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1. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda, 

Üyeden Mazhar özkol'a 41 gün izin veril
mesi hakkındaki Başkanlık yazısı okundu ve 
izinli sayılması kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam olunarak; 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nci maddeler kabul edil
di. 19 ncu madde üzerinde bir müddet görü
şüldü. 

12 Nisan 1961 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Kâzım Orbay 

Kâtip Kâtip 
Rifat Çini Şahap Kitapçt 

Sualler \ 

Yazılı sualler 
1. -*. Temsilciler Meclisi Üyesi Muin Küley'-

in, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünün 10 . 
2 .1960 tarihli emriyle Beykoz'daki Beylik Man
dıra Çiftliğine el konulmasının sebebine ve bu 
husustaki usulsüz muamelenin düzeltilmesi ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair, yazılı soru 
önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. * 
(7/19) 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Halil Akya-
vaş'ın, Ege'nin tütün rekoltesine ve tütünlerin 
maliyet fiyatlarına dair yazılı soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/20) 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami 
Coşar'm Kıbrıs Cumhuriyetinde vergi kanunla-
rmın tatbiki mevzuunda anlaşmaların ve Ana
yasanın ihlâl edilip edilmediğine dair yazılı 
soru önergesi Dışişleri Bakanlığına gönderildi. 
(7/21) 



B Î R I N O I OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Rifat Çini 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — GÖRÜŞ 

1. — Devlet Su Jşleri Genel Müdürlüğünce 
girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisyon raporu (1/65) 
(1) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce giri

şilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmali üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının, bugüne kadar girişilmiş ve girişile
cek taahhütlerin yürütülebilmesi için, bir an ev
vel kanunlaşması icabettiğinden, gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Mukbil Gökdoğaıı 

BAŞKAN — Bu tasarı evvelce bastırılarak 
Yüksek Heyetinize dağıtılmış bulunmaktadır. 
Bu tasarının gündeme alınarak öncelikle görü
şülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mil.. 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 

(1) 41 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadın 

BAŞKAN — Görüşme için yeter sayı vardır. 
Müzakereye başlıyoruz. 

Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünce girişi
lecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Omum Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 6200 
sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince giri
şilecek sâri taah'hüt işlerinde kullanılmak ve 
yıllık ımiktarı faizleriyle birlikte 110 milyon 
lirayı 'geçmemek üzere yenideni 400 milyon 
liraya kadar bono ihracına Maliye Ba'kanı me
zundur. 

iç taahhütler dolayısiyle ihracedilecek bono
ların miktarı yılda 60 milyon lirayı geçemez. 

Çıkarılacak (bonolar 'her sene Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tah
sisattan itfa olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil . . Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere 7030 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile verilmiş olan 600 milyon liraya kadar 

JLEN İŞLER 
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bono ihraç yetkisinin kullanümıyan kısmı iptal 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Birinci maddede yazılı 
yıllık bono ihracı yetkisinin 1901 malî- yılı için
de kullanılabilecek miktarı, bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar 7030 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine istinaden aynı yıl içinde çı
karılmış bulunan bono miktarı tenzil edilmek 
suretiyle tesbit olunur. 

İç bonolara ait 60 milyon liralık takyitte de. 
aynı esas tatbik edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı!.. 
Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur. 

2. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvel ile Devlet Me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (1/73) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen icra 

memuru, mahkeme başkâtibi, kâtibi ve ceza ev
leri memurlarının terbilerini sağlamak mâksa-

(1) 40 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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diyle Yüksek Meclise sunulmuş ve ilgili komis
yonlarca da incelenmiş bulunan «1961» malî yı
lı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvel ile Devlet memurları aylıklarının 
•tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bö
lümünde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının gündeme alınarak öncelik ve ivedilik
le müzâkere ve kabul buyurulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Adalet Bakanı 
Ekrem Tüzemen 

BAŞKAN — Bu tasarının gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 

ıNEöÎP BİLGA — Efendim, bu kanunun tü
mü münasebetiyle Adalet Bakanlığından bir ri
ca ve temennide bulunmak üzere söz almış bulu
nuyorum. Sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. 

Böyle bir tasarıyı getirmiş olmasından dola
yı Adalet Bakanlığına teşekkürü bir borç bili
rim. Ancak yeni Seçim kanunu dolayısiyle yar
gıçlarımıza büyük vazifeler tcrettübetmektedir. 
Meselâ kütüklerin tanzimi bakımından yargıçlar 
nezdinde bir kütük bürosu kurulacaktır. Bina
enaleyh yargıçların vazifesi çoğalacaktır. Halbu
ki mevcut kadrolarla bunları yapmak imkânına 
mâlik olmadıkları kanaatindeyim. Bilhassa elde 
mevcudolan 112 kadro da za'bıt Ikâtiplerine ve
rildikten sonra bu imkânlar biraz daha elden kaç
mış olacaktır. Onun içindir ki, Aadalet Bakan
lığının yargıç, kadrosu bakımından dahi yeni bir 
kanunla önümüze gelmesini temenni etmekteyim. 
Sıkışık durumda olan Bakanlığın bu kadroları 
nasıl devrettiği sorulabilir. 

'Gerçi 112, 113 kadro zabıt kâtipleri için dev
redilmektedir. Bunlar daha ziyade alt kadrolar-
"fhr. Tasarıda da belirtildiği üzere 600 liralık 
kadrolardır. Halbuki 1100, 1 250, 1 500, 2 000 
liralık kadrolarda tıkanıklık mevcuttur. 

iSeçim Kanunu hükümleri ile il ve ilçenin yük
sek dereceli hâkimlerine il ve ilçe seçim kurulla
rı başkanlıkları verilecektir. Oralarda birçok tı
kanıklıklar vardır. Bu tıkanıklıklar dolayısiyle 
hâkimler terfide zorluk çekmektedirler. Bu ba
kımdan Adalet Bakanlığının hâkimler için yeni 
bir kadro kanunu getirmesini temenni edeceğim, 
(Alkımlar)' 
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BAŞKAN — Söz Adalet Bakanınındır. 
ADALET BAKANI EKREM TÜZEMEN 

— Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclisinize 
müzakere edilmek üzere arz ettiğimiz kanun ta
sarısı çok evvelden hazırlanmış idi. _ Bunun büt
çe müzakerelerinden evvel gelip müzakere edil
mesi arzu edilmişti. İmkânsız sebebi ile bugüne 
kadar kaldı. Bu bakımdan tasarının ivedilikle 
görüşülmesi teklifinde bulunmak zarureti hâsıl 
oldu. Sayın Başkanlıktan öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesinin reye konulmasını rica edeceğim. 

Bu tasarı ile istediğimiz şeyler, iade edilen 
kadç-plar yerine yeni kadrolar almaktan ibarettir. 
Bunun için bütçeye de bir külfet yüklenmemek-
tedir. 

Necip Bilge arkadaşımızın arzuları gayet ye
rindedir. Hakikaten kabul edilen kanun, seçim 
kurulları ve seçmen sandıklarının tanzimindeki 
bütün işleri işin başından sonuna kadar hâkimle
rin üzerine yüklemektedir. Hâkimlerimiz emi
nim ki, kendilerine mevdu bu vazifeleri muvaf
fakiyetle yerine getirmeye gayret edeceklerdir. 

Hakikaten kadrolarımızda açıklarımız vardır. 
Kâtipler kadrosu Seçim Kanununun verdiği iş
leri yapmaya kâfi değildir. 

Bunları nazarı dikkate alarak bir kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. Diğer Bakanlıkların muta-, 
lâalarını sorduk. 

Bakanlığın hazırladığı bu tasarıda, kadro
suzluk sdbebiyle terfi edemiyen 300 kadar ar
kadaşın terfiinin sağlanması arzu edildi. Keza 
birkaç kâtip kadrosu da istenildi. Şahsan te
mennim, 'diğer vekâletlerin bu teklife müspet 
cevap vermeleri ve kanunun bir an evvel yük
sek 'huzurlarınıza getirilmesidir. Şimdilik mâ
ruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 

KALUDÎ LASKARÎŞ — Muhterem arka
daşlar, bu kanunu vakitsiz huzurunuza geti
ren Adalet Bakanına 'teşekkür etmek lâzmrge-
lir.Vakifcsiz getirildi dediğim şundan, Anayasa 
Kanunu gilbi mühim bir kanun tetkik ve mü
zakere edilirken arada başka kanunların ge
tirilmesi doğru değildir. 

Ancak, burada (hazır bulunan eski hukuk
çu arkadaşlar bilirler ki, yalnız bizde değil, 
bütün dünyada adaletin çabuk tecelli etmesi 
zabıt kâtiplerine istinadetmektedir. Adalet mü
essesesinin iyi işlemesi, mahkemelerin verimli 
çalışabilmesi için olgun, kültürlü zasbıt kâtip-
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lerine ihtiyaç vardır. Bizde maalesef 20 - 25 
sene içinde zabıt kâtiplerinin noksanlığından, 
kültür bakımından hazırlıklı olmamalarından 
dolayı dâvalar (senelerce sürmektedir. Eski 
hukukçu! arkadaşlar hatırlarlar, (bundan ev
vel ilâmları yazanlar, 'hazırlıyanlar bile olgun, 
yetişmiş zabıt kâtipleridir. Biz eski hukukçu
lar (biliriz, eski dosyalarda mevcut bulunan 
beş - on salhife tutan ilâmlar başkâtipler tara
fından, zabıt kâtipleri tarafından hazırlanmış 
ve hazırlanmakta idi. 

Bugün en (basit bir dâva, tahliye dâvaları 
en aşağı iki sene devam etmektedir. Gayrimen
kul dâvaları 5 -10 sene... 

BAŞKAN — Tasarının tıümü üzerinde lüt
fen. 

KALUDÎ LASKABÎS (Devamla) — 5-10 
sene devam etmektedir. Onun için, bu kanun 
tasarısının acilen kabulünü rica edeceğim. 
Bunların yalnız maaşları değil, kadroları da ki
fayetsizdir. Kadro (bakımından faydalandırıl
maları lâzımdır. 

BAŞKAN' — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, bu kanun lâyihasının encümende müzake
resi sırasında, Maliye ve Bütçe Komisyonun
dan müteşekkil Karma Komisyonda müzakeresi 
esnasında arz ettiğim bir hususu, Necip Bilge 
arkadaşımızın konuşmasından sonra burada 
tekrar etmeyi lüzumlu hissettim. 

Hakikaten 'hâkimlerimizin gördükleri vazi
feler fevkalâde geniş ve ağırdır. 

Arkadaşlar adalet politikası, bir bakıma da 
vatandaşlar arasındaki ihtilâfların sebepleri
nin bertaraf edilmesine matuf olmalıdır. Tür
kiye'de öteden beri ihtilâfların Sebeplerinin 
(bertaraf edilmesi için (bir politika takibedilme-
miştir. Basit bir mevzu; tapu kadastro işleri
miz halledilmiş olsa mahkemelerin yükü bü
yük ölçüde azalmış olacaktır. 

Türkiye'de personel kadrolarının genişle
mesi personel masraflarını; arttırmaktadır. 
Âmme giderleri içinde, personel masrafları
nın devamlı artışı ve nispetinin yükselmesi 
hizmet imkânlarını ^daralttığı gibi, personel 
terfilerine' de mâni olmaktadır. Millî gelirimi
zin artışı ise nüfus artışına cevap vermekten 
uzaktır. Devlette kadroların artırılması değil, 
kadrolarda mahdut personel çalıştırmak su-
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rotiyle 'maaşlarının artırılması hedefi gözetil
men ve mahkemeler için do; ihtilâfların 'sebep
lerinin yok edilmesi politikası takibedilme
lidir. İhtilâfların sdbepleri var oldukça va
tandaşlar arasında üh'tilâflar olacaktır ve ci
hette hâkimlerimiz de yorulacaklardır. Bu çı
kar ibir politika değildir. Bu itibarla yalnız 
Adalet Bakanlığı politikası değil, Hükümetin
de politikası ton olmalıdır, liramı rica ediyo
rum. Vatandaşları mahkemelere düşüren $e-
hepler teker teker tes%it ve Ibertaraf edilmeli
dir, Ibıı sebeplerin Ibertaraf edilmesi ile işlerin 
azalması mümkün olur. Bunun bir Hükümet 
politikası olarak ortaya çıkarılması ve takilbi 
lâzımdır. 

Memlekette /bir tapu ve kadastro dâvası 
vardır ki, vatandaşları hukuk ve ceza ibakı-
mından geniş ölçüde İhtilâfa düşürmekte ve 
mahkemelerin yükünü artırmaktadır. Bu iti
barla ben adalet politikasının yeni bir istika
mete teveccüh etmesini, vatandaşı mahkemelere 
sürükliyen sebepler üzerinde çalışılarak bu sebep
lerin bertaraf edilmesi politikasının benimsen
mesini tavsiye edeceğim. Derhal ifade edeyim ki, 
bu, yalınız Adalet Bakanlığının politikası ol
maktan ziyade bir Hükümet politikasıdır. Unut
mamak lâzımdır ki, Türkiye'nin millî geliri mü
temadiyen bu tarzda personel masrafmm artı
rılmasına müsait değildir. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN —. Açık oya sunulan tasarıya oy 
vermiyen var mı?... Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Söz Adalet Bakanınmdır. 
ADALET BAKANI EKREM TÜZEMEN — 

Muhterem arkadaşlar, birkaç dakika daha vak
tinizi alacağım için özür dilerim. Kaludi arka
daşım «kanun vakitsiz getirildi» dediler. Biraz 
evvel arz ettim, kanunu daha evvel getirmeye 
muvaffak olamadık. Bir taraftan da kadrosuz
luk yüzünden terfi edemiy en, ̂ sızlanan hâkim
ler vardır. Hakikaten Anayasa tasarısının mü
zakere edildiği bir sırada bu kanunu araya sı
kıştırmak doğru değildir. Fakat mazur görün, 
kaybettirdiğimiz beş - on dakika zamanınızı 
başka suretle telâfi ederiz. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın yapt'ğı tenkid-
lere gelince; haklıdırlar, bütçe müzakerelerin
de de söylediler bu mesele yalnız bakanlığımı
zın işi değildir, bir Hükümet meselesidir. îfa-
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de edildiği gibi dâva sebeplerinin ortadan kal
dırılması lâzımdır. 

Tapu işlerimizin de halledilmesi lâzımdır. 
Bu sebepten bu işleri tedvir eden müesseseler 
artırılmıştır. Bakanlığımız on küsur yerde ye
niden kadastro mahkemeleri kurmuştur. İşi çok 
olan mahkemeler için de ikinci mahkemeler ilâ
ve edilmiştir. 

Bunları Yüksek Heyetinize arz etmeyi fay
dalı buldum. Hürmetlerimi o. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy^nler... ifabul 
edilmiştir. 

Tasarının ivedelikle görüşülmesini oyunuza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeleri okuyoruz, efendim. 

ŞERAFETTtN YAŞAR EGÎN — Efendim, 
burada tashih edilmesi ieabeden bir husus var. 
Komisyon Sözcüsü olarak bunu arz ettikten son
ra, maddelerin bu tashihli şekliyle okunmasını 
rica edeceğim: 

Kanunun başlığında, 1961 Muvazenei Umu
miye Kanunu diye bir tâbir vardır. Halbuki, 
kanun, 1961 Muvazenei Umumiye Kanunu diye 
değil, 1961 Bütçe Kanunu diye çıkmıştır. Bu 
itibarla burada da Muvazenei Umumiye Kanu
nu ibai'esi yerine Bütçe Kanunu ibaresinin kul
lanılması lâzımdır. Bu tashihin yapılmasını ri
ca ediyorum, Komisyon Sözcüsü olarak. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzelterek, madde
leri okuyoruz, efendim : 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı «D» 
işaretli cetvel ile Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1961 mâlî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (D) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde ve Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmın
dan ilişik (2) sayılı cetvelde derece, aded ve 
unvanları yazüı kadrolar çıkarılmış ve ilişik 
(3) sayılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna ekli (1) 
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sayılı cetvelin mezkur Bakanlığa ait kısmına 
eklenmiştir. 

BAŞKAN" — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 Nisan 1961 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Söz istiyen, yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuma sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen, yok. Ta
sarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce giri
şilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısına (196) üye oy vermiştir. (193) kabul, 
(1) ret, (2) çekinser. Kanun tasarısı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı 
ve Anayasa, Komisyonu raporu (5/7) 

BAŞKAN — Gündemin bir i neti (maddesine ge
çiyoruz, Türlkiıye Cumhuriyeti Anayasa, tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu, hakkındaki gö
rülmelere devamı ediyorduk. 19 ncu madde üze
ri tide? görülüyorduk. 

Şimdi, ıbir 'takrir var, okuyoruz. 

Yrülksiek Başkanlığa 
19 ncu madde dolayısiyle bâzı temsile/i aılka-

daşlâırraıız tesMt edilen zamanın darlığından şi
kâyet ctımefcte ve bâzı sebepler ileri siiitmektedir
ler. Anayasamın ruhuna en ufaik bir gölgenin da
hi düşü milim oımesin i arzu öden fcomisİLİelleran dite-
dikTeri kadar konuşmaıl arımı t canin için bu mad
deye ımahsuis olmak üzere beş dakikalık kaydın 
kaldıriLmasının oya arzını saygı ile arz ve teklif 
ederiz. 
S i m Af alay Mehmet Hazer s Sait Erdinç 

BAŞKAN" — Buyuran, efendim. 
SIRRI ATALAY — Mullıltereım 'arkad aşlarım; 

dün dikkat etti iseniz, Ah'mıeit, Oğuz ve Altmsoy 
arkadaşlarnmızım trajediik Ibir ifade ile burada 19 
ncu madde üzerinde ve bütün memleketin yüre-
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ğini (titreten ibir (meselede söz haklarının kesildi
ğini, diledikleri şekilde konuşmadıklarını, konu-
şamadıiklarını ifaJde 'ettiler. Sayın Ahmet Oğuz 
arkadaşımız, 'ayrıca bir ifadede bulundu. Anayasa 
tasarlısının ıhallk oyunda itibar göreımiyeceğini, 
çünkü lâiklik: prensibi üzerinde kâfi derecede ko
nuşmak imkanından kendilerimden alıkonduğunu 
ve mabruim edildiklerini ifade «İtmişlerdi. 

öyle 'zannediyorum ki, Sayın Ahmet Oğuz'un, 
5 dakikalık zaman dışında konuşacağı b&r şey yok
tur. Fakat konuşmalarımda halk efkârı üzerinde, 
arka düşünceler ilcin şimdiden zemin hazırlamak 
belirtileri ıgörüldüğü için, bu takriri verdik. Şim
di, müsaade buyurun .istedikleri kadar ikonuşsun-
lar. Ne söyliyeeeklerse söylesinler. Ve yarın hal
kın karşKsınJa çıikıp, ibiz şunları konuşacaktık, ko
nuşamadık, diyemesinler. Müsaade .buyurun ne 
konuşaeaklarsıa burada 'konuşsunlar (Alkışlar) 

AHMET OĞUZ — Söz i&iyoruım. 
BAŞKAN — ıRuyurun. 
AHMET OĞUZ — Muhterem arkadaşlar bir 

arkadaş, bu ımiadde üzerinde enine boyuna konu
şulması için ıbir takrir veriyor. Ve fakat, bunun 
sebebini izaih ederken, acısını çok çektiğimiz eski 
bir illeti de, sataşma illetini de beraber (getiriyor. 
Herkes pek iyi takdir efeler ki, yeni bir nizamın 
kuruluşunda vatandaşlar arasında ısevgi ve say
gıyı ve vatandaşlar .arasında yersiz tenaltllara son 
vermek gayreti içinde yeni Anayasayı tedvin et
mekle mülkelletfiz. Lâiklik nedir dediğiniz zaman 
Türkiye'de Türk Milletinin büylülk bir çoğunluğu 
bir karanlık içimledir, (öyle şey yok, bilâkis ay
dınlık içindedir, sesleri, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, ılâlilklilk telâkkisinde, 
ikinci m'adde ile 19 ncu maddedeki tarif birbirine 
uymamaktadır. Eğer yeni ıbir anayasa hazırlamak 
münasebetiyle, vuzuha varabilmek için enine bo
yuna konuşmayı ifade ediyorsak, bunda bir kara 
düşünce araimak, eski itiyatların tekerrürü mâ
nasına 'alınması lâzımgelir. Bıemilm bu ınadde hak
kında konuşmam, iktidarda ise, -Sayım Sırrı Alta-
lay'ım takdirine kalmaz, ömrüm boyunca konu
şacağım Ibu madde üzeninde. Çünkü ben Yarada -
nıma inanan insanım, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 19 ncu maddeye münhasır olmak 
üzere, görüşme «üresi foıakkında tahdidin kaldırıl-
flnasıma dair takriri yüksek .oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Btımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu maddeye munlhasır olmak üzere, beş dakikalık 
süre kaldırılmış oluyor. 
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Bu ımadde üzierimde söz •almış olan .arkadaşla

rın flisi'mlerinâ dkuyoruız. 

Bahri Savcı, 
Hıfzı VeMıeıt Vielidedeoğlu, 
Mehımıelt Haızter, 
Fethimi Alpaslan, 
Sum Atakıy, 
Hermine KalüMiyan, 
Möhmieıt Salim Hazierdağlı, 
Kadirıean Kaflı, 
Iıbrıahim ÖMeım, 
Ahmıdt Bilgin, 
Kâimdi Başaran, 
Emin ıSoyısal, 
Kenan. Eısıongin. 

ıBAŞKAN .— Söz, Bahri Savcı'nındır. 
BAHRÎ SAVCI — Sayın Başkan, sapan üye

ler; 19 ncu madde ve onu temel alan giriş kıs
mının esasları içinde hjüyük !bir önem seviyesi
ni kazanmış bu mevzu üzerinde ne kadar duru
lursa yeridir. Fakat, bu mesele, Türk aydın
larının ve onların gösterdiği yolda Türk toplu
munun idrakinde vuzuh kazanmış gibi gözük
mektedir. Bu itibarla meseleyi izam etmekten 
ziyade bu vuzuhu ortaya çıkaracak bir davra
nış gösterirsek tarihi vazifemizi yerine getirmiş 
oluruz. 

Ben, arkadaşlarımızın iddia ettikleri gibi, bu 
maddenin ve dolayısiyle Anayasamu Kamu 
Oyunda ademitasvip göreceği fikrini kabul et
miyorum. Bu maddenin ve Anayasamı halk 
oyunda kabul şansımı mutlak görüyorum. Gün
kü bu Anayasa ve bütün maddeleri Türk Mille
tinin yıllardan beri aradığı müesseseleri getir
mektedir. Bu maddeler ve Anaiyasa bir. tarihî 
gerçeğin ifadesidir. Batılaşma hareketlerinin 
başladığı andan itibaren, içinde bulunduğu sos
yal şartlar el verdiği nispette Türk toplumu 
kendi Anayasasını aramaktan bir an hâli kal
mamıştır. Bunun için vesika ve misal vermeye 
lüzum yok. Fransız ihtilâlinden bu yana geçen 
hâdiseleri