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G N S O Z 

"Din Politikasi Vzerine Konu^malar" ba$ligini ta§iyan 
bu eser, Gazi M. Kemal Ataturk'un, ceqitli tarihlerde yap-
tigi konu$malarm, din He ilgili kisimlarim bir araya top-
lamaktadir. Bumtnla gudiilen'amac, O'nun, birbirine zit 
yorumlara ugratilan, bu konudaki gdru§lerinin, objektif 
esasta takdimine ve tanitilmasma hizmet etmektir. 

Gazi M.K. Ataturk'un bu eserde yer alan konuynala-
ri, O'nun, sadece yaymlanmi§ olan soylev ve demeglerinden 
yapilmi§ sinirli bir derlemedir. Temenni edilir ki, bu i§le 
gorevli kurumlar, O'nun butun konugmalarim bir an once 
yaymlami$ olsunlar. 

G. M. K• Ataturk'un metinlerdeki diline herhangi bir 
miidahelede bulunulmami§ olup, koniqmalari orjinal §ekliyle 
verilmi<jtir. 

Kitaba, "Ataturk'un Din Goriigii" ba§ligi altmda, ta-
rafimdan hazirlamm§ bir ara§tirma yazisi eklenmigtir. 

Ankara, 1985 Prof. Dr. Kemal Aytaf 
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ATATORK'UN DIN GORt)§U 

PROF. DR. KEMAL A Y T A g 

Atatiirk, din ve laiklik konusundaki gorii^lerini, belirli 
bir eserinde toplu olarak kaleme almi§ degildir. O, bu ko-
nudaki gdru§lerini, ?e§itli yerlerde ?e§itli vesilelerle yapmi§ 
oldugu konu§malarinda dile getirmi§tir. Bu konu§malar, 
Atatiirk'' tin Soy ley ve Deme fieri ba§ligi altinda yayinlan-
mi§tir. Ara§tirmanin ana kaynagini, onun bu konu§malari 
te§kil etmektedir. 

Bu ara§tirmada ele alinan konular, §u ii<; ana grupta 
toplanmi§tir: 

— Atatiirk ve Dindarhk 
— Atatiirk ve islamlik 
— Atatiirk ve Laiklik 

1. ATATORK VE DJNDARLIK MESELESt 

Belirli gevreler, daha ba§tan itibaren, Atattirk'iin 
"dine kar^i' veya "dinsiz" oldugu gorii§unu yaymaya ba§-
lami§lardir. Bu ki§iler, daha sonraki devirlerde de, bu yon-
deki faaliyetlerini, firsat bulduk?a a?ik ve kapah §ekillerde 
surdurmek istemi§lerdir. 

Atatiirk, bu gibi gevrelerin iddialarinin ziddina, laik 
zihniyete sahip, "dindar" bir kisidir. O, konu§malarmda, 
sik sik, Tanri'nin varligini kabul ettigini dile getirir. Mesela, 
1 Kasim 1922'de, T.B.M.M.'de yaptigi konu§masina, §u 
cumlelerle ba§lar: 

"Ey arkada§!ar! 
Tanrt birdir, btiytikttir." 
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Ayni §ekilde, 7 §ubat 1923'te, Balikesir Pa§a Camiinde 
verdigi Tiirkge hutbesinde §unlan soyler: 

"Ey millet! 
Allah birdir, §am buyuktur." 

Atatiirk'tin konu§malarindan ahnan.bu iki alinti, kesin 
olarak sunu gostermektedir ki, o, tek Tanriya inanan bir 
ki§idir. 

Burada felsefi bir soru soralim: Atatiirk'ua kabul 
edip inandigi bu tek Tanri, acaba hangi dinin veya felsefi 
gorti§tin Tanrisidir. Qunku Islamlik di^inda, yine vahiy 
dinlerinden olan Musevilik de tek Tanriya inanmaktadir. 
Aynca ?e§itli felsefi akimlar ve ozellikle Deistler ve Pan-
teistler de tek Tanriya inanirlar. Ataturk'un bunlar ara-
sindaki yeri neresidir? 

Atatiirk, inandigi tek Tanrinin, hangi dinin Tannsi 
oldugunu aijik ifadelerle dile getirmi§tir. Mesela, 16 Mart 
1923'te Adana Ttirkocagi'nda Adana esnaflanna hitaben 
yaptigi konu§masinda bu hususu §oyle a?iklar: 

"Elhamdiilillah hepimiz muslumaniz, hepimiz din-
dan z . " 

Atatiirk dindar ve mtisltiman bir dii§tinurdtir. Bu ytiz-
dendir ki, o, Islamhktan bahsederken hep "dinimiz", Hz. 
Muhammed'dQn bahsederken de hep "peygamberimiz", 
"peygamber efendimiz" veya "cenabi peygamberimiz" de-
yimlerini kullanir. Mesela, 7 §ubat 1923'te, Balikesir Pasa 
Camiinde verdigi hutbesinin bir ba§ka yerinde §oyle der: 

"Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, cenabi 
hak tarafindan insanlara dint hakikatleri teblige 
memur ve resul olmuqtur. Kanunu esasisi, ciimle-
mizce malumdur ki, Kur'am azimu^anda nusus-
tur. Insanlara feyz ruhu vermis olan dinimiz, son 
dindir, ekmel dindir,\ 

Gorultiyor ki, Atatiirk, bir yandan seriatgilarin, diger yan-
dan ateistlerin, "dine kar$i' ya da "dinsiz" oldugu seklin-
deki yanli§ degerlendirmelerinin aksine, muslumanhga 
bagli, dindar bir ki§idir. 
10 



2. ATATURK'UN tSLAMLIK HAKKINDAKt 
DEGERLENDtRMELERt 

Atatiirk laik zihniyete sahip bir du§uniirdur. Bu sebep-
le, O'nun Islamlik hakkindaki goru§leri, bir yandan §eriat-
ci, diger yandan ateist gorii§ ve yorumlarla taban tabana 
zit bulunmaktadir. 

Atatiirk, mensubu olmakla iftihar ettigi lslamhk'da, 
§u iki yonii birbirinden ayinr: 

— Kaynagmdaki saf §ekliyle islamlik. 
— Kaynagmdaki saf sjeklini kaybetmiq haliyle islamlik. 
Atatiirk, islamhgin kaynagmdaki bozulmami§ saf §ek-

line baghdir. Fakat ?e§itli unsurlarin karismasiyla, bu saf-
ligmi kaybeden "miiesseselesmi§ §ekiileri"ne de kar§idir. 

§imdi bu sirayi izleyerek, onun islamlik hakkindaki 
gorii§lerini ele alalim: 

2.1. Kaynagmdaki Saf §ekliyle islamlik 
Atatiirk, kaynagmdaki saf §ekliyle olan islamhgi, bir 

din bilimcisinin yapabilecegi divide, objektif esaslara da-
yandirarak degerlendirir. O'na gore Islamlik, en miikem-
mel bir dindir. Atatiirk, islamhgin en miikemmel bir din 
olu§u konusundaki goru§iinu §u iig yonden temellendirir: 

a) Islamlik tabiata ve akla uygun bir dindir: 
islamlik, Atatiirk'e gore, en miikemmel bir dindir. 

Zira islamlik, birinci planda tabiata ve akla uygun bir din-
dir. Atatiirk, bu hukmiinii, 31 Ocak 1923'te izmir'de eski 
giimriik binasinda yapilan bir toplantida, halka hitaben 
yaptigi bir konu§masinda §oyle ifade eder: 

"Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. 
Ve ancak bundan dolayidir ki, son din olmu$tur. 
Bir dinin tabii olmasi ifin akla, fenne, ilme ve 
mantiga tetabuk etrnesi lazimdir. Bizim dinimiz 
bunlara tamamen mutabiktir." 

b) islamlik Tanri ile kul arasmda araci kabul etmeyen 
bir dindir: 
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islamligin kaynagindaki saf §ekliyle en miikemmel 
bir din olu§unun ikinci kanitini, O, bu dinin Tann ile kul 
arasinda araci kabul etmeyi$inde goriir. islamhk'ta herkes, 
Tanri ile olan manevi temasini, higbir araciya gerek olma-
dan kurabilir. islamligin bu modern karakterini, Atattirk, 
31 Ocak 1923'te izmir'de y?.ptigi bir konu§masinda §oyle 
ifade eder: 

"Islam hayati igtimaiyesinde hig kimsenin bir 
sinifi mahsus halinde muhafazai mevcudiyete 
hakki yoktur. Kendilerinde boyle bir hak goren-
ler, ahkami diniyeye muvafik harekette bulun-
mu<j olmazlar. Bizde ruhbanhk yoktur, hepimiz 
musaviyiz ve dinimizin hukiimlerini mutesaviyen 
ogrenmeye mecburuz"\ 

Ayni ger?egi, O, 20 Mart 1923'te, Konya genglerine hita-
ben Tiirkocaginda yaptigi konu§masinda §oyle agiklar: 

"Her §eyden ewe I $unu en iptidai bir hakikati 
diniye olarak bilelim ki, bir s/mfi mahsus yoktur. 
Ruhaniyeti reddeden bu din, inhisari kabul etmez". 

c) Islamhk ilerlemeyi ve gali§mayi emreden bir dindir: 
Kur'ani Kerim, "o&w" emri ile ba§lar. ilerlemeyi ve 

5ah§mayi ogiitler. Pek 90k hadis, ilmin ve 9ah§manin 
onemini, veciz ifadelerle dile getirir. Ataturk, islamligin, 
esasinda ilerlemeyi ve 9ali§mayi emreden bir din olu§unu 
Qe§itli konu§malarinda a^iklar, Mesela, 5 §ubat 1923 tari-
hinde, Akhisar'da, Belediyede Hoca Hakki Ismail EfendV 
nin nutkuna cevap olarak yaptigi konu§masinda, bu hususu 
§oyle aijiklar: 

"Allah''in emri gok gali§maktir. itiraf ederirn ki, 
du$manlarimiz gok galmyor. Biz de onlardan 
ziyade galiqmaga mecburuz". 

Ayni konu§masinin bir ba§ka yerinde ise, ayni konuda 
§oyle devam eder: 

"Dinimizin talep ettigi gali§mak sayesindedir ki, 
tig buguk senelik bir miiddet zarfinda pek muhim 
netice elde edilmi$tir". 
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2.2. Kaynagindaki saf qeklini kaybetmi$ haliyle is-
lamhk 

Atatiirk, islamligin esasinda en miikemmel bir din 
oldugunu kabul etmekle birlikte, Hz. Muhammed'in olii-
miinden kisa bir sure sonra, musltimanlarin islamligi yo-
rumlayis ve degerlendiri§lerinde ,du§tiikleri hatalarx birer 
birer analiz eder ve bunlan dakik bir tenkidden gegirir. 
O'nun bu konuda yapmi§ oldugu tenkidler, a§agida sira-
lanan ii? ana noktada toplanir. 

a) Miisliimanlar batil itikadlarm tesiri altma girmi§-
lerdir: 

Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi a^ilarindan ele ali-
nirsa, dinlerle ilgili olarak §oyle yaygin bir durum goriiliir: 
Dinlerin kaynagini te§kil eden kutsal kitaplar degi§mez ola-
rak kahrken, bu kitaplara bagli dini anlayi§ ve yorumlar, 
siirekli bir degi§ime ugramaktadirlar. 

Atatiirk'e gore islamhk, ortaya giktiktan kisa bir sure 
sonra, bir dini miiessese olarak, kendini benimseyen ka-
vimlerin eski inane ve gelenekleriyle kan§mak suretiyle, 
kaynagindaki safhgmi kaybetmi§tir. Bu geli§im birdenbire 
degil, tedricen olmu§tur. 

Atatiirk, bu tarihi gergegi, 20 Mart 1923 tarihinde 
yaptigi Konya konu§masinda §oyle a<;iklar: 

"Bu yiizden cemiyeti Islamiyeye dahil bir takim 
kavimler Islam olduklari lialde sukuta, sefalete, 
inhitata maruz kaldilar. Mazilerinin sakim veya 
batil itiyadat ve itikadiyla Islamiyeti teqvik et-
tikleri ve bu suretle hakikati Islamiyeden uzak-
kipiklan i(in kendilerini du§manlarm esiri yap-
tilar"\ 

Atatiirk, biitiin islam kavimlerinde goriilen bu genel 
geli§ime paralel olarak, Tiirkler'deki durumu, ayni konu§-
masinda daha da ayrintilanna inerek soyle a^iklar: 

"Bu islam kavimleri iginde bizim milletimiz olan 
Tiirkler, milli an'ane ve teamiilleri itibariyle 
sakim §eylere malik degillerdir. Turk igtimai 
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an anelerinin pek fogu fslami hakikatlere uygun 
ve yakindi. Lakin Tiirkler bulunduklari saha, ya-
Sadiklari minhkalar itibanyla bir taraftan Iran, 
diger taraftan Arap ve Bizans milletleriyle temas 
halinde idiler. §iiphe yok ki, temaslarm milletler 
iizerinde tesirleri goriiliir. Turklerin temas ettigi 
milletlerin o zamanki medeniyetleri ise bozulmaya 
ba$lami§ti. Tiirkler bu milletlerin sakim adetlerin-
den, fena cihetlerinden miiteessir olmaktan nefis-
lerini men edememi$lerdir. Bu hal kendilerinde 
mii§evvej, gayri ilmi, gayri insani zihniyetler tev-
lidinden geri kalamamisjtir. I§te sukutumuzun belli 
ba§li sebeplerinden birisini bu nokta te$kil eder". 

Hatta, Atatiirk, Turk tarihinde, islamlikla hi? ilgisi olma-
yan ve batil itikadlardan ibaret ikinci bir dinin te§ekkul 
etmi§ oldugunu ifade eder. 29 Ekim 1923'de, Fransiz yazan 
Maurice Pernot'ya verdigi bir demegte, bu zararh geli§imi 
§oyle tenkid eder: 

"Turk milleti daha dindar olmahdir, yani butiin 
sadeligi ile dindar olmalidir demek istiyorum. 
Dinime, bizzat hakikate nasil inaniyorsam, buna 
da dyle inaniyorum. §uura muhalif terakkiye 
mani higbir $ey ihtiva etmiyor. Halbuki, Tiirkiye' 
ye istiklalini veren bu Asya milletinin ifinde daha 
karnjik, suni itikadlardan ibaret bir din daha 
vardir. Fakat bu caliiller, bu acizler sirasi gelince, 
aydmlanacaklardir". 

Goriiliiyor ki, Atatiirk, ger^ek dine degil, din gibi kabul 
edilen batil itikadlara karsidir. 

b) Musliiman ulkelerde din siyasete diet edilmi§tir: 
Dinin siyasete, menfaate ve baskiya alet edilmesi, in-

sanlik tarihinde yaygin olan bir gorunu§tur. Bunun ornek-
leri, giinumtizde de goriilmektedir. Fakat buna bagh olan 
diger bir yaygin goriinu§ de §udur: Din, nerede siyasete, 
menfaate ve baskiya vasita yapilmij ise, orada igtimai ve 
milli birligi sarsici bir sonug vermi§tir. 
14 



Atatiirk, islam tarihinde de sik sik goriijen bu olguyu, 
din tarihi konusundaki zengin bilgisine dayanarak tahlil ve 
tenkid eder. 1 Kasim 1922'de, T.B.M.M.'de saltanatin 
yikili§ina dair verilen karar miinasebetiyle yaptigi konu§-
masinda, bu konuyu §oyle agiklar: 

" ResulullaK \n vefatindan yirmi be$ sene kadar 
kalil bir zaman sonra dlem-i islamiyet iginde, 
islamin en biiyiik zevatindan ikisi kargi kargiya 
iddiayi hilafet He arkalanndan suriikledikleri aym 
din ve aym irkdaki insanlari kanlar i^inde birak-
makta beis gormediler. En nihayet, hilesinde 
muvaffak olani, saf ve nezih olanim maglup ve 
evlad-i ayalini mahvii peri§an eyledi. Ve bu su-
retle hilafet unvani altindaki emaret-i islamiye'yi, 
yine hilafet unvani altmda saltanat-i isldmiye'ye 
tahvil etti". 

islam tarihindeki bu olayin, islamlar arasinda guniimiize 
kadar devam eden bolucii sonucunu, 20 Mart 1923 tari-
hinde, Konya'da yaptigi konu§masinda soyle degerlen-
dirir : 

"/?/<? o zaman dine mefsedet, Islamlar arasina 
miinaferet girdi ve o zaman hak olan Km'an, 
haksizhgi kabule vasita yapildi\ 

Ayni konu§masinin bir ba§ka yerinde, islamhk tarihinde 
dinin siyaset ve menfaate alet edilmesinin daha sonraki 
seyrini, soyle karakterize eder: 

"Dort halifeden sonra din daima siyaset vasitasi, 
menfaat vasitasi, istibdat vasitasi yapildi". 

Dinin siyasete alet edilmesinin tipik ornekleri, istiklal 
Sava§imiz sirasinda da g6rulmii§tur. Atatiirk, bu feci 
olayi, 13 Agustos 1923'te, T.B.M.M.'nin tkinci Donemini 
a<?i§ konu§masinda §oyle anlatir: 

"Bir tarafdan dini siyasete alet ittihaz ederek 
Anadolu mucahitlerini idamci mahkum ettiler. 
Ahaliyi mahut fetvalarla mukateleye te$vik ey-
lediler. Bir taraftan da bazi pespayelerin ceplerini 
doldurarak Kuvayi Inzibatiye veya Hilafet Or-
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dusu namiyle iizerimize saldirdilar. Saf ve masum 
lialki birqok tesniat He igfal ederek dahilde yer 
yer isyan ate§leri yaktirdilar." 

Goriiluyor ki, Atatiirk, dine degil, dinin siyasete, menfaate 
ve istibdada vasita edilmesine kar§idir. O, ayni §ekilde, 
hakiki din adamlarina degil, dini bu gibi i§lere alet eden-
lere kar?idir. Bunlann birbirine kari§tirilmamasini, mesela 
20 Mart 1923'te, Konya'da yaptigi konu^masinda, §oyle 
belirtir: 

"Efendiler, bir fikri daha tashih etmek isterim. 
Milletimizin ifinde hakiki ulema, ulemanuz 
iginde milletimizin bihakkin iftihar edebilecegi 
alimlerimiz vardir. Fakat bunlara mukabil kisvei 
ihniye altinda hakikati ilimden uzak, liizumu 
kadar taalliim edememi§, Tariki ilimde layiki 
kadar ilerleyememi$ hoca kiyafetli cahiller de 
vardir. Bunlarin ikisini birbirine kari^tirmama-
hyiz." 

c) Miisliimanlar medeniyete uzak durmu$lardir: 
Atatiirk, kaynagindaki §ekliyle, ilim ve medeniyeti 

destekleyici karaktere sahip islamligin, daha sonralan, 
miislumanlarin medeniyete uzak durmalari yuzunden, bu 
niteligini kaybettigini belirtir. Islam kavimlerinin medeni-
yete uzak kalmalannin ana sebeplerinin ba§inda, bu ka-
vimlerin bugiinkii medeniyeti, bir Hristiyan medeniyeti 
seklinde kabul eden bir yanli§ hiikmiin yer aldigini goriir. 
O, bu hususu §5yle agiklar. 

"Islam alemine dahil cemiyat ile Hristiyaniyet 
kitleleri arasmda birbirini gayri kabili af goren 
bir husumet mevcuttur. islamlar, hristiyanlann, 
hristiyanlar Islamlarm ebedi dii$mam oldular. 
Birbirine kafir, mutaassip nazariyle baktilar. 
iki diinya yekdigeriyle asirlardan beri bu taassup 
ve husumetle ya$adi. Bu husumetin neticesidir ki, 
Islam alemi garbin her asir bir $ekil ve rengi ne-
vin olan terakkiyatindan uzak kalmi§ti. Qiinkii 
ehli islam o terakkiyata ademi tenezziille, nef-
retle bakiyordu". 
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3. ATATORK VE LAiKLiK 
I 

3.1. Laikligin Anlami 
Laiklik, dar ve geni§ anlamda olmak iizere ikili bir 

bigimde kullanilmaktadir. 
Dar anlamda laiklik, din ile devlet i§lerinin birbirin-

den ayrilmasidir. Gen is anlamda laiklik, insanin inang, 
ibadet ve dii§unce hurriyetinin giivence altma alinmasidir. 

Tarihi agidan ele ahnirsa laiklik, iimmet hayatmdan 
millet hayatina gegi§le ortaya gikan bir duygu, dii§iince ve 
ya§ayi§ bigimidir. Ba§ka bir deyimle, laiklik, iimmet dev-
rindeki §eriatm, millet devrindeki alternatifidir. 

Laiklik, Fransiz ihtilalinden itibaren, millet hayatina 
gegen toplumlarda benimsenerek yayilmi§tir. 

Bu diisiince ve ya§ayi§ bigimi, bir fikir-olarak 19. yiiz-
yilm ba§lanndan itibaren Turkiye'de de ijlenmeye ba§la-
mi§tir. Fakat uygulamaya aktarihji, ilk defa teokratik, yani 
iimmetgi bir devlet olan Osmanli imparatorlugunun yiki-
larak, yerine mill! bir devlet olan Turkiye Cumhuriyetinin 
kurulmasiyla ba§lami§tir. Bu, yeni milli devlet igin bir za-
ruretti. Bu konudaki uygulamalar, Ataturk'un eseridir. 

3.2. Din ile ili§kileri agisindan tallica devlet modelled 
Din ile ili§kileri agisindan ana devlet modelleri, ba§hca 

su iig ana grupta toplamak mumkundiir: 
— §eriatci devlet modeli 
— Ateist devlet modeli 
— Laik devlet modeli. 

Once bu modelleri kisaca karakterize edip, sonra mu-
kayese edelim. 

a) §erVatci devlet modelinin ana karakteristigi 
Teokratik ya da §eriatci modeller, §u noktalarla ka-

rakterize edilir: 
— Devlet §er'i esaslara gore kurulmu§tur. Din devlet 

iizerinde hakimdir. 
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— Igtimai, siyasi, iktisadi ve kiiltiirel hayat ser'i esas-
lara gore diizenlenmi§tir. 

— Vatanda§lann inang, ibadet ve du§iince hiirriyet-
lerine, ancak §eriatin gizdigi sinirlar iginde izin verilmek-
tedir. 

b) Ateist devlel modelinin ana karakteristigi: 
Ateist devlet modeli, su noktalarla karakterize edilir: 
— Devlet, din iizerinde hakimdir. Hatta Devlet, ne 

dinin muessesele§mi§ §er'i §eklini, ne de ferdin ig ya^anti-
sini ilgilendiren ferdi varligini kabul eder. 

— Dinden arta kalan bo§luk, ateizm felsefesi ile dol-
durulmak istenir. 

— Vatanda§larin inang, ibadet ve du§unce hiirri-
yetleri devlet tarafindan kanuni giivence altina alinmi§ 
degildir. 

c) Laik devlet modelinin ana karakteristigi: 
Laik devlet modelinin ana karakteristigi, su nokta-

larda toplanabilir: 
— Devlet ile din i§leri birbirinden ayrilmakta, birinin 

digeri iizerindeki hakimiyeti kabul edilmemektedir. 
— Devlet diinyevi gereklere uygun diisecek bir yapiya 

gore kurulmu§tur, 
— Din ise, insanlann metafizik yajantisina cevap ve-

ren bir kaynak olarak fonksiyonunu siirdtirmekte, 
— Vatandaslarin inang, ibadet ve dLisunee hiirriyet-

leri devlet tarafindan giivence altina alinmaktadir. 
c) Kisa bir mukayeseli baki$: 
Bu iig ana model, dayandiklan temel ilkeler yoniin-

den mukayese edilirse, §oyle bir durum ortaya gikar: 
— Teokratik model $er'i dine, 
— Ateist model, ateist ideolojiye, 
— Laik model ise viedan ve du$iince hiirriyetine 

dayanir. 
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Yahut, bu tie model inane ve ibadet hiirriyeti agisin-
dan birbiriyle mukayese edilirse, aralarinda §u gibi ortak, 
benzer ve farkli yonler oldugu ortaya Qikar: 

— Teokratik model, bu hiirriyeti §er'i esaslara uygun 
dti§medigi i^in kabul etmez, 

— Ateist model, bu hiirriyeti, ateizm dogmalariyla 
gati§tigi igin reddeder, 

— Laik model, bu hiirriyeti, aklin ve vicdanin temel 
bir ihtiyaci oldugu i?in kabul eder. 

Bu kisa mukayeseli degerlendirmenin de gosterdigi 
gibi, laik model bir yandan teokratik modele, diger yan-
dan da ateist modele, zit bulunmaktadir. 

§eriatgi ve ateist akimlarin Atatiirk" nxv eseri olan laik 
modele kar§i olmalari, i§te bu temel zitliktan ileri gel-
mektedir. Gerek teokratik ve gerekse ateist model, dii§iince 
ve vicdan hiirriyetini kabul etmeyi§leri yoniinden ise birbir-
iyle birle§irler. 
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iKiNci BOLUM 

GAZt MUSTAFA KEMAL ATATURK 

D t N P O L i T i K A S I 

U z e r i 11 e 

K O N U § M A L A R 





Mt'JTAREKEDEN MECLISiN AgiLMASINA KADAR 
KADAR GEQEN ZAMAN ZARFINDA CEREYAN 

EDEN SIYAS! OLAYLAR HAKKINDA 
(21 Nisan 1920) 

£iinku, bizzat bulunmu§ olmak itibariyle kongrenin 
o zmanki zihniyetine yakindan vakifim. Herhalde camia-i 
Osmaniye'nin tamamiyeti, istiklali millinin temini, bilhassa 
makami muallayi saltanatin masuniyeti mutlaka §ayani 
itimat bir kuvvete ve saglam bir idareye miitevakkiftir 
ve bunlar ise ancak hakimiyeti milliye esasina miistenit 
idare ve kuvvettir. Erzurum Kongresinde hududu millimiz 
dairesinde ya§iyan anasir-i gayri miislime dahi nazari 
dikkate alinmi§tir. Cumlemizce malumdur Efendiler. 

Anasir-i gayri miislime ekalliyetler nami altinda biitiin 
diinyanin mevzuubahis ettigi ve bilhassa bizim memle-
ketimize tealluk ettikge pek biiyiik ehemmiyetie nazari 
dikkate alinan bir meseledir. Bittabi bu meselede bir 
esas dii§iinmek lazimdir ve o zamana da lazim idi. Kong-
renin vaz'ettigi esas veghile anasir-i gayri muslimeye, 
anasir-i muslimeye verilmis olan hukuku vermekten iba-
ret olacaktir ve bundan daha tabi! bir esas bulamam. 
Bununla ayni hudut dahilinde ya§iyan insanlara ayni 
hukuku kanuniyeyi bah§etmi§ oluyordu. 
(Atatiirk'iin Soylev ve Deme?leri I, S. 30-31) 

23 



: 

• 



HlJKt lMET TESKILATI HAKKINDA 
(24. 4. 1920) 

Bizim bu zemindeki tetkikat neticesinde hasil ettigimiz 
kanaate gore idarenin bu §eklini mahzurdan salim gorme-
mekteyiz. £iinku Devlet-i Osmaniye diger herhangi bir 
devlet gibi hukumdarimn niifuz-u cismanisj etrafinda 
mute§ekkil degildir. Makam-i saltanat ayni zamanda ma-
kam-i hilafet olmak itibariyle padi§ahimiz cumhur-u is-
lamin da reisidir. Mucahedatimizin birinci gayesi ise sal-
tanat ve hilafet makamlannin tefrikini istihdaf eden dii§-
manlanmiza irade-i milliyenin buna musait olmadigini 
gostermek ve bu makamat-i mukaddeseyi esaret-i ecne-
biyeden tahlis ederek ululemrin salahiyetini dii§manin 
tehdit ve ikrahindan azade kilmaktir. Bu esasa gore Ana-
dolu'da muvakkat kaydiyle dahi olsa bir hiikumet reisi 
tanimak veya bir padisah kaymakami ihdas etmek higbir 
suretle kabili cevaz degildir. 

$u Aalde reissiz bir hiikiimet viicuda getirmek zarureti 
i?indeyiz. Halbuki bir nokta-i, ahdette tevaziin etmiyen 
kuva-yi devletin1 ahengi mesaisini idameye dahi imkan 
yoktur. Diger taraftan her hangi bir makama kuva-yi 
devlet ve milleti tevhit ve tevzin selahiyeti bah§ederek o 
makami gayri mesul tanimak mucib-i felakettir. Halifenin 
bile mesuliyetini esas olarak kabul etmi§ olan islamiyetin 
boyle sureti tesviyelere musait olamiyacagi a§ikardir. 

Bu mu§kiil ve yekdigeriyle telifi imkansiz esasat i?in-
de dur-ii diraz tetkikat icra ederek nihayet islamiyetin 
§erait-i esasiyesine muracaatla Meclisi alinizde teksif edil-
mi§ olan ve biitiin cumhur-u islamin da miizaharet ve mu-
vafakatine mazhar bulunan irade-i milliyeyi bilfiil mukad-
derat-i vatana vaziulyed tanimak umde-i esasiyesini kabul 
ediyoruz. Azayi muhteremenin, bu nikat-i nazar hulasa 



tan tamim olunarak, intihabina delalet olunmasi ve sala-
hiyet-i fevkalade kaydiyle intihap edilmi§ bulunmalari ve 
muntehiplerin de teksir ve tevsi olunmasi, esas itibariyle 
bu umdenin milletge de tamamen kabul ed ;lmi§ olduguna 
delildir. Binaenaleyh Meclisi aliniz, haiz oldugu salahi-
yet-i fevkaladeye binaen karsisina gikacak bir kuvve-i 
icraiyeyi yalniz murakabe etmek ve mesail-i hayatiye-i 
millet iizerinde boyle bir heyetle miicadeleye mecbur kal-
mak gibi vaziyet-i haziranm miitehammil olamiyacagi 
mahdut bir vazife-i te§riiye ile degil, idare-i umumiye-i 
milleti fiilen deruhde ve selamet-i memleket ve hilafeti 
bizzat temin ve miidafaa vazife ve salahiyetiyle te^ekkul 
etmi§tir ve artik Meclisi alinizin fevkinda bir kuvvet mev-
cut degildir. 

i§te memleketimizin §imdiye kadar gegirdigi buhran-
dan, felaketlerden, kah Avrupa'yi taklidetmek, kah idare-i 
umur-u devleti §ahsi nokta-i nazarlara gore tanzim ve 
tensika gali§mak, kah Kanunu Esasiyi bile ihtirasat-i §ah-
siyeye bazige eylemek gibi pek elim neticelerini gordiigii 
basiretsizliklerden hasil olan intibah-i umumiye terciiman 
oldugumuz itikadiyle §u mii§kiil ve buhranli devri tarihinin 
miicahedatini bu yolda tensik* etmek taraftanyiz. Bittabi 
hiikum heyeti muhreremelerinindir. Yalniz maruz oldugu-
gumuz inhilal tehlikesine ve umur-u devlet ve milletin uzun 
miiddetten beri mercisiz kaldigma tekrar nazarf dikkati 
celbederek biliizum nazariyat arasinda devam edecek 
munaka?atin en fena idarelerden daha ziyade sui tesirat 
tevlid edecegini arz etmegi de vazife-i hamiyet icabi 
goruyorum. Cenabihak muvaffakiyet ihsan etsin, amin" 
(iig dakika sure §iddetli alki§lar). 
(Ataturk'iin Soylev ve Deme^leri 1, S. 62-63) 
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BEYPAZARI OLAYLARI HAKKINDA 
(25. 4. 1920) 

•-Mustafa Kemal Pa§a (devamla) — Mesela: Makam-i 
hilafete kar§i higbirimizin varid-i hatiri olamiyacak yalan-
lar, icat ve ihtira ediliyor. Mesela Bol§evikler geliyor. 
Koyumiizu, kasabamizi, harabedecek, hepimizi idam ede-
cek, gabuk silah ba§ina, tabii koylii cahil, bilmez, silah-
larmi aliyor ve geliyor. Ne oldugunu anlamadan, kar§i 
kar§iya geldigi kimselerle miisademe olduktan ve bir defa 
kan dokiildukten sonra tabiatiyle bir husumet ve bir anla-
§amamazlik viicuda geliyor. Her halde efkann tesemmii-
mattan vikaye edilecegine hig §iiphemiz yoktur. 
(Atatiirk'un Soylev ve Deme^leri I, S. 67) 
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ANKARA iLERi GELENLERiYLE BiR KONU§MA 
> (28. 12. 1920) 

Ankara'ya geli§inin ertesi giinii biiyiik 
bir heyet halinde Ziraat okulunda Mus-
tafa Kemal'i ziyaret edenlere hitaben. 

Efendiler, higbir millet, milletimizden ziyade ecnebi 
unsurlariri itikadat ve adatina riayet etmemistir. Hatta 
denilebilir ki edyani saire erbabmin dinine ve milliyetine 
riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir. 

Fatih istanbul'da buldugu dini ve milli te§kilati oldugu 
gibi birakti. Rum patriki, Bulgar eksarht ve Ermeni kate-
gigosu gibi hiristiyan riiesayi diniye haizi imtiyaz oldu. 
Kendilerine her turlii serbesti bahsedildi. 

istanbul'un fethindenberi, gayri muslimlerin mazhar 
bulunduklari bu imtiyazati vasia, milletimizin dinen ve 
siyaseten dunyanin en miisaadekar ve civanmert bir mil-
led oldugunu ispat eden en bariz delildir. 

Milletimize bu isnadatta bulunan muanzlar insaf 
etsinler de, dunyanin en biiyiik ve medeni milleti oldugunu 
iddia edenlerden, dini islami sureti resmiyede tanimiyan, 
Islamlari pazar guniinii yevmi tatil ve mubarek suretinde 
tanimaga icbar eden ve islamlann yevmi mahsusu olan 
cuma giiniinii resmen tanimiyan milletler oldugunu unut-
masinlar. 

Memleketimizde ya§ayan anasin gayri miislimenin 
ba§ina ne gelmis ise, kendilerinin ecnebi entrikalanna kapi-
larak ve imtiyazlarini suiistimal ederek sureti vahsiyanede 
takip ettikleri iftirak siyaseti neticesidir. 

Herhalde Tiirkiye'de zuhura gelmis §ayani arzu olma-
mayan bazi ahval birgok esbap ve mazerete istinat etmek-
tedir. Bunu da kat'i olarak arzedebilirim ki bu ahval, 
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Avrupa devletlerinde mazeretsiz irtikap edilmi§ bunca iti-
safattan pek dun bir mertebededir. 

Rusya'mn Polonya'ya kar§i bir buguk asir muddet 
takip ettigi hunrizane siyaset, Kafkasya'da £erkezlere ve 
program namiyle Musevilere tatbik ettigi mezalim, bu 
meyanda sayilacak misallerdendir. 

