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GİllİŞ 

Enver Sedat, 1978'de yayımı.anan anılarında Kahire'deki 

çocuk] uğundan söz ederken, baba evinin duvarlarını sUsl e

yen tabloları anımsar. Bunların birinden, "bir kahra.man"ın 

portresinden, Mustafa Kemal Ata türK' ten özellik] e etkilen

mişti. "0 1 nun hakkında babama sorular sormuştum. O da 

bana ııbüyük adamdı" demişti. Sedat şöyle devam ediyor: 

"Gerçekten de Kemal Atatürk bUtün İslam dünyasınca yücel

tilmişti, çünkü o ülkesini kurturaıı ve yeniden inşa eden 

bi.r. liderdi". Mısır başkanı, öğretiminin sonlarına doğru 

"kim olursa ol.sun, ülkesini kurtarmaya çalışanlara karşı 11 

büyük bir sevgi ve hayranlık duyduğunu söylüyor ·ıe ekli

yor: "Kemal Atatürk 1 e duyduğum hayranlık hiç azalm.:ı.dı. 11 

Sedat' ın anılarını yayınladığı dönemde, Müslüman 

Kardeşl.er Örgütü Kahire'de dağıttık].arı El. Dava dergisinde, 

başka konuların yanı sıra, Mısır gençliğine !sllm'ın 

düşmanlarını sıralıyorlardı. Bunlar arasında Begin, N§.sl:-, 

Brejnev... ve Mustafa Kemal de yer alıyordu. Mustafa 

Ker:ıal 'e İsl§.m. 1 da laik::i.iği başl.att.ığı, islıtmın kendisi 

kadar eski bir kurumu ol.an. Hil.ıtfeti kaldırdığı ve ııuslü

manların Arap dil.ini kul.lanmalarına engel. olduğu için 

saldırıyorlardı (1). 

Hayrani.ık ve nefret öltimUnden bugüne kadar yarım 

yüzyıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, Mustafa 

dUşmanl.arı için de 

Tabii Jd bu sadecı;ı 

Kemal Atatürk, sevenl.eri için de, 

bir referans olma özel.liii;ini koruyor. 

Mısır'da değil, dig:er isJ.1m UJ t<elerinde de benzer sorgul.a-

mal.ara. konu oluyordu. Bununla birlikte, Kemalizmin müsl.Uman 
ülkeler üzerinde yarattığı etkilı;rin, tarihçiler tarafından 

oı.ctuıı:ça· ihmal edilmiş bir konu olduğu kabul edilmelidir, 

(1) Gök3.1.P, Iskender ve Gı:arg'=°n, François; Kemalizm ve İsH..--:ı Dünyası, 
(Çt=:v. Cünt=:yt Akalın), İstanbul, 1990, s.11-12. 
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! .. BÖLÜM 

TÜRK ULUSAL BAĞIMSIZLIK HAREKETİ VE İSLAU DÜNYASI .. 
' • .ı. 

Jeopolitik bakımdan Türkiye, Doğu ile Batı' nın, Asya 

ile Avrupa'nın kesiştiği noktada bulunuyor olması, bir 

başka deyimle tarihsel Doğu-Batı çarpışmasının en keskin 

olduğu yerde yer alması ve artık tarihe karışmakta olan 

Osmanlı İmparatorluğu'nun metropolü olması sebebiyle 

Batı'nın sömürgeleştirme stratejisinde merkezi bir yer 

tutuyordu. 

Batı' nın genel sömürgecilik stratejisi Asya ve 

· Afrika kıtal.arını önce geniş çember içine almak, ondan 

sonra da adım adım daraltmak yönünde olmuştu. Aynı strateji 

Türkiye' ye de uygulanmıştı. 1920 1 l.erde Doğu-Batı çatışması 

TUrkiye'de ve Anadolu'da düğümleniyordu artık. Batı strattl

j isinde Türkiye, Doğu I yu sömürgeleştirme yolunda aşılması 

gereken son engeldi. O yıllarda Doğu-Batı diyalektiği 

yer yuvarlağının başka hiçbir yerinde Türkiye' deki kadar 

keskinleşmemişti. Tarihsel arenaydı 1920'ler Türkiye'si. 
Bu arenada yalnız Türk ulusunun değ.il tüm ezilen ulusların 

da geleceği az çok belirlenecekti ( 1) • Açıkçası, Türk 

milliyetçiliğinin Batı emperyalizminin karşısında başarısız

lığa uğraması sömürgecilerine karşı mücadele eden Asya 

ve Afrika'daki milli hareketleri olumsuz yönde etkileyecek

ti {2)~ 

Böyle bir yerde ve böyle bir zamanda kurtarıcı 

olarak sahneye çıkan Mustafa Kemal Atatürk' ün, tüm ezilen 

uluslar için de bir ümit ışığı olması tabii idi. Batı 

emperyalizmi son kez Türkiye I nin üzerine çul.l anırken, 

{1) Şimşir, Bilal N.; "Atatürk ve UçUncU Dünya Ülkeleri", 8.Türk Tarih 

Kongresi, C.III, Ankara, 1983, s.1906. 

{2) Gökalp, İskender ve Georgeon, François; Kemalizm ve İslam Dünyası, 
(Çev.CUneyt Akalın), Ankara 1979, s.143. 
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ezilen Doğu' nun umut ve kaygı dolu gözlerini Türkiye' ye 
ve Mustafa Kemal'e çevirmesinden daha doğal bir şey olamazdı 
(3). Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba 1 nın ifade ettiği 

gibi 11 bütün başkaldıran ve kurtuluş hareketine girişen 

ulusların gözü·Mustafa Kemal'de idi 11 (4). 

1877-78 Türk-Rus 
savaşları çok yakından 

rilmeğe başlanmıştı. 

savaşından sonra Türkiye'nin batıyl.a 

iz.l.enmeğe J doğru ol.arak değerlendi

Osmanlı İmparatorluğuna açıl.an her 

savaş, Batı'nın Doğu'ya yeni bir saldırısı ol.arak görülüyor
du. Doğu'da Türkler'in acıları az çok paylaşılıyordu. 

Türkiye I ni n yenilgileri Uz Un tüy le, başarıları sevinçle 

karşılanıyordu. Türkiye olayla1:"ı yalnız izlenmekle kalmıyor, 
bunlardan ders çıkarılmağa çalışılıyordu (5). Nitekim 

1897' de Yunanlılara karşı kazanılan zafer 1sl§.m dünyasında 

sevinç ve ilmi t yaratmıştı (6). Ertesi yıl, Hindistan' ın · 

kuzeybatı eyaletinde, Hayber geçidi yöresinde büyük bir 
ay aklanma patlak vermişti . Ti rah ayaklanması diye tarihe 
geçen ve elli bin kadar insanın silaha sarılığı bu ayaklan
manın başlıca. nedeninin Te·selya' daki bu Türk zaferi olduğu 
İngiliz belgelerinde açıkça görülüyordu. Balkan Savaşı 

sırasında Hindistan' da gözlemlerde · bulunan Sir V. Chird, 
İngiltere Dışişleri Bakanlığına sunduğu 10 Temmuz 1913 

tarihli raporunda şunları söyler: 11 Balkan savaşı başlar 

başlamaz Hindistan müslümanları bu savaşı, Hristiyan 

Avrupa tarafından İslam dünyasına karşı girişilen yeni 

bir suikast olarak gördüler. Bu suikast J çeyrek yüzyıl 

önceki Türk-Rus savaşından beri birbirini izleyen olaylarla 

ortaya cıkmış ve Mısır, Tu~us, Fas, İran arka arkaya, 

az ya da çok Hristiyan devletlerin tahakkümü altına dUşmUş-

(3) Şimşir, Bilal N.; a. g.m. 

( 4) Hagg i ; S . A. H . ; 11 UçtincU DUnya !il letleri A~ısından MLS taf a Keııal ve 

Kemalizm11 (Çeviren:Praf.Dr.~t Edip Uysal), Atatürk Araştırnıa Mer
kezi Dargisi, Sy.2, s.342. 

(5) Şimşir Bilal, N.; a.g.m. 
( 6) Gökalp, İskender ve George::> n , François; a. g. e. , s. 16 . 
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lerdir. Şimdi, Afganistan dışında, kendi bağımsızlığını 

koruyabilen sonuncu mUslUman devlet Türkiye' de, · Avrupa 

büyük devletlerinin kışkırtmalarıya değilse bile onayıyla 

saldırıya uğruyordu.. Türkiye, yanız Hindistan mUsl Umanları- · 

nui serapa tisini kaza'nmakla kalmıyor, Hindu milliyetçilerinin 

ve Hindu basının büyük bir bölümü de, Avrupa karşısında 

Asya'nın şampiyonu olarak Türkiye'yi destekliyordu. Türkler 

bu savaştan zaferle çıksalardı Hindis.tan 'da yalnız panisla.-. . 
mi zm duygularının değil , Asyalılık ( Pan-Asia ti c) duyguları

nın da çok arttığını. görecektik, Unutulmamalı ki 1897 

yılında TUrkl er I in Tese lya I da kazandıkları zafer, ertesi 

yıl patlak veren Tirah ayaklanmasının başlıca nedeni 

olmuştu. Geçen sonbaharda da Türkler böyle bir zafer 

kazanmış olsalardı, bunun Hindistan I daki etkileri çok 

daha geniş olacaktı. .Bu nedenle, bir Türk zaferi, bizim 

Hindistan politikamız ~çısından hiç de arzu edilecek 

bir şey değildir 11 • 

Balkan savaşında İngilizler bir Türk zaferinden 

kaygı duyuyorlardı. Bunun Hindistan' ı etkileyeceğinden 

çekini yor lardı • Bu kaygılar. gerçek). eşmedi, Türkler Balkan 

Savaşı' nda acı bir yenilgiye uğradılar. Hindistan balkı 

buna çok UzUldU (7). 

Mondros mütarekesiyle Osmanlı devletinin teslim 

olmasından sonra sömürgelikten ve ·emperyalizmden kurtulmak 

isteyen milletlerin ilmi tsizliğe düştükleri bir vakıadır. 

(7) Şimşir, Bilal N, i a.g.m., s,1907. 
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Irak I ın ve Filistin I in İngiliz mandasına I Suriye 

ve Lübnan 1 1n Fransız mandasına girmesi ve Fil.istin'de 
' ' bir Yahudi Milli Yurdu kurulması ıhazırlık.larına başlanması 

üzerine bu bölgelerde İngiliz ve· Fransız··' idarelerine 

karşı 1920'den itibaren yer yer, 

dayanmayan direnme hareketleri 

fakat sağlam bir teşkilata 

başgöstermişti ve bunlarda 

Mustafa Kemal Ata tUrk 1 -Un ateşlediği milli kurtuluş hareke

tinin etkilerini görmek mümkündür. 

1938 Temmuz'unda Kudüs'e Başkonsolos tayin edilen 

Celıll Tevfik Karasapan anlatıyor: 

"Kudüs'e Başkonsolos tayin edil.miştim. O sırada 

Filistin I de Kudüs Müftüsü Hacı Emin el Hüseyni ve Fevzi 

Kavukçu I nun başında bulundukları bir Arap ayaklanma hare

keti vardı. Ben Türkiye Cumhuriyeti' nin bir başkonsolonsu 

olarak Kudüs I teki Belediye Reisi rahmetli Ragıb Neşaşibi 'yi 

ve isliim vakıflarını idare eden İslam Cemaati reisini 

ve de Nablus I takileri ziyaret etmek istemiş ve o sırada 

Araııl.arın stivvar dedikl.eri ihtil.alcil.erin el.ine geçmiş 

olan bu şehire, İngiliz yüce komiserliğinin bunu tavsiye 

etmemesine rağmen, ay-yıldızlı başrağımı çekerek otomobi

l.imle gitmiş ve şehir kapısında halkın coşkun sevgi göste

rileriyle karşılanmıştım. Belediye reisinden sonra İslim 

Cemaati Heyetini ziyaretim sırasında, sonradan İngilizler 

tarafından tutuklanarak sürülen heyet üyelerinden Dr. 

Mustafa Boşnak şunu anlattı: 

''1920-21'de burada İngiliz idaresine ve özel.likl.e 

Fil.istin'de bir yahudi Mil.l.i Yurdıı kurul.ması faal.iyetl.erine 

karşı halk kaynaşma halinde idi. Bu sırada İngiliz Yüce 

Komiser temsil.elsi beni makamına çağırdı. Yanına girer 

girmez bana 11 Nasıl oluyor da minarelerde ezan okunurken 

Eşhedü Enne 1!uhammedtin Rasülüllah denecek yerde Eşhedi.i 
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Enne Mustafa Kemal Rasül.Ullah deniyor?" diye çıkışmıştı. 

Ben oldukça güç durumda kalmakla beraber kendimi hemen 

toparlayarak "Efendim Peygamber I in bir adı da Mustafa I dır 11 

şeklinde cevap verdim. Aslında ise burada Birinci Dünya 

Harbi sonlarında Yedinci Ordu kumandanı olan olan Mustafa 

Kemal Paşa' ya Nabluslular' ın derin bağlılıkları vardır 

ve O'nun Anadolu'da başlattığı gerçek cihat bize örnek 

olmuştur" ( 8) . 

Bilindiği gibi her asrı nefsinde sembol.ize eden 

bir şahsiyet vardır. Mesela 17. ve 18. asırlara karakterini 

vermiş olanlar "Aydınlanma Devri "nin ve 11 HUmanizıımin 

öncüleri olan Alman ve Fransız dUşUnUrler.dir. 19. asır 

ise milliyetçiler 11 çağıdır. Bu asra karakterini veren, 

bütün kusurlarına rağmen Napolyon 'dur. 20. asır da 11 bağım

sızlıklar" asrıdır. Bu asra damgasını basmış olan kişi 

şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk' tür. Atatürk devrimleri 

üzerinde düşünen herkes bu noktada kesinlikle birl.işmiş

lerdir. 

Yaşadığımız bu asırda yüzden fazla yeni devlet 

kurulmuştur, yani yüz halk topluluğu emperyalizmin boyun

duruğundan kendilerini kurtararak bağımsızlığına ulaşmış

tır. Bu hareketin öncülüğünü Mustafa Kemal yapmıştır. 

Çünkü O, Türk mill.etinin bağımsızlığını kurtarırken emııer

yalist güçler ne kadar kudretli olurlarsa olsunlar bütün 

vasıtalardan mahrum, morali çöktürülmüş bir halkın dahi 

milli bir iman ve lider etrafında kararlı bir şekilde 

toııı.andığı takdirde behemehal. bağımsızl.ığını kazanabil.e

ceğini ispatlamıştır (JJ). 

(.8) 

(:9) 

Karasapan, Celal Tevfik; 11 Atatürk Örneğinin Yakın ve Ortadoğu'daki 
Etkileriu, C.III, Atatürk Devrimleri I. Mil.letlerarası Semıx:>zyumu, 
İstanbul, 1975, s.579-580. 
Irmak, Prof.Dr. Sadi; 11 Atatlirkçülüğün Wnyadaki Etki ve Yankıları 11 , 
Uluslararası Atatürk Konferansı Tebliğleri, C.2, İstanbul, 1981, 
s.425. 
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Bat1 1 da gel.işen milliyetçilik, önce Batılı halkın 

yaşadığı sömürgelerde başladı. Ustun ırk efsanesine kapı

lan Batılılar sömürgelerdeki diğer mil le t 1.er i , kendi le r i 

tarafından kullanılmaya mahkum aşağı bir ırk ve hammadde 

saymak ta devam ettiler. SömUrge lerdeki milletler de aşa

ğılık duygusuna düşmüşlerdi. Bir sızıntı halinde olan 

milliyetçilik hareketlerini söndürmekte güçlük çekilmi

yordu. 

1905 yılında Japonya I nın Rusya' yı yenmesi, sömürge

lerde yaşayan milletler için cesaret ve ümit kaynağı 

olarak milliyetçilik hareketlerini güçlendirdi ve milli

yetçilik bilinci Asya ve Afrika' da bir rönesans dönemine 

girdi. 

Yenilmiş, parçalanmış ve sil.ahları 

Türk milletinin kazandığı . istiklal zaferi, 

milletler için kurtuluş örneği oldu UO). 

alınmış olan 

sömürgelerdeki 

Mustafa Kemal Atat ürk verilmekte o lan Türk Kurtuluş 

Savaşı' nın islılm ülkelerindeki etk~sini çok önceden gör

müştür. Bu konuda O'nun demeçlerinden birkaçını örnek 

olarak vermek yeterli olacaktır. Bunlardan birisi 3 Ocak · 

1922 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti olağanüstU temsilcisi 

General Frunze onuruna verilen yemekte söylemiş olduğu 

sözlerdir: 

11 ••• Bütün mahkum milletler zalimleri bir gün mahv 

ve na.but edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum 

kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir halet-i 

ictimaiyeye mazhar olacaktır ... " (al), 

Bel.en, Fahri; 11Türk Devrimi'nin Evrensel Yönleri 11 ,-Atatürk Devrimleri 
ı. Milletleraras ı Sempozyumu, İstanbul., 1975 , s • 23 ı. 
Hakimiyeti Milliye, 4 Ocak 1922, s.ı, Ayrıca; Atatllrk'ün Söylev ve 
Dameçleri, C.2, s,29. 
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Ata tUrk 1922 'de, sömürge durumundaki doğulu ülkele

rin halklarını, ulusal kurtuluşları için savaşıma çağır

mıştı: 

"Türkiye'nin bugünkü savaşımınin yalnız Türkiye'ye 

ait olmadığını bir kez daha teyid etmek •gereğini duyuyo

rum. TUrkiye'nin bugünkü savaşımı, yalnız kendi adına 

ve kendi hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı 

olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye engelleri yenmede 

kararlı ve önemli bir çaba göstermektedir. Çünkü savundu

ğumuz, b Ut Un mazı um ulus l.ar ı n b Ut Unl. üğUnün sorunudur 

ve bunu sona erdirinceye kadar Türkiye, ·kendisiyle beraber 

olan Doğu uluslarının 'birlikte yürüyeceğine inanmakta

dır0 (12). 

Atatürk, Müslüman Lider Seyit Cutani 'ye yazdığı 

mektubunda da şöyle sesleniyordu: 

. "Kemalizm' in bağımsızlık anlayışı bütün zulüm altın

daki toplumların, sömürücülerine karşı ayaklanıp kurtul

malarını· sağlayacak kapsamdadır" (13) .• 

Türk ulusal kurtuluş savaşının başarı ile sonuçlan

masından sonra kurul.an ve çağdaşlaşma çabalarını sürdüren 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun 10. yılında, 

1933'de de Atatürk sömürge durumundaki Doğu ülkelerinin 

halkları na yeni bir çağrı da bulunarak, onların da girişe

cekleri Kurtuluş · mücadelelerinden kesinkes başarıyla 

çıkacaklarına inandığını açıklamış, bu uluslara esin 
kaynağı olmuştur: 

(12).Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1906-1938t C,2, Ankara, 1959, s,40. 

(13). Esen, Bülent 'Nuri; · "Kemalizm ve Bağımsızl.~k DUşüncesi 11 , Atatürk Dev
riml.eri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul, 1975, s. 375. 
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11 Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan 

bütün şark milletlerinin de uyanışlarını I öyl_~ - görüyorum. 

İstiklal ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet 

vardır. . . Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden 

yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, 

din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği 

çağı hakim olacaktır 11 (14). 

Gerçekten Atatürk'ün bu çağrısının, gerçekleştirdiği 

devrimin, sömürge durumundaki ülkelerin seçkinlerine 

ilham kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeler, görüşler 

vardır. Atatürk devrimi, Türkler' in ulusal kurtuluş, 

bağımsızlık savaşını hayranlıkla lizleye.n bu seçkinlerden 

bazıları ülkelerindeki bağımsızlık mücadelelerinde önder 

kadrolar arasında yer almış, kurtuluştan sonra da devleti 

yöneten kişiler olmuşlardır. Bu Türk ulusal kurtuluş 

savaşından sonra bağımsızlığına kavuşmuş ülkelerin seçkin-

lerinin, yabancı bilimadiımlarının bu konudaki görüşlerinde 

Atatürk Devrimi'nin, 

bağımsızlığına kavuşan, 

ve ülkeler için örnek 

Türkiye açısından önemi 

Atatürkçü çağdaşlaşma modelinin 

çağdaşlaşmayı amaç edinen toplumlar 

alınabilecek. nitelikte gösterilmesi 

büyük bir olaydır (15). 

Doğu' nun ezilen ulusları, özellikle Hindistan halk

ları, Türkiye' nin Kurtuluş Savaşı' nı kendi davaları gibi 

benimsemişlerdi. 1920 yılında Hindistan 1 da Gandi'nin 

önderliğinde, İngilizler'e karşı pasif savaşım başladı. 

İşbirliği yapmama (non-cooperation) hareketi, kaynağını 

"Türkiye için adalet" 

yarımkıtası 

lemek için 

kaynaşıyordu. 

gösteriler 

sloganından alıyordu. Hindistan 

Türk Kurtuluş Savaşı' nı destek-

düzenleniyor, kararlar alınıyor, 

(t4)Karal, Enver Ziya (derleyen); Atatürk'ten Düşünceler,Ankara 1969, s.17. 
(15)."Kili, Prof.Dr. Suna; Atatürk Devrimi, AtatürkçüJ:lik ve Gelişmekte 

Olan Ülkeler", Uluslararası Atatürk Konferansı Tebliğleri, C.2, 
İstanbul, 1981, s.371. 
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kampanya açılıyor ve Mustafa Kemal'e gönderilmek üzere 

"Ankara• ya yardım fonu" altında paralar toplanıyordu. 

Aral.ık 1921-Ağustos 1922 tarihleri arasında Hindistan 'dan 

Türkiye' ye 657. 494 Türk Lirası tutarında 106. 400 İngiliz 

Lirası. gönderilmişti. Hindliler bu kadarla 

İngiltere' yi durmadan 

Ulusal Ozanı Dr. Muhammed 

sıkıştırıyorlardı. 

İkbal, güçlü sesini 

kalmıyor, 

Pakistan'ın 

yükseltmiş-

ti. Türk Kurtuluş Savaşı I nın başarıya ulaşacağına sonsuz 

bir iman besliyor 11 Türk arslanı yine uyanacak, yine kükre

yecek ve düşmanlarını titretecektir 11 diyordu. 

"Mustafa Kemal Paşa I ya Hi tab" adlı şiiri Allah 

O'na yardım etsin" dileğiyle başlıyor ve 11 Atın nereye 

kadar giderse oraya atıl, düşünme, biz bu meydanda nice 

kereler tedbir yüzünden mat .olduk" dizeleri ile bi tiri

yordu (J.h). İngiltere'ye seslenirken de İkbal, "Şarklı 

Frenk şişesindeki şaraptan .tatmıştır. Eski tövbeyi bozdu 

ise hayret etmemelidir" diyordu (PY,. 

