakım yenilikler ve değişiklikler yapmak isteyeceğini 

istisnasız olarak herkes hissediyor, hatta bekliyordu. Fakat, Atatürk bu inkılapta ötekiler 

kadar acele etmiyor ve ne yapmak istediğini de açığa vurmuyordu. 
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Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin ilgası ve yine bu yıl içinde T.B.M.M. 

kararıyla Şer'iye ve Evkaf Vekaleti’nin lağvı, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması, 

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile medreselerin kaldırılması, 1925'te Şeyh Sait isyanı 

dolayısıyla tekkelerle zaviyeler ve türbelerin kapatılması dinde beklenen hamlelerin öncelikli 

uygulamalarıydı. 

1.  HUTBE'NİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ  

Atatürk’ün ifadesiyle “Hutbe demek, halka hitap etmek, yani söz söylemek” demektir. 

Hutbe camilerde Cuma namazdan önce, Bayram namazından sonra okunur. Burada halkın 

ve ülkenin sorunları dile getirilir, çözüm yolları aranır. Hutbe okumanın amacı Allah’ı 

anmaktır. Burada halkın aydınlatılması da önemlidir. 

Cumhuriyet öncesi ilk Türkçe Hutbe TBMM.’nin Abdü’l-Mecit Efendi’yi halife seçen 

kararının ilgiliye tebliği esnasında 22 Kasım 1922 günü İstanbul Fatih Camiinde Kırşehir 

Milletvekili Müfit Kuruluoğlu tarafından okunmuştur. Müfit Efendi bu hutbesinde Arapça 

Allah’a ve Peygamber’e dua ve övgü bölümleri dışında hutbenin tümünü Türkçe 

okumuştur. ( Ali SARIKOYUNCU, a.g.e., s. 95.) 

Atatürk de yaptığı konuşmalarında hutbelerin Türkçe olması gerekliliği üzerinde 

durmuştur. Bu konudaki düşüncelerini, önce 1 Mart 1922’de Meclisin üçüncü toplanma 

yılını açarken yaptığı konuşmasında açıklamıştır. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. I, s. 246-247.)  

Daha sonra da 7 Şubat 1923 günü Balıkesir Zagnos Paşa Camiinde hutbesini Türkçe olarak 

okumuştur. 

Mustafa Kemal Atatürk, 7 Şubat 1923 günü öğle namazını büyük bir cemaatle Balıkesir 

Zagnos Paşa Camiinde kılmıştır. Namazdan ve şehitlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunan 

mevlitten sonra, Atatürk minbere çıkarak şu hutbeyi okumuşlardır: 

"Millet! Tanrı birdir, Şanı büyüktür. Tanrı'nın selameti, karşılıksız sevgisi ve hayrı üzerinize olsun. 

Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Tanrı tarafından insanlara gerçekleri bildirmekle görev-

lendirilmiş ve elçi olmuştur. İnsan yaşayışını düzenleyen temel kurallar hepinizce bilindiği üzere yüce 

Kur'an'daki yazdığı buyruklardır. İnsanlara doğruluğun özünü vermiş olan dinimiz, son dindir. 

Kusursuz ve en mükemmel dindir. Çünkü dinimiz, akla, mantığa, gerçeklere bütünüyle uyar ve 

uygun düşer. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uygun düşmemiş olsaydı, bununla diğer tabiat kanun-

ları arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü bütün bu mevcut kanunları yapan Tanrı'dır. 

Arkadaşlar; Hz. Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahip bulunuyordu. Biri kendi evi, diğeri 

Tanrı'nın eviydi. Millet işlerini Tanrı’nın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in kutlu yolunu izle-

yerek bu dakikada milletimize, milletimizin bugününe ve geleceğine dönük hususları görüşmek 

maksadıyla bu kutsal yerde Tanrı'nın katında bulunuyoruz. Beni buna kavuşturan Balıkesir'in 

inançlı ve kahraman insanlarıdır. 

Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba ereceğimi umuyorum. Efendiler, 

camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, kurallara uyma 

ve Tanrı'ya ibadet etmekle birlikte din ve dünya için neler yapılması gerektiğini düşünmek yani 
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karşılıklı görüşmek, danışmak üzere yapılmıştır. Millet işlerinde her kişinin zihni başlı başına işler du-

rumda olmak zorundadır, işte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz ve bağımsızlığımız için 

özellikle egemenliğimiz için neler düşündüğümüzü ortaya koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi 

söylemek istemiyorum. Hepinizin düşündüklerini anlamak istiyorum. Millet işleri, milletin temel 

düşüncesi yalnız bir kişinin düşüncesinden oluşmuş değil, bütün millet ferilerinin arzularının, 

emellerinin özünden ibarettir. Buna dayanarak benden ne öğrenmek, ne sormak isliyorsanız serbestçe 

sormanızı rica ederim.”  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 98-99.) 

 

Atatürk, Balıkesir Zagnos Paşa Camiinde minberden indikten sonra kendisine sorulan yir-

miyi aşkın soruya da cevap vermiştir. Hutbe hakkındaki ilk soruya şu cevabı vermiştir: 

"Efendiler, hutbe demek, halka hitap etmek yani söz söylemek demektir. Hutbenin anlamı budur. 

Hutbe denildiği zaman bundan birtakım kavram ve anlamlar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi okuyan 

hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber, yaşadığı yıllarda hutbeyi 

kendisi okurdu. Gerek Peygamber Efendimiz ve gerek Hulef ay-ı Raşidin 'in hutbelerini okuyacak 

olursak görürsünüz ki, gerek Peygamber'in gerek Hulefay-ı Raşidin’in söyledikleri şeyler o günün 

meseleleridir. O günün askeri, idari, siyasi, toplumsal konularıdır.” 

“İslam ümmeti çoğalınca ve İslam ülkeleri genişlemeye başlayınca, Yüce Peygamber’ in ve Hulefay-ı 

Raşidin’in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin okumalarının imkanı olmadığından, halka söylemek 

istedikleri şeyleri sunmak için birtakım kişiler görevlendirilmiştir. Bunlar herhalde en büyük devlet 

adamları idi. Onlar camide ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve doğru yola getirmek 

için ne söylemek gerekirse söylerlerdi. Bu yöntemin devam edebilmesi için bir şart gerekliydi. O da 

milletin lideri olan kişinin halka doğruyu söylemesi, halkı dinlemesi ve halkı aldatmaması! Halkı 

güncel konulardan haberdar etmek son derece önemli idi. Çünkü her şey açık söylendiği zaman halkın 

düşünce mekanizması çalışır durumda bulunacak, iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri 

reddederek şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir. Ancak millete ait olan işleri milletten 

gizlediler. Hutbelerin Halkın anlayamayacağı bir dilde olması ve onların da bugünkü ihtiyaçlarımıza, 

değinmemesi halife ve padişah adını taşıyan despotların arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek 

içindi. Hutbeden amaç, halkın aydınlatılması ve doğruyu bulmasıdır. Başka bir şey değildir. Yüz, iki 

yüz hatta bin sene evvelki hutbeleri okumak insanları bilgisizlik ve uyuşukluk içinde bırakmak 

demektir. Hatiplerin her halde halkın kullandığı dille anlatması gerekmektedir. Geçen sene Millet 

Meclisi’nde okuduğum bir nutukta demiştim ki, minberler halkın beyinleri, vicdanları için bir iyilik ve 

doğruluk kaynağı, bir aydınlanma kaynağı olmuştur. Böyle olabilmek için minberlerden yankılanacak 

olan sözlerin bilinmesi, anlaşılması ve sanat ve ilmin gerçeklerine uygun olması gerekmektedir. 

Değerli hatiplerin siyasi ve toplumsal olayları ve medeni durumları ve gelişmeleri her gün izlemeleri 

zorunludur. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış bilgiler verilmiş olur. Bundan dolayı hutbeler 

tamamen Türkçe ve çağın gereklerine uygun olmalıdır. Ve olacaktır.” (Hamza ZÜLFIKAR, "Atatürk'ün 

Balıkesir Hutbesi", Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999. s. 23-

24.   Karşılaştırınız: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 99-100.) 

Görüldüğü gibi, Atatürk hutbenin halkın anlayabileceği bir dille ve zamanın gereklerine 

uygun olması gerektiği hususunu belirtmektedir. İslam'ın emri de bu yöndedir. Bu konuda 

Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır: 
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"Ey Muhammed! Biz öğüt alırlar diye Kur'an'ı senin dilinde indirdik. Kolayca anlaşılmasını 

sağladık.”  (DUHAN 44/58.)  

 "Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.” (YUSUF 12/2.) 

Bu ayetlerden de açıkça anlaşıldığı gibi, Kur'an'ın Arapça olarak indirilmesinin nedeni 

içindekileri halkın anlamasıdır. 

21 Şubat 1925 tarihinde TBMM’de Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi görüşülürken Kur’an’ı 

Kerim’in Türkçeye çevrilmesinin yanı sıra, hutbelerin Türkçe okunması konusu da gündeme 

getirilmiştir. Milletvekilleri konuyla ilgili görüşlerini açıklamışlardır. Çankırı milletvekilleri 

Talat ve Ziya Beyler, bir Türkçe hutbe okunmasının mecburi tutulması hakkında TBMM’ne 

4/162 no.lu bir önerge vermişlerdir.  

Mecliste yapılan görüşmeler sonunda, Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkçe bir hutbe kitabı 

hazırlatılması kararı alınır.  ( Bakınız: TBMM Zabıt Ceridesi, s. 219-225.)  Bu karar uyarınca, 1926 yılı 

sonlarında beş uzmandan oluşan bir komisyonca hazırlanan 58 hutbe örneği Diyanet İşleri 

Başkanlığına sunulur. 

Bu hutbeleri uygun bulan zamanın Diyanet İşleri Başkanı M. Rıfat Börekçi, bir yazı ekinde 

bunları hatiplere göndermiştir. Ayrıca yazıda dua-övgü ile bundan sonra gelen Kur'an ve 

Hadis metinlerinin Arapça ve Türkçe, öğüt kısmının ise sadece Türkçe okunmasını 

istemiştir. Bu talimat, 1927 yılında yürürlüğe konulmuştur. (JAESHKE, Gothard, age., s. 44.)  

Ayrıca 1927 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca içerisinde 51 adet Türkçe hutbe bulunan bir 

kitap bastırılmıştır. Bu kitabın önsözünde M. Rıfat Börekçi, hutbenin nasıl okunacağını, pek 

uzun tutulmaması gerektiğini ve hutbenin bir ibadet olduğunu da anlattıktan sonra dil 

konusuna değinmiştir. Bu konuda Allah'a hamt (Allah'a karşı şükran duygusunu bildirme) 

ve Peygamber'e salȃt ü selamı içeren kısmının Arapça olmakla beraber, öğüt kısmının Türkçe 

olması gerekliliğini belirtmiştir.  (Bakınız: Türkçe Hutbe, Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatı, İstanbul, 1927.) 