» Tekrar ediyorum, aleyhimizde sarfedilen miitaleat yan-
li§tir, bu hakikat tarihen ve mantiken sabittir. Bu hususu 
yalniz garba degil, hatta vatanda§lanmiza da ehemmiyetli 
bir surette ihtar etmek luzumunu hissediyorum. £iinku 
nadirattan olmakla beraber teesiifle i§itiyoruz ki, milletin 
tarihini okumami§ veya hissi milliden mahrum kalmi§ 
olmasi lazimgelen bazi sahislar, ecnebilerin aleyhimizde 
serdettikleri ithamati reddetmedikten ba§ka vatanlarini, 
kabahatli gostermekten gekinmiyorlar. Hala bugiin, Sul-
tani mektebinin salonlanm aleyhimizde konferans verdir-
mek igin ecnebilere kii§ade bulunduranlar var, bu gibi-
lere lanet... 

Bu hudut dahilinde kalan aksami memalikimiz camiai 
Osmaniyeden layenfek bir kill olarak kabul edilmi^tir. 
Beyannamenin dordiincij maddesine bakalim! Bu madde 
ile biz, bizimle beraber yasayan anasiri gayrimiislimeyi 
ayni hukuk ve ayni salahiyette kabul ediyoruz. Hepimiz 
bu devletin miisluman ve anasiri gayrimuslime dahil ola-
rak ayni suretle tebaasiyiz. Ve bu itibarla ciimlemizin huku-
ku birdir. igimizde ya§ayan gayrimuslim vatanda§larimiza 
'bizim hakimiyeti siyasiye ve muvazenei igtimaiyemizi 
ihlal edecek fazla birtakim imtiyazat veremeyiz. Bu madde, 
dahili siyasetimizdeki kanaati umumiyemizi izah etmekte-
dir. Yedinci madde; siyaseti hariciye hakkindaki noktai 
nazarimizi bildirir. Herhalde devlet ve milletimiz dahilen 
ve haricen biitiin manasiyle miistakil kalacaktir. Bize ba§ka 
bir tarzi idare tatbik edilemez. Bu bapta birgok muhtelif 
esbabin ba§inda en biiyiik ve miihim sebep sudur. Dinen 
dahi mustakil olmak mecburiyetindeyiz. Yalniz vasi olan 
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memleketimizi seri bir surette imar edebilmek igin ve mil-
letimizin az zamanda ilim ve maarifini icabati asriyeye gore 
yukseltmek igin miiftekir oldugumuz hususati takdir ederiz. 
Ancak bu hususta bize muavenet edebilmecek devletin 
nasil olabilecegi yedinci maddede musarrahtir. Boyle bir 
devletin muavenetini husnii telakki ederiz. 

Efendiler! Umid ederim ki, miisaid bir sulh akdinden 
sonra vaziyetimiz husnii idare edilirse evvelki hudud dahi-
lindeki vaziyetimizden daha iyi olur. Bu noktada bir fikir 
izah etmek istiyorum. Cemiyetimiz noktai nazanndan <;iz-
digimiz hudud haricinde kalan dindaslarimizla, bu muhte-
rem karde§lerimizle aym hudud dahilinde asirlardanberi 
vatanda§lik ettik. Bu kardeslerimiz her tarafta, Suriye'de, 
Irak'ta, Yemen'de, sarkta kendi dahillerinde muhafazai 
mevcudiyet ve temini istiklal igin sarfi mesai ediyorlar. Bii-
tiin bu islam par?alanmn mazhari istiklal olmalari alemi 
islam igin ne biiyiik bahtiyarhk olur. Bunun husulunde 
alemi islamin vaziyetinin ne kadar rasin olacagini simdiden 
tasavvur etmekle pek biiyiik saadet hissediyorum. Mazhari 
intibah olduguna siiphe kalmayan alemi islamin muvaffa-
kiyetini o kadar kavi goriiyorum ki, bu imanla izahi 
hissiyat eyledigimden dolayi duydugum vicdan! zevk pek 
biiyiiktiir. Fazla rahatsiz etmek istemem, beni dinlemek 
lurfunda bulundugunuzdan dolayi hassaten tesekkiiratimi 
arzederim. 

Nutuk: Muhteviyatmu ait vesaik 1927,, 
Vesika: 220, s. 220-228. 

(Atatiirk'un Soylev ve Demegleri II, S. 9-15) 
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VAZiYET-t UMUMtYE 
(6. 2. 1921) 

Hakimiyeti Milliye: 

— Komiinizm igtima! bir meseledir. Memleketimizin 
hali, memletimizin igtimai §eraiti, dini ve.mill! ananelerinin 
kuvveti Rusya'daki komiinizmin bizce tatbikine miisait 
olmadigi kanaatini teyid eder bir mahiyettedir. Son za-
manlarda memleketimizde komiinizm esasati iizerine 
te§ekkiil eden firkalar da bu hakikati bittecriibe idrak 
ederek tatil-i faaliyet liizumuna kaani olmu§lardir. Hatta 
bizzat Ruslarm miitefekkirleri dahi bizim igin bu hakikatm 
siibutuna kaail bulunuyorlar. Binaenaleyh bizim Ruslarla 
olan munasebat ve muhadenetimiz ancak iki mustakil 
devletin ittihad ve ittifak esaslariyle alakadardir. 
(Atatiirk'un Soylev ve Demegleri, III, S. 20.) 
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SAKARYA MUHAREBESiNE HAREKETINDEN BIR 
GUN EVVEL AMERIKAN MiLLETTNE BIR MESAJ 

iSTENMESI UZERINE 
(Agustos 1921) 

Ankara'da eski Halkevinde Amerikah 
Shaw Moore'a beyanat 

— Biz Turkiye'nin istiklalini ve biitiinlugiinu kur-
tarmaga gahjiyoruz. Allah'in inayeti ve Tiirk milletinin 
yenilmez kuvveti sayesinde gayemize vasil olacagiz." 
(Atatiirk'iin Soylev ve Demegieri III, S. 28). 
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BAKANLAR KURULUNUN GOREV VE YETKlSlNI 
BELlRTEN KANUN TEKLTFI Mt)NASEBETIYLE 

(1. 12. 1921) 

Mustafa Kemal Pa§a (devamla) — Binaenaleyh Efen-
diler, miinferiden malik oldugumuz akide-i siyasiyeyi 
ifade edebiliriz; bunun mahall! ifadesi Tiirkiye Biiyiik 
Meclisi Hiikumetinin kanunlari ve bu kanunlarin esbab-i 
mucibe layihalari degildir! Efendiler, Panislamizmi ben 
§oyle anhyorum: Bizim milletimiz ve onu temsil eden 
Hiikumetimiz bittabi diinya yiiziinde mevcut bilciimle 
dindaslarimizin mesut ve miireffeh olmasmi isteriz. Dinda§-
larimizin muhitat-i muhtelifede viicuda getirmis olduklan 
heyeti igtimaiyenin miistakillen ya§amasmi isteriz. Bununla 
ali bir zavk ve saadet duyanz. Biitun beseriyet-i islamiyenin, 
diinya-yi Islamiyetin refah ve saadeti kendi refah ve saa-
detimiz gibi kiymetlidir! Ve bununla gok alakadanz. Ve 
biitiin onlarin dahi ayni suretle bizim saadetimizle ala-
kadar olduklanna sahidiz. Ve bu her gun miincelidir. 
Fakat Efendiler! Bu heyeti igtimaiyenin biiyiik bir impara-
torluk, maddi bir imparatorluk halinde bir noktadan sevk 
ve idaresini du§iinmek istiyorsak bu bir hayaldir! lime, 
mantiga, fenne muhalif bir §eydir! Efendiler dikkat buyu-
runuz ve bir hakikat-i tarihiye, bir hakikat-i fenniye ve 
ilmiye olarak daima hatirda tutunuz ki, bir cism-i siyasinin 
hududunu gegemiyecegi bir gaye-i kuvva vardir! Nasil ki 
bir insanin hiisn-ii te§ekkiilii igin birtakim makul ve tabii 
hatlar vardir. Eger bu hatlarda gayri tabiilik olursa, eger 
te§ekkulji beseride bu hatlann tecaviiz edilmesi mevzuu-
bahis olursa, o zaman kar§inizda ya sifira miincer olmu§ 
bir ciice, veyahut dev gibi bir sey goriirsiiniiz! Tejekkulii 
insani igin boyle oldugu gibi insanlardan miirekkep olan 
cemiyetlerde de bu kaide aynen baki ve caridir. 
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Efendiler! Birkag asir evvelki vaziyetimize irca-i nazar 
buyurunuz: Afrikalar, Suriyeler, Iraklar, Makedonyalar, 
Bulgaristan, Sirbistan ve ilaahir... Biitiin bu aksam-i me-
maliki nazari dikkate almiz. Ve ondan sonra bugiinkii 
vaziyetimizi nazar-i dikkate aliniz. Efendiler, biitiin bu 
muhit, bu vasi daire igerisinde iklimi muhtelif ve orada 
sakin olan akvamin tabayii muhtelif, her §ey muhtelif ol-
duktan sonra bunlann heyeti umumiyesini bir impa-
ratorluk altinda bulundurmak ve ya§atmak miimkiin 
miiydii ? 

Tabiata, akla ve kanun-u tabiata mugayir oldugun-
dan dolayi neticenin ne oldugunu goriiyorsunuz! Herhalde 
Afrika'da ba§ka, Suriye'de ba§ka bir §ey olacak, Irak'ta 
bajka bir §ey olacak, her yerde ba§ka bir §ey olacak, bi-
zim muhitimizde ba§ka bir §ey olacak!.. Bunlann birinin 
digerine benzetilmesi, benzetilmege kalkisilmasi dogru 
degildir. Fakat islam olan igtimai kiitlelerin, dedigim tarz-i 
tabiide taazzuv ve te§ekkiiliinii ve muhafaza-i istiklalini 
temenni ederek imrar-i hayat eylemesini ve mesut olmasim 
-tekrar ediyorum- kendi saadetimiz gibi telakki eden bir 
milletiz. Biz ve biitiin alem-i islam igin miibeccel ve mukad-
des ve manevi bir nokta-i irtibat olan makam-i hilafet 
dahi biitun alem-i islamla beraber bizim milletimiz tarafin-
dan belki daha kuvvetli hissiyat-i amika ile miibeccel ve 
mukaddestir. Fakat Efendiler! Bu makam-i muallanin 
kutsiyetini hiirmetkarane takdis etmi§ olmakla beraber 
bu makamda oturacak zati higbir vakitte Efendi yapmak 
mevzuubahis degildir; §eriat-i garra-yi Muhammediye 
ile kabil-i telif degildir! 

(Seydiilkavmi hadimihum) buyurmu§lardir. Millete 
Efendilik yoktur. Hadimlik vardir. Bu millete hizmet 
eden onun Efendisi olur. Efendiler! Tarihi beserde, tarihi 
cihanda Devlet-i Aliye-i Osmaniye-yi milletimize istinaden 
te§kil etmi§ olan bir sulale-i muhteremeye dahi milletimiz 
derin tarihi hatirati ile ihtiram eder. Fakat bu nokta-i 
nazardan ihtirami dahi kendisine Efendi bulmak ve aramak 
igin degildir. Millet ona ancak vaz'i kanunisini ve vaz'x 
me§ruunu verir (alki§lar). Ve hakimiyetini bizzat muhafaza 
eder (alkijlar). 
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Efendiler; bu noktada miitalaami ikmal i<?in derim ki; 
biiyiik hayaller pe§inden ko§an, yapamiyacagimiz §eyleri 
yapar gibi goriinen sahtekar insanlardan degiliz. Efendi-
ler; biiyiik ve hayali §eyleri yapmadan yapmi§ gibi goriin-
mek yiiziinden biitiin diinyanm husumetini, garazim, ki-
nini bu memleketin ve bu milletin iizerine celbettik. Biz 
Panislamizm yapmadik. Belki "yapiyoruz yapacagiz" de-
dik. Dii§manlar da "yaptirmamak igin bir an evvel oldiire-
lim!" dediler. Panturanizm yapmadik. "Yapariz, yapiyoruz 
dedik, yapacagiz dedik'" ve yine "oldiirelim" dediler! 
Biitiin dava bundan ibarettir. Efendiler, biitiin cihana 
havf ve telas veren mefhum bundan ibarettir. Biz boyle yap-
madigimiz ve yapamadigimiz mefhumlar iizerinde ko§arak 
dii§manlanmizin adedini ve iizerimize olan tazyikati 
tezyidetmekten ise haddi tabiiye, haddi me§rua riicu ede-
lim. Haddimizi bilelim. Binaenaleyh Efendiler, biz hayat 
ve istiklal isteyen milletiz. Ve yalniz ve ancak bunun i?in 
hayatimizi ibzal ederiz (alki§lar)! 
(Atatiirk'un Soylev ve Deme^leri I, S. 200-201). 
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BUHARA §URA CUMHURIYETl MURAHHASLA-
RINA 

(7. 1. 1922) 
Buhara Murahhaslari Recep ve Na-
zari'ye B. M. Meclisi binasinda yapilan 
kabul toreninde soylemijtir. 

Buhara fevkalade siyasi kasidlari Beyler, 
Buhara ahalisinin, Tiirkiye'deki Turk ve miisliiman 

karde§lerine hediye olarak gonderdigi Kur'ani kerim ile, 
Tiirkiye halk ordusuna ni§anei takdir ve tebrik olarak ir-
sal eyledigi kilin?, hakki din ile hakki hadim kuvveti tem-
sil eden fevkalade muazzam ve kiymettar iki yadigardir. 

Bu emanetleri elinizden alirken kalbim heyecan ile 
doldu. Halkimiz ve ordumuz, uzaklardaki karda§lanmiz-
dan gelen te§ciat ve tebrikat ni§anelerinden §iiphesiz gok 
miitehassis ve mesrur olacaklardir. Dindas ve karinda§ 
Buhara halkinin azrusunu yerine getirerek bu kitabi mu-
kaddesi millete, seyfi muazzezi de Izmir fatihine teslim 
edecegim. Allahin inayeti ile inonii ve Sakarya muzaffe-
riyetlerini kazanan milli ordumuz, insaallah pek yakinda 
bu kilmci da kazanmi§ olacaktir. Heyeti muhteremenize 
de Tiirkiye ahalisi ve ordusu ve Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi ve hiikumeti namina te§ekkur eylerim. 

Hakimiyeti Milliye: 8 Ocak 1922 

(Ataturk'ijn Soylev ve Demepleri II, S. 30-31), • 
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O g t J N C O TOPLANMA YILINI A^ARKEN 
(1. 3. 1922) 

Efendiler! Tiirkiye halki irkan veya dinen ve harsen 
miittehit, yekdigerine karsi hiirmet-i miitekabile ve feda-
karlik hissiyatiyle me§hun ve mukadderat ve menafii 
mu§terek olan bir heyeti igtimaiyedir. Bu camiada hukuk-u 
irkiyeye veya, hukuk-u igtimaiyeye ve §erait-i muhitiyeye 
riayet, siyaset-i dahiliyemizin esas noktalarindandir. Dahili 
te§kilat-i idaremizde bu esas noktamn, halk idaresinin 
biitiin manayi §amiliyl'e layik oldugu derece-i inkisafa 
isal edilmesi siyasetimizin icabatindandir. Ancak, harici 
dii§manlara kar§i daima ve daima miittehit ve miitesanit 
bulunmak mecburiyeti de muhakkaktir. Tiirkiye halkina 
dahil olup ekalliyet halinde bulunan anasir-i hiristiyaniye-
nin hukuku dahi dunyanin en mederi milletleri meyaninda 
ya§iyan ekalhyetlere verilmesi Diiveli itilafiye ile muhasim-
lan ve bazi mii§arikleri arasinda tekarriir eden esasat-i 
ahdiye dairesinde memaliki miitecaviredeki miisliiman 
ahalinin de aym hukuktan istifade eylemesi iimni-
yesiyle miieyyet ve miiemmendir. Ekalliyetlerle beraber, 
bilumum halkin refah ve saadetinin ve kavaninin bahsettigi 
her tiirlii haklann masuniyetinin temini ve memlekette 
hakimiyet-i kanuniyenin teyidi dahili idare ve siyasette 
degi§mez bir diisturumuzdur. 

Efendiler! Camilerin mukaddes minberleri halkm ruha-
ni, ahlaki gidalarina en ali, en feyyaz menbalardir. Binae-
naleyh camilerin ve mescitlerin minberlerinden halki tenvir 
ve ir§at edecek kiymetli hutbelerin muhteviyatina halkga 
ittila imkanini temin, §eriye Vekaleti celilesinin miihim bir 
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vazifesidir (siddetli alki§lar, bravo sadalari). Minberlerden 
halkin anlayabilecegi lisanla ruh ve dimaga hitap olunmakla 
ehli islamin viicudu catilanir, dimagt saflanir, imam kuv-
vetlenir, kalbi cesaret bulur (alki§lar). Fakat buna nazaran 
huteba-i kiramm haiz olmalan lazim gelen evsaf-i ilmiye, 
liyakat-i mahsusa ve ahvali aleme vukuf haiz-i ehemmi-
yettir. 

Biitiin vaiz ve hatiplerin bu iimniyeye hadim olacak 
surette yeti§tirilmesine Seriye Vekaletinin sarf-i mukderet 
edecegini iimit ederim. 

Evkaf mesailine gelince: Malumdur ki evkaf, memleke-
timizin miihim bir servetini teskil eder. Bu servetten millet 
ve memleketi hakkiyle miistefit edebilmek igin §eriye Veka-
letiyle beraber butiin Heyeti Vekilenin ve hatta Meclisi 
alinin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu biiyiik miiesse-
senin harabiden vikayesini ve memlekete semerebahs bir 
hale vazim temenni eylerim. 

Efendiler! Evkafin hikmet-i mevzuu nazar-i dikkate 
alimnca: bunun miiessesesat-i diniye ile beraber hizmet 
ve muavenet-i i^timaiyeyi istihdaf eyledigi tahakkuk eder 
(pek dogru sesleri). 

Vakiflann, imarethaneler, bimarhaneler, hastahaneler, 
misafirhaneler, kiituphaneler, kervansaraylar, hamamlar, 
ge§meler, mektepler, medreseler vesair irfan miiessese-
lerine §amil bulunmu§ olmasi evkaf meselesinin hallin-
de riayeti elzem olan esasati gostermektedir. (pek dogru 
sadalan). 
(Atatiirk'iin Soylev ve Deme?leri I, S. 221-232) 
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SALTANATIN YIKILDIGINA DAiR VERiLEN KA-
RAR MtJNASEBETiYLE 

(1. 11. 1922) 

Arkada§lar! istanbul'da gayri me§ru bir sifati, §ahsina 
atfeden Tevfik Pa§a, evvela hususi ve mahrem olarak ordu-
lanmizin Ba§kumandanina, miiteakiben onu jurnal eder 
tarzda agik bir telgrafname ile Meclisi aliye muracaatta 
bulundu. Dikkat buyurulursa, gelen telgrafname ile efkari 
umumiye-i islamiye te§vi§ edilmek isteniyor. 

Bu telgrafnamedeki zihniyet, istiklalimizi imhaya 
gali§an diismanlarimiza kar§i dava-yi mukaddesimizi miida-
faada fiilen ve hukuken muVaffakiyetlere mazhar olan hii-
kiimet-i milliyemizi dugar-i zafetmege matuftur. Mana ve 
mantiktan ari olan bu telgrafnameninNmuhteviyati, Meclisi 
alinizin mevcudiyetiyle tahakkuk eden bir sekli, bir haki-
kati tekrar mevzuu bahis etmemizi istilzam eyledi. $ekli 
idaremizde miindemi? bulunan hakikat, Turkiye halkmin 
mukadderatina bilfiil ve bizzat vaziiilyed olmasi, hakimi-
yet-i milliyesini, saltanat-i milliyesini ii? seneden beri kendi 
elinde bulundurarak dava-yi mukaddesi miidaffaa etmekte 
bulunmasidir. 

Bu hakikatin tecellisi, bir batilin zevalini miieddi oldu. 
Bu batil, gayri me§ru, gayri makul olan §ey, bir milletin 
hukuk-u hakimiyet ve saltanatinin bir §ahis uhdesinde iem-
sil edilmesiydi. 

Bu nokta iizerinde biitiin milletin ve arzu-yu millete 
tebaan millet vekillerinden terekkiibeden heyeti celillenizin 
tabii surette vermis oldugu karari, bir^ok defalar, birgok 
arkada§lanmizin muhtelif vesilelerle ifade etmis olmalarina 
ragmen ben de bir arkada§iniz sifatiyle bu kiirstiden ayni 
seyi tekrar edecegim. Beni be?, on dakika daha dinlefriek 
lutfunda bulunmanizi rica ediyorum (hay, hay! sesleri). 
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Arkada§lar! Tavzih-i tahkikat igin hep beraber Turk 
tarihi ve islam tarihi iizerinde kisa ve seri bir nazar gegir-
mege muvafakat buyurur musunuz? 

Efendiler! Bu diinya-yi be§eriyette asgari yiiz milyonu 
miitecaviz niifustan miirekkep bir Tiirk millet-i azimesi 
vardir ve bu milletin saha-i arzdaki viisati nisbetinde saha-i 
tarihte de bir derinligi vardir. 

Efendiler! Bu umku isterseniz iki mikyasla olgelim; 
birinci vahid-i kiyasi, edvar-i kablet-tarihiyeye ait mikyas 
tir. Bu mikyasa gore Tiirk milletinin ceddi ilasi olan Tiirk 
namindaki insan; ikinci, ebiilbeser Nuh Aleyhisselamin 
oglu Yafes'in oglu olan zattir. Tarih devrinin tedarik-i 
vesaikte pek miisamahakar olan ilk safhalanna biz de mii-
samaha edelim; fakat en bariz ve en kati ve en maddi 
delail-i tarihiyeye istinadan beyan edebiliriz ki, Tiirkler on 
bes asir evvel Asya'nin gobeginde muazzam devletler te§kil 
etmis ve insanhgm her tiirlii kabiliyatina tecelligah olmus 
birer unsurdur. Sefirlerini C^in'e gonderen ve Bizans'in 
sefirlerini kabul eden bir Tiirk devleti, ecdadimiz olan Tiirk 
milletinin te§kil eyledigi bir devlet idi. 

Arkadaslar! Yine malumdur ki: Diinya yiiziinde yiiz 
milyonluk bir Arap kiitlesi vardir ve bunlann Asyai kismi 
Ceziretiilarab'da mutekasif olarak arzi mevcudiyet eder. 

Mazhar-i niibiivvet ve risalet olan Fahrialem Efen-
dimiz bu kiitle-i Arap iginde, Mekke'de diinyaya gelmis 
bir viicudu miibarek idi. 

Ey arkadaslar! Tanri birdir, biiyiiktiir. Adat-i ilahi-
yenin tecelliyatina bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sinifta, 
iki devirde miitalaa olunabilir. ilk devir, be§eriyetin sabahet 
ve §ehahet devridir. ikinci devir, be§eriyetin riist ve kemal 
devridir. Be§eriyet birinci devrede tipki bir gocuk gibi, tipki 
bir geng gibi yakmdan ve maddi vasitalarla kendisiyle i§-
istigal edilmeyi istilzam eder. Allah, kullannin lazim olan 
nokta-i tekemmiile vusuliine kadar iglerinden vasitalarla 
dahi kullariyle i|tigali lazime-i uluhiyetten addeylemi§tir. 
Onlara Hazreti Adem Aleyhisselamdan itibaren mazbut 
ve gayri mazbut namiitenahi denecek kadar gok nebiler, 
Peygamberler ve resuller gondermistir. Fakat; Peygam-
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berimiz vasitasiyle en son hakayik-i diniye ve medeniyeyi 
verdikten sonra artik be§eriyetle bilvasita temasta bulun-
maga liizum gormemistir. Be^eriyetin derece-i idrak, tenev-
viir ve tekemmiilii her kulun dogrudan dogruya ilhamat-i 
ilahiye ile temas kabiliyetine vasil oldugunu kabul buyur-
mu§tur ve bu sebepledir ki, Cenabi Peygamber, Hatemiil-
enbiya olmu§tur ve kitabi, kitab-i ekmeldir. Son peygam-
ber olan Muhammet Mustafa (Sallallahii Aleyhi Vesel-
lem) (1394) sene evvel rumi nisan iginde rebiulevvel ayinin 
on ikinci pazartesi gecesi sabaha dogru tanyeri aganrken 
dogdu, giin dogmadan... 

Bugiin o giindiir. in§aallah biiyiik tesadiiftiir (insaal-
lah! sesleri). Filhakika arabi tarihiyle bu ak§am yevmi vila-
detin sene-i devriyesine tesadiif ediyor. Hazreti Muhammet, 
eyyam-i sabavet ve sebabeti gegirdi. Fakat heniiz peygam-
ber olmadi. Yiizii nurani, sozii ruhani, re§it ve riiiyette 
bibedel, sozunde sadik ve halim ve miiriivetQe saire faik 
olan Muhammed Mustafa, evvela bu evsaf-i mahsusa ve 
miitemayizesiyle kabilesi iginde "Muhammed-iil-emin" 
oldu. 

Muhammet Mustafa, peygamber olmadan evvel kav-
minin muhabbetine, hiirmetine, itimadina mazhar oldu. 
Ondan sonra ancak kirk yasmda niibiivvet ve kirk iig yasm-
da risalet geldi. Fahrialem Efendimiz namutenahi tehlikler 
iginde, bipayan mihnetler ve me§akkatler kar§isinda (20) 
sene gah§ti ve din-i islann tesise ait vazife-i peygamberisini 
ifaya muvaffak olduktan sonra vasih ala-yi illiyyin oldu. 
Kendisinin mazhar-i ir§adati olan biitiin miislimin ve bil-
hassa Ashab-i Giizin birgok goz ya§lan doktuler. Fakat 
muktazay-i be§eriyet olan bu hali 'teessiiriin bifaide oldu-
gunu derhal idrak eden erbab-i fetanet, Peygamberin 
arkasindan aglamak degil, mesalih-i iimmeti bir an evvel 
hiisnii temsiyete mazhar edecek tedbir almak kanaatiyle 
toplandilar. Resulii Ekrem'e halife olacak bir emir intihabi 
mevzuu bahis edildi. Zati Risaletpenahi yarigari olan Haz-
reti Ebubekir'den sahsen 90k ho§lanirdi ve enfas-i vape-
sinini ya§arken Ebubekir'in kendisine halef olmasi muvafik 
olacagini muhtelif tarzlarda i§aret dahi buyurmu§lardi. 
Buna nazaran toplamp resmen bir intihap yapmaktan 
ba§ka bir i§ kalmamis olduguna hiikmolunabilirdi. 
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Halbuki bu intihap keyfiyeti o kadar basit olmadi. 
Bilakis mesele gok miizakerelere, gok miinakasalara ve gok 
esash ihtilaflara maruz kaldi. Emri intihapta miihim olarak, 
iig muhtelif nokta-i nazar tebariiz etti. Bu nokta-i nazar-
lardan birisi makami hilafete istihkak, mesalih-i iimmeti 
riiyet edebilmek igin lazim olan kudret ve kifayetin kaide 
ittihazi idi. Buna nazaran makami hilafet en kuvvetli ve en 
niifuzlu ve en re§it kavmin olacakti. Bu nokta-i nazar 
Cumhuru Sahabenin idi. 

ikinci nokta-i nazar; o giine kadar nusret-i islama hiz-
met eden kavmin hilafete miistahak addedilmesiydi. Bu, 
Ensarin nokta-i nazanydi. 

Ugiincii fikir ise kuvveti karabeti iltizam etti. Bu da 
Ha§imilerin nokta-i nazari idi. Bu iig nokta-i nazardan itti-
fak-i ara ile birini tercih etmek ve emri intihabi intacey-
lemek miimkiin olamadi. En nihayet tesettut ve fetretin 
derhal online gegmek liizumuna kaani olan Hazreti Omer' 
in tesiriyle Hazret-i Ebubekir'e biat olundu. Goriiliiyor ki, 
ilk halifenin intihabinda temayiilat-i umumiyenin tabii 
temerkiiziinden ziyade §ahsi tesir, tesbiti §ekletmi§tir. 

Efendiler! Bu muhalefet ve miinaka§atin nabemehal 
oldugunu zannetmeyelim. Hakikaten emri hilafet, mileli 
islamiyece en biiyiik bir maslahattir. (^iinkii Efendiler, 
Hilafet-i Nebeviye, ehli islam arasinda bir rabita olan bir 
emarettir. Ve ehli islamin kelime-i vahide iizere iQtimalarim 
temin eden bir emarettir. 

Emaret ise, Cenabihakkin bir sir ve hikmetidir ki, 
teessiisii, daima satvet ve kuvvetle me§ruttur. Ve andan 
maksad-i asli de def'i fesat ve hifzu asayisi bilat ve tanzimi 
umuri cihat ile mesalih-i ammeyi hiisnii tanzim ve tesviye-
den ibarettir. Bu dahi ancak satvet ve kuvvete menuttur. 
Adetullah bu veghile cari ola gelmi§tir. 

Buna nazaran yukarida izah ettigim iig muhtelif nok-
ta-i nazardan birincinin -ki kuvveti ve niifuzu olan kavmin, 
milletin varis-i hilafet olmasi noktasiydi- diger nikat-i 
nazara miireccah ve galip olmasi tabiidir ve Hazreti Ebu-
bekir'in bittesir makami hilafeti i§gal etmesi isabet oldu. 
l§te bu suretle Zaman-i Saadetten sonra hilafet unvaniyle 
bir emaret-i islamiye tesekkiil etti. 
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Fakat Efendiler, Peygamberin vefatiyle derhal her 
tarafta irtidat ba§ladi, irtica basladi, isyan ba§ladi. Hazreti 
Ebubekir bunlari bertaraf etti. Vaziyete hakim oldu. Bir 
taraftan da tesii hudud-u emaret-i islamiyeye tevessiil ey-
ledi. Ebubekir son demlerine yaklajinca, kendi intihabin-
daki mu§kiilati tahattur etti ve Hazreti Omer'i vasiyetname 
ile bizzat intihap ve millete takdim eyledi. 

Hazreti Omer'in zaman-i hilafetinde memalik-i isla-
miye fevkalade denecek derecede siiratle tevessii etti. Ser-
vet gogaldi. Halbuki; bir milletin iginde servet ve gma husulu 
beynennas agrazi biinyeviyenin hudusunu ve bu da, ihtilal 
ve fitnenin zuhurunu bais olmak bu alemi kevnii fesadin 
muktazayi ahvalindendir. I§te bu nokta; Hazreti Omer'in 
zihnini tahdi§ ediyordu. Bir de Hazreti Omer tahattur 
ediyordu ki: Resulii Ekrem, mahrem-i esran olan havasi 
ashabma §unu demi§ti: "Ommetim, du§manlarma galebe 
edecek Mekke, Yemen, Kudus ve §am'i fethedecek Kusra 
ve Kayser'in hazinelerini taksim eyliyecektir ve fakat 
ondan sonra aralarinda fitne ve ihtilal ve nefsaniyetler 
hadis olarak miiluk-i salife meslegine gireceklerdir." 

Hazreti Omer, birgun Huzeyfe ibni Yeman (Radi-
yallahuanh) Hazretlerine deniz gibi temevviig edecek 
fitneyi sordugu zaman aldigi cevapta: "Senin igin andan 
beis yok, senin zamaninda anm arasinda kapali bir kapi 
vardir." dedi. Hazreti Omer sordu: 

— Bu kapi kinlacak mi, yoksa agilacak mi? 
Huzeyfe: "Kinlacak!" dedi. 
Hazreti Omer: "Oyle ise artik kapanmaz" dedi. Ye 

izhar-i teessiif etti. Hakikaten kapi kinlmak mukadderdi. 
Ciinkii memalik-i islamiye vusat bulmu§tu, i§ gogalmi§ti. 
Bu §ekli emaret ve bu tarzi idare ile her yerde adalet-i 
kamile icrasi mii§kiil olmu§tu. Hazreti Omer, bunu idrak 
ediyor ve sikihyor ve Allahi'na yalvararak diyordu ki: 

— Yarap! Ruhumu kabzet! 
Omer, bir gun aglarken sebebi soruldu: "Nasil ag-

lamayim ki, Firat kenannda bir oglak zayi olsa korkarim 
ki Omer'den sorulur" diye cevap verdi. 
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Evet; Hazreti Omer (Radiyallahiianh) artik Hilafet 
unvani altindaki tarzi emaretin bir devlet idaresine nakafi 
oldugunu bir zatin kendi faziletinde, kendi kudretinde ve 
hatta kendi mehabetinde olsa dahi bir devletin idaresine 
nakafi oldugunu biitiin manay-i §amiliyle idrak eylemi§ti. 
Hatta, bu endive ile idi ki; Omer, kendinden sonra artik 
bir halife dii§unemez oldu. Kendisine oglunu tavsiye ettik-
leri zaman (Bir haneden bir kurban yetisir) dedi. Abdur-
rahman bin Avfi gagirdi: 

"Ben, seni veliahdeylemek istiyorum" dedi. O da: 
"Bana, kabul et, deyu rey ve nasihat eyler misin?" dedikte 
Omer: "Edemem, ya Avf!" dedi. 

Abdurrahman, "Vallahi ben de ebediyyen bu i§e gire-
mem" dedi. En nihayet Omer, en makul noktaya temas 
etti. Emaret, devlet ve millet i§ini me§verete havale etti. 
Omer'den sonra ashabi §ura ve biitiin halk, mesgidi lebalep 
doldurdu. Ve orada bazi §ayani dikkat vaziyetlerle yine 
idare-i iimmeti intihabettikleri bir halifeye tevdi ettiler. 

Hazreti Osman, halife oldu. Fakat kirilmaga rnahkum 
olan kapi! artik kirilmisti. Memalik-i islamiyenin her 
tarafinda bin tiirlu kil-ii kal ve ademi ho§nudi ba§ladi. 
Zavalli Osman, aciz ve nagiz bir vaziyete dii§tii. O kadar ki, 
§am Valisi Muaviye, onun hayatini muhafaza etmek igin 
nezdi himayekarisine davet etti. Buna muvafakat edemiyen 
Hazreti Osman, taraf-i velayetpenahiden, muhafaza-i nefs 
igin asker gondermeyi teklif etti. Bunlann higbirine meydan 
kalmadi. Her tarafta isyan eden muhtelif mintikalar halki 
Medine'de evinin iginde Hazreti Osman'i tahti muhasaraya 
aldi. Ve zevce-i muhteremesinin yaninda §ehidetti. Birgok 
guriiltiilu ve kanli vakayiden sonra Hazreti Ali (Keremal-
lahuveghe) Makami Hilafete getirildi. Tekrar edelim ki, 
kapi kirilmi§ti. 