Türk ordusu, Büyük Taarruz ve B::ı.şko .. mtanlı.k Meydan 

Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)nde,. dünya tarihinin imre

nilmeye değer zaferlerinden birini kazanıp da Güzel İzmir 

(9 eylül 1922) 'i Türk bayrağının şerefli ayyıldızına 

kavuşturduğu heyecan ve sevinç günlerinde Alliime İkbal 

de 11 Hicri-Kameri" hesapla bu fethe manzum bir tarih düşür

müştür. 

"Goft İkbal "İsmi- Azam Mustafa" 

İkbal, Darb-ı Kelim kitabında da Maşrık başlıklı bir 

kıtasında Türk kurtarıcısını söz konusu etmiştir. 

(16) Ilcbal, Muhammed; Şark'tan Haber (Çeviren A.N. Tarlan). .Ankara, 1956, 
s.87-88. 

(ı.7) A.g.e., 11 İngiltere'ye Hitap11 şiiri, s.134. 
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Türkiye, o ilk islam ülkesi idi ki; düşman saldırı

sından en zayıf sanıldığı bir dönemde kendini kurtarmış J 

' düşmanını denize dökmüş, hasmının belini kırmıştı. Ayrıca 

Ortaçağdan kalma bazı düşünce ve görüşlerden de sıyrılmasını 
bilmişti. Yeni ve medeni bir hayata 1 yönelen·· ilk isl.am 

devleti de o olmuştur". İşte İkbal bütü~. ·bu sebeplerle 

Mustafa Kemal Paşa'nın kişiliğinde, ha.yal ettiği büyük 

islam komutanı ve kahramanını selamlıyordu. O, islamiyetin 

ruhunda var olup bir süredir uyumuş gözüken enerjiyi, 

dinamizmi, zafer kudretini, ileriye bakışı ve kendini 

yenileyişi istiklal harbini zafere erdiren Başkomutan 

Mustafa Kemal Paşa'da bulmuş olduğu inancındaydı 0§ ). 

Hindistan ve Pakistan müsl.Umanlarının Türkler I e 

karşı olan sonsuz sevgi ve bağlılığı anlayabilmek için 

sadece şunu bilmek k4fidir. Mevlana Muhammed Ali Cevher 
, . 

gibi büyük bir lider Balkanlar'daki faciadan etkilenip 

.intihara teşebbüs etmişti. Mevlana Şibli I yi de bir yakın 

arkadaşı, İngilizler' in tertibi üzerine Birinci Diinya 

Savaşı sırasında, Türkiye aleyhine yapılacak bir toplan

tıya başkanlık etmeye davet eder.- Mevlana Şibli Numant 

bu daveti şiddetle reddeder ve öfke dolu bir sesle "Türkler 

uğruna derimden ayakkabı dahi yapılsa buna memnun olurum" 
der. Tabii ki bu sevgi sadece liderler arasında değildi. 

O sıralarda Türk liderleri ve Atatürk I ün resmi bulunmayan 

bir müsl Uman / evi. hemen hemen yoktu. İngiliz hüküineti, 

Mevlana Muhammed Ali Cevher'in 11 Türkler 1 in Tercihi 11 başlıklı 

bir baş makalesinden ötürü, gazetesini kapatmış ve matbaa

sına el koymuştu. Bazı müsl.Uman liderler İngiliz iktida

rına karşı silahlı mücadele yapıyor, bazıları ise bu 

mücadeleyi siyasi alanda, barışçı bir şekilde sürdürüyor

lardı {19). 

{18) Karahan, Abdulkadir; "Dr. Muhaımıed İkbal'in Türkiye ve Atatürk 
Hayranlığı", Ibğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, İstanbul, 
1981, s.84-85. 

{j.3) Fauk., Prof. Dr. Hanif; Atatürk (Urduca Yayınlarında) Ankara, 1979, s. s. 
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Türkiye' de Kurtuluş Savaşı 

İstanbul 'un İtilaf Devlerleri 1 nce 

kızıştıkça,· özellikle 

Antlaşması'nın İstanbul Htikümeti'ne 
işgal.inden ve Sevr 

dikte edilmesinden 

sonra, Hindistan 1 daki "Türkiye için adalet sloganıyla 

yürütülen hareket gittikçe güçlendi ve İngiliz sömürgeci

liğine karşı büyük bir başkaldırı biçimini aldı. Hindis

tan' daki bu Türk heyecanı ilk bakışta dinsel bir hareket, 

bir hilafet hareketi olarak güründüyse de aslında siyasal 

bir başkaldırıydı. Yalnız Hind rnüslümanları değil, tüm 

Hind halkı buna katılmıştı. Bu yıllarda Hindistan' da 

Hindularla Müslümanlar işbirliği içindeydi. Maha tına Gandi, 
11 Young India" gazetesinde şunları yazıyordu:-

"Biz gerçekten müslilman kardeşlerimizle bir olduğumuz 

kanısındaysak, Türk milliyetçiliğini yıkmak için Avrupa' da 

sürdürülen harekete karşı onların duygularına sevgi duyma-.-
lıyız. Yazıklar olsun ki, bu harekete gizli ya da açık 

olarak İngiliz Hükümeti önderlik etmektedir .•. Avrupa' daki 

Türk imparatorluğunun yok edilmekten kurtarılması yolun

daki çabalarda Müslüman kardeşlerimizle işbirliği yapma

lıyız ... · Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde İngiltere' 

nin Türkiye' yi yok etmeğe uğraştığı meydana çıkarsa, 

Hindistan' ın tek alternatifi bağımsızlıktır.. • Hindular' ın 

görevi de daha az açık değildir.. • Türkiye' yi yok ol.maktan 

kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız ... " (2.tl). 

1947-1964 yılları arasında, Uçüncü DUnya'nın sözcüsü 

olarak tanınmış bulunan Javaharlal Nehru I nun eserlerinde, 

(1919-1922) evresine ilişkin gel.işmelerin etkilerini 

bulmak mümkündür. Örneğin, Nehru 1933 yılında kızı İndira'ya 

yazdığı mektuplarda Mustafa Kemal' in 1919 'da İngiliz 

(2v) Sinha, Dr. R.K.; Mustafa Kemal ve Ma.hatma Gandi, 
istanbu..., 1972, s.115. 

Milliyet Yayınları, 
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emperyalistlerine karşı umutsuz gibi görünen bir savaşa 

girişmiş olduğundan söz ederek şunları söyler: "Bu topluluk 

(Türk Ulusu) her şeyden önce zaferini demir gibi kararl.ıl.ı

ğına ve özgür ol.ma isteğine ayrıca da Türk milletinin 

gerçekten çok Ustun olan savaşçıl.ık yeteneklerine borçl.uydu 

(21). 

Büyük Atatürk' ün emperyalist güçlere başkaldıran 

başarıl.ı bir l.ider ol.arak oynadığı rol.Un değerini ve 

etkisini kavramış ve takdir etmiş olan Tunus Devlet Adamı 

Habib Burgiba'da o büyük adamı şöyl.e değerlendiriyordu: 

"Bütün başkaldıran ve Kurtuluş hareketine girişen 

milletlerin gözü .Mustafa Kemal' deydi. Bu mücadeleler 

O' nun ölümünden sonra yaygınlaşmış, Doğu ve Batı blokları 

arasında bağımsız Ul.kel.er olarak bil.inen ülkel.ere yayıl.mış 

ve onların sömürge , zulmünden kurtuluşunu sağlamıştır 

(22). 

Atatürk, ölümü köleliğe üstün tutan _ bir ul.usun 

neler yapabileceğini hayretler içinde kalan dünyaya göster

miştir. Bu örnek unutul.mayacak, O'nun ölmez eseri, egemen

l.ikl.erini elde etmiş ul.usların yargıl.arına hükmedenl.er 

için ışıklı bir örnek ve bir ilham kaynağı olarak kalacaktır" 

(23). 

"Tunus ihtilali, her şeyden fazla Büyük Atatürk' ün 

temsil. ettiği Türk inkıllbından ilham al.mıştır. Tunus 

Mil.l.eti Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yurdunu sömürgeci

lerin eline düşmekten kurtaran büyük adama hayrandır" 

(24). 

(21) A.g.e., s.131-132. 

(22) Haggi, S.A.H.; a.g.m., s.342. 

(23) Çiller, Selahattin, Atatürk İçin Diyorlar ki, İstanbul, 1965, s.284. 

(24) Cansel, Prof.Dr.Erol; "Yabancı Davı.et Adamlarının Atatürk İçin Söy-

1.ed ikleri II ı SUmerbank Ay. En. ve KU. Dergi si, c. 13 , Sy. 149, Ankara 

1974, s.21. 
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Batı' nın, Doğu' yu sömürgeleştirme yolunda aşılması gereken 

en son engel gördüğü Türkiye' nin Mustafa Kemal' in liderli

ğinde kazandığı Büyük Zafer doğrudan doğruya Emperyalizmin 

yenilgisiydi. Bu zafer yalnız Türk Ulusuna bağımsızlık 

ve özgürlük yolunu açmakla kalmıyor, tüm e:dlen uluslar 
için de bir çığır açıyordu (25). 

Fas'tan Endonezya'ya kadar bütün İslam dünyası 

Türkler' in birbiri ardına gelen zaferleriyle coşuyor 

mitingler yaparak, toplantılar tertib ederek duydukları 

sevinci ortaya koyuyorl.ardı. Fil.istin'de, Şam'da, Tunus'ta, 

Hindistan, Yemen ve hatta Etyopya 1 da mlisl.Uman halk arasında 

birbirini izleyen gösteriler yapılıyor, Mustafa Kemal 

Pişa'ya telgrafl.ar çekiliyordu (26). 

27 Aralık 1921 'de Gandi' nin başkanlığında toplanan 

Hindistan Ulusal.Kongresi Sakarya Zaferinden ötürü Mustafa 

Kemal'i kutl.adı. Toıılantıda alınan kararda şöyl.e deniyordu: 

"(Kongre) Mustafa Kemal Paşa I yı ve Türkler' i büyük 

başarılarından dolayı kutlar, Hind halkının sevgilerini 

sunar" (27). 

Mehmet Abdül.mennan adlı bir Hindli, 30 Ağustos 

Zaferi üzerine Büyük Mil.let Mecl.isine gönderdiği mektubunda; 

"Üç seneden beri zulüm ve esaret al.tında inleyen Anadol.u'nun, 

bu güzel İsl.lm meml.eketinin kurtuluşu bütün -İsl.lm Dünyası 

için büyük bir bayramdır 11 diyor ve ekliyordu: 

(25) Şimşir, Bil.al N.; a.g.m., s.1912. 

(26) Gökalp, İskender ve Georgeon, François; a.g.e., s.26. 

(27) Sinha, Dr.R.K.; a.g.e., s.342. 
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"Ey İslıtmın alemdarı olan Millet! Sizin zaferiniz 

bütün İslim aleminin zaferidir. BugUn sevinç içinde bulunan 

yalnız Anadolu değildir. BUtUn İslam diyarı sevinçler 
içinde çalkalanmaktadır. İnşallah bugün bütün İslam aleminin 

ku~tuluş ve mutluluğunun başlangıcı olacaktır. Hind milslü

manıarından olan bu kardeşiniz, bu muazzam günün güzel 

bir hatırası olmak üzere umum Hind ahalisi ve İslim cemiyet- -

leri adına size bir bayrak takdim ediyorum. Lütfen hediye
min kabul buyurulmasını rica ederim. 

Türkler Peygamber Efendimiz Hazretlerinin 
en sevgili milletisiniz. Siz azim ve şehametinizle hürriyet 

ve istiklalinizi temin ediyorsunuz. Sizin Allah indindeki 

mevkiinize hiçbir millet yetişemez. inşallah yakın zamanda 

biz Hind müslümanları da hürriyetimize kavuşuruz. Bugün 

Hindistan'da hürriyeti zorla· alınmış, esaret zinciriyle 

bağlanmış 70-80 milyon müsltfınan kardeşinizin kalbi sizinle 

beraberdir (28). 

Türk bağımsızlık zaferi üzerine Kudüs Mustafa Kemal'in 

resimleri ile süsleniyor, Gaz ze I de, Na bl us I ta pencerelere 

Türk bayrakları asılıyor, camilerde dua okunuyor ve Kudüs'te

ki El-Aksa Camiinde büyük bir toplantı yapılıp Türk bağım

sızlık savaşının kurbanları için bağışlar toplanıyordu. 

Cezayir' de Türk generalinin resimleri gazete le rden kt!..; 

siliyor ve duvarlara iğneleniyordu. Mal ez ya I da Hintli 

müslümanlar ta~afından işletilen dükkanı.ar Mustafa Kemal'in 

resimlerini satıyor ve Malezyalı gençler bunlardan yüzlerce 

sa tın alıyorlardı. Mustafa Kemal' in portresi · tıpkı Enver 

Sedat'ın Kabire'deki evinde olduğu gibi Türk dostu çevre

lerde boy gösteriyordu. Tunus' ta "Kemal Paşa 11 resimleri 

(28) Borak, Sadi; 11 Mecl.is Gizli oturumlarında BüyUk Zafer11, Milliyet 
Gazetesi, 1 Eylül 1976. 
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geleneksel cam üzerine boyama sanatının konularından 

biri hal.ine gel.mişti. Anadolu direnişinin kahramanı Rif'teki 

bağımsızl.ık mlicadel.esinin komutanı Abdulke~im'in çadırını 

süslüyordu. Bütün bu örnekler, büyük bölümü okuma-yazma 

bilmeyen toplumların bünyesinde· insan tasvirinin dince 

yasak ol.masına rağmen Atatürk imajının yarattığı büyük 

etkiyi gösteriyordu şüphesiz (29). 

Atatürk'Un önderliğindeki Türk Zaferi mazlum ha1.klara 

bağımsızlık savaşlarında büyük bir örnek olmuştu. İkinci 

Dünya Savaşı sırasındaki Arap ülkelerinin 

mücade1.e1.eri, Pakistan ve hatta Hindistan'ın 

mücadelesi bu etkinin eseridir (30). 

bağımsızı.ık 

bağımsızlık 

Hint Parlamento heyeti başkanı Madam Sucheta Kripal.ani 

bu gerçeği şöyle dile getirmişti. "Ata tlirk yalnız Türk 

ulusunun değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün ulusların 

önderiydi. O' nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza 

savuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgtirl.Uğlimlize kavuş

tuk11 (31). 

Mısır, Tunus ve Cezayir• e kadar Kuzey Afrika ülkele

rinde, Asya'da, Hindistan'da .ve Endonezya'da Mustafa 

Kemal örneğinin etkileri fevkalade olmuştur. Mısır, Tunus 

ve Cezayirl.i1.er 1920'den itibaren Atattirk'Un kendilerine 

en parl.ak örnek olduğunu, o zamanlar halkın ev1.erinde, 

koyunlarında O'nun üniformalı resimlerini taşıdıklarını 

daima duygul.anarak ifade etmişlerdir (32). 

(29) Gökalp, İskender ve Georgecn François; a.g.e., s.26-27. 

( 30) Sağlam, Dr . Mehmet ; 11 Kemal. izm I in Çağdaş Dünya • ya Gene 1. Olarak Etki

leri", Atatürk Devrimleri I.Milletlerarası Sempozyumu, s.505. 

(31) Etibank Bülteni, Atatürk Özel SAyısı, Sy.30, Ankara 1981, sy.57. 

(32) Ka.rasapan, ceıal. Tevfik; a.g.m., s.581. 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olmasıyla, bağımsız

lık ko~usunda İslim aleminde büyük bir ümit ve- güven 

ışığı parlamaya başlamıştır. Özellikle Hindistan yarımada

sında yaşayan müsl.üman camia Türkleri, Ttlrkiye' yi ve 

Ulu Önder'i Atatürk'ü al.kışladılar ve büyük bir hayranlık 

duydular {33). 

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti' nin temellerini atarak, 

aynı zamanda !s14m toplumuna yeni fikir' ve ideallerin 

kapıl.arını açmıştır. Kahraman Türk Ulusu Büyük Atatürk'ün 

önderliğinde Avrupa' nın ortak kuvvetlerini savaş alanında 

ibret verici bir yenilgiye uğratmakla kalmamış aynı zamanda 

aklın özgürleştirilmesi çerçevesinde gericilik ve yobazlık 

putlarını kırarak yeni ve çağdaş medeniyetin bayraktarı 

olmuştur (34). 

Türkiye'nin bağımsızliğının onaylanması anlamına 

gelen Lozan Antlaşması, Hindistan' da, . 11 İngil.izler I in 

sömürücü isteklerine atılmış bir tokat 11 olarak _görülmüştü. 

Bir Hindli yazarın deyimiyle 11 aynı zaman~a bu başarıda, 

zincire vurul.muş Asya halklarının _gel.ecektek:i bağımsızlık 

rüyalarını görmemek de imkinsızdı 11 ·•. Bu nedenle Aral.ık 

1923 'te Türk halkını bu başarıları-ndal). ötürü . kutlayan 

Hindistan Ulusal Kongresi, bu başarıyı bütün Doğu Ulusları 

için özgürlük ve bağımsızlık müjdesi ol.arak ilan etmeyi 

de ihmal etmiyordu (35). 

XIX. Yüzyılın başlarında baskı al tında yaşayan 

sömürge milletleri, bugün Milletler Cemiyeti I nde çoğunluğu 

oluşturmakta ve seslerini duyurmaktalar. Bu SÖır,Urge milletlerin 

(33) Fauk, Prof.Dr. Hanif; a.g.e., s.11. 

(34) A.g.e.; s.4. 
(35) Sinna., Dr.R. ~; a.g.e., s.150. 
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emperyalizmin boyunduruğundan kendilerini kurtararak 

bağımsızlığa ulaşmaları hareketinde öncUl.UğU hiç şüphesiz 

Mustafa Kemal yapmıştır. ÇütkU O, Türk milletinin bağımsız

lığını kurtarırken, emperyalist güçler ne kadar kudretli 

olursa olsunlar bütün vasıtalardan mahrum, morali çöktürül

müş bir balkın dahi milli bir iman ve lider etrafında 

kararlı bir şekil.de toplandığı takdirde behemehal bağımsız-

lığını kazanabileceğini isbatlamıştır. Ayrıca Mustafa 

Kemal' e göre haysiyetli insan bağımlı bir devlet içinde 

yaşayamaz. Kişinin haysiyetine sahip olabilmesi için, 

mutl.aka bağımsız bir tOill.um içinde yaşaması gerekir. 

Mustafa Kemal bağımsızlığı toplumlar için bir haysiyet 

meselesi olarak ileri sürmüştür.. Hangi toplum böyle bir 

haysiyetten yoksun yaşayabilir? Atatürk bu düşüncelerini 

"ya bağımsızlık ya ölüm 11 sözüyle en veciz bir şekilde 

ifade etmiştir. İşte bu iki unsur, yani mazlum mil.letlerin 

herhangi bir iç güce yenilmesi mümkün olmayan bir potansi

yele sahip olmaları ve şahsi haysiyetin ancak bağımsız 

bir toplum içinde var olabileceği tezleri yüz küsur toplumun 

bağımsızlığa kavuşmasını sağlamıştır. Bu olay ise asrımı

zın en büyük başarısıdır. Dünya tarihinde bu çapta büyük 

bir başarı görülmemiştir. Bu cihan hareketinin tek Önderi 

Mustafa Kemal'dir. Onun için 20. asır Atatürk asrıdır 11 eJe ). 

Türk Kurtuluş Sav-aşı, Türk Devrimi ve Atatürk Türkiye

si 'nin genel havası Doğu uluslarını işte böyle derinden 

etkiliyordu. Onlar da Türkiye'yi örnek almak, yabancı 

boyunduruğundan, her türlü gerilikten, karanlıktan, ezilmiş

l.ikten, horl.anmaktan silkiniıı sıyrıl.mak, ulusal. onurlarına 

yeniden kavuşmak istiyorlar ve onlara bütün bu özlemleri 

aşılamış, kurtuluş çığrını açmış olan Büyük Atatürk'e 

gönülden kopan saygılarını sunuyorlardı (37). 

(36) Irmak, Prof.Dr. Sadi; a.g.m., s.425-426. 
(37) Şimşir, Bilal N.; a,g.ı:ıı', s.1932. 
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II. BÖLÜM 

ATATURK DEVRİMLERİNİN İSLAM tlLKELERİNDEKİ İZLERİ 

I. HİLAFETİN KALDIRILMASI 

İsl4m'da ilk ayrılık dinden ve ihtiyaçtan değil 

politikadan, hilafet kurumu ve hilafet anlayışından doğmuş
tur. İlk ihtilaf tohumu bir gerçegın araştırılmasından 

çok ihtiras ve inattan ortaya çıkmıştır. Beni Umeyye 
ile Beni Haşim kabileleri arasındaki aile kavgasının 

iktidar savaşına •dönüşmesi ne yazık ki İslam aleminde 

ikilik ve düşmanlıkların da başlangıcı olmuştur. İsl!mın 

çeşitli sorunları dururken hepsi bir tarafa a tıl.mış ve 
mezheblerin ana nedeni adeta halifelik meselesi _olarak 

kabul edilmiş ve her şey bu telakki sınırlarına sokulmuştur 

( 1). 

Başlıca amacı çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak 

ol.an Atatürk devrimleri içinde böyle çağdışı bir kurumun 

yeri olamazdı. Doğu' da Cumhuriyet geleneği olmadığı için 

Atatürk' e kadar saltanatı kaldırmak ·kimsenin aklından 

geçmedi. Çin' deki .denemeler de başarısızlıkla sonuçlandıkla

rı için Atatürk Doğu'nun ilk Cumhurbaşkanı .sayılmalıdır. 

Hilafet. İsl!m dünyasında dokunulmaz ve kutsal 

bir değer taşıyordu. Avrupa I da imparatorlara son verildiği 

bir zamanda Batılı Galiplerin hilafet makamına dokunamamala
rında İslttm aleminin etkisi büyük olmuştur. · Bu.na rağmen 
hilafetin Türkler tarafından kaldırılması nazik bir sorun 

ve cüretli bir harekettir. Böylece İslam alemi yalnız 

ruhani iktidardan değil, milletl.erarası ruhani reisten 

de kurtulmuştur ki bunu evrensel. bir devrim saymalıyız. 

(1) İnan. Yusuf Ziyaj Kemalist Eyleme Göre İsl!m İttihadı, İstanbul 

1976, s.13. 
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Bu olay İslam dünyasında şimdiye kadar yapılan devrimlerin 

en öneml.isidir (2). 

Çağlar boyunca şeriat kanunl.arı Türkl.er arasında 

yürürltikte kalmış ve onların sosyal ve toplumsal hayatları

nın ayrımaz bir parçası haline gelmişti. Halifelik müessese

si de Türk siyaset mekanizmasında tek önemli faktör olmuştu. 

Osmanlı İmparatorluğu' nun Osmanlı Halifeliği I ne yükselmesi 

ona dünyada önemli bir yer etmiş, fakat uzun vadede, 

onu gerek~iz sorunların da içine itmiştir (3). 

Osmanlı hükümdarlarının halife olmaları devletin 

en güçlü zamanına rastlar. Bu gücü yüzyıl daha koruyabil.-

meler inde hilafetin etkisi olmadığı aşikardır. Ancak 

bu dönemde batıda kanlı mezheb kavgaları olduğu, Osmanlı 

Devl.eti 1 nin din özgürlüğüne saygı gösterdiği de dikkate 

alınmalıdır. Batı din, vicdan, fikir özgürlüğüne kavuştuktan 

sonra, aklın ışığında DoJu 1 yu yenecektir (4). 

