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Atatürk’ün özel yaflam› ve ‹slam di-
nine bak›fl› hep spekülasyonlara ko-
nu olmufltur. Atatürk’ün hilafeti la¤-
vetmesi ve laik bir cumhuriyet kur-
mas› nedeniyle radikal kesimler onu
dinsiz, Allah’a ve Kuran’a inanma-
yan, din düflman› bir lider olarak
resmetmeye gayret sarf etmifllerdir.

Yrd. Doç. Dr. ‹smet Görgülü, Ata-
türk’ün özel yaflam› ve ‹slam dinine
bak›fl› alanlar›nda popülerlik kazan-
m›fl rivayet ve söylentileri çürüten
araflt›rmas›nda getirdi¤i kan›tlarla,
Atatürk’ün Tanr›’ya inanan, ‹slam
dinine ve Kuran’a sayg›l› bir lider ol-
du¤unu ispatlamaktad›r.1 Bu maka-
lede, ‹smet Görgülü’nün eserinde
yer almayan önemli ve ilginç bir bel-
ge tan›t›lacakt›r. Söz konusu belge,
dönemin Amerikan Büyükelçisi Ge-
neral Charles H. Sherrill’in, biyogra-
fisini yazmakta oldu¤u Atatürk’le
yapt›¤›, ancak kitab›nda yer verme-
di¤i, Atatürk’ün dine bak›fl›n› kendi
a¤z›ndan izah etti¤i bir mülakatt›r.  

general charles h. sherr›ll

kimdir?

Diplomat, hukukçu ve tarihçi olan
General Charles H. Sherrill (1867-
1936), 1909-1911 y›llar› aras›nda
ABD’nin Arjantin ortaelçisiydi. 
I. Dünya Savafl› s›ras›nda New York
Eyaleti’nde silah alt›na almadan so-
rumlu tu¤general ve emirleri orduya
tebli¤ eden general olarak görev yap-
t›. 17 Mart 1932 tarihinde, ABD’nin
tam yetkili fevkalade elçisi olarak
Ankara’ya atand›. 20 May›s 1932 tari-
hinde itimatnamesini sundu. Görev

süresi 23 Mart 1933 tarihinde sona er-
di. S›hhi nedenlerden ötürü teklif
edilen Japonya büyükelçili¤ini red-
detti ve d›flifllerinden ayr›ld›. Stained

Glass Tours in England (1909), Pan-

Americanism of Henry Clay (1909),
South American Point of View

(1914), French Memories of 18th Cen-

tury America (1915), Modernizing

the Monroe Doctrine (1919), Korea

and Shantung Versus the White Pe-

ril (1920), Have We A Far Eastern Po-

licy (1920), Prime Ministers and

Presidents (1922), Purple or the Red

(1924), Stained Glass Tours in Spain

and Flanders (1924), Bismarck and

Mussolini (1931), Mosaics in Italy,

Palestine, Syria, Turkey and Greece

(1933), A Year’s Embassy to Mustafa

Kemal (1934), My Story Book (1937)
kitaplar›n›n yazar›d›r.2 Sherrill’in A

Year’s Embassy to Mustafa Kemal

bafll›kl› kitab›, Ankara’da bulundu¤u
görev süresi boyunca Atatürk ile yap-
t›¤› görüflmelere ve gözlemlerine da-
yanarak haz›rlad›¤› bir eserdir. Eser,
üç kez ve farkl› zamanlarda Türkçeye
çevrilmifltir.3

sherr›ll’in a year’s embassy

to mustafa kemal (gazi mus-

tafa kemal hz. nezdinde bir

y›l elçilik) kitab›

amerikan büyükelçisi charles h. sherr›ll’in raporu

atatürk’ün dine bak›fl›

r›fat n. bali

Sherrill Atatürk ile yapt›¤› mülakat›n bir k›sm›na kitab›nda yer vermemifl, 

bunu da “Din konusundaki flahsi görüflleri hususunda söylediklerinin tamam›na

burada yer vermek hiç do¤ru olmaz,” sat›rlar›yla dile getirmifl. Bir diplomat ve bir

tarihçinin sorumlulu¤uyla, bu görüflmeyi Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›’na 

gönderdi¤i raporda ayr›nt›lar›yla yer vererek tarihe mal etmifl. Kitab›nda 

belirtmekten kaç›nd›¤› bilgilerin yer ald›¤› bu görüflme raporu, Atatürk 

hakk›nda yaz›lan biyografilerde olmayan bilgileri içermekte.