Hutbelerin tamamen Türkçe okunması 1932 yılında gerçekleştirilmiştir. ( 3 Şubat 1928'te 

İstanbul'da Türkçe bir hutbe okunmuş, ancak süreklilik sağlanamamıştır. "Hutbelerin dili konusu, 1932 yılında 

toplu olarak uygulanmasına geçilen ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarında tekrar ele alınmış ve 29 Ocak 

1932 tarihinde Sultanahmet Camiinde 8 hafızın Türkçe Kur'an okumasından önce, imam tarafından Türkçe bir 

hutbe okunmuştur. Daha sonra 5 Şubat 1932 tarihinde, İstanbul'da Süleymaniye Camiinde Hafız Sadettin 

tarafından Türkçe bir hutbe ve Kur'an'dan bazı surelerin Türkçeleri okunmuştur... Atatürk ise, daha önceden Sa-

dettin Beyin okuyacağı hutbeyi dinlemiş, kendisinden sarıksız, başı açık ve fraklı olmasını istemiştir. Kaynak da 

hutbeyi Atatürk'ün istediği şekilde giyinerek okumuştur.") 

Ancak bu iş, bir denemeden ibaret kalmıştır. Hutbeler, M. Rıfat Börekçinin 1927 yılındaki 

talimatnamesinde belirttiği üzere okunmaya devam edilmiştir. Günümüzde de aynı 

talimatnameye uygun olarak, hutbelerin sadece öğütle ilgili olan kısımları Türkçe olarak 

okunmaktadır. 

Bu hutbenin okunduğu 1923'den 1932 tarihine kadar Türkçe hutbenin söz konusu olmadığı 

anlaşılıyor. Atatürk'ün Dini hamlelerinde çalışmış olan Sadeddin Kaynak hatıralarında diyor 

ki: 
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"Türkçe Kur'an okunması tecrübelerine nihayet verildiği gecenin ertesi gün Ramazanın son 

Cuma'sı idi. O gün Süleymaniye camii çok kalabalık olur. İstanbul halkı arasında şöyle bir 

kanaat yaşar: Ramazan'ın son Cuma'sı Süleymaniye'de namaz kılanın bütün günahları af 

olunurmuş. Atatürk halkın bu toplantısından yararlanılarak ilk Türkçe hutbenin 

Süleymaniye'de okunmasını arzu ve emir buyurdular. Hutbenin konusunu da kendileri 

elindeki Kur'an tercümesinden seçtiler. Konu şu idi: 

"O gafillere, yeryüzünü ifsat etmeyin denildiği zaman biz (ifsat değil) ıslah ediyoruz” derler. 

Halbuki işte onlar müfsittirler. Fakat ne yaptıklarının farkında değildirler.” (BAKARA 2/11.) 

Bu konuyu genişletmek ve hutbeyi hazırlamak için zamana ihtiyaç vardı. İzin istedim. 

Kıyafet hususunda bir iradeleri olup olmadığını sordum. 

-Kattiyen sarık istemem. İşte bu gece giymiş olduğun elbise ile başı açık olarak, fakat hava 
soğuktur, paltonu giyebilirsin. Buyurdular. (6 Şubat 1932 tarihli Milliyet gazetesinde Sadettin Kaynak’ın 

başı açık ve smokin üstünde paltosu olduğu halde Süleymaniye minberinde iken çıkarılmış bir resmi vardır.) 

 

İsmet Paşa orada idi. Okuma şekline ve hitabet tarzına dair bazı önerilerde bulundular. 

Ertesi gün şu hutbeyi Süleymaniye minberinde okudum: 

" Ey Ululardan Ulu Tanrı! Sana hamd ederiz. Bütün âlemleri yoktan var eden ve onlara rızık 

veren Sensin. Sana şükrederiz. Bütün yaratılanlar içinde insanları en mükerrem yaratan 

sensin; 

“En şerefli kulunu, doğruluğunda hiç şüphe etmediğimiz büyük kitabınla bize hak 

peygamber olarak gönderdin. Yalnız sana tapar ve yalnız senden yardım isteriz. Ey Ulu 

Tanrı bizi imandan ayırma, Ey Müslümanlar! Ulu Tanrı buyuruyor ki: Bazı insanlar Allah'a 

ve ahret gününe inandık, bizde müminiz derler. Böylelikle Allah'ı ve müminleri aldatmak 

isterler. Halbuki onlar yalnız kendilerini aldatırlar. Ve böyle yaptıklarını da anlamazlar. 

Onlara dünyayı fesada vermeyiniz denildiği zaman hayır! Biz ıslah ediyoruz derler. Halbuki, 

ifsat ederler, lakin anlamazlar.” 

“Kendilerine herkes gibi iman ediniz! Denildiği zaman, biz aptallar gibi mi inanacağız? 

Derler. Halbuki, kendileri aptaldırlar. Bunu bilmezler! Allah ile yaptıkları ahitleri bozanlar, 

Allah'ın birleşmeyi emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünü fesada verenler hüsrandadırlar. Islah 

edilen yeryüzünü, İfsat etmeyiniz. Allah ifsat edenleri sevmez. Kendiniz yapmadığınız 

iyilikleri başkalarına nasıl tavsiye edersiniz.? Kitabı okuyorsunuz, hiç düşünmüyor 

musunuz?”  

“Ey insanlar şeytana uymayınız o, sizin açık düşmanınızdır. Size fenalığı ve namussuzluğu 

o, emreder. Allah hakkında bilmediğinizi söylemeyi o öğretir. Allah'ın kitabını okuyanlar, 

namaz kılanlar ihsan ettiğimiz rızıktan gizli ve aşikar sadaka verenler tükenmez bir mala 

sahip olacaklarından emin olabilirler. Allah onlara mükafatını verecek ve lütfünü 

arttıracaktır.” (Osman ERGİN, a.g.e., c. 5, s. 1945-1947.) 

İşte 1932'den bu yana Türkiye'de bütün camilerde hutbenin Türkçe okutulmasına böylece 

başlanmış ve bunun için Diyanet İşleri tarafından kitaplar yazılıp bastırılmıştır.  
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2. CAMİLERDE TÜRKÇE KUR'AN OKUMALARI: 

 1400 küsur yıldan beri sürüklenip gelen bu konu ile Atatürk 'ün esaslıca uğraşacağından 

şüphe mi edilir? Evet Atatürk bununla da uğraşmış, fakat sonuna kadar gidememiştir.  

Kur’an’ı Kerim ve Hadislerin devlet eliyle Türkçeye çevrilmesi çalışmalarının 
sonuçlandırmak üzere olduğu günlerde, 1932 yılının Ramazan ayının ilk günlerinde Atatürk, 
Beşiktaşlı Hafız Yaşar Rıza, Hafız Sadettin Kaynak, Sultan Selimli Rıza, Süleymaniye Camii 
Baş Müezzini Kemal, Hafız Yaşar Okur, Hafız Burhan, Beylerbeyli Fahri, Muâllim Nuri ve 
Zeki gibi İstanbul’un ünlü hafızlarını Dolmabahçe Sarayına davet etmiştir. Davetinin nedeni 
hafızlara camilerde Kur’an’ın Türkçe çevirilerini okutmaktır.  (Ali SARIKOYUNCU, a.g.e., s. 101.) 

 

Atatürk hafızlara şu önerilerde bulunur: 

“Arkadaşlar! Hepinizden ayrı ayrı memnun kaldım. Bu mübarek ay vesileleriyle camilerde 

yaptığınız mukabelenin (Arapça Kur’an okumanın) son sahifelerini Türkçe olarak cemaate 

izah ediniz. Halkın dinlediği mukabelenin manasını anlamasında çok fayda vardır.”  (Hafız 

Yaşar OKUR, Atatürk’le 15 Yıl, İstanbul, 1962, s. 14-15.) 

Atatürk bu konudaki ilk uygulamayı 22 Ocak 1932 tarihinde, Hafız Yaşar Okur’a İstanbul 

Yerebatan Camiinde yaptırır. Bu olayı Hafız Yaşar Okur'dan dinleyelim: 

"Yemekten sonra (1932 Ramazanı'nın dördüncü gecesi) huzurlarından ayrılırken bana 

dönerek: 

-Siz kalınız Yaşar Bey, dedi. Dr. Reşit Galip ve Kılıç Ali Beyler de orada idi. Onlara dönerek: 

-Gazetelere haber ediniz, dediler. Yaşar Bey öbür gün Yerebatan, Camiinde "Yasin suresinin 

tercümesini" okuyacaktır. 

Atamın Yerebatan Camiinde Yasin suresinin tercümesini okumamı emretmesi üzerine 

keyfiyet matbuata aksettirilmişti. Ertesi gün sabah gazeteleri bu haberi şu başlık altında 

veriyordu: "Hafız Yaşar bugün Yerebatan Camiinde Türkçe Kur'an okuyacaktır." Bu haber 

İstanbul'da bomba tesiri yaptı ve taassubu gıcıkladı. Kur'an'ın Arapça nazil olduğu, tek 

kelimesine dokunulamayacağı gibi fısıltılar kulaktan kulağa dolaşıyordu. Nitekim aynı gün 

tramvayda da böyle bir konuşmaya şahit oldum: 

-Nasıl olur, diyorlardı. Kur'an nasıl Türkçe okunurmuş? 

Halbuki gazeteler haberi yanlış aksettiriyorlardı. Ben Türkçe Kur'an okumayacaktım. Yasin 

suresini Arapça okuyacak, Cemil Said Beyin tercümesini de cemaate nakledecektim. 

Cuma günü Yerebatan Camiine gittiğim zaman kalabalık camiden taşmış, sokakları sarmış, 

trafik durmuştu. Baş komiserin yardımıyla, bin bir müşkilat ile içeriye girebildim. Cami de 

pencere içlerine kadar doluydu. Bir köşeye etrafı şallarla süslü bir kürsü konulmuştu. Etrafı 

da gazeteciler ve foto muhabirleriyle doluydu. Cemaatin arasından kürsüye doğru 

ilerlemeye çalışırken dışarıdan kuvvetli bir korna sesi geldi. Kalabalık "Gazi geliyor" diye 

dalgalandı. Halbuki gelenler Maarif Vekili Reşit Galib ve Kılıç Ali Beylerdi. Kürsüye çıktım, 
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nefesler kesilmişti, bütün gözler bendeydi. Arapça Besmele-i şerifi çekip, arkasından yine 

Arapça olarak Yasin suresini okumaya başladım. Kur'an'ı Türkçe okuyacağımı 

zannedenlerin gözlerindeki hayret ifadesini görüyordum. Sureyi "Sadakallahülazim" diye 

bitirdikten sonra: 

-Vatandaşlar, diye söze başladım. 16. sure olan Yasin seksen üç ayettir. Mekke’yi 

Mükerreme'de nazil olmuştur. Şimdi size tercümesini okuyacağım. 

"Müşfik ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım. Hakim olan Kur'an hakkı için kasem 

ederim. Ya Muhammed,  Sen, tariki müstakime sevk eden bir Resulsün, Kur'an sana aziz ve 

rahim olan Tanrı tarafından nazil olmuştur." Sureyi böylece devam ederek 83. ayetin sonunu 

da şöyle okudum: 

"Her şeyin hükümdar ve mutlak Hȃkimi olan Tanrı'ya hamt olsun. Hepiniz Ona rücȗ edeceksiniz.” 