Donmuş Ortaçağ kanunları ve halifelik sultanlık 

müessesesi Türkler'in boyunl.arında asılı ağır iki taş 

gibi çağlar boyunca modernizasyona doğru ·giden bir gelişmeyi 

frenleyici rol oynamışlardır. Sultanlar ve şeyhülislamlar 

batıdan gel.en yeni fikirlerin içeriye sızmasını önlemek 

için ellerinden geleni yapmışlar ve bu amaçlarında da 

oldukça başarılı olmuşlardır. Fakat 17 89 Fransız Devrimi 

öyle bir yeni fikirler seli meydana getirmiştir ki sultanlar 

ve şeyhler tarafından yapılmış duvarlar bu sel önünde 

dayanamamıştır. Ttirkiye'de ondokuzuncu yüzyıl reform 

güçl.eri il.e reaksiyon güçl.eri arası bir çatışma yüzyılıdır 

(5). 

(2) Belen, Fahri; 11Tilrk Devrimi'nin Evrensel. Yönleri", Atatürk Devrimleri 

I.Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975, s. 231. 
( 3) İslamı Prof. Dr. RiazW. ; "Bir Kanun Yapıcı Olarak Atatürk U stUne Notlar 11 

a.g.e., s.643. 

(4) Belen, Fahri; a.g.m., s.230, 
(5) İslamı Prof.Dr.Riazul.; a.g.m. 
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1920 Temmuz' unda Mustafa Kemal Ankara I da Millet 

Meclisi' nde şöyle demiştir: "Bugünkü varlığımızın temel 

gerçeği, bence milletin genel eğilimini göstermektedir, 

bu da halkçılık ve halk hükümetidir. Bu da htikümetin 

halka verilmesi demektir." Kendisi bu nokta üzerinde 

defalarca durmuştur. İktidar I otorite, hükümranlık I idare 

hal.kın elinde olmalıdır. Bu çerçeve içinde de halifeliğin 

ve saltanatın yeri yoktur. Eğer Türkiye ilerici bir devlet 

olmak istiyorsa Türkeyi'yi her ikisinden de kurtarmalı 

idi. 

Halifeliğin devamına izin verilemezdi. ·çunkü reaksi

yonerlerin zihninde yeniden eski• devirlerin geri geleceği 

umudunu beslemekte ve yeni bir muhalefet partisinin p.ham 

kaynağı olabilecek nitelikte bulunmakta idi. Hindu-Pakistan 

Güney asya müslümanları halifeliğin muhafazasından yana 

idiler ve bazı ileri gel.en ın·Üslümanlar Atatürk I ten hilafeti 

ortadan kaldırmamasını istediler (6 ) • 

Hindistan müslüman yazarlarından 

Ata tUrk adlı Dehlevi 1939 1 da yayınlanan 

bölümünde bu konu ile ilgili 

Muhammed 

kitabının 

Mirza 

27. 

Çeşitli müslüman ülkelerden 

olarak 

gelen 

biİ' ol.ayı anlatıyor. 

heyetler Atatürk I ten 

hilafeti kendi üzerine almasını rica etmişlerdi. Bunun 

üzerine Atatürk şu cevabı vermişti: 

11 Beni halife yapmak isteyenler sözlerimi bütün 

isla.m dünyasına geçirtme gücüne de sahip midirler?" Yazar 

Atatürk'ün hil§.fet Unvanını kendi üzerine" almamasını 

kararını gayet çağdaş bir hareket sayıyor (7), 

(6J Wasti, Prof.Dr. Razi; "Mustafa Kemal Atatürk, Hindu Pakistan Güney 
Asya Müsltimanları ve AtatUrk'ün Reformları 11 1 a.g.e., s.656. 

(7; Fauk:, Prof.Dr. Hanif; Atatllrk (Urduca Yayınlarında), Ankara, 1979, 
s.26. 
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Hilafet sorunu Türkiye sınırlarının çok ötesinde 

ilgi uyandırdı ve özellikle 

hakkında 

Hindistan'dan cumhuriyet 

rejiminin nimetleri endişeli soruşturmalara 

yol açtı. Bunlar sonunda, Mustafa Kemal' den "Hil1tfete 

taarruz edenler, mil.el-i isl.§.miyeden Türk' U çekemeyenler 

değildi. Fakat Çanakkale'de, Suriye'de, Irak 1 ta İngiliz 

bayrakları altında Türkl.erle vuruşan milel.-i isUimiye 

idi.'' şekl.inde sert bir yorumla karşıl.ık gördü (8). 

Ata ttirk hil.1fet müessesesinde emperyalist geçmiş 

ile bir bağ görüyor ve bunu kesip atmak istiyordu. Bu 

da cumhuriyetin korunması ve dengeli olması için gerek-

1.iydi. Sarfettiği tüm çabal.ar hal.ifeliğin yeniden canlanması 

için değil, Türkiye'nin rejenerasyonu için olmuştur. 

Kendisi sert ve gerçekçi bir asker olarak, büyük savaşta 

ülkesine hiçbir yarar sağlamamış ol.an fakat Hindistan'daki 

dindar müsllimanları endişe ile bekletecek böyle bir müesse

seyi kullanmaya lüzum görmüyordu. 3 Mart 1924 'de hilafeti 

tamamen ortadan kaldırdı (g). 

Hil.afetin kaldırıl.ması İsl.am Dünyası'nın tepesinde 

bir boşluk yaratmıştı. Bu boşluğu doldurmak için vakit 

kaybetmeden kişisel ya da toplumsal girişimler görüldü, 

Bunlardan özellikle,! Hicaz· ve Filistinli otoriteler tara

fından Halife ilan edilen Kral Hüseyin' in girişimi önem

liydi. Hüseyin'in adayl.ığı Lübnan'da, Suriye'de ve Irak'ta 

birçok taraftar bul.masına karşıl.ık, özel.l.ikl.e Hindistan 1 da 

ve Mısır' da büyük 

Müslüman dünyanın 

bir direnişle karşılaştı. 

bütününe kendini Halife 

Kral Hüseyin 

olarak kabul 

ettiremedi. Abdlilmeci t' in olası halefi olarak başka güçler 

de ortaya çıktı. Fas Sultanı, Mısır Kralı ve Afganistan 

Kral.ı Emamul.l.ah gibi ... Ancak bu girişimlerin hiçbiri 

(8) Lewis, Bernard; Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara, 1984, (Çev. Prof. 
Dr. tfetin Kıraklı), s. 262. 

( 9) Vasti, Prof.Dr. S.Razi; a.g.m. 
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netice vermedi. Hilafet sorunu yalnızca İslim egemenlerinin 

ihtiraslarını, sömürgeci güçlerinde (Fransa ve İngiltere) 

diplomatik oyunlarını harekete geçirdi (10). 

Sonraki yıllarda yeni bir halife seçilebilmesi 

için kongreler tOJllandı, temaslar yapıldı. 1926 1 da Kahire' de 
11 El Ezber Üniversitesi İl.im Adamları" başkanlığında, 

ayrıca Mekke I de de din bilginlerince toplantılar yaı>ıldı 

( 11). Amaç halifeliği yeniden canlandırmaktı. Ha lif elikle 

görevlendirilecek kimsenin seçiminin tüm dünya müsl.Umanları

nı ilgilendiren bir konu olması nedeniyle, bütün müslüman 

ülkelerin temsilcileri, bu toplantılara çağrılmıştı. 

Oysaki katılanlar çok az sayıda idi. Hele Mekke'deki 

toplantıya İran ve Irak bile katılmadı. Yemen, Afganistan 

ve Mısır' da hem çok geç katıldılar, hem de hiçbir anlaşmaya 

yanaşmadılar. Hatta dinsel konularda yapılan. konuşma 

ve görüşmelere kavgalar, tartışmalar ve Ramazan ayında 

delegeler arasında kan dökül.mel.er bile eklendi (12_). 

Türkiye' de halifeliğin kaldırılmasından ötürü Hindis

tan' da bazı tut_ucu çevreler başkaldırmıştı. Bu fırsattan 

yararlanmak isteyen İngilizler, Hindularla Müslümanlar 

arasında eskiden beri var olan din ayrılıklarını yeniden 

ortaya çıkarma fırsatı buldular. Halifenin tahttan indirilme

sinin Tanrı I nın tahttan indirilmesi demek olduğunu iddia 

ettiler. Ayrıca çoğunlukta ol.an ve gitgide gelişen Milliyet

çi Hindulara karşı azınlıkta kalan Hint müslümanları 

için de büyük bir kayıb olacağını ortaya attılar (13). 

Halifeliğin kaldırılmasından rahatsız olan Hint 

müslümanl.arının iki ileri gelen lideri Agorlon ve Ömer 

(10) Gökalp, İskender ve Georgeon François; Kemalizm ve İslam DUnyası, 

(Çev.CUneyt Akalın), Ankara, 1990, s.33. 

(11) Ayın Tarihi, 20 Mayıs 1926, s.1329. 

(12) Akgün, Seçil; Halifeliğin KAldırılması Ol.ayının Çeşitli Tepkileri, 
Ankara 1983, s.215. 

(13) Sinha,R.K. ;Mustafa Kemal ve Mahatma Gandi, İstanbul., 1972, s.244. 
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Ali, İsmet Paşa' ya bir mektub göndermişlerdi. Bu mektupta 

Halifeliğin saltanattan ayrılmasının genel olarak müslüman

lar için iyi olduğu anlatılıyor ve Türkiye Hükümetinden 

Hilafeti müslüman ulusların güven ve saygısını kazanacak 

bir temel üzerine yerleştirmesi isteniyordu (14). 

Hindistan'da hilafetin devamı için "hilafet hareketi" 

adında kuvvetli bir hareket başlamıştı. Bu harekete rağmen 
Atatürk'ün tezinin yanında olan Hindli müslümanlar da 

az değildi. Bunlardan birisi olan yazar Niştar Cal.landhary 

Atatlirk 1 ü, şu sözlerini hatırlatarak destekliyordu. "Müslü

man Kardeşliği İdeolojisinin korunması için bugünkü durumuy

la halifelik ve padişahlığa ihtiyaç yoktur. Evvela bütün 

dünya müslümanları kendi çapında ve ayrı ayrı, demokratik 

yollarla bağımsızlığa kavuşmalı, daha sonra Avrupa'nın 

emııeryalist ve sömürücü hakimiyetlerinden tamamen kurtularak 

kendi menfaatlerini korumak, birlik ve beraberliği elde 

etmek suretiye aralarındaki siyasi, iktisadi, ictimai 

ve kültürel münasebetleri sağlam temellere dayandırmalıdır
lar (15). 

Hilafetin kaldırılmasını kararıriı destekleyenler 
arasında İslamabad müslümanlarını temsil eden Ahmediye 

Camii İmamı da vardı. Başbakan İsmet Paşa'ya çektiği 

telgraf bize hayli ilginç bir örnek vermektedir. Telgrafta, 

Hilafetin kaldırılması kutlanıyor sonra da "Allah Türkü 

sever. Türkiye'yi bahtiyar etsin" deniyordu (16). 

Doğu dünyasının en büyük politik lideri ·şeyh Muhammed 

İkbal, tüm İslam düşüncelerini, İslim tarihini ve İslim 

ülkelerinin durumunu uzun uzun araştırdıktan sonra halife-

(14) Lewis, Bernard; a.g.e., s.263. 

(15) Fauk., Prof.Dr. Hanif; a.g.e., s.11-12. 

(16) Tanin 9 Mart 1924. 
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likle ilgili olarak AtatUrk'Un vardığı sonuca varmıştı 

(17). İkbal halifelikle ilgili Büyük Millet Meclisi kararını 

bir "İctihad etmek yetkisi"ne benzetmiş ve şunları söylemiş

tir. "Ben şahsen Türk görüşünün tamamen yerinde ve geçerli 

olduğuna inanıyorum". İkbal, İbni Haldun' un, tsı:am' da 

evrensel halifelik ile ilgili üç görüşten söz ettiğini 

hatırlatmaktadır. Bunlar ( 1) Evrensel imamet ilahi bir 

kurumdur, bu bakımdin onsuz yapılamaz. (2) Bu konu sa

dece gayeye uygun bj.r çaredir. ( 3) Böyle bir müesseseye 

ihtiyaç yoktur. İkbal I e göre modern Türkiye ikinci görüşü 

benimsemiştir. Evrensel. imametin "sadece bir gayeye uygunluk 

konusu" olduğu görUşündedir. İkbal, Türk görüşünün "Evrensel 

imametin uygulamada başarısız kaldığı II yönün_de olduğunu 

ve bu tezin tecrübeler sonucunda oluştuğunu söylemektedir. 

İkbal iki ana temel · ile ilgilenmektedir. Bunlardan 
- --

biri İslam I ın yapısını . muhafaza_ etmek; diğeri de zamana 

göre değişiklik ve · uyarlama ihtiyacı. İkbal' e göre İslam 

"hareket ilkesi 11 ·gereği zaten değişiklik ve zamana uyarlama 

imkanına sahiptir. Netice olarak İkbal, Kemilist TUrki~e'ye 

bu "hareket . ilkesi 11 nin. uygulaması olarak bakmaktadır 

(18). 

Şii İran'da katıksız sünni bir kurumun ortadan 

kaldırılışı görmezlikten gelinmeye çalışıldı. Ancak hilafe

tin kaldırılması yine de bazı sonuçlar .doğurdu. Rıza 

Han, Mustafa Kemal.' i taklit ederek Cumhuriyeti ilan etmeye 

hazırlanırken Türkiye'deki olaylardan endişe duyan dinciler, 

cumhuriyet karşıtı şiddetli bir kampanya başlattılar 

(19). 

(17) Fauk, Prof.Dr. Hanif; a.g.e., s.12. 

(18) İslam, Prof.Dr. Rıazul.; a.g.m.; s.645. 

(19) Uçok, coşkun; "Atatürk İslam Ülkelerinde Yeni Bir Çağı Başlatan 

önder11 , Belleten, C.45, No:177, s.93-94. 
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Saltana tın kaldırılması, Halife' nin ruhani ve maddi 

iktidarının ayrılması Mısır'da elverişsiz tepkiler doğurmaz

ken Hilafetin kaldırılması kamuoyunu olumsuz olarak sars

mıştı. Bu olay hem modernleşmeci hem de gelenekçi akımlar 

tarafından kınandı. El Siyasa grubu bu kararı, devrimci 

bir altüst ol.uş olarak el.e aldı. 

Gel.enekçi akım bu olaya şiddetle karşı çıktı ve 

o andan itibaren Kemal.ist hükUmetin her fikrini, Jön 

Türkler döneminde meydana gelen olayların daha da kötüye 

gitmesi ve İsliim 1 ın TUrkiye 1 de parçalanması olarak gördü. 

1924 1 te Mısırl.ı bazı ulema halife konseyi fikrini 

geliştirdi. Bir başka dini yazar, Tantawi Juhari bütün 

müslüman ülke temsilcilerinden oluş.acak bir genel konsey

fikri geliştirdi. Konsey halifeyi kendi üyeleri arasından 

seçecekti. Başka girişimler de oldu ve hepsi sonuçsuz 

kaldı. Hatta Mısır -Kralı Fuat 1 ın Kureyş kökenli olması 

sebebiyle Hal.ife ol.ması gerektiği fikirl.eri de netice 

vermedi . ( 20) . 

Mısır'da, hilafetin kaldırılması· aleyhindeki bütün 

bu tepkilere rağmen bazı din adamları bu inkılabı haklı 

buldular. Ali Abdürrazik Kahire I de 1925 1 de yayımlanan 

ünlü eseri "İsLim ve İktidarın Temelleri" nde, Cezayir I deki 

büyük reformcu İbn Badis gibi Mustafa Kemal, 1 i destekl.iyordu. 

Hilafet kurumunun temellerine saldıran yazar, İslam' ın 

, ; bunun kadar mutlak bir sistemi tanımadığını ve böyle bir 

iktidarın hakl.ıl.ı~ının ne Kur'an'da ne de isltm gel.eneğinde 

bulunduğunu bel.irtir (21). 

( 20) Gökalp, İskender ve Georgean, Français; a.g.e., s.113-114. 

(21) Tunaya, Tarık Zafer; İsHimcılık Cereyanı, İkinci Meşrutiyetin 

Siyasi Hayatı Boyunca Gelişmesi ve Bugüne Bırak.tığı Meseleler, 

İstanbul 1972, s,282. 
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Halifeliğin kaldırılması kararından vazgeçilmesini 
isteyen Hindistan hilafet komitesi yöneticileri, Hindli 
ve Mısırlı din bilginlerinden bazıları AtatUrk'e bu konuyla 
ilgili te l.g raflar çekmişlerdi . Atat ürk bunlara şu anlamı ı 

telgrafla cevap verdi: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 nin kabul ettiği 

kanun bervechi atidir. 

"Halife hal edilmiştir. Hilafet, HUkümet ve Cumhuriyet 
mana ve mefhumunda esasen mevcut olduğundan hilafet makamı 

mUlgadır 11 ••• (22). 

Atatürk'ün bu telgrafı çok önemlidir. önce halifeli
ğin devlet demek olduğunu, Cumhuriyet Türkiye'sinde devlet 
içinde devlet olamayacağını belirtmektedir. Telgrafın 

devamında Atatürk, tarih boyunca halifeliğin, bir tek 
1s1§.m devleti kurmak için ayakta tutulduğunu, ama bu 

amacına hiçbir zaman erişemediğini anlatır. Ter~ine Halife
lik, müsl.Umanlar arasında ayrılık yaratmıştı. Bu sözlerin 

al.tında koskoca .bir tarih görüşü yatmaktadır. Atatürk 
halifeliğin kaldırılmasını benimsemeyen · müsl.Uman temsilci
lere halifelik. peşinde değil ulusal bağımsızlık peşinde 

koşmalarını tavsiye etmiştir (23). 

Vaktiyle müslümanların türlü keramet umdukları, 

birtakım vasıflar verdikleri hilafet makamı, Büyük harb 

sırasında dünyanın dört köşesinden sevk olunan yığın 

yığın mUslümanları kendi (hilafet) ordusuyl~ savaşmaktan 

alıkoyamamıştı, Atatürk bu makamı ortdadan kaldırmakla 

hem Türk milletinin yalnız kendine güvendiğini, hem her 

(22) Şimşir, Bilal N.; "Halifesiz 50 Yıl 11 1 CUrnhuriyet, İstanbul 4.4.1974, 
s.4. 

(23) Şimşir, Bilal N.; Atatürk ve Uçtincti Dünya Ülkeleri, 8.Türk Tarih 
Kongresi, C,III, Ankara 1983, s.1920. 
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milletin yalnız kendi kuvvetlerine güvenmesi lazım geldiğini 
öğretmiştir (24). 

Halifeliğin kaldırılması, ona muhalefet edenlerin 

dediği gibi memleketimiz için bir zayıflık yaratmamıştı. 

Bu karar alınınca İngiliz zin~anlarında yatan müslüman 
Hind Liderleri, kendilerine bağımsızlık; umui ve cesaretini 

veren bu hareketlerin yaratıcısı, bütün ezilmiş dünyanın 

büyük önderi Mustafa Kemal' e karşı hayranlıklarını kendi 
uluslarına aşılıyorlardı (25). 

Halifeliğin kaldırılması üzerine gerçi Hind'in, 

Sind • in ve Mısır I ın din uleması söylendi. Batılı emperya

listlerde bu büyük devrimi Türkiye ve Türkler al ı.:yhınde 
kullanmaya yeltendiler. İngiliz basını büyük bir yaygara 

kopardı. Lloyd George bile halifeliğin savunucusu kesilerek 

yazılar yazdı. Ama işbirlikçiler ve tutucular dışındaki 

Asyaıı ve Afrikalı aydınlar, .Mustaf~ Kemal 1 in· mesajını 
kavramakta güçlük çekmediler. O' nun izinde yürüdüler. 

Tarih, Atatürk'U bir kez daha haklı çıkardı (26). 

(24) fuğrul, öner Rıza; "Atatürk ve İslam Di.lnyası 11 , Sümerbank. Ay.En.ve 
KU. Dergisi, C.XIII., sy.149, Ankara, 1974, s.35. 

(25) Uluğ, Naşit H.; Siyasi Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, İstanbul, 1973, 
s.440. 

(26) Şimşir, Bilal, N.; "Atatürk ve Üçüncü Dünya Ülkeleri", s.1929. 
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2- LAİKLİK 

Doğu'da özellikle müsl.Uman doğuda hukukun kaynağı 

dindir. Yani başta Kur' an ve Hadis olmak üzere dini dogma

lardan tefsir yoluyla elde edilen hükümlerdir. Şunu hemen 

söylemeliyiz ki, isllimiyet sadece din değil aynı zamanda 

bir isllim devleti anayasası olduğu için zorunlu olarak 

dünya işlerine yani hem medeni hukuka hem de ceza hukukuna 

dair kurallar koymuştur. Böylece vicdan konusu olmakla 

kalmamış, ameli haya ta da h§.kim olacak kuralları koymuştur. 

Şu var ki zamanla genişleyen beşeri ilişkilerle bu hukuk 

kuralları arasında çelişmeler başgöstermiştir. Çağdaş 

devletin idaresinde din işleriyle devlet işlerini ayırmak 

zorunluluğu hasıl ol muştur. Fakat bu müşkil işe Atatürk 1 ten 

önce kimse cesaret edememiştir. Yalnız fikir olarak bu 

ihtiyacı ile slirenler olmuşsa da eylem haline gel.işi 

ancak AtatUrk'e nasip olmuştur. 

1882 yılında Mustafa Fazıl Paşa, 

yazdığı arizada şöyle diyordu: 

Sultan Aziz'e 

"Milletlerin hukukunu tayin eden şey, din ve mezhep 

değildir. Din, ezeli hakikatler makamında durup kalmazsa, 

yani dünya işlerine de müdahale ederse, cümleyi itlaf 

eder, kendisi dahi telef olur.'' 

Durum böyle olunca, Kur'an'daki ''kuru-yaş birşey 

yoktur ki 

vahim bir 

bu kutsal kitapta bulunm3:sın" 

tefsire tabi tutarak elbette 
mealindeki ayeti 

itikat ve ahlaka 

ait olan ayetten bütün dünyevi kanunların, iktisat kuralla

rının, hatta bütün pozitif ilimlerin de Kur' an' da bulunduğu 

sonucunu çıkarıp ayrıca kanun yapmaya lüzum olmadığı 

iddia edilecek kadar feci bir dalalete düşülmüştür. 
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Din, hele yüce İsl§.m dini, bir iman ve ahlak rehberi

dir. Gerçi din bazı kurallar koymuşsa da bunların zamanla 

değişeceği hükmünü, yani sosyal zarureti kabul etmiştir 

(1) • 

Laiklik eski ile yeniyi birbirinden ayıran en kalın 

çizgidir. Laiklik ile bilgi. adalet ve idare müesseseleri 

tamamen vasıf ve şekil değiştirmekte, ortaçağ düşünce 

tarzı, yerini çağdaşlaşmaya terketmektedir (2). 