1932-33
y›llar›nda
Ankara’da
Amerikan
büyükelçili¤i
yapan 
C. Sherrill’in,
1934’te Atatürk
üstüne yazd›¤›
kitab›n kapa¤›. 
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Sherrill’in kitab› Kurtulufl Savafl›’n›,
Türkiye  Cumhuriyeti’nin kuruluflu-
nu ve devrim kanunlar›n› anlatan
klasik bir yap›ya sahip. Kitab› ilginç
k›lan k›s›m ise, Atatürk’ün dine ba-
k›fl›n› içeren bölüm. Kitab›n›n bu
bölümünde Sherrill, Atatürk ile
Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü’nde yapt›-
¤› uzun bir mülakata yer vermifl, an-
cak Atatürk’ün sözlerinin bir k›sm›-
n› kitaba almam›fl. Bunu da, “Din ko-
nusundaki flahsi görüflleri hususun-
da söylediklerinin tamam›na bura-
da yer vermek hiç do¤ru olmaz,” sa-

t›rlar›yla dile getirmifl.4 Ancak Sher-
rill bir diplomat ve tarihçinin, tarih
önünde sorumlu oldu¤unu unutma-
m›fl ve kitab›n›n yaz›m safhas›nda
Atatürk ile yapt›¤› ve kitab›na sade-
ce bir bölümünü ald›¤› görüflmeyi
Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›’na
gönderdi¤i raporda ayr›nt›l› bir fle-
kilde yer vererek tarihe mal etmifl.
Kitab›nda belirtmekten imtina etti¤i
bilgilerin yer ald›¤› bu görüflme ra-
poru, Atatürk hakk›nda yaz›lan bi-
yografilerde de yer almayan ilk el-
den bilgileri ihtiva etmekte.5

(Bursa hâdisesinden k›sa bir süre sonra)
biyografinin di¤er bölümleri için 
Gazi ile bu kez Ankara’da üç saat süren
bir mülakat›m oldu. K›sa müddet önce
meydana gelen Bursa hâdisesi
din mevzuunu epey gündeme getirdi. 

Mustafa Kemal’in bu mevzuda serbestçe
ve uzun süre konuflmas› gayet tabiî 
beni flafl›rtt›. Bana flahsi görüfllerini
bildirdi ve bugünün Türk halk›n›n din
hakk›nda ne düflündü¤ü hususundaki
kanaatini söyledi. Birçok münakafladan
sonra mutab›k olmad›¤›m›za dair 
mutabakat sa¤lad›¤›m›z tek husus
Türk halk›n›n din hakk›nda ne 
düflündü¤ü hususuydu, zira ben 
O’ndan farkl› olarak Türklerin çok daha
dindar olduklar›na inan›yorum. Bu
kanaatimin bafl sebebi bu bölümün
sonundaki Ayasofya Camii’deki meflhur
Kadir Gecesi ile ilgili yapt›¤›m tasvirde
belli olacakt›r.  

Din konusundaki flahsi görüflleri 
hususunda söylediklerinin tamam›na
burada yer vermek tabiî ki hiç do¤ru
olmaz. Ancak O’nun agnostik ve din
karfl›t› oldu¤una dair söylenen 
çok fazla saçma hikâyeden dolay›
Tanr›’ya, insanl›¤›n bir Tanr›’ya 
ihtiyac› oldu¤una, insanl›¤›n Tanr›’ya
yakarma ihtiyac›na, O’na seslenmeye
hakk› oldu¤una inand›¤›n› burada 
söylemem elzem. Ancak bu seslenme
belli zamanlarda ibadet etmeye ça¤›ran
dualar fleklinde demek de¤ildir. 

Yeri geldi¤i için sadece görüflüme ilgi
göstermedi¤ini, neden dindar bir 
H›ristiyan oldu¤umu ve biz 
Amerikal›lar dinden ne elde etti¤imizi
düflündü¤ümüzü ö¤renmek için de
sualler sordu¤unu belirtmek laz›m. (...)
Mustafa Kemal her fleyle ilgilenen bir
flahsiyet. Mutab›k olmad›¤›n›z zaman
görüfllerinizi sadece dinlemek de¤il ayn›
zamanda anlamak istiyor.

fiimdi birçok aç›dan modernleflmifl olan

bugünkü Türk halk›n›n neden 

halen derin dinî duygulara sahip bir halk

oldu¤una inand›¤›m›n sebeplerine

gelece¤im. Türkiye’de bulundu¤um süre

zarf›nda ‹slâm dinini incelemek için epey

zaman harcad›m. Bunu da erkek, 

kad›n ve de¤iflik yafl gruplar›na ait

Kemalist dost ve tan›d›klarla yapt›m.
Hepsi de baflka bir dine mensup 
olmama ra¤men dinlerine olan
yaklafl›m›m›n (‹slâm’a) sempati duyan bir
yaklafl›m oldu¤unu anlam›flt›. 

Muhtemelen bunun bir neticesi olarak
uzun zamandan beri ‹stanbul Müzesi
Müdürü olan Halil Bey, eflim ve beni

A Year’s Embassy to Mustafa Kemal, Charles Scribner’s Sons, 
New York, Londra, 1934, s. 199-203.