(Hafız Yaşar OKUR, a.g.e., s. 15-17.) 

Ayrıca Hafız Yaşar Yasin suresinin bitimi sonrasında Türkçe dua yaptığını da belirtmektedir. 

Hafız Yaşar'dan başka diğer hafızlar da İstanbul'un değişik camilerinde ayetlerin Türkçe 

çevirilerini okumuşlardır. Bu konuda en görkemli dini tören, Kadir gecesi dolayısıyla 3 Şubat 

1932 tarihinde    Ayasofya Camiinde gerçekleştirilmiştir. Hafız Yaşar Okur bu dini törenle 

ilgili olarak şunları anlatmaktadır: 

"Akşam namazından sonra kapılar kapatıldı. İçeride ve dış avluda benzerine az rastlanır bir 

kalabalık vardı. Ancak polisin yardımı ile müezzin mahfiline kadar gidebildik. Teravih 

namazını Hacı Faik Efendi kıldırdı. Namaz sırasında ilahi ve ayın-i şerif okundu. 

Hoparlörler caminin her tarafına konulmuştu. Bu dini merasim Türkiye'den ilk defa bütün 

dünyaya yayılıyordu. 

Sıra mevlide geldi. Yirmi hafız iştirakiyle okunan mevlit, pek muhteşem ve ulvi oldu. Perde 

perde yükselen bu ilahi nağmeler Ayasofya Camiinin civarlarından Türkiye sathına ve bütün 

dünyaya yayılıyordu. Cemaat sanki büyülenmiş, gaşyolmuştu. Hele muazzam cemaatin de 

iştirak ettiği o tekbir sedaları insana havalanacakmış gibi bir hafiflik hissi veriyordu. Bu ulvi 

ve ilahi nağmeleri Atatürk de radyosu başında dinliyordu. Ertesi akşam huzuruna çağıran 

Atatürk bana şunları söyledi: 

-Dini merasimi radyodan takip ettim. Çok memnun ve mütehassis oldum. Arkadaşlarınız 

hafız beyleri yarın akşam saraya iftara davet ediyorum. Kendilerini haberdar ediniz. 

Atamın bu baha biçilmez iltifatları hayatımın en büyük manevi servetidir. 

Ertesi akşam hafızlar saraya geldi. Üst katta muazzam ve mükellef bir iftar sofrası 

hazırlanmıştı. Atatürk de sofrada bizimle beraber iftar etmek lütfunda bulundular. İftardan 

sonra hafızlara ayrı ayrı Kur'an okuttular Hepsi teker teker iltifatlarına mazhar oldular. 

Huzurlarından ayrılırken hafızları Ser Yaver Beyin odasına götürmekliğimi emrettiler. 

Orada hafızlara iki yüzer lira ihsanda bulunuldu. Sonra yine Atatürk'ün emriyle hafızlar 

otomobillerle evlerine kadar götürüldüler. (Hafız Yaşar OKUR, a.g.e., s. 19-23; Ali SARIKOYUNCU, 
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Atatürk, Din ve Din Adamları, s. 102-104.) 

 

Sonuç olarak Kur'an'ın Türkçeye çevrilmesi yeni bir şey değildir. Yeni  olan  ayetlerin 

Türkçeleri'nin camilerde okunmasıdır. 

Dinde inkılȃbın bu aşamasında bizzat o hayatı yaşamış ve bu harekete katılmış olanlardan 

dinlemek herhalde yerinde olur sanırım: 

Hafız Ali Rıza Sağman hatıralarında diyor ki: 

“Atatürk'ün devrim ufukları gün geçtikçe açılıyor ve genişliyordu. Bir milletin en görünür 

özelliğini, en açık karakterini, şüphe yok ki onun dili gösterir. Atatürk'ün bu işi, yapmakta 

olduğu devrimlerin belki en başında gelecekti. Türkçe adını taşıyan dile, Türklük damgasını 

vurmak!” 

“Buna nereden başlamalı idi? Tarihte ve her zaman bir milletin dilinin şu bölümlere ayrıldığı 

görülmektedir. Din dili, devlet dili, edebiyat dili, halk dili.” 

Bu parçaların içinde ruhlara kök salan, duyguları daha kökten kavrayan kuşkusuz, din dili 

idi. Atatürk işte bu dil devrimine buradan başlamağı başarı bakımından uygun bulmuş 

olacak ki, günün birinde bu cepheyi kurdu. Sarayda bulunduğumuz gecelerin birinde onun:  

--Pek yakında yeni bir dile kavuşacaksınız! Sözü kulaklarımda hala çınlamaktadır. 

1931 Ramazan'ının on beşinden itibaren saraya çağrılmağa başladık. Bu işte çalışacak 

Hafızlar şunlardı: 1-Beşiktaşlı Hafız Rıza, 2-Süleymaniye müezzini Hafız Kemal, 3-Hafız 

Sadettin, 4-Hafız Burhan, 5-Hafız Fahri, 6--Hafız Nuri, 7-Hafız Yaşar, 8-Hafız Zeki ve ben. 

İşte bu Hafızlar Ramazanın sonuna kadar Atatürk'ün bol bol iltifatına mazhar oldular. 

Atatürk bize: 

--İnkılaplȃrımın son merhalesini siz yapacaksınız Hafız Beyler! 

Diye iltifatlarda bulunurdu. Ve: 

-- Sizi Sultan camilerine hatip yapacağım, size sırmalı kaftanlar giydireceğim! Gibi vaatleri 

ile bizleri sevindiriyorlardı. Yine Atatürk bu inkılȃp çalışmalarından bahis buyururken: 

--Başka hafızlar var ki tecvitçidirler, onları bu işe karıştırmak istemem, bana sizin gibi 

münevver Hafızlar lazımdır! 

Derlerdi ve bu sözlerle de Hafız İdris ile Eyüp Hatibi Hafız Nuri gibileri kastederlerdi. Bu iş 

için ilk çağrıldığımız gece Atatürk'e mülaki olmadık. Maarif Vekili Reşit Galip Bey meseleyi 

bize şu yolda açtı: 

--Camilerde Türkçe Kur'an okuyacaksınız. İşte size birer tane Kur'an (Verilen Cemil SAİT’İN 

Kur’an’ı Kerim Tercümesi (1924)’dir.) veriyoruz. Evet, bu tercüme belki iyi değildir. Çünkü 
Arapçadan Fransızcaya ve ondan da Türkçeye tercüme edilmiştir. Bununla beraber 
Ankara'da daha iyi bir Kur'an tercümesi yaptırılmaktadır. 
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Tebliğ olunan Atatürk'ün bu emri üzerine hangi Hafızın, nerede ve saat kaçta okuyacağını 

kararlaştırdık. Reşit Galip bunları not etti. Hangi surelerden hangi ayetleri okuyacağımızı da 

biz kendi aramızda seçecektik. Aynı surenin birkaç Hafız tarafından okunmasını temin için 

her Hafız bir aşır seçti, ayrıldık.  

Ertesi gün çıkan gazeteler, o gün Türkçe Kur'an okuyacak Hafızların adlarını, okuyacakları 

camileri ve okuma saatlerini iri harflerle yazdılar. Ben ikindi namazından sonra Beyazıt 

camiinde kütüphane kapısı önünde okuyacaktım. O gün camie vardığımda her günkünün 

birkaç katı kalabalığın beni beklemekte olduğunu gördüm.” 

“Heyecanlı idim. O ana dek yapamadığım bir işi yapacaktım, sıkılıyordum. Zaten bu işin bir 

şeye benzemeyeceğine ben de kanidim. Türkçe, mensur bir ibareyi makamla okuyacaktım. 

Tuhaf bir şey olacağını ben de kestiriyordum. 

Türlü türlü nedenlerle camide bu kalabalık toplanmıştı. Bir takımı bakalım Kur'an neler 

söylüyor? Merakı ile kubbenin altını doldurmuşlardı. Bir takımı Türkçe Kur'an bakalım nasıl 

okunacak? Diye gelmişti. Bir takımı da bakalım bir şeye benzeyecek mi? şüphesiyle orayı 

kaplamışlardı.  

Her Türkün Allah'ına kendi bildiği ve konuştuğu bir dil ile yalvarmasını işin ruhuna uygun 

bularak Kur'an'ın da Türkçe okunmasını yürekten isteyenler camiyi doldurmuştu. O coşkulu 

kalabalığa gözü, dikkati, hatta merakı önünde Kur'an'ın Türkçesini okudum.'' 

Atatürk'ün bu çalışmalar süresince kendisini bu tür bir hamleye yönelten DİN ve KUR'AN 

hakkındaki samimi kanaati kendi ifadeleri ile şöyleydi:  

O diyor ki, '' Türk bunun (Kur'an'ın) arkasından koşuyor. Fakat onun ne dediğini anlamıyor, 

içinde neler var, bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım arkasından koştuğu 

kitapta neler olduğunu anlasın. '' 

Ali Rıza Sağman hatıralarına devam ediyor:   

''Kadir gecesi yaklaşıyordu. Bu gece Türkçe okumaların en önemlisi Ayasofya'da yapılacaktı. 

Ve bütün dünyaca dinlemek üzere Ayasofya'ya radyo cihazı da konulmuştu.  

Kadir'den bir evvelki gece Atatürk bize hem mümeyyizlik; hem de hocalık yaptı. Fatiha 

suresini hepimize birer birer okuttu. Hiç birimiz numara alamadık. Bu okunuş, nağme ile 

değil, hitabe şeklinde oluyordu. Nispeten en iyi okuyanımız Saadettin Kaynak'tı. Fakat onun 

da beğenilmediği görülüyordu. 

En sonra Atatürk ayağa kalktı. Göğsünü ilikledi. Hürmetkârane bir vaziyet aldı. Önündeki 

masa üzerindeki Kur'an açık duruyordu. Fatiha süresini Türkçesini o ezberlemişti. Sureyi bir 

kere daha gözden geçirdi. Güzel yüzüne verdiği ciddiyet alametleriyle, gözünü karşıda bir 

noktaya dikerek okumaya başladı. Ara sıra kitaba da bakıyordu. Okudu, o kadar güzel ve 

canlı okudu ki, içimizde en güzel ve canlı okuyan bile buna hayran oldu. İyyake' lerdeki hem 

niyaz nüktelerini hem hasır manalarını hakikaten canlandırdı. 
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İhdina'daki yalvarışları psikolojisine en uygun dilde okumayı başardı. Hasılı, Türkçe bir 

ibare; nükteleri, bedii rolleri ancak bu kadar meydana çıkarılmak suretiyle okunabilirdi.” 

“Hitabe bittikten sonra Ayasofya'da da böyle okunmasını tavsiye buyurdular. 

1600 yaşına yaklaşan Ayasofya son defa olarak altlı, üstlü baştan aşağıya, dış kapıdan 

mihraba kadar her yer dolmuştu. Denildiği gibi, biri bir kubbeye çıkıp da bir leblebi tanesi 

atmış olsaydı hakikaten yere ve ayaklar altına düşmeyecek, başlarda ve omuzlarda kalacaktı. 