Pencab'ın Müslüman Başkanı Sikandar Hayat Han'ın 

bu konuyla ilgili düşünceleri çok önemlidir: 

11 Mustafa _ Kemal' in . 1s1§.m ve ülkesi için sevgisi 

aşılamaz. Kutsaı Kur'an tarafından belirtildiği şekilde 

İslim ~emokrasi ilkelerine uygun olarak Mustafa Kemal 

önce TUrkiye'yi düzene soktu ve güçlendirdi ve ondan 

sonra İsl§.m ülkeleri arasında dayanışmayı gerçekleştirecek 

katkılara girişti. 

Delhi'deki Merkezi Parlamento'da Muhalefet lideri 
Bhulabhai Desai ise şunları söylüyordu: 

"Genellikle diktatör diye anılan bir duruma geldiyse 

de aslında gerçek bir özgürlük aşığıydı. Kuşkusuz bir 

diktatördü ama zorladığı şeyler hilaf et, hocalar ve zalim

lerce köleleştirilmiş bir halkı ruh, kalp ve kafa baskısın

dan kurtarmayı amaçlıyordu. Türkiye bugün genel anlamda 

özgürdür. Ve bu özgürlüğün, dünyanın yetiştirdiği en 
bUyUk insanlardan birinin ruhundan aldığı ilhamlarla 
daha da büyümesini isteriz (3). 

(1) Irmak, Ord.Prof.Dr.Sadi;"Atattırk İdeolojisinin Ana Çizgileri",A.D. 

I.Milletlerarası Semıx>zyumu, İstanbul 1975, s.237. 

(2) GüventUrk, Faruk; ve Kadıoğl.u, Fuat; Din Işığında Yobazlık ve Ata
türkçülük, Ankara 1967, s.174. 

(3) Fauk, Prof.Dr.Hanif; Atatürk (Urduca Yayınlarında), Ankara,1979,s.87. 
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Bir yandan Avrupalı yazarlar, Türkler I in isl.imiyete bağlı 

_oldukları için çağdaş medeniyet ve yeni fikirlerden uzak 

olduklarını savunuyorlar, diğer yandan doğu ülkeleri 

özellikle Hint yarımadası mUslUmanlarının Türkiye ile 

olan ilişkilerini kesmek maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti' nin 

İslamiyet I ten uzaklaşmış, Avrupa medeniyetinin taklitçisi 

ve batının müttefiki olduğuna inandırmaya çalışıyorlardı. 

Oysa 

büyük 

yarımada mtislümanlarının 

evladı Atatürk' e olan sevgi 

Bu sinsi propogandaJ.ar karşısında 

Türkiye ve Türkiye' nin 

ve hayranlığı sonsuzdu. 

Hint yarımadası müslü-

manları Türkler'in davasında savunma avukatı rolü oynuyor

lardı. İşin daha ilginç tarafı şu ki 1938 yıllarında, 

müslümanların kültürel ve sosyal hayatı üzerindeki dinin 

büyük etkisi sebebiyle, bazı çevrelerin Atatürk'ün şahsiyeti 

ve icraatleri konusunda kuşkuJ.u ve hatta menfi davranmaları 

beklenebilirdi. Ama müslümanlar bu yola başvurmadılar 

ve hiçbir zaman Atatürk'il tenkit etmediler. Bunun bir 

nedeni hiçbir şüphe ve tereddüte yer vermeyen Türkiye 

sevgil.eriydi. İkinci büyük sebeb de bizzat Hint yarımadası

tarihine ışık tutan Müslümanlar arasında nın ideolojik 

stiratl.e değişen 

Sir Seyyid Ahmet 

düşünce tarzı idi. Şah Vel.iyul.l.ah'tan 

Haı:ı. ve Muhammet İkbal' e kadar müslüman 

düşünür ve bilginler müslümanların düşüncesini çağdaş 

medeniyetin şartlarına göre değiştirmeye ve yenilemeye 

çalışmışlardı. Bunun içindir ki Hint Müslümanları Mustafa 

Kemal' in devrimci fikirlerini olumlu karşılamışlardı. 

Onlara göre Türk lideri yeni düşünceler dünyası yaratmış 

ve islıimiyetin eski merkezleri olan Küfe ve Bağdat 1 .a 

sırt çevirerek Anadolu'yu ilim ve irfan 

getirmişti. İkbal. de zaten bunu istiyordu ve 
yuvası haline 

şöyle diyordu: 

"Fikir sahibi kimseler yeni şehirler kuracaklar 

Gözüm Küfe ve Bağdat' da değildir." 
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Fakat Türkiye gibi Hint yarımadasında da fikir 

çatışması mevcuttu. Buna rağmen · geçmişe özenenler ve

gericiler bile Ata tUrk ve Türkiye' ye o kadar hayran idi'l.er 

ki, Atatürk'le ilgisi olan her şey onlar için uygun ve 

doğru idi ( 4). 

Türklerin islamiyetten uzaklaştıkları hep batı 

tarafından diğer müslüman ülkelere empoze edilmeye• çalı

şıl.mıştı. Faslı bir esnafın dedikleri de bu gerçeği tescil 

ediyordu. 

11 1 y i insanlarmış ama, ne yaz ık is l ami yet ten uzaklaş

mışlar." Bu kanıya nasıl vardığı sorulduğunda ise cevabı 

ilginçti: 

ııpransızlar burada iken hep böyle söylerlerdi. 

Türkler· islamiyeti bırakmış. Fransızca gazetelerde bunu 

okurduk" (5). 

Zamanın Fas Başbakanı Ahmet Osman'a, Türkiye'nin 

J.aik din anlayışını nasıl karşıladığı sorusuna cevabı 

şu oluyor: 

ııtşgal kuvvetleri halkımıza Türkiye'nin laikliğini 

dinden uzaklaşmak şeklinde telkin etmişlerdi. Bundan 

maksatları sanırım ki, Türkiye'nin önderlik ettiği milli 

mücadele .zihniyetinin bizlere sıçramasını geciktirmekti. 

Şu var ki Zaman1.a halkımız gerçekleri anlamaya ·başlamış

tı" (6)-

(4) Fauk Prof.Dr.Hanif; a.g.e •• s.14. 
(5) Irnıak, Ord.Prof.Dr. Sadi; İslam Ülkelerinde Bir Gezi, İstanbul, 

1978, s.30. 
(6) A .g.e., s.38. 
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Laikliğin dinsizlik olarak değerlendirenlere Atatürk'

Un dinle ilgili düşüncelerini burada hatırlatmak -yerinde 

olacaktır. 

11 İnsanlara feyiz ruhu vermiş ol.an dinimiz, son 

dindir 1 ekmel dindir. Çünkü dinimiz, akla 1 mantığa ve 
hakikate tevafuk etmemiş ol saydı , bun unla diğer kav ani n-i 

ilahiye beyninde tezat olması i cab ederdi. Çünkü bilcümle 

kav§.nin-i kevniyyeyi yapan Cenab-ı Haktır". 

11 Türk milleti daha dindar ·olmalıdır. Yani bütün 

sadeliği ile dindar olmalıdır, demek istiyorum ki, dinime 

bizzat hakikate nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. Şuura 

muhal.if, terakkiye mani hiçbir şey ihtiva etmiyor. Halbuki 

bu Türk mil.l.eti içinde daha karışık, sun'i, batıl itikadlar

dan ibaret bir din daha vardır. Fakat bunları benimsemiş 

ol.an cahill.er, acizler sırası gel.ince tenevvür edeceklerdir. 

Onlar ziyaya tekarrub etmezlerse kendilerini mahv ve 

mahkum etmişler demektir. Onları kurtaracağız" (7). 

Türk . anayasasındaki ikinci maddenin - 11 İslam devletin 

dinidir 11 - kaldırılması Mısır'da modernleşmeci akım tarafın

dan ol.uml.u karşıl.andı ve bu durum, İslam bil.inci ve inancını 

yaralamadan Türk toplumuna egemen olan sivil anlayışın 

bir tezahürü ol.arak değerl.endiril.di. Sivil. terimi o sıral.ar

da Mısır'da dini kavramın tam karşıtı olarak kul.l.anılıyordu. 

Modernleşmeci akımın esas amacı ul.emanın etkisini bir 

yana iterek sivil çıkarı.ar üzerindeki her türl.ü dini 

baskıya engel. ol.maktı (8). 

Aynı zamanda bir İsl.lm rönesansı taraftarı olan 

(7) GüventUrk, Faruk ve Kadıoğlu, Fuat; a.g.e., s.184-185. 

(8) Gökalp, İskender ve Georgeon, François; Kemalizm ve İslam DUnyası, 

(Çeviren Cüneyt Akalın), İstanbul, 1990, s.124. 
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Uısırlı Bilgin Şeyh Ali Abdurrazık Türk laiklik akımının 

etkisinde kal.arak, Kur'an'dan çıkardığı sonuçlara göre, 

İsl.im esaslarının 1.aikl.iği yasakl.amadığını isbata çalışmış-

tır (9). 

Al.i Abdurrazık, dinl.e devl.etin,birbirinden ayrıl.ması

nın hal.kın inancını etkilemeyeceğini fakat çıkarı.arını 

korumak için ul.emanın bu ayrımı reddettiği tezini savunmak-

tadır (10). 

(9) Tunaya, Tarıf Zafer; İslamcılık Cereyanı, İkinci Meşrutiyetin 

Siyasi Hayatı Boyunca Gelişmesi ve Bugline Bıraktığı Mesel.el.er, 

İstanbul, 1962, s.262. 

(lO)Gökalp, İskender ve Georgean, François; a.g.e., s.125, 
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III- ŞAPKA DEVRİMİ 

Fes sorunu Türkiye' de henüz sözkonusu değilken 

1923'de Mısır'da ortaya çıkıyordu. "Enseleri yazın sıcaktan, 
kışın yağmurdan koruyacak uygun başlık arayarilar vardı. 

Fesi, rengi. ve şekliyle karnavallara uygun bulan., pllskül.üne 

sönmez bir kin besleyen bir müslüman şaşarak _soruyordu: 

"Müslüman müslümanlığını, kıbti kıbtiliğini yitirmeden, 

ayaklarımızın 

giyiniyoruz. 
kabul edersek, 

tabanından boynumuza kadar Avrupa modasınca 

Kafamızı ve yüzümüzü koruyacak şapkayıda 

kötülük bunun ne·r~sinde? Benim gibi müsl.Uman 

bazı dostlarım bu konudaki düşüncemi bakı görmekle birlikte 
şapka giymenin dinimize zarar getirmesi kuşkusunu belirtti
ler. Bildiğim ~adar dinimiz, giysi konusunda bir kural 

koymamıştır. Aksi halde, nasıl ol.urda kafaca musıuman 

kalıp vücudun gerisiyle Hıristiyan olmayı kabul edebilirdik 

( 1 ) . 

Fes müslüman başörtme biçi~i olarak sadece bir 

yüzyıllık geçmişe sahipti. Tuhaftır ki gerçekte bu bir 

Yunan-Hıristiyan modasıdır ve adalarda rastlanır, barbar 
deniz korsanlarından esinlenmiştir. Osmanlı pazarları 

için Avusturya I da hazırlanmış, çok muha·fazakar o~.an sarığın 

yerini almak üzere 19. yUzyıJ. başlarında düşünülmüş ve 

bunun kabülü de giysilere ilişkin ihtilalin had safhasını 

teşkil etmiş ve imparatorluğun birçok yerinde ayaklanmalara 
yol açmıştır. • Fakat kısa bir süre sonra fes de sarık 

gibi Osmanlı ve İsl4m ortadoksluğunun sembolü olmuştur 

( 2 ) • 

Ankara' nın şapka giyinilmesini zorunlu kılan kararı, 

Mısır'da şapka ve fes taraftarları ile karşıtları arasında 

(1) Kol.oğlu, Dr.Orhan; 1s14mda Başlık, Ankara, 1978, s.111. 

( 2) wasti, Prof. Dr. Razi; 11 Hindu Pakistan Günay Asya MUsl.timanları ve Ata
türk I ün Refonnları 11 A.D.I.Milletlerarası Sempozyumu, Istanbul.,1975, 
s.657. 
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canlı bir tartışmaya neden oldu. Fes, Hidiv Mehmet Ali 

tarafından 1830 1 larda Mısır ordusuna başlık ol-arak sokul-

muştu. Bunu yaparken, 

reformu izlemişti. Fes 

Sultan I I. Mahmut' un getirdiği 

askeri üniformanın doğulu işare-

tiydi. Yavaş yavaş memurlara ve gelişkin çevrelere de 

yayılmıştı. Avrupalı -giysiler, başta fes olduğu halde 

giyiliyordu. 

Bir grup aydın ve liberal siyaset adamı zorunlu 

kılınmasını eliştirmekle birlikte, Türk kararını destek

ledi. Bir başka grup dini ya da milliyetçi nedenlerle 

bu karara karşı çıktı. İki grup arasındaki çatışma zaman 

zaman sertleşerek, zaman da yumuşayarak sürdü. 

Şapkanın y_andaşları arasında, bir gazeteci ol an 

Mahmut Azmi bulunuyordu. Ona göre fes, despotizmin simge

siydi. Gerçek çatışma, şapka ile fes arasında değil, 

fakat iki anlayış ve farklı zevkler arasındaydı. 

El Siyasa gazetesi yöneticisi, hukukçu ve edebiyatçı 

Muhammed Hüseyin Heykel fesin kaldırılmasında Türk nahda(rö

nesans)ının öneml.i bir işaretini görür (3). 

1925 yılında Mısırlı öğrencilerin bir bölümü, Türkiye 1 

yi örnek alarak fesi bırakmaya kalkıştılar. Bu konuda 

çeşitli toplantılar yapıldı, _komisyonlar, konferanslar 

toplandı. Çetin tartışmalar oldu. Kimileri fesi savundu, 

ki mil eri fesin kötülüklerini sayıp döktü. Kimileri şapkayı 

savundu, kimileri de şapkaya saldırdı ve fes bırakılırsa 

milliyetin yok olacağını ileri stirdU. Fes ya da şapka 

yerine ulusal bir Mısır başl.ığı alınması düşüncesini 

(3) Gökalp, Iskender ve Georgeon, François; Kemalizm ve İslam Dünyası, 
(Çev. Cüneyt Akalın), Ankara, 1990, s.117. 
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ortaya atanlar da ol.du. 

Paşa vardı. Kendisi yeni 
Bunların başında Ahmet Şefik 

bir başlık yapıp giydi. Ama 
onun şapka 

ve yeni 
bir 

arkasından giden olmadı. · Kimi Mısırlılar, fes, 

eski firaun başlıkl.arının birl.eştiril.mesinden 

başlık çeşidi yarattılar. Doktorlar, şapkadan yana 
olanlara arka çıktılar. Fesin sağlığa elverişli olmadığını, 

Mısır' ın ihtiyaçlarına uygun düşmediğini ve herhalde 

şapkanın festen daha iyi olduğunu söylediler. 

Şarkıcılar şapkayı öven şarkıları düzdüler. Bu 
şarkılar halk arasına da yayıldı. Bunlardan biri "Şimdi 

şapka zamanıdır, gürültüye, patırtıya gerek yok" diyordu. 

Fesin şaJ>ka ile değiştirilmesi uğrunda yaııılan bütün 

bu ııropogandalara rağmen, sonunda yine şapka fese yenik 

düştü. Mısır gençlerinin bir bölümü fesi de şapkayı da 

boykot edip başaçık gezmeye başladıl.ar (4). 

Bu devrime karşı Müsl.üman muhafazacıl.arın teı~isi 

Mart 1926' da 11 Mısır Krallığı !slam Dini Başkanlığı ıı adına 

çıkarılan El Ezber tlniversi tesi 

islamının imzasını taşıyan bir 

görülebilir: 

Rektörü ile Mısır Şeyhlil

bildiride en iyi şekilde 

Şurası açıktır ki bir gayr-i 

şeklini benimseyerek benzemek isteyen 

onun inançl.arında ve eylemlerinde 

mtisl.ime, onun giyim 

bir müslüman, sonunda 

izlediği ayrı yol.u 
da tutacaktır. Bunun içindir ki, başkasının dinine eğilimi 

dolayısıyla şapka giyen ve kendisininkini küçümsemesi 

kimse, mtislümanların oybirl.iği halindeki kanısına göre 

kafirdir. Gayr-ı Müslimlere benzemek için şapka giyen, 
kiliseye gitmek gibi onların dininin bazı uygulamalarını 

da benimserse bir kafirdir; bunu yapmazsa, yine de bir 

(4) Şimşir, Bilal N.; ,"Fes Olayı", Belleten, C.48, Sy.189-190, s.4. 
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günahkardır" (5). 11 Milli giysileri, başkalarınınkini 

almak üzere terketmek, onları taklid etme aşkı kendi 

milliyetinin kaybına sebeb olur. Zira (giysilerJ başkaları

nın giysileri ne benzediği zaman, kalb le r de başka kal blere 

uyarlar) hadisinde ı inanç: değişikliği yarattığı için, 

bir ulusun yok olma sebepleri arasında giysilerin benzerliği 

de vardır. Ve iman bağını kokuşturmaktan daha büyük hangi 

zarar olabilir? 11 (6). 

· Fetva El Ezber' in, İskenderiye 1 nin ve Tan ta I nın 

ulemalarının yanı sıra. Kahire Şer' iye okulu da fetvayı 

destekledi. · Buna karşılık El Siyasa gazetesi fetvaya 

saldırdı. Gazete şapkanın, özel bir dinin açık bir simgesi 

olmadığını, Avrupalıları ve Amerikalıları· kafir olarak 

adlandırmanın üzüntü verici bir fanatizmden kaynaklandığını, 

çünkü bu ülkelerdeki insanların çoğunluğunun Hıristiyan 

olduğu ortadaydı (7). 

El: Ezber' in fetvası şapka giyilmesi ile ilgili 

tek fetva değildi. 1932 senesinde 100. 000 Türk' ün yaşadığı 

Yunanistan' ın Gümülcine şehri müftüsü akıl danışmak için 

Mısır Krallığı müftüsüne bir mektup yazar.· Bu mektubunda: 

nauradaki yenilik taraftarları, Türkiye Cumhurbaşkanı

nın her getirdiği yeniliği destekliyor ve O' nu izliyorlar. 

Ben ise resmi sıfatımla bu yenilikleri uygun bulmuyorum. 

Ve ne miras sorunlarınıı ne de müslürnan kadınlarla evlilik

lerini onaylamıyorum. Buna karşılık bana saldırıyor ve 

haklarını yediğimi söylüyorlar, oysa ben Kur' an yasalarına 

göre davranıyorum. Tuttuğum yol doğru mudur? Bana ışık 

tutunuz" diyerek akıl ister. 

(5) Lewis;Bernard; Modern TUrkiye'nin Doğuşu (Çev:Prof'.Or.Metin Kıratlı), 

Ankara, 1984, s.269. 

(6) Kol.oğlu, Dr.Orhan; a.g.e., s.118. 

(7) Gökalp, !skender ve Georgeon, François; a.g.e., s.118. 
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Mısır Müftüsü Şeyh Abdtil.mecid Sal.im'in yanıtı El. 

Ezber Şeyhinin 1926 fetvasının bir yinelenmesiydi. Yani, 
şapka giymek eğer başkasına benzemek amacı taşımıyorsa, 

kişiyi kafir yapmaz. Böyle bir amaç varsa veya şapkayı 

giyen kimsede dini küçümseyen veya reddeden bir düşünce 

varsa o zaman yine klfir olur ve ona göre işlem görürler. 

Örneğin nikahları düşer, diğer mlislümanl.ardan miras alamaz

lar (8). 

Mısır Ulemasının anti-kemalist cephede birleştiği 

ve taraflardan birinin temsilcilerine şapkayı, diğerinin 

fesi böyl.esine sıkı sıkı yasakladığı bir sırada, 1932 

yılının 

Mustafa 

Cumhuriyet 

Kemal ile 

Bayramı Bal.osunda 11 Şapkalı Başkan" 

karşıya ııFesli Mısır diplomatı 1' karşı 

geldiler ( 9) . 

Program gereğince Atatürk, 

bir yemek verecekti. Yemeği balo 

yabancı el.çil.er hem yemeğe, hem 

Yemek bittikten sonra Atatürk, 

akşam Ankara Pal.as 1 ta 

izleyecekti. Ankara' daki 

baloya çağrıl.mışlardı. 

sofradaki konuklarını 

baloya buyur etti. Mısır· Elçisi Hamza Bey, yemek boyunca 

sofrada fesl.i ol.arak oturmuştu. Orada· bul.unan İngiliz 

Büytikel.çisi Sir George Clerk' in Londra' ya rapor ettiğine 

göre, Atatürk, Mısır elçisinin yanından geçerken, 11 Kralınıza 

söyl.eyiniz, ben Mustafa Kemal., size bu akşam fesinizi 

çıkarmanız tal.imatını verdim'' demiş ve bir garson çağırmış-

tır. El.çi, uysal.l.ıkla fesini 

Garson, kalabalık davetlilerin 

çıkarıp 

şaşkın 

fesi salonun öbür ucuna doğru götürüp 

garsona vermiştir. 

bakışları arasında, 

gözden kaybol.muştur. 

Mısır El.çisi üzUnttiyl.e hemen oradan uzakl.aşmıştır. Dışişl.eri 

(8) Kol.oğlu, Dr.Orhan; a.g.e., s.148. 

(9) A.g.e., s.156. 
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Bakanlığı Müsteşarı Numan (Menemencioğlu) Bey, gönlünü 

almak için Elçiyi görmeye çalışmış, ama o akşam görememiş

tir. Ertesi gün Dışişleri Bakanı Dr.Tevfik Rüştü (Aras) 

Bey Mısır Elçisinden özür dilemiştir (10). 

Olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra, Ankara' da 

muhabiri bulunmayan İngiltere I nin Da.ily Herald gazetesinde 
11 Ankara muhabirinin 11 bir haberi yayınlandı. Haberde Elçi 

AbdUlmelik Hamza Bey'in, fesli olarak bulunmasına· Gazi'nin 

ısrarla itiraz etmesi üzeri~e toplantıdan ayrıldığı belirti

liyordu. Olayı bir hakaret ol.ayı şeklinde önce Mısır 1 a 

aksettiren sonra orada yarattığı tepkiyi tekrar dünyaya 

yayan Reuter Ajansına göre "Gazi'nin bu konudaki özür 

dilemesinin Elçi tarafından k·abul edilmesiyle olayın 

kapanmış olduğu ümit edildiği bir sırada Mısır'a aksetmesi 

yüzünden fena bir etki yaratmıştı (11). 

Bir süre devamlı Mısır basını yayın yapmış, Türk 

basını susmuştu. Mısır'ın Türkiye'ye nota verdiği TUrkiye'de 

duyulunca Türk basını sert biçimde tepki gösterdi. Milliyet 

gazetesi ol•yı manşetten kamuoyuna duyurdu: 

11 Mısır'da bir takım münafıklar mesele çıkardılar. Asıl 
.. 

ve esası olmayan bir Londra tel~rafını ileri sürerek 

Türkiye aleyhine hücum ve tecavüzde bulunuyorlar. Mısır 

Hükumeti Türkiye'ye bir nota mı gönderdi". 