Süleymaniye
Camii’nde
Türkçe ezan
okunurken. 

Cumhuriyetin
75 y›l› 1923-53 
(ist. 1998 s. 122)
kitab›ndan al›nm›flt›r. 

Büyükelçi 
Sherrill Atatürk
ile yapt›¤›
mülakat›n bir
k›sm›n› kitab›na
almamas›na
ra¤men, 
sonradan bu
k›s›mlar›
özetleyen bir
rapor yazar.

Türk halk›n›n ruhunu hissetmek için uygun yer ve and›.

Kifli Türk ›rk›n›n ne oldu¤unu gerçekten anlamak,

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal gibi bir

önderin do¤du¤u ulusu anlamak için basit, dindar

Türk’ü bu f›rsatlarda görmesi laz›m… Türk halk› biz

Amerikal›lar kadar dindarlar, belki daha fazla...
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Ayasofya Camii’nde Kadir Gecesi’ni 
izlemek için davet etti. Ayin boyunca o,
efli ve Evkaf Müdürü bizlerle birlikte oldu
ve birçok sualime çok ilginç cevaplar
verdi. (…) Ramazan ay›n›n 27 inci
gününün akflam›nday›z. Dünyan›n her
yerindeki Müslümanlar, gün do¤uflundan
gün bat›m›na kadar hepimizin ibadet
etti¤i tek Tanr›’ya inanan Müslüman
müminlerin dualar›n›n (Tanr› kat›nda)
duyulaca¤› ve kabul edilece¤i hususunda
e¤itilmifller. Bu nedenle ‹slâm (dini) bu
geceyi Kadir Gecesi olarak ça¤›rmakta.
Alayc› mizaca sahip baz› insanlar›n iddia
ettikleri gibi kiflinin dine verdi¤i kadar›n›
elde etti¤i do¤ruysa flayet o zaman
onbinin üstündeki müminler her biri ve
tamam› Kainat›n Yarat›c›s›’na sunmakta 

olduklar› bu dua saatinden çok fley
kazanacaklard›r!

H›ristiyan inançlar› aç›s›ndan
de¤erlendirirsek ‹slâm dini Türkiye’de
engelsiz veya ruhani müdahale
olmaks›z›n -saf protestanc›l›k- 
en yüksek noktas›nda bulunuyor. 
fiahsi inanç burada en yüksek gücüne
yükselmekte. Bu sat›rlar›n yazar› 
gördü¤ü H›ristiyan topluluklar›n
hiçbirinden 23 Ocak 1933 akflam›
Ayasofya’da izledi¤i ibadet kadar 
etkilenmedi¤ine ve flahit oldu¤u ibadetin
samimiyetine ikna oldu¤una flahitlik
yapabilir. Bu kalabal›¤› cezbedecek ne
musiki, ne de kesif belagat sahibi bir
hatip vard›. Her çeflit Türk oradayd›.
Galerilerin alt›ndaki genifl avlular›

kad›nlar dolduruyordu, büyük merkezî
alanda s›ra s›ra (yaklafl›k yüz s›ra) 
erkekler vard›. Her s›rada omuz omuza
yaklafl›k seksen erkek. Her biri e¤ilip
kalkan, konuflulanlardan bihaber, 
e¤ilen, secde eden, ve her biri büyük
Tanr›’n›n Güç Evi ile flahsi temas›n› 
kurmaya niyetli. Buras› Türk halk›n›n
ruhunu hissetmesi için uygun yer ve
and›. Kifli Türk ›rk›n›n ne oldu¤unu
gerçekten anlamak, Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran ve ilk Cumhurreisi
olan Mustafa Kemal gibi bir önderin
do¤du¤u ulusu anlamak için basit, dindar
Türk’ü bu f›rsatlarda görmesi laz›m. 
Evet Türk halk› biz Amerikal›lar kadar
dindarlar, belki de daha fazla 
dindarlar.

Bursa’da 1 fiubat günü ö¤leden sonra Evkaf

Müdürlü¤ü önünde toplanan yaklafl›k yüz

kiflilik bir grup Türkçe ezan aleyhinde gös-

teri yapt›. Olay› 4 fiubat’ta Afyon’da haber

alan Gazi Mustafa Kemal gezi program›n›

iptal ederek Bilecik üzerinden 5 fiubat’ta

Bursa’ya vard›.

‹çiflleri Bakan› fiükrü (Kaya) ve Adalet

Bakan› Yusuf Kemal (Tengirflek) beyler de

Bursa’ya gelerek incelemelerde 

bulundular. Mustafa Kemal, Bursa’dan

ayr›lmadan önce Anadolu Ajans›’na flu

aç›klamay› yapt›: “Bursa’ya geldim. 