Ayni irktan olmakla beraber, Irak ba§ka bir §ey, 
Yemen ba§ka bir §ey, Suriye baska bir sey ve Hitta-i Hica-
ziye de bamba§ka bir §eydir. Hicaz'da bir halife, Suriye'de 
kuvvete istinadeden bir vali ile Siffin'de kar§i kar§iya gel-
mege mecbur oldu. Muaviye, Hazreti Ali (Keremallahii-
veghe) nin hilafetini tanimiyor ve bilakis onu hunu Osman 
ile itham ediyordu. 
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Vazifesi, alemi islamda ahkam-i Kur'aniyenin temini 
tatbikatindan ibaret olan halife, mizraklarina Mesahif-i 
§erife gegirilmis Emeviye ordusunun kar§isinda muha-
rebeyi kat'a mecbur oldu. Bizzarur tarafeyn hakemlerinin 
verecegi karara tebaiyete soz verdi. 

Muaviye'nin murahhasi Amr ibnil As ile Hazreti 
Ali'nin murahhasi Ebu Mus-el-E§'ari tahkimnameyi tan-
zim igin kar§i kar§iya geldikleri zaman Hazreti Ali hazir 
bulunuyordu. (Emir'il-mtiminin Ali ile Muaviye arasinda 
tahkimnamedir) diye yazilan ciimleye derhal Muaviye'nin 
murahhasi itiraz etti ve dedi ki: (O Emir'il-miiminin keli-
mesini oradan kaldir. Sen yalmz emrinde bulunanlann 
Emiri olabilirsin! §am ahalisinin Emiri degilsin). 

Hazreti Ali, isminin ba§indaki sifatinin kaldinlmasma 
muvafakat etti. Bundan sonra iki taraf murahhasinin yek-
digerine kar§i kullandigi adi hiyle, ciimlece malumdur. 
Bunda muvaffak olan Amr ibnil As, Muaviye'ye hilafetini 
teb§ir etti. 

Diger taraftan Hazreti Ali de hukkanun hiikmiine 
sadik kalacagina soz verdigi halde biraz tereddiidii miiteakip 
icrayi hilafete devam etti. Goriiliiyor ki, Resullah'in vefa-
tmdan yirmi be§ sene kadar kalil bir zaman sonra alem-i 
islamiyet iginde, islamin en biiyiik zevatindan ikisi kar§i 
kar§iya iddia-yi hilafet ile arkalanndan siiriikledikleri aym 
din ve aym irktaki insanlan kanlar iginde birakmakta 
beis gormediler. En nihayet, hiylesinde muvaffak olani, 
saf ve nezih olanini maglup ve evlad-i ayalini mahvii perisan 
eyledi. Ve bu suretle hilafet unvani altindaki emaret-i 
islamiye'yi yine hilafet unvani altmda saltanat-i islami-
ye'ye tahvil etti. 

Saltanat-i Emeviye, biiyiik istilalar yapmakla beraber 
ba§tan nihayete kadar hunin ve elim vakayi ile ancak 
doksan seneyi doldurabilmis ve Hicretin 132 nci senesinde 
Arap milleti, salatin-i Emeviye'yi ba§lanndan atmi§ ve 
yerine ba§ka namda bir devlet tesis eylemi§tir. Bu devlete 
Devlet-i Abbasiye ve devletin resikannda bulunan insan-
lara da halife derlerdi. 

Merkez-i faaliyeti Irak'ta bulunan Hilafet-i Abbasi-
ye'nin mevcudiyetine ragmen Endiiliis'te dahi (Halife-i 
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Resulullah) ve (Emir'il-muminin) unvanlariyle asirlarca 
saltanat surmu§ hiikiimdarlar mevcuttu. 

Beyanatima mukaddeme olarak izah etmisim ki, bun-
dan (1500) sene evvel, yani Hicret-i • Nebevlden iki buguk 
asir evvel Orta-Asya'da muazzam bir Tiirkiye Devleti 
mevcuttu. Kablelislam mevcut olan bu devletlerin sahibi 
Tiirkler, bundan (1000) sene evvel islami kabul ettiler. 
Evvela §arka dogru tevsi-i memalik ederek £in hududuna 
kadar icrayi niifuz eylediler. Hulefa-yi Abbasiye zamaninda 
bu civanmert Tiirkler, asalet ve secaatle benam olan Tiirk-
ler, asker olarak Suriye'ye, Irak'a kadar geldiler. Hulefa-yi 
Abbasiye'nin tahti idaresinde bulunan bu yerlerde iktisab-i 
niifuz ettiler. En yiiksek idare ve emri kumanda maka-
matma irtika eylediler. Dordiincii asr-i hicride idi ki, Sel-
guk Hiikiimeti nami altinda muazzam bir Tiirk devleti 
te§ekkiil etti. Bu devletin nami altinda icrayi faaliyet eden 
Tiirkler, bir taraftan Kafkasya'ya diger taraftan cenuba 
iran ve Irak'a ve Suriye'ye ve garba, Anadolu'ya niifuz 
eyledi. Bagdat'ta oturan hulefa-yi Abbasiye bu Tiirk dev-
leti muazzamasmm daire-i niifuzuna girmi?ti. Filhakika 
bu tiirk devleti besinci asir evasitinda Maveraiinnehr 
ve Harezmi, §am ve Misir'i ve Anadolu kitasinin gogunu 
ve birgok memaliki zapt ile hududunu Ka§gar'dan ve 
Seyhun mecrasmdan Akdeniz'e ve Bahriahmer ve Bahri-
umman'a kadar tevsi etti ve Bagdat'ta bulunan hulefa'yi 
Abbasiye'yi, yed-i ihtiyar ve idaresine aldi. 

Bagdat'ta, ayni merkezde Meliksah naminda Tiirk 
hakimiyetini temsil eden bir zatla halife namini ta$iyan 
Muktedibillah yan-yana oturdular ve akraba oldular. 

Bu vaziyeti ve bu manzarayi biraz tahlil etmek isterim: 
Turk Hakani ki, muazzam bir Tiirk Devletinin ha-

kimiyet ve saltanatini temsil ediyor, yaninda bir hilafet 
makaminin aynca mahfuziyetinde bir beis gormiiyor. 
E |er boyle bir mahzur gorseydi zaten yed-i idaresine aldigi 
makami ortadan kaldirmak ve o makama ait sifat ve sala-
hiyeti kendi makaminda memzug bulundurmak miimkiindii. 
Hazreti Selim'in takriben bes asir sonra Misir'da yaptigini 
eger isteseydi Melik§ah, daha o zaman Bagdat'ta yapmis 
olurdu. 
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Mii§ariinileyhin belki yalniz dii§iindiigii bir §ey var 
idiyse, o da Tiirkiye Selguk Devletine daha sadik ve ma-
kam-i hilafete elyak diger birinin Halife Muktedibillah'a 
halef olmasini temindi. 

Filhakika Muktedibillah'in veliahdi olan oglunu azil 
ve onun yerine kendi torununu ikame igin halifeyi tazyik 
etti. Melik§ah olmeseydi bu, boyle olacakti. 

§imdi Efendiler, makam-i hilafet mahfuz olarak onun 
yaninda hakimiyet ve saltanat-i milliye makami ki, -Tiir-
kiye Biiyiik Millet Meclisi'dir- elbette yan-yana durur ve 
elbette Melik§ah'in makami kar§isinda aciz ve nagiz bir 
makam sahibi olmaktan daha ali bir tarzda bulunur; 
giinkii bugiinkii Tiirkiye Devletini temsil eden Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi'dir. £iinkii biitiin Tiirkiye halki, 
biitiin kuvasiyle o makami hilafetin istinatgahi olmayi 
dogrudan dogruya yalniz vicdani ve dini bir vazife olarak 
taahhut ve tekeffiil ediyor. 

Miitalaat-i tarihiye silsilesi iizerinde birka? adim daha 
beraber atalim: 

Bu adimlanmiz bizi bugunkii sekli idaremizin ne ka-
dar tabii, ne kadar zaruri ve Tiirkiye igin ve biitiin alemi 
islam igin ne kadar nafi ve musip oldugu neticesine isal 
edecektir. Efendiler: Orta-Asya'da devlet iistiine devlet 
te§kil etmi§ olan Turkler daha garbda iran Selgukileri ve 
Anadolu'da da Rum Selgukileri nami altinda pek muaz-
zam ve pek miilemeddin devletler te§kil etmi^lerdir. Kon-
ya'da merkez-i hiikiimetlerini tesis etmi§ olan Rum Sel-
gukileri, malum-u alileri uzere (699) senesine kadar muha-
faza-i mevcudiyet eyliyorlar. Maruf islam-Turk devletleri 
icrayi faaliyet ederken Cengiz Han namindaki cihangir 
Karakurum'dan gikarak (559) senesinde hudutlanni 
denizine, Bahribaltiga, Bahrisiyah'a kadar tevsi eyliyor. 
Cengiz'in torunu Hiilagu idi, ki (656) sene-i hicriyesinde 
Bagdat'i zaptederek Halife-i Abbasi Mutasimi idam ediyor, 
bu suretle diinya yiizunde fiilen hilafete hatime veriyor. 

irtihal-i Fahnalemden sonra birinci Halife-i Resul 
Ebubekir, ne diinyayi istemi§, ne de diinya ana teveccuh 
eylemisti. ikinci Halife Hazreti Omer, heyeti igtimaiyedeki 
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teraevvucatin gayri kabili tevkif oldugu kanaatini ha-
yatinda yakinen idrak ederek muztaribirruh olarak vefat 
etti. 

Hazreti Osman'a gelince: Mukadder olan tehactimat 
igin de kanini Kitabullaha akitarak terki diinya eyledi. 

Hazreti Ali, hilafeti uhdesinde tekarriir ettirememek 
ve Ehli Beyti Resuliin hukukunu muhafaza edememek 
bedbahtisiyle giryan oldu. 

Emeviler, doksan seneden fazla hilafeti muhafaza 
edemediler. En nihayet niifuz-u hilafeti Bagdat surlarina 
kasra mecbur olan Abbasi halifelerinin sonuncusu Mutasimi 
evlat ve ayaliyle ve sekiz yiiz bin ki§i Bagdat ahalisiyle 
beraber Hiilagu'ya kurban verdi ler. 

Hulefa-yi Abbasiye'nin zafini gormekle (Halife-i Re-
sulullah) ve (Emir'il-miiminin) unvanlarmi almi§ olan ve nii-
fuzu hilafetleri Elhamra sarayinin kapisindan gikamamaga 
mahkum kalan Endiiliis'teki halifelerin de besinci asri 
hicri iptidasindaki akibet-i feciasi malumdur. 

Bagdat'ta Htilagu'nun ihdaseyledigi vak'a-i miihimme 
neticesinde kure-izemin iizerinde halife ve makam-i hilafet 
madum bir hale getiriliyor. Bundan iig sene sonra, yani 
(659) tarih-i hicrisinde idi ki, hulefay-i Abbasiye neslinden 
Elmustansirbillah isminde bir zat Hiilagu'dan kurtu-
lup Misir Hiikiimetine iltica. etti ve bu zat Misir Meliki 
tarafindan halife tanindi. Bundan sonra on yedi zat halife 
unvanim haiz olarak ve fakat, higbir salahiyeti, higbir tesir 
ve niifuzu olnuyarak dogrudan dogruya Misir Hukiimetinin 
himayesinde yekdigerini istihlafla imrar-i hayat eyle-
mi§tir. 

Selguki Devletinin idaresinde te§ettiit-ii umumi hasil 
olmasi iizerine Tiirkler, (699) tarih-i hicrisinde Selguk Dev-
leti yerine Osmanh Devletini ihyaen tesis eylediler. 

Bu devletin ululanndan Yavuz Hazretleri (924) ta-
rih-i hicrisinde Misir'i zapteyledigi zaman orada idam 
eyledigi Misir hukiimdarindan ba§ka, unvani halife olan 
bir zat buldu. Halife sifatinin boyle bir §ahs-i aciz tarafin-
dan kullanilmasi alemi islam igin §iyn olduguna §iiphe etme-
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diginden o sifati Tiirkiye Devletinin kuvasina istinad et-
tirerek ihya ve ila eylemek iizere aldi. 

Efendiler! Osmanh Devleti ki (699) da teessiis etmi§ti, 
hilafeti aldigi (924) tarihinden ancak elli sene sonrasina 
kadar tarih-i cihanda devri itila denilen ve muvaffakiyet-i 
miitevaliye ve azime ile mali olan takriben tig asirhk bir 
devir ya§adi... Ondan sonra Efendiler; inhitat ba§liyor. 

Efendiler! Devri inhitatin her safhasi Tiirkiye Dev-
letinin hudutlarim biraz daha darla§tinyor, Tiirk milletinin 
maddi ve manevi kuvvetlerini biraz daha fazla taksir edi-
yor, devletin istiklalini darbeliyor, arazi. servet, niifus ve 
haysiyet-i millet azamt bir siiratle mahv-u tebah oluyor. 

Nihayet Ali Osman'in 36 nci ve sonuncu padi§ahi 
Vahdettin'in devri saltanatinda Tiirk milleti, en derin 
hufre-i esaretin oniine getiriliyor. Binlerce seneden beri 
istiklal mefhumunun timsal-i aslisi olan Tiirk milleti 
bir tekme ile bu hufrenin igine yuvarlanmak isteniyor... 
Fakat bu tekmeyi vurdurmak igin bir hain, bi§uur, biidrak 
bir hain lazimdi. Nasil ki, kanunen idami lazim gelenlerin 
bile ipini gekmek igin kalb ve vicdan-i ulviyet-i insaniye-
den miicerret bir mahluk aranir. Idam hiikmiinii verenle-
rin boyle adi bir vasitaya ihtiyaglan vardir. O kim olabilir? 

Tiirkiye devletinin istiklaline hatime veren, Tiirkiye 
halkinin hayatini, namusunu, §erefini imha eden, Tiirki-
ye'nin idam karanni ayaga kalkarak ve biitiin endamiyle 
kabul etmek istidadinda kim olabilir? 

(Vahdettin, Vahdettin! sadalari, giiriiltiiler). c Maatteessiif bu milletin hiikiimdar diye, sultan diye, 
padi§ah diye, halife diye ba§inda bulundurdugu Vahdettin... 
(Allah kahretsin! sadalari). Vahdettin, bu hareket-i dena-
atkaranesiyle yalniz kendinin layik oldugu bir muameleyi 
kabul etmi§ olmaktan baska higbir §ey yapmis olmadi. 

Vahdettin, bu hareketiyle kendini oldiirdii ve temsil 
eyledigi sekli idarenin indirasini zaruri kildi. Fakat Efen-
diler; millet higbir vakit bu hareket-i hiyanetkaranenin 
kurbani olmaga razi olamazdi. Ciinkii millet, icabi taamiil 
olarak basinda bulunanin mahiyet-i hareketini suhuletle 
idrak edecek riislii kabiliyette idi. Millet, tarihin vuzu-
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hundan, asirlardan beri dugar oldugu felaketlerin esbabmi 
bir anda halas edebilecek hassasiyet ve intibahta idi. 

Millet, §ahislarm hirs-i saltanat, hirs-i tahakkiim, 
hirs-i istiiadan ba§liyarak temin-i menfaat ve rahat ve tev-
si-i sefahet ve rezalet ibzal ve israfat gibi hasis maksatlar 
igin vasita ve kuuvvet olmak yiiziinden kendi benligini 
unutacak mertebede gegirdigi gafletlerin netayic-i elimesini 
derhal halas edebilecek rii§t ve kemalde idi. Artik milletin 
en majkul ve me§ru ve en insani salahiyetini istimal etmek 
zamani geldiginde tereddudu kalmami§ti. Tarih-i cihanda 
bir Cengiz, bir Selguk, bir Osman devleti tesis eden ve bun-
larin hepsini hadisat ile tecriibe eyliyen Tiirk milleti bu 
defa dogrudan dogruya kendi nam ve sifatinda bir devlet 
tesis ederek biitiin felaketlerin kar§isinda meftur oldugu 
kabiliyet ve kudretle ahzi mevki etti (§iddetli alki§lar). 
mevki etti (§iddetli alki§lar). Millet mukadderatini dogrudan 
dogruya eline aldi ve milli saltanat ve hakimiyeti bir §ahis-
ta degil, biitiin efradi tarafindan miintehap vekillerinden 
terekkubeden bir Meclisi alide temsil etti. i§te o Meclis, 
Meclisi alinizdir; Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'dir. 
Milletin saltanat ve hakimiyet makami yalmz ve ancak 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'dir. Ve bu makam-i hakimi-
yetin hiikiimetine, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Hukumeti 
derler. Bundan ba§ka bir makam-i saltanat, bundan ba§ka 
bir heyeti hiikumet yoktur ve olamaz. 

Kendine sifat-i hilafeti izafe eden bu mevkii §ahsi, 
miinhedim olunca makam-i hilafet ne olacaktir? suali 
varid-i hatir olur. 

Efendiler! Hulefa-yi Abbasiye devrinde Bagdat'ta ve 
ondan sonra Misir'da hilafet makaminin, asirlarca miiddet 
saltanat makamiyle yanyana ve fakat ayn ayn bulundugunu 
gordiik. Bugiin dahi saltanat ve hakimiyet makamiyle 
makam-i hilafetin yan-yana bulunabilmesi en tabii halat-
tandir. §u farkla ki, Bagdat'ta ve Misir'da saltanat maka-
mmda bir §ahis oturuyordu. Tiirkiye'de o makamda asil 
olan milletin kendisi oturuyor. Makam-i hilafette dahi 
Bagdat ve Misir'da oldugu gibi bikudret veya multeci 
bir §ahsi aciz degil, istinatgahi Tiirkiye Devleti olan bir 
§ahsi ali oturacaktir. 
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Bu suretle bir taraftan Turkiye halki asri bir devlet-i 
mutemeddine halinde her giin daha rasin olacak, her gun 
daha mesut ve miireffeh olacak, her giin daha gok insanligini 
ve benligini anhyacak, e§hasm hiyaneti tehlikesine kendisini 
maruz bulundurmiyacak ve diger taraftan makam-i hila-
fet de biitiin alemi islamin ruh ve vicdaninin ve imaninin 
nokta-i rabitasi, kulub-i islamiyenin badii in§irahi olabile-
cek bir izzet ve ulviyette tecelli edecektir. 

Efendiler! Turkiye Devletinin, Turkiye Biiyiik Millet 
Meclisi ve onun hiikiimeti mefhumlarmin millet ve mem-
leketimiz i?in ne kadar kuvvet ve feyzi halas-i saadet va-
dettigini izaha liizum goremem. 0 ? senelik tecarib-i fiiliye 
ve bunun semerat-i mesudesi kafi fikir ve kanaat verebilir 
itikadmdayim. Bundan sonra makam-i hilafetin dahi Turkiye 
Devleti igin ve biitiin alemi islam igin ne kadar feyizkar 
olacagim da istikbal biitiin vuzuhiyle gosterecektir (in§aal-
lah sadalan). 

Turk ve islam - Tiirkiye Devleti iki saadetin tecelli 
ve tezahiiriine menba ve men§e olmakla diinyamn en bah-
tiyar bir devleti olacaktir (in§aallah sadalan). 
(Atatiirk'un Soylev ve Detne?leri I, S. 269-279) 
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SULH §ARTLARI, tC VE DI§ SiYASI MESELELER 
(2. 11. 1922) 

Petit Parisien muhabirine Bursa'da 
verilen demeg. (Tanin) 

i / 
— Yeni Tiirkiye'nin eski Turkiye ile higbir alakasi 

yoktur. Osmanli hiikumeti tarihe gegmi^tir. $imdi yeni bir 
Turkiye dogmu§tur. Gergi millet degi§memi§tir. Aym 
Turk unsuru bu milleti te§kil ediyor. Ancak, tarz-i idare 
degi§mi§tir. Ankara'da hiikumet-i milliye teessus etmeden 
evvel istanbul'da bir sultan ve bunun bir hiikumeti vardt. 
Millet memleketin i§lerine, vazifesi kanun yapmaktan 
ibaret olan bir meclis vasitasiyle i§tirak edebiliyordu. Bu 
tarz-i hiikumet, millete hahi§kar oldugu istiklal ve hiirriyeti 
vermege kafi degildir. Bu tarz-i hiikumetin verdigi fena 
neticeler meydandadir. 

Millet olmek istemiyor, ya§amak ve bunun i?in de ne 
lazimsa onu yapmak istiyordu. I§te bunun igindir ki, iig 
senedenberi tarz-i idaresini degi§tirdi, yukarida izah et-
tigim bir me§ruti hiikumete bedel, dogrudan dogruya mil-
letten gikan bir hiikumeti kabul etti. 

Bu yeni hiikumet taraf-i milletten mansup ve aym 
zamanda hem kuvve-i icraiyeyi, hem de kuvve-i te§riiyeyi 
haiz mebuslardan te§ekkiil eder. Bu mebuslann bazilari 
umur-u idarenin teferruatim tanzime ve halk komiserleri 
vazifesini ifaya memurdurlar. Hakikatta hakim olan ve 
her§eyi idare eden merci, Millet Meclisidir. Zannima gore, 
yeryuziinde buna benziyen diger bir hiikumet de vardir. 

§urasini unutmamah ki, bu tarz-i idare, bir Bol§evik 
sistemi degildir. £iinkii, biz ne Bol§evikiz, ne de Komiinist; 
ne biri, ne digeri olamayiz. ^iinkii, biz milliyetperver ve 
dinimize hiirmetkariz. Hulasa, bizim §ekl-i hiikumetimiz 
tam bir demokrat hiikumetidir. Ve lisammizda bu hiikumet 
"halk hiikumeti" diye yadedilir. 

(Ataturk'un Soylev ve Demegleri III, S. 51) 
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SULH GAYELERi VE KONFERANS - KAPiTOLAS-
YONLAR - MUSUL MESELES1 

(25. 12. 1922) 
Le Journal muhabiri Paul Herriot'ya 
Cankaya'da verilen beyanat. 

Ekalliyetlere gelince, bu bapta miibadele meselesini 
derpi§ etmi§tik. Diger devletlerin murahhaslan da bu 
zeminde bizim fikriraizi takip ve tasvip eylemi§tiler. Lakin 
bir fesat ve hiyanet ocagi bulunan, memlekette tohm-u 
nifak ve §ikak sagan, hiristiyan hem§ehrilerimizin huzur 
ve rafahi igin de mucib-i §eamet ve felaket olan Rum pat-
rikhanesini artik topraklanmiz iizerinde birakamayiz. 
Bu tehlikeli te§kilati memleketimizde muhafazaya bizi 
mecbur etmek igia ne gibi vesile ve sebepler irae olunabilir ? 

Tiirkiye'nin Rum patrikhanesi igin arazisi iizerinde 
bir melee gostermege ne mecburiyeti var ? Bu fesat ocaginin 
hakiki yeri Yunanistan'da degil midir? 
(Atatixrk'un Soylev ve Deme?leri III, S. 57) 
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ESKI§EHiR KONUSMASI 
(15. 1. 1923) 

\ 
Saat: 3/40'dan sonra. 
Eski$ehir Mutasarriflik Dairesinde Mu-
tasarrif, Orman, Maarif vc Baytar Mii-
diirleri ve Eski?ehir Mebusu ile ko-
nujma. 

§er'iate Gore Hiikumet Esaslari: 
Nusus-i Kur'aniyyeye ve ehadis-i Nebeviyyeye gore, 

hiikumetin yalniz esasati ifade olunmustur. O esasat 
§unlardir: Me§veret, adl, uli'l-emre itaat. 

idare-i devlette me§veret gok miihimdir. Bizzat Cenab-i 
Peygamber dahi me§veretle i§ yapmak luzumunu soyle-
mi§tir. Ve kendisi bizzat oyle yapmi§tir. Bundan ba§ka 
(ve §avirhum fi'l-emri) diye Cenab-i Hakkin da kendisine 
hitabi vardir. Zat-i Peygamberiye teveccuh eden bu emrin 
ondan sonra gelenlere §amil olacaginda §uphe yoktur. 
Me§veretsiz hukumet gayr-i me§rudur. Adaletin liizumunda 
ittifak tabiidir. Uli'l-emre itaat ise cem-idir. Bir ferde itaat 
demek degildir. Herhangi bir i§te erbab-i hall-ii akdolan 
evsaf-i miimtazedeki insanlar maksuttur. Bu sebeble milletin 
intihabina mazhar ve mutemed olan miimessillerden, vekil-
lerinden miirekkep §ahsiyet-i maneviye en biiyiik makam-
dir. Kudret-i aliye onda miitecellidir. Ona ve onun tedvir-i 
umurda tavzif ve tevkil edecegi zevata itaat lazimdir. 

Millet Meclisleri ve Miiddet-i Devamlari: 
Milletler hakimiyetini muvaickaten dahi olsa tevdi 

edecegi meclislere dahi liizumundan fazla emniyet ve i'timat 
etmemelidir. Ciinkii meclisler dahi istibdad yapabilir. Ve 
bu istibdad §ahsi istibdadtan daha miihlik olabilir. Bunun 
igin meclisler muayyen ve mahdut zamanlarda teed id 
olunur. Bu sayede hakimiyet-i milliye daha emin esas ve 
jeraite rabtedilmi? olur. Meclisler hadd-i makuliinden fazla 

63 



uzun miiddet devam ederse, bu takdirde vekillerle miiekkil-
Ier arasindaki nokta-i nazarlar birbirinden aynlmaya 
ve revabit goziilmeye ba§lar. Nihayet vekiller ba§ka §ey, 
rniiekkiller ba§ka §ey dii§iinmeye ba.§larlar. 

Efendiler! Meclisler muayyen devre iginde ifa-yi vazife 
ederken dahi vekillerle rniiekkiller arasinda asl olan mesail-
de ihtilaf vuku bulamaz mi ? Bu da miistebad degildir. Mec-
lislerin oyle kararlan olabilir ki, o kararlar cidden milletin 
hayatina gayr-i kaabil-i tedavi zararlar ilka edebilir. Bu da 
ba§li bajina bir mes'eledir. Bu hususta da kanuni tedabir 
lazimdir. Millet her ihtimale kar§i hakimiyetini muhafazaya 
mecburdur. Bu hususta muteamil olan tekrar ara-yi umu-
miyeye miiracaattir. Bugiinkii meclisimiz hakimiyet-i mil-
liyenin a§ikidir. Bundan sonrakilerin de oyle olacagina 
juphem yoktur. Bunlar elbette bu gibi tedabiri teyakkun 
ederler. 

Efendiler! Milletin yegane miimessili olan kudret-i 
aliyyeyi §ahsiyet-i maneviyesinde cem'eden bir meclisin 
ayrica vazifelerin tesbit ve tayine ihtiyag olmadigi fikri 
varid-i hatirdir. Halbuki Te§kilat-i Esasiye Kanunu'nda 
Turkiye Biiyuk Millet Meelisi'nin ciimle-i vezaifinden ol-
mak uzere bir takim hukuk-i esasiye ifade olunmu§tur. 
Bunun sebebini izah edeyim: 

Malum-i alileridir ki, Osmanli Devleti'nin metruk 
kalan esasmda bu gibi hukuk, Padi§ah ve Halife denilen 
zat'a verilmi§ti. Bu zat o hukuku oyle istimal etmi§tir ki, 
neticede millet' sefalete mahkum bir hale ve memleket 
ba§tan nihayete kadar bayku§ yuvasi haline gelmi§tir. 
Bu hukuk-i esasiyenin artik higbir §ekil ve surette mil-
let tarafindan bu gibi adamlara itasma imkan almadigi-
ni ve Millet Meclisi uhdesinde kalacagini ifade igin mad-
de-i mahsusa halinde zikredilmi§tir. Tiirkiye halkmin ah-
kam-i §er'iyyesi Biiyuk Millet Meclisi tarafmdan infaz 
olunur. Ve bunu ifa igin higbir makama ihtiyag yoktur. 

Makam-i Hildfet: 
Millet, saltanati kendi uhdesine aldiktan sonra, amm-i 

miislimine samil bir makam-i Hilafet vardir. Bu makam-i 
Hilafetin mevcudiyeti ile Turkiye Biiyiik Millet Meclisi'-
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nin miisbet ve gayr-i kaabil-i tebeddiil salahiyati bir tezat 
te?kil etmez mi? Bu mes'eleyi iki nokta-i nazardan miita-
laa edebiliriz. Birisi siyasi ve idari, digeri ilmi ve dini nok-
ta-i nazardan. 

Siyasi ve idari nokta-i nazardan soze hacet yoktur. 
Mustakil bir Turkiye Devleti varken ve hakimiyet-i milliye 
bila kayd ii §art milletin uhdesinde iken ba§ka bir nokta-i 
nazar mevzuiibahs dahi olamaz. 

Turkiye, Halifeye Vazife ve Salahiyet Verilebilir mil 
(Verebilir mi?) 

ilmi ve dini nokta-i nazara gelince bizim §ekl-i hiiku-
metimiz ahkam-i §er'iyye ve diniyenin tarif ettigi mahiyet-
tedir. Halife yahut makam-i Hilafet, yalniz Turkiye Devleti' 
ne ve Turkiye islam halkina miinhasir bir makam olsa idi, 
o zaman mevcut olan §ekil iginde bunun tarz-i ifadesini 
dii§iinebilirdik. Fakat boyle degildir. Bu makam biitiin 
Alem-i islama §amil bir makamdir. Buna,nazaran o maka-
ma yalniz Turkiye halkinin vazife ve salahiyet vermesi 
takat ve salahiyeti haricindedir. Halife Hazretlerine §u 
veya bu §erait dahilinde bir vazife verirsek, acaba onu 
ifa edebilir mi?. 

Alem-i islama bir nazar atfedelim: Fas, Tunus, Ceza-
yir, Trablus, Misir, Hint ve biitiin bu memalikte yajayan 
dinda§larimiz hurriyet-i vicdaniyelerine ve istiklallerine 
malik degillerdir ki, herhangi bir makamm icrasim emre-
decegi hususati ifa edebilsinler. Bunun i^in evvela onlari 
esaretten kurtarmak lazimdir. Yani ingiltere, Fransa, ital-
ya vs. devletlere ilan-i harb etmek ve bu harblerde muvaffak 
olmak lazimdir. Fakat i§ bu kadarla da bitmez! Muvaffak 
olduktan sonra da bu islam kavimleri Hilafet makamma 
teba'iyyeti kabul eylemeleri veya cebren metbuiyyet ettiril-
meleri lazimdir. 

Efendiler! Cihanda hakim olan usul-i idare, milliyet 
esaslarma istinad eden usuldiir. Alem-i islamdan Iran ve 
Afganistan devletlerini dii§uniin. Bunlar ki miistakil-
dirler, acaba bu teba'iyyeti kabul ederler mi ? 

Onlara Cuma namazmda hutbe okuyacak zat'i Halife 
intihab edecek derseniz, onu asla kabul etmezler. Ciinkii 
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hakimiyet-i dahiliyelerine miidahale telakki ederler. But an 
diinyaya zorla kabul ettirilmek mecburiyeti olan bir mes' 
ele igin Tiirkiye halkini tavzif etmek maddeten miimkiin 
olmadigi gibi, gayr-i caizdir de.. Allah boyle bir§eyi bu 
milletten taleb etmemi§tir. Etmezde.. Binaenaleyh Halifeye 
salahiyet ve vazife vermek hakimiyet-i milliyeye darbe 
vurmak demek olan bir zihniyeti kabul etmek demektir. 

Biitiin Alem-i Islam tamamen hiir ve miistakil oldugu 
zaman bu mes'ele nasil halledilmek lazim gelecekse, oy-
lece halledilebihr efendim. Halifeye salahiyat vermek 
gayretiyle Tiirkiye hakimiyetini zedeleyecek bir tarza ne din 
ve ne §er'iat miisaade eder! 

Cenab-i Peygamber' in Hilafet Hakkindaki Nokta-i 
Nazari: 

Hoca Efendiden soracagim. Cenab-i Peygamber, ben-
den 30 sene sonra Hilafet olmayacak ve sultanhklar olacak 
demi§ti. Bu hususta en kuvvetli bir hadis-i §erif vardir ki, 
(El-Hilafet u Min bad-i selasune senetin) yani saltanat 
olacak, kralhklar olacaktir, dedi. Krallik tabirini kullandi. 
Hz. Omer hilafete gegtikten sonra kendisine Halife-i 
Resulullah dendi. Kendisi minbere gikti ve dedi ki, Halife-i 
Resulullah olamam. Ben miiminlerin ve sizin emirinizim 
dedi. Bunlar bilindikten sonra goriiliir ki, makam-i Hila-
fetin mahfuziyeti Alem-i islamin nokta-i nazar-i atisine 
matuf bir siyasettir. 

Hz. Peygamber den sonra Alem-i islam: 
Efendiler! Biitiin Alem-i islami bir noktadan idare 

miimkun degildir. Bunun en basit misalleri tarihte vardir. 
Cenab-i Peygamberin vefatmdan sonra ve Hz. Ali'den 
itibaren hangi devir vardir ki, yalniz bir Halife icra-yi 
hiikumet edebilmi§tir. Bir tarafta Hilafet-i Abbasiye, bir 
tarafta Hilafet-i Emeviyye.. Bugiin dahi Fas'ta §urada 
burada kendine emir iil-miiminin diyen ruesa-yi din mev-
cuttur. Asya'da Avrupa'da velhasil muhtelif iklimlerde 
ya§ayan insanlann ananat-i milliye ve muhitiyeleri ba§ka 
ba§kadir. Ve onlann bir yerden sevk ve idareleri ilmen ve 
fennen gayr-i miimkiindiir. 

Ari Engin: Gazi Mustafa Kemal Ataturk'Qn 1923 Eskijehir-lzmit 
Konusmalan, Ankara 1982, S. 31-34. 
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iSTANBUL GAZETECiLERiYLE iZMIT KASRI Mt)-
LAKATI 

(16/17. 1. 1923) 
Saat: 9.30'dan sonra. 
izmit Kasn 

Muhaliflerin Hilafet Hakkmdaki Nokta-i Nazarlari: 
Ciinkii Hilafet ve Saltanat yekdigerinden aynldiktan 

sonra bazi hocalan biiyiik bir teessiir kapladi. O kadar ki, 
kendi dinlerinden ve imanlarindan siiphe etmekte olduk-
larim ifadeye ba§ladilar. Acaba ben bu §erait dahilinde 
miisliiman miyim ? Bu suretle hocalann en cahilleri onlara 
iltihak etmistir ve binaenaleyh Halife boyle olamaz. Hali-
feye kudret, kuvvet lazimdir, salayet lazimdir demeye 
basladilar. 