Daha sonra, akşam yemeğini izleyen karşılaşma şöyle 

anlatılıyor ve yorumlanıyordu: 

(10) Şimşir, Bilal N.; a.g.m., s.7. 

(11) Kol.oğlu, Dr.Orhan; a.g.e., s.157. 
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11 Ankara Palas' ın büyük salonuna geçerlerken (Mustafa 

Kemal) Mısır sefirine rastlamışlar ve her zaman olduğu 

gibi özel bir sevgi ile konuşurlarken sıcak ve. kalabalık 

olan salonda fesini çıkararak dinlenmesine izin vermişler

dir. Henüz fes giyimini ve adabını unutmayanlar pek iyi 

bilirler ki baş ancak Meclis'teki büyüğün izniyle açılabi

lir .... " (12). 

Türk basını genellikle 

Devrimi düşmanları ile İngiliz 

olarak görüyordu ve bunlara 

açıldı: 

olayı, Mısır'daki Atatürk 

kişkırtmalarının bir sonucu 

karşı yoğun bir kampanya 

11 Mısır' da-· Türkiye' ye karşı bir . yanlış anlama -Ne 

özür dileme var, ne de girişim- Hepsi yalan, Mısırlılar 

gerçeği göreceklerdir" (13). 

ııHiçten hadise, sefirlerine karşı bir gönül alma 

eseri olmak ·_ üzere fesin çıkarılmasına izin verilmiş ..• bunu 

özgürlükleri ile uyuşamaz olarak ilan ediyorlar" (14). 

Gazi'nin davranışında protokol yönünden hiçbir 

kusur bulunmadığını isbatl~mak için Milliyet, Abdulhamit'in 

14 yıl Faris elçiliğini yapan Salih Münir Paşa'yı konuştur

muştu. Avrupa' da törenlere, hele bina içindeki törenlere 

daima başı açık gittiğini, bütün Hidiv ailesinin eskiden 

beri Avrupa 'da şapka giydiklerini belirten eski Elçi 

bir de örnek veriyordu. 

"İran Şahı Par is' e geldiğinde verilen davette, 

bahçeye çıkınca fesimi başıma geçirdim. Tekrar içeri 

girerken başımda unutmuşum. Fransız Cumhurbaşkanı hatırlat-

(12) Milliyet, 5.12.1932. 

(13) Cumhuriyet, 7.12.1932. 

(14) Milliyet, 8.12.1932. 
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tı, çıkarabilirsiniz, diye. Bu, değer vermekti, hakaret 
deği J.11 ( 15) . 

Bu arada işin 

karışmıştı. Diplomat 
içine Mısır temsilcisinin demeçleri 

11 gece, gündüz yapılan törenlerde 

son derece saygı gördüğünü, şahsı itibarıyla fes meselesin
den asla hakaret anlamı çıkarmadığını, ancak ziyafette 
ve baloda hazır bulunan diğer elçilerin durumunu ne yolda 

yorumladıklarını kestir~mediği ıçın bal.odan ayrıldığını 11 

bildirmişti ( 16). Bu demecin tepkisi Aka Gündüz 'ün "Np. 
çocuğuna açık mektup" başlıklı bir yazısı oldu: 

"Ey Nil'in "dünkü bana" beİıziyen bugünkü asil. çocuğu! 

( ... ) 
Bugün Kahire' nin bana hücum eden gazeteleri, bil.ki 

bana hücum . etmiyorlar sana hücum ediyorlar. Senin kafanın 

içindeki büyük hedefe, göğ~ünün altındaki kutsal ·aleve, 

gözbebeklerindeki derin özleme hücum ediyorlar( ... ) 

Nil çocuğu! İçi yanan ülkü çocuğu! Benim kardeşim; 

Dava kara püsküllü kırmızı feste değildir. 
Dava büyüktür, _milletlerin kurtuluşu davasıdır 

ve en· büyük davacı sensin. Bu büyük davada benden başka 

sevenin, dostun, kardeşin yoktur. Gönlünü bana daya, 

göreceksin ki dünyanın en devrilmez adamı sen olacaksın 

(17). 

Sonunda iki hükumet 1933 Ocağında uzlaştılar ve 

Ankara iyi niyetini göstermek için, Mısır'daki temsilcisinin 

düzeyini maslahatgüzarlıktan elçilik düzeyine çıkarmayı 

kararlaştırdı. Kahire de aynı şeyi yaptı (18). 

( 15) Milliyet 9.12.1932. 

(16) Kol.oğlu, Dr.Orhan; a.g.e., s.160. 

(17) Milliyet 12.12.1932. 

(18) Gökalp, İskender ve Georgean, François; a.g;e., s.119. 
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Fes iki ülke arasında çelişkili biçimde sorun ve 
uzlaşma nedeni oldu. Fes 1952 darbesinden sonra Mısır I da 
Eski Rejim'in kalıntısı olduğu ıçın kaldırıldı. Ve bu 

konuda bir unutma dönemi baş~adı (19) 

Mısır-' da fes ile şapka arasındaki tartışma, simgesel 

bir değere sahiptir. 1926'da, batı yanlısı aydınlarla 

doğu yanlısı aydınlar arasında başlayan tartışma, El 

Ezher' in fetvasıyla dini bir hava, Saad Zoglul 'un mUdaha
lesiyle de milli bir ·görünüm kazanmıştır. Bu aynı zamanda 
milliyetçi-dinci Genç Mısır hareketinin temellerind~ 

de önemli bir etkendir. Bu aynı dönemde Mısır' daki sosyo

kültürel ilişkilerin karmaşıklığına da tanıklık etmek

tedir (20). 

İran Kralı Rıza Şah, ülkesinde göçebe aşiretlerin 

kamplarını, deve kervanlarinı, çarşaflıları ya da molla 

türbanlarını görmekten utanç duyuyordu. Bunlar O I nun 
gözünde uygarlıkta geri kalmış olmak demekti. Doğasına 

ters düşen bir şiddetle ve ülkesinin çıkarlarına karşı 

bile olsa, değişimi dayittı. Bu şekilde, aşiretleri, 

askeri yöntemlerle göç etmekten vaz·geçmeye, yazlarını 

hayvanların mahvolduğu kurak ovalarda geçirmeye mahkum 

etti. Geleneksel yerel giysileri yasakladı ve erkekleri 

ilk aşamada "Pehlevi .şaı,kası 11 adı verilen bir kep giymeye 

mecbur etti. Kepin siperliği secdeye kapanmada sorun 

yarattığı için ibadet sırasında arkaya doğru çevrilecekti 

(geleneksel islam toplumunda baş açılmaz). 

Türk örneğinin Rıza Şah 1 ı hızlandırdığı bir gerçektir. 

Geri kalmış olduğunu Türkiye' de farketmişti. Şapka örneği 
anlamlıdır. 11 Pehlevi kepi 11 , başlangıçta, külah, türban, 

(19) Kol.oğlu, Dr.Orh.:tn; a.ı;.e., s.172. 

(20) Gökalp, İskender ve Georgean, François; a.g.e., s.120. 
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ya da fötr veya diğer geleneksel başlıkların yarattığı 

dağınıklığa son vermek ve İran milli kimliğinin simgesi 
olmak üzere düşünülmüştü. Böylece İran erkeğini öteki 
0 uygarlaşmış" kişilerden ayırdedecekti. Fakat Türkiye' deki 

zarif şapkanın kullanımını düzenleyen kurallar karşısında 1 

insanın kafasına yapışan bu ilkel kepin yarattığı gülünç 
duygunun farkına varınca, hemen harekete geçti. Rıza 

Şah, Ankara'dan Başbakanını arayarak 11 uluslararası şapka"nın 

giyilmesini zorunlu hale getirecek hazırlıklara başlanılması 

talimatını verdi (21). 

Şapka devrimi Hindistan'da Ahmediye (Kadıy!ni) 

tarikatı tarafından benimsenmiş ve desteklenmişti. Bu 

tarikatın yayın organı Light=Işık adlı dergisi 16 Eylül 

ve 1 Ekim 1925 tarihli sayılarında bu desteği açıkça 

ortaya koyuyordu: 

"H.intli mollaların Ankara hükumetince kararlaştırılan 

giyim devrimini desteklemelerini kıvançla karşılıyoruz. 

İslam milli değil, dünya dinidir, dolayısıyla milli bir 

giysi kabul edemez. Ülkemizde. bazı çeşit giysilerin müslü
manlar ıçın ayırıcı ve zorunlu olduğu sanılmaktadır. 

Artık bu düşüncenin değişm~sinin za~anı gelmiştir" (22). 

Diğer taraftan Hintli Müslüman Yazar Muhammed Azbar 

Ali Kakurvi, fesin kaldırılmasıyla ilgili eleştirilere 

şu şekilde cevap vermektedir: 

"Hak ika ten sık sık bu gibi meselelera karşı çıkan 

din adamları, Avrupalı tenkitçiler ve Türk-İslim düşmanları 
basit konuları büyüterek müslümanları kışkırtmak peşindeler. 

(21) A.g.e., s.89. 
(22) Kol.oğlu, Dr.Orhan; a.g.e., s.124. 
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Gerçeğe bakarsak fesin Avusturya'daki fabrikalarda imal 

edilmiş olduğunu anlamakta güçlük çekmeyiz. Fesin kaldırıl

masının kendileri için hayli zararlı olacağ~nı sezen 

Avusturyalı fabrika tör ve tüccarlar Atatürk' ün aldığı 

karara karşı yaygara koparmaya çalışmış ve Türkleri kötüleme 

yoluna koyulmuşlardır. Fesin Bizanslıların son kalıntısı 

olduğunu da tarihten öğrenmiş oluyoruz". 

Avrupa'da fese karşı yaygın olan kin ve nefrete 

değinen Azhar Ali, Hindistan' da da bununla ilgili ilginç 

bir olay · yaşamıştır: 11 Hindistan 1 da nıüsl.ümanlar öteki 

milletler tarafından Türk yahut müslüman olarak adlandırılı

yor. Başka dinlere mensub kimseler kırmızı Türk fesi 

giyen bir müslüman görünce genellikle ~onuşmaktan kaçınıyor 

ve ilişki kurmuyor, 

bile. vermiyorlardı. 
geçmiştir 11 (23). 

bazı hallerde evlerini onlara kiraya 

Bu naçlz yazar böyle bir tecrübeden 

Şapka giyilmesini onaylayanlar arasına, Fransız 

yönetimindeki Kuzey Afrika I da, Abdülkadir Hacı Hamza 

adlı biri de katılıyordu. Bu zatın Mercure de France 1 daki 

konu ile ilgili yazısı şöyleydi:. 

"Türklerin şapka giymesi çok mürekkeb akıtıyor. 

Oysa, Kur'an'ın tek bir satırında, müslUmanın giymesi 

gereken veya gerekmeyen başlık konusunda tek bir satır 

bile bulunamaz" (24). 

Başlık konusunun, Mısır 1 ınkinden farklı bir şekilde 

milliyetçilik konusu halinde ele alınması, Filistin I de 

(23) Fauk, Prof.dr.Hanif; Atatürk (Urduca Yayınlarında), Ankara, 1979, 

· s.15-16. 

(24) Kol.oğlu, er.Orhan; a.g.e., s.124. 
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görüldü. Yahudilerle saV'aşta ortak bir cephe kuran müslüman 

ve Hristiyan Filistinliler, Musevilere kaptırmamak istedik

leri Kudüs ve çevresinde nüfus çoğunluğuna sahip olduklarını 

göstermek için fese bağlanıyorlardı. Öbür yandan Yahudiler
den de Filistinli görünmekte devam için hala fes giyenler 

pek çoktu (25). 

Atatürk devrimlerini aynen benimseyip ülkesinde 

de uygulamak isteyen Afganistan Kralı Amanullah Han şapka 

devriminde de aynı yolu izlemişti~. Kral Amanullah Hindistan, 
Mısır, İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya V'e TUrkiye'yi 

içine alan bir gezi yapmış ve bu seyahat boyunca şapkasını 
başından eksik etmemiştir. Fes ve peçenin yasaklanmasının 

İsllmcı çevrelerde dinsizlik ilin edildiği sırada Afgan 
Kralı' nın yaptığı bu gezi çok manidardır. Şapka devrimiyle 

ilgili en büyük tepkiyi gösteren Mısır El Ezher camiasında 

da şapkayı savunmayı sürdüren Afgan Kralı bir de şapka 

ile burada namaz kılarak başlıkla dinin bir ilgisi olmadığı
nı isbatlamaya çalışmıştır. Mısır'dan ayrılırken basına 

özel bir demeç vererek yaptıklarının doğruluğunu da· ortaya 

koymuştur: 

"Mısır gezim sırasında pek çok kimsenin fese, İslimın 

ayırıcı işareti olarak bağlandığını gördüm. Sanırım bu, 

şapka düşmanlarının propagandalarından ileri gelen bir 

yanılmadır. Bu halkı keyfince yönetmek isteyenlerle ayrılık 

yaratmak isteyen yabancıların işidir. Niçin bu propaganda? 

Niçin milslümana, hayatının maddi ve manevi bütün kaynakları

nı kaybetse de fesini korudukça müslüman kalacağını ve 

cenneti elde edeceğini aşılamak? Ben halkıma istediği 

(25) A.g.e., s.139. 
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Fesin İslam kuralları ve 
olmamıştır. İslam dini, 

eşitlik, sözüne bağlılık, 
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verdim. Lütfen dikkat ediniz. 
İslam dini ile hiçbir ilgisi 
adalet, özgürlük, dayanışma, 

çalışma, Allah' ın birliği, 

Peygamberine saygı ve dini farzların yerine getirilmesi 

üzerine kurul.muştur. Bunun · dışında müsl.üman, canının 

çektiği gibi, gerçek hayatın şartlarına uyan şeyleri 

seçmekte serbesttir (26). 

Şapka devrimi, bir yandan Türk insanını çağdaş 

bir görüntüye sokarken, bir yandan da başa giyilenin 

dinle bir ilgisi olamayacağını isbatlıyordu. Zaten müslüman-
1.ıkl.a · bir ilgisi olmayan ve I I. Mahmut' un zorla Osmanlı 

memurlarına giydirdiği fes bırakılıp yerine şapka giyilince 

en dindarlar bile kal.hl.erindeki inanca hiçbir zararı 

dokunmadığını algıladılar. · Giderek Osmanlı · egemenliği 

altında bulundukları zamanlar fes giymiş olan bütün müslüman 

ülkeler fesi çıkarttıkları gibi, şeriatı en saf bir biçimde 

uygulamakta ·oıan Suudi irabistan'da bile bütün subaylar 

subay şapkasını giydiler. Siviller de özellikle ülkeleri 

dışında şapka giymekte. hiçbir sakınca 

başa giyilenlerle iman arasında bir 

isbatlamış.oluyordu (27). 

(26) A.g.e., s.120-121. 

gö~mediler. Akıl, 

'ilişki olmadığını 

(27) Üçok, Coşkun; 11Atatilrk İslam Ülkelerinde Yeni Bir Çağı Başlatan 

Önder1', Belleten, C.45, sy.177, s.93-94. 
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4- GENEL OLARAK DEVRİMLER 

Mustafa Kemal o kadar yüksek bir ruha, büyüleyici 

bir şahsiyete, şahsını biçe sayarcasına kendini o kadar 

vatanına adayabilme özelliğine sahip bulunuyordu ve savaş 

ile barışın gereklerini yerine getirmekte o kadar başarılı 

idi ki, dünyanın diğer siyasi liderleri onunla kıyaslan-

dığında, ayın ve küçük yıldızların güneşin parlaklı-

ğı karşısındaki gibi sönük kalırlar. 

O genellikle Atatürk olarak biliniyor. O ... gerçekten 

de. . . Türklerin babasıdır. O I na "Mazlum Milletlerin Babası 11 

demek belki daha uygun düşer. Çünkü diğer milli liderlerden 

o, kendi milletinin olduğu kadar doğu farklı olarak, 

milletlerinin ve esir ülkelerin refahlarını ve istiklalle

İşte bundan dol.ayı O' nun Türkiye' de rini de düşünüyordu. 

ve Türkiye için yaptıklarının manası ve etkisi Türkiye 

sını.rlarını çok aşmaktadır. 

Doğu aleminin yetiştirdiği · btiyük insanlardan, Nobel 

ödülü sahibi, büyük şair Rabindranath Tagore, O'nun kişiliği 

ve başarılarının değeri hakkında gayet yerinde olarak 

şöyle demişti; 11 Kemal gelip, geçmişinin şanlı ha tırala

rını yeniden yaşatırcasına önümüze yeni bir Asya modeli 

koyuncaya kadar, Ttirkiye'ye "Avrupa'nın hasta adım" denirdi. 

Bu bakımdan Kemal' in getirdiği ruh en yüksek saygıya 

ve takdire layıktır. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında uğranılan yenilginin 

utancını bir tarafa bırakan ve ' iğrenç Sevr muahedesiniı 

tarihin çöp tenekesine atan Büyük Gazi, başa gelen fela

ketlerin ve yenilmişliğin acı hatıraların Türk milletinin 

kafasından silmiş ve onu azimle toparlanma ve yeniden 
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diril.me yoluna yöneltmiştir. Güçlüklerle dolu, dünyada 

bir eşine daha rastlanmayan bu nazik görevi yaparken 

önünde kendisine tavsiye ve il<:az yoluyla yardımcı olacak 
bir örnek yoktu. Fakat halkının enerjik ve kararlı işbirliği 

ile Kemal Paşa, Türk toplumunun çağdaşlaşması ve Türkiye'nin 

modern bir milli devlet olması için bir model ortaya 
koydu. Bu model Doğu mazlum milletlerinin dar ve bölgesel 

duygu ve bağlarını birleştirerek milli bir kişilik kazan
malarına yardımcı oldu. 

Bir millet yaratma ve geliştirme yolundaki Kemalist 

modelJ dağınık unsurların uyumlu ve sıkı bir siyasi birlik 

içinde toplanması ve bu siyasi kuruluşun ekonomik bakımdan 
gelişmesi ve kendin·e yeterli bir duruma gelmesi için 

bir plandı. Emsali görülmemiş yepyeni bir kavram, çok 

boyutlu bir yaklaşımla millete yeni bir güç ve yeni bir 

dünya görüşü kazandırarak cumhuriyetçilik, devletçilik 
ve hal.kçılık gibi ilk~lerle yalnız devlet gücünün dayandığı 

tabanı değil, fakat milliyetçilik, laiklik ve inkılapçılık 

ilkeleri üzerinde i a2!~mi ti tizlik ile durarak, toplumu 

manevi alanda, irşat ederek onun mahiyetini ve sosyal 

· yapısını da değiştirmek amacını gUdUyordu. Diğer bir 

deyimle, bu, O'nun geleneklere -bağlı, geri kalmış ve 

geriye bakan bir toplumu modern, canlı, atılgan bir millet 

yapmak için seçtiği bir modeldi. Bu model Uçüncü Dünya 

Milletleri aydınlarınca da benimsenmiştir (1). 

Atatürk'ün reaksiyon 
savaş Fas'tan Endonezya'ya 
modern hayata kendilerini 
tutmuştur (2). 

ve gericiliğe karşı .açtığı 

kadar bUtUn islam dünyasına, 

adapte etmeleri yolunda ışık 

( 1 ) Haqqi, S. A. H. ; 11 UçUncU Dünya Milletleri Açısından ~(ustafa Kemal ve 
Kemalizm", (Çev.Prof.Dr. Ahmet Edip Uysal), Atatürk Araştııına Merkezi 
Dergisi, Sy.3, s.341-342. 

(2) Wastı, Prof.Dr.S.Razi; 11Mustafa Kemal Atatilrk, Hindu Pakistan Güney 
Asya Müslümanları ve Atatürk'Un Refoıınları", Atatürk Devrimleri I. 
Milletl,erarası Sempozyumu, İstanbul, 1975, s.658. 
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Türk devrimi Asya ve Afrika' nın hemen hemen ezilen 

bütün uluslarını derece derece sarsmıştır. Gerilik Doğu I nun 

ortak yazgısıydı. Türkiye birbirini izleyen devrimci 

sıçramalarla, geri bir toplumdan nasıl ileri, çağdaş 

ve aydın bir ulus yaratıldığı Doğu 1 da çok yakın bik ilgiyle 

izl.enir. Asya ve Afrika ülkelerinin yurtsever 

ederler. Atatürk I e sonsuz 

aydınları 

hayranlık Türkiye 1 ye gıbta 

beslerler. Türkiye ve Atatürk, Doğu basınında sürekli 

olarak güncelliğini korur. Türkiye'de birbirini izleyen 

yenilik_ haberleri, Doğu ülkeleri gazetelerinin birinci 

sayfalarında yer alırlar. Yeni Türkiye 1 nin büyük bir 

saygınlığı vardır. Doğulu yurtsever aydınların gözünde 

Atatürk Türkiyesi ideal bir ülkedir (3). 

kurulmasıyla, bağımsızlık Türkiye C?mhuriyeti'nin 

konusunda,· isla.m alemi'nde büyük 

parlamaya başlamıştı. Özellikle 

bir ilmi t ve güven ışığı 

Hindistan yarımadasında 

çağdaş uygar-yaşayan müslürnanlar ... Ulu Önder· Atatürk'ü 

lığın bayraktarı olarak alkışladılar. Hint mtisltimanları 

arasında, Türkleri, Türkiye' yi ve büyük insan Atatürk' U 

öven birçok yazar ve ozanlar türemiştir. Muhammed Tevfik, 

Muhammed Az har Ali, Muhammed Mirza Dehlevi ve Dr. Seyd 

Nazır Hüseyin vbz. gibi yazar, ozan ve mütercimler tarafın

dan Atatürk hakkında Urduca çok değerli araştırmalara 

dayanan eserler neşredilmiştir Hind yarımadası müslUman-

1.arının Atatürk hayranlığı yalnız aydınlar çevresine 

özel değil, halk kitlesi arasında da, belki de aydını.a

rınkinden daha güçlü ve daha samimi idi (4). 

Kemal Atatürk 1 Un başlattığı rönesans hareketine 

karşı sınırsız takdir duygularını besleyen Al Htme İkbal 

(3) 

(4) 

Şimşir, Bilal N.; 11Atatürk ve UçUncü Dünya Ülkeleri", 8. Türk Tarih 
Kongresi, C.III, Ankara, 1983, s.1931. 
Fauk, Prof.Dr. Hanif; Atatürk (Urduca Yayınlarında), Ankara, 1979, 
s.11-12. 
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1930 yılında şöyle diyordu: "Gerçek olan şudur ki bugün 

müslüman uluslar arasında dogma tik uykudan sil.kinmiş 

ve öz-bilince ulaşmış tek ülke Türkiye 1 dir. Yalnızca 

Türkiye düşünce özgürlüğüne sahip çıkmıştır, yalnızca 

Türkiye idealden gerçeğe geçebilmiştir... Diğer Müslüman 

ülkeler mekanik bir biçimde eski değerleri tekrarlarken, 

Türkiye yeni değerler yaratma yol.undadır. Türkler, kendi

ler ine derinlerdeki benliklerinin ne olduğun öğreten 

büyük deneyimler geçirmişlerdir (5). 