Bu kalabalık arasında ıkına, tıkına teravih kılındıktan sonra Türkçe Kur'an okunuşu başladı. 
Hafızlar içinde en parlak okuyan yine Hafız Sadettin oldu.” (Osman ERGİN, a.g.e., c. 5, s. 1948-

1950.) 

 

Hafız Sadettin Kaynak da bu önemli olayı hatıralarında şu satırlarla tespit etmiştir. 

''....Türkçe Kur'an okunması tecrübelerine ilkin tekbir'in Türkçeye tercüme edilen şeklinin 

aynı melodi ile okunması suretiyle başlandı. Tekbir, önceleri Gazi'nin meclisinde Arapça 

''Allahu Ekber, Allahu Ekber'' diye asıl şeklinde okunuyordu ve bunun melodisi üzerinde 

hayranlıkla duruluyordu. Sonra bunun tercümesi emir buyruldu. Bütün arkadaşların 

katılımıyla bu da yapıldı. Tercümenin üzerine melodiyi getirerek tecrübeler ve etütler yaptık. 

Sonra Atatürk'ün huzurunda böylece okuduk ve okumayı defalarca tekrarladık. Nihayet 

resmen kabul ve tamim edildi. 

Sıra Türkçe Kur'an tercümelerine gelmişti. Atatürk'ün arzusu; Kur'an'ın Türkçesinin de aslı 

gibi makam ve lahin ile okunması merkezinde idi. Fakat bu, bir türlü olmuyordu. Çünkü 

tercüme nesirdi. Bununla beraber, iyi bir nesir de değildi. Kur'an'ın edaya gelmesi, lahin ile 

okumaya uyması Arap dilinin medler, gunneler, idgam'ların ve bunlara benzer özellikler 

oluşundan başka bir de Kur'an'ın kendisine has olan nefes alma için secavend'leri seci ve 

kafiyeye benziyen, fakat seci ve kafiye olmayan; şiire benzeyen, fakat şiir olmayan; nesre 

benzeyen fakat nesir olmayan, sözün özü her şeyiyle, her haliyle metni gibi okunmasının da 

bir mucize oluşundan ileri geliyordu. Türkçe tercümesinde bu özelliklerin hiç biri yoktu. Ve 

bir türlü olmuyordu ve olamıyordu. 

Türkçe hitabet dili olarak çok kuvvetli idi. Bununla beraber Türkçede makamla bir nesri 

okumak çok acayip bir şey oluyordu. Daha ilk başlangıcında ben bu işin iyi bir sona 

ermeyeceğini anlamıştım. Hatta kadir gecesi Ayasofya camiinde yani saray dışarısında 

yapılan ilk tecrübeden dahi arkadaşların nağme ve lahin ile okumalarına karşı ben 

Müzzemmil suresini hitabet tarzında okumuştum. Bunu radyo ile cihan da dinledi. Atatürk 

o gece sarayda dinleyerek fevkalade mahzuz olmuştu. Yaver Celal Bey'in anlatışına göre ben 

bu suretle, okurken o defaatle: 

---Bravo Sadettin! Diye bağırmıştır.” 

“Ertesi gece saraydaydık. Atatürk bu memnuniyetini bizzat bana da tekrarladılar. Hatta o 

gece Finlandiya'dan gelen bir telgrafta ora Müslümanları bundan dolayı Atatürk'e teşekkür 

ediyorlardı. 
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Ertesi yıl Atatürk Ankara'dan İstanbul'a bir Ramazan için gelmişti. Bu yıl camilerde halka 

Türkçe Kur'an okuma tecrübelerini yaptırdı. Bu işte çalışacak olan arkadaşlara birer vesika 

verildi. Ben Fatih camiinde okumaya memur edilmiştim. Ve hitabet tarzında okuyordum. Bir 

gün Fatih camiinde Kur'an'ı Arapça okuyup bitirdikten sonra cemaate hitaben: 

--Dinleyeceğiniz surenin şimdi Türkçesini de okuyacağım! dedim ve Fatır suresinin 

tercümesini okumaya başladım. Cemaat bu okuyuştan çok mütehassıs ve memnun oldular.  

--Aman Hafız Efendi, biraz daha oku!  

Diyerek bu hitabet tarzında okuyuşun çok yerinde ve uygun olduğunu söylediler. Ve 

--Allah razı olsun, ne güzel oldu, dinimizi anladık, Allah ne buyurmuş öğrendik!'' dediler.... 

(Osman ERGİN, a.g.e., c. 5, s. 1951-1952.) 

Gerek Kur'an'ın Türkçe okunması karşısında halkın aldığı durumu 1932 senesi Kanunusani 

ve Şubat'ına rastlayan Ramazan da çıkan günlük gazeteler izahlarla ve fotoğraflarla tespit 

etmişlerdir. Açıklamalar o gazetelerden öğrenilebilir.  

''Mübarek Kadir gecesine rastlayan dün gece hemen bütün İstanbul'un büyük camilerinde 

Türkçe Kur'an tilavet olunmuş mevlit okunmuş ve Müslümanlar geceyi ibadet ve huşu 

içinde geçirmişlerdir.  

Ayasofya Camii bu dini törenlerin ağırlık merkezini teşkil etmiştir. Halk, özellikle Kur'an'ın 

kendi öz dilindeki okunuşunu işitebilmek için ikindi vaktinden itibaren büyük mabedin 

salonlarını doldurmaya başlamıştı. Akşam saat alaturka on ikide yoğunluk azami haddini 

bulmuş ve camiden içeri girmek müşkül bir mesele haline gelmişti. Yatsı vakti caminin içi ve 

dışı görülecek bir manzara teşkil ediyordu. Her taraf lebalep dolmuştu. Zabıta izdihama 

mani olmak için tedbir almış ve cami kapılarına birçok polis ikame edilmişti. Bizzat polis 

müdürü ve müdüriyet yetkilileri tedbirlere nezaret ediyordu.  

Caminin dışı bile daima içeri girmek isteyen kesif halk tabakasıyla örülmüştü. Yatsı 

okunduğu vakit ancak ön saflarda bulunanlar namaz kılmaya imkan bulabildiler. Geride saf 

teşkil etmeye ve namaz kılmaya Hiçbir imkan yoktu. Küçük, büyük, erkek, kadın halk büyük 

bir vecd ve huşu içinde Kur'an'ın okunuşunu ve mevlidi bekliyordu.'' (Vakit gazetesi 4 Şubat 

1932) 

3. DUANIN ANA DİLLE YAPILMASI 

 

"İnsan en güzel hissini anadili ile ifade eder. Onun için duaların anadille yapılması gerekir."  

(BORAK, Sadi, Atatürk ve Din, s. 68.) Görüşünde olan Atatürk, Cumhuriyet'in birinci yılının son 

günlerinde bunu hayata geçirmiştir.  

"14 Ekim 1924, Kayseri,  



64 
 

Gazi Hazretleri devlet hastanesini açtılar. Cumhurbaşkanı hastanenin kapısındaki kırmızı-

beyaz kurdeleleri keserek açılışı yapmak için uzatılan makası eline aldıkları sırada orada 

bulunanlardan biri Zeyne’l-Abidin adındaki bir zatın türbedarını işaret ederek; 

-Efendim, müsaade buyurursanız bir dua yapsın, dedi. Cumhurbaşkanı Atatürk: 

"Hoca Efendinin dua yapmasına lüzum yoktur. Allah benim dilimi de bilir, duayı ben 

yaparım." buyurdular." (Gazi’nin Sonbahar Seyahatleri,  1925, s.  132-133; Kemal ARIBURNU, Atatürk'ten 

Anılar, Ankara, 1976, s. 292'den aktaran: Zümrüt, O., age., s. 174.) 

Öte yandan Atatürk, 22 Ocak 1932 tarihinde Hafız Yaşar Okur'un İstanbul Yerebatan 

Camiinde Yasin suresinin bitiminden sonra Türkçe olarak yaptığı duayı dinlemiş ve 

beğenmiştir. Hafız Yaşar Okur'un duası şöyledir: 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 04.12.1997 tarih ve 103 sayılı 

kararında da belirtildiği gibi "Dua kulun (kişinin) Allah'tan istekte bulunmasıdır. Bunun ise 

herkesin konuştuğu dil ile yapılmasından daha tabii bir şey olamaz..." (Ali SARIKOYUNCU, 

a.g.e., s. 106.)  

4. HALKIN RAĞBETİNİ ARTIRMAK İÇİN CAMİLER 

SIHHİ VE BEDİİ BİR HALE GETİRİLMELİ  

Atatürk'ün tüm hamle ve aksiyonlarında, kesin kararını vermeden önce de ilim adamları ve 

heyetlerle, uzman kişilerle danıştığı ve ön çalışmalarda bulunduğu bilinmektedir. İzmir 

iktisat kongresinden önce tek başına 105 kitabı çok ciddi bir şekilde incelediği, ayrıca birçok 

uzman kişi ve bilim adamıyla istişare ettiği ve daha sonra ekonomide yeni bir model olarak 

KARMA EKONOMİ'Yİ uygulamaya koyduğunu görüyoruz. Bu konuda İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinden bir ''Mazbata Müsveddesi'' hazırlattı. O 

günün koşulları içersinde camileri bu yönüyle yeniden elden/gözden geçirilmesini önemli 

bir konu olarak, Atatürk gündemine almıştı.  

B. TÜRKİYE’Yİ LAİKLEŞTİREN YASALAR 

 

3 Mart 1934’te “Türkiye’yi laikleştiren yasalar, olarak da adlandırılan üç yasa T.B.M.M.’de 

kabul etmiştir. Bunlar: 

1. 429 Şer’iyye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Bakanlığının Kaldırılmasına dair 

kanun, 

2. 430 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

3. 431 (Halifeliğin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları 

Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun) sayılı yasalardır. 

429 ve 431 sayılı yasalarla hem Halifelik hem de Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır. 

Ayrıca eğitimi laikleştiren 430 sayılı “Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi)” yasası da 
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aynı gün çıkarılmıştır. Bu yasa ile birlikte mektep ve medrese ikiliğine son verilmiş, eğitimde 

birlik sağlanmıştır. (Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar, Hazırlayan: Reşat GENÇ, Atatürk Araştırma Merkezi 

Yayınları, Ankara, 1988, s.1) 

Bu yasalar özellikle, halifeliğin kaldırılması laiklik yolunda önemli bir adımdır. 

4. İsviçre Medeni Kanunun Türk toplumsal hayatına uyarlanması şeklinde hazırlanan Türk 

Medeni Kanunu’nun kabulü ile Türkiye’nin laikleştirilmesi bakımından en önemli adım 1926 

yılında atılmıştır. Bu kanun Borçlar Kanunun ile birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. (Turhan FEYZİOĞLU, “Türk İnkilabının Temel Taşı Laiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s. 256.) 

5.  2 Eylül 1925 tarihli din görevlilerinin kılık-kıyafetine ilişkin kararnamede “biçimsel bir 

laiklik düzenlemesi” olarak kabul edilebilir. 

6.  30 Kasım 1925 tarihli 677 sayılı yasa ile dinsel kimi unvanlar, türbe ziyaretleri de 

yasaklanmıştır. 

