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nın gerektiğini ısrarla vurgular. Çünkü 
Allah tövbeleri kabul edendir ve merha
met edenlerin en merhametiisidir (bk. 
TEVBE) . 
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ilim ve siyaset adamı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
on dördüncü başbakanı. 

.J 

Eğin'de (Kemaliye) doğdu : babası mü
derris İbrahim Edhem Efendi, annesi Sa
liha Hanım'dır. Üsküdar Ravza-i Terakki 
Mektebi'ni, Vefa idadisi'ni ve birincilik
le Darülmuallimin-i Aliye'nin fen şube
sini bitirdi (1905); bu arada özel olarak 
Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 

istanbul Darüşşafaka'da hendese mu
allimliği . Kıbrıs İdadisi'nde müdür mua
vinliği ve müdürlük, 1909'da Maarif Ne
zareti tarafından tabii ilimler okumak 
üzere bir yıllığına gönderildiği İsviçre'
nin Lozan Üniversitesi'nden döndükten 
sonra da Midilli idadisi'nde ve istanbul 
Gelenbevi İdadisi'nde müdürlük yaptı. 
191 S 'te Darülfünun Edebiyat Fakültesi 
medeniyet tarihi, 1917'de Süleymaniye 
Medresesi dinler tarihi, 1919'da Darül
fünun Edebiyat Fakültesi islam kavim
leri tarihi ve Süleymaniye Medresesi is
lam felsefesi müderrisliklerine tayin edil-
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di. 1922 yılında Şer'iyye Vekaleti Tedki
kat ve Te'lffat Heyeti azası oldu. 1924'
te Darülfünun ilahiyat Fakültesi din-i 
islam tarihi ve fıkıh tarihi müderrisliği
nin yanı sıra fakülte sekreterliğine ve 
ertesi yıl da aynı fakültenin dekanlığına 
getirildi (TBMM Sicil Arşivi, Dosya nr. 622). 
1931'de Türk Tarih Kurumu'na üye se
çildi ve 1941' den itibaren ölümüne ka
dar bu kurumun başkanlığını yaptı. Bu 
arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi ve istanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi'nde ordinaryüs 
profesör olarak ders verdi. 

ilmi faaliyetlerini devlet adamlığı ile 
birlikte yürüten Günaltay, 191 S'te itti
hat ve Terakki Fırkası'ndan Ertuğrul (Bi
lecik) mebusu seçilerek meclise girdi ve 
Darülfünun'un ısiahat çalışmalarında gö
rev aldı: öğretmenierin o günkü durum
larını dile getiren konuşmalar yaparak 
bu konuda kanun çıkarılmasına yardım 
etti. 1918'de Meclis-i Meb'Qsan idare 
memuru oldu: ittihat ve Terakki ileri ge
lenlerini sorgulayan komisyonda bulun
du. Meclisin aynı yıl feshedilmesinden 
sonra nizarnname gereği iki yıl daha ida
re memurluğu sıfatını sürdürdü. 1920 ·
de Teceddüd Fırkası'nın kurucuları ara
sında, Anadolu ve Rumeli Müdataa-i Hu
kuk Cemiyeti'nin istanbul teşkilatında, 
arkasından da Kuva-yi Milliye içinde yer 
aldı . 192S 'te İstanbul belediye encüme
ni azalığına ve bir süre sonra belediye 
reis vekilliğine seçildi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ndeki görevi ise 1923'te 
Cumhuriyet Halk Fırkası Sivas mebusu 
ve meclis başkan vekili olmasıyla baş
ladı. Yedi dönem üstüste Sivas, bir dö
nem Erzincan milletvekili seçildi. 1 S Ocak 
1949 - 22 Mayıs 19SO tarihleri arasın
da tek parti devrinin son hükümet baş
kanlığını yaptı. iktidarın Demokrat Par
ti 'ye geçmesinden sonra 19S4'e kadar 
milletvekilliği görevine devam etti. 19S8-
19S9 yıllarında Cumhuriyet Halk Parti
si istanbul il başkanlığında bulundu. 27 
Mayıs ihtilali'nden sonra. Milli Birlik Ko
mitesi ile beraber kurucu meclisi mey- · 
dana getiren Temsilciler Meclisi üyeliği
ne seçildi. 1961 seçimlerinde Cumhuri
yet Halk Partisi istanbul senatörü olarak 
yeniden meclise girdi. 20 Ekim 1961 ·
de istanbul'da öldü, vasiyeti üzerine An
kara 'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na gö
müldü. 