Türk Kurtuluş Savaşı gibi Türk Devrimi de Doğu I yu 

derinden etkiledi. Hindli yazar Sinha, Türk Devriminin 

Hindistan' daki etkisini şöyle anlatıyor: "Mustafa Kemal' in 

devrimleri Türkiye için büyük bir· rönesanstı. Bütün Asya I yı 

da etkisine aldı.· Bu gerçeği yans·ı tan Bulgaristan Türkleri 1 

nin gazetesi Deli Orman, 1929 yılırida şöyle yazıyordu: 

rıTıpkı Fransız İnkılabı gibi coşkun Türk denizinin dalgaları 

da, şimdi Asya' yı sarıyor. İran I daki i nkılab hareketleri, 

Bece Saka 1 nın boynunu vuran genç Afganlıların zaferi, 

Mısır'daki açık_ gösteriler ve Hindistan'daki derin kaynaşma 

büyük denizin dalgalarındandır. 

"Gazetenin bu sa tırl.arında büyük bir gerçeklik 

vardır. Çünkü bir ölçüye kadar Hindistan, Türk devriminin 

etkilerinden en fazla esinlenen Doğu ülkelerinden biriydi• 

Mustafa Kemal, bu uygar çağda, saltanatın ve hilafetin 

birer 1 üks olduğunu, sömürücülüğün insanları zincire 

vurduğunu, bundan kurtulmak için tam bağımsızlığın şart 

olduğun görmüştü. Tam bağımsızlığınsa insanların ve ulusun 

en doğal hakları bulunduğunu ve bu hakların ne pahasına 

(5) Bildiriler ve Tartışmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
Atatürk'tin Doğumu'nun 100. Yıl Dizisi, Ankara, 1983, s.621. · 
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olursa olsun elde edilmesi gerektiğini biliyordu. Bu 

düşünceleri genç kuşakların kafalarında yer etti. Bu 

genç kuşağın Hindistan' daki temsilcileri, Pandi t Jawaharlal 

Nehru ve Subhas Çhondra Bose' ydi. 1920 1 den ber·i Hindistan 

İngiliz yönetimine karşı mücadele ediyordu. Ama bu, tam 

bağımsızlık düşüncesiyle değil II İngiliz İmparatorluğu 

içerisinde özerlik: 11 (Dominion Status) amacıyla yönelen 

rıyerel Hüktimet 11 istiyordu. Bu yüzden Hindistan' daki TUrl{ 

heyecanı kampanyası sırasında, 1921 Alımedabat Kongresi' nde 

Hasra t Mohani, bağımsızlık ( Swaraj) teriminin 11 tam bağım

sızlık biçiminde tanımlanmasını teklif ettiğinde Gandi' nin 

de karşı çıkmasıyla önerisi kabul edilmemişti. 1922 Gaya 

Kongresi 1 nde Basant Kumar'ın aynı yöndeki önerisi de 

aynı sonuca uğradı. Asıl neden o günlerde Hindistan'ın 

tam bağımsızlıktan çok, Türk- Davasıyla uğraşan ve ülkenin 

henüz tam bağımsızlık mücadelesine hazır olmadığına: inanan 

Maba tına Gandi 'nin düşüncesinin bu yolda olmamasıydı. 

Fakat Tilrk devriminin dalgaları genç kuşağa yepyeni bir 

heyecan aşıladı ve Türk Kurtuluş Savaşı' ndan ve Mustafa 

Kemal' in geri kalmış bir Doğu uliısunu hızla çağdaşlaştır

masından büyük çapta etkilenip esinlenen Subhas Çhandra 

Bose, · 1928 Kal.kil ta Kongresi I nde derha'J. tam bağımsızlık 

savaşının ilanı için öne atıldı. Gençlerin haykırışı öylesi

ne güçlüydi ki, bu sefer Mahatma Gandi bile onları yatış

tıramadı. En sonunda "Dominyon Statüsü11 terimine isyan 

edildi ve 1929 Lahor Kongresi' nde Anayasa' nın birinci 

maddesindeki "Swaraj 11 (bağımsızlık) kelimesinin 11 Tam 

Bağımsızlık 11 anlamına geldiği ilk defa açıkça haykırıldı. 

ıroominyon Sta tüsüır çığlıkları Havi nehrinin kumlarına 

gömüldü. 1929'dan sonra, o zamana kadar 11 Dominyon StatüsU"nü 

savunmakta olan Maha tına Gandi 'de bunun yararsızlığına 

inandı ve "Dominyonlar halkının İngili.z İmparatoru' nun 

esiri olduklarını, oysa Hintliler'in değişik gelenek 
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ve görenekleriyle asl.a İngiliz ailesinin bir ferdi olamıya

cağını, bütün dünya ülkeleri ailesinin bir üyesi olabile

ceklerini, ancak bunu elde edebilmek için önce tam bağımsız 

olmak gerektiğini anladı (6). 

Gandi 1924-1928 yıllarında Mustafa Kemal' i sessizce 

ve dikkatle izler. Türk devriminden etkilenir. Mustafa 

Kemal' in Türkiye' de gerçekleştirdiği devrimi, Hindistan I da 

başka yollarla gerçekl.eştirmeğe çalışır. Ben Hindistan 1 ı 

sadece İngiliz boyunduruğundan değil her türlü boyunduruk

tan kurtarmak istiyorum" der. Kadın hakları, eğitim, 

laikl.ik, mil.liyetçelik, ekonomik gelişme, din vb. alanlarda 

Mustafa Kemal' in yaptıklarıyla Gandi' nin yapmaya çalıştık

ları arasında büyük benzerlikler göze çarpmaktadır (7). 

Hindistan'ın Gandi'den sonraki en büyük · önderi 

Mehru, Atatürk' ti Doğu' da "modern çağın yapıcısı II olarak 

görmekte ve "Kemal Atatürk ya da bizim 0 1 nu o zamanlar 

tanıdığımız adıyla Kemal Paşa, gençlik günlerinde benim 

kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman pek çok 

duygulandım. Türkiye'yi çağdaşlaştırma yolunda Kemal 

Ata ttirk I ün giriştiği genel çabayı, büyük bir beğeni ile 

karşıladım. O'nun dinamizmi; yılmak, yorulmak bilmezliği 

ihsanda büyük bir etki yaratıyordu. O, Doğu 'da modern 

çağın yapıcılarından biridir. O' nun büyük hayran] arı 

arasında bulunmakta devam ediyorum" (8) demektedir. 

Nasıl Fransız inkılabı, milliyetçilik duygusunu 

iseı Türk kıta Avrupa' sı dışında diğer alanlara yaymış 

Kurtuluş Savaşı ve Atatürk İnkılabı 

(6) Sinha, R.K.; Mustafa Kemal ve Mahatma Gandi, 
s.241-243. 

(7) Şimşir, Bilal N.; a.g.m., s.1931. 

da sömürgecilikten 

İstanbul, 1972, 

(8) Çiller, Selahaddin; Atatürk İçin Diyorlar ki, İstanbul, 1965, 
s.283-284. 
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kurtulma, bağımsız olma hareketlerinde etkili ol.muştur. 

örneğin, Pakistan 1 ın kurtuluş eyleminde, ulusal bir devlet 

olma çabasındaki önderi Muhammed Ali Cinnah şu soruyu 

milslUman halka yöneltiyordu: 11 Ata tUrk gibi bir önder 
önlerinde dururken Hind mUslümanları bugünkü durumlarına 

hala razı o lacakl.ar mı? 11 ( 9) • Pakistan' ın kUruc usu o lan 

Ali Cinnah, Atatürk'ü isl§.m toplulukları bakımından 11 sisle
rin arasından ışıldayan ve yepyeni bir kaderin yolunu 

gösteren parlak bir yıldızıı olarak telakki ettiklerini 

açıkça ifade etmekten kaçınmamış, Mustafa Kemal. 1 in ölümünden 

kısa bir süre sonra Aralık 1938'de Patna'da toplanan 

İsl§.m Cemiyeti Kongresi' nin yirmialtıncı oturumunda yapmış 

olduğu konuşmada geçen şu cümleleriyle Doğu'nun mazlum 

milletleri için bir II ilham kaynağı II olduğunu açıkça dile 
getirmiştir: "Kemal Atatürk I ün şahsında İsl§.m dünyası 

büyük bir kahramanı kaybetmiştir. Hindistan müslümanları 

önlerinde bir ilham kaynağı olarak duran bu büyük müslU

manın kendilerine verdiği örneği gördükten sonra da, 
hala bu batağa ayakları saplanmış olarak kalmakta devam 
edecekler mi? (10) 

Hektor Bolitho'ya göre Muhammed Aı'i Cinnah AtatUrk'ün 
hayat hikayesini okuduktan · sonra · bir hayli etkilenmişti. 
11 Bundan sonra Cinnah, Atatürk.sözünü dilinden düşürmemişti. 
Öyle ki kızı o I na 11 Gre y Wo l f 11 (Bozkurt) demeye başlam ı.ş t ı. 11 

(Hector Bolitho, 11 Cinnah: Creater of Pakistan 11 1 1954, 
s.102) (11). 

Tüm Hindistan Müslüman Birliği Başkanı ve Pakistan'ın 

kurucusu Muhammed 

müsl.Umanların ve 
ediyordu: 

Ali Cinnah, Aynı zamanda Atatürk'Un 

ezilmişlerin lideri olduğunu da ifade 

(10) Bildiriler ve Tartışmalar, s.609-617. 
(11) Fauk, Prof,Dr. Hanif; a,g.e., s,42, 
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11 Çağdaş islam · dünyasındaki en bliyUk müslUmandı 

ve kuşkusuz tüm isl§.m dünyası önce öllimüne derin yas 

tutacaktır. Çağdaş Türkiye' nin yapıcısı ve kurucusu olarak 

ve başta Yakın Doğu I nun müslüman devletleri olmak üzere 

dünyanın diğer kalan kısmına örnek olarak yaptığı çeşi tl.i 

ve olağanüstü hizmetleri karşısındaki hayranlığı bir 

basın demecinde yeterince açıklayabilmek olanaksızdır •.. 

Halkını kurtarmak ve yeniden oluşturmak konusunda izlediği 

dikkate değer yöntemin dünya tarihinde bir benzeri daha 

yoktur" (12). 

Atattirk'Un gerçekleştirdiği devrimler Hind Müslümanla

rının düşünce ufkunda yeni çığırlar açmıştır. Ayrıca, 

Urduca I da Atatürk I ün hayatı ve başardığı işlerle ilgili 

çıkan kitaplarda, müslümanların siyasi şuurlarının geliş

mesi ve mücadelelerinin süra tle hedefe ·ulaşmasına yardımcı 

oldu. Ata tUrk' Un fikirleri ·Hint yarımadası müslUman dUşli

nürlerinin görüşlerini bir hayli etkilemişti ... 

Ata tUrk' Un ortaya koyduğu örnek, Müslümanların 

gayretlerine yeni bir ışık tuttu. Atatürk 1 Un ortaya koyduğu 

milliyetçilik fikri, Pakistan fikrinin Hind yarımadasında 

tutulmasına yardımcı oldu. Doğrusu, Atatürk' Un görüşü 

ve coğrafi gerçeklerin kabulü fikrine dayanan Pakistan 

tezi, birbirine o kadar benziyordu ki bunları birbirinden 

ayıramayız ..• 

Şüphesiz ki, Atatürk'U örnek alan, Hint yarımadası 

müsl.Umanlarında meydana gelen ideolojik değişiklikler 

Pakistan'ın kuruluşuyla neticelendi (13). 

( 12) Kol.oğlu, Dr. Orhan; Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, 
s.84. 

(13) Fauk, Prof.Dr. Hanif; a.g.e., s.42. 
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Kadın hakları konusunda Hindistanlı yazar Azhar 

Ali, tamamen Türkiye 1 yi destekliyor ve kadın-erkek eşitliği-

nin Hazreti Peygamberin tal.ima tlarından birisi olduğu 

üzerinde duruyor: 

"Türk milleti uzun bir müddet düşUaüp taşındıktan, 

geçirdiği tecrübelerden sonra buglinkü şartlara uyarak 

çarşaf ve peçeli kadınların güven ve cesaretten yoksun 

oldukları kanısına varmıştır. Korkak ve zayıf karakterli 

bir anne, evlatlarına kötü bir tesir bırakır ve bu gibi . 
anrielerin çocukları yiğit birer vatandaş olamazlar 11

• 

Yazar İstiklal Savaşı' nda Türk kadın ve erkeğin 

yanyana çarpıştığını ve mücadele ettiğini hatırlatarak 

erkekler kılıçlarıyla siyasi bağımsızlığa katkıda bulunur

ken, kadınlar da bil.eklerinin kuvvetiyle hürriyetlerine 

kavuştuklarını anlatmaktadır. 

Çocukların bağımsızlık ve sorumluluğun ilk dersini . 

annelerinden öğrendiklerini ifade ediyor ve şöyle diyor: 
11 Her Türk ülkesinde, çarşaf ve peçeye ihtiyaç olmadığını 

şimdi iyice anlamıştır. Çarşafsız da Türk anaları, Türk 

kızları korunabilir ve bizzat çarşafsız da namus koruna

bilir ve zaten kadınlar da kendi şeref ve haysiyetlerini 

koruma durumuna getirilmiştir 11 • 

Yazar kadınların dört duvar arasına hapsedilmesinin 

Bizansl.ıl.ar'dan ya da Yunanlılar'dan kalma bir adet olabi

leceğini ve Türklerin bunu farkettikleri için bu adeti 

terkettikl.erini söylüyor ve Türk kadınlarının özgürlüğe 

kavuşmasından son derece memnun oluyor ve kendilerine 

daha çok hak verilmesini şiddetle savunuyor ve Hint kadın

larının perdeli arabalarla geçerken göz banyosu yaptıklarını 

bu arada anlatmaktan kendini alamıyor (14). 

(14) A.g.e., s.17-18. 
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Bu arada, Ocak 1939'da Hindistan'ın Doğu Bengal 

eyaletinde bir okul açılır. Lise düzeyinde bir okuldur. 

Türkiye Cumhuriyeti I nin kurucusu Atatürk öleli henüz 

iki ay olmuştur. Büyük ölünün anısını yaşatmak için yeni 

okula II Atatürk Lisesi II adı verilir. 11 Atatürk High School 11 

denir. 

Okulun hangi koşullarda açıldığını anlamak için 

Bengal' in o günlerdeki havasını kısaca anımsamak gerekir. 

Bugün büyük bölümü bağımsız Bangladeş Devleti sınırları 

içinde kalan Bengal, o tarihte İngiliz sömürgesiydi. 

Türk Kurtuluş Savaşı 1 nın kahraman lideri Gazi Mustafa 

Kemal, bütün sömürge halklarının olduğu gibi, Bengal 

halkının da kurtuluş ümidi ol.muştu. Kurtuluş için çırpınan, 

silaha sarıl.an, savaşan bütün Asya ve Afrika halkları 

O'nu bir lider olarak benimsemişlerdi. Batı sömürgeciliğine 

iarşı kur~uluş ve bağımsızlık bayrağını açan ulusal lider

ler, Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almağa, o'nun izinden 

yürümeye çalışıyorlardı. Batı emperyalizminin yenilmez

liği efsanesini yıkmış olan Mustafa Kemal Atatürk, asya 

ve Afrika halklarının gözünde bir kahramandı. Doğu·Bengal'de 

de çok sayılan, yüceltilen büyük bir kişiydi. 

Atatürk'ün 

rinı, bu arada 

zamansız ölümü, Asya ve Afrika halkla

Doğu Bengal halkını derinden sarsmıştı. 

Bengal, sanki kendi liderini yitirmişti (15). Yüzlerce 

camide Büyük öl.ünün ruhu için yakarıl.mış, açık havalarda 

yaslı kitle toplantıları yapılmış, öğretmenler, öğrenciler 

a~lıyarak söylevler vermişlerdir. 0 1 nun ruhuna gösterilecek 

gerçek saygının O' nun izinde yürümek olacağı da vurgulan

mıştır. 

(15) Şimşir, Bilal N.; 11 Doğu Bengal.'de Atatürk Lisesi", Belleten, 
C.43, No:170, s.416. 
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İşte bu hava içinde Doğu Bengal'in Noakhali il.ine 

bağlı Daganbhuiya kasabasında açılan bir okula "Atatürk" 

adı verilir. Daganbhuiya oldukça yoksul bir bölgenin 

merkezidir. Bölge nüfusunun çoğunluğu müslümandır ve 

tarımla geçinir. Yeni 

Üniversiteye özellikle 

okul bölgenin en yüksek okuludur. 

Kalküta Uni versi tesi I ne öğrenci 

yetiştirmeyi amaçl.ar (16). 

1934 yılında Atatürk'ün daveti üzerine Rıza Şah 

Türkiye 1 yi ziyaret etmişti. İran Şahı bu ziyareti sırasında 

Türk önderine ve reformlarına kısa zamanda o kadar hayran 

oldu ki, İstanbul iran kolonisine yaptığı konuşmada şöyle 

dedi: 

11 Türkler ve İranlılar arasında mevcut olan karşılıklı 

sempati ve sevgi hissi beni son derece etkiledi. TUrkiye'yi 

ikinci vatanınız 

leriniz ol.arak 

olarak biliniz ve Türkleri de gerçek kardeş

dtişününtiz. Mevcut dostluğu geliştirmek 

üzere elinizden her gel.eni yapmanızı sizlerden istiyorum. 

Ben şahsen bu iki kardeş ülkenin bilgisizlik, dini fanatizm 

ve suni politik sınırlarla, yıllardır mevcut olan tUm 

anlaşmazlıkları çözümleyerek, yapıcı, samimi ve karşılıklı 

bir dostluğu kendi iktidarım sırasında gerçekleştirilmiş 

olmalarından gurur duymaktayım ( 17). 

İran Şahı Türkiye'yi ziyaretinde, Trabzon'dan Samsun'a 

kadar Yavuz Zırhlısı ile gelmiş, Samsun'dan sonra da 

trenle Ankara I ya doğru yola koyul.muş idi. Amasya' dan 

geçerken ise Amasya valisini yanına kabul etmiş ve kendi

siyle Türkçe konuşmuştu (Annesi Türk olduğu için Türkçe 

biliyordu, nitekim Atatürk ile de Türkçe konuşmuşlardı). 

(16) A.g.e., s.420. 
(17) Amouzegar, Dr .P.; ''Rıza Şah I ın Refoıınlarında Kemalizm' in Etkisi", 

Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, s.631-632. 
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Bu sohbet sırasında Şah, Vali 'ye şu sözleri söylüyor: 11 Sizin 

inkılablar çok mühim ama harf inkılabı hepsinden mühim, 

ne yazık ki biz yapamadık" (18). 

İran Şahı' nın Türkiye' yi ziyaretinin amacı konusunda 

gazetelerde 

genellikle 

çıkan haber ve makalelerde yer alan düşünceler 

şu noktalarda toplanmaktaydı: Atatürk inkılab-

ıarını, Türkiye' deki yenilik ve 

görmek, bunun yanında İran'ın 

örneğin bu konuda 16 Haziran 

ilerlemeleri bizzat yerinde 

dış ticaretini gel.iştirmek. 

1934 tarihli Times ile 21 

Haziran 1934 tarihli Near East Indıa adlı gazetelerde 

konuya ilişkin olarak çıkan yazılarda Rıza Şah' ın Türkiye 

ziyaretinin büyük bir önem taşıdığına işaret edil.erek, 

ülkesini ileri bir _seviyeye Ulaştırma çabalarında bulunan 

İran hükümdarının Mustafa Kemal 'e çok şey borçlu olduğu 

bel.irtilir (19), 

İran Şahı, Türkiye·· gezisini tamamlayıp ülkesine 

dönerken, Atatürk inkılaplarının üzerinde bıraktığı etkiyi 

belirtmesi açısından ilginç olan şu cümleleri İran sınırını 

henüz geçtiği sırada söylemişti: "Biz büyük bir insanla 

görüşmeye gitmiştik. Biz d·e ulusumuzu, 

ulaştırdığı düzeye eriştirmel.iyiz''. (20). 

O' ııun ulusunu 

Rıza Şah, Türkiye' ye yaptığı ziyaretten ve Ata tUrk' tin 

reformlarından o derece etkilenmiştir ki bir an evvel 

İran'a dönerek benzer değişiklikleri gerçekleştirmeyi 

kararlaştırmış ve Türk tecrübesinden de yararlanma olanağı 

söz konusu olduğundan başarıya ulaşmak açısından daha 

emin olarak yurduna dönmüştür. 

(18) Üçok, Coşkun; "Arap Alfabesini Kullanmayan Müsltimanlar", Harf Dev
riminin 50. Yılı Sempozyumu, s.101. 

(19) Anbarcıoğlu, Meliha; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İran'da Yapılan 
Reformlar", A.U. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve 
Edebiyatları Arai'tırmaları, C.III, Sy,IV, s.30. 

(20) Anbarcıoğlu, Meliha; a.g.e., s.30. 
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Rıza Şah yeni fikirleri ve sosyal reformları ithal 

etmedeki tipik sabırsızlığı ile 

Başbakanına kendisini karşılamaya 

daha Tilrkiye'de iken 

gelenlerin artık fana-

tizm ve bilgisizlik sembolleri sayılan fes ve sarık takma

malarını; kadınların kurtuluşlarının, sosyal ve politik 

yüksel.işlerinin işareti olmak üzere peçe ve feracelerini 

çıkarmaya şiddetle teşvik edilmelerini emretmiştir. Atatürk' 

ün, büyük bir sosyal devrimin, 11 toplumun yarısı yerde 

kalıp diğer yarısı göklere yüksel.irse" gerçekleşemeyeceğini 

belirten sözlerini çok iyi hatırlamaktaydı. Her ikisinin 

de iki cins bir arada düşünülmeden il.eri adımların atılama

Y aca ğı ve kadınlar la erkeklerin "ileri ve yenilik Ulkes ine 

yolculuğunun . çeşitli safhalarından birlikte geçmeleri 

gerektiği hakkında zihinlerde hiçbir soru yoktu. 

Atat tir k politik ka rarıar ı nı verirken dini mülahaza-

1. arın hiçbir şekilde etkisi altında kalmayacağını açıkça 

belli etmiş idi. Rıza Şah vatandaşlarının dini özgürlük

lerinin tam olması ve islam dinini saf dışı etmeden devle

tin dinden ayrılması konularına inanmakta idi. Her ikisi 

de fanatizme karşı idiler ve fanatizmi, halkın kalbine 

dayanmış bir zehirli hançer telakki ediyorlardı. Fakat 

mantık, bilim, ilim ve akılla bağdaşan ortadaki ve doğal 

dine inancı da destekliyorlardı ... İslim dinini barışall.aş

tı rarak ve onu bir politik silah ve dünyevi bir müessese 

olmaktan çıkararak, gerçekte hem dini yüceltmiş hem de 

onu özgürleştirmiş oldular (21). 