Olay hakk›nda ilgililerden bilgi ald›m. Olay

asl›nda önemi haiz de¤ildir. Herhalde cahil

mürteciler Cumhuriyet adliyesinin

pençesinden 

kurtulamayacaklard›r. Olaya bilhassa

dikkatimizi çevirmemizin sebebi, dini,

siyaset ve herhangi bir tahrike vesile

etme¤e asla müsamaha etmeyece¤imizin

bir daha anlafl›lmas›d›r. Meselenin

sonra Bursa Ulucami hatibi Haf›z Tevfik

Efendi de ‹stanbul’da tutuklanarak

Bursa’ya gönderildi. Ankara’ya dönen

Adalet ve ‹çiflleri bakanlar›, Bursa’daki

incelemelerini ve ald›klar› tedbirleri

Bakanlar Kurulu’na bildirdiler.

13-14 fiubat tarihlerinde soruflturma 

sona erdi. Aralar›nda Bursa müftüsü

Nureddin Efendi, Ulucami hatibi Haf›z

Tevfik Efendi ve fabrikatör Gaffarzade

Mehmet Efendi’nin de bulundu¤u 24

san›k 15 fiubat’ta Bursa A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne sevk edildi. Daha sonra
tutuklu san›klar›n Çorum’a nakledilmesi
emri geldi. Bursa olay› davas› Çorum’da
görüldü ve 1 May›s’ta karar aç›kland›.
Buna göre, 4 kifli beraat ederken, 5 kifli
ikifler y›l a¤›r hapis, 7 kifli birer y›l a¤›r
hapis, 7 kifli de 5 ay a¤›r hapis 
cezas›na çarpt›r›ld›. Bursa Ulucami 
hatibi Haf›z Tevfik iki buçuk y›l 
a¤›r hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Bursa
müftüsü Nureddin ve kâtibi Kamil
efendiler, yine Çorum’da görülen 
davada 12 Haziran’da beraat ettiler.
Bursa olay›n›n›n ard›ndan ‹zmir ve 
Salihli’de de Türkçe ezan okumamakta
direnen dört imam ve müezzin 
tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.6

mahiyeti esasen din de¤il, dildir. 
Kati olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin
milli dili ve milli benli¤i bütün hayat›na
hâkim ve esas kalacakt›r.”

Kazanl› Tatar ‹brahim’in bafl› çekti¤i olay,
Bursa Ulucami müezzininin vazifesi bafl›na
gelmemesi üzerine Halil ad›nda birinin
ezan› Türkçe yerine Arapça okumas› ve
sivil polis memuru Hamdi Efendi’nin
müdahalesi sonucu ç›kt›. Tatar ‹brahim’in
k›flk›rtmas›yla cami cemaatinden bir grup,
“Dinini seven bizimle gelsin” 
diyerek Evkaf Müdürlü¤ü’ne do¤ru
yürüyüfle geçtiler.

Vilayet Kona¤› önüne gelen kalabal›k,
zab›ta kuvvetleri taraf›ndan da¤›t›ld› ve
tahrikçiler yakalanarak soruflturmaya
baflland›. 23 kiflinin yakaland›¤› olaydan

Bursa’da Türkçe ezan karfl›t› gösteriler

Bursa’da 
Türkçe ezana
karfl› ç›kanlar
toplu halde
mahkemeye
götürülürken. 

Cumhuriyet
gazetesinden
al›nm›flt›r. fiubat 1933.   

“Bursa’ya geldim…bilgi ald›m. … cahil mürteciler Cumhuriyet adliyesinin

pençesinden kurtulamayacaklard›r. Olaya bilhassa dikkatimizi çevirmemizin

sebebi, dini, siyaset ve herhangi bir tahrike vesile etme¤e asla müsamaha

etmeyece¤imizin bir daha anlafl›lmas›d›r. Meselenin mahiyeti esasen din de¤il,

dildir. Kati olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve milli benli¤i bütün

hayat›na hâkim ve esas kalacakt›r.”
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Atatürk’ün yetiflti¤i fiemsi Efendi ‹lkokulu ile ilgili olarak 

Galip Pasinler’in 1874 y›l›na iliflkin gözlemleri

Henüz alt› yafllar›nda idim. Selânik’te 
benden büyük kardeflimle ünlü Kerim
Haf›z okuluna devam ediyorduk. Kerim
Haf›z genç hocalardan idi. Ama okutma
yolu eski biçimdi. “Elif küsün enni, be
küsün benni”. Ve yerlerde oturuyorduk.
Hocan›n bafl› ucunda falaka, ders
odas›n›n yan›nda geldi-gitti tahtas›.
Çocuklar hep birden okuyorlar. Bir
gürültüdür gidiyor. 