7.  9 Nisan 1928 tarihli Anayasa değişikliği ile, Anayasa’nın 2. maddesindeki, devletin 

dininin İslam olduğu hakkındaki hüküm kaldırılmakla artık laiklik ilkesi benimsenmiş 

olmaktadır. 

8.  Yine aynı değişiklik sırasında 16 ve 38. maddelerde yazılı ant içme biçimindeki “Vallahi” 

sözcüğünün kaldırılması ile parlamentoda dinsel ant içme sona erdirilmesi. 

9. T.B.M.M’NİN görevleri arasından “ahkam-ı şer’iyenin tenfizi” kaldırılmasıyla da gereken 

bütün anayasal düzenlemelerin laiklik doğrultusunda tamamlanmıştır. 

10.   Ayrıca 1 Kasım 1928 tarihli ve 1353 sayılı yasayla, yeni alfabenin kabulü, Arap 

harflerinin ilgası da aynı yönde olumlu bir gelişme olmuştur. (Ahmet MUMCU, “Cumhuriyetin İlk 

Dönemlerinde Laiklik” Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, 

s. 330.) 

d.11.  8 Nisan 1924’de Şer’iye Mahkemelerine son verilmesi, Yargıtay’ın Şer’iyye Dairesinin 

kaldırılması da hukuk ile ilgili önemli düzenlemelerden biridir. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 10 Mayıs 1931 tarihinde toplanan üçüncü büyük kongresinde 

partinin programında “altı ilke” yer almıştır. Böylece laiklik resmi ideolojinin bir parçası 

haline getirilmiştir. Bu ilkenin açıklamasında “Laikliğin dinsizlik anlamına gelmediği; 

vicdanlara karışılmayacağı, fakat dünyevi düzenlemelerde modern ihtiyaçlara göre 

davranılacağı” resmen belirtilmiştir.  (Ahmet MUMCU, a.g.e., s. 332.) 

5 Şubat 1937’de yapılan Anayasa değişikliği ile “laiklik” bir ilke olarak Anayasa’da yerini 

almıştır. Bu ilke, 1961 Anayasa’sı ile yürürlükteki 1982 Anayasa’sında da temel ilkelerden 

biri olmuştur. 
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VI. ATÜRK’ÜN BÜYÜK SIRRI? 
2011-11-10 00:00:05  

Araştırmacı gazeteci, yazarımız Işın Erşen bugüne kadar toplumdan bir sır gibi saklanan, Atatürk’ün 

parasıyla yaptırdığı camiinin sırrını bugünkü yazısında açıklıyor.. 

 

Yobazların, dinsiz, din düşmanı olarak çamur atmaya kalktıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

kendi cebinden verdiği paralarla cami yaptırdı. Japon Kralı Tokyo’ya cami yapılmasını istedi, bir 

diplomatı Ankara’ya yolladı. Atatürk,  Büyükelçi Torijori Yamada‘ya ne cevap verdi ve Mustafa 

Kemal neden kendi cebinden para vererek Tokyo’ya cami yaptırıldı? Bilinen ancak hep üstü 

kapatılan, hiç konu edilmemiş tarihi bir gerçek.  

 Türk     u hur     ’n n kurucu u, U u Önd r      Mu   f  K     A   ürk’ün  r  ı d n   rı ıp    d  

â     göçüşünün 73.  ı ınd , h  k  n   r  ır g      k  n n   r h    r g rç ğ  günd    g   r  oru .  

          köş      rı Işın Erş n, A   ürk’ün ö ü   ı dönü ü n d n      ugünkü    ı ınd     ı 

ç vr   rc          n n  nc k g    n n A   ürk’ün 80  ı  önc  k nd  c   nd n v rd ğ  p r   r   Tok o’d  

  p ırdığı c    n n g rç k h kâ    n        ı. 

   ı ç vr   rc  A   ürk’ün d n düş  nı, h     d n    o  r k gö   r    k     n    n  çok ü ü düğünü 

 f d   d n g         köş      rı Işın Erş n; “1980’    ı   rın   şınd  k rd ş   v   ş , J pon  ’d  

Tok o’d  d p o    o  r k gör v   pı or  rdı. Ann  , k rd ş   n   nın  Tok o’   g    . Annem, bir 

 ür   onr  döndüğünd  J pon    nı  rını  n   ırk n, Er uğru  f c   ının   ş ndığı 18 E  ü  günü 

O h   ’d    pı  n  n    ör n n  k rd ş       r  k   k  ı dığını v  k nd   n  d  ü  r nd  J ponc  

Er uğru  f c   ının  nı ın     ı ı   r     k v r  d ğ n ,  r d n   r   ırd n f         n g ç    n  

r ğ  n J pon  rın  unu unu   dığı v  Türk  r   ü ük    gı du duğunu  n    ış ı.” 

Işın Erş n,  nn   n n J pon       h   nd n  onr  Tok o      ’nd n d    h     ğ n      r  r k o   ı 

şö     n    ı: 

An cığı , u un  ür d r h  r   k  dığı oğ unun   nınd ,   r  k   g ç rd k  r  gün  r            ndır  

     ndır   n   ırk n,   n d    r g     c  o  r k  c    d ğ ş k   r ş     k         r       

düşünc       d kk     d n   ordu . K rd ş   n,  nn    Tok o      ’n  gö ürdüğünü du duğu d  
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h  r    r  ç nd  k   r k “Tok o’d  c    d     v r ış?” d     or uş u . An cığı , “H   d  A   ürk 

  p ır ış” d d ğ nd  h  r    r  ç nd  k   ış ı . 

 u konu u     n  ç nd   r ş ırdı  v     ı  u gu  r   d       .     

1931  ı ınd  Türk   ’   g   p A   ürk’ü     r    d n J pon E ç    Tor jor  Y   d ,   p ığı görüş  d , 

A   ürk’  Tok o’     r c      p ır   ı konu und  J pon Kr  ının r c  ını      r.     

A   ürk’ün h rp Ak d     nd  okurk n kı    ür  J ponc  d r   r  v rd ğ   ç n O’nun “Hoc  ” d    

k rşı  dığı Tor jor  Y   d ’   A   ürk  “ orç h rç  ç nd    , d v    p r  ı    c      p ır    ,  nc k 

 u c        n k nd  p r       p ırırı ” d r. 

A   ürk Y   d ’   v rd ğ   ö ü  u  uş v  Tok o      ’n    p ır ış ır.      1938  ı ınd  

       n ış ır. 

A   ı ın    d       n  k   n n v  Tok o c    n n    d     çı ışının 73.  ı dönü ü n d n      unu 

   ı   konu  d r k  op u u    g   nd r  k     d  . 

Ş r   çı,   r k  çı,  o     rın, d n düş  nı, kȃf r, d n    o  r k   nı   k     d k  r  A   ürk,    nı  

Tok o’   c    “Tok o J     Mo qu  “  p ır  k   k     ış, Fr n  ’d k , P r          d  (L  

Mo qué  d  P r  ) A   ürk’ün   rdı   rı           n ış ır. 

KENDİ PARASIYLA CAMİ YAPTIRAN (DİNSİZ!); MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

 ugün 10 K  ı  2011,  ü ük A  ’ ı ın “H kk” ,  ürü üşünün 73.  ı dönü ü. 

Nur  r, ışık  r  ç nd  r h   u u un,  üc  ruhu “ş d”,   k  ı c nn  , k  r  pür nur,  o d şı, r h  r  H . 

Muhammed olsun. 

 ugün      u    ır  rı okurk n    ,   ş   86   şınd k  “A   ürk   vd  ı ı”  n cığı  o   k ü  r , 

 rk  ınd  “ orun çocuk  rı”  n küçük  r    ,  ün ş, D r n Su, A g  o   k ü  r   ü      c , 

    r    d     r k  r,  o o    n   ır k c ğı ı  ç ç k  r      , k  p  r    d    vg   ,  gönü   r    d , 

h  ır v  du   r  , d    r    d , “f   h ’  r  ” Anı k   r’ nd , hu urund  o  c ğı .  

Ü k n n dör    r   nınd n g   n  r n o uş urduğu “  vg  d n   n n” d  g   rı  r  ınd       r d    r 

“d    ” o  r k; “A  ’ ı  ”, kurduğu cu hur     , onun   k  v   nkı âp  rın    ğ ı ığı ı ı “  ğır  r” 

du     , “kör  r” gör     d  h  kır c ğı .           

XXX 

1887    ınd  J pon İ p r  orunun   c  ı, J pon don n   ı   , Kr       A       dın  İ   n u ’    r 

ziyarette bulunur.   

 u     r    k rşı ık o  r k    P d ş h 2. A dü h    ’ n   r     Er uğru  F rk    n    d -i ziyaret 

   cı    J pon  ’   gönd r   r. F rk    n, A     O   n     ko u   ınd , 44  u   , 14  üh nd  , 

591  r  ş v   r, 6   v   p r on   o   k ü  r   op    655 k ş      J pon  ’   g    k ü  r  14 T   u  

1889 günü İ   n u ’d n h r k    d r.17 H   r n 1890 günü Yokoh    L   nın  u  şır. 

  rçok d v     d  ını ko    ko    k  u        n J pon Kr  ı g    ko u  nı A     O   n      

İ p r  or uk   r  ınd  k  u   d r v   ğır  r, r      ör n  r   pı ır… 

Dönüş  ç n 15 E  ü  1890 günü Er uğru  F rk    n   o   çık r  nc k, 18 E  ü  günü ş dd       r    fun  

yak   nır, O h     urnund k  k    ık  r  ç rp r k     r.      ko u  nı O   n     dȃh   534 

g   c   oğu  r k   ş  ını     r r.  u f c  d n 6  u    v  62  r kur u ur.  un  r d  J pon d p o    

Torijori Y   d  n   r   nd    r J pon g         1891  ı ınd  İ   n u ’  g   r   r.  



68 
 

Y   d , Su   n 2.A dü h    ’  J pon İ p r  oru  dın  “      ”d   u unur.  

 u     r    ır  ınd  İ   n u ’u çok   ğ n n v    v n d p o    Y   d  1894  ı ınd    kr r g   r v  

dör   ı  İ   n u ’d  k  ır. 

1930’ u  ı   rd  J pon’  r “ü k    d  h r  ür ü    d  h n  v r,  nc k Mü  ü  n    d  h n      r c    

 ok, c      h ng  ü k      p ır  ı ” d    düşünüp   şınır  r. J pon  r, o günün ş r   rınd  k nd   r n  

 n   kın “Mü  ü  n ü k ” o  r k Türk   ’    u ur  r. 

Türk   ’     kınd n   nı  n d p o    Torijori Y   d ’   d nışır  r. Y   d , “Türk  r v rk n n        

  p   ı , n  d    şk    r ü k      k  f    u un   ı  hoş o    ” d r.  unun ü  r n   ü ük  ç  

Y   d ’ ı Türk   ’    o   r  r. 

Torijori Y   d , Tok o’           pı    ını “r c ”  ç n Ank r ’   Mu   f  K     A   ürk     

görüş     g   r.    