Türkiye' de birbirini izleyen yenilik haberleri, 

Doğu ülkeleri gazetelerinin birinci sayfalarında yer 

alır. Yeni Türkiye I nin büyük bir saygınlığı vardır. Doğulu 

yurtsever aydınların gözünde ideal ülkedir Atatürk Türki

yesi. Mısır'ın Hızbel-vatani partisi üyelerinden Avukat 

(21) Amouzega·r, Dr. P.; a ;g·, m., s ,635. 
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Fikri Abaza 1933 yazında tatilini geçrimek üzere 

Türkiye'ye gelir ve 11 Yaşa, Yaşa •.. Yaşasın Türkler başlı

ğıyla El ahram gazetesinde şunları yazar: 

"Ah ey Mısır, Aferin ey Türkiye! 

"Türk toprağına ayak basarken·durumunun değişmediğini, 

onuru çiğnenmiş, yabancı .bağlarla bağlanmış, boğulmuş 

ve idam edilmiş Doğu ülkelerinden birinde bulunacağımı 

sanıyordum. Ama Türkiye I de neler gördüm? Düşündüğümün 

tersini, ulusal azametin her şeyi sürüp mahvettiğini, 

Türk burnunun yüksele yüksele göğe çarpacak dereceye 

vardığını, İngiliz olsun, Fransız ya da İtalyan olsun 

bütün yabancıların başlarının eğile eğile yerlere sürtünecek 

dereceye uliıştığını gördüm. (Yurdumun durumu bunun tersidir). 

"Arkadaşlarımın birine bir viski ısmarladım. Garson 

yüzüme kızıl bir bakışla dik dik bakarak emredici bir 

dille "TUrk rakısı iç" dedi. Ey milliyet, ey yurtseverlik, 

sana saygı duyuyorum. Bana rakından, birandan ve şarabından 

ver. Yabancı zehirlerini imanı zayıf olan miskin ülkelere 

bırak, dedim. 

"Odamda, 'Çanaklis I sigaralarından bir paket sigara 

bırakıp çıkmıştım. Öğleden sonra döndüğümde paketi bula

madım. Öfkelendim ve hademeyi çağırdım. Sigara paketinin 

ne olduğunu sordum. Habis bir mal olduğu için yok ettiğini 

söyledi. Habis malın yabancı malı olduğunu söylüyordu 

ve bana Türk tütünü ve kibri ti hediye ederek bunları 

kul.l.anmamı rica etti. 

Yabancı mağazalar, kendi dilleriyle yazılmış tabela 

asamazlar. İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan ve Yunan

lıların Türkiye 1 de dilleri, yeni harflerle yazılı Türkçedir. 
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Türkçe, istinaf ve temyiz edilemez. Emir il~ bütün dillere 

egemendir. 

Türkiye'de yabancı çevre hissetmiyorum. 

yalnız kapitülasyonları değil, kapitülasyonlardan 

lanan ulusları da. ezmiştir. Yabancılar öldü, 

yaşadı" (22). 

Türkiye 

yarar

Türkler 

Atatürk devrimleri, Mısır' da gelenekçi akımlarca 

reddediliyordu. Harf inkılabına Gelenekçi akım baştan 

itibaren şiddetle saldırdı. Arap alfabesinin, müsltiman 

halklar arasındaki bağlara güçlendirdiği ve gençliğin 

kutsal ki tabı öğrenmesini kolaylaştırdığı iddia ediliyordu. 

Reşit Rıza'ya göre Kemalist propaganda, islim dininin 

yeni Tür~iye hayatına uygun düşmediği fikri üzerine kurul

muştu. Ona göre bu tez, Hristiyan misyonerlerin ve Avrupalı 

siyasetçilerin propagandası ile aynı nitelikteydi. 

Gelenekçiler arasında bazıları, Kemalistlerin latin 

alfabesi lehinde yaptıkları seçimin ve hilafetin kaldırıl

ması kararının arkasında Batı'nın olduğu düşüncesi ağır 

basıyordu, çünkü her iki karar da Türkiye 1 yi Batı dünyasına 

doğru çekiyordu. 

M6dernleşmeci akıma gelince, bu akım, Ankara'daki 

ve İstanbul' daki Mısırlı muhabirlerin bilgilendirmeleriyle 

Ankara'nın reformlarını büyük bir ilgiyle izledir. El-Mukad

dam'ın İstanbul muhabiri, İstanbul Universitesi'nde toplanan 

bir konferansta ha ti bin şunları söylediğini aktarır. 

"Türkiye, tarihi bir rastlantı sonucunda Arap alfabesini 

kullandı. Bu alfabe kesinlikle modern uygarlığa uyarlan

mamıştır" (23). 
(22) Şimşir, Bilal N.; 11Atatürk ve Üçüncü Dünya Ülkeleri", s.1931-1932. 
(23) Gökalp, İskender ve Georgeon, François; Kemalizm ve İslam Dünyası, 

(Çev. Cüneyt Akalın), İstanbul, 1990, s.121-122. 
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Konusu Endonezya I nın geleceği olan büyük bir tartışma, 

Endonezya milli hareketinin iki liderini, cumhuriyetin 

gelecekteki başkanı Sukarno ile islilm çizgisindeki Müslüman 

reformcu Notsir; 1940 1 da karşı karşıya getirdi. Tartışmanın 

odak noktasının Kemalist tecrübe olduğunun tesbi ti ilginç

tir. Laik tipte bir milliyetçilik yanlısı olan Sukarno, 

üstü kapalı bir biçimde Türk modelinden esinlenmeyi öneri

yordu. Devlet ile dini birbirinden ayırarak diyordu Sukarno, 

Mustafa Kemal her ikisini de güçlendirmeye çalıştı ve 

gerçek bir demokrasinin kurulmasını mümkün kıldı. Na tsir 

ise kendi açısından, rakibinin tahlillerine karşı çıkı

yordu. Düşünce ve ifade özgürlüğünü dikkate almayan tek 

parti rejimi ile Türkiye, bir demokrasi olarak görüle

mezdi ( 24). 

İslim dünyasının çevresindeki konumuna rağmen, 

"ortaçağır sultanlarının sultasında yaşayan ve sömürge 

yönetimi altındaki ekonomik ve toplumsal gerilikl.erinden 

kaygı duyan İngil.iz Malezya' sının Mal.ayol.arı Atatürk 

devrimlerinden kaçınılmaz olarak etkilenmişlerdi, 

Av:rupalı Richmond Wneeler' in 11 Modern Malay 11 adlı 

raporunda; Malezya I da bulunduğu sıralarda, Hintli mUslU

manlar tarafından işletilen dükkanlardan Mustafa Kemal' in 

yüzlerce portresinin Genç Mal.aylar tarafından 

belirtiyor. Yazar Müttefik devletlerinin ezici 

alındığını 

güçlerine 

karşı asyalı bir gücün kafa tutması fikrinin bu genç 

Mal.ayları bir ölç tide heyecanlandırdığını söylüyor. Mal.ay 

basını, Ata ttirk tarafından gerçekleş:tirilen inkılaplardan 

söz etmişti. "Radikal fikirli" Mal.aylar bir gün nmodern 

Türkiye' yi taklid etmeyi umuyorlardı. 

(2-4) A.g.e., s.41. 
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Mal.ay kitaıı katalogları Atatürk devrimine ilişkin 

bir dizi ki tap listesini sıralamaktadır. Örneğin Kelamtan 1 

daki bir basımevi, Atatürk'Un biyografisini ve Türkiye'de 

meydana gelen olayları roman gibi anlatan birçok kitap 

yayınlamıştır. 

O sıralarda, isl§.m yönelişli bu Mal.ayların yazıla

rında, açık bir çelişki görüyoruz. Bir yanda, Atatürk' Un 

askeri başarasını, Türkiye'nin yeni anl.ayışını ve eski 

sistemin yıkılışını onaylıyorlar. Öte yandan, Devrimin 

reforml.arının çok ileri gittiği kanısıtiı taşıyorl.ardı (21). 

Osmanlı İmparatorluğu' nun korlarından ve küllerinden 

yepyeni modern bir ülke ·yaratarak emperyalist istical.arın 

düşlerini sona erdiren Atatürk'ü Müslümanlar kendi model

leri ve kahramanları olarak görmeye başlad.ılar. Atatürk 

müslüman rejenerasyonunun sembolü oldu. 

Bağımsızlığına kavuşur kavuşmaz Pakistan halkı 

Türk halkı ile kardeşlik ilişkileri kurmaya başladı• 

Pakistan Başbakanı z. A. Bhutto 1 nun her iki halkı yakınlaş

tırmak için çok çalıştığına şahit oluyoruz. 24 Ocak
1 ta 

Anıtkabir 1 de yaptığı konuşmada, •ilhamını Atatürk 1 ten 

aldığı gerçeğini sakl.amıyor. 

"Bundan ev:ııel çeşitli mUnasebetlerl-e büyük Türk 

Liderinin Anıtkabirine gelmiştim, Fakat bu özel bir vesile

dir. Modern Türkiye' nin kurucusundan, Türk milletinin 

babasıdan, savaşın küllerinden bugünkü Türkiye'yi yaratandan 

ilham almaya geldim. Benim milletim de Türkiye'nin kardeş 

lil.kesidir ve biz de büyük sıkıntıl.ar geçirdik, fakat 

biz de Türkiye gibi yeniden yüksel.ecek ve geçmiş tarihimizin 

(25) A.g.e., s.187-194. 
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şerefini iade edeceğiz, ey büyük Atatürk. Bu büyük halkın 

bUyük lideri, işte sana andım budur". 

30 Kasım 1973 Başbakan Bhutto kendi doğum yeri 

olan Larkana I da, müslüman rejenerasyonunun sembolü Mustafa 

Kemal Atatürk' Un anı tını büyük bir zevkle açıyordu. ÇUnkü 

burası onun kelimeleri ile "çocukluğumda Atatürk hakkında 

okuduğum ve cesaretine, -parlaklığına, reaksiyonlara ve 

yapacaklarını gölgelemek isteyenlere karşı savaşmaktaki 

kararlılığına şaşırıp hayran olduğun yerdir". Böylece 

kendi hislerini ifade etmekle kalmamış kıt'a altındaki 

tüm mtislümanl.arın özellikle ·Pakistan' daki müslümanların 

da hislerine tercüman olmuştur (26). 

Orgeneral ~!uhammed Ziya Uı. Hak Türkiye' ye geldiğinde 

isl!m ülkeleri il.e özellikle Türkiye ile. Pakistan' ın 

özel ilişkilerinden söz e·derken; 11 iki ülke arasındaki 

ilişkiler sadece belirli kişi ve iktidarlara değil, doğrudan 

halka inmektedir" d~mişti. Pakistan ve Türkiye'nirt tarihsel 

bağlarından söz ederek; "Müslümanlığın yanı sıra, diğer 

birçok ögeler de iki ülke uluslarınin yaklaşımına katkıda 
bulunmuştur. Ruh yapıları ve kültürleri birbirlerine 

o kadar yakındır ki, bu tür bir yaklaşım ve bağın dünya 

üzerinde bir benzeri yoktur" demişti (27). 

Ayrıca Ziya ül Hak, Ata tUrk hakkında şöyle demiştir; 

"Türkiye I nin büyük önderi Atatürk, bize de önder olmuştur". 

Türkiye' nin sürekli kendilerine ışık tutacağını da ifade 

etmişti (28). 

Irak Kralı Faysal !'in Atatütk hakkındaki düşünceleri 

de; "İngiliz entrikalarından çok mustaribiz. Gazi Mustafa 

Kemal · Hazretlerinin siyaset ve muvaf fakiyetinin hayranıyız, 

(26) Wasti, Dr.S. Bazi; a.g.m., s.654-655. 
( 27) Milli Gazete, İstanbul, ı Kasım 1977. 
(28) Fauk, Prof.Dr. Hanif; a.g.e~, s.38. 
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o büyük adam benim için ve bütün şark için bir· mukaddes 

vücuttur. Zaten siyasetimiz Türkiye siyasetinden mülhem

dir. Türkiye bizim rehberimizdir 11 şeklindedir (29). 

Hindistan cumhurbaşkanı 31 Mayıs 1965 günU Atatürk'ün 

anıt-kabir defterine şunları yazıyordu: 11 Dünyanın en 

büyük ve asil ölülerinin birinin huzurunda insan huşu 

ve hayranlık içinde durur. 

Kendi hal.kının Atası olan Kemal Atatürk, hürriyet

lerine kavuşmak ve bu hürriyet üzerine dayanan güzel 

bir ha"ya t kurmak amacı ile gayret sarf eden bütün milletler 

için ilham kaynağı olmuştur." 

Pakistan Cumhurbaşkanı .General Yahya Hanin 30 Nisan 

1970 günü Atatürk 1 ün Anıtkabir defterine yazdıkları ise 

şudur: "Biz Pakistanlılar Türkiye'nin büyük lideri Atatürk'e 

en büyük saygıyı beslemekteyiz. Gerçekten bizler Atatürk' ti, 

Türkler tarafından benimsendiği oranda, bizim ülkemizin 

de lideri kabul etmekteyiz 11 (30). 

Zamanın Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba ateşli 

bir Atatürk 

bUyUk bir 

hayranıydı. &urgiba' nın sarayının halinde 

Ata tUrk portresinin duvarları süslemesi bu 

hayranlığı ifa ediyordu. Habib Burgiba birçok konuşmalarında 

Atatürk' ün öğrencisi olduğunu söylemekten çekinmemiştir, 

Siyasette daima Atatürk'ü örnek aldığını, O'nun izinden 

gittiğini tekrarlamıştır (31). 

( 29) Bağdat Elçiliğinden 26 Mayıs 1931 günlü şifre, AtatUrk'Un' Milli Dış 
Politikası, C.II, s.195. 

(30) Dünya ve HUkUmet Başkanları Atatürk İçin Yazdılar, Anıt Yayınevi, 
Ankara, 1973. 

(31) Irmak, Prof .Dr. Sadi; İslam tllkel.erinde Bir Gezi, istanbul. 1 1978, 
s.65-66. 
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Enver Sedat, 1978'de yayınlanan anılarında Kahire'deki 

çocukluğundan söz ederken, baba evinin duvarı arını süsleyen 

tabloları anımsar: Bunların birinden, bir kahramının 

portresinden, Mustafa · Kemal Atatürk I ten özellikle etkilen

mişti. "O'nun hakkında ba~ama sorular sormuştum. O'da 
bana 11 büyük adamdıu demişti. Sedat şöyle devam ediyor~ 

"Gerçekten de Kemal Atatürk bütün islim dünyasında yücel

mişti, çünkü o, Ol.kesini kurtaran ve yeniden inşa eden 

bir liderdi". Mısır başkanı öğretiminin sonlarına doğru 

11 kim olursa ol.sun, ülkesini kurtarmaya çalışanlara karşı 11 

büyük bir sevgi ve hayranlık duyduğunu söylüyor. Ve daha 

sonra şunları ekliyor: 11 Kemal Atatürk I e duyduğum hayranlık 

hiç azalmadı. 11 

Sedat I ın anılarını yayınladığı dönemde, Müslüman 

Kardeşler Örgütü Kahire I de dağıttıkları El Da.va dergisinde, 

başka konuların yanı 
.. 

sıra, Mısır gençliğine İslim'ın 

düşmanlarını sıralıyorlardı. Bunların arasında Begin, 

Nasır, Brejnew ... ve Mustafa Kemal de yer alıyordu. Mustafa 

Kemal' e İsl.4mda laikliği başlattığı, islim' ın kendisi 

kadar eski bir kurum ol.an hil.4feti kaldırdığı ve Müslüman-
. . . 

ların Araı> dilini kul.lanmal.arına engel olduğu için saldırı

yordu. Sözün kısası Mustafa Kemal., özü itibarıyla İsl§.m' ın 

düşmanı, isl!.m davasına sırt çeviren gerçek bir 11 hain 11 

olarak görülmeliydi. Hayranlık ve nefret, ölümünden bugüne 

kadar yarım yüzyıldan fazla bir süre geçmiş olmasına 

rağmen, Mustafa Kemal Mısır'da en· aşırı duygulara yol 
açıyor. Mustafa Kemal, sevenleri için olsun, düşmanları 

için ol.sun, siyasi tartışmalarda bir referans olma özelli

ğini koruyordu {.33). 

(32) Gökalp, İskender ve Georgeon, François; a.g.e., s.11-12. 
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Mısır başta olmak üzere kültür i tibarıyl.a gelişmiş 

ve üniversitelere sahip Suriye, Lübnan, Urdün ve Irak 

gibi memleketlerde de pek tabiidir ki, bağımsızlığa kavuş

tuktan sonra Atatürk devrimlerinin etkileri olarak, medeni 

hallerle ilgili hususlarda modern hukuk öğretilerine 

göre değişiklikler yapıldığı, özellikle genç kızların 

öğretimin yüksek dallarına kadar ulaşarak çeşitli meslek 

hayatlarına girdikleri görülmüştür (33j. 

Kadın haklarının verilmesi birçok islim ülkesinde 

olumlu yankılar buldu; kadınlar erkeklerle eşit duruma 

getirildiler. Böylece 1964 yılında, Pakistan 1 ın kurucusu 

Muhammed Ali Cinnah'ın bacısı Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını 
koydu ve tutum müsl.Uınanlarca da desteklendi. Pakistanlı 

diğer kadınlar bakanlık, genel valilik, büyUkelçilik 

gibi yüksek makamlara geçtiler. Pakistan gibi Irak, Fas, 

Suriye gibi ülkelerde kadınlar en yüksek görevleri başarı 

ile yerine getirdiler (34). 

Devrimlerle başlayıp gittikçe de yaygınlaşan, isl§.m 

ülkelerindeki camilerde, genç kuşağın başı açık olarak 

namaz kılmaları bu memleketlerde devrimlerin adeta kendi

liğinden nasıl benimsenmiş olduğunu ortaya koymaktadır (35). 

Kemalizm, 

reformcu rolünü 

bir taraftan askeri gücün 

siyasal parti 

kabul 

kurarak 

ederken öte yandan 

özellikle daha ileri 

başlangıçtaki 

da gUçlU bir 

bir toplumsal 

aşamada siyasi partilerin oynayacakları rollere ihtiyaç 

duyulacağını öngörmüştü. Siyasi müesseseleşmeye tutarlı 

bir başlangıç olması yönünderi Kemalizm I in tek parti-devlet 

bütünleşmesi C. Nasır' ın Mısır' ında (Milli Birlik Partisi 

gibi) örnek al.ınmıştır denebilir. 

(33) Karasapan, Celal Tevfik; "Atatürk örneğinin Yakın ve Orta Doğu'daki 
Etkileri 11

, .A.D. r. !.Ulletlerarası Semıx:nyumu s.583. 
(34) 

8
Uçok

1
J... Bahrıye; "IsL1m Devletlerinde Bazı NiiiÔeler11

, Belleten, c.31, 
y. ,2, s.188. 

(35) Karasapan, Celal Tevfik, a.g.m. 
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Daha önemlisi Afrika I nın Nijerya' sında adı "Kemalizm" 

olan bir siyasi parti kurulmuştur (36). 

Atatürk devrimciliğinin Yakın ve Orta Doğu' daki 

etkilerini incelerken, bu bölgelerde mUsl.Uman dininin 

kuvvetli ve derin h ükmti altında bul una n milletlerin, 

hele egemenlikleri veya nüfuzları al.tında bulundurdukları 

milletleri hak suretinde görünerek ve bunların din duygu

larına saygı göstererek perdesi arkasında taassubun baskısı 

altında bulundurmayı kendi çıkarları na uygun gören yabancı 

devletlerin idaresinde, din işlerini devlet işlerinden 

ayırmak esasına dayanan bu devrimleri hemen uygulamaya 

geçemiyeceklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bununla 

beraber, Afganistan' da talihsiz Amamul.lah Han' ın •. ne 

çaresizki zemin el.verişli olmadığı için başarısızlığa 

uğrayan reformlarına· girişmiş olduğunu, iran' da iktidarı 

ele alan Büyük Rıza Şah Pehlevi' ninse 1934' te Ankara' ya 

yaptığı tarihi ziyaretten sonra Gazi Mustafa Kemal' in 

yenilik hareketlerinin derin etkisi altında memleketinde 

tam anlamıyla radikal olmasa da, ahuntların halk üzerindeki 

nüfuzlarını kıran reformlara giriştiğini ve - bunda başarı 

sağladığını, Büyük Şah' ın 1942 'de memleketinin Sovyet

İngiliz-Amerikan işgaline uğramasından sonra tahttan 

indirilip sürülmesine rağmen genç oğlunun bu reformları 

muhafaza edebildiğini -hatırlatmak yerinde olcaktır (3~. 

Saltanat ve hildfetin kaldırılmasının Hindistan'da 

ilk anlarda birtakım tepkilere yol 

süre devam ettiğini görüyoruz. 10 

Halifelikle ilgili T.B.M.M. kararı 

açtığını, bunun bir 

Mart 1924 t~rihinde 

Hindistan'a ulaşınca 

AtatUrk'e ve O'nun köklü yenilikçi politikasına karşı 

( 36) Sağlam. Dr. Mehmet; 11 Kemalizm' in Çağdaş Dünya I ya Genel Olarak Etki
leri 11 • Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Semıxnyumu, s.506-507. 

( 37) Kara sapan. Celal Tevfik, a. g. m. ; s. 582-583 . 
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sessiz bir kUskünl.Uğün olduğunu, bunun psikolojik çökün

tüyle birlikte yerini giderek yas tutmağa bıraktığını 

görüyoruz. Fakat bu tur tepki bir süre sonra, 1946 1 dan 

itibaren daha çok Hindu ve Müslümanların genç kuşakları 

arasında yerini At U türk inkılapları na bağlılığa bı rakını ş

tı r. Özellikle Ata tark' Un, özgürlük mUcadelesinin ve 

laisizmin bir sembol.Ü hal.ine geldiği belirtilmiştir (38), 

Atatürk inkılapları, Türkiye tarihinin bir dönemine 

damgası na vuran önemli gelişmeler olmak tan çıkarak, 1945 t l i 

yıllardan başlamak üzere yeryüzünde bloklaşmalara henüz 

bağlanmamış olan ülkelere bir sistem oluşturma ve yol 

gösterme bakımından örnek olduğudur. Kuşkusuz uygulamalarda 

her ülkenin toplumsal, tarihsel, kültürel ve ekonomik 

~oşulları göz önünde tutulmuştur. 

İki Dünya Harbi arasında Çin 1 de ve Hind'de veya 

bunların çevresindeki irili ufaklı sömürgelerde olsun 

Mustafa Kemal'in sesi Atlantik Bildirgesi'nin ana hatlarını 

oluşturmuştur. Ayrıca, uygar toplum olarak insanca yaşamanın 

temel koşulu olan iktisadi, kültUrel. ve sosyal kalkınmanın 

zorunluluğu Uzerine de milletlerin dikkatini çekmiştir. 
İşte bu özelliği nedeniyledir ki, "insanlık idealinin 

aşık ve mümtaz siması tt vasfına gerçekten hak kazanmıştır, 
Atatürk' Un ölümünden şu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli dillerde enstitüler 

kurulması ve kitaplar yayınlanması O'nun düşüncelerinin 
uyandırdığı yankılardan başka bir şey değildir. Düşünce

l erin evrensel bir nitelik kazanmış olduğuna en ,iyi bir 

kanıt da ölümünün 25., doğumunun 100. yıldönümUnde Unesco 

tarafından dünya ölçüsünde anılmasıdır ( 3~. 