islam düşüncesi ve tarihi üzerine bir
çok yayını bulunan Günaltay, 1327'den 
(1909) itibaren Sırat-ı Müstakfm ve da-

ha sonra Sebflürreşad'da çıkan maka
leleri ve neşrettiği kitaplarıyla zamanın 
modernist islamcılar'ı arasında yer al
mıştır. Onun fikri şahsiyetinin gelişimi 
üzerinde, içinde yaşadığı olayların ve ye
tiştiği dönemin büyük etkisi vardır. Sal
tanat. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönem
lerinde ilim ve siyaseti. birlikte yürütür
ken günün şartlarına uyarak düşünce
lerinde ve siyasi faaliyetlerinde farklı ve 
zaman zaman da birbirine zıt fikirle
ri savunduğu görülür. Mesela Meclis-i 
Meb'Osan'da Darü'l- hikmeti'l- islamiy
ye kanunu görüşülürken din, ahlak, eği
tim- öğretim ve dini yayınlar konusun
da islam'a uygun olan ve milletvekille
rinden büyük destek gören tezleri sa
vunurken başbakanlığı sırasında bunun 
tam aksi bir tutumla Türk Ceza Kanu
nu'nun 163. maddesindeki ünlü değişik
liğin yapılmasına sebep olmuştur (aş. 

bk. ). Peyami Safa'ya göre birçok dini ese
rin ve makalenin yazarı. din alimi, şe
riatçı ve laiklik düşmanı M. Şemsettin 
Bey başka, eski Cumhuriyet Halk Parti
si başvekili, inkılapçı, laik ve bunlardan 
da fazla olarak din öğretimi aleyhtarı 
Şemsettin Günaltay başkadır: bu iki şah
siyet yıllardan beri aynı vücutta birbi
riyle ihtilafsız ve kavgasız yaşamıştır (SR, 

JX/ 214, s. 221) Günaltay'ın da içinde bu
lunduğu bir heyetçe yazılan ve 1931 'den 
19SO yılına kadar okutulan tarih ders 
kitapları. verdiği islam tarihiyle ilgili yan
lış bilgiler sebebiyle şiddetli tenk.itlere 
maruz kalmış, Günaltay bu kitaplarda 
gerçekleri çarpıtmasından ve din öğre
timi hakkında sahip olduğu olumsuz gö
rüşlerinden dolayı çeşitli çevrelerce ve 
özellikle İbrahim Arvas tarafından ha
karete varacak derecede eleştirilmiş , ko
nu bir basın davası olarak mahkemeye 
intikal etmiştir ( 1959). 

Günaltay, dönemin hakim cereyanı 

olan pozitivist felsefe ve zihniyetin et
kisi altında oluşturduğu . bazı fikirleri
ne islam kaynaklarında temel aramaya 
çalışmıştır. Bu arada Gazzalf'yi islam fel
sefesinin gelişmesini engellemekle suç
lamış, ictihad kapısının kapandığı yo
lundaki kanaate şiddetle karşı çıkmış, 
bu kanaatin islam dünyasının gelişme
sine engel teşkil ettiğini ileri sürmüş
tür. Tasawuf mensuplarını, din adam
larını. tekke ve medreseleri de eleştir
miş, İslamiyet'in akılcı bir din olduğunu . 
müsbet ilimiere ağırlık verdiğini, müs
lümanların geri kalmasından İslamiyet'in 
değil bu kurumların sorumlu tutulması 



gerektiğini savunmuştur. Ayrıca Tanzi
mat aydınlarının radikal tavırlarıyla Türk 
toplumuna zarar verdiklerini, cahil geri
cilerle cahil ilericiler arasında fark bu
lunmadığını ifade etmiştir. 

Fen ve tabii ilimler öğrenimi gördü
ğü halde M. Şemsettin Günaltay Cum
huriyet devrinde daha çok tarihçi yönüy
le tanınmıştır: eserleri ve konferansla
rı da genellikle tarih üzerinedir. Tarih
çiliğe Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra 
başlamış ve onun fikirlerinden etkilen
miştir. Batılı tarihçilerin metotlarını in
celemiş, onların yorum getirerek tenkit
li tarih yazdıklarım, buna karşılık islam 
tarihçilerinin doğrudan doğruya olay
ları vermekle yetindiklerini, yorum ve 
değerlendirmeleri okuyucuya bıraktık

larını, bu bakımdan müslüman müellif
lerce yazılan tarih kaynaklarının daha 
sağlam ve güvenilir olduğunu söylemiş, 
Batılı tarihçilerin islam tarihçileri hak
kındaki iddia ve ithamlarını reddetmiş
tir. 

Kuwetli bir medrese öğrenimi gören, 
hem Doğu'yu hem Batı'yı yakından ta
nıma imkanı bulan ve birkaç dil bilen 
Günaltay düşünceleri, eserleri ve devlet 
adamlığıyla Cumhuriyet devrinde din
devlet ilişkilerinin şekillenmesinde önem
li rol oynamış, özellikle başbakanlığı dö
neminde din, din eğitimi ve laiklik poli
tikalarında gerçekleştirilen değişiklik ve 
yeni düzenlemelerde etkili olmuştur. 

Daha önce bu konuda Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin VII. kongresinde (Aralık 194 7) 
alınan kararların uygulamaya geçirilme
sini Günaltay hükümeti sağladı. 24 Ocak 
1949'da meclise sunulan hükümet prog
ramında vatandaşın çocuğuna din bilgi
si verme hakkını kullanabilmesi için ge
reken imkanların hazırlanacağı açıklanı
yor ve ihtiyari din öğretimine başlana
cağı belirtiliyordu (Arar, s. 205). Cumhu
riyet dönemi hükümet programlarında 
ilk defa din öğretimine yer verilmesi halk 
tarafından büyük bir sevinçle karşılan
dı. Önceki hükümet zamanında Milli Eği
tim Bakanlığı'nca hazırlatılan, Nurettin 
Artarn ile Nurettin Sevin'in birlikte yaz
dıkları Müslüman Çocuğunun Kitabı 
(Ankara 1948), ihtiva ettiği fahiş yanlış
lıklar sebebiyle mecliste ve basında şid
detli tenkitlere uğramıştı. Günaltay'ın 

isteğiyle bu kitabın ilkokullarda okutut
masından vazgeçilerek yerine 1949-1950 
ders yılından itibaren Ahmet Harndi Ak
seki'ye yazdırılan kitapların konulması 

din öğretimi bakımından olumlu bir adım 

teşkil etmiştir. Ayrıca 1949'da imam
hatip kurslarının açılması ve Ankara Üni
versitesi bünyesinde ilahiyat Fakültesi'
nin kurulması, bazı Türk büyüklerinin 
türbelerini ziyarete imkan veren 5566 
sayı ve 1 Mart 1950 tarihli kanunla Di
yanet İşleri Başkanlığı teşkilatının daha 
iyi hale getirilmesini amaçlayan 5634 
sayı ve 23 Mart 1950 tarihli kanunun çı
karılması, seçim mevzuatının değiştiri
lerek tek parti devrinin kapanmasını sağ
layan gizli oy-açık tasnife dayalı tek de
receli seçim sisteminin getirilmesi gibi 
önemli düzenlemeler de onun başba

kanlığı zamanında gerçekleştirilmiştir. 

Fakat bu gelişmelere karşılık Türk Ceza 
Kanunu'nun 163. maddesinde dini ha
yatı kısıtlayıcı nitelikte yapılan değişik
lik de bu dönemde olmuştur. Meclis
te cereyan eden müzakerelerde bu de
ğişikliğe karşı en ciddi itirazlar Millet 
Partisi'nin meclis grubu başkanı Osman 
Nuri Köni'den gelmiş, birçok milletve
kilinin de onu desteklemesine rağmen 
tasarı Başbakan M. Şemsettin Günal
tay ile Demokrat Parti sözcüsü Mehmed 
Fuad Köprülü'nün görüşleri yönünde ka
bul edilmiş (16 Haziran 1949) ve bu mad
de, ancak kırk iki yıl sonra 12 Nisan 
1991 tarihinde yürürlükten kaldırılabil
miştir. 

Eserleri. 1. Fennin En Son Keşfiyatın
dan Telsiz Telgraf, Esir, Mevcut-ı Esiriy
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sonradan karıştırılan hurafelerden arın
dırılınası gerektiği görüşü üzerinde durur 
ve Asr-ı saadet ile daha sonraki dönem
leri karşılaştırarak Hz. Peygamber'in teb
liğ ettiği dinle bugünkü müslümanların 
dini arasında büyük farklar bulunduğunu 
söyler. 3. Tann-i Edyan (İstanbul 1338). 
Bu eserinde din, dinlerin tasnifi ve din 
fikri üzerinde durduktan sonra tabii din
lerle (animizm, fetişizm, totemizm) Hindu
izm, Budizm ve Taoizm gibi Uzakdoğu 
dinlerini inceler. 4. Muziden Atiye (İs
tanbul 1339). Türk tarihine ait yazıları
nın yer aldığı bu eserde isl.am'dan ön
ceki Türkler'i ele almış, Ziya Gökalp'in 
de etkisiyle kurtuluşu islamlaşmak, mu
asırlaşmak ve Türkleşmek'te bulduğu
nu açıklamıştır. 5. Zulmeiten Nr1ra (İs

tanbul 1341). 1913'ten itibaren Sebilür
reşdd'da yayımladığı yazılarından olu
şan bu eserde islam aleminin fikri çö-
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küşünün sebepleri ve kurtuluş yolları 

üzerinde durmuş, İslam'ın üstünlükleri
ni anlatmıştır. Mehmed Akif Ersoy'un 
övgüsünü kazanan eser halk arasında 
geniş ilgi görmüştür. Rıfkı Melül Meriç, 
Ankara ilahiyat Fakültesi'ndeki dersle
rinde Hurdtattan Hakikata, Muziden 
Atiye ve Zulmeiten N ura adlı eserlerin 
Midilli İdadisi müdürü Orhan Bey'e ait 
olduğunu ileri sürmüştür (TDEA, lll, 404). 
6. İsldm'da Tarih ve Müverrihler (İstan
bul 13 39-1 341 ı. İslam tarihçileri ve eserle
rini konu alan bu kitap, Yüksel Kanar ta
rafından sadeleştirilerek İslam Tarihinin 
Kaynakları Tarih ve Müverrihler adıyla 
yeniden yayımlanmıştır (İstanbul 1991). 7. 

İslam Tarihi (birinci kitap, İstanbul 1338 r./ 
1341 ). islam öncesi Arap tarihinden bah
seder. 8. Felsefe-i Oıa:. Eserin alt başlı
ğı İsbdt-ı Vacib ve Ruh Nazariyeleri'
dir (İstanbul 1339-1341, 1994) 9. Münte
hab-ı Kıraat (İstanbull339 r./ 1923). 10. 

Müslümanlığın Çıktığı ve Yayıldığı 

Zamanlarda Orta Asya'nın Umumi Va
ziyeü (Ankara 1933). 11. Mezopotamya 
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Çin ve Hind (İstanbul 1937). 15. Türk 
Tarihinin İlk Devirlerinden Yakın Şark, 
Elam ve Mezopotamya (İstanbul 1937). 
16. La dEkadence du monde musulman 
est- elle a l'invansion des Seldjouki
des (İstanbul 1937). 17. Dil ve Tarih Te
zimiz Üzerine Gerekli Bazı izahlar (Ha
san Tankut'la birlikte, İstanbul 1938). 18. 

Tarih: Lise I (İstanbul 1939). 19. Yakın 
Şark ll: Anadolu, En Eski Çağlardan 
Akamenişler İsülasına Kadar (Ankara 
1946). 20. Yakın Şark III: Suriye ve Fi
listin (Ankara 1947). 21. İran Tarihi: En 
Eski Çağlardan İskender'in Asya Se
teri 'ne Kadar (I. c., Ankara 1948). 22. Ya
kın Şark N: Perslerden Romalılam Ka
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Bitinya ve Bergama Krallıkları ( 1. bö
lüm, Ankara 1951 ). 

Türk Ansiklopedisi'nde müşavir ve 
yazar olarak çalışan Günaltay'ın Sırat-ı 
Müstakim ve Sebilürreşdd'dan başka 
Darülfünun İldhiyat Fakültesi Mecmu
ası, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Dergisi, Türk Ta
rih Kurumu Belleten, Düşünce ve İs
ldm dergilerinde de pek çok makalesi 
yayımlanmıştır. 
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IV. EDEBiYAT 

I. DİNLER TARİHİ 

_j 

Türkçe'nin çeşitli lehçelerinde küneş 
ve Kıpçak Türkçesi'nde kuyaş şeklinde 
söylenen kelimenin aslı kün (gün) olup 
dünyanın kendi etrafında bir defa dönü
şünün aydınlık kısmı ile (kündüz/ gün
düz; karanlık kısmı tün/ dün) onu aydın
latan gök cismine verilen addır (Clauson, 
S. 725, 729, 734). 

İnsanlık tarihinde güneş kültüne tarih 
öncesi devirlerden itibaren rastlanmak
tadır. Kendisine tapılan bir nesne olarak 
güneş, zamanla gelişen din sistemleri 
içinde soyutlaşmak suretiyle sembolik 
bir kavram haline gelmiştir. Başlangıç
ta güneşin hayat bahşedici özelliği ve 
sonraları zamanı tesbit etmekteki ya
rarlılığı göz önüne alındığında güneş kül
tünün değişik coğrafyalarda eş zamanlı 
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olarak başladığı kabul edilebilir. Bunun
la birlikte bilhassa soğuk kuzey iklimle
rinde güneşin hayat verici özelliği, bu 
iklimlerde gelişen dinlerin güneş kültü 
anlayışlarını daha fazla etkilemiş olma
lıdır. Zihnl gelişmenin ileri basamakla
rında güneşin semavl yönü takvim ve 
falcılık alanlarında da uygulamaya ko
nulmuştur. Tarih öncesi devirlerde gü
neş kültüyle ilgili bilgilerin çoğu arkeo
lojik malzemeden gelir. Kuzey Avrupa'
nın, Alacahöyük başta olmak üzere Ana
dolu'nun veKafkasya'nın çeşitli arkeola
jik merkezlerinde yapılan kazılarda ele 
geçirilen Bronz Çağı'na ait çok sayıda 
güneş kursunun güneş kültünde kulla
nıldığı bilinmektedir. Öte yandan arke
oloji terminolojisinde "svastika" (gamal ı 

haç) denilen tarih öncesi bezerne motifi 
de stilize edilmiş güneş kursudur. 

Sumerler'de güneş tanrısı, kült mer
kezi Larsa olan Utu idi ve ay tanrısı Nan
na'nın oğlu kabul ediliyordu. Her gün 
doğuşundan batışına kadar gökyüzün
de dört fırtına ilahı tarafından çekilen 
bir araba ile yol aldığına inanılırdı. Utu 
aynı zamanda adalet tanrısı idi ve dü
rüst insanların yardımcısı, kötülerin düş
manı kabul ediliyordu; yeminler de onun 
adı üzerine edilirdi. Utu, benzer fonksi
yonlarla ve Şamaş (Ar. şems) adıyla Sa
ml Akkadlar'a, gelişen Mezopotamya uy
garlığı aracılığıyla da Anadolu'da oturan 
ve Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'e 
geçmiştir. 

Eski Mısır'da güneş kültüyle ilgisi bu
lunan tanrıların kozmogoni ile de yakın
dan ilgili oldukları ve yaratılışta önemli 
rol aynadıkları görülür. İlk kozmogoni, 
güneş tanrısı Atum'u yaratıcı tanrı ve 
onun kült merkezi lun u (Heliopolis; ge
niş bilgi için bk. AYNİŞEMS) şehrinide ya
ratılış yeri olarak göstermektedir. Da
ha sonra panteanda güneşle ilgili baş
ka tanrıların da ortaya çıktığı görülür. 
Bunların en önemlileri güneşin sabah, 
öğle ve akşam görünümlerini temsil eden 
Amon, Ra ve Ptah üçlüsü idi. Horus da 
şahin şeklinde bir gök tanrısıydı ve göz
lerinden biri güneş, diğeri ay olarak te
lakki ediliyordu. Uzun Mısır tarihinde za
man zaman Aşağı veya Yukarı Mısır'ın 
yükselmesi yahut birleşmesi gibi siyası 
sebeplere bağlı olarak bazı tanrıların da
ha fazla önem kazandığı ve bazan da 
birbirleriyle özdeşleştikleri görülür. Ön
ce Eski Krallık döneminde Ra, Heliopolis'
te Atum'la Ra-Atum şeklinde özdeşleş
tirilerek ilk varolan tanrı sayılmış ve hem 
yer hem de gök tanrısı olarak kozmik 

düzenin koruyucusu kabul edilmiştir. 

Daha sonra Orta Krallık döneminde hü
kümet merkezinin Thebes'e taşınması 
Ra'nın, kült merkezi bu şehir olan Amon'
la birleştirilmesine yol açmış , böylece 
Aşağı ve Yukarı Mısır'ın milli tanrısı ha
line gelen Amon- Ra, tanrıların kralı ve 
aynı zamanda firavunların da babası 

sayılmıştır. Yeni Krallık dönemi firavun
larından IV. Amonofis (mö. 1363-1347), 
tahta çıktıktan kısa bir müddet sonra 
aslında güneşin tam zeval vaktindeki 
durumunun sembolü olan güneş kur
sunun tanrısı Aton'u, yani kavram ola
rak en güçlü güneşi tek tanrı ilan et
ti ve Akhetaton ("Aton'un ufku"; bugün
kü Arnama höyüğü) adını verdiği yeni bir 
şehir kurarak idare merkezini oraya ta
şıdı : kendi adını da Akhenaton'a (Aton'un 
hizmetkarı) çevirdi. Ancak diğer tanrıla
ra tapınma yasaklanıp Aton devlet zo
ruyla hakim kılındığı için halk tarafın
dan benimsenmedi. Sonuçta Amon - Ra 
rahiplerinin başlattığı kanlı bir ayaklan
ma ile tarihin belgelerle tesbit edilebi
len bu ilk monoteizmi ortadan kaldırıl
dı ve yine eski düzene dönüldü. Mısır'
da güneşin değişik isim ve sıfatlarla da 
olsa daima en önemli tanrı durumunda 
bulunması. hayat vericiliğinin ve kozmo
gonideki yerinin yanı sıra firavunların ba
bası sayılmasının da etkisiyledir. 

Eski İran dininin bir taraftan Grek ve 
Roma, diğer taraftan Hindistan'ın Ve
dalar dönemi diniyle etkileşimi söz ko
nusudur; bu durum güneş kültü alanın
da da kendini göstermektedir. Eski Hint 
ve İran metinlerinde "gök" anlamına ge
len Varuna ve "gün ışığı, aydınlık" anla
mına gelen Mitra isimleri ortaktır. Aves
ta'da güneş hvar adını alır. Yasta'da (VI, 
VII) özel bir güneş kültünün olduğu bi
linmektedir. Bu, Bundahışn (V. 1-7) ve 
Sayast la- Sayast'ta (XXI, 1-7) çeşitli açı
lardan dile getirilir. Fakat eski iran'ın en 
önemli güneş kültü tanrı Mitra etrafın
da teşekkül etmiştir. Zerdüşt öncesi dö
nemde kutsal antlaşma ve ışığın tanrısı 
olarak bilinen Mitra, Avesta'da savaşçı 
bir tanrı konumunda görülür ve bir ila
hi ona adanmıştır (Yasta 10). Zerdüştl 
takviminin yedinci ayında kutlanan Mih
ridin bayramı da onun adına düzenleni
yordu. Ahamenl metinlerinden anlaşıl

dığı kadarıyla Ahura Mazda ve Anahita 
ile birlikte Mitra'ya da tapılmaktaydı. 

Mitra, Kuşan İmparatorluğu döneminde 
Mioro adını almış ve sikkelerde bir gü
neş ilahı olarak tasvir edilmiştir. Temel
de ışığın tanrısı olan Mitra hızlı atlarıyla 