Torijori Y   d  h  ır   rınd   u görüş     şö     n   ır: 

“Y n  Türk     u hur     n n kurucu u   n  k pıd  k rşı  dı, çok   kın   g  v     k  gö   rd . Türk – 

J pon do   uğund n övgü       h     . ‘Tok o’     r c      pın’ d d  .  ö   r n  gö   r   n  ç n  d k   

v  d d  k ; ‘   ,   v ş  n   n  çık ış,  orç h rç  ç nd    , p r  ı  pu u u   ok. D v    n  u k d r 

 orcu v rk n,   n        k    d      r nc     d  h n   okk n, d v    p r  ı    Tok o’   c    

  p ır  k u gun o    . A    u c   n n d    pı    ı g r k. O h  d  p r  ını   n c    d n v r    , 

  n   p ır  ı .’ Ş şırdı , h  r    r  ç nd  k  dı . Mu   f  K    , k nd  p r  ı     Tok o’   c    

  p ır   ı k  u      ş  . H r   fh  ınd  v  h r ş                 g   n r k Tok o’   ç f    n r      r c    

  p ırdı.     d  h r ku     günd   k    n r   r  ın  Mu   f  K        ı ı “  h  ”    ık. 

XXX 

Ş r   çı  r,   r k  çı  r “A   h’    d   k ndır n”  o     r, g r c   r A   ürk’ü h ç   v     r, On  

düş  ndır  r. A   ürk, on  r  ç n d n   , kâf rd r, Anı k   r’  g    k “pu     p  k”      nı ş  d r. 

O   k  gün ş,   k ışık  rını dün  nın ö ür ucund n gö   r       ş  dığınd  Tok o       rınd  

“E  n-ı Muh    d ” gü  ür gü  ür   nkı  nı or  , “A   h”  dı gök  rd  çın ı or    u; “d nsiz - kâf r” 

d d k  r  Mu   f  K    ’ n p r  ı v  İ           vg        g rç k  ş  ş  r. 

        h   Mü  ü  n  r d  k şk  A   ürk’ün“  rr   ” k d r “ ü  n” o         rd . 

A   ürk’ü “kâf r - d n   ”, Anı k   r’  g       d  “pu     p  ” o  r k gör n “ ö d  Mü  ü  n  r ”  ü ük 

A   h       h   p  or c k ır.      

Yüc  A   h, h r ş    gör nd r, du  ndır,     nd r, gönü   r  oku  ndır.  

Bu saf, ruhu tertemiz milleti kandırabilirsiniz ama Allah’ı asla…  

 

VII. KAYNAKÇA 
 

AÇIKGENÇ,  Prof. Dr. Alparslan, Kur’an Bütünlüğü Üzerine I ve II, İslâmî Araştırmalar 

Dergisi, Ankara, c. 3, sayı: 3, Temmuz/1989 ve c: 4, sayı; 1, Ocak/ 1991. 

AKDEMİR, Doç. Dr. Salih, Cumhuriyet Dönemi Kur’an Tercümeleri, Ankara, 1989. 



69 
 

AKŞİT, İlhan, Ben Mustafa Kemal Atatürk, Oxford Yayıncılık, 1996. 

ALTINBAŞ, Zehra Odyakmaz, “Atatürk ve Hukuk İnkılȃbı”, (Atatürk’ün Ölümünün 50. Yılı Anısına: 

Atatürk ve Ankara), Nehir Ofset, Ankara, 1988.  

ALTUNTAŞ, Halil, Kur’an’ın Tercümesi ve Tercüme ile Namaz Meselesi, Türkiye Diyanet V. 

Yayınları, Ankara, 1998. 

ARAR, İsmail, Atatürk’ün Halkçılık Programı, İstanbul, 1963, Baha Matbaası. 

Nutuk’un Niteliği, Kapsamı, Amacı, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri, Bildiriler ve 

Tartışmalar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1980. 

ARAZ, Nezihe, Mustafa Kemal'in Devlet Paşa'sı, İstanbul,  1998. 

Latife Değil Latifsin, Özgür Yayınları, İstanbul, 2002. 

ARIBURNU, Kemal, Atatürk'ten Anılar, Ankara, 1976. 

ARTUÇ, İbrahim, Büyük Dönemeç: Sakarya Meydan Muharebesi, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1985.  

ASLAN, Asım, Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük, Ankara, 1989, Güven Yayıncılık. 

ASRAR, N. Ahmet, “İki Halk Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah”, I. Uluslar 

Arası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2001. 

ATATÜRK, Nutuk.  

ATATÜRK’ÜN Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1977, c. I-II-III. 

ATATÜRK,  Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit Konuşmaları (Şubat-1923), Kaynak Yayınları, 

İstanbul, 1993. 

Bugünkü Diliyle Atatürk’ün Söylevleri, Ankara 1968. 

Gȃzi Mustafa Kemal, Nutuk, c. II, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1961. 

MUSTAFA KEMAL, Eskişehir – İzmit Konuşmaları (1923), (Tutanaklar ve Günümüz 

Türkçesiyle İlk Kez Sansürsüz Tam Metin), İstanbul, 1999, 3. Baskı, Kaynak Yayınları. 

AYDIN Muhammed Şevki ve Diğerleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Kılavuzu 5, 

Milli Eğitim Bas., İstanbul, 2002. 

BAYAR, Celal, Atatürk Gibi Düşünmek, (Derleyen: İsmet Bozdağ), İstanbul, 2009, Truva 

Yayınları. 

 BAYAR, Mehmet Emin, “Atatürk’ün Din Anlayışı Üzerine Bazı Düşünceler”, Atatürk Haftası Armağanı 

Genel Kurmay Basım Evi, Ankara, 2000.  

BELEN, Fahri, Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara, 1983, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 

BEYHAN, Ali İhsan, Atamız Atatürk, Akçadağ İlk Öğretmen Okulu Basımevi, Malatya, 1960. 

BİÇER, Dr. Bekir, Modernist Müslüman Mustafa Kemal, Ebabil Yayınları, Ankara, 2008. 



70 
 

BİLİM ARAŞTIRMALARI VAKFI, ATATÜRK'ÜN İzinde İlerlemek, İstanbul, URK: 

http://www.bilimarastirmavakvi.org/izinde/ata3.html. 26.11.5008. 

BİLMEN, Ö. Nasuhi, K.Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, İstanbul, 1985, c. VI. 

BİNARK, İsmet, T.B.M.M Başkanları ve Meclis Başkanları, Ankara, 2000. 

BORAK, Sadi, Atatürk ve Din, İstanbul, 1962.  

Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, Ankara, 2004, Kırmızı Beyaz Yayınları. 

Atatürk'ün Gizli Oturumlarda Konuşmaları, Kırmızı Beyaz Yayınları, İstanbul, 2004. 

Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev Demeç Yazışma ve Söyleşileri, İstanbul, 1998, 3. 

Baskı, Kaynak Yay. 

BOZDAĞ, İsmet, Paşaların Kavgası: Atatürk-Karabekir, İstanbul, 1991. 

Bilinmeyen Atatürk (Celal Bayar Anlatıyor), İstanbul, 2009, 5. Baskı, Truva Yayınları. 

Atatürk’ün Evrensel Boyutları, İstanbul, 2008, 2. Baskı, Emre Yayınları. 

Atatürk’ün Sofrası, İstanbul, 2009, Truva Yayınları. 

BOZKURT, Mahmut Esat, Atatürk İhtilali, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003. 

CAN, Prof. Dr. Cahit, Cumhuriyet Devrimi ve Öngörülemeyen Bugünü, İstanbul, 2011, Kaynak Yayınları. 

CEM, İsmail, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul, 1982, Cem Yayınları. 

CERRAHOĞLU, Dr. İsmail, Kur’an Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Āmiller (Doktora tezi), 

Ankara, 1968, Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları.   

CERRAHOĞLU, Prof. Dr. İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara, 1988, Diyanet İşleri Başkanlığı. Yayınları, c. I, 

II. 

CEVİZOĞLU, Hüseyin, Neden Laiklik, Çığır Stratejik Araştırma Vakfı Yayınları. Ankara, 1999. 

CÜNDİOĞLU, Dücane, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi, İstanbul, 1988, Kitapevi 

Yayınları. 

Bir Kur’an Şairi Mehmet Akif ve Kur’an Meali, İstanbul, 2007, 3. Baskı, Etkileşim Yayınları.  

ÇETİN, Mahmut, Perinçek ve Aydınlık Hareketi, İstanbul, 1998, Edille Yayınları. 

ÇUBUKÇU, İbrahim Agah, “Halifelik, Din ve Laiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 17. 

DEMİR, Hasan, Yeniçağ, 17 Haziran 2008. 

DOSTER, Barış, Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 

2004. 

DUMAN, M. Zeki, Uygulamalı Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi, Kayseri, 1992. 

http://www.bilimarastirmavakvi.org/izinde/ata3.html.%2026.11.5008


71 
 

EREL, Muhittin, On Kasım’ın 27.nci Yıldönümü’nde Atatürk, Ege Üniversitesi Rektörlük Yayınları, İzmir, 

1965. 

ERENDİL, Muzaffer, “Evrensel Nitelikleriyle Atatürk”, Atatürk Yolu: Ankara Üniversitesi İnkılȃp Tarihi 

Enstitüsü Dergisi, sayı: 6, 1990. 

ERGİN, Osman, Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, Eser Neşriyat, c. 5.   

ERİKAN, Celal, “Önder Devlet Adamı Devlet Kurucusu Atatürk”, Atatürk Haftası Armağanı, Genel 

Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara, 1984.  

ERİŞİRGİL, M. Emin, İnkılȃbımızı Tanıttırmak Hususundaki Vazifemiz, Hayat, I, nr. 24, s. 461-

462. Nakleden: M. Kaplan, İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman, Atatürk Devri Fikir 

Hayatı I, Ankara, 1992.  

ERSOYLU, Halil, Nutuk Üzerinde İncelemeler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.  

EVLİYAGİL, Necdet, Atatürk ve Anıtkabir, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara, 1988. 

EZHERLİ, İhsan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, 1986, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu 

Yayınları. 

FAUK, Hanif, Atatürk Urduca Yayınlarda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi 

Yayınları, Ankara, 1979. 

FEYZİOĞLU, Prof. Dr. Turhan, “Örnek Komutan ve Örnek Devlet Adamı Atatürk”, Atatürk Haftası 

Armağanı, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1984. 

 “Türk İnkilabının Temel Taşı Laiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Atatürk Araştırma Merkezi 

Yayınları, Ankara, 1999. 

FIĞLALI, Prof. Dr. Ethem Ruhi, “Atatürk ve Din”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara, 1998, Atatürk 

Araştırma Merkezi Yayınları. 

Laik Devlet Yapısında Gelişmeler,   (75. Yıldönümü’nde Türkiye Cumhuriyeti: Geçmiş ve Gelecek), 

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999.  

Din ve Laiklik Üstüne Düşünceler, Muğla Üniversitesi Yayınları. Muğla, 2001. 

FINN, Robert P. Atatürk’ün Dünya Görüşü, (Ankara Üniversitesi Atatürk’ü Anma Günü),  Ankara 

Üniversitesi Rektörlük Yayınları, Ankara, 1986. 