Aiz ettigim gibi bu esasi ele aldilar. Ve bu esasi ele 
almakla hocalann kaffesini kazanarak, kuvvetlerini tezyid 
edecekler ve biitiin avam-i halka, ciihela-yi halka ho§ 
goriinebileceklerdi. Ve bunu §u suretle ifade etmeye bas-
ladilar: 9 5 Dediler ki: Biz bu tarz-i hiikumete, Meclis'in bu 
mahiyetine mu'teriz degiliz. Giizeldir. Fakat bugiin o 
salahiyetlerini haiz olanin yerini tutacak zat, makam-i 
riyasette kim ise o olacaktir. Bugiin igin Mustafa Kemal 
Pa?a vardir ve belki §erait-i hazirasi ile bu makami tutabilir. 
Fakat yann gekildigi zaman veya oldiigu zaman miimessil 
olarak kimi getirecegiz. Biz birbirimizi gekemeyiz. Ve 
boyle bir Meclis bulamayiz. Ve boyle bir makam bizim 
aramizda bunu te'min edemez 9 6. Ve neticesi inhilaldir. 
Binaenaleyh o makamda oyle bir zat bulunmali ki, boyle 
intihabla ve diger bazi §eylerle takyid olunmasin. Oyle ise o 
da kim olabilir? ilaahiri'l-omr bu makamda bulunacak 
olan bir zattir 9 7 . Binaenaleyh o da Halife olmalidir. Halifeyi 
reis yapariz ve artik bir§ey dii§iinmeyiz. Ve ayni zamanda 
onu bir defaya mahsus olmak iizere intihab ederiz. Orasi 
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oyle bit makam olur ki, oraya herkes goziinii dikmez ve ona 
biz bir hak veririz ki, Meclis'in kanunlarim ve hiikumetin 
kararlarim tasdik eder. Hiilasa boyle bir formiil ile prensip 
ihtilafi seklinde arz-i mevcudiyet etmi§ bulunuyor degil mi 
Adnan Beyefendi? 

Adncm Bey — Evet Efendim. 
Gazi Pa$a — Son §ekil budur. Yani Meclis'in bir kis-

mi vardir ki, bu arz ettigimiz formiil iizerinde ugra^iyorlar. 
Hatta bugiin Ankara'dan frr telgraf aldim: Bugiin "An-
kara'da Hilafet-i islamiye ve Biiyiik Millet Meclisi" 
nami altinda bir risale ne§redilmi§tir. 5 Kuru§ fiatla satil-
maktadir. Imza sahibi Karahisar-i Sahip meb'usu Hoca 
Ismail §ukrii Efendidir. Risale yeni bir matbaa te'sis eden 
Trabzon meb'usu Ali Siikrii Bey'in matbaasinda tab' 
olunmu§tur. Risalenin muhteviyati: Malum olan mevzuu 
hakkxnda olup, saltanat-i sahsiyenin ilgasi hakkindaki 1. 
Te§rinisani 1338 tarihli Meclis karannin seriate mugayir 
olmadigi ve bazi taraflarda ve matbuatga bu tarzda inti-
hab olunan Halifenin kuvvetsiz ve hiikumetsiz bulunmadi-
gini ve Halifenin kabulii ile, onun levazimindan olan hukuk 
ve levazim-i feriatin de kabul edilmi§ oldugunu ifade et-
mektedir. Risalenin muhtelif mahallerinde aynen §u ibare-
ler vardir. 

"Buyiik Millet Meclisi ile, Meclisin intihab ve tesbit 
ettigi Halife-i Miislimin arasinda higbir ayrilik ve gayrihk 
yoktur. Halifesiz Meclis §eriat-i islamiye, hiikumetsiz, is-
tiklalsiz, hurriyetsiz bir hareket tammami^tir 9 8. Binaenaleyh 
Halifenin kuvvet ve §evket sahibi olmasi en buyiik esas-i 
?er'i olmakla beraber, bugiinkii hale nazaran hiikumetimizin 
vedevletimizin bir reisi olmasi bir emr-i zaruridir. Bu hususta N 

ba§ka tiirlu bir §ekle imkan yoktur. §u hale nazaran tan-
zim-i kavanin ve icra-yi.. ilh. riyaset-i tabi'iyyesini Hali-
femizin haiz olmasi yani devlet ve mukadderat-i devletin 
Halifenin nazar-i tasdikine iktiran etmesi bir emr-i zaruri 
ve ser'idir." §imdi bu miinabetle Hilafet mes'elesi hakkmda 
goriifelim! Size soracagim Velid Beyefendi. Nasil goriiyor-
sunuz? Ve nasil tasavvur ediyorsunuz? 

Velid Bey — Bendeniz bu mes'eleyi tamik etmedim 
Pa§a hazretleri. Ve tamikin de sulhtan sonraya birakilmasi 
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fikrinde idim. §imdi asil hepsinin fevkinde olan esasli 
mes'ele memleketimizi dii§mandan kurtarmak oldugu 
igin ve biitiin efkar ve mesaimiz buna miinhasir olmak 
kanaatinde bulundugum igin bu mesaili uzun boylu kendi 
kendime tetkik etmedim. Hatta Te§kilat-i Esasiye Kanu-
nu'nu da tetkik ve tetebbu' etmemi§imdir. Boyle bir sirada 
bu mesele gikmi§ti. Tabii mesele karsismda kendi kendime 
bir gazeteci olmak itibariyle gafil bulundum ve ancak her-
hangi mtihim bir mesele hakkinda her tiirlii miitalaat 
yapmak mecburiyetinde oldugum igin bir giinliik intibalan 
o mes'ele hakkinda dii§undugumii yazmi§tim. Bendeniz 
hala bir dereceye kadar o fikirde bulunuyorum. Ve diyorum 
ki, bunlar gok esasli meselelerdir. Bunu iyi tetebbu' edebil-
mek igin zihinler sair me§agilden, gavailden azade olmali-
dir. O devir de bendenizce gelmemi§tir. Gelmedigi igin 
bendenizce bunun tamiki gok giigtiir". Buna §ahsi olsun, 
esasli karar verebilmek igin kat'i kanaat sahibi olmak 
lazimdir. 

Gazi Pa§a — Diger arkada§lar bir miitalaa dermeyan 
edecek mi? Hanginiz bu hususta daha fazla me§gul oldu-
nuz? Musaade buyurursaniz arz edeyim. 1 0 0 <^ok §ayan-i 
arzu idi ki, bu meseleyi miinaka§a etmek vakt-i sulha kal-
sin. Fakat goriiliiyor ki, bugiinden, bundan tamamen 
hararetle bahsedenler vardir. Ve boyle projeler, risaleler 
yapmak suretiyle dagitanlar vardir. Hiilasa bizim arzumuza 
muvaffakat etmeyenler vardir ve biz zamani degildir, 
§imdilik muhafaza-i 1 0 1 siikut edelim ve asil i§tigal edecek 
daha miihim i§lerimiz vardir ve cereyan-i vukuati takip ede-
l im 1 0 2 diyelim! Fakat §iikrii Efendi diyor ki:" Halife §U de-
mektir. Halifenin salahiyeti §udur, vazifesi budur ve bu fikir 
biitiin milletin dimagina sari oluyor! Zat-i aliniz ve hepimiz 
bunu mevzuubahs etmek lazimdir dedigimiz giin, edemi-
yecek bir hale geliriz 1 0 3. Mademki menfi bir hareket vardir, 
bunun kar§isinda ahz-i mevki etmek zarureti vardi. Ya on-
larin iddiasi dogrudur, ya bizim yaptigimiz! 

Yaptigimiz ve idame etmek istedigimiz §eylerin siya-
seten, fennen, ilmen, dinen bu memleket ve milletin hayat 
ve rehah ve saadeti nokta-i nazarindan dogru olup, 
olmadigini tetkik edelim! Binaenaleyh bu Hilafet mesele-
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sini bu miinasebetle g6rii§elim. Bana hocalik yaptirmazsi-
niz tabii degil m i ? 1 0 4 

Falih Rifki Bey — Pa§am sulhtan sonra daha giig olur 
zannederim. Fakat bendeniz Istanbul'da iken... anla§iliyor 
k i , 1 0 5 en miinasip zaman bu zaman... 

Ahmet Emin Bey — Vaz'iyetin muvazzah olmasindan 
ileri gelmiyor mu ? 1 0 6 Hilafetin biitiin Alem-i islama §amil 
bir miiessese oldugu gayet sarih olarak meydana gikar. 
Ve faaliyet bu suretle olacak olursa 1 0 7 , dahili bir mesele 
olmak mahiyetini kaybeder zannediyorum. 

Gazi Pa§a — Evet bendeniz de o fikirdeyim. Buyur-
dugunuz §ey dogru ise, bunu tasrih etmek lazim gelir. 
Musaade buyurursaniz ben Hilafet hakkinda dii§iindiik-
lerimi soyliyeyim 1 0 8. Biz bu mes'eleyi siyaseten hallet-
mi§izdir. Binaenaleyh siyaseten halledilmi? olan §ekil 
budur : 1 0 9 Diinya yiiziinde mustakil ve yeni bir Tiirkiye 
devleti vardir. Ve devleti kuran milletin bir Tiirkiye Biiyiik 
Millet Meclisi vardir. Milletin 1 1 0 , memleketin, yegane 
hakiki miimessili bu meclistir. Tiirkiye devletinin reisi 
de vardir. Bu §ekil §er'idir. ilmidir. Bilhassa istiklal-i dev-
leti en iyi muhafaza edebilecek bir §ekildir. Ve bilhassa 
hakimiyeti milliyeyi tecessiim ettirebilecek bir §eki ldi r m . 
Tiirkiye Devleti ba§ka bir makam tanimaz ve hadd-i 
zatinda ba§ka bir makam yoktur. Yani makam-i Hilafetin 
vaz'iyyet ve mahiyet-i resmiyesi yoktur. Bir defa bu son 
sozumii isbat etmek igin hatirima gelen silsileyi takib ede-
cegim ve iki istikametteki hatiraniza miiracaat ederek, 
sozlerimi isbata gah§acagim 1 1 2. 

Tarihte Hilafet: 
Birinci istikamet tarihtir. Eger 1 1 3 Hilafet demek biitiin 

Alem-i islama §amil bir nokta-i idare demek ise, tarihte 
bu, higbir vakit vaki olmami§tir ve vaki degildir 1 1 4. Biitun 
Alem-i islamin bir noktadan sevk ve idaresi" 3 Halife 
nammda bir adam tarafindan sevk ve idaresi vaki degildir. 
Peygamberin zamanmdan sonra dort ki§iyi bir tarafa bira-
kal im: 1 1 6 . Hz. Ali zamaninda Siffin muharebesini muteakib 
Alem-i islam Halife nami altmda, Emir iil-Muminin nami 
altinda 2 zatin daire-i hukmiinde kalmi§tir. Bir taraftan 
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Ali, Halifeyim diye icra-yi hiikumet etmi§ti, bir taraftan da 
Muaviye yine Halifeyim diye icra-yi hiikumet etmi§ti. 
Hulefa-yi Abbasi zamaninda bir taraftan Halifeyim diye 
Bagdat'ta bir takim hiikiimdarlar icra-yi hiikumet ediyor-
lardi ve bugiin zamanimizda da Fas'ta, Sudan'da Halifelei 
vardir 1 1 7 . Onlar da kendilerine Emir iil-Miiminin diyorlar. 
Binaenaleyh bu, tarihte tesebbiit etmemi§tir ve 1 1 8 bundan 
sonra da biitiin Alem-i islami makam-i Hilafet nami al-
tinda bir noktayi rabten idare etmenin mtimkiin Olabilece-
gini kabul etmek dogru degildi. §imdi Misir islamlan, 
Hint islamlan, Tiirk islamlan, Garb islamlarmin vs. is-
lamlann kaffesi kendi muhitinin §eraitinden ve kendi 
muhitinin ananatindan kat'i nazar edecek ve iimmet nami 
altinda bir noktada birle§ebilecek.. buna imkan tasavvur 
etmek dogru bir§ey degildir. Diger bir prensib 1 1 9 , §er'an, 
dinen Hilafet denilen §ey yoktur. Malum-i aliniz bir def'a 
Peygamberin kendisi demi§ ki, "Benden 30 sene sonra 
kralliklar olacak 1 2 0 . Bu, bir hadistir. O halde Hilafet var-
dir. Hilafet olacaktir. Hilafet devam edecektir; demek 
hadis-i nebeviyeye mugayir bir §eyin tahakkukunu taleb 
etmek demektir 1 2 1 . 

Diger birsey mesela, Omer 1 2 2 . Halife oldugu zamanda 
kendisine Halife-i Resulullah demi^ler. Kendisi ilk hutbe-
sinde demi§ ki, boyle bir sifat bende yoktur ve olamaz. 
Boyle bir sifat yoktur. Halife yoktur 1 2 3 . Siz miiminlersiniz 
ve ben de sizin emirinizim. Ve zaten peygamberin vefatin-
dan sonra Halife intihabi igin higbir kimsenin kafasina bir 
fikir gelmemi§, emaret, emir... Hilafet nami altinda vuku 
bulan te§ekk'ulat emar.ettir ve bir hiikumetten ibarettir. 
Yani Hilafet demek bir hiikumet demektir. Hiikumet de-
mek olunca hiikumetin nasil olmasi mevzuubahs olur. 
Yani esasat-i §er'iyede §u veya bu §ekilde bir hiikumet 
tesbit olunmu§ mudur? 

Serial a gore Hiikumet Esasati: 
Biliyorsunuz ki boyle bir§ey tesbit olunmami§tir. 

Herhangi bir hiikumet me§ru olabilir ve gayr-i me§ru 
olabilir 1 2 4 . En mustebit hareket eden hukumetlere, en fena 
hareket eden hiikiimetlere 1 2 5 ulema-yi din me§rudur demi§tir. 
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Yalniz esasat-i diniyede idarenin ne gibi nukati ihtiva etmesi 
lazxm gelecegine dair kat'i beyanat vardir ki, onlardan bir 
tanesi §uraya aittir, bir tanesi adalete aittir, bir tanesi de 
ulu'l-emre itaate ai t t i r 1 2 6 . Binaenalyh bir hey'et-i ictima-
iyenin umurunu idare edecek bir hiikumetin §urasi olacak 
ve o §ura adaletle icra-yx muamele etmi§ olursa tamam 
dine ve seriate muvafik bir hiikumet te§ekkiil eder. Ulii' 
1-emrden de maksat amir demek degildir. Amirler demektir. 
Amirler demek erbab-i ihtisas demektir, erbab-x hall ii akd 
demektir. Binaenaleyh erbab-x hall ii akd sifatinda bulunan 
insanlardan miirekkeb bir §ura, adalet dairesinde ve §er'in 
arzu ettigi derecede icra-yx hiikumet eder. Bizim hiiku-
metimiz tamamen bu esasati ihtiva edebilir. Buna nazaran 
bajkaca Halife mevzuibahs olamaz 1 2 7 . 

§imdiki Hilafetin Manasi: 
Bu boyle oldugu halde Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi 

kendinden ba§ka bir Halife-i miislimin intihab etti. Ve bir 
Makam-x Hilafet hasxl oldu. Bunu izah etmek lazxm gelirse 
§oyle diijunmek lazxm gelir. Biitiin Alem-i islam hal-i 
esarettedir. §ayan-x arzudur ki, bunlar ayri ayrx galx^sxnlar 
ve kendi hakimiyet-i milliyelerini istihsal etsinler. iste bun-
lara bu hususta medar-x tesliyet, medar-x i imid 1 2 8 olmak 
iizere bir nokta-i irtibat gostermek arzu ediliyor. Fakat 
onlar tamamen esaretten kurtulduktan sonra, ba§lx ba§-
larxna miistakil olduktan sonra behemehal birle§ip, bir 
makamxn taht-x idaresine girmek isteyeceklerini dii§iinmek 
caiz midir ? O da ba§ka... Demek oluyor ki, biz yalnxz onla-
rxn kurtulmasx igin mii§terek bir nokta-i rabxta gosteriyoruz 
ve bu hususta adeta dini yahut tarihi, yahut vicdani bir 
vazife yapmx§ oluyoruz bu makami muhafaza etmekle... 1 2 9 

Hilafete, Vazife ve Salahiyet Vermek: 
Fakat bu makama dogrudan dogruya bir salahiyet 

vermege kalkx§acak olursak' 3 0 , bu salahiyetin tatbikat 
sahasx Alem-i islama §amil olur. Halife Alem-i islamxn 
iizerinde bizim verecegimiz vazife ve salahiyeti tatbik etmek 
mecburiyetindedir 1 3 1. Tatbik edemezse zaten manasx yok-
tu r 1 3 2 . Tatbik edebilmek igin ya onlar buna muvafakat veya 
red edeceklerdir. Muvafakat veya red iki sebepten ne§'et 
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edecektir. Birisi miistakil olan miisliiman devletleri miida-
haleyi, kendi istiklallerine miidahale telakki edecekler ve 
bunu reddedecekler 1 3 3. Nitekim Afgan Emiri yapmi§ oldu-
gumuz muahedede bir iki noktayi kendi istiklaline miida-
hale telakki etmis, kabul etmemi§ ve demi§tir ki: "Ben hig-
bir suretle 1 3 4 milletin istiklaline kimseyi kari§tirmam. Be-
nim namaz kilacagim carriideki hatibe ve 1 3 5 bu hatibin 
irad edecegi hitabete dahi ait o l sa 1 3 6 " ; Diger Alem-i islam 
ise, ba§tan a§agiya kadar hal-i esarettedir. Hiirriyet-i 
vicdaniyelerine malik degildirler. Bunlara bu vasi salahiyyeti 
tatbik ettirebilmek igin evvela 1 3 7 onlann hurriyetierini is-
tihsal etmek, yani onlari zencir-i esaret altinda bulunduran 
devletlere karsi 1 3 8 ilan-i harb etmek lazimdir. Halife olan 
zat bunlari yapabilmek igin, bir kuvvet lazim 1 3 9 . Eger o 
kuvvet Turkiye Devletinin kuvveti olursa, 8 milyonluk 
Anadolu halkinin vazifesi biitiin cihana kar§i ilan-i harb 
etmek ve bunlari kurtarmak olacaktir ki, boyle bir vazifeyi 
8 milyon Anadolu halkina tahmil miimkiin degildir. Boyle 
bir vazife yapmak lazim geliyorsa, 70 milyon islamdan 
miirekkeb olan Hindistan'in yapmasi lazimdir. Vazife 
vermek Turkiye Devletinin vazifesinin fevkinde bir§ey 
olur. Ancak, Alem-i Islam hiir ve miistakil §erait dahilinde 
bir araya gelir. Kabul ederlerse, toplanir ve Halifenin 
vaziyetini tesbit eder. Binaenaleyh bizce yapilacak birsey 
kalmamistir efendim 1 4 0 . 

Hilafet ve Miiessesat-i Diniye: 
Ahmet Emin Bey — Dini meselelere alakadar gorunen 

medreselere, camilere... 1 4 1 

Gazi Pa$a — Beyefendi! arz edeyim: Halifenin boyle 
bir salahiyeti yoktur. Medrese nedir? Cami nedir? Bu millet 
razi olur mu? Kendi evladimn kendi hakimiyetine harigten 
bir adam bir takim yerleri dolduracak ve oradan baska 
bir zihniyet gikaracak. Buna bu milletin ihtiyaci var midir ? 1 4 2 

Camilerdeki imam ve hatibi Halife tayin edecektir demek 
isteniyor. Efendim, bir hatibin vazifesi mutlaka mensub 
oldugu millet ve devletin istiklaliyle ve hakimiyetiyle ala-
kadardir. Dinde, hatib, bir devletin reisidir. Veya o reisin 
bulunamiyacagi yerlerde onun mumessilidir. Dinde hatib 
var midir? Hutbe nedir? Dogrudan dogruya bir reis-i 
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devletin veyahut en biiyiik riiesa-yi devletin, riiesa-yi hiiku-
metin 1 4 3 halki tenvir igin soz soylemesi degil mi? 

Bir defa efendim, diyoruz ki; bizim dinimizde ruhbani-
yet yoktur. Binaenaleyh cismani ve ruhani birdir. Ciinkii 
bizim dinimiz tabi'dir. 

Halife reis demektir, emir demektir, sultan demektir. 
§ekl-i hukumete gore ba§inda bulunan adamm almasi 
gelen isimlerdir 1 4 4. 

Ba§inda sank olan bazi kimseler halkin kar§isina ge-
gerler ve bizim hig de anlatmak istemedigimiz bimana §ey-
leri kafalarina sokarlar! Bu olamaz 1 4 5 . Benim kanaatim, 
malumatim ve kat'i olan itikadim bundan ibarettir. Bu 
devletin Halife ile alaka ve miinasebeti yoktur. Hakikati 
ifade etmek lazim gelirse, yapmak istedigimiz inkilabi 
pargalamak icab etmi§tir. ikiye ayirdiktan sonra evvela 
birincisi sonra ikincisi... 

§imdi bizim §ekl-i hiikumetimize gore boyle bir 
Makam-i Hilafetin mevcut olamayacagini gostermek igin 
Te§kilat-i Esasiyenin bazi maddelerini beraber gozden 
gegirelim. Yalmz 1 4 6 biliyorum sizi yordum: 1 4 7 

Yeni Hiikumet ve Din: 
Kihfzade Hakki Bey — Pa§a Hazretleri yeni hiiku-

metin dini olacak mi? 
Gazi Pa^a — Vardir efendim; islam Dinidir. islam 

Dini hurriyet-i efkara maliktir 1 4 8 . 
Hakki Bey — Yani hiikumet bir din ile tedeyyun ede-

cek m i ? 1 4 9 

Gazi Pa§a — Edecek mi, etmeyecek mi bilemem! Bu-
gun mevcut olan kanunlarda aksine bir§ey yokkir. Millet 
dinsiz degildir. Miitedeyyindir ve dini, din-i islamdir. Yani 
komiinistlik gibi ' 5 0 dini reddedecek ortada bir meslek yoktur. 

Hakki Bey — §u halde Pa§a Hazretleri bir mesele 
hakkinda herkesin itikadati ve dii§iincesine gore bir fikir 
ortaya koymak hususunda hiikumet beni susturacaktir 
veyahut tecziye edecektir. Diyecek ki, sen bu hususta 
hiikumetin dii§iindugii gibi dii§iinmiiyorsun.. 
74 



Gazi Pa§a — Hiikumetin du§undiigu gibi hi? kimsenin 
du§iinmege mecburiyeti yoktur. Hiirriyet'i hakikiyenin 
cari oldugu bir memlekette hiirriyet-i vicdaniye vardir 
veyahut yoktur. Olduktan sonra bunu dii§iinmek dogru 
degildir. Vicdaninin icabatini soyler. 

Hakki Bey — Herkes kendi vicdanini susturmaga 
imkan gorecek mi? 

Gazi Pa$a — Heyet-i ictimaiyede htirriyet mukayyettir. 
O da bir ferdin degil, heyet-i umumiye-i igtimaiyenin me-
nafi-i mu§terekesi icabi olarak, mevzu' kanunlar iledir. 
Hurriyet-i vicdaniyenizi ne dereceye kadar kullanabilecegiz 
mevzuu, kanunlarla anla§ihr: Mesela bir hoca efendi di-
yorki, §unu behemehal yapmahsiniz. Demek istedigi haki-
miyet-i milliyeyi kaldinniz! Bu telaffuz ettigi §'ey,1 5 1 fi'le 
te§ebbus ettigi dakikada tabi'i miirteci telakki olunur ve 
vaz' olunmus olan kavaninin icabatina tabi o lu r 1 5 2 1 5 3 . 

Efendim, Te§kilat-i Esasiye Kanununda birkag nok-
taya i§aret edebiliriz. Hakimiyet bila kayd u §art milletin-
dir. "Bila kayd ii sarf ' i buradan kaldirmadikga Turkiye 
Devleti herhangi bir zata veya herhangi bir makama ha-
kimiyetini muhill higbir salahiyet veremez. 

Ahmet Emin Bey — Prensip meselesinde ameli bir 
mes'ele vardir. 

Gazi Pa§a — Hayir, miisaade buyurun ameliyi bira-
kal im 1 5 4 . Millet hakimiyeti bilakayd ii §art elinde tutmagi 
kendi vicdanina kar§i ahdettikten sonra, §unun ve bunun 
icabidir diye §una veya buna verilebilecek en basit bir hak 
bulunuz, vazife bulunuz, ve salahiyet bulunuz. Kimse 
bulamaz! 1 5 5 

Ismail Mii$tak Bey — Bu madde kat'i olaraktan ha-
kimiyetin bilakayd ii §art millette oldugunu bildiriyor. 

Gazi Pasa — Peki, ondan sonrasi idare usulii, halkin 
mukadderatim bizzat ve bilfi'il idare etmesi esasina miis1 

tenittir. Malum-i aliniz bir idare ve bir de hakimiyet vardir. 
Idare, arzu ve temayiil-i kalb ve vicdandir. Bir insanda 
oldugu gibi, insanlardan miirekkep olan heyet-i igtima-
iyede de irade mevcuttur. irade ahnamaz ve irade verile-
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mez. Fakat iradenin vasita-i tatbiki olan hakimiyeti vere-
bilen bir insan veyahut hakimiyetini kaybeden bir insan 
veyahut bir hey'et-i ictimaiye hakimiyetten mahrum 
olunca (ki hakimiyet iradenin tecelligahidir) o halde, 
iradesi mefluc olur. Binaenaleyh hakimiyetini verebilmek 
igin iradesinden mefluc kalmaga muvafakat etmek lazim 
gelir. Binaenaleyh veremez. Hakimiyetini verebilmek igin, 
iradesinin, arzusunun, temayiilatmin mefluc kalmasini 
kabul etmek lazimdir. olmeyi kabul etmek demektir. 
Bundan dolayi bir millet hakimiyetini veremez. Yalniz 
ahnir ve zorla alinir. Millet hakimiyetini elinde tutuyor 
ve ancak hakimiyetinden icabi kadanni tatbik etmek iizere 
Millet Meclisi'nin hey'et-i umumiyesini tavzif ediyor. Fa-
kat bir tek adama bu salahiyet verilemez. 1 5 6 

Hakimiyet-i Milliye ve Hiikumdarlar: 
Yakup Kadri Bey157 — Bir takim krallar var, tacidarlar 

var. Bunlann higbiri.. bu bir sembol gibidir, ariane mana-
sini ifade eder ve millet dogrudan dogruya kendi mukad-
deratina bila kayd ii §art hakimdir. Binaenaleyh boyle tarihi 
semboliin bakasi milletin hakimiyetini ihlal etmi§ olmuyor. 
Yani tamamiyle salahiyeti tahdid edilerek, ve hatta mef-
luc... 

Gazi Pa$a — Yani ne mecburiyetimiz vardir buna? 
§imdiye kadar bu gibi sembolleri tutmaktan bir faide gikti 
mi? 

Yakup Kadri Bey — Hatta zarar gordiik. 
Gazi Pa§a — Zarar gordii isek, idamesine hacet yok! 

Zarar olarak gormedigimiz bir§ey kalmami§tir. 
Yakup Kadri Bey — O kadar bir§ey idhal etmiyorum. 

Qiinkii Halife diye bir§eyin mevcudiyetini tanimamiz... 1 5 8 

Meclis Reisi - Hafiye: 
Gazi Pa$a — Bir def'a Halife ba§kadir, hiikumdar 

ba§kadir. 1 5 9 Bizim' semboliimiiz olamaz ki.. Bu Alem-i 
Islamin semboliidiir. Eger Halifeyi Tiirkiye Buyiik Millet 
Meclisi'nin reisi yapmak istersek, bunun igin de yol vardir. 
Bu zat bir memleket tarafindan mebus intihab olunur. Yani 
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0 demektir ki, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi reisine Halife 
denir. Bunda faide var midir acaba? Yoktur! Hiicumlann 
esbabindan birisi de mutaassib, dini bir hiikumet tamn-
mamizdir ve medeniyet-i hazira ile temasa gayr-i layik 
goriildiigumuzdiir. Fakat ba§imiza gegirecegimiz reisin is-
mine Halife dedigimiz vakit diinya nazannda mutaassib 1 6 0 , 
kapkara bir hey'et olarak goriinecegiz! 

Ahmet Emin Bey — Bu §er iye Vekilinin de kalmasi 
ayni mahiyeti haiz degil mi ? 

•Gazi Pa$a — Efendim, bu millet musluman midir? 
Ahmet Emin Bey — Evet.. 
Gazi Pa§am — O halde §er'i bir takim umur olunca 

bunlari rii'yet edecek bir makam lazimdir. 
§er'iye ve Evkaf Vekaleti: 
O makarna §er'iye vekili deyiniz. Her ne derseniz de-

yiniz! Bence mevzuubahs edilmesi lazim gelen husus, bir 
vekil hey'et-i hiikumetin iginde bulunsun mu, bulunmasin 
mi? Aynca bir biiro yapariz. l§te imamlari filan ta'yin 
eder. Bittabi hiikiimetin emrinde.. 

Sup hi Nuri Bey — Ya! Evkaf i§leri.. 
Gazi Pa$a — Evkaf ayridir. Evkafi ser'iye umuruna 

tahsis tahsis etmek zaten dogru degildir. Evkaf bilhassa 
bizim memleketimizde en miihim menabi'-i servetten birisi-
dir. Binaenaleyh bunu yalniz medreselere birakmak 
olamaz. Bu da ileride hall ii fasl edilecektir. 

Tiirkiye'de Mevcut Hilafetin Menfciat ve Mazarrati: 
Miistak Bey — Tiirkiye'de mevcut. Hilafet, devletin 

siyaseti igin menfaat midir, kuvvet midir? Yoksa ne men-
faat ve ne de kuvvet midir 1 6 2 

Gazi Pa$a — Hatta Alem-i islama samil olarak kal-
masi zaaft ir . 1 6 3 Yani bugiinkii §eraite gore biz kendi iizeri-
mizdeki fenahgi tezyid ediyoruz. Boyle sembol olarak 
denecek! Fakat kimse boyle sembol tammiyor ki.. Zanne-
diyor musunuz ki Hintliler, Misirhlar Afganhlar vesaireler 
dini bir alaka ile bize merbutturlar. Bilakis mill! mefku-
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releri ile bizi kurban etmege gali§iyorlar. Hint Hilafet 
Komitesi vardir. Aym meseleye dair muhaberatimiz oldu. 
Sonra Misirlilar vesaire ile muhaberemiz vardir. Bunlann 
bizden rica ettikleri §ey, siz gah§in da biz kurtulalim ve 
biz size Hilafetten dolayi merbutuz. Efendim, Hilafetten 
dolayi bana merbut olma! 70 milyonu kurtarmak igin 
8 milyonu da mahva te§ebbiis etme! Misir 14 milyon niifusa 
maliktir. Bizden daha fazla niifusludur. Kendilerini kur-
tarmaya gali^sinlar. Kendinizi kurtann! Efendiler! 1 6 4 Hilafet 
milletimize bir ba§belasidir. Osmanli Padi§a.hhgi Hilafeti 
almadan evvel Osmanli devrinin en parlak safhasini yap-
mi§tir. Fakat bu Hilafet mevki'ini aldiktan birkag sene 
sonra sukuta baslami^tir. Menfaat gostermemi§tir. 

Osmanli Serdarlan, Hiikumdarlari, Padi§ahlan Hila-
fetten miicerret bulunduklan zaman en biiyiik sa§a'ayi 
ve satveti gostermi§tir. Yani Hilafet higbir sey kazandir-
mami§tir. Bir gok musibetler getirmi§tir. 

Mii$tak Bey — O halde zaaftir. 
Gazi Patja — Elbette zaaftir. §oyle bir hayal vardir 

ki, Hilafet sifatim takindigimiz zaman biitiin Alem-i Is-
lam muavin ve muzahirdir! Nedir yani? 1 6 5 En felaketli 
anlari gegirdigimiz zaman ne yaptilar? Bizim aleyhimize 
gelip, harb ett i ler! 1 6 6 

Sup hi Nuri Bey — Pa§a Hasretleri fi'len mevcut 
vaz'iyyeti tashih etmek zaman meselesi degil midir? 

Mevcut Hilafet Vaz'iyyetinin Tashihi: 
Gazi Pa$a — Tashih olunmujtur. Tashih olunmayan 

bir§ey kalmami§tir. Bizce mesele hallolunmu§tur. Kendisi 
me§gul olmazsa ve kendisinden menfaat tasavvur edenler 
yerinden kipirdamazsa bizce mesele hallolunmu§tur. Ve 
ilia hocalann, Hoca $iikru Efendi ve bunun gibi hocalann 
arzulanm yerine getirmek isteyenlerin yapacaklan faaliyet 
derhal meseleyi daha kat'i hallettirir. 

Gazeteci — Yalniz hocalar hakkinda... 
Hocalar: 
Gazi Pa$a — Ben hocalari sevmem. yalniz camide 

namaz kildiranlann sank sarmaga hakki yoktur. Namaz 
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kildirabilmek igin sarigin liizumu da yoktur. Bu millette 
yoktur. 

Gazeteci — Halbuki bizde dinden ziyade hocalik, 
Gazi Pa$a — Beyler! Siz bu memlekete merbutsunuz. 

Bu memlekette hocalann ne kadar kiymetsiz oldugunu 
ve bu milletin hocalardan ne kadar nefret ettigini bili-
yorsunuz. Ben size ufak bir misal soyleyeyim, £ok hoca 
nerede vardir, Konya'da degil mi? Ben Konya'ya yapti-
ttgim seyahatlerin birinde mektepleri dola§iyordum. Bana 
dediler ki, aman efend'im bir de medreselere gel gor. Ya-
mmda Rus, Azarbeycan sefirleri vardi. Bir medresenin 
kapisina geldik, fakat kapi oldugunun farkinda olmadim. 
£iinkii bir demir parmaklik vardi. Hani kapi dedim. Bu-
rasi dediler. Medreseye kopek girrnesin diye parmaklik 
yaptirdik dediler. Evvela bu medresenin kapisim da aginiz 
da ondan sonra girelim diyemedim. Ve bu suretle 90k biiyiik 
hata irtikab ettim. Demirin iizerinden atladik, igeriye gir-
dik. Baktim bir tabur kadar ba§i sankli adam bir siraya 
dizilmi§ler ve Miiftii 'Efendi ba§ta olmak iizere tekmil 
Konya'nin iilemasini toplami§. Gayet miiltelif bulunmak 
istedik. Miiftii Efendi tuttu diskur yapmak istedi. 

Hocalar ve Askerlik: 
Dedi ki, efendim bizim talebeyi askere ahyorlar ve 

askerde bulunan talebenin iadesine miisaade etmiyorlar. 
Birkap defa hukumete yazdik. Cevap vermediler. Emir 
buyurunuz dedi! Ben de ecanibin yanmda bunlan rencide 
etmemek igin peki dedim, icabina bakanm..'Yok dedi. Emir 
veriniz! Ahz-i asker reisi pa§a vardir. Buradadir. Vali 
vardir buradadir dedi. Nazar-i dikkate alinz dedim! 
Efendim dedi §imdi emir veriniz. 