( 38) Sinha, R.K.; Atatürk İnkılapları ve Mahatma Gandi (Basılmamış Jx:ıktora 
Tezi), D1'CF Yazmalar Böl.Umü, s.211-212, 

(39) öztoprak, Doç.Dr. İzzet; "Atatürk, Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki 
Etkileri 11 , Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sy.2, s.298-299. 
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III- BÖLÜM 

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN YANKILARI 

Atatürk'ün erken ölümüne bütün Doğu ulusları yas 

tuttular, Pakistan Ulusal Hareketi, 11 Atütürk I ün ölümüyle 

Türkiye yaratıcısını, Asya kahraman milliyetçilik önderini 

ve dünya en büyük devlet adamlarından b_irini kaybetmiştirtt 

diyordu. Hindistan Sosyal Kulübü, "Hindlilerin kanısınca 

Kemal Paşa, yalnız Ttirkiye'ye değil, fakat bütün Asya 

halklarına da büyük hizmetlerde bulunmuştur. O, kendi 

ülkesinde yaptığı reformlarla öteki Asyalılara da ilerleme 

ve özgürlük yolunu göstermiştir. Hatırası sonsuza değin 

yaşasın" diye ekliyordu. Pakistan 1 ın büyük önderi Cinnah' ın 

arzusuna da uyan Hindistan Müslüman Birliği Partisi, 

18 Kasım 1938 Cuma gününü bütün Hindistan 'da nKemal Günü" 

olarak anmıştı. o gün camilerde dua edilmiş, mevlitler 

okunmuş, okullar kapanmış, yaslı mitingler. yapılmış ve 

Büyük Ölü saygıyla, minnetle anılmıştı. Hindistan'ın 

Jorhat kasabasında yapılan 11 Kemal Günü 11 töreninde konuşan 

Dr, K. Haf izuddin Ahmet, "Rahmetlinin ruhuna gösterilecek 

gerçek saygının O'nun izinde yürümek olacağını 11 belirtmiş

tir (1), 

Tüm Hindistan Müslüman Birliği Başkanı ve Pakistan' ın 

kurucusu Muhammed Ali Cinnah şunları söylüyordu: 

11 Çağdaş isl§.m dünyasındaki en büyük müslümandı. 

Ve kuşkusuz tüm islam dünyası onun ölümüne derin yas 

tutacaktır. Çağdaş Türkiye' nin yapıcısı ve kurucusu olarak 

ve başta Yakın Doğu I nun müslüman devletleri olmak üzere 

dünyanın diğer kalan kısmına örnek olarak yaptığı çeşitli 

(1) Şimşir, Bilal N.; "Atatürk ve Üçüncü Dünya Ülkeleri 11
, 8. Türk 

Tarih Kongresi, C.III, Ankara, 1983, s.1933. 
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ve ol.ağanlistU hizmetl.eri karşısındaki hayranlığı 

bir basın demecinde yeterince açıklayabilmek olanaksızdır. 
Ttim eksikliklere karşın halkını kurtarmak ve yeniden 
oluşturmak konusunda izlediği dikkate değer yöntemin 
dünya tarihinde bir benzeri daha yoktur. 

Bombay I da 30 kişi önünde yaptığı konuşmada Pandi t 
Nehru, 11 Hindistan onun yaşamından davranış 

malıdır" demiş, diğer birçok politikacı 

benzer demeçler vermişlerdir (2). 

ilkeleri çıkar

ve dUşUnllr de 

Hooghly İsllim Öğrencileri Birliği bir yaş ve anma 

töreni düzenleyip, özetle şunları ifade ettiler: 

"Mustafa Kemal' in ölümünden son derece üzüntülü-

yüz. Ölümü sadece Türk halkı için değil, fakat tüm isl§.m 

dünyası için bir kayıptır. İsl.!i.m dünyası bir kahramanını 
kaybetmiştir (3). 

Atatürk' ün ölümü üzerine Hindistan 'da meclis görüş

melerine ara verilmiş, Devlet daireleri kapanmış ve belediye 

meclisleri olağanüstü toplantılar yaparak Aziz Ölü' nün 

anısına beşer-onar dakikalık saygı duruşundan sonra çeŞi tli 

başsağlığı kararları almışlardır. Sind Eyaleti Kas ur 

Belediye Meclisi, 14 Kasım 1938 günlü kararında şunları 
belirtiyordu: 

11 Biz belediye meclisi üyeleri, Kudretli Lider, 

Asya'nın değerl.i evl.adı, modern çağın üstün davı.et adamı, 

en iyi general, Türkiye I nin ve Asya ırklarının kurtarıcısı 

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın birden bire ve zamansız öl.ümüne 

duyduğumuz içten ve yürek dol.usu üzüntülerimizi ve sempa

timizi belirti.dz 11
• Ravalpindi Belediye Meclisinin kararında 

(2) Koloğlu, Dr. Orhan; Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, 
s.84. 

(3) A.g.e., s.86. 
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Ata ttirk, 11 Milliyetçiliğin babası 11 olarak, Llyallpur Belediye 

Meclisi kararında da Atatürk, 11 0, kale gibi bir kişiydin 

diye yas tutuyordu. Delhi Belediye Meclisi 1 11 0, yalnız 

modern Türkiye ' n in kurtar i cıs i ve yaratıcısı deği ı., aynı 

z~manda bütün Doğu' nun iftihar kaynağıydı II diyordu. Ata

türk' ü, Bengalliler, "Çağımızın en büyük müslümanı 11 , 

Birmanyalılar, 11 İsl§.m dünyasının- eşsiz kahramanı, Türkiye• 

ıi.i n ün l. ü devrime isi 11 , As samı ı ıar , 11 Özgürlük şampiyonu, 
is lamı ık ş ampi yon u II diye saygıyla anı yorla rd ı . Kalkü ta 

Öğrenci Derneği O I nu, "Büyük asker, - lider, reformcu ve 

yurtsever; Türkiye'nin kurtarıcısı, islAm dünyasının 

umudu ve iftihar kaynağı, Asya I nın savunucusu ve çağımı

zın en büyük devlet adamı II diye anıyordu. Hindistan• ın 

Behar eyaleti Gaya kenti Baro Birliği de ırsuyük General, 

devlet adamı, yönetici ve dünyanın en büyük millet yaratı

cılarından ve reformcularından ve yüzyılımızın en büyük 

Asyalılarııidan 11 biri diye Atatürk'ün aziz anısı önünde 

saygıyla eğiliyordu (4). 

Mustafa Kemal Atatürk' ün ölüm haberi Hindistan' a 

ulaştığı zaman Kongre Parti si Lideri Maha tma Gand i İngiliz-

1 er' e karşı öl-Um orucunu s-Urdürüyord, son derece üzüldü 

ve şu demeci verdi: 

uMustafa Kemal Atatürk'Un ölümü Türk milletini 

her türlü esaret ve cehaletten kurtaracak bir İsa olarak 

dünyaya gelmişti, Atatürk' ün cazibeli şahsiyeti ve eşsiz 

önderliği sayesinde doğuştan asker ol.an kahraman Türk 

milleti eski kabiliyetlerine erişti ve amacına. ulaşmak 

için azimle yola koyuldu. Türklerin bu doğal özellikleri 

yüzyıllar süren şahsi ve despotça idare yüzünden geri 

( 4) Şimşir, Bilal N.; a .g .m., s.1934. 
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planda kalmıştı. Tanrı' ya dua ediyoruz. İleri görüşlü 
Türk ulusu, dünyaca tanınan devlet adamı Atatürk'Un kendi

sine armağan etmiş olduğu bağımsızlığının anlamını ve 

gayesini anlasın ve ilerde de onu muhafaza etsin. Büyük 

Atatürk fiziki bakımdan bizden ayrılmış ise de bağımsızlık 
ve kurtuluşu için mücadele eden milletlerin kalbinde 
daima yaşayacaktır (5). 

Atatürk'ün ölümü Mısır basınında, El Abram gazetesinde 
şöyle değerlendiriliyordu: 

"Atatürk I Un dünyanın en btiyük adamı olduğunu tarihin 

kaydetmesi hiç de gecikmeyecektir. O, Hi tler I den de, 

Mussolini'den de, RuzVelt'ten de büyüktür. Çünkü onlar 

uygar, ilerlemiş, düzenli bir ulusun başında bulunuyorlar 

( ..• ) O ise 11 ölü adam•• denilen bir ulusun ·başına gel.di.'' 

11 Türkiye'yi 
saldırı ateşini 

kulluktan kurtaran, istilacılara karşı 

yakan, saVaş alanlarında ona başbuğluk 

kıyısına çıkaran adam öldü ( ... ) Esaret edip kurtuluş 

antlaşmalarını yırtan, devletlerin kararlaştırdıklarını 

tanımayan, uluslara saygı göstermeye zorlayan, ulusunu 

da O saygınlık mevkiine çıkartan, diğer uluslara saydırtan 
adam öldü11 (6). 

AtatUrk'ün ölümünü konu alan bir konuşma Yeni Delhi 
radyosunda yaJ)ll.mıştı: 

''Bir mil.letin hayatında ~irkaç yıll.ık sür~ hiçbir 
şeyi ifade etmez. Fakat Atatürk~Un bu kısa süre içinde 

Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini ve hatta yeni bir 

Türkiye yarattığını açıkça söyleyebiliriz. Şöyle ki, 

Türkiye siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden en 

(5) Fauk, Prof.Dr. Hanif; Atatürk (Urduca Yayınlarında) 1 Ankara, 1979, s.104. 
(6) Kol.oğlu, Dr. Orhan; a.g.e., s.82-83. 
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geri ülkelerden birisiydi. Ekonomi tarıma dayanıyordu. 

Birlik ve beraberlik yoktu. Ticaret ve sanayi hemen hemen 

tümüyle ecnebilerin elinde idi. Yönetimi sadece bozuk 

değil, en az bugünkü seviyeden 100 yıl geride idi. Böyle 

bir karanlık dönemde Ata ttirk' ün hizmetleri daha da parlak 

bir şekil almaktadır. Merhum Atatürk' ün en büyük ıslahatı 
dini al.anda olmuştur. Atatürk bir taraftan tüm dini düzeni 

değiştiriverdi ve bir taraftan da ferdin dini özgürlüğünü 
kısıtlamadı. Böylelikle Türkiye' de batıl i tikadl.ar ve 

evhamlara son verildi. 

Atatürk' ün dine karşı olduğunu söylemek kendisine 

zulüm yapmak gibi bir şeydir. Büyük lider dinsiz değildi, 

sadece dinin kötü amaçlar için kullanılmasına karşıydı. 
Dağılmış, birlikten y_oksun ve hasta Türkiye I yi birleştir
mesi ve güçlendirmesi onun en büyük başarılarından biridir. 

-
Sadece bu değil, Türkiye' nin sosyal ve kültürel hayatta 

Batı' nın, ahl§.kı bozan adet ve alışkanlıklarına da son 

vermeye çalıştı... Kısacası kısa bir süre içinde eriştiği 

siyasi şöhretin yanı sıra getirdiği ekonomik, askeri . 
ve kül.türel. değişiklikler ve devrimler kıyamete kadar 

taze kalacaktır ve tarih sayfalarında altın harflerle 

yazılacaktır. Cenab-ı Hak Merhum' tin gösterdiği yolu takip 

etmemizi sağlasın ve kendisine cennette yer versin" (7). 

Bu mübarek 

İnancımıza göre, 

bu kutsal ayda 

Cuma gecesidir ve hem de Ramazan ayıdır. 

en ufak ve sıradan bir müsl.üman bile 

ölürse günahları affedilir ve All.ah'ın 

rahmetine kavuşur. Türkiye' nin kurtarıcısının v-efa tının 

böyle bir mübarek zamana rastlaması kendisinin Allah'ın 

iyi bir kulu olduğunun açık bir delilidir. Acımız büyüktür! 

Tüm dünya bugün yas tutmalıdır (8). 

(7) Faule, Prof.Dr. Hanif; a.g.e., s.110. 
(8) A,g.e., s.108. 
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Cezayir'in Tl.eman gençliği, Türkiye'nin Paris 
Büyükel.çiliğine gönderdiği telgrafta, "Atatürk'ün amansız 
kaybını şaş·kınlıkJa. öğrendi. Kardeş milletin acısını 
paylaşırız. Tl.eman . gençliği adına hüzünlü başsağlığı 
dileklerimizi sunarız" diyorlardı. Oran kentinden gelen 

telgraf, 11 0ran halkı olarak ulusal yasınıza katılır} 
üzgün başsağlığı dileriz". diye kaleme almıştı. 

Tama tave Müslüman topluluğu Paris Büyükelçil.iğine 
şunları telliyordu: 

"Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in ölümünü, Tamat~ve 
müslüman topluluğu büyük bir üzüntüyle öğrendi. Büyük 

Millet Meclisine sempatilerinin iletilmesini diler ve 

isl§.m davasının muzaffer kahramanı için dua eder". Cezayir 

Halk Partisi, 11 BUyük Başkan Kemal. Atatürk I ün kaybına 
derinden sarsılan Cezayir Müslüman Halkı, en muzaffer 

evladını kabetmiş olan kardeş milletin yasını içtenlikle 

ııaylaşır" diyordu. Fransızlaşmış bir Cezayirli genç öğretmen 
de şunları söylüyordu: 11 ••• G-ünümüzde bizim gözlerimiz 

bir tek adama çevrilmişti. Kader o adamı bir milleti 
kurtarmak ve hor görmekten korumak için seçmişti.•• Kemal 

AtatUrk öldü ve sizin gibi bizler de ağlaşıyoruz. Menedileş
mek için milliyetini değiştirmiş olan bizler, o büyük 
yenilikçi adama Kemal olan Mustafa I ya sizlerin neler 
borçlu olduğunuzu biliriz (9). 

Irak 1 ta, 11 Atatürk bu kuşak içinde bir mucize şeklinde 
Doğu'yu parlatmıştır. O'nun bu çıkışı Batı deylet ve 

uluslarını dehşet içinde bırakmıştır 11 deniliyordu. 

(9) Şimşir, Bil.al N.; a.g.m, s.1935. 
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Ata t-Urk' Un tüm doğunun önderi olduğu inancı en 

yaygın şekilde Hindistan'da işl.enmiştir. Delhi'de ııarlamento 

toplantısında, başkan, yabancı hükümdar ve liderlerden 

bahsetmenin gelenek dışı olduğu fakat Atatürk için ayrım 

yapılmasını gerektiren gerekçeler bulunduğu söylenmiştir: 

"Günümüzün dünya politikasında en çok etkisi hisse

dil.ir bir kişiydi; ayrıca Asya hal.kları üzerindeki etkisi, 

modern çağlarda benzeri bulunmayacak nitelikte idi". 

Kongre Başkanı Subhas Chandra Bose'un tüm Hindistan 1 da 

bir ırKemal günü" düzenlemesi yolundaki önerisi de ilginç 

bir gerekçeye dayanmaktadır: 

nEğer Avrupa devletleri Asya 1 yı bir kez daha işgale 

kalkışırlarsa, Batı yanımızı savunacak, Kemal' in Türkiyesi 

olacaktır. Böylesine eşsiz bir kişinin ölümü, doğaldır 

ki bütün dünyayı ve özellikle bizim gibi tüm ezilmiş 

ve sömürü] müş ulusları Uzecektirıı. 

Hindistan' ın ünlü düşünürlerinden Rabindrana th 

Tagore'nin öğrencilerine yaptığı konuşma ilginçtir: 

... Bakışl.arımızı yeniden doğan Türkiye üzerinde 

yoğunlaştırdığımız bir sırada, Kemal I in ölüm haberini 

aldık. Kemal ortaya çıkıncaya ve önümüze, yaşayan bugünü 

ölü geçmişin zaferl.erini hatırlatan yeni bir Asya çıkarın

caya kadar Türkiye, Avrupa 1 nın hasta adamı olarak adlandı

rılıyordu. Bu örnek bize Doğu'da yeni bir hayat umudu 

verdi ve bu açıdan Kemal I in ruhu bizim saygılı hayranlığı

mıza layık olmuştur. Ölümü Türkiye için olduğu kadar 

tüm Asya için de bir kayıııtır. Kemal. Paşa 1 nın kahramanl.ığı 
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sadece savaş alanl.arında değil.dir. Bel.ki de bir halkın 

savaşması gereken en öldürücü düşman olan bilinçsiz boş 

inançların 

Kendi halkı 

zulmüne karşı, bıkmaz bir savaş sürdürdü. 

için büyük bir kurtarıcıydı. Bizim için büyük 

bir örnek olmaktadır (10). 

Atatürk 1 Un öl.Umü karşısında bütün İran mil.l.etinin 

duymakta oldu~u keder hissine tercüman ol.an gazeteler, 

bilhassa şöyle yazmaktaydı: 

"Atatürk'ün ölümü Türkiye için olduğu kadar İran 

için de pek büyüktür" (11). 

"Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. 

Oysa gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlarn 

(12). 

11 Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi 

ol.makla kal.mamış, o, aynı zamanda beşeriyetin en büyük 

evladı olmuştur" (13). 

(10) Kol.oğlu, Dr.Orhan; a.g.e., s.284. 

(11) Ayın Tarihi, Atatürk'ün Vefatları, sy.60, Ankara, 1938, s.192. 

(12) Etibank Bili.teni, Atatürk özel Sayısı, sy.30, Ankara, 1981, s.22. 

(13) Ayın Tarihi, s.192. 
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SONUÇ 

Batı'da gel.işen milliyetçilik zamanla üstün ırk 

efsanesine dönüşmüştü. Batıl.ıl.ar sömürgelerindeki milletl.eri 

kendileri tarafındari kullanılmaya mahkum bir ırk ve hammadde 

olarak görüyorlardı. Sömürgelerdeki milletler de aşağılık 
kompleksine kapılmışlardı. 

1905 yılına gelindiğinde Japonya' nın Rusya 1 yı yenmesi 

sömürge mil.l.etlere ümit ve cesaret vermişti. Bu galibiyetl.e 

milliyetçilik bilinci Asya ve Afrika' da bir rönesans 

dönemine girmişti. 

Sömürge milletlerin çoğunluğunu oluşturan İslılm 

ülkeleri, Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesiyle 

Tlirk devl.etinin tesl.im ol.masından sonra yeniden ilmitsizl.iğe 
dtişmüşl.erdi. Fakat sonunda silahtan arındırılmış ve parça

lanmış olan Türk mill.etinin Batı'ya rağmen bağımsızl.ık 
savaşını 

belgesi 
kazanması sömürge mil.l.etl.er için yeni bir kurtul.uş 

olmuştu. Bu bağımsızlık mticadel esi dünyaya yeni 
değerler ve yeni 

dtizenlenmesi 
bi-r düzen sunuyordu. Dünyanın yeni baştan 

bu yeni dünya düzeni içinde 

ve özgür ol.arak yer almasını her milletin 
gerektiğini, 

eşit haklı 

savunuyordu. Yeni Türkiye bu bakımdan dünyaya örnek olmuştur. 

Nitekim tüm mazı.um milletl.erin bağımsızlık mücadel.el.e

rinde Atatlirk'ü örnek al.ıI> O'nun izinden yürüyerek emııerya-
lizmin boyunduruğundan kendilerini kurtarmaları bunun 
bir göstergesidir. Çünkü O, Türk milletinin bağımsı.zlığını 
kurtarırken emııeryal.ist güçler ne kadar güçl.ü ol.ur].arsa 

olsunlar imkansızl.ıklar içindeki bir mil.1.etin mil.l.i bir 
1 ider etrafında top] anarak neler yapabileceğini bütün 
dünyaya göstermiştir. 
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Kemalizm sadece tlçuncu Dünya' ya siyasal bağımsızlık 

ruhunu aşılamakla kalmamış ekonomi.k ve kültürel bağımsızlık 

gibi çağdaş değerleri de bu milletlere takdim· etmiştir. 

MilletUstU bir ümmetçilik yerine milliyetçilik, dogmatizm 

yerine aklın özgtirltiğü ilkelerinin özünü oluşturduğu 

bu hareket Fas' tan Endonezya I ya kadar bütün İslam dünyasına 

da modern çağın gereklerine uymaları yolunu açmıştır. 

Bağımsız ve özgür. bir millet olma yolunda Atatürk'ü 

tereddütsüz izleyen İslam ülkeleri, özgür düşüncenin 

diğer adı Atatürk devrimlerini etkilenmekle beraber bir 

bütün olarak izl.ememişl.erdir. 

Bunun! a birlikte Afganistan' da Amanullah Han' ın, 

talihsiz bir zamana denk geldiğinden dolayı kalıcı olmayan, 

laiklik dışındaki bütün devrimleri kendi ülkesinde tatbik 

etme deneyimleri, İran' da Şah Rıza Pehlevi I nin önce Pehlevi 

Şapkası sonra uluslararası şapka giyilmesi ve mollaların 

nüfuzlarının kırılması gibi çağdaşlaşmaya yönelik reformları, 

Tunus' ta Habib Burgiba I nın laik davranışları, Pakistan I da 

Z .Ali Butta' nun Atatürk I u örnek alan çalışmaları, dahası 
Nijerya 1 da adı Kemalizm olan bir partinin kurulması ve 
1979'da dinsel değerler açısından en iyi çözümün laiklik 

olacağı fikirbirliğiyle laikliğin kabulu gibi etkileri 

ortadadır. 

Ruhani iktidar olan halifeliğin İslam ülkelerinde 

yeniden tesis edilememesi ve müslümanların bu iktidar 

yerine ayrı ayrı bağımsızlıklarını tercih edişi ve .Osmanı ı 

egemenliği altında bulundukları zamanlar fes giymiş olan 

bütün müsl Umanların giderayak fesi çıkarmaları da Atatürk 

devriml.erinin etkil.erinden bazıl.arıdır. 
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Ayrıca İslam ülkelerinde şeriat esaslarının yanında 

modern hukuk kurallarına göre bazı 

özellikle kadınlara eşit statü 

değişiklikl.er yaııılması, 

sağlama gibi reformlar 

neticesinde Pakistan' da Benazir Butto' nun, Bangladeş' te 

Begüm Halide Ziya I nın başbakanlığa kadar varan yükselişleri 

Atatürk devrimlerinin etkilerinden başka bir şey değildir. 

Bu çağdaşlaşma hareketinin bugün artık hepsi de 

bağımsızlığına kavuşmuş olan İslam ülkeleri üzerindeki 

önemli etkilerinden birisi de çağdaş ekonomik kavramların 

benimsenmesi ve ekonominin millileştirilmesi gerçeğidir. 

Gazi Mustafa Kemal.'in milli mücadele sırasında 

açtığı siyasal bağımsızlık hareketi İslam ülkelerince 

izlenilen bir yol olmasına rağmen ekonomik ve kültürel 

bağımsızlık mücadelesi ancak etkilenilen bir yol olmuştur. 
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