Bir gün sabahleyin, okula gitmek üzere
haz›rland›¤›m vakit, babam bizi yeni
aç›lm›fl baflka bir okula gönderece¤ini

söylemifl, hizmetçimizi katarak bu yeni
okula göndermifllerdi. Bu yeni okulun
sokak kap›s›ndan girince bir avlusu
vard›, sol tarafta dört befl basamakla bir
sahanl›¤a ç›k›yor, oradan geçilerek s›n›fa
giriliyordu. Küçük avluda 20-30 kadar
çocuk oynuyorlar. Ortalar›nda dolaflan
bir genç bizi görünce dikkatini bize 
çevirdi. Hizmetçimizin elindeki
babam›z›n mektubunu alarak okudu.
Bu genç, hocam›z fiemsettin Efendi idi.
Biraz oyun oynad›k. Çocuklarla 
birbirimizi tan›maya bafllad›k. S›n›f
kap›s›ndan girince karfl›da burcu burcu
kokan çam tahtalar›ndan yap›lm›fl s›ralar
iki tarafa dizilmifl, ortada bir gezinti
b›rak›lm›fl; kap›n›n solunda fiemsi Efendi
duruyor. Arkas›ndan iki ayak merdivenle
ç›k›l›r güzel bir kürsü ve duvara
dayanm›fl bir siyah tahta, silgi ve
tebeflir var. Yüksek s›ralarda 
oturuyoruz. Önümüzde dolapl› rahleler.
Ne güzel! 

O gün okulun ilk aç›l›fl günü. Hocam›z
bizi oturdu¤u kürsüden flöyle bir 
inceledi. fiimdiye kadar okula gidenleri 
gitmeyenleri ay›rd›. ‹ki bölüm yapt›, 
hepimize alfabeyi (a, b, c, ba, bi, bu,)
usulünde ö¤retmeye bafllad›. Kendisi
kara tahtaya yaz›yor ve bize de
yazd›r›yordu. Saatte bir tatil yapar, 
avluda kendi nezareti alt›nda bize 
oyun oynat›r, jimnastik yapt›r›r, ayn›
zamanda ders odas›n›n kap› ve
pencerelerini açarak bozuk havay›

de¤ifltirirdi. Oyun aras›nda birbirimizle
kavga etmememize, fena sözler 
söylemememize özellikle dikkat ederdi. 

Bir iki ay sonra bir gün sokakta bir 
kalabal›k peyda oldu. Fena sözler, 
küfürler söyleniyor, sofa kap›s› k›r›l›yor
ve içeriye hücum ediliyordu. Hocam›z bu
hali görünce, zaten kula¤› kiriflte imifl,
hemen yerinden f›rlad›. Komflunun
bahçesine aç›lan bir pencereden 
atlayarak kaçt›. Kalabal›k, serseri
tak›m›ndan kurulmufl, k›rk elli kadar
haflar›lard›. S›n›fa girdiler ve bizi 

küfürlerle d›flar› att›ktan sonra, 
can›m s›ralar›, hocan›n kürsüsünü 
bir harabeye çevirdiler. Biz de 
evlerimize kaçt›k. Sebep? fiemsi Efendi
çocuklara gâvur usulünde ders 
okutuyor, oyun oynat›yor, jimnastik 
yapt›r›yormufl. Zaten o güne kadar
ö¤rencinin adedi günden güne
azalmaktayd›. Biz zabit ve memur çocuk-
lar› olarak yirmi kifli kadar kalm›flt›k.
Aradan birkaç gün geçti. Hizmetçimiz
bizi fiemsi Efendi’nin 
açt›¤› yeni okula götürdü. Bu okul
hocan›n kendi evinin alt›nda büyükçe
bir oda idi. Hocam›z çal›fl›yor ve
çal›flt›r›yordu. Metanetine, gayretine,
ö¤retmenlik aflk›na zerre kadar halel
gelmemiflti. Aksine flevki artm›flt›.
Derken bir gün ayn› flekilde buras› da
hücuma u¤rad›. Tehditler ve küfürler
aras›nda çocuklar› soka¤a ç›kard›lar.
fiemsi Efendi Hocam›z saklanm›fl,
tehlikeden kurtulmufltu. Gene s›ralar›,
kara tahtay›, o gâvurluk alameti olan
kapkara tahtay› parçalad›lar. Eve bir fley
yapmad›lar. Çok y›l sonra hocan›n kendi
a¤z›ndan dinledi¤ime göre, 
kendisini sokakta yakalam›fllar,
dövmüfller, tahkir etmifller; b›çaklarla
hayat›n› tehdit etmifller. fiemsi Efendi ya
Selânik’i terk etmeli yahut okuldan ve
hocal›¤›ndan vazgeçmeli imifl. 

fiemsi Efendi bunlara da önem 
vermemifl, üçüncü bir tedbir
düflünmüfltü. Akflamdan sonra 

evlerimize gelme¤e bizlere ders
verme¤e bafllad›. Son kalan yirmi 
kadar ö¤rencisini böylece 
her gece ziyaret eder, 
befl on dakika ders verir veya kontrol
eder giderdi. 