O zaman vaz'iyeti tetkik ettim. Miiftii Efendi hocalann 
herkes iizerinde miiessir oldugunu ispat igin bana hiikme-
diyordu. Gayet yiiksek sesle hocalara dedim ki, bir siiru 
asker firarisi toplanmi§siniz! Biitiin medreselerde sizin 
gibi insanlann yekununu toplasak Karahisar'i istirdat 
etmeyi mi yoksa burada oturmak mi ? Bu miihim bir hadise 
oldu. Ciinkii Konya'nin en muhterem ulemasi tahkir 
olunmuftu. Hakikaten tahkir olundu. Evime gittigim 
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zaman hakiki Konya ahalisi geldiler ve dediler: "Efen-
dim gok te§ekkiir ederiz. Biz hocalara kar§i gok itibar 
ediyorduk. Sebebi buraya gelen her biiyiik adam onlarin 
elini opmii§tiir. Biz de zannediyorduk ki, onlarin elini 
opmek bir §eref, yoksa biz bunlarin ne kadar adi adamlar 
olduklanni §imdi anladik ve her yerde soyleriz". Bina-
enaleyh hocalann kiymetleri yoktur. 

Falih Rifki Bey — Kuvvetleri de yoktur. 
Gazi Pa§a — Gidin koyliilerle gorii§iinuz. Hepsi alay ederler. 
Miigtak Bey — Nitekim istanbul'da olmustur. istan-bul'da gayet kiigiik. 
Gazi Pa§a — Fakat ehemmiyet verirseniz ve bilhassa 

ondan korktugunuzu ihsas ederseniz hakikaten korkutur-
lar. Arzu ediyorum ki, bu meselede zihinlerimizin durdugu 
noktayi tamik edelim. 

Falih Rifki Bey — Bu suretle miinaka§ada bulunmak 
isteyenlere serbest olarak miisaade edilecek mi? 

Gazi Pa$a — Munaka§a edilmelidir. Hatta kitap ve 
gazete vasitasiyle munaka§a edilmelidir 1 6 7. 

Hilafetin Hanedan-i Osmani Elinde Olmasi: 
Hakki Bey — Hilafetin Osmanh hanedani elinde kal-

masinda bendeniz ati itibariyle bir tehlike devresi gorii-
yorum. Korkuyorum. 

Gazi Pa$a — Ne igin biz korkahm beyefendi? Mefluc 
olanlar korksun. Biz neden korkahm? tig senedir namii 
tenahi fedakarhk ihtiyar eden bu millet Halifenin ordu-
lanyla garpisiyor ve onlan makhur ediyor; sonra o mefluc 
kisimdan biz korkahm. Ba?indan nihayetine kadar ica-
beden yerlere gondeririz: 1 6 8 . 

Hocalar ve Cehl He Miicadele: 
Ahmet Emin Bey — Acaba miinazaa vs. olmaz mi? 

£tinkii bir taraf miinaka^a ederken, fikri hislere miiracaat 
edecek. Onun igin oteki tarafin elinde silah olarak.. . 1 6 9 

Gazi Pa$a — Efendim, bu noktadan ictinabtan dola-
yidir ki, taassuba kiymet ve ehemmiyet veriyorsunuz. 
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Taassub cehle istinad eder. Binaenaleyh taassubu olan 
cahildir. ilim behemehal cehle galebe galar. O halde halki 
tenvir etmek lazim. 

Ahmet Emin Bey — Halki tenvir edelim fakat, taassub-
la miinaka§a kabul etmiyor. 

Falih Rifki Bey — Onlarin mevcudiyetlerini kabul 
etmemek daha iyi olur. 

Gazi Paija — Bir takim malayani §eyler soyleyebilirler. 
Binaenaleyh onlari tenkit etmek ve tenkit ederek giiriit-
mek lazimdir. 

Miiftak Bey — Hatta efendim bizim tarafimizdan taar-
ruz lazimdir. Onlar soylemeseler bile.. Senelerden beri 
onlara yerle§mi§, o senelerin, asirlann, mahsulii olan §eyi 
sokmek igin onlarin hareketini beklememeli. Birkag lakir-
diyla ve sanklarinin goriinmesiyle muhitlerde tesirler 
yapiyorlar. Buna §imdiden hiicum etmek lazim. 

Falih Rifki Bey — Bu irtica meselesi zaten gazetelerde 
mevzuubahs oluyor. 

Gazi Pa$a — Her yeni inkilabin mukabil bir aksi ola-
caktir. Buna intizar etmek lazimdir. Bu olmaz degildir. 
Behemehal vuku'u karib bir§eydir. Her nokta-i nazardan 
variddir. Efkar-i umumiyeyi onlarin yalan, yanh§ tevila-
tma kaptirmamak, tenvir etmek lazimdir. 

Suphi Nuri Bey — Sansiir meselesi gikiyor. istanbul'da 
heniiz sansiir var. Birgok §eyleri soyleyemiyoruz. 

Falih Rifki Bey — Sansiir buna ait degil.. 
Adnan Bey — Bir kelime bile sansiir etmedik. Buna 

ait higbir sansiir yoktur. Hiikumeti, dinsiz diye yazmi§. 
Halbuki hiikumet dinsiz degildir. 

Hiikumet ve Din: 
Gazi Pa§a — Hiikumet dinsizdir demek efkar-i umu-

miye-i nasa hiikumete hiicum edin demektir. 
Mii$tak Bey — Ladini demis Hiiseyin Cahit Bey 

mektubunda. Bunu da gizmi§. 
Gazi Pa§a — Maddi demeli. Cismani demeli ve bu 

kelimeler varken ladini dememeli. 
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Miiftak Bey — Hayir efendim, o manaya anhyorlar. 
O manaya anladigindan kendi kendimizi sansiiz ediyoruruz. 
Asil korkulan, gekinilen sansiir kendimize ait sansiirdiir. 

Falih Rifki Bey — Fakat biraz da mevzuubahs etmek 
liizumludur. 

Gazi Pa$a — Efendim bilaliizum bahsetmek aksi netice 
verebilir, fakat miisbet neticeler igin de siikut etmemek 
lazimdir efendim. 

Ahmet Emin Bey —• Hakikati tenvir edelim. Yani 
kar§ida cevap §eklinde mtinaka§aya tutu§arak degil, ten-
vir tarzinda... 

Gazi Paqa — Efendim bendenizce tenvir de efkar-i 
umumiyeyi ir§adda bir program yapmak lazim. Mesela 
Hakimiyet nedir? Ve bu millet hakimiyetini muhafaza et-
meli mi, yoksa ba§ka birine verip, onun delaletiyle mi 
hareket etmeli? Bunu tarihin delaletiyle gok kuvvetli ifade 
edeb'lirsiniz. Gegirdigimiz felaketi birer birer saymali. 
Millet mukadderatini uhdesinde bulunduran insanlann 
bu millete yaptigi her nevi fenahgi saymali. Sonra sekl-i 
hiikumetin mahiyetini anlatmak lazimdir. 

Taksim-i Kuva, Tevhid-i Kuva: 
Mii^tak Bey — Tevhid-i kuvada yani boyle yekdigerin-

den ayn muayyen yollardan kontrol eden kuvvetleri gtiniin 
birinde meczetmekte iki iig faide vardir. 

Gazi Pa$a — Bu mesele hakkinda vaktiyle uzun bir 
diskur yapmi§tim. Orada gok soz soylemi§tim. $imdi 
soyleyecegim sozler hiilasa olabilir. Bence taksim-i kuva 
esasli bir§ey degildir. Taksim-i kuva esasini vaz'etmis 
olan insanlar dahi esasen vahdet-i kuvaya kanidirler. Fakat 
vahdet-i kuvayi te'minden aciz olduklan igin e$kal-i mev-
cudeyi esas ittihaz ederek, miistebidlerle mazlum millet-
lerin yaptiklan pazarhk neticesinde ortaya atilmi§ bir 
nazariyedir. Hakikat-i halde vahdet-i kuva vardir ve bu 
kuvvetin menba'-i aslisi millettir. Binaenaleyh bunun sa-
hib-i aslisi de millettir. 

Millet bu kuvvetini en iyi, en zararsiz nasil istimal 
edebilir. Hakikatte sahib-i kuvvet olan biitiin efradin 
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biraraya gelip, kuvveti istimal etmesi lazim gelir. Bu mad-
deten mumkiin degildir. O halde 90k kalil ve gok da kesxr 
olmayan Meclis vasitasiyla bunu tatbik etmekten daha ameli 
bir gare yoktur. 

Mu$tak Bey — Bu tevhid ve tefrik-i kuva meselesinde 
mesela son defa Hey'et-i Vekilenin vazife ve mes'uliyet 
kanunu bu tevhidden tefrike dogru giden bir kanun degil 
midir? 

Gazi Pa§a — Efendim o kanunda asil olan §erait-i 
icraiye Meclis'tir. Ancak Meclis umur-u icraiyenin biitiin 
teferruatiyle i^tigal edemedigi igin muayyen sahaya ait 
vezaifte bazi insanlan tevkil ediyor. Ve onlan mes'ul 
tutuyor. 

Miigtak Bey — Vahdet-i kuvaya halel gelmiyor mu? 
Gazi Pa$a — Gelmiyor. Efendim, bu mesail iizerinde 

gok gorii§ebiliriz, fakat zaman kafi gelmez. Yarm obiir 
giin kalirsamz ayrica bu meseleler igin gorii§iiriiz. 

Ari Inan: Gazi Mustafa Kemal Ataturk'un 1923 Eskijehir-lzmit 
Konu§malari, Ankara 1982, S. 60-75. 
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menfaatperestan ve dalkavuklar zuhur edebilir. Bunlarin 
yapacagi telkinati ve mahiyetini evvelden taniyip ona gore 
tecehhiiz eylemek her ferdin ve milletin vazifesidir. Surasint 
agikga soylemek lazimdir ki, bu milletin iig buguk seneye 
sigdirdigi dava gok azametlidir. Bunu hazm igin kuvvetli 
dimaglar lazimdir. Fransizlar ihtilali kebiri geri katetmek 
igin tam bir asir gah§mi§lardir. Felsefei hayatin garip 
bir tecellisidir ki, her nafi ve yeni §eye kar§i mutlaka bir 
kuvvet gikar. Buna bizim lisanimizda (irtica) derler. t | te 
bu irticain imhasi igin tedabiri muktaziyeyi evvelden 
almi§ olmak lazimdir. Biitiin millet emin ve miisterih olsun 
ki, inkilabi yapanlar bu gibi menfi kuvvetleri giktigi nok-
talarda imha edecek kudret ve kabiliyet ve tedbire malik-
tirler. Katiyetle tekrar ederim ki, milletin hakimiyeti 
miiebbettir. Dinen, hadiseten, ilmen, fennen, kanunen, 
miiebbet bulunan bu hakimiyeti ihlal ve izrar edecek, 
ne bu memleketin dahilinde, ne de haricinde kuvvet yok-
tur ve olamaz. Biitiin alemi islamin halasi hakikisine kadar 
husnu muhafazasmi deruhte etmi§ oldugumuz makami 
hilafetin mevcudiyeti, Turkiye devletinin ne istiklali, ne 
idaresi ve ne de hakimiyeti ile teariiz te§kil etmez. Bu 
makam ve bu makamda oturan zatialinin, mevcudiyeti, 
sebebiyet verilmedikge miivellidi mehazir telakki edilemez. 
Fakat §urasi katiyen malum olmahdir ki, her hangi bir 
makam ve §ahis tarafindan bir mahzur tevlid edildigi 
gun orada nazariyat biter, ameliyat ve tatbikat baslar. 
(Atatiirk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 62-64) 
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IZMiT'TE HALKLA KONU§MA 
(19.1.1923) 

Cuma Gunii. 
Izmit Sinemasinda 

Hilafet ve Hakimiyet-i Milliye 
Efendiler! Bir arkada§imiz makam-i Hilafetin vaz'i 

haziri ile miistakil yeni Turkiye Devleti'nin ve onu idare 
eden, bila kayd ii §art hakimiyet milletindir diisturuna 
tebean idare eden yeni hiikumetin vaz'i taarruz te§kil edip 
etmeyecegini sordu. Ve makam-i Hlafetin vaz'i hazinnda 
kalmasi milletin hakimiyetini ihlal edebilecek endi§eler 
tevlid edebilir mi? buyurdular. 

Bu suale toptan ve kat'i ve gayr'i kaabil-i tebeddiil 
bir cevap vermi§ olmak igin hayir! diyorum.. Hayir ve hayir!. 
(§iddetli alki§lar). 

§imdi bu sozii izah edeyim! Bittabi ulema-yi kiramimiz 
bu izahi benden daha giizel yaparlar. Fakat ben de bu hu-
susta cahil degilim efendiler! 

Cenab-i Risaletpenah efendimiz biitiin ehl-i islamin, 
ehl-i kitabin malumu oldugu iizere taraf-i Bariden hakayik-i 
diniyeyi diinya-yi bejeriyete teblig ve tefhime memur 
buyuruldular ve ismi Peygamberdir. Yani haber isaline 
memurdur. Cenab-i Hak nusus-i Kur'aniyesinde kendisine 
emaret, saltanat, tacidarhk tevcih etmi§ degildir. Hiikum-
darlik vermis degildir. Peygamberlik vazifesiyle irsal 
buyurmu§tur. Bittabi vazife-i hakikiyesini kemaliyle muhit 
olan Cenab-i Peygamber biitiin ehl-i diinyaya onu teblig 
buyurdu. Cumlenizce malum olmak lazimdir ki, o devirde 
mesela §arkta bir Iran devleti, §imalde bir Roma impara-
torlugu vardi. Vesair miiteazziv ve miite§ekkil devletler 
vardi ve Cenab-i Peygamber devletlere gonderdigi name-i 
risaletpenahilerinde buyurmuslardi ki, "Allah birdir ve 
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ben onun tarafindan size tefhim-i hakikate memurum. Hak 
din, din-i islamdir. Ve bunu kabul ediniz" ve fakat ilave 
etmi§tir. "Ben size din-i hakki kabulettirmekle zannetmeyi-
niz ki, sizin milletinize, sizin hiikumetinize vaz'iyyed etmi§ 
olacagim. Siz hangi §ekl-i hiikumette hangi vaz'ida bulu-
nuyorsaniz o yine" mahfuzdur. Yalniz din-i hakki ka-
bul ve muhafaza ediniz 4 5". §imdi bu vaki olsaydi ne §ekil 
hasil olacakti? Bir Iran devlet-i islamiyesi, bir Roma 
devlet-i islamiyesi, bir Misir ve bir Suriye vs. vs. devlet-i 
islamiyesi olacakti. Acaba bunlarin haricinde, fevkinde de 
bir zat-i risaletpenahinin mevcudiyeti diivel-i mustakille-i 
islamiyenin mevcudiyetiyle taaruz te§kil eder mi idi efen-
diler? 

Elbette etmezdi! Fakat bu davete icabet vaki olmadigi 
cihetle Cenab-i Peygamber kendilerine tabi olanlarla bera-
ber te§ekkul etmek, taazzuv etmek ve bizzat bir hiikumet 
yapmak ve bir kuvve-i askeriye viicuda getirmek ve Pey-
gamberlik vazifesini boyle bir hiikumete ve bir kuvvete 
istinaden ifa etmek mecburiyetinde kaldi. Bu suretle asl 
olan ve hars olan vazifesine fer olan bir vazifeyi ilave etti. 
Bundan ba§ka Efendiler, Hazreti Peygamberin irtiha-
linden sonra mevzuubahs olan §ey bir emaret te§kili ve 
bu emareti viicuda getiren insanlarm ba§ina bir emir inti-
habi meselesi idi. Hz. Ebubekir emir olarak intihab edildi. 
Hz. Omer de emir idi. Hatta ulema-yi kiramimiz pekala 
bilirler ki, Hz. Omer'e Halife-i Resulullah dediler. O ilk defa 
olarak mimbere gikti, "Hayir ben Halife-i Resullah degilim. 
Siz muminlersiniz ve ben de sizin emiriniz ve reisinizim" 
dedi. 

Halife ve Hilafetin Manasi: 
Nihayet malum oldugu vechile Hz. Ali zamamnda bir 

tarafta Hz. Ali Irak'in ve Irakhlarin emiri oldu diger taraf-
ta Muaviye Suriye'nin Sultani oldu. Ve fakat bunlann 
isimleri Halife idi. Daha sonra Bagdat'ta bir saltanat 
kuruldu. Devlet-i Abbasiye.. Sultanlar, Padi§ahlar mevki-i 
iktidara gegti. Devletin adina Hilafet, ba§ina gegenlere 
Halife denildi. Endulus'te de bir saltanat-i islamiye vardi. 
Orada da sultanlann ismine Halife deniyordu. Bu izahtan 
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sonra pek giizel anlasiliyor ki, esasen Hilafetten maksud 
dogrudan dogruya hiikumettir. 

§eriata Gore Hiikumet Esaslari: 
§imdi §unu izah etmeliyim ki, esas-i dinde hiikumetin 

§uveyabu§ekildeolacaginadair higbir ifade-i kat'iye mev-
cut degildir. Yalniz hiikumetin hangi esaslara ibtina etmesi 
lazim gelecegi4 6 sarihtir, vazihtir, kat'idir. O esaslardan 
biri §ura'dir. §ura en kuvvetli bir esastir. Bu esas dogru-
dan dogruya taraf-i Bariden peygamberi olan Muhammed 
Mustafa'ya dahi emrolunmu§tur. Peygamber olan zat-i 
zi§an kendiliginden i§ yapmayacakti. Mii§avere ile yapacaki. 
Bu boyle olunca ondan sonra ehl-i islamin riyasetine gegen-
leri ayni esasa tebaiyyet etmek mecburiyetinde olacaklari 
jiiphesizdir. ^iinki emr-i ilahi boyledir! 

Diger bir esas da Adalet esasidir. §ura muamelat-i 
nasi ifa ederken adilane ifa edecektir. (^unkii adaletten 
miicerret olan §ura Allahin emrettigi bir §ura olamaz. O 
§uranin bihakkin tevzi-i adalete muktedir olabilmesi igin 
de mutehassis olmasi, vakif 4 7 olmasi lazimdir. Ancak vakif 
olan, mutehassis olan insanlardan te§ekkiil eden hiikumet 
makbul ve muteber olur ve ancak oyle bir §uraya tevzi-i 
adalette emniyet ve itimat edilebilir 4 8. 

i§te bizim Meclisimiz ve onun mutemedi olan zevattan 
miirekkeb olan hukumet hey'eti §er'in tamamiyle emretmis 
oldugu bir sekilde ve mahiyettedir! Buna nazaran baskaca 
bir makam-i Hilafet mevzuubahs olabilir mi? 

Efendiler! Milletimiz kurdugu yeni devletin mukadde-
ratina, muamelatma, istiklaline ismi Halife olsun, Padi§ah 
olsun, ne olursa olsun hig kimseyi miidahale ettiremez. 
Allah da boyle bir§ey emir buyurmami§tir. 

Bu itibarla millet tamam Allahin emrettigi gibi kur-
dugu devleti ve onun istiklalini muhafaza ediyor ve ilelebet 
muhafaza edecektir! (Siirekli alki§lar). 

§imdiki Hilafetin Mana ve §iimulu: 
Efendiler! Halife ve Hilafet mevzuubahs oldugu za--

man bu, yalniz Tiirkiye ve Tiirkiye halki igin mevzuubahs 
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olamaz. Belki biitiin Alem-i islama §amil ve mii§terek 
bir makam olarak mevzuubahs olabilir. Bir kitabta, yakmda 
gikmi§ bir kitab gordiim. Bu kitaba vaz'i imza edenin 
Hoca Efendilerden biri oldugunu anladim. O diyor ki 4 9 , 
Meclis Halifenindir. Efendiler bu kadar sakat manasiz 
bir§ey olamaz. Bu, diinyada benligini, insanhgini ve haki-
miyet-i milliyesini anlami§ bir hey'et-i ictimaiyenin higbir 
vakitte kabul edemeyecegi bir safsatadir. Meclis Halifenin 
degildir ve olamaz. (Alkislar) 

Meclis yalniz milletindir. Ve ancak milletin vekillerin-
den miirekkebtir. Milletin verdigi salahiyet ve vezaifi 
ifa eden zevattan ibarettir. Binaenaleyh yalniz ve yalniz 
milletindir (Alkislar) ve Meclis ancak milletin emrine 
mutavaat etmek mecburiyetindedir. Yoksa ismi, makami 
ne olursa olsun kimseden emir almaz. itaat kabul etmez 
bir Meciistir (Alkislar). 

O kitabi yazan Hoca efendinin vezaif-i Hilafeti tetkik 
ve ifade etmek igin kan§tirdigi kitaplar Yezid zamaninda 
yazilmi? olan kitablardir. O Yezid ki, Halife unvaniyla 
dunyanin en zalim ve miistebid hiikumdariydi. Binaena-
leyh o kitablarda vezaif-i Hilafet olarak yazilmis olan seyler 
Yezid'in vezaif-i saltanat-i miistebiddanesidir! (Alki§lar). 

Ba?ladigim silsileye devam ediyorum. Biitiin Alem-i 
islama samil bir makam-i Hilafet mevzuubahs olabilir. 
Bu nokta gok miihimdir. £ok nazik ve vasi'dir. Bu noktadaki 
tasavvuratimi size soyleyeyim! 5 0 

Efendiler tarih bize pek agik gosteriyor ki, islam ale-
minde riyaset-i devlette bulunan zevata Halife denilmi^ 
olmaktan na§i riyaset-i devlete, hiikumete miiteallik vezaif 
de vezaif-i Hilafet serlevhalan altinda ifade edilmi§tir. 

Halife-i Miislimin Ne Demektir. 
Simdi bu mazbutata gore tekrar edelim! Halife, ehl-i 

islami bir nokta-i vahdette cem'edecek, Halife biitiin 
Alem-i islamin hukukunu, haysiyetini, serefini, refahini, 
saadetini muhafaza edecek, muhafaza ve siyanete muktedir 
olabilecekdir. Halife, Alem-i islama her nereden vuku bu-
lursa bulsun her tiirlu tecaviizati men, red ve karedebilecek 
ve bunun igin kuvvetli ordulara ve her§eye malik olacaktir! 
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Buna nazaran biitiin bu saydiklarimizi yapmi§, yapabil-
rnis, yapan, yapabilen Halife-i miislimin olmak lazim ge-
lir! 

Efendiler! islamiyetin zuhurundan beri biitiin islam-
lan bir noktada tevhid miimkiin olmu§ mudur? Hayir 
efendiler! Miimkiin olmamistir... Biitiin Alem-i islamin bir 
makam-i Hilafet etrafinda miittehid oldugu me§hud ol-
mamistir.. Me§hud olan §ey, muhtelif islam hey'et-i icti-
inaiyelerinin ayn ayn hiikumetler ve devletler teskil etmi§ 
olmalandir. Ve bu devletlerin ba§lannda bulunan zevata 
ayni zamanda Halife de tesmiye olunurdu ve bugiin dahi 
Fas Halifesi, Sudan Halifesi vs. Halifeleri vardir. 

Efendiler! Afrika'da ya§ayan, Hindistan'da yasayan. 
Rusya'da ya§ayan, Avrupa'da, Amerika'da yasayan ba§ka 
ba§ka muhitlerde baska ba§ka ananelere malik olarak yasa-
yan insanlann kaffesini bir noktada cem'etmek ve bu nok-
tadan sevk ve idare eylemek fennen, ilmen miimkiin degil-
dir. Behemehal her irk, her unsur yasadigi muhitat ile 
miitenasib olmak iizere ayn ayn ve herhalde ilmi esaslara 
miistenid hiikumetler tesis etmelidir ve ancak bu esas 
dairesinde te§kil olunan hiikumetler, kabiliyet-i hayatiye-
lerini muhafaza edebilirler. Yoksa bu esas olan ^diisturu 
unutarak gayet uzak, yiiksek ve ilahi ve bir noktada 
birle§tirecegiz giye yiiriimek, mevcudiyeti tehlikeye atmak 
demektir. insan giine§i goriir, hoslanir, giine§ gok caziptir, 
parlaktir, ?ok hareretlidir. insan onun feyz ve hararetinden 
miistefid olmakla hayatini tenmiye eder fakat goziinii gune§e 
diker ve behemehal ben oraya vasil olacagim diyerek 
yururse gidecegi yer giine§ degil kiire-i arzin altidir... 

Efendiler! Bu noktada arkada§lardan birinin sordugu 
bir sualin cevabina da temas ediyorum. Bu dedigim zih-
niyetle yiiriiyen Alem-i islama bastan nihayete kadar ba-
kalim! 

islamiyetin Tevessii'ii Hal-i Hazirda Musluman Mem-
leketlerin Hali: 

islamiyet ilk zuhurunda az zamanda 90k terakki etti 
ve tevessii' etti. Muhtelif istikametlerde ve muhtelif kollarla 
yurudii. Ve muvaffak da oldu. O kollardan birisi Afrika'nin 
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§imal sahilini takiben Endiiliis'e giden koldur ki, orada hepi-
mizin bildigi gibi azametli bir hukumet-i islamiye viicuda 
getirdi. Afrika §imal sahili de ba§tan ba§a islam oldu ve 
oralarda islam hiikumetler te§ekkul etti. §arka giden kol 
Hindistan iginde ve £in hudutlarinda islamiyeti te'sis ey-
ledi, islam devletler meydana getirdi. §imale giden kol 
nihayet, Osmanli Tiirklerinin buyiik ve azametli impa-
ratorlugu sancagi ile ila-yi kelimetu'llah eyledi. Fakat 
garba, §arka, §imale vuku bulan bu taarruzlar, gok gecik-
meden mukabil bir taarruza maruz kaldi. ispanya ba§tan 
nihayete kadar siipiiriildii ve islamiyetten yalniz bir hatira-i 
tarihiyeden ba§ka bir §ey kalmadi. Fas, Cezayir, Tunus, 
Trablus, Misir, Suriye, Irak, Hindistan ba§tan nihayete 
kadar Ingilizlerin, Fransizlann, italyanlarin idaresine'gegmi? 
bulunuyor 5 1... Iran ve Afganistan'dan bahsetmiyecegim. 
Osmanli Devletinin hali de malumdu 5 2 . . . 

O halde ne oldu? Hilafetden maksat biitiin Alem'i 
Islamin mevcudiyetini. haysiyetini, §erefini muhafaza et-
mek idi.. Biitiin Alem-i tslamin refah ve saadetini temin 
eylemek idi. Halbuki ma'a't-teessiif, nazarlanmizi yakan, 
kalbimizi inleten manzara biitiin Alem-i islamin ba§tan 
nihayete kadar zincirler altinda inlemesidir. 

Bu hoktada duracagim ve tekrar kendi vaz'iyetimize 
temas edecegim. Efendiler! Alem-i islama §amil bir ma-
kam-i Hilafet vardir diyoruz ve o makamda bir zat kaiddir 
ki, iinvam Halife-i muslimindir. 

Halife-i Miislimin Esir Musliiman Memleketlerini 
Kurtarabilir mil 

§imdi vazife ve salahiyet-i Hilafetten bahsedenlere 
gore bu Halife-i musliminin vazifesi nedir? Soruyorum! 
Bu Alem-i islami kurtarmak degil mi? Bu Hilafet-i musli-
minin daire-i §iimulunde bir Tiirkiye devleti vardir, bir 
iran devleti vardir, bir Afgan devleti vardir ve yetmij mil-
yonluk bir Hindistan kitle-i islamiyesi vardir, Misir vardir, 
Fas vardir vs. vs. vardir. Bunlann hepsini, Halifenin vazi-
fe-i hilafetini maruf kitablarda tarif olundugu vechile 
kabul ettigimize gore, kurtarmak lazimdir. Kurtarabilmek 
igin de kuvvet lazimdir, kudret lazimdir. Para ve niifus 
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lazimdir! Kim diyebilir ki bunun igin Tiirkiye devleti ve 
Tiirkiye devletini viicuda getiren Anadolu'nun sekiz mil-
yon 5 3 halki Halifenin emrine tabidir. Kim diyebilir ki 
buyurun efendim i§te Tiirkiye'nin sekiz milyon fakir hal-
k i 5 4 diinyayi maglub edin ve Alem-i Tslami siyanet edin! 

Ben soranm millete! Buna razi midir? Bunu yapmaya 
muktedir midir? Yapabilir mi? Bu zavalli millet bu kadar 
azim bir mes'uliyeti, bu kadar azim bir vazifeyi deruhte 
edebilir mi ? 

Hakikaten millet boyle bir vazifeyi deruhte etmekle.. 
ifasma te§ebbiis etmekle muvaffak olabilecegini bir an 
igin olsun iimid edebilir mi? Buna imkan tasavvur oluna-
bilir mi? zannederim ki hayir, asla... 

Efendiler! Milletimiz, asirlarca bu nokta-i nazardan 
hareket ettirildi fakat ne oldu? Her gittigi yerde milyonlarca 
insan birakti. En nihayet oralardan kovuldu kovuldu. Ve 
bugiin sekiz milyona indi 5 5 . Yemen gollerinde kavrulup 
mahvolan Anadolu evlatlannin miktanni biliyor musunuz? 

. Suriye'yi, Irak'i muhafaza etmek igin, Misir'da bannabil-
bilmek igin, Afrika'da tutunabilmek igin Viyana kapilanna 
kadar fiituhat yapabilmek igin ne kadar insan telef oldu 
bunu biliyor musunuz? Ve neticede ne oldu gortiyor 
musunuz? 

Efendiler! Boyle vazifenin yapilmasi lazim geliyorsa bu-
nu yalniz sekiz milyonluk Anadolu 5 6 halkindan degil, 
yetmis milyonluk Hindistan ahalisinden taleb etmek la-
zimdir! (Siirekli alki§lar.) 

Efendiler! Yeni Turkiye'nin ve yeni Tiirkiye halkinin 
artik kendi hayat ve saadetinden ba§ka dii§iinecek bir 
seyi yoktur. Baskalanna verebilecek bir zerresi kalmamis-
mi§tir artik veremez! (Alki§lar). 

O halde kat'i olarak ifade ediyorum. Halife, Halife-i 
miislimindir ve Tiirkiye'de Alem-i Islam iginde bir ciiz'diir 5 7. 
Binaenaleyh Halifenin haiz olmasi lazim gelen salahiyet 
ve vezaif varsa onun mes'uliyetini yalniz, heniiz kendi 
hayat ve istiklalini kurtarmaga gah§an bu kiigiik 5 8. Tiir-
kiye'ye yiikletmeye 5 9 Allah da razi degildir. 
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Halifeye Vazife ve Salahiyet Vermek Teklifinin Mahiyeti 
Efendiler! Diger bir noktayi da nazarlarinizda tebariiz 

ettirmek isterim. Bir an igin farzedelim ki Turkiye ' 
mevzuubahs olan vazifeyi ciddi olarak kabul etsin. islam-
lan kurtarmak ve bir noktada tevhid ederek sevk ve idare 
etmek gayesine yiiriisiin ve muvaffak dahi oldun! Pek ala 
ama, Misir'i kurtardik sonra Misirlilar derse ki gok te-
§ekkiir ederiz fakat biz, sizin daire-i idarenize girmeyiz! 
Misir, Misirhlarindir. Biz istiklal ve hakimiyet-i milli-
yemize kimseyi miidahale ettirmeyiz. Miistakil kalacagiz. 
Hind'in yetmi§' milyon ehl-i islami derlerse ki bize, biiyiik 
hizmet yaptiniz; Fakat bizim hakimiyet ve istiklalimize 
kari§mayiniz. Biz kendi kendimizi sevk ve idareye muk-
tediriz 6 0. 

O halde biitiin bu mesai sadece bir te§ekkiir ve dua al-
mak igin mi ihtiyar olunacaktir efendim ? Goriiyorsunuz ki 
bir heva igin, bir heves igin, bir vehm igin, bir hayal igin bu 
zavalh milleti mahvetmeyi teklif ediyorlar! l§te makam-i 
Hilafete ve Halifeye vazife ve salahiyet vermek teklifinin 
mahiyeti bundan ibarettir! 

Efendiler, elyevm miistakil bir devlet-i islamiye olan 
Afganistan'i miitalaa edelim! Afganistan Halifenin herhangi 
bir vazifesini herhangi bir salahiyetini tamr mi zanneder-
siniz? Asia! Hakh olarak taniyamaz. ^iinkii devletinin 
istiklalini milletinin hakimiyetini muhildir. Bu hakikati 
miieyyed muamele vardir. 

Efendiler! Kendimizi cihanin hakimi zannetmek gaf-
leti artik devam etmemelidir 6 1. Hakiki mevki'imizi, diin-' . s 
yanin vaz'iyetini tanimaktaki gafletle gafillere uymakla 
zavalh milletimizi siiriikledigimiz felaketler yetifir. Bile 
bile aym faciayi devam ettiremeyiz! (Siirekli alki§lar). 

Makam-i Hilafete Hanedan-i OsmanVden Birinin ln-
tihabmdan Miitevellid Mahzurlar 

Bir arkada§, bir makam-i Hilafet muhafaza etmek ve 
o rnakama Turkiye Biiyiik Millet Meclisi tarafindan miin-
tehab bir zati ik'ad etmek suretiyle hasil olan §ekli mahzur-
lar tevlid etmez mi? buyurdu. 
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Efendiler! Hem eder hem etmez 6 2 . Mahzurun tevelliid 
etmemesi igin milletimizin hakikatbin olmasi lazimdir. 
Ve miinevveran ve ulema-yi kiramin bihakkin ahkam-i 
ser'iyye ve mukteziyat-i diniye dairesinde milletimizi ten-
vir ve ir§ad etmeleri icab eder. Milletimiz tenevviir etmistir. 
Kafi derecede rii§te vasil olmu^tur. Hakikati bilir demek ve 
bununla mutmain olmak caiz degildir. Tenvir ve ir§adin 
daimi olmasi elzemdir 6 3. Halife hazretleri dahi kiire-i 
arzin altini iistiinii, islam diinyasinin halini pek giizel bilir. 
Her tiirlii hakayiki mtidriktirler. Elbette gayr-i miimkiin 
ve gayr-i caiz emellere iltifat etmezler. 