GENÇ, Prof. Dr. Reşat (Hazırlayan ve Sadeleştiren), Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar, Atatürk 

Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1988, (Giriş: Ord. Prof. Dr. Reşat KAYNAR). 

GEORGEON, François, Kemalizm ve İslam Dünyası, İstanbul, 2007, Kaynak Yayınları. 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NCA HAZIRLANAN, Atatürkçülük, Atatürkçü Düşünce 

Sistemi, İstanbul, 1971, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, c. I.  

GÖRKEY, Mehmet (Hazırlayan), Türk Ceza Kanunu Bütün Ek ve Değişiklikleri ile Beraber, 

İstanbul, 1943. 



72 
 

GÜLEÇYÜZ, Kasım, İslam Demokrasi Laiklik, İstanbul, 1991, Yeni Asya Neşriyat. 

GÜNAY, Ünver – GÜNGÖR, Harun – ECER, A. Vehbi, Laiklik, Din ve Türkiye, Adım Yayınları, 

Ankara, 1997.  

GÜNER, Zekai - KABATAŞ, Orhan, Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, Atatürk Kültür 

Merkezi Yay. Ankara, 1990. 

GÜNEY, Eflatun Cem, Atatürk Hayatı ve Eserleri, M.E.B., İstanbul, 1963.  

GÜNGÖR, Yağmur, Atatürk’ün Manevi Dünyası ve Sözleri, İstanbul, 2008, Truva Yayınları. 

GÜRTAŞ, Ahmet, Atatürk ve Din Eğitimi, Ankara, 1997, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 

GÜVENTÜRK, Faruk, 29 Yıl Sonra Atatürk İnkılȃplarına Bakış, Ak Yayınları, 1968. 

HAKKI, S. A., “Atatürk Devrimi ve Hindistan”, (Çeviren: Birtane Ferliel), Türkiye İş Bankası Uluslar 

Arası Atatürk Sempozyumu), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1984. 

HİLMİ, Ahmet, İslâm Tarihi Hz. Peygamberden Zamanımıza Kadar, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1994, c. I-

II.  

IŞIMER, Yalçın, Laik Olmak Atatürk’e Layık Olmaktır, Ankara, 1996. 

IZUTSU, Prof. Dr. Toshihiko, Kur'an'da Allah ve İnsan, (Çeviren: Doç. Dr. S.Ateş), Ankara, 1975, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları. 

İLHAN, Atilla, Hangi Atatürk, Ankara, 1981, Bilgi Yayınevi. 

İLHAN, Suat, Harp Yönetimi ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1987.  

İNAN, Prof. Dr. Afet, Atatürk’ün Büyük Nutku’nun Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşlarının 

Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençlere Seslenişi, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri, 

Bildiriler ve Tartışmalar, Türk Tarih Kurum Basımı, Ankara, 1980.  

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara, 1968, İş Bankası Yayınları. 

İNAN, Arı, Düşünceleriyle Atatürk, Ankara, 1991. 

JASCHKE, Gotthard; Atatürk’ün İndinde Dinin Önemi, (Çeviren: Nimet Arsan), Ankara, 1999. 

KABAKLI, Ahmet, Temellerin Duruşması: Gazi ve Atatürkçüler, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 

İstanbul, 2002. 

KAHRAMANOĞLU, Kemal, Atatürk Aydınlığı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997.  

KANSU, Mazhar Müfit, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1988. 

KAPLAN, Mehmet ve Diğerleri, Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, 

Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981.  



73 
 

KARAHAN, Prof. Dr. Abdülkadir, “Dr. Muhammed İkbal’in Türkiye ve Atatürk Hayranlığı”, 

(Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 

1981. 

KARAL, Prof. Dr. Enver Ziya, Atatürk’ten Düşünceler, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası Yayınları, 

Ankara, 1969. 

KASAPOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman, Atatürk’ün Kur’an Kültürü, İstanbul, 2008, 13. Baskı, İlgi 

Kültür Sanat Yayıncılık. 

KILIÇ, Dr. Ahmet Faruk, Sosyo-Kültürel Faktörler Açısından Atatürk ve Din, İstanbul,2009, 

DEM (Değerler Eğitimi Merkezi)Yay. 

KİLİ, Prof. Dr. Suna, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001.  

KOCAHANOĞLU, Osman Selim, Nutuk Niçin Okunmalı? Yeni Hayat Dergisi, Temmuz, 

2003. 

KOCATÜRK, Prof. Dr. Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk 

Araştırma Merkezi, Ankara, 1999.  

Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1971, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Atatürk Araştırma Merkezi.   

“Prof. Dr. Afet İnan’la Bir Konuşma”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S: 3, 1985. 

Atatürk’ün Sohbetleri, Ankara, 1971. 

KOÇAK, Mustafa, Birinci Meclis, İstanbul, 1998, Sabancı Üniversitesi.   

KOLOĞLU, Orhan, Kim Bu Mustafa Kemal, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 1997. 

KOLOĞLU, Orhan, Türk’ü Dünyaya Saydıran Adam, Yeni Özgür İnsan Yayınları, Ankara, 1988. 

KOMİSYON, Atatürk’ün Bütün Eserleri, İstanbul, Kaynak Yayınları. 

KORAY, Durmuş, Neden Atatürk - Niçin Laiklik, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 

2003.  

KUTAY, Cemal, Osmanlı Olmasaydı, İstanbul. 

LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çeviren: Metin KIRATLI), Ankara, 1984. 

MEYDAN, Sinan, Bir Ömrün Öteki Hikayesi Atatürk, Modernizm Din ve Allah, Toplumsal Dönüşüm 

Yayınları. İstanbul, 2002. 

Atatürk’ü Doğru Anlamak İçin NUTUK’UN DEŞİFRESİ, İstanbul, 2009, 3. Baskı, Inkılȃp Yayınevi. 

Bir Ömrün Öteki Hikayesi, Atatürk ile Allah Arasında, İstanbul, 2009, Inkılȃp Yayınevi. 

Akl-ı Kemal Atatürk’ün Akıllı Projeleri, İstanbul, 2012, C: 1-3, Inkılȃp Yayınevi. 



74 
 

MUMCU, Prof. Dr. Ahmet ve Diğerleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılȃp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu 

Yayınları, Ankara, 1987. 

“Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Laiklik” Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayınları, Ankara, 1999. 

MUMCU, Uğur, Kazım Karabekir Anlatıyor, İstanbul, 1990.  

NABİ, Yaşar, Atatürk Yolu, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1980. 

OKUR, Hafız Yaşar, Atatürk’le 15 Yıl, Sıralar Matbaası, İstanbul, 1962. 

OLCAYTU, Tümgeneral Turhan, Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne Yaptı İnkılȃbımız İlkelerimiz, 

İstanbul, 1973, 4. Baskı, Okat Yayınevi. 

ONAR, Mustafa, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995. 

OZANKAYA, Özer, Türkiye’de Laiklik: Atatürk Devrimlerinin Temeli, İstanbul, 2000, Cem Yayınevi. 

ÖNSOY, Rifat, “Atatürk ve Milliyetçilik”,  Atatürk Konferansları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. ve 

Kuruluşunun 76. Yıl Dönümleri’nde Afyon ve İlçelerinde Yapılan Panel ve Konferanslar, Atatürk 

Araştırma Merkezi, Ankara, 2000.  

ÖZ, Baki, Atatürk’ün Düşünce Yapısının Oluşumu, İstanbul, 1996, Can Yayınları. 

ÖZAKMAN, Turgut, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999. 

ÖZATA, Metin, Mustafa Kemal Atatürk, Bilim ve Üniversite, İzmir, 2005. 

ÖZSOY, Osman, Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası, İstanbul, 1999, Aksoy Yayıncılık. 

ÖZTÜRK, Prof. Dr. Yaşar Nuri, Türkiye’yi Kemiren İhanet Allah ile Aldatmak, İstanbul, 2008, Yeni Boyut 

Yayınları. 

Yeniden Yapılanmak, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 1996. 

Kur’an Penceresinden KURTULUŞ SAVAŞI’NA Bir Bakış, İstanbul, 2012, 3. Baskı, Yeni Boyut Yayınları. 

PERİNÇEK, Doğu, Atatürk Din ve Laiklik Üzerine, İstanbul, 1999, 3. Baskı, Kaynak Yayınları. 

Kemalist Devrim-2 Din ve Allah, İstanbul, 1995, Kaynak Yayınları. 

SAĞ, Mustafa, Dini Atatürk Gibi Anlamak, İstanbul, Aralık 2006, Final Pazarlama. 

SARAY, Mehmet, Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. 

SARIKOYUNCU, Ali, Atatürk, Din ve Din Adamları, Ankara, 2002, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları.  

SEMİZ, Yaşar, “23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Yarattığı Milli Heyecan”, Selçuk 

Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılȃp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata dergisi, sayı: 9, 

2002. 

SİNANOĞLU, Suat, Türk Hümanizmi, Ankara, 1980. 



75 
 

SOFUOĞLU, Mehmet, Tefsir Dersleri, İstanbul, 1983, MEB Yayınları. 

SÜSLÜ, Azmi – BALCIOĞLU, Mustafa, Atatürk’ün Silah Arkadaşları Atatürk Araştırma Merkezi Şeref 

Üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999. 

ŞAKİR, Mahmut, Hz. Âdemden bu Günümüze İslâm Tarihi, (Çev: Fikret Aydın), Kahraman 

Yayınları, İstanbul, 1993, c. II.  

ŞENERMEN,  Sedat, Kur ‘an’ı Kur’an’dan Kur’an’ca Anlamak, Umran Aylık Dergi, İstanbul, Şubat/1998, 

sayı: 42; Mart/1998, sayı: 43; Nisan/1998, sayı: 44.  

Kur ‘an’ı Kur’an’dan Kur’an’ca Anlamak, Kur’ȃn’ın Hayata Müdahalesi, (Ed. Abdullah YILDIZ), İstanbul, 

2004, Umran Dergisi Yayınları. 

TAŞKIRAN, Cemalettin ve Diğerleri, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı’nın 

Başlatılmasına Dair Belgeler, Genelkurmay, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 1999. 

TANYU, Prof. Dr. Hikmet, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, Ankara, Ocak 2007, 2. Baskı, Elips 

Yayınları. 

TEVETOĞLU, Dr. Fethi, Atatürk'ün Toplanmamış Yazıları, Belleten, 1986, sayı: 197. 

TİMUR, Prof. Dr. Taner, Türk Devrimi ve Sonrası, Ankara, 1997, İmge Yayınevi. 

TUNÇAY, Mete, Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), İstanbul, 1992, Cem Yayınları. 

TURAN, Mehmet, Siyasal Elitler, Ankara, 1991, Gündoğan Yayınları. 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Vakfı, Atatürk ve Din, Ankara, 1998, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları. 

TÜRKMEN, Ali, Atatürk, İstanbul, 2005, Ata Düşünceleri Kültür Yayınları. 

ULUSU, Nuri, Atatürk’ün Yanıbaşında Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları, 

(Derleyen: M. Kemal ULUSU), İstanbul, 2008, 7. Baskı, Doğan Kitap. 