Bir gün fiemsi Efendi benim de içinde
oldu¤um 5-6 ö¤rencisini yan›na ald›,
Rüfltiye Okulu’na götürdü. Orada bizi
rüfltiye ö¤rencileri ile s›nava soktular.
Bize gazete okuttular. Rüfltiyeliler bizim
kadar iyi okuyamad›lar. Bize biraz hesap,
rakam ve yaz› yazd›rd›lar. Onlar bizim

kadar yapmad›lar. Duvarda bir harita
as›l› idi. Onlar bizim kadar bu haritay› da
okuyamad›lar. Velhas›l biz onlardan
üstün ç›kt›k... fiemsi Efendi böylece
hizmet ve gayretinin, yüksek azim ve
kahramanl›¤›n›n derecesini ispat 
etmek suretiyle, halk›n sevgi ve
güvenini kazanm›flt›. Bundan sonra
hükümetin de korumas› ile fiemsi Efendi
okulu yeniden aç›ld›.”7

Bir gün fiemsi Efendi benim de içinde oldu¤um 5-6 ö¤rencisini yan›na ald›,

Rüfltiye Okulu’na götürdü. Orada bizi rüfltiye ö¤rencileri ile s›nava soktular.

Bize gazete okuttular. Rüfltiyeliler bizim kadar iyi okuyamad›lar. 

Bize biraz hesap, rakam ve yaz› yazd›rd›lar. Onlar bizim kadar yapmad›lar.

Duvarda bir harita as›l› idi. Onlar bizim kadar bu haritay› da okuyamad›lar.

Velhas›l biz onlardan üstün ç›kt›k...

Selanik’te
ça¤dafl anlay›flla
e¤itim veren
okullar kuran
fiemsi Efendi
ö¤rencisi
Nuriye ile. 

Azmi Koçak’›n 
fiemsi Efendi 
(‹st. 2000 s. 125)
kitab›ndan al›nm›flt›r. 
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göndermek istiyordu. Burada ö¤retmen
sadece okuma, yazma ve aritmetik 
dersleri vermeyecek, Kur’an dersleri de
verecekti.  Bu, uzun Arapça bölümleri
ezberlemek demekti. Di¤er yandan 
babas› o¤lan›n din e¤itiminin verilmedi¤i
laik bir mektebe gitmesini istiyordu. 
Her ne kadar sonunda baban›n sözü kabul
edildiyse de annesi o¤lan› Selanik’te

oldu¤umu sordu. Ben de ona, bu 

raporda yeri olmayan, sebeplerimi

söyledim. Sadece bir genel mütalaa

söyleyebilirim. Suallerinde tamamiyle

samimiydi bu da din konusunda yeter-

ince zihin yordu¤unu göstermekte. 

Daha sonra, on y›l önce infla etti¤i yeni

Cumhuriyet’in Reisicumhuru olarak 

iktidara geldi¤i zaman ‹slâm dininin 
durumu hakk›nda bilgi vermeye bafllad›.
fieyh-ül ‹slâm’›, medreseleri, 
Mahkeme-i fier’iyyeleri ve bu
mahkemelere riyaset eden kad›lar,
hocalar ve muhtelif Dervifller dahil 
olmak üzere bütün ruhban s›n›f›n› 
la¤v etmeyi gerekli buldu¤unu söyledi.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u alt›nda geçerli
olan bu ruhban yap›dan geriye kalan,
müezzin olarak minarelerden halk›
ibadete ça¤›ran ve camiilerde namaz
k›ld›ran imamlard›.  

Ona az evvel tasvir etti¤i bu yap›y›
tamamiyle yok ettikten sonra Türk
gençli¤i için, flayet kald›ysa, ne tür dinî
tedrisat kald›¤›n› sordum. Kifayetsiz
medrese sistemini bütün ülkeye yay›lm›fl
ilk ve orta ö¤retim sistemi ile ikame
etti¤ini ve bu sistemin (talebeyi)
Üniversite’ye kadar götürdü¤ünü belirt-
ti. ‹lk ve orta okullarda Kur’an’›n
ö¤retti¤i Hz. Muhammed’in hayat
hikâyesi ve daha ahlâkl› yaflama
konusundaki hikmetli düstûrlarla dinî
tedrisat verildi¤ini, bu dinî tedrisata
Yeni ve Eski Ahit’te tasvir edilen di¤er
büyük dinleri ve Budist dinî kitaplar› da
dahil ettirdi¤ini  söyledi. 