Miistakil Islam Devletlerinin intihab Edecegi Halife-i 
Miislimin 

§imdi efpndiler, nazariye olarak bir hususu tasvir 
edeyim. Herhangi bir gun Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da 
vs. kit'alarda islam hey'eti ictimaiyeleri boyunlanndaki 
zincirleri kirip da miistakil olurlarsa i§te o zaman arzu 
ederbrse ilmin, fennin ve asrin icabatina muvafik bir surette 
itilaf noktalari bulabilirler. ^"iinkii her devletin, her hey'et-i 
ictimaiyenin biribirinden isteyecegi bir takim menafi 
olabilir. Binaenaleyh bu menafi-i miitekabileyi te'min 
eder tarzda bir takim itilaf <?eraiti bulunabilir. Bu muta-
savver, miistakil islam hiikumetlerin sahib-i salahiyet murah-
haslan biraraya gelip, bir kongre yaparlar ve derlerse ki, 
Turkiye ile iran arasinda, Iran ile Afgan arasinda, Misir-
Hint arasinda su veya bu arasinda veya biitiin bunlar 
arasinda su veya bu miinaseberler teessiis etmi§tir. 

Bu miinasebat-i mu§terekeyi muhafaza etmek igin, bu 
miinesebat-i miisterekenin tazammun eyledigi §erait dahi-
linde hareketi te'min etmek igin biitiin islam devletlerinin 
murahhaslarindan miirekkeb bir §ura tesekkiil edecektir. 
Ve o suranin bir makam-i riyaseti olacaktir. I§te o makama 
intihab olunacak zat Halife-i Miislimin olacak olan zattir! 
(Alki§lar) 

Efendiler, ancak boyle bir §ekil tasavvur olunabilir. 
Yoksa herhangi bir devletin bir zata biitiin islam diinyasi 
umurunun tedvir ve tem§iyeti salahiyeti vermesi akil ve 
mantigin hig bir vakit kabul edemeyecegi ve hakikatte 
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higbir vakit hig kimse tarafindan kabul edilmemi§ olan 
bir§eydir. Hakikat bundan ibarettir. 

Efendiler, agik soylemek lazimdir ki, bu milletin, Tiir-
kiye halkinin 3,5 seneye sigdirdigi sey, gok azametli ve 
gok kesiftir. Bunu hazmetmek igin kuvvetli mideler, kuv-
vetli dimaglar lazim 6 4 . 

irtica ve Tedabir 
Efendiler, hayatin felsefesi, tarihin garib tecellisi §udur 

ki, her iyi her giizel her nafi§ey kar^isinda onuimha edecek 
bir kuvvet belirir. Bizim lisanimizda buna irtica derler. 
Iyi bir§ey yaptiniz mi biliniz ki, bunu imha etmek igin 
kar§iniza muhalif, miirteci bir kuvvet gikacaktir. Binae-
naleyh yapmadan evvel gikacak kara kuvvetin imhasi 
tedbirini de almi§ olmak lazimdir! (Alki§lar). 

Efendiler, biitiin millet emin ve miisterih olsun ki, 
bugiinku inkilabi yapanlar ve onu itmama karar verenler , 
kar§ilanna gikacak menfi kuvvetleri giktigi noktada eze-
bilecek kudrete, kaabiliyete ve tedbire maliktirler. (§id-
detli alkijlar). Binaenaleyh tekrar kat'iyyetle beyan edelim 
ki, milletin hakimiyeti muebbeddir. Onu ihlal ve lzrar 
edebilecek kuvvet yoktur ve olamaz (Siirekli alkislar). 

Makam-i Hilafetin mevcudiyeti milletge mevlid-i me-
hazir telakki edilmekte degildir. Sebebiyet verilmedikge! 
Fakat §u da kat'iyyen malum olmalidir ki, herhangi suret 
ve §ekilde mahzur goriildiigii giin biitiin nazariyat biter 
orada ameliyat ve tatbikat ba§lar 6 5. (Bir iki dakika teneffiis 
edelim arkada§lar). 

Ari Inan: Gazi Mustafa Kemal Ataturk'un 1923 Eskijehir-izmit 
Konujmalari, Ankara 1982, S. 102-109. 
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BURSA'DA §ARK SINEMASINDA HALKLA 
KONU§MA 
(22. 1. 1923) 

Bati Anadolu seyahati sirasmda 

Abidata dair olan birinci suale cevaben Pa$a Haz-
retleri demi$lerdir ki: 

Abidattan bahseden arkada§larimizin maksadi hey-
kel olsa gerekir. Diinyada miitemeddin, miiterakki ve 
miitekamil olmak isteyen herhangi bir millet, behemehal 
heykel yapaeak ve heykeltra§ yetijtirecektir. Abidatin 
§uraya buraya hatirati tarihiye olarak rekzinin mugayiri 
din oldugunu iddia edenler, ahkami §eriyyeyi layikiyle 
tetebbu ve tetkik etmemi? olanlardir. Cenabi Peygamberin 
dini islami tesisinden bu ana kadar bin iigyiiz bu kadar sene 
gegmi§tir. Hazreti peygamberin evamiri ilahiyeyi tebligi 
esnasinda muhataplarinin kalp ve vicdaninda putlar 
vardi. Bu insanlari tariki hakka davet igin evvela o ta§ 
pargalarmi atmak ve bunlari ceplerinden ve kalplerinden 
gikarmak mecburiyetinde idi. Hakayiki islamiye tama-
miyle anla§ildiktan ve hasil olan kanaati vicdaniye kuvvetli 
hadisat ile de teeyyiit eyledikten sonra bir takim miinevver 
insanlann boyle ta§ pargalarina taabbiidiinu farz ve zan 
etmek alemi Islami tahkir etmek demektir. Miinevver 
ve dindar olan milletimiz terakkinin esbabindan biri olan 
heykeltra§hgi azami derecede ilerletecek ve memleketimizin 
her ko?esi ecdadimizin ve bundan sonra yeti§ecek evlat-
larimizin hatiratini gtizel heykellerle diinyaya ilan edecektir. 
Bu i§e goktan ba§lanmi§tir. Mesela Sivas'dan Erzurum'a 
giderken yol uzerinde giizel bir heykele tesaduf edersiniz. 
Sonra Misirlilar islam degil midir? islamlik, yalniz Tiirkiye 
ve Anadolu halkina mi munhasirdir? Seyahat edenler 
pek ala bilirler ki, Misir'da bir gok eazimm heykelleri var-
dir. Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. 
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Bu faziletleri higbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanin-
dan gekip alamami§tir ve alamaz. tnsanlar miitekamil 
olmak igin bazi §eylere muhtagtir. Bir millet ki resim yap-
maz, bir millet ki heykel yapmaz, bii millet ki fennin ica-
bettirdigi §eyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin tariki 
terakkide yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, evsafi 
hakikiyesile miitemeddin ve miiterakkf olmaya layiktir ve 
olacaktir. 
(Ataturk'un Soylev ve Demegleri, II, S. 66-67) 
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iZMiR'DE HALK ILE KONU§MA 
(31.1.1923) 

Eski Giimriik binasinda yapilan top-
lantida soylenmijtir. 

Dii§manlarimiz bizi dinin tahti tesirinde kalmi§ ol-
makla itham ve tevakkuf ve inhitatimizi buna etfediyorlar. 
Bu hatadir. Bizim dinimiz higbir vakit kadinlarin erkek-
lerden geri kalmasini talep etmemi§tir. Allahin emrettigi 
§ey, miislim ve miislimenin beraber olarak iktisabi ilmii 
irfan eylemesidir. Kadin ve erkek bu ilmii irfam aramak 
ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla miicehhez 
olmak mecburiyetindedir. islam ve Turk tarihi tetkik 
edilirse goriiliir ki, bugiin kendimizi bin tiirlii kayitlarla 
mukayyet zannettigimiz §eyler yoktur. Tiirk hayati igti-
maiyesinde kadinlar ilmen, irfanen ve diger hususlarda 
erkeklerden katiyen geri kalmami§lardir. Belki daha ileri 
gitmi§lerdir. Bugiin bu memleketi nazari tetkikten gegirelim 
Gorecegimiz iki safha vardir. Birisi tarlalarda erkeklerle 
beraber gali§an merkeplerine binerek oteberi satmak igin 
kasabalardaki pazar yerine giden oralarda bizzat yumurta 
ve tavugunu, bugdayini satan ve ondan sonra levazimatini 
bizzat miibayaa eden, koyune donen ve mesaii umumiye-
sinde kocalanna karde§lerine yardim eden kadinlar... Ben 
bu kadinlar arasinda kocalarindan daha iyi i§ anhyanlara 
ve hesap yapanlara tesadiif ettim. 

Kasaba ve §ehirlerde ecanibin nazari dikkati en gok 
§ekli tesettiir iizerinde tesebbiit ediyor. Buna bakanlar 
kadinlanmizin hig bir $ey gormediklerini zannediyor. 
Maamafih icabi din olan tesettiir, kisaca ifade etmek 
lazim gelirse, denebilir ki kadinlarin kiilfetini mucip ve 
muhalifi adap olmiyacak §ekli basitte olmalidir. §ekli 
tesettiir kadini hayatindan, mevcudiyetinden tecrit edecek 
bir §ekilde olmamalidir. Bu sadette son soz olarak diyorum 
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ki, bizi analanmizin adam etmesi lazim idi. Onlar edebildik 
leri kadar etmi§lerdir. Fakat bugtinkii seviyemiz, bugiinkii 
icabat ve ihtiyacati esasiyeye gayri kafidir. Ba§ka zihniyette 
ba§ka kemalde adamlara muhtaciz. Bunlari yeti§tirecek 
olan bundan sonraki valdelerdir. Bu maruzatimm istik-
lalini, §erefini, hayat ve mevcudiyetini temin ve idame et-
meyi umde ittihaz eden yeni Turkiye devletinin esaslarin-
dan birini te§kil etmesi lazimdir ve in§aallah edecektir. 

Bizde en ziyade goze garpan bir nokta vardir ki, o 
da herkesin bu gibi mesaile temastan igtinabidir. Medre-
seler ne olacak, evkaf ne olacak, dediginiz zaman derhal 
bir mukavemete maruz kalirsiniz. Bu mukavemeti yapanla-
rin ne hak ve salahiyetle yaptiklanni sormak lazimdir. Bizim 
dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan 
dolayidir ki son din olmu§tur. Bir dinin tabii olmasi igin 
akla, fenne, ilme ve mantiga tetabuk etmesi lazimdir. Bizim 
dinimiz bunlara tamamen mutabiktir. islam hayati igti-
maiyesinde hi? kimsenin bir sinifi mahsus halinde muha-
fazai mevcudiyete hakki yoktur. Kendilerinde boyle bir 
hak gorenler ahkami diniyeye muvafik harekette bulunmu? 
olmazlar. Bizde ruhbanhk yoktur, hepimiz miisaviyiz ve 
dinimizin ahkamini miitesaviyen ogrenmiye mecburuz. 
Her fert dinini, diyanetini, imanini ogrenmek igin bir yere 
muhtagtir. Orasi da mekteptir. 

Badehu medreselerin bugunkii liali akametlerinden, 
bu hususta bizzat tetkik ve tefti^lerinden miilhem hususattan, 
biraz da arapga ogrenmek ve arapga tedrisatta bulunmak 
mecburiyetinin tevlit ettigi mii§kilattan ve ziyai zamandan 
uzun uzadtya bahsettikten sonra demiqlerdir ki: 

Milletimizin, memleketimizin dariilirfanlan bir olma-
lidir. Biitiin memleket evladi kadin ve erkek ayni surette 
oradan gikmahdir. Fakat nasil ki her hususta ali meslek 
ve ihtisas sahipleri yeti§tirmek lazim ise, dinimizin hakikati 
felsefiyyesini tetkik, tetebbu ve telkin kudreti ilmiye 
ve fenniyesine tesahiip edecek giizide ve hakiki ulemayi 
kiram dahi yetijtirecek miiessesati aliyeye malik olmahyiz, 
(Ataturk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 86-90) 
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AKHISAR'DA KONU§MA 
(5. 2. 1923) 

Belediyede Hoca Ismail Hakki Efendi' 
nin nutkuna cevap olarak soylenmi§tir. 

Hoca Efendi hazretlerinin sozlerine gok derin, gok 
ciddi surette miifehassis oldum. izhar olunan hissiyata 
te§ekkiir ederim. Cihan bilir ki, memleketimizin bazi ak-
sami dii§manin zuliimlerine ve i?kencelerine maruz kaldi. 
Sizi kurtarmak igin galijan orduya biitiin milletle beraber 
Akhisar ahalisinin de bir an duadan farig olmadiklanni 
biliyorum. Efendiler, yalniz biz zuliim gormedik, biitiin 
ehli islam zuliim gordii ve esaret altinda kaldi, du§manlar 
bizi esaret zinciri altinda birakmak istediler, fakat mille-
timizin azm ve hamiyeti bu zincirleri pargaladi, istiklalini 
elde etti. Ehli islamin dugar oldugu zuliim ve sefaletin 
elbette bir gok miisebbipleri vardir. Alemi islam hakikati 
diniye dairesinde Allahin emrini yapmi§ olsaydi, bu aki-
betlere maruz kalmazdi. Allahin emri gok gali§maktir. 
itiraf ederim ki, dii§manlarimiz gok gah§iyor. Bizde on-
lardan, ziyade gahjmaga mecburuz. £ali§mak demek, 
bo§una yorulmak, terlemek degildir. Icabati zamana gore 
ilim ve fen ve her tiirlii ihtiraati medeniyeden azami dere-
cede istifade etmek zaruridir. Hepimiz itirafa mecburuz 
ki, bu husustaki hatalanmiz gok biiyiiktiir. Sizin de an-
ladiginiz ve §imdi beyan ettiginiz iizere Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi Hiikumeti en mesru ve en muvafik bir surette 
te§ekkul etmi§tir. Dinimizin talep ettigi gali§mak saye-
sindedir ki, ug buguk senelik az bir miiddet zarfinda pek 
miihim netice elde edilmi§tir. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
Hiikumeti, pek ala bilirsiniz ki eski Babiali hiikumeti 
degildir, eski Osmanli devlet" degildir. Onlar artik tarihe 
kari§mi§tir. Dii§manlanmiz Osmanli devletini yikarak 
unsuru asli olan Tiirk milletini de imha etmek istiyorlardi. 
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Halbuki Tiirk milleti yeni bir iman ve kat'i bir azmi 
milli ile yeni bir devlet kurmu§tur. Bu devletin istinat 
ettigi esaslar "istiklali tam" ve "Bilakaydii^art Hakimiyeti 
Milliye"den ibarettir. Millet bu hakimiyetten bir zerresini 
feda edemiyecektir; goziinii agmistir. Bizim dinimiz mil-
letimize hakir, miskin ve zelil olmagi tavsiye etmez. Bilakis 
Allah da Peygamber de insanlarin ve milletlerin izzet ve 
§erefini muhafaza etmelerini emrediyor. Her yerde oldugu 
gibi buradaki temasdan da anladim ki, millet, hakimi-
yetini muhafaza hususunda biiyiik bir azim ve kudret 
gostermektedir. Hakikati goren ve anlayan milletimiz el-
bette bundan sonra candan ve goniilden gah^acak, naili 
refah ve saadet olacaktir. 

Izmir yollarinda: s. 87-88. 

(Ataturk'iin Soylev ve Deme?leri II, S. 91-92) 

102 



BALIKESTR'DE HALKLA KONU§MA 
(7. 2. 1923) 

Pa§a camiinde minberden soylenmijtir. 

Ey millet, Allah birdiiv Sam biiyiiktiir. Allahin sela-
meti, atifeti ve hayri iizerinize olsun. Peygamberimiz 
efendimiz hazretleri, cenabi hak tarafindan insanlara ha-
kayiki diniyeyi teblige memur ve resul olmu§tur. Kanunu 
esasisi, ciimlemizce malumdur ki, Kur'ani azimu§andaki 
nusustur. insanlara feyz ruhu yermi§ olan dinimiz, son 
dindir. Ekmel dindir. £iinkii dinimiz akla, mantiga, haki-
kata tamamen tevafuk ve tetabuk ediyor. Eger akla, man-
tiga ve hakikate tevafuk etmemi§ olsaydi, bununla diger 
kavanini tabiiyei ilahiye beyninde tezat olmasi icabederdi. 
Ciinkii bilctimle kavanini kevniyeyi yapan cenabi haktir. 

Arkada§lar; Cenabi Peygamber mesaisinde iki dara, 
iki haneye malik bulunuyordu. Biri kendi hanesi, diger' 
Allah'in evi idi. Millet i§lerini, Allah'in evinde yapardi. 
Hazreti Peygamberin isri miibarekelerine iktifaen bu daki-
kada milletimize; milletimizin hal ve istikbaline ait husu-
sati gorii§mek maksadiyle bu dan kutside Allahin huzurun-
da bulunuyoruz. Beni buna mazhar eden Bahkesir'in 
dindar ve kahraman insanlandir. Bundan dolayi gok mem-
nunum. Bu vesile ile biiyiik bir sevaba nail olacagimi iimit 
ediyorum. Efendiler, camiler birbirimizin yiiziine bakmak-
sizm yatip kalkmak igin yapilmami§tir, Camiler itaat ve 
ibadet ile beraber din ve diinya igin neler yapilmak lazim 
geldigini du§iinmek yani me§veret igin yapilmi§tir. Millet 
islerinde her ferdin zihni bash bajina faaliyette bulunmak 
elzemdir. i§te biz de burada din ve diinya igin, istikbal ve 
istiklalimiz igin, bilhassa hakimiyetimiz igin neler diisiin-
diigiiniiizu meydana koyalim. Ben yalniz kendi dufiin-
cemi soylemek istemiyorum. Hepinizin dii§iinduklerinizi 
anlamak istiyorum. Amali milliye, iradei milliye yalniz 
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bir §ahsin dii§unmesinden degil, bilumum efradi milletin 
arzulannin, emellerinin muhassalasindan ibarettir. Bina-
enaleyh benden ne ogrenmek. ne sormak istiyorsaniz ser 
bestge sormamzi rica ederim. 

Mu§arunileyh badehu mimberden agagiya inmi§ler ve 
muhtelif zevat tarafmdan irat edilen yirmiyi mutecaviz 
suali tesbit ettikten sonra cevaplarim vermi$lerdir. Hut-
beler hakkindaki ilk suale cevaben demi$lerdir ki: 

Hutbeler hakkinda iradedilen sualden anhyorum ki, 
bugiinkii hutbelerin tarzi, milletimizin hissiyati fikriyesi 
ve lisanile ve ihtiyacati medeniye ile miitenasip goriilmek-
memektedir. Efendiler, hutbe demek nasa hitabetmek, 
yani soz soylemek demektir. Hutbenin manasi budur. 
Hutbe denildigi zaman bundan bir takim mefhum ve ma-
nalar istihrag edilmemelidir. Hutbeyi irat eden hatiptir. 
Yani soz soyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti peygam-
ber zamani saadetlerinde hutbeyi kendisi irat ederlerdi. 
Gerek peygamber efendimiz ve gerek Hulefayi Rasidin 
hutbelerini okuyacak olursaniz goriirsiiniiz ki, gerek pey-
gamberin, gerek Hulefayi Ra§idinin soyledigi §eyler o 
giiniin meseleleridir, o giinun askeri, idari, mali ve siyasi, 
igtimai hususatidir. Ummeti islamiye tekessiir ve memaliki 
islamiye tevessua ba§layinca, Cenabi Peygamberin ve Hu-
lefayi Ra§idinin hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin irat 
etmelerine imkan kalmadigindan halka soylemek istedik-
leri jeyleri iblaga bir takim zevati memur etmi§lerdir. Bun-
lar herhalde en biiyiik riiesa idi. Onlar camii §erifte ve mey-
danlarda ortaya gikar, halki tenvir ve ir§at igin ne soylemek 
lazimsa soylerlerdi. Bu tarzm devam edebilmesi igin bir 
§art lazimdi. O da milletin reisi olan zatin halka dogruyu 
soylemesi, halki dinlemesi ve halki aldatmamasi! Halki 
ahvali umumiyeden haberdar etmek son derecede haizi 
ehemmiyettir. £iinkii her §ey agik soylendigi zaman halkin 
dimagi hali faaliyette bulunacak, iyi §eyleri yapacak ve 
milletin zararina olan §eyleri reddederek §unun veya 
bunun arkasindan gitmiyecektir. Ancak millete ait olan 
i§leri milletten gizli ettiler. Hutbelerin halkin anliyamiya-
cagi bir lisanda olmasi ve onlann da bugiinkii icabat ve 
ihtiyaglarimiza temas etmemesi, Halife ve Padi§ah namini 
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ta§iyan miistebitlerin arkasmdan kole gibi gitmiye mecbur 
etmek igindi. Hutbeden maksat ahalinin tenvir ve ir§adi-
dir, ba§ka §ey degildir. Yiiz, ikiyiiz, hatta bin sene evvelki 
hutbeleri okumak, insanlari cehl ve gaflet iginde birakmak 
demektir. Hutebamn herhalde nasin kullandigi lisanla 
gorii§mesi elzemdir. Gegen sene Millet Meclisinde irat 
ettigim bir nutukta demi§tim ki "mimberler halkin dimag-
lari, vicdanlari igin bir menbai feyiz, bir menbai nur ol-
mu§tur". Boyle olabilmek igin mimberlerden aksedecek 
sozlerin bilinmesi ve anla§ilmasi ve hakayiki fenniye ve 
ilmiyeye mutabik olmasi lazimdir. Hutebayi kiramin ah-
vali siyasiye, ahvali igtiamiye ve medeniyeyi her gun ta-
kip etmeleri zaruridir. Bunlar bilinmedigi takdirde halka 
yanli§ telkinat verilmi§ olur. Binaenaleyh hutbeler tamamen 
Tiirkge ve icabati zamana muvafik olmahdir. Ve olacaktir. 

Badehu hilafet hakkindaki suale nakli kelam ederek 
yalniz Turkiye degil, biitiin alemi islama ait olan bu makama 
vazife ve salahiyet vermek, Tiirkiye devletinin salahiyeti 
haricinde ve fevkinde oldugunu beyandan sonra demi$ler-
lerdir ki: 

Diinya yiiziinde Osmanli devletinin inkirazindan son-
ra bir Turkiye devleti te§ekkiil etmi§tir. Bu devlet Iran ve 
Afganistan gibi miistakil ve miisliimandir. Yeni Tiirkiye 
devletini milletin vekillerinden miirekkep olan Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi idare eder. Bu §erait dahilinde hali-
feye, yalniz Tiirkiye devleti nam ve hesabina kanunu 
mahsusile verilmi§ oldugundan ba§ka, bir hak ve salahiyet 
verilmek icabederse milletin hakimiyeti takyit edilmi§ ve 
binnetice bu hakimiyet inkisama ugratilmi§ olur ki, bu eski 
halin avdetinden ba§ka bir §ey olamaz. 
(Ataturk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 94-96) 
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"Bu efendi bize boyle diyor, siz ne diyorsunuz?" deyiniz. 
Fakat sureti umumiyede buna da ihtiyag yoktur. Bilhassa 
bizim dinimiz igin herkesin elinde bir miyar vardir. Bu 
miyar ile hangi §eyin bu dine muvaffik olup olmadigini 
kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi §ey ki akla, mantiga, 
menfaati ammeye muvafiktir; biliniz ki o bizim dinimize 
de muvafiktir. Bir §ey akil ve mantiga, milletin menfaa-
tine, islamin menfaatine muvafiksa kimseye sormayin. 
O §ey dinidir. Eger bizim dinimiz aklin, mantigin tetabuk 
ettigi bir din olmasaydi ekmel olmazdi, ahir din olmazdi. 

Biiyiik dinimiz gali§miya.nin insanlikla alakasi olma-
digini bildiriyor. Bazi kimseler asri olmayi kafir olmak 
saniyorlar. Asil kiifiir onlarin bu zannidir. Bu yanlij tef-
siri yapanlann maksadi, islamlarin kafirlere esir olmasini 
istemek degil de nedir ? Her sankhyi hosa sanmayin, hoca 
olmak sarikla degil, dimagladir. 
(Ataturk'un Soylev ve Demegleri II, S. 127-128) 
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ADANA ESNAFLARIYLA KONU§MA 
(16. 3. 1923) 

Turk Ocaginda Esnaf Cemiyetinin ga-
yinda Heyeti idare Reisi Ahmet Remzi 
(Yuregir)'nin soylevi iizerine. 

Cuma giinlerini teneffiis ve tatil giinii yapmakla gok 
makul bir i§ yapmi§ oldunuz. Birer haftada bir giinluk 
tatil hem sihhatiniz igin, hem de din icabi olarak liizumlu-
dur. Biliyorsunuz ki, §eriatte Cuma namazindan maksat 
herkesin dukkanlanni kapatarak, i§lerini birakarak bir 
arada toplanmalan ve Islamlarm umuma ait meseleler 
hakkinda dertle§meleri idi. Cuma giinii tatil yapmak 

" §eriatin da emri icabidir. Bu kadarcik bir hakikati size 
herhangi bir zatin, meb'us olsun, ben olayim, haci olsun, 
hoca olsun "bu yapilan §ey mugayiri dindir" demesi kadar 
kustahhk, dinsizlik, imansizhk olamaz. Muhterem sanat-
karlar, aziz arkada§lar, bizi yanh§ yola sevkeden habisler 
bilirsiniz ki, alelekser din perdesine biiriinmti§ler, saf ve 
nezih halkimizi hep §eriat sozleriyle aldata gelmi§lerdir. 
Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... goriirsiiniiz ki, milleti 
mahveden, esir eden, harab eden fenahklar hep din kisvesi 
altindaki kiifiir ve melanetten gelmistir. Onlar her tiirlii 
hareketi dinle kari§tirirlar. Halbuki, elhamdiilillah hepimiz 
musliimaniz, hepimiz dindariz, artik bizim dinin icabatini 
ogrenmek igin §undan bundan derse ve akil hocahgina 
ihtiyacimiz yoktur. Analanmizin, babalarinnzin .kucak-
larinda verdikleri dersler bile, bize dinimizin esasatim 
anlatmaga kafidirler. Buna ragmen hafta tatili dine muga-
yirdir gibi, hayirli ve akla, dine muvafik meseleler hakkinda, 
sizi igfal ve izlale gali§an habislere iltifat etmeyin. Mille-
timizin iginde hakiki ve ciddi ulema vardir. Milletimiz bu 
gibi ulemasiyle miiftehirdir. Onlar milletin emniyetine ve 
iimmetin itimadina mazhardirlar. Bu gibi ulemaya gidin. 
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"Bu efendi bize boyle diyor, siz ne diyorsunuz?" deyiniz. 
Fakat sureti umumiyede buna da ihtiyag yoktur. Bilhassa 
bizim dinimiz igin herkesin elinde bir miyar vardir. Bu 
miyar ile hangi §eyin bu dine muvaffik olup olmadigini 
kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi §ey ki akla, mantiga, 
menfaati ammeye muvafiktir; biliniz ki o bizim dinimize 
de muvafiktir. Bir §ey akil ve mantiga, milletin menfaa-
tine, islamin menfaatine muvafiksa kimseye sormayin. 
O §ey dinidir. Eger bizim dinimiz aklin, mantigin tetabuk 
ettigi bir din olmasaydi ekmel olmazdi, ahir din olmazdi. 

Biiyiik dinimiz gali§miya.nin insanhkla alakasi olma-
digini bildiriyor. Bazi kimseler asri olmayi kafir olmak 
saniyorlar. Asil kiifiir onlann bu zannidir. Bu yanh§ tef-
siri yapanlann maksadi, islamlarin kafirlere esir olmasini 
istemek degil de nedir? Her sankliyi hosa sanmayin, hoca 
olmak sankla degil, dimagladir. 
(Atatiirk'un Soylev ve Demegleri II, S. 127-128) 
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KONYA GENgLERiYLE KONU§MA 
(20. 3. 1923) 

Turk Ocaginda verilen gay ziyafetinde 
.soylenmistir. 

Milleti uzun asirlar gaflette birakan esbabi miitenevvia 
arasinda hakiki noktayi, bir kelime ile ifade etmi§ olmak 
igin diyebilirim ki, biitiin. sefaletlerimizin sebebi kat'isi 
zihniyet meselesidir. insanlar ve insanlardan miirekkep 
olan cemiyetler her §eyden evvel biitiin fertleriyle salim 
bir zihniyete sahip olmahdirlar. Zihniyeti zayif, giiriik 
sakim, sehif olan bir heyeti igtimaiyenin biitiin mesaisi 
hebadir. itiraf mecburiyetindeyiz ki, biitiin islam ale-
minin cem'iyati igtimaiyesinde hep yanli§ zihniyetler hiikiim 
siirdiigii igindir ki, §arktan garba kadar islam memleketleri 
dii§manlarin ayaklari altinda gignenmi§ ve diismanlarin 
zinciri esaretine gegmi§tir. 

Bu fikrimi izah etmek arzusiyle bir az daha tafsilat 
vermek isterim. Ciimlenizce malumdur ki, cenabi Peygarn-
ber ahkami nususu teblige memur oldugu tarihte, etraf iil-
kelerde muhtelif akvam vardi. Dini islami biitiin be§eriyete 
kabul ettirmek igin, fisebilillah selli seyfeden miicahidini 
Arap, asirlarca yiiksek medeniyetler ya§amis milli mazi-
lerine ve orfii ananelerine sahip birgok akvami, Tiirkler, 
iraniler, Misirlilar, Bizanshlar gibi akvami az zamanda 
dairei islamiyete aldilar. Yine fennen, ilmen, maddeten 
goriiyorsunuz ki, herhangi bir kavim yeni bir §ekil alinca, 
devleti biitiin esasatiyle tekabbiil etmekte, hazmetmekte, 
dugari mii§kiilat oluyor. Daima uzun bir mazinin kendi 
mevcudiyetinde ya^adigini goriiyor. Daima asirlik mede-
niyetinin kendi biinyei igtimaiyesinde tekarriir ettirdigi 
itiyadata, itikadata merbut kaliyor ve boyle her yeni bir 
§ey alan kavimlerde yeniyle eskinin birbirine kan§tigini, 
yeni §eyin esasatiyle kendinde mevcut eski esasatin mezce-
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dildigini goriiyoruz. Bu kaidei tabiiye, kabulu islamedenmil-
letlerde de aynen tecelli eyledi. Dini miibini islamin gok 
ulvi, gok kiymetli esasat ve hakayikini bu milletler oldugu 
gibi almamakta muannit bulundular. islamiyetin ilk parlak 
devirlerinde mahsuli mazi olan adati sakime bir zaman 
igin kendini gostermege ve ikai niifuza muktedir olama-
mi§sa da, biraz sonra hakayiki islamiyeye temessiik, esasati 
islamiyeye tevfiki harekat etmekten ziyade mazinin mev-
rusatindan olan adat ve itikadati, dine kari§tirmaga ba§-
lami§lardir. 

Bu yiizden cemiyeti islamiyeye dahil birtakim kavimler 
islam olduklan halde sukuta, sefalete, inhitata maruz 
kaldilar. Mazilerinin sakim veya batil itiyadat ve itikadatiyle 
islamiyeti te§vi§ ettikleri ve bu suretle hakikati islami-
yeden uzakla§tiklari igin kendilerini dii§manlann esiri 
yaptilar. 

Bu akvami islamiyenin iginde bizim milletimiz olan 
Tiirkler ananat ve teamulii milli itibariyle sakim §eylere 
malik degillerdi. Tiirk ananati igtimaiyesinin pek gogu 
hakikati islamiyeye mutabik ve yakindi, Lakin Tiirkler 
bulunduklan saha, ya§adiklan menatik itibariyle bir ta-
raftan iran ve diger taraftan Arap ve Bizans milletleriyle 
hali temasta idiler. §iiphe yok ki, temaslarin milletler 
iizerinde tesirleri goriiliir. Tiirklerin temas ettigi milletlerin 
o zamanki medeniyetleri ise tefessiihe ba§lami§ti. Tiirkler 
bu milletlerin sakim adatindan, fena cihetlerinden miite-
essir olmaktan men'inefs edememi§lerdir. Bu hal kendi-
lerinde miisevve§, gayri ilmi, gayri insani zihniyetler tev-
lidinden hali kalmami§tir. t§te sukutumuzun belli ba§h 
sebeplerinden birini bu nokta te§kil ediyor. 

Yine biliyorsunuz ki, islam alemine dahil cem'iyet 
ile alemi hiristiyaniye kitleleri arasinda birbirini gayri 
kabili af goren bir husumet mevcuttur. islamlar, hiristi-
yanlann, hiristiyanlar islamlarin ebedi dii§manlari oldular. 
Birbirlerine kafir, mutaassip nazariyle baktilar. iki diinya 
yekdigeriyle asirlardanberi bu taassup ve husumetle ya§adi. 
Bu husumetin neticesidir ki, islam alemi garbin her asir 
bir §ekil ve rengi nevin alan terakkiyatindan uzak kalmijti. 
Ciinkii ehli islam o terakkiyata ademi tenezziille, nefretle 
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bakiyordu, ayni zamanda, iki kitle arasinda uzun asirlardir 
devam eden husumet ilcasiyle islam alemi silahini biran 
elinden birakmamak mecburiyetinde bulunuyordu. i§te 
silahla bu i§tigali daimi, hissi husumetle garbin teceddii-
datma ademi iltifat, inhitatimizin esbab ve avamilinden 
diger miihim bir sebebini te?kil eder. Bu saydigim sebep-
lerden ba§ka asil bizim milletin, bilhassa, munevveranimi-
zin gok dikkatle, 90k ehemmiyetle nazari itibare alacagi 
bir sebep vardir ve bence bu sebep ?imdiye kadar terakki 
edemeyi§imizin, en son kademede kali§imizin —unutmi-
yalim— memleketimizin ba?tan ba§a bir harabe olu§unun 
sebebi aslisidir. inhitatimizin bu ana sebebini §u nokta 
te§kil ediyor: islam alemi iki sinif ayn heyetlerden miirek-
keptir. Biri ekseriyeti te§kil eden avam, digeri ekalliyeti 
te§kil eden miinevveran. Bozuk zihniyetli milletlerde ek-
seriyeti azime ba§ka hedefe, mtinevver denen sinif ba§ka 
zihniyete maliktir. Bu iki sinif arasinda ziddiyeti tamme, 
muhalefeti tamme vardir. Miinevveran kitlei asliyeyi kendi 
hedefine sevketmek ister; kitlei halk ve avam ise bu sinif 1 
miinevvere tabi olmak istemez. O da ba§ka bir istikamet 
tayinine ?ah§ir. Simfi mtinevver telkinle, ir§adla kitlei 
ekseriyeti kendi maksadina gore iknaa muvaffak olama-
yinca, ba§ka vasitalara tevessul eder. Halka tahakkum ve 
tecebbiire ba.§lar; halki istibdatta bulundurmaga kalkar. 
Artik burada asil tahlili noktaya geldik. Halki ne birinci 
usul ile ne de tahakkiim ve istibdat ile kendi hedefimize 
stiriiklemege muvaffak olamadigimizi goriiyoruz; neden? 

Arkada^lar, 
Bunda muvaffak olmak igin munevver sinifla halkin 

zihniyet ve hedefi arasinda tabii bir intibak olmak lazimdir. 
Yani sinifi miinevverin halka telkin edecegi mefkureler, 
halkin ruh ve vicdanindan ahnmi§ olmali. Halbuki bizde 
boyle mi olmu§tur. O miinevverlerin telkinleri milletimizin 
umku ruhundan ahnmi§ mefkureler midir? 

§tiphesiz hayir, miinevverlerimiz iginde gok iyi dii§ii-
nenler vardir. Fakat umumiyet itibariyle §u hatamiz da 
vardir ki, tetkikat ve tetebbuatimiza zemin olarak alelekser 
kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi ananelerimizi, 
kendi hususiyetlerimizi ve ihtiyaglarimizi almayiz. Miinev-
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verlerimiz belki biitiin cihani, biitun diger milletleri tanir, 
lakin kendimizi bilmeyiz. 

Her §eyden evvel §unu en iptidai bir hakikati diniye 
olarak bilelim ki, bizim dinimizde bir sinifi mahsus yok-
tir. Ruhbaniyeti reddeden bu din inhisari kabul etmez. 
Mesela ulema, behemehal tenvir vazifesi ulemaya ait ol-
olmadiktan ba§ka dinimiz de bunu kat'iyetle meneder. 
O halde biz diyemeyiz ki, biz de bir sinifi mahsus vardir. 
Digerleri dinen tenvir hakkindan mahrumdur. Boyle 
telakki edersek kabahat bizde, bizim cehlimizdedir. Hoca 
olmak igin, yani hakayiki diniyeyi halka, telkin etmek igin, 
mutlaka kisvei ilmiye §art degildir. Bizim ulvi dinimiz 
her miislim ve miislimeye amme taharrisini farz kiliyor 
ve her miislim ve miislime iimmeti tenvir ile miikelleftir. 

Efendiler, bir fikri daha tashih etmek isterim. Mille-
timizin iginde hakiki ulema, ulemamiz iginde milletimizin 
bihakkin iftihar edebilecegi alimlerimiz vardir. Fakat 
bunlara mukabil kisvei ilmiye altinda hakikati ilimden 
uzak, liizumu kadar taalliim edememi§, tariki ilimde la-
yiki kadar ilerliyememij hoca kiyafetli cahiller de vardir. 
Bunlann ikisini birbirine kan§tirmamahyiz. 

Seyahatlerimde birgok hakiki miinevver ulemamizda 
temas ettim. Onlan en yeni terbiyei ilmiye almi§, sanki 
Avrupa'da tahsil etmi§ bir seviyede gordiim. Ruh ve haki-
kati islamiyeye vakif olan ulemamizin hepsi bu mertebei 
kemaldedir. $iiphesiz ki, bu gibi ulemamizin karjisinda 
imansiz ve hain ulema da vardir, lakin bunlan onlara 
kari§tirmak musib olmaz. 

Efendiler, hakiki ulema ile dine muzir ulemanin yek-
digerine kan§tinlmasi Emeviler zamaninda baslami§tir. 
Hazreti Peygamberin zamani saadetlerinde, Peygambe-
rimizin irtihalinden sonra Hulefayi Rasidin hazeratinm 
zamanlannda, hep dogrudan dogruya Hazreti Peygamberin 
ir§adiyle Islam olan Hulefayi Ra§idinin tenviriyle selamette 
bulunan kitlei iimmet arasinda hakiki nezahat, kalbi hiir-
met, ulvi bir irtibat vardi. Vaktaki Muaviye ile Hazreti Ali 
kar§i karjiya geldiler, Siffin vakasinda Muaviye'ninaskerleri 
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Kur'an-i Kerim'i mizraklarina diktiler ve Hazreti Ali'nin 
ordusunda bu suretle tereddiit ve zaaf husule getirdiler. 
i§te o zaman dine mefsedet, islamlar arasina miinaferet 
girdi ve o zaman hak olan Kur'an, haksizhgi kabule 
vasita yapildi. En mutehakkim hiikiimdarlardan olan 
Muaviye'nin nasil bir hiyle neticesinde sifati hilafeti de 
takindigmi biliyorsunuz. Ondan sonra biitiin miistebit 
hiikiimdarlar hep dini alet edindiler; ihtiras ve istibdatlanni 
tervig igin hep sinifi ulemaya miiracaat eylediler. Hakiki 
ulema, dini biitiin alimler higbir vakit bu miistebit taci-
darlara inkiyad etmediler. Onlarin emirlerini dinlemediler, 
tehditlerinden korkmadilar. Bu gibi ulema kamgilar altinda 
dogiildii, memleketlerinden siiriildii, zindanlarda guriitiildu, 
daragaglarinda asildi. Lakin onlar yine o hiikiimdarlann 
keyfine dini alet yapmadilar. Fakat hakikati halde alim 
olmamakla beraber, sirf o kisvede bulunduklan igin alim 
sanilan, menfaatine diiskun haris ve imansiz bir takim 
hocalar da vardi. Hiikiimdarlar i§te bunlan ele aldilar 
ve i§te bunlar, muvafiki dindir diye fetvalar verdiler. ica-
bettikge yanh§ hadisler bile uydurmaktan gekinmediler. 
i§te o tarihten beri saltanat tahtmda oturan, saraylarda 
ya§iyan, kendilerine halife nami veren miistebit hiikiim-
darlar bu gibi hoca kiyafetli cerrarlara iltifat ve onlan 
himaye ettiler. Hakiki ve imanli ulema her vakit ve her 
devirde onlarin mebguzu oldu. 

Og buguk dort sene evveline kadar, berhayat olan 
Osmanli hiikiimdarlan da ayni §eyleri yapmijlar, ayni 
hiid'alardan istifade etmi§lerdi. Osmanli tarihinden bu 
hususta uzun misaller iradina liizum yok, son Osmanli 
hiiktimdari Vahdettin'in harekati goziiniizun oniindedir. 
Onun emriyledir ki, bile bile oliime gotiiriilen milleti kur-
tarmak isteyenler asi ilan edildi. Onun emriyle millet ve 
vatani kurtarmak igin kan doken aziz ordumuzun bagiler 
siiriisii olduguna dair fetvalar veren ulema kiyafetli kimseler 
gikti. Onlar bu fetvalari Yunan tayyarecileriyle ordumuzun 
igine atiyorlardi. i§te bu noktada suali soran arkada?imiza 
yerden goge kadar hak veririm. Ulema iginde boyle hain-
leri himaye, §eni' hareketlerini §er'a tatbik, din kisvesi ve 
§eriat sozleriyle milleti izlal ve igfal eden alimlerin —onlar 
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igin bu tabiri kullanmak istemem—boyle §erre alet olan 
insanlann yiiziindendir ki, dort halifeden sonra din daima 
vasitai siyaset, vasitai menfaat, vasitai istibdat yapildi. Bu 
hal Osmanli tarihinde boyle idi. Abbasiler, Emeviler za-
maninda boyle idi. Fakat §urayi enzari tefekkiiriinuze 
arzederim ki, boyle adi ve sefil hiylelerle hiikiimdarlik 
yapan halifeler ve onlara dini alet yapmaga tenezzul eden 
sahte ve imansiz alimler tarihte daima rezil olmu§lar, 
terzil edilmi§ler ve daima cezalarim gormii§lerdir. Hulefayi 
Abbasiye'nin sonuncusu biliyorsunuz ki, bir Tiirk tarafin-
dan pargalanmi§ti. Dini Jcendi ihtiraslarina alet yapan 
hukiimdarlar- ve onlara delalet eden hoca namli hainler 
hep bu akibete dugar olmuslardir. Boyle yapan hulefa ve 
ulemanm arzulanna muvaffak olamadiklarini tarih bize 
layetenahi misallerle izah ve ispat etmektedir. Artik bu 
milletin ne oyle hiikiimdarlar, ne oyle alimler gormege 
tahammiilii ve imkani yoktur. Artik kimse oyle hoca ki-
yafetli sahte alimlerin tezvirine hemmiyet verecek degildir. 
En cahil olanlar bile o gibi adamlann mahiyetini pek ala 
anlamaktadir. Fakat bu hususta tarn bir emniyet sahibi 
olmakligimiz igin bu intibahi, bu teyakkuzu, onlara kar§i, 
bu nefreti, halasi hakiki anina kadar biitiin kuvvetiyle 
hatta miitezayit bir azimle muhafaza ve idame etmeliyiz. 
Eger onlara kar§i benim sahsimdan bir §ey anlamak ister-
seniz, derim ki, ben §ahsen onlann dii§maniyim. Onlarin 
menfi istikamette atacaklan bir hat ve, yalniz benim §ahsi 
imanima degil, yalniz benim gayeme degil, o adim benim 
milletimin hayatiyle alakadar, o adim milletimin hayatina 
kar§i bir kasid, o adim milletimin kalbine havale edilmi§ 
zehirli bir hangerdir. Benim ve benimle hemfikir arkadas-
lannin yapacagi sey mutlaka ve mutlaka o adimi atani 
tepelemektir. 

§iiphe yok ki arkada^lar, millet birgok fedakarhk, 
birgok kan bahasina, en nihayet elde ettigi umdei hayati-
yesine kimseyi tecaviiz ettirmiyecektir. Bugiinkii hiikumetin, 
meclisin, kanunlann, Te§kilati Esasiyenin mahiyet ve hik-
meti hep bundan ibarettir. 

Sizlere bunun da fevkinde bir soz soyliyeyim. Farzi 
muhal eger bunu temin edecek kanunlar olmasa, bunu 
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temin edecek meclis olmasa, oyle menfi adim atanlar 
kar§isinda herkes gekilse ve ben kendi basima yalniz kal-
sam, yine tepeler ve yine olduriirum. 

Hakimiyeti Milliye: 26 Mart 1923 

(Ataturk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 138-146) 
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KONYA KADINLARI ILE KONU§MA 
(21. 3. 1923) 

Hilaliahmer Kadinlar jubesinin ter-
tip ettigi gay ziyafetinde soylenmi§tir. 

Muhterem Hanimlar, dii§manlarimizi aldatan bu man-
zarai hariciye bilhassa kadmlarimizin §eklinden, tarzi 
telebbusiinden ve sureti tesettiirunden neset ediyor. Onlarin 
aldanmalarina saik olan diger bir nokta da ecnebilerle 
temas edebilecek mevkide bulunan kadmlarimizin etvar 
ve harekatinin milli etvar ve harekatimizin tirasali olmayip, 
belki Avrupa etvar ve harekatinin mukallidi olarak goriil-
mesidir. Filhakikla memleketimizin bazi yerlerinde, en 
ziyade biiyiik §ehirlerinde tarzi telebbiisiimiiz, kiya-
fetimiz bizim olmaktan gikmi§tir. $ehirlerdeki kadinla-
mizin tarzi telebbiis ve tesettiiriinde iki §ekil tecelli ediyor; 
ya ifrat, ya tefrit goriiliiyor. Yani ya ne oldugu bilinemiyen, 
gok kapali, 90k karanlik bir §ekli harici gosteren bir kiya-
fet, veyahut Avrupanin en serbest balolannda bile kiyafeti 
hariciye olarak arzedilemiyecek kadar agik bir telebbiis. 
Bunun her ikisi de §eriatin tavsiyesi, dinin emri haricinde-
dedir. Bizim dinimiz kadini o tefritten de, bu ifrittan da 
tenzih eder. 

O sekiller dinimizin muktezasi degil, muhalifidir. 
Dinimizin tavsiye ettigi tesettiir hem hayata, hem fazilete 
uygundur. Kadinlarimiz seriatin tavsiyesi, dinin emri 
mucibince tesettiir etselerdi ne o kadar kapanacaklar, 
ne o kadar agilacaklardi. Tesettiirii §er'i, kadinlar igin 
mucibi mii§kilat olmiyacak, kadinlarm hayati igtimaiyede, 
hayati iktisadiyede, hayati mai§ette ve hayati ilimde erkek-
lerle te§riki faaliyet etmesine mani bulunmiyacak bir sekli 
basittedir. Bu §ekli basit heyeti igtimaiyemizin ahlak ve ada-
bina mugayir degildir. 
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Tarzi telebbiisiimiizii ifrata vardiranlar, kiyafetlerinde 
aynen Avrupa kadinim taklit edenler du§iinmelidir ki, 
her milletin -kendine mahsus ananesi, kendine mahsus 
adati, kendine gore mill! hususiyetleri - vardir. Higbir 
millet aynen diger bir milletin mukallidi olmamalidir. 
£iinkii boyle bir millet ne taklit ettigi milletin ayni olabilir, 
ne kendi milliyeti dahilinde kalabilir. Bunun neticesi 
§iiphesiz ki hiisrandir. 

Bizim tesettiir meselesinde nazari itibare alacagnruz 
§ey, bir yandan milletin ruhunu, diger yandan hayatin 
icabatmi du§iinmektir. Tesettiirdeki ifrat ve tefritten kurtul-
makla bu iki ihtiyaci da temin etmi§ olacagiz. Tarzi te§ebbii-
siimiizde milletin ruhi ihtiyacini tatmin igin, islam ve Tiirk 
hayatim iptidadan bugiine kadar layikiyle tetkik ve etrafiy-
le tavzih etmekligimiz lazimdir. Bunu yaparsak goriiriiz ki, 
^imdiki tarzi telebbiisiimiiz ve kiyafetimiz onlardan ba§-
kadir, lakin onlardan daha iyidir diyemeyiz. Bizim kadin 
hayatimizda, kadinin tarzi telebbiisunde teceddiit yapmak 
meselesi mevzuubahs degildir. Milletimize bu hususta 
yeni §eyleri bellettirmek mecburiyeti kar^isinda degiliz. 
Belki ancak dinimizde, milliyetimizde, tarihimizde zaten 
mevcut olan adati mergubeye intizami cereyan vermek 
mevzuubahs olabilir. Biz ba§li ba§imiza ferden her tiirlii 
§ekilleri tatbik edebilir, kendi zevkimize, kendi arzumuza. 
kendi terbiye ve seviyemize gore istedigimiz kiyafeti ihti-
yar eyliyebiliriz. Ancak biitiin milletin §ayani kabul gore-
cegi §ekilleri, biitiin milletin hayatinda kabiliyeti tatbikiyesi 
olan kiyafetleri herhalde temayulati umumiyede aramak ve 
o §ekillerin muvaffakiyetini temayiilati umumiyeye teva-
fukta gormek lazimdir. Bazi milletlerin zevk alemlerini 
memleketimizde tatbike kalkmak bittabi hatadir. Bu yol 
hayati igtimaiyemizi feyz ve fazilete isal etmez. 

Daha selametle, daha diiriist olarak yuriiyecegimiz 
yol vardir. Biiyiik Tiirk kadinim mesaimizde mii^terek kil-
mak, hayatimizi onunla birlikte yiiriitmek, Tiirk kadinim 
ilmi, ahlaki, igtimai, iktis^di hayatta erkek §eriki, refiki, 
muavin ve muzahiri yapmak yoludur. Eger kadinlarinnz 
§er'in tavsiye, dinin emrettigi bir kiyafetle, faziletin ica-
bettirdigi tavn hareketle igimizde bulunur; milletin ilim, 
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sanat, igtimaiyat hareketlerine i§tirak edeise bu hali, emin 
olunuz; milletin en mutaassib] dahi takdirden men'i nefs 
edemez. Bilakis o halin aleyhinde soylenecek sozlere kar§i, 
belki onun miite§ebbislerinden daha fazla, miidafii olur. 

i 
(Atatiirk'un Soylev ve Demecleri II, S. 149-151) 
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LISE OGRETMEN VE OGRENCILERI ILE KONU§MA 
(21. 3. 1923) 

Konya Sultanisinde verilen gay ziya-
fetinde miiduriin nutkuna cevap ola-
rak sdylenmijtir. 

Milleti tenvir ve ir§ad yolunda muvaffakiyetle yiiriite-
bilecek dinda§larimiz lehiilhamd goktur. Geng, ihtiyar 
biitiin miinevverler, biitiin memleketini sevenler bu nurlu 
vazifeye ko^acaktir ve ko§uyor. Yalniz §unu bilmeliyiz ki, 
bu kanaatler iginde, bunlarin ba§inda bulunmasi lazim 
gelen her mahaldeki, her beldedeki ulemayi kiramin gok 
ytiksek mevkileri, ifa edecekleri gok hayirli vazifeler vardir. 
Bu gibi ulemamizin himmetiyle, hakiki erbal ilmin hakiki 
esasati ser'iyeye tevessiillerle, bugiinkii idaremizin asil 
§er'in ve dinin ruhundan ahnmt§ oldugunu ve hakikati 
islamiyenin bize asil bugiinkii §ekli emrettigini anlatmakla 
ifa edecekleri vazifeler cidden kiymetli ve miihimdir. 
(Atatiirk'iin Soylev ve Demegleri II, S. 154) 
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AFYON KARAHlSAR'DA HALK iLE KONU§MA 
(23. 3. 1923) 

Belediye binasi dniinde soylenmijtir. 

Ey Ahali, 
Cenabi Hak muttehit, miitesanit gali§an, §erefini, 

namusunu muhafaza eden kavimleri mes'ut eder. Biz de 
bundan evvel oldugu gibi bundan sonra da bu ittihat, 
bu tesaniitle <;ali§irsak, Allahtan boyle bir saadete hakli 
olarak intizar edebiliriz. 
(Atatiirk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 157) 
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TBMM'NiN iKiNCi DONEMiNi A^ARKEN 
(13. 8. 1923) 

Efendiler, Anadolu'da yeniden milli bir devletin kurul-
masi milletimizin rii§tii kiyasetini gosteren §ayani takdir 
bir eseri intibah idi; fakat dii§manlarla beraber padi§ah 
ve halife olan zat, bundan memnun olmadi. Paris'te imza 
ettikleri Sevr Muahedesini cebren millete kabul ettirmek 
igin mii§terek tedabir aldilar. Anadolu'nun milli heyecan-
lanni bastirmak igin miiracaat olunmadik, seytanet birak-
madilar. 

Bir taraftan dini siyasete alet ittihaz ederek Anadolu 
miicahitlerini idama mahkum ettiler. Ahaliyi mahut 
fetvalarla mukateleye te§vik eylediler. Bir taraftan da bazi 
pespayelerin ceplerini doldurarak Kuva-yi Inzibatiye veya 
Hilafet Ordusu namiyle iizerimize saldirdilar. Saf ve ma-
sum halki birgok tasniat ile igfal ederek dahilde yer yer 
isyan atesleri yaktirdilar. 
(Atatiirk'iln Soylev ve Demefleri I, S. 315) 
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KULTUR HAKKINDA 
(29. 10. 1923) 

Fransiz muharriri Maurice Pernot'ya 
demee. 

Mustafa Kemal Pa$a, yeni bir suale intizar ediyordu. 
Dini mesele miivacehesinde ittihaz ettigi tavr-u hareketi 
bizzat tarif etmesini dinlemek merakinda idim. Bu vadide 
ittihaz edilen bazi tedabirden ne maksat takip edildigini 
izah etmesini rica ettim. 

— ittihaz ettigimiz biitiin tedbirler bir ciimle ile hiilasa 
edilebilir: Hakimiyet-i milliyeyi ilan ettik. Kelimeler 
iizerinde oynamiyahm. Bugiinkii Turk hiikumeti az gok 
Cumhuriyettir. Bu bizim hakkimizdir, fenahk nerede? 
Menselerimizi hatirlayiniz. Tarihimizin en mesut devresi, 
hiikiimdarlanmizin halife olmadiklan zamandir. Bir Tiirk 
padi§ahi hilafeti her nasilsa kendisine maletmek igin nii-
fuzunu, itiyadini, servetini istimal etti. Bu sirf bir tesadiif 
eseridir. Peygamberimiz, tilmizlerine diinya milletlerine 
islamiyeti kabul ettirmelerini emretti, bu milletlerin hiiku-
meti bajina gegmelerini emretmedi. Peygamberin zihninden 
asla boyle bir fikir gegmemi§tir. Hilafet demek, idare, 
hiikiimet demektir. Hakikaten vazifesini yapmak, biitiin 
Miisliiman milletlerini idare etmek isteyen bir halife, buna 
nasil muvaffak olur? itiraf ederim ki, bu §erait dahilinde 
beni halife tayin etseler, derhal istifami verirdim. 

Fakat tarihe gelelim, hakayiki tetkik edelim. Araplar 
Bagdat'da, bir hilafet tesis ettiler, fakat (Kurtuba) da bir 
hilafet daha viicuda getirdiler. Ne Acemler, ne Afganhlar, 
ne Afrika Miisliimanlari, istanbul halifesini asla tani-
madilar. Biitiin islam milletleri iizerinde ulvi vazife-i 
ruhaniyesini ifa eden yegane halife fikri, hakikatten de-
gil, kitaplardan gikma§ bir fikirdir. Halife higbir zaman 

129 



Roma'daki Papa'nin Katolikler iizerindeki kuvvet ve ikti-
darini gosterememistir. 

Son lslahatimizin sebep oldugu tenkitler, gayri hakiki, 
mevhum bir fikirden, ittihad-i Islam fikrinden miilhemdir. 
Bu fikir asla hakikat olmami§tir. 

Biz, halifeyi eski ve muhterem bir ananeye hiirmeten 
ibka ettik. Halifeye hiirmetimiz vardir, gerek kendi, gerek 
ailesinin ihtiyaglarini temin ediyoruz. Ilave edeyim ki, 
Islam aleminde Tiirkler halifenin maddi ihtiyaglarim filen 
temin eden yegane millettir. Cihan§iimul bir hilafeti tervic 
edenler §imdiye kadar her tiirlii istirakten miicanebet et-
mi§lerdir. O halde, ne iddia ediyorlar? Yalniz Tiirkler bu 
miiessesenin hamulesine tahammiil etsinler ve yine yalniz 
onlar halifenin niifuz-i hakimanesine riayet... bu iddia 
miifritanedir. 

— §u halde yeni Tiirkiye' nin siyasetinde dine mugayir 
hifbir temayiil ve mahiyet olmiyacak demek ? 

— Siyasetimizi dine mugayir olmak §oyle dursun, din 
nokta-i nazarindan eksik bile hissediyoruz. 

— Zat-i asilaneleri, du$iindiiklerini bendenize daha 
iyi izah buyururlar mi? 

— Tiirk milleti daha dindar olmahdir, yani biitiin 
sadeligi ile dindar olmahdir demek istiyorum. Dinime, 
bizzat hakikate nasil inaniyorsam, buna da oyle inaniyo-
rum. §uura muhalif, tarakkiye mani higbir §ey ihtiva et-
miyor. Halbuki, Tiirkiye'ye istiklalini veren bu Asya 
milletinin iginde daha kari§ik, sun'i, itikadat-i batiladan 
ibaret bir din daha vardir. Fakat bu cahiller, bu acizler 
sirasi gelince, tenevvur edeceklerdir. Onlar ziyaya takarriip 
edemezlerse, kendilerini mahv ve mahkum etmisler demek-
tir. Onlari kurtaracagiz." 

Tanin: 11 Subat 1924 

(Ataturk'un Soylev ve Demegleri III, S. 69-70) 
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HiLAFET'iN KALDIRILMASI HAKKINDA 
(4. 3. 1924) 

Ankara istasyonundaki dairesinde ka-
bul ettigi bajyazarlara hitaben soylen-
mi$tir. 

Son giinlerde Meclis^e ittihaz olunan mukarrerat 
milletge tabii ve hakiki bir surette zaten arzu edilmekte 
olan hususattir. Bunlari fevkalade telakki etmeye mahal 
yoktur. Millet lisan-i hal ile ve tabii bir surette bunlari 
istiyordu. Hakiki halas ve selamete karar vermi§ olan bir 
milletten de ba§ka turlii temayiile intizar edilemezdi. Her 
halde bu mukarrerat (Hilafetin ilgasi) memleket ve millet 
igin gok hayirlidir. Ve pek az bir zamanda butiin bu iyi-
likler tebariiz edecektir. Mazideki tarz-i hareketlere ait 
nedametler bu suretle tekrar olunamiyacaktir. 

Vakit: 5.3.1924, s. 2 

(Ataturk'iin Soylev ve Demegleri V, S. 99) 
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HILAFET VE YABANCI DINI MUESSESELER 
HAKKINDA 
(4. 5. 1924) 

New-York Herald muhabirine verilen 
dome?. 

Hilafetle beraber Tiirkiye'de mevcut olan Ortodoks ve 
Ermeni kiliseleri patrikhaneleri ile Musevi hahamhanele-
lerinin ortadan kalkmasi lazimdir. Hilafet ve bu muhtelif 
patriklikler asirlardan beri ruhani daire-i salahiyetleri 
haricinde muazzam imtiyazat topladilar. Halkin mtitalaa-
sina miisteniden bah§edilen hukuk haricinde imtiyazat 
ile Cumhuriyet idaresinin tatbikati kabil degildir. Mazide 
bilhassa Abdiilhamit'in hal'inden sonra Kanun-i Esasimizi 
ve Me§rutiyet kavaninimizi Garp'in medeniyet makinesine 
imtisalen tadil etmeye gok cpali§tik. Fakat bu tesebbusiimtiz 
akim kaldi. Zira her hatvede patrikhaneler ve hilafet 
gibi siyasi, dini miiessesatin hukuku ile kar§i kar§iya geldik. 

Asirlarca evvel Tiirk Miisluinan ecdadimiz bu mem-
mekette hiikumran oldugu zamanlarda siyasi, dini sala-
hiyeti haiz riiesa tarafindan idare edilraekte olan cemaatler 
buldular. O devirde itikadat-i diniyeleri fatihlerin itikada-
tindan farkli olan anasir-i mahkume ile telif-i beyn liizumu 
hissedilmi§ti. Bu sebeple bu ilk fatihler, zir-i hakimiyetine 
aldiklari muhtelif milliyetleri kendi mutat reis-i dinileri 
vasitasiyle idare etmeyi munasip buldular ve bu reislere 
-dini reislere- biiyiik bir salahiyet verdiler. 

Halifenin ve patriklerin bu imtiyazati kavaninimizin 
esasini te?kil etmisti. Bu nizamat vaktinde miidebdirane 
bile olsaydi yine bir tehdit teskil eylerdi. Zira terakkiyatimizi 
tehir ve iskal eyledi ve bu sebeple yalniz Tiirkiye, Avrupa'da 
kom§usu olan biitiin milletler arasinda geride kaldi. Hiikii-
meti islemiyordu. Patrikhanelerin veya hilafetin itirazatina 
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maruz olmaksizin hie bir lslahat veya terrakkiperver fikr-i 
usul idaremize ithal edilemiyordu. Mamafi usullerimizden 
bazilarinin tebdili zamani geldi ve o vakit hilafette biitiin 
tebeddiilata kar§i §edit bir husumet ke§fettik. Patriklerin 
hiddetini tahrik etmeden usul-i tedrisimiz tedbil edilemezdi. 
Bunlar muavenet maksadiyle daima ecnebi hiikumetlere 
muracaat ediyorlardi. 

Asirlardan beri Rusya, Istanbul Rum Parrikligi uze-
rindeki hegemonyasi sayesinde i§lerin iizerinde muzir 
bir niifus sahibi oldu. Rum, Ortodoks ve Ermeni patrik-
haneleri vasitasiyle idare usuliimiiz, diger kilise idareleri 
ihdasini elzem kildi. O vakit Rum-Katolik patrikini ve 
Yahudilerin hahamba§ilarini tasdike mecbur olduk. 

Protestanhk zuhur ettigi zaman, tstanbul'da bir Pro-
testan kilisesi mumessilinin bulunmasi kabul zarureti 
kar§isinda kaldik ve Rum Patrikhanesinin imtiyazatina mii-
§abih imtiyazlar verdik. 

Son zamana kadar vergiler kiliseler vasitasiyle tahsil 
edilirdi. Yani hiikiimet, servetleri iizerine vergi vazetmekle 
beraber, vergilerin tahsilini her mintikada hususi reis-i 
ruhanilere terkederdi. 

Tabir-i digerle mesela be§ yuz Protestandan murekkep 
bir cemaatten bir kutle halinde vergi alinir ve bu vergilerin 
tevzi ve tahsili hakkinda bir soz soylenemezdi. Sermaye 
vergileri de aym suretle toplanmak lazim gelirdi. 

Patrikhanelerin ve hilafetin imtiyazatina tevfikan, 
hiikiimet tedrisat usuliinii lslah edemezdi. Tiirkiye'de yer-
le?mi§ olan her cemaat, ister resmen salahiyet almi§ bulun-
sun, ister bulunmastn, kendi dini mekteplerine ve liselerine 
malikti. Imparatorluk hududu dahilinde de her millet 
kendi lisanim ve dinini talim ederdi. Fakat bu mektepler 
ihanet projelerine hizmet ettiler. Ermeniler Turk hakimi-
miyeti altinda, a^ikga miistakil bir kraliyet lehinde ?ah§iyor, 
ecnebi anasinn fiili muavenetiyle hayallerini hiz-i fiile 
isali i^in miitemadiyen entrikalarda bulunuyorlardi. 

Bizimle dort yiiz sene ya§ami§ olan yerli Rumlar, gii-
nun birinde kendilerini gayrimiistahlas addederek Turklerin 
boyundurugundan kurtulacaklari giinu dii§unmeye ba§-
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ladilar. Mekteplerinde kendi lisanlarini ve dinlerini talim 
ettiler ve taht-i hakimiyetinde ya§adiklari hiikiimeti ya-
banci saydilar. 

Diger milletlerle ayni hal vaki oldu. Tiirkiye'de mek-
tepler ve kiliseler tahrikatin ocagi idi. Gayrimiislim anasir, 
hatta imparatorluk hududu dahilindeki Musliiman Arap-
lar, ayni maksatla mekteplerinde Turk lisaninin talimini 
ihmal ettiler. Boyle bir vaziyete Ingiltere, Fransa, Amerika 
veya her hangi bir milletin ne kadar zaman tahammul 
edebileceklerini sorariz. 

Vakil: 4 .5.1924, s. 1 

(Ataturk'iin Soylev ve Demegleri V, S. 104-106) 
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CUMHURIYET YILDONUMUNU MUNASEBETIYLE 
(3. 10. 1924) 

"Vakit" muhabirine Deme?. 

— Bugiin gelen "Vakit" de irticai bazi temayulleri 
memnun ve umidvar edebilecek hareketler kar$ismda, 
hiikumetin ciddi davranacagim tahmin eden bir telgraf vardir. 
Irticai temayiiller denilmekle, galiba Cumhuriyet idaresinden 
ba§ka bir idctreye ruciC degil, fakat o kabil idarelerde rol 
oyniyan ve din perdesine burunen tesvilati iimide dii§iirecek 
bazi politikacilar kasdolunuyor. Bu irtica' sozleri hakkmdaki 
miitalaa-i devletlerini rica edebilir miyiml 

— Tiirkiye'de esasen miirteci yoktu ve yoktur. Vehim 
vardi, vesvese vardi; Cumhuriyetin ilani ve onun icabat-i 
zaruriyesinden olan zait miiessesesatin lagvi iizerine her-
kesin vuzuh ile gordiigii manzara o miitevehhim o miives-
visler igin de insirah-i kalbi mucip olmu§tur. 

Bundan sonra, yalniz bir^ey varid-i hatir olabilir. O da, 
bazi adi politikacilarin, hasis menfaatperestlerin ve vehim 
ve hayali uyandirmaga gali§masi, o yiizden tatmin-i hirs 
ve menfaat du§uncesinden ibarettir. Temin ederim ki, bii-
tiin mev'cudiyetimle temin ederim ki, bu gibiler her ne 
§ekil, suret ve vesile ile olursa olsun, mevcudiyetlerini ihsas 
ettikleri giin, Turk milletinin amansiz kahrina hedef ol-
maktan kurtulamiyacaklardir. 

Artik Tiirkiye, din ve §eriat oyunlanna sahne olmak-
tan gok yiiksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine 
ba§ka taraflarda sahne arasinlar. 

Mazinin gafletleri, pasli ataletleri, Tiirkiye halkinin 
dimagindan silinmij oldugundan siiphe ve tereddiide 
mahal yoktur. Vasil oldugumuz mes'ut vaziyetten bir hatve 
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geriye gitmek, kimsenin mevzuuhahs etmege dahi sala-
hiyattar olmadigi kat'i bir hakikattir. 

Tiirkiye'de Cumhuriyet vardir ve Cumhuriyetperverler 
vardir. Bu mukaddes mevcudiyetleri tahrip edici unsurlar 
artxk Tiirkiye havasini — tesemmum etmeden — teneffus 
edemezler. 
(Ataturk'un Soylev ve Demegleri III, S. 75-76) 
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TURKiYE-FRANSA ILI§KiLERi VE HiLAFETIN 
KALDIRILMASI 

(25. 11. 1924) 
Maten gazetesi yazari Madam Titaniya' 
ya demeg. 

— Gerek sizin ve gerek Tiirk HiikiimetVnin efkar-i 
ahraranesi Fransa''da malum bulunakla beraber hilafetin il-
gasi ufak bir hayret tevlit etmi$tir. 

— Bu sual bana miiteaddit defalar sorulmustur. 
§imdiye kadar verdigim samimi cevabi size de tekrar 
edeyim: Hilafet, mazinin bir riiyasi olup zamanumzda 
hikmet-i viicudu yoktu. Tunuslu, Misirh Hintlilerle sair 
Miislumanlar, hakikatte Ingiliz tahakkiimii altinda veya 
Fransiz tabiiyetindedirler. Yakinda Misir'da bir halife 
tayin edilecekmi§. 
(A tatiirk'iin Soylev ve Demegleri V, S. 107) 
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KASTAMONU'DA BiR KONU$MA 
(24. 8. 1925) 

Belediye oniinde toplanan halk ile. 

Biz her noktai nazardan insan olmaliyiz. Acilar 
gordiik. Bunun sebebi diinyanin vaziyetini anlamadigi-
miz igindir. Fikrimiz, zihniyetimiz medeni olacaktir. 
§unun bunun soziine ehemmiyet vermiyecegiz. Medeni 
olacagiz. Bununla iftihar edecegiz. Biitun Tiirk ve Islam 
alemine bakiniz. Zihinleri medeniyetin emrettigi §iimul ve 
tealiye uyamadiklanndan ne biiyiik felaketler, ne lstirap-
lar igindedirler. Bizim de §imdiye kadar geri kalmamiz 
ve nihayet son felaket Qamuruna bati^imiz bundandir. 
Be§ alti sene iginde kendimizi kurtarmi§sak; bu zihniye-
timizdeki tebeddiildendir. Artik duramayiz. Behemehal 
ileri gidecegiz. Geriye ise hig gidemeyiz. (^unkii ileri gitme-
ge mecburuz. Millet vazihan bilmelidir. Medeniyet oyle 
bir kuvvetli atestir ki ona bigane olanlari yakar ve mahve-
der. 

iginde bulundugumuz ailei medeniyette layik oldu-
gumuz mevkii bulacak ve onu muhafaza ve ilan edecegiz. 
Refah, saadet ve insanlik bundadir. 