USTA, Mustafa, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Din Eğitimi ve İlahiyat Sahasında Yapılan Lisans Üstü 

Tezler ve Bunların Eğitim Açısından Değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1984.  

ÜLKEN, Prof. Dr. Hilmi Ziya, Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü. 

ÜNAYDIN, Ruşen Eşref, Atatürk’ü Özleyiş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001. 

VELİDEDEOĞLU, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet, NUTUK: 60. Yıl (1927-1987), Cilt: I – II, 18. Bası, Gȃzi 

Mustafa Kemal ATATÜRK, SÖYLEV, (Basıma hazırlayan: VELİDEDEOĞLU), İstanbul, Kasım 1988, 

Çağdaş Yayınları.  

YAHYA, Harun, Samimi Bir Dindar, 

(http://www.harunyahya.org/kitap/dindar_atatürk/dindaratatürk2.htmal). 

YAKIT, Prof. Dr. İsmail, Atatürk ve Din, İstanbul, 2010, 8. Basım, Ötüken Yayınevi. 

http://www.harunyahya.org/kitap/dindar_atatürk/dindaratatürk2.htmal


76 
 

YALÇIN, Durmuş ve Diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

Ankara, 2000, c. I. 

YAZIR, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 1992, İstanbul, Azim Dağıtım, c. I. 

YILMAZ, Durmuş, “Cumhuriyetimizin Fikri Temelleri” Selçuk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve 

İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ata Dergisi, Sayı: 11, 2003. 

YILMAZ, Hakkı, Tebyinü’l-Kur’an / İşte Kur'an,  İstanbul, 2007-2010, İşaret Yayınları, cilt 1-11. 

Nüzul Sırasına Göre NECM NECM Kur’an’ın Türkçe Meâli, İstanbul, 2011, İşaret Yayınları. 

YURDAKUL, Prof. Dr. Yurdakul, Atatürk’ten Hiç Yayınlanmamış Anılar, İstanbul, 2007, 7. 

Baskı, Truva Yayınları. 

ZEYBEK, Namık Kemal, O, Hakiki Bir Müslüman’dı, (http://w3gazi.edu.tr/ 

ayerdem/gazetemak/ohakiki.html).  

ZÜLFIKAR, Hamza, "Atatürk'ün Balıkesir Hutbesi", Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Atatürk 

Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999. 

Sedat ŞENERMEN  

 İZMİR, KASIM 2012  

 

 

http://w3gazi.edu.tr/

	I. GİRİŞ
	II. BİRİNCİ BÖLÜM
	A.  İSLAM’IN GERÇEK MÜMİNLERİ EMPERYALİZME KARŞI BİRLEŞİYOR
	B. İSLAM DÜNYASI, MUSTAFA KEMAL’İ İSLAMİ KİMLİĞİYLE TANIYOR
	1. PAKİSTAN’IN KURUCUSU Muhammed Ali Cinnah
	2. PAKİSTAN DEVLET BAŞKANI EYÜP HAN
	3. BÜYÜK DÜŞÜNÜR VE ŞAİR MUHAMMED İKBAL
	4. LİBYALI ŞEYH AHMET ŞERİF SENÜSİ
	5. BİR ÖRNEK DE BATI DÜNYASINDAN

	C. MUSTAFA KEMAL’İN ÇANAKKALE SAVAŞI YILLARI
	D. MUSTAFA KEMAL’İN MİLLİ MÜCADELE YILLARI
	1. MİLLİ MÜCADELE EHLİ SALİBE KARŞI VERİLEN DİNİ BİR MÜCADELEDİR
	2. MİLLİ MÜCADELE’NİN “DİNİ MÜCADELE OLDUĞU” KONUSUNDA BİRKAÇ ÖRNEK
	a) Atatürk, Milli Mücadeleyi aynı zamanda “Dini Mücadele” olarak nitelediği mektuplarından birini de, Kütahya Mutasarrıfı Sait Bey’e göndermiştir:
	b) Mustafa Kemal, Türk Özgürlük ve Bağımsızlık Savaşı’nın kutsal bir boyutunun olduğunu; bu mücadelenin aynı zamanda, Müslümanların bağımsızlığını / kurtuluşunu amaçladığını belirtmiştir.
	c) Atatürk, Hürriyet ve Bağımsızlık Savaşı’nı, Müslümanların Batılılardan kurtuluş mücadelesi olarak değerlendirmiştir. Bu mücadelede Türk Milletinin Müslüman kimliğini hep ön planda tutmuştur.
	d) Atatürk, Özgürlük ve Bağımsızlık Savaşı’nın amacını, İslam’ın kurtuluşu olarak nitelemiştir. Bu amaç için savaşan Türk ordusunun başarısı için dua edilmesini istemiştir.


	E. İSTİKLAL SAVAŞI ALLAH’IN buyruğuna GÖRE BAŞLIYOR
	F. ATATÜRK’E GÖRE KURTULUŞ SAVAŞININ AMACI  İSLAM'IN KURTULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMEKTİR
	1. ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİNDE ALLAH’DAN İLAHİ YARDIM TALEBİ
	a) ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİNDE İLAHİ YARDIM İSTEĞİ
	b) ATATÜRK'ÜN KİŞİĞİLİNDE ALLAH'A HAMD VE ŞÜKÜR
	c) ELHAMDÜLİLLAH HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ
	d) T.B.M.M.’NİN HAMD İLE AÇILIŞI
	e) ZAFER'DEN SONRA ALLAH'A ŞÜKÜR
	f) MİLLETE BEYANNAMEDE ALLAH'A ŞÜKÜR
	g) ATATÜRK'de ALLAH'a ŞÜKÜR,  BİR İNANÇTIR

	2. KUR'AN'DA ZAFER VAADİ
	3. KUR'AN'DA ŞÜKÜR
	4. KURTULUŞ SAVAŞI NE İLE KAZANILDI?


	III. İKİNCİ BÖLÜM
	A. MİLLİ MÜCADELEDE KUR’AN’IN YERİ
	1. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI
	2. ATATÜRK: "DİNİMİZDE BELLİ HÜKÜMET ŞEKLİ YOKTUR"
	a) "Devlet idaresinde danışma ve görüşme çok önemlidir.
	b) Adaletin gereğine ise, herkes katılır.
	c) “Devlet Başkanına itaat ise, Toplumla ilgilidir. Tek bir ferde itaat etmek değildir.

	3. DİNİ ATATÜRK GİBİ ANLAMAK

	B. 9 MAYIS 1920 MEMLEKET DȂHİLİNE BEYANNAME

	IV. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	A. TAM BAĞIMSIZLIKTAN SONRA AYDINLANMA DÖNEMİ
	1. DİNİN KAYNAĞI KUR’AN’DIR
	2. DİNİMİZ İÇİN DEĞER ÖLÇÜSÜ: DOĞRUYU / YANLIŞI AKLINI KULLANARAK KUR’AN’LA KARŞILAŞTIRMAK
	3. ATATÜRK’ÜN TESPİTLERİYLE UYDURULAN DİN
	a) DÖRT HALİFE’DEN SONRAKİ DÖNEMDE İSLÂM ȂLEMİ
	b) İKİ KANALDAN İLERLEYEN DİN
	c) ATATÜRK, TOPLUMUN DİNİ YAŞAMINDAKİ YANLIŞI TESPİT EDİYOR: DAHA KARIŞIK, SUN’İ, BATIL İNANÇLARDAN İBARET BİR DİN
	d) KARIŞIK, SUN’İ, BATIL OLAN İNANÇ: ŞİRK


	B. KURAN’IN TÜRKÇE’YE TERCÜMESİ
	1. ATATÜRK’ÜN, TÜRK MİLLETİNİ GERÇEK İSLAM’A / KUR’AN’A YÖNLENDİRMESİNİN NEDENLERİ
	2. ATATÜRK’ÜN, KUR’AN’I TÜRKÇEYE TERCÜME ÇALIŞMALARINDAKİ GEREKÇESİ
	a)  “Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kur’an Türkçe olmalıdır.”
	b) “Türk, Kur’an’ın arkasından koşuyor; fakat O’nun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var, bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım, arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın.”
	c)  “Türk insanı Kur’an’ı kendi ana dili ile okursa daha dindar ve de asıl benimsediği dinin yüceliğini derinden ve şuurlu kavramış olacaktır.”
	d)  İnsan, anasına nasıl ana diliyle hitap ederse, Allah'a da yine ana diliyle hitap eder:
	e) Bu konuda 1926 yılında Bursa Türk Ocağı’nda Atatürk, Kur’an’ın tercümesinin yapılmasını tartışmıştır: Yapılacak bu çalışmaya dinin ruhuna uygunluğundan emin olarak girmek istemiştir.
	f) Atatürk'le birlikte, Kur'an'ın tercümesi hareketi “Milli Bir Mesele” haline gelmiştir.
	g) O Dönemde Mevcut Olan Kur’an’ın Türkçe Çevirileri;
	(1) Kura'nı Kerim Tercümesi. Cemil Sait:
	(2) Nurü’l-Beyan; Kur’an'ı Kerim'in Türkçe Tercümesi:
	(3) Kur'anı Kerim Tercümesi:
	(4)  Terceme-i Şerife, Türkçe Kur'anı Kerim:
	(5) Maani-i Kur'an’ı Kerim, Kur'anı Kerimin Türkçe Tercümesi: İsmail Hakkı İzmirli.
	(6) Tercemeli Kur'anı Kerim:
	(7) Hülâsatü’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur'an:
	(8) Tanrı Buyruğu, Kur’anı Kerimin tercüme ve tefsiri: Ömer Rıza Doğrul.


	3. KUR’AN-I KERİM’İN TERCÜME VE TEFSİRİ KONUSUNDA T.B.M.M. KARARI
	4. ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI DİN’İN KUR’AN KAYNAKLI OLMASI ÇALIŞMASININ İLK SEMERESİ / ESERİ: HAK DİNİ KUR’AN DİLİ
	5. ATATÜRK, DİN’İ KUR’AN, KUR’AN’I DİN YAPMAK İSTEMİŞTİ
	6. ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI VE ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI “KUR’AN’a DÖNÜŞ” anlayışının DEVAMI OLARAK BUGÜN NE YAPMAK GEREKİR?
	7. ATATÜRK, TBMM KARARIYLA GERÇEKLEŞEN KUR’AN TERCÜMESİNE NEDEN İHTİYAÇ HİSSETMİŞ OLABİLİR?


	V. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
	A. DİN HİZMETLERİ VE EĞİTİMİ ALANINDA ATATÜRK'ÜN HAMLELERİ
	1.  HUTBE'NİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ
	2. CAMİLERDE TÜRKÇE KUR'AN OKUMALARI:
	3. DUANIN ANA DİLLE YAPILMASI
	4. HALKIN RAĞBETİNİ ARTIRMAK İÇİN CAMİLER SIHHİ VE BEDİİ BİR HALE GETİRİLMELİ

	B. TÜRKİYE’Yİ LAİKLEŞTİREN YASALAR

	VI. ATÜRK’ÜN BÜYÜK SIRRI?
	VII. KAYNAKÇA