Daha sonra O ve ben bu modern Türk
dinî tedrisat› ile Birleflik Amerika’da 
ortalama Pazar okulunda verilen dinî
tedrisat› mukayese ettik. Pazar
okullar›m›zda verilen dinî tedrisat›n
Cuma sabahlar› kad›nlar taraf›ndan tüm
ülkedeki Halk Evleri’nde verilip 
verilemeyece¤ini sordu¤umda böyle bir
fikrin muvaffak olaca¤›na dair 
pek flüpheli göründü ancak yeni bir fikir
oldu¤unu ve kaale alaca¤›n› söyledi. 
Bu amaçla kad›n ö¤retmenlerin 
vazifelendirilmesi fikri ona cazip geldi
çünkü bu flekilde hocalar›n erkek 
partizanlar›, siyaset veya benzeri
muhtemel baflka mesele yaratacak 
ihtimallerden kaç›n›lm›fl olacakt›.

Beyefendi, 

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal ile dün
ö¤leden sonraki üç saatlik mülakat›m
zarf›nda, hakk›nda yazmakta 
oldu¤um biyografinin sekiz 
bölümünü birlikte gözden geçirdi¤imiz ve
tart›flt›¤›m›z s›rada Türkiye’de 
din meselesi bahis edildi. ‹ncelememde
Türkiye Cumhuriyeti’nde ‹slâm 
dininin geliflimi konusuna oldukça yer
verdi¤ime dikkatini çektim, 
biyografim için -yay›nlanmak veya
yay›nlamamak kayd›yla- bana söylemek
istedi¤i kadar›yla s›n›rl› olmak üzere bu
mevzudaki görüflünü bilmek istedi¤imi
belirttim. Sözlerinin hangi k›sm›n›n 
efkâr› umumiye(nin) (bilgisi) için
oldu¤unu, hangi k›sm›n›n olmad›¤›n›
belirterek mevzu hakk›nda teferruatl›
bir flekilde konufltu. 

Galiba, alt› veya yedi yafl›ndayken 
annesi onu bir s›byan mektebine 

geçerli olan geleneksel tören eflli¤inde
s›byan okuluna gönderdi. Ertesi gün
babas› o¤lan› okuldan ald› ve tedrisat›n›
devam ettirece¤i laik okula koydu. Bu
duruma çok üzülen annesi epey a¤lad› ve
o¤lan›n teklif etmesi üzerine s›byan 
okulundaki din hocas› eve gelip O’na
annesinin arzu etti¤i Kur’an e¤itimini
verdi. Bu sadece bir ay sürmesine ra¤men
anneyi tatmin etti. Bu, ömrü boyunca
alaca¤› tek din e¤itimiydi. 

Agnostik oldu¤una dair genellikle kabul
görmüfl inanc› kesinlikle reddediyor ancak
dininin sadece Kainat’›n Mucidi ve Hâkimi
tek Tanr›’ya inanmak oldu¤unu söylüyor.
Ayr›ca befleriyetin böyle bir Tanr›’ya inan-
maya ihtiyac› oldu¤una inan›yor. Buna
ilaveten dualarla bu Tanr›’ya seslenmenin
befleriyet için iyi oldu¤unu belirtti. Burada
duruyor. 
Daha sonra teferruatl› bir flekilde neden o
kadar inançl› bir Protestan H›ristiyan18

…orta ö¤retimde ve Dâr-ûl-fünûn’un küçük ‹lahiyat bölümünde üç büyük din

hakk›nda verilen tarihî tedrisattan fazlas›n› ö¤retmeye inanmad›¤› sarihti.

Ancak Sovyetler’in her türlü dini la¤vetme fikriyle kesinlikle mutab›k de¤il. 

Belli bafll› camiilerin Hükümet taraf›ndan itinayla muhafaza edilmeleri ve

amaçlar› do¤rultusunda kullan›lmalar› gerekli¤i hususunda ›srarl›. 



Bu çerçevede yak›n tarihte cereyan
eden Bursa hâdisesi üzerinde serbestçe
konufltu. Bu hadise Türkler taraf›ndan
de¤il üç yabanc› taraf›ndan ç›kar›lm›flt›:
bir Arnavut, bir Bulgar ve bir Rus. Hatta
Üçüncü Enternasyonal taraf›ndan
k›flk›rt›ld›¤›n› da ima etti. Muhtemelen
s›k›nt› verecek bu siyasi hareketi basit
bir dil meselesine, ezan›n Arapça yerine
Türkçe okunmas› haline dönüfltürerek
gösterdi¤i siyasi maharetten ötürü 