A(ik Soz: 25 Agustos 1925 

(Ataturk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 207) 
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iNEBOLU'DA BiR KONU§MA 
(28. 8. 1925) 

Turk Ocaginda giyim ve §apka hakkin-
da. 

Sevgili karde§lerim, fikir ve idrak sahibi oldugunu bii-
yiik hadisat ile ispat etmis olan bu millet, Allahm golgesi, 
peygamberin vekili oldugunu iddia kiistahhginda bulunan 
halife unvanindaki gafiliere, cahillere, riyakarlara vatanin-
da, vicdamnda yer verebilir miydi?Bunu sizden soruyorum 
(hasa, katiyen sesleri). Biiyiik millet, cihan ailei medeni-
yetinde mevkii ihtiram sahibi olmaga layik Turk milleti, 
evlatlanna verecegi terbiyeyi mektep ve medrese naminda 
birbirinden biisbuttin ba§ka iki nevi miiesseseseye taksim 
etmege halen katlanabilir miydi? Terbiye ve tedrisati 
tevhit etmedikge aym fikirde, ayni zihniyette fertlerden 
murekkep bir millet yapmay'a imkan aramak abesle -
tigal olmaz miydi? 
(Atatiirk'un Soylev ve Demegleri II, S. 209-210) 
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KASTAMONU'DA iKINCi BlR KONU§MA 
(30. VIII. 1925) 

Cumhuriyet Halk Partisi binasmda 
partililerle yapilmijtir. 

Efendiler, yaptigimiz ve yapmakta oldugumuz inki-
laplarin gayesi, Turkiye Cumhuriyeti halkini tamamen 
asri ve biitiin mana ve ejkaliyle medeni bir heyeti igtimaiye 
haline isal etmektir. Inkilabatimizin umdei asliyesi budur. 
Bu hakikati kabul edemiyen zihniyetleri tarumar etmek 
zaruridir. §imdiye kadar milletin dimagini paslandiran uyu§-
turan bu zihniyette bulunanlar olmu§tur. Herhalde zih-
niyetlerde mevcut hurafeler kamilen tardolunacaktir. Onlar 
gikarilmadikga dimaga hakikat nurlanni infaz etmek im-
kansizdir. 

Mustafa Kemal Pa§a hurafelere dair misallerle tafsilat 
verdi. Tiirbelerden, yalanci evliyalardan bahsederek: 

Oliilerden istimdat etmek medeni bir heyeti igtimaiye 
igin §indir, dedi. Sonra tekkelere intikal ederek aqagidaki 
beyanatta bulundu: 

Mevcut tarikatlann gayesi kendilerine tabi olan kim-
seleri dunyevi ve manevi olan hayatta mazhan saadet 
kilmaktan ba§ka ne olabilir? Bugun ilmin, fennin, biitiin 
?iimuliyle medeniyetin muvacehei §ulepa§inda filan veya 
falan seyhin ir§adiyle saadeti maddiye ve maneviye 
arayacak kadar iptidat insanlann Turkiye camiai mede-
niyesinde mevcudiyetini asla kabul etmiyorum (§iddetli 
alki§lar). 

Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Turkiye Cumhu-
riyeti §eyhler, dervi§ler, miiritler, mensuplar memleketi 
olamaz. En dogru, en hakiki tarikat, tarikati medeniyedir 
(siirekli alkijlar). Medeniyetin emir ve talep ettigini yap-
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mak insan olmak igin kafidir. Riiesayi tarikat bu dedigim 
hakikati biitiin vuzuhiyle idrak edecek ve kendiliklerinden 
derhal tekkelerini kapatacak, muritlerinin artik vasili 
rii§t olduklarini elbette kabul edeceklerdir. 

Muteakiben: 
Arkadaslar, huzurunuzda muvacehei millete beyam 

fikir ederken hissettigim ve gordugiim hususati oldugu gibi 
soylemegi tarih ve vicdan kar§isinda vafize bilirim. 

Mukciddemesiyle diger bir zemine geferek demistir ki: 
Hiikumeti Cumhuriyetimizin bir Diyanet i§leri Ri-

yaseti makami vardir. Bu makama merbut miiftu, hatip, 
imam gibi muvazzaf bir 90k memurlar bulunmaktadir. 
Bu vazifedar zevatin ilimleri, faziletleri derecesi malum-
dur. Ancak burada vazifedar olmiyan birgok insanlar 
da goriiyorum ki, ayru kiyafet iktisasinda berdevamdirlar. 
Bu gibiler iginde gok cahil hatta iimmi olanlarina tesadiif 
ettim. Bilhassa bu gibi ciihela baziyerlerde halkin miimes-
silleriymi§ gibi onlann oniine dii§iiyorlar. Halkla dogrudan 
dogruya temasa adeta bir mani te^kil etmek sevdasinda 
bulunuyorlar. Bu gibilere sormak istiyorum. Bu vaziyet ve 
salahiyeti kimden, nereden almi§lardir? Malum olduguna 
gore milletin miimessilleri intihap ettikleri mebuslar ve 
onlardan tesekkiil eden Tiirkiye Btiyiik Millet Meclisi 
ve meclisin itimadina mazhar hiikumeti cumhuriyedir. 
(Ataturk'un Soylev ve Demegleri II, S. 214-215) 
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ANKARA HUKUK FAKOLTESINiN A£ILI§INDA 
(5. XI. 1925) 

Hukuk inkil&bimn dayandigi ana fi-
kirlerin izahi. 

Huzzari kirarn! 
Milletin, idamei mevcudiyet igin efradi arasinda du§un-

diigii rabitai mii§tereke, asirlardan beri gelen §ekil ve mahi-
hiyetini tebdil etmi§, yani millet, dini ve mezhebi irtibat 
yerine, Tiirk milliyeti rabitasiyle efradini toplami§tir. 
(Atatiirk'un Soylev ve Demegleri II, S. 237) 
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N U T U K " 
(15-20 Ekim 1927) 

Cumhuriyet Halk Partisinin 15-20 Ekim 
1927 tarihleri arasinda toplanan Ikinci 
Biiyiik Kongresinde sdylenmi$tir. 

Hilafet meselesi hakkinda halkm tereddiit ve endi-
§esini izale igin verdigim izahat 

Hilafet meselesi hakkinda, halkin tereddut ve endi-
§esini izale igin, her yerde liizumu kadar beyanat ve iza-
hatta bulundum. Kat'i olarak ifade ettim ki, "milletimizin 
kurdugu yeni devletin mukadderatma, muamelatina, istik-
laline, unvaru ne olursa olsun hig kimseyi mudahale ettire-
meyiz! Milletin kendisi, kurdugu devleti ve onun istiklalini 
muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir!" 

Millete anlattim ki, islam§iimul bir devlet tesis etmek 
vazifesiyle mukellef tahayyiil edilen bir halifenin vazifesini 
ifa edebilmesi igin, Tiirkiye Devleti ve onun bir avug 
niifusu, halifenin emrine tabi tutulamaz. Millet, buna razi 
olamaz! Tiirkiye halki bu kadar azim bir mes'uliyeti, bu 
kadar gayr-i mantiki bir vazifeyi deruhde edemez. 

Milletimiz, asirlarca, bu vahi nokta-i nazardan hareket 
ettirildi. Fakat ne oldu?! Her gittigi yerde milyonlarca 
insan birakti. Yemen gollerinde kavrulup mahvolan Anadolu 
evlatlarimn miktarim biliyor musunuz? dedim. Suriye'yi, 
Irak'i muhafaza etmek igin, Misir'da bannabilmek igin, 
Afrika'da tutunabilmek igin ne kadar insan telef oldu, 
bunu biliyor musunuz?! Ve netice ne oldu goriiyor musunuz?! 
dedim. 

Halifeye, diinyaya meydan okutmak ve onu umum 
islam umuruna tasarruf sahibi kilmak fikrinde olanlar, 
bu vazifeyi yalniz Anadolu halkindan degil, onun sekiz on 
misli niifustan miirekkep olan biiyiik islam kiitlelerinden 
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talep etmelidir! Yeni Tiirkiye'nin ve yeni Tiirkiye halkinin, 
artik, kendi hayat ve saadetinden ba§ka dii§iinecek bir §eyi 
yoktur.. Ba§kalarina verebilecek bir zerresi kalmamiftir! 
dedim. 

Diger bir noktayi da, halk nazarinda tebariiz ettirmek 
igin §u beyanatta bulundum: Bir an igin farzedelim ki, 
dedim; Turkiye, mevzu-i bahs vazifeyi kabul etsin... Biitiin 
alem-i islami bir noktada tevhid ederek sevk u idare etmek 
gayesine yurusiin ve muvaffak dahi olsun! Pek ala ama, 
taht-i tabiiyet ve idaremize almak istedigimiz milletler, 
derlerse ki, bize, biiyiik hizmetler ve muavenetler yaptiniz, 
te§ekkiir ederiz. Fakat, biz miistakil kalmak istiyoruz. 1s-
tiklal ve hakimiyetimize kimsenin miidahalesini muvafik 
gormeyiz! Biz kendi kendimizi sevk ve idareye muk-
tediriz! 

O halde, Turkiye halkinin biitiin mesai ve fedakarhgi, 
sadece bir te§ekkiir ve dua almak igin mi ihtiyar olunacak-
tir?! 

Goriiliiyordu ki, bir hava ve heves i?in, bir vehni U 
hayal l?in, Turkiye halkini mahvetmek istiyorlardi. Hilafet 
ve halifeye vazife ve salahiyet vermek fikrinin mahiyeti 
bundan ibaretti. 

Efendiler, halka, sordum; bir devlet-i islamiye olan 
iran veya Afganistan, halifenin herhangi bir salahiyetini 
tanir mi? taniyabilir mi? Hakli-olarak taniyamaz. (^iinkii 
devletinin istiklalini, milletinin hakimiyetini muhildir. 

Millete, §unu da ihtar ettini ki, kendimizi, cihanin 
hakimi zannetmek gafleti, artik devam etmemelidir. Hakiki 
mevkiimizi, diinyanm vaziyetini tanimamaktaki gafletle, 
gafillere uymakla milletimizi siiriikledigimiz felaketler 
yetifir! Bile bile aym faciayi devam ettiremeyiz! 

Efendiler, ingiliz miiverrihlerinden Vels (Wells), iki 
sene evvel inti§ar eden, bir tarih yazdi. Eserinin son sahife-
leri "dunya tarihinin miistakbel safhasi" unvani altmda 
birtakim miitaleati ihtiva eder. 

Bu miitaleatta istihdaf olunan mesele; 
"Un gouvernement federal mondial" "cihansumul bir 

ittihadi hiikumet" tir. 
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Vels bu mephaste, cihan§iimul bir ittihadi hiikumetin 
nasil tesis olunabilecegini ve boyle bir devletin esasli 
bazi farik hatlan hakkindaki tasavvurlarini serdediyor 
ve adaletin ve tek bir kanunun saltanati altinda kiiremiz 
nasil bir halde bulunacakti; bunu tahayyiil ediyor. 

Vels, "biitiin hakimiyetler, tek, bir hakimiyet iginde 
izabe olunmazsa, milliyetlerin fevkinde bir kuvvet meydana 
gikmazsa diinya mahvolacaktir" diyor ve "hakiki devlet, 
asri hayat §eraitinin bir zaruret haline getirdigi cihan 
hiikumet-i miittehidesinden baska bir §ey olamaz."; 
"muhakkaktir ki insanlar, kendi icatlan altinda ezilmek 
istemezlerse er veya geg birle^mege mecbur olacaklardir." 
miitalealannda bulunuyor. 

"Be§eriyetin tesaniidii hakkindaki biiyiik hulyanin 
nihayet fiile gikmasi igin ne yapmak ve nenin oniine 
gegmek lazimgelecegi sahih olarak bilinmedigi" ve "miite-
caviz bir siyaset-i hariciye an'anesine malik olan devletlerin, 
cihan^iimul bir ittifak-i diiveli tarafindan giigliikle temsil 
olunabilecegi" de dermeyan ediliyor. Vels'in "Avrupa ve 
Asya'nin felaketleri ve mii§terek ihtiyaglari, belki diinyanin 
bu iki kismindaki kavimlerin bir dereceye kadar birles-
mesine medar olacaktir.", "olabilir ki, bir sira kismi 
ittihatlar, cihan§iimul bir ittihadin husuliine takaddiim 
eder." miitalealanni da kaydedeyim. 

Efendiler, biitiin be§eriyetin, tecriibe, malumat ve 
tefekkiirde teali ve tekemmiilii; Hiristiyanhktan, Miis-
liimanliktan, Budizmden sarf-i nazar ederek basitle§tiril-
mi§ ve herkes igin anlasilacak hale konulmus alem§iimul 
saf ve lekesiz bir dinin teessiisii ve insanlann simdiye kadar 
kavgalar, levsiyat, kaba arzu ve i§tihalar arasinda bir 
sefalethanede yasamakta olduklanni kabul ederek biitiin 
vticutlari ve zekalari zehirliyen ufunet tohumlanna galebe 
etmege karar vermesi gibi §eraitin husuliinii miistelzim 
olan bir "cihan§umul ittihadi hiikumet" tahayyiiliiniin 
tatli oldugunu inkar edecek degiliz. 

Bu tasavvur ve tahayyiile kismen mii§abih bir hayal, 
hilafetgileri ve pan Islamizm taraftarlarini — Tiirkiye'ye 
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166) M. Soydan ve i. Arar: "En felaketli zanianimizda bizlmle harb 
edenler arasinda Hilafet yuzOnden bize merbut olanlar da vardir". 

167) M. Soydan ve i. Arar: "Gazeteci - yalniz hocalar hakkinda" dan 
ba$layan kisim buraya kadar yok. 

168) M. Soydan ve i. Arar: "Ne i?in korkahm beyefendi? (j? senedir 
narniitenahi fedakarhk ihtiyar eden bu millet, Halifenin ordulariyla ?arpi-
jiyor ve onlan makhur ediyor. Sonra meflus kisimdan ne i^in korkalim. 
Eger aleyhine muteveccih bir hareketleri olursa millet onlan bajindan niha-
yete kadar bafindan defetmesini de bilir". 

169) M. Soydan ve i. Arar: "Ciinku bir taraf" tan itibaren yok. 
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Vels bu mephaste, cihan§umul bir ittihadi hiikumetin 
nasil tesis olunabilecegini ve boyle bir devletin esasli 
bazi farik hatlari hakkmdaki tasavvurlarini serdediyor 
ve adaletin ve tek bir kanunun saltanati altinda kiiremiz 
nasil bir halde bulunacakti; bunu tahayyiil ediyor. 

Vels, "biitiin hakimiyetler, tek, bir hakimiyet iginde 
izabe olunmazsa, milliyetlerin fevkinde bir kuvvet meydana 
gikmazsa diinya mahvolacaktir" diyor ve "hakiki devlet, 
asri hayat §eraitinin bir zaruret haline getirdigi cihan 
hiikumet-i miittehidesinden baska bir §ey olamaz."; 
"muhakkaktir ki insanlar, kendi icatlan altinda ezilmek 
istemezlerse er veya geg birle§mege mecbur olacaklardir." 
miitalealarinda. bulunuyor. 

"Be§eriyetin tesaniidii hakkindaki biiyiik hiilyanin 
nihayet fiile gikmasi igin ne yapmak ve nenin oniine 
gegmek lazimgelecegi sahih olarak bilinmedigi" ve "miite-
caviz bir siyaset-i hariciye an'anesine malik olan devletlerin, 
ciha.n§iimul bir ittifak-i diiveli tarafindan giigliikle temsil 
olunabilecegi" de dermeyan ediliyor. Vels'in "Avrupa ve 
Asya'nin felaketleri ve mii§terek ihtiyaglan, belki diinyanin 
bu iki kismindaki kavimlerin bir dereceye kadar birles-
mesine medar olacaktir.", "olabilir ki, bir sira kismi 
ittihatlar, cihan§iimul bir ittihadin husuliine takaddiim 
eder." miitalealanni da kaydedeyim. 

Efendiler, biitiin be§eriyetin, tecriibe, malumat ve 
tefekkurde teali ve tekemmiilu; Hiristiyanliktan, Miis-
liimanhktan, Budizmden sarf-i nazar ederek basitle§tiril-
mi§ ve herkes igin anlasilacak hale konulmus alem§iimul 
saf ve lekesiz bir dinin teessusii ve insanlarin §imdiye kadar 
kavgalar, levsiyat, kaba arzu ve i§tihalar arasinda bir 
sefalethanede ya§amakta olduklarini kabul ederek biitiin 
viicutlari ve zekalari zehirliyen ufunet tohumlarma galebe 
etmege karar vermesi gibi §eraitin husuliinii miistelzim 
olan bir "cihansiimul ittihadi hiikumet" tahayyiiliiniin 
tatli oldugunu inkar edecek degiliz. 

Bu tasavvur ve tahayyiile kismen mii§abih bir hayal, 
hilafetgileri ve pan Islamizm taraftarlarini — Tiirkiye'ye 
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musallat olmamalari §artiyle — memnun etmek igin bizde 
de tasvir edilmi§ti. 

Tasvir olunan nazariye §u idi: Avrupa'da, Asya'da, 
Afrika'da ve sair kit'alarda ya§iyan islam heyet-i igtimai-
yeleri, istikbalde, herhangi bir giin, irade ve arzulanm 
istimal ve tatbika iktidar ve serbesti kespederler; o zaman 
liizumlu ve faydali goriirlerse, asrin icabatma muvafik 
bir surette birtakim itilaf ve ittihat noktalan bulabilirler. 
§uphesiz, her devletin, her heyet-i igtimaiyenin, biribirinden 
tatmin ve temin edecegi ihtiyaglari vardir. Mutekabil 
menfaatleri mevcuttur. Bu mutasavver miistakil islam 
hukumetlerin sahib-i salahiyet murahhaslari bir araya 
gelip bir kongre yaparlar ve filan ve filan ve filan Islam 
devletler arasinda §u veya bu munasebetler teessus etmi§-
tir. Bu munasebat-i mufterekeyi muhafaza ve bu mii-
nasebatin tazammun eyledigi §erait dahilinde miittehiden 
hareketi temin i?in butiin islam devletlerin murahhaslann-
dan murekkep bir meclis tejekkul edecektir. ittihat 
eden islam devletler bu meclisin reisi tarafindan temsil 
olunacaktir derlerse, i§te o zaman, isterlerse, o "Islam-
§iimul ittihadi hiikumef'e hilafet ve mii§terek meclisin 
makam-i riyasetine intihap olunacak zata da halife un-
vani verirler. Yoksa, herhangi bir islam devletinin, bir 
zata, biitiin islam diinyasi umurunun tedvir ve tem§iyet 
salahiyetini vermesi akil ve mantikm higbir vakit kabul 
edemiyecegi bir keyfiyettir. 
Gazi Mustafa Kemal Ataturk: Nutuk-Soylev, Ankara 1984. S. 946-950-
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BiBLiYOGRAFYA ve AgiKLAMALAR 





BIBLiYOGRAFYA ve A^IKLAMALAR 

A) izmitte Halkla Konu§ma (19. 1. 1923) 
— M. Soydan : Gazi ve Inkilap, "Milliyet" gazetesi, 26. Kasim 

1929-?ubat 1930. 
— I. Arar : Atatiirk'iin izmit Basin Toplantisi, istanbu' 1969. 
44) M. Soydan: Bu ciimle yok. 
45) M. Soydan: "Benim istedigim, Allahin istedigi i$te budur" 
46) M. Soydan: "tasrih edilmijtir. Bu vazih ve kat'idir" 
47) M. Soydan: "vakif" yok. 
48) M. Soydan: "Ancak vakif olan" diye bajlayan ciimle yok. 
49) M. Soydan: "Yakinda bir hoca efendiningikardigi risalede oku-

dum. Hoca diyor ki": 
50) M. Soydan: "Biitiin Alem-i islama §amil" den buraya kadar 

yok. 
51) M. Soydan: "Hindistan, ecnebi idarelerine gegti". 
52) M. Soydan: "Iran ve Afganistan"dan buraya kadar yok. Yerine 

"Kalan devletlerin de hali malum". 
53) M. Soydan: "devletini viicuda getiren Anadolu'nun 8 milyon'' 

54) M. Soydan: "efendiler i$te" den itibaren yok. 
55) M. Soydan: "ve bugiin §u vaziyete du§tu" 
56) M. Soydan: "bunu on be? milyonluk Turkiye" 
57) M. Soydan: Yok. 
58) M. Soydan: "bu kiiQiik" yok. 
59) M. Soydan: "yiikletmeye (ve biz razi ve de) 
69) M. Soydan: "§iiphesiz bunlarin hakki vardir" 
61). M. Soydan: "artik higbir kafada yer bulmamalidir" 
62) M. Soydan : Yok. 
63) M. Soydan: "Milletimiz tenevviir etmijtir" den itibaren onun 

yerine "Biitiin bir memleketin tali'i ve mukadderatim ihtimallere tesadiif-
lere terkedemeyiz. Diger taraftan" 
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64) M. Soydan: "Simdi efendiler, nazariye olarak" dan buraya ka-
dar yok. 

65) M. Soydan: "Cunkii asil olan milletin istiklftl ve hakimiyetidir. 
Alkijlar" 

66) 4 tefrika M. Soydan a?iklama yapiyor. Tefrika 40 dan - 44'iin ba-
?ina kadar. 

B) Istanbul Gazetecileriyle Konusma (16/ 17. 1. 1923) 
95) M. Soydan ve t. Arar: "Arz ettigim" diye bajlayan kisim buraya 

kadar yok. 
96) M. Soydan ve t. Arar: "Ve boyle bir" diye bajlayan ciimle yok. 
97) M. Soydan ve i. Arar: "ilaahiril" diye ba§layan ciimle yok. 
98) M. Soydan ve f. Arar: "Halifesiz diye ba$layan ciimle yok." 
99) M. Soydan ve i. Arar: "Gelmedigi" diye ba§layan ciimle yok. 

100) M. Soydan ve I. Arar: "Miisaade buyurursaniz yine ben de-
vam edeyim" 

101) M. Soydan ve i. Arar: "§imdilik muhafaza" yok. 
102) M. Soydan ve I. Arar: "Cereyan-i vukuat-i takipedelim" yok. 
103) M. Soydan ve 1. Arar: "Zat-i aliniz" diye bajlayan ciimle yok. 
104) M. Soydan ve i. Arar: "Binaenaleyh" diye ba§iayan cumleden 

itibaren yok. 
105) M. Soydan ve i. Arar: "Zannederim" den itibaren yok. 
106) M. Soydan ve I. Arar: "Vaziyetin muvazzah olmamasindan ileri 

gelmiyor mu?" 
107) M. Soydan ve i. Arar: "Vefaaliyet" diye baslayan ciimle yok. 
108) M. Soydan ve i. Arar: "Evet bendeniz" diye bajlayan kisim yok. 
109) M. Soydan ve i. Arar: "Binaenaleyh" diye ba§layan kisim yok. 
110) M. Soydan ve 1. Arar: "Milletin' kelimesi yok. 
111) M. Soydan ve i. Arar: "Ve bilhassa" diye bajlayan kistm yok. 
112) M. Soydan ve i. Arar: "Bin defa" diye baslayan kisim yok. 
113) M. Soydan ve J. Arar: "Birinci" diye ba§layan kisim yok. 
114) M. Soydan ve i. Arar:"Ve baki degildir" diye bajlayan kisim yok. 
115) M. Soydan ve i. Arar: "Bir noktadan sevk ve idaresi" diye basla-

yan kisim yok. 
116) M. Soydan ve i. Arar: "Peygamberin" diye bajlayan kisim yok. 
117) M. Soydan ve I. Arar: "Hulefa-yi Abbasiye" diye baslayan ciim-

le. Arar'da joyle: 
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"Abbasiler zamaninda ise bir taraftan Bagdat'ta diger taraftan En-
diilus'te "Halifeyim" diye saltanat siirenler vardi. Bugiin Fas'ta, Sudan'da 
Halife vardir." 

118) M. Soydan ve i. Arar: "Binaenaleyh bu, tarihte tesebbud etme-
mi$tir ve" yok. 

119) M. Soydan ve i. Arar: '"Bir noktada" yok. "Birlejmelerine nasil 
imkan tasavvur olunabilir? Bu tarihin hiikmiidiir. Diger taraftan §er'in 
hilkmii de ayri bir jey degildir." 

120) M. Soydan ve I. Arar: "Benden 30 sene sonra Hilafet yoktur" 
121) M. Soydan ve I. Arar: "Bu bir hadistir" den itibaren yok. 
122) M. Soydan ve J. Arar: "Hazreti Ali Halife oldugu zaman" M. 

Soydan'da ve aslinda "Hz. Omer"dir. 
123) M. Soydan ve 1. Arar: "Boyle bir sifat bende yoktur. Halife deni-

len $ey de yoktur." 
124) M. Soydan ve i. Arar: "Boyle bir$ey" diye ba$layan ciimle yok. 
125) M. Soydan ve i. Arar: "En fena hareket eden hiikumetlere" yok. 
126) M. Soydan ve i. Arar: "Gelecegi musarrahtir: Adalet, mejveret, 

ululemre itaat" 
127) M. Soydan ve i. Arar: "Binaenaleyh" den itibaren yok. 
128) M. Soydan ve i. Arar: "Medar-i limit" yok. 
129) M. Soydan ve i. Arar: "Bu makam-i muhafaza etmekle" yok. 
130) M. Soydan v.e i. Arar: "Manasizliktan daha ileri giderek bu ma-

kama bir de salahiyet vermege kalkarsak ne olur?" 
131) M. Soydan ve i. Arar: "Tatbik edebilecek midir?" 
132) M. Soydan ve i. Arar: "Halbuki mtidahaleyi -Halife tarafindan 

bile olsa- istiklMine mugayir bulan bazi miisluman devletleri buna asla 
muvaffakat etmeyeceklerdir" 

133) M. Soydan ve 1. Arar: "Tatbik edebilmek"ten itibaren yok. 
134) M. Soydan ve i. Arar: "Ben hi?bir suretle" yok. 
135) M. Soydan ve i. Arar: "Afgan milletinin" 
136) M. Soydan ve i. Arar: "Miistakil islam devletleri b o y l e . . . " 
137) M. Soydan ve i. Arar: "Hurriyet-i vicdaniyele ine" den itibaren 

yok. 
138) M. Soydan ve I. Arar: "yani onlar" dan itibaren yok. 
139) M. Soydan ve 1. Arar : "Hakim devletlere ilan-i harb mi edecegiz ? 

Halife butiin bu ijleri Anadolu Turkiinun kuvvetine istinad ederek mi ya-
pacak ? Boyle jey olmaz efendim" 

140) M. Soydan ve I. Arar: "Halife olan zat" diye bajlayan kisim yok. 
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141) M. Soydan ve 1. Arar: "Hatibler, medreseler meselesi var" 
142) M. Soydan ve 1. Arar: "Beyefendi" den itibaren yok. 
143) M. Soydan ve 1. Arar: "riiesa-yi hiikumetin yok." 
144) M. Soydan ve i. Arar: "Bir defa efendim" diye ba?layan iki pa-

ragraf yok. 
145) M. Soydan ve i. Arar: "Her ba§inda sarigi olanin karjisina gegip 

istedigi bi mana ?eyleri onun kafasina sokmaga miisaade edilemez" 
146) M. Soydan ve 1. Arar: "§imdi bizim" diye bajlayan kisim yok. 
147) M. Soydan ve 1. Arar: "Bilakis istifade ediyoruz Pa§a Hazretleri" 
148) M. Soydan ve 1. Arar: "Vardir efendim, fakat islam dini hiirriyet-i 

efkara mani degildir" 
149) Nutuk. Cilt 2. s. 716 (1969 basimi) 
150) M. Soydan ve 1. Arar: "Yani komiinistlik gibi" yok. 
151) M. Soydan ve 1. Arar: "Demek istedigi jey de mesela Hakimiyet-i 

milliyeyi kaldiriniz... gibi bir §ey ise" 
152) M. Soydan: (Bu miikalemeleri salonun bir kojesine gekilmi$ sa-

kitane takip ediyordum. Gazi Hazretlerinin Kihgzade Hakki Bey'e ver-
dikleri cevaplar ile yakinen bildigim asil kanaatleri arasinda tarn bir muta-
bakat yoktu. Miizakere bittikten, misafirler gittikten sonra bunu bizzat 
kendileri ifade ettiler. Bu tarihten 4 sene sonra Gazi Hz.leri firkada irad 
buyurduklari uzun ve tarihi nutuklarinda izmit'teki miikalemeyi hatirla-
dilar ve hadiseyi $u suretle firka azasina anlattilar. "Efendiler ilk Te§kilat-i 
Esasiye Kanunu ihzar edenlere bizzat riyaset ediyordum. Yapmakta oldu-
gumuz kanunlarda "Ahkam-i §er'iye" tabirinin bir miinasebeti olmadigini 
anlatmaga ?ali§tik. Fakat bu tabirden ba?ka mana tasavvur edenleri ikna 
miimkiin olmadi. Bu bir nokta. 

ikinci nokta yeni Te§kilat-i Esasiye Kanununun ikinci maddesinin 
ba§inda "Tiirkiye Devletinin dini din-i islamdir" ciimlesidir. Bu ciimle daha 
Te§kilat-i Esasiye Kanununa ge?meden ?ok evvel izmit'te Istanbul ve iz-
mit matbuat erkaniyla bir hasbihalimiz esnasinda mutahaplarimdan bir 
zatin $u sualine maruz kaldim. (Yeni hiikumetin dini olacak mi?) itiraf 
edeyim ki bu suale muhatab olmayi hi? arzu etmiyordum. Sebebi pek kisa 
olmasi lazim gelen cevabin o gunkii jeraite gore agzimdan gikmasini iste-
miyordum. Cunku tebam meyaninda edyani muhtelifeye mensub anasir 
bulunan ve her din mensubu hakkinda adilane ve bitarafane bir muameleae 
bulunmaga ve mahkemelerin de tebasi ve ecanib hakkinda siyanen tatbiki 
adaletle miikellef olan bir hiikumet hiirriyet-i efkar ve vicdani riayete mec-
burdur. Hiikumetin bu tabii sifatinin jupheli mana atfma sebep olacak si-
fatlarla takyid edilmesi elbette dogru degildir. "Tiirkiye Devletinin resmi 
dili Tiirk?edir" dedigimiz zaman bunu herkes anlar. Fakat "Tiirkiye'nin 
dini, din-i islamdir" cumlesi ayni suretle tefehhum edebilecek midir? Bu 
izah ve tefsire muhtagtir. Efendiler! Gazeteci muhatabimin sualini hiiku-
metin dini olamaz! diyemedim aksini soyledim. 
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Vardir efendim, islam dinidir. Fakat islam dini Hiirriyet-i efkara 
mani degildir" ciimlesiyle tavzih ettim. Demek istedim ki hiikumet efkar ve 
vicdana riayetle mukayyed ve miikellef olur. 

Muhatabim verdigim cevabi siiphesiz makul bulmadi. Sualini ju 
tarzda tekrar etti. 

"Yani hiikumet bir din ile tedeyyiin edecek mi?" 
. . . Efendiler! mefhum ve medluliin artik herkesce tamamen tavaz-

ziih etmi? olan devlet ve hiikumet tabirlerini ve Millet Meclisleri vezaifini 
din ve jerait kisvelerine buriinerek kim ve ni?in igfal olunacaktir? 

Hakikaten bundan ibaret olmakla beraber o gun Izmit'te matbuat-i 
ekrani ile bu zemin iizerinde daha fazla mudavele-i efkar etmek iltizam 
olunmadi. 

Cumhuriyetin ilanindan sonra da yeni Te§kilat-i Esasiye Kanunu ya-
pihrken (Laik hiikumet) tabirinden dinsizlik manasi gikarmaga miitemayil 
ve vesilecu olan'ara firsat vermemek maksadiyla kanunun ikinci maddesini 
bimana kilan bir tabirin ithaline musamaha olunmu§tur. 

Kanunda zait goriinen ve Yeni Turkiye Devleti'nin ve Idare-i Cum-
huriyetimizin asri karakteriyle kaabil-i telif olmayan tabirat inkilabin o 
zamanlar igin beis gormedigi tavizlerdir. 

Millet, Tejkilat-i Esasiye Kanunumuzdan bu zevaidi ilk miinasib za-
manda kaldirmalidir). 

"Gazi'nin bahis buyurdugu zevait Millet Meclisi tarafindan iki sene 
evvel kanundan gikarilmi^tir". 

153) i. Arar: Dipnot 152 den 161 e kadar yok s. 49. 
154) M. Soydan: "ameliyi birakalim" yok. 
155) M. Soydan: "Bu olmaz efendiler" 
156) M. Soydan: Biitiin paragraf yok. 
157) M. Soydan: "Yakup Kadri" yerine (Bir gazeteci) diyor. 
158) M. Soydan: Bu sual yok. 
159) M. Soydan: "Bundan ba§ka Halife" 
160) M. Soydan: "mutaasib" yok. 
161) i. Arar: buradan ba§liyor. s. 49. 
162) M. Soydan ve t. Arar: "—Tiirkiye'de Hilafet siyaseten bir men-

faat ve kuvvet midir, yoksa bir zaaf midir?" 
163) M. Soydan ve i. Arar: "$uphc etmeyiniz zaaftir. Yani" 
164) M. Soydan ve t. Arar: "Bilakis milli mefkureler ile bizi" diye 

ba?layan kisim yok. 
165) M. Soydan ve I. Arar: "Menfaat gostermemistir" diye bajlayan 

kisim yok. 
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166) M. Soydan ve i. Arar: "En fel&ketli zamammizda bizimle harb 
edenler arasinda HilSfet yiizunden bize merbut oianlar da vardir". 

167) M. Soydan ve i. Arar: "Gazeteci - yalniz hocalar hakkinda" dan 
ba$layan kisim buraya kadar yok. 

168) M. Soydan ve i. Arar: "Ne i$in korkalim beyefendi? 0 ? senedir 
namutenahi fedakarlik ihtiyar eden bu millet, Halifenin ordulariyla garpi-
jiyor ve onlan makhur ediyor. Sonra meflug kisimdan ne i?in korkalim. 
Eger aleyhine muteveccih bir hareketlen olursa millet onlan ba$indan niha-
yete kadar ba§indan defetmesini de bilir". 

169) M. Soydan ve I. Arar: "Qunku bir taraf" tan itibaren yok. 
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