Gayet sayg›l› bir flekilde bu bak›fl›yla
mutab›k olmad›¤›m›, eflimle birlikte
yaflad›¤›m›z tecrübeyi anlatt›m. ‹ki Türk
arkadafl›m›z›n daveti üzerine 23 Ocak
ö¤leden sonra geç saatlerde Ayasofya
Camii’ne gidip Kadir Gecesi’ne flahit olduk.
O’na yüzde yirmisi askerî üniformal› onbin
mümin taraf›ndan doldurulan camiinin ne
kadar kalabal›k oldu¤unu, bütün 
müminlerin tam bir saat boyunca Gazi’nin
de varl›¤›n› kabul etti¤i Tanr›’ya do¤rudan

kaale alaca¤›n› söyledi. Benimle bu konu-
da daha fazla konuflma arzusunu ifade
etti. Bu beni flafl›rtt› zira Yusuf Akçura Bey
gibi samimi arkadafllar› beni sürekli
O’nunla din hususunda konufltu¤um
takdirde, Gazi’nin nazikçe “dostlu¤umuz”
olarak adland›rd›¤› münasebetlerimizin
kesinlikle bozulaca¤› hususunda ikaz
etmifllerdi. Konuflmam›z›n bu bölümünün
sonunda, daha öncesi bir yabanc› ile
hiçbir zaman bu konuda bu kadar etrafl›

kendisine iltifatta bulundum. 
Bu sözlerim Kur’an’›n Arapçadan
Türkçeye tercüme edilmesi için nas›l ve
neden telkinde bulundu¤u konusunda
konuflmas›na sebep oldu ve bu mevzuda
yepyeni bir ufuk açt›. Türk halk›n›n uzun
zamandan beri ezberden okudu¤u baz›
Arapça dualar›n gerçek manas›n›
anlad›¤› zaman tiksinece¤ini söylüyor.
Kur’an’dan al›nan bir Arapça bölüm
okudu. Bu duada Hz. Muhammed amcas›
ile amca k›z›n›n yapt›klar› bir fleyden
ötürü cehenneme gitmeleri için beddua
eder.8 “Düflünen bir Türk’ün böylesi bir
duay› okumaktan elde edece¤i dinî
ilham› veya dine ilgi göstermesini
tahayyül edebilir misin?” dedi. Bu fikrini
gelifltirdikçe ben de git gide Kur’an’›n
Türkçe okunmas›n› teflvik etmesinin
sebebinin Kur’an’›n Türkler aras›nda
gözden düflmesi oldu¤u neticesine
var›yorum.
Daha sonra umumi ve flafl›rt›c› bir 
beyanda bulunarak Türk halk›n›n 
gerçekte hiçbir flekilde dindar
olmad›¤›n›, aralar›ndan camiilere giden
az say›da kiflinin al›flkanl›ktan veya 
yüksek sesle söylenen dualar›n cezbine
kap›larak camiye gitti¤ini ileri sürdü.

yönelttikleri dualarla nas›l yo¤un bir
flekilde ibadet ettiklerini anlatt›m. 
Bu kalabal›k, bu ibadet ve müminlerin
duaya yo¤unlaflmalar› hususunda izahat 
istemem, O’nun Türk gençli¤inin din
hakk›nda bilgi edinme f›rsat› mevzusunda
Türk hükümetinin k›s›tl› bir rolü olmas›
gerekti¤ine dair kanaatini dile getiren
daha fazla beyanatlar vermesine neden
oldu. Bu beyanatlar›n› bitirdi¤inde
flimdilik orta ö¤retimde ve Dâr-ûl-
fünûn’un küçük ‹lahiyat bölümünde üç
büyük din hakk›nda verilen tarihî 
tedrisattan fazlas›n› ö¤retmeye inan-
mad›¤› sarihti. Ancak Sovyetler’in her
türlü dini la¤vetme fikriyle kesinlikle
mutab›k de¤il. Belli bafll› camiilerin
Hükümet taraf›ndan itinayla muhafaza
edilmeleri ve amaçlar›do¤rultusunda
kullan›lmalar› gerekti¤i hususunda ›srarl›.
Üç büyük dinin ahlâk ö¤retilerine dinden
ziyade ahlâk olarak inan›yor.

Bize ihsan etti¤i hay›rlar için tek Tanr›’ya
s›k s›k minnettarl›¤›m›z› dile getirecek
ifadelerin eklenmemesi halinde flahsi dinî
inanc›n›n natamam olaca¤›n› söyledi¤im
zaman flafl›rd› ancak alakadar göründü.
Sadece yeni bir fikir oldu¤undan bu fikri

konuflmad›¤›n› ve özel dinî inançlar›n› da

hiç dile getirmedi¤ini söyledi.

Sayg›lar›mla.

Charles H. Sherrill. 
National Archives and Records Administration,

Maryland, RG 59 Records of the Department of State

Relating to the Internal Affairs of Turkey, 1930-1944,

Mikrofilm M 1224, rulo 10.
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Kur’an’dan bir bölüm okudu. Hz. Muhammed amcas› ile amca k›z›n›n yapt›klar›

bir fleyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder. “Düflünen bir Türk’ün

böylesi bir duay› okumaktan elde edece¤i dinî ilham› veya dine ilgi göstermesini

tahayyül edebilir misin?” dedi. Bu fikrini gelifltirdikçe ben de git gide 

Kur’an’›n Türkçe okunmas›n› teflvik etmesinin sebebinin Kur’an’›n  Türkler

aras›nda gözden düflmesi oldu¤u neticesine var›yorum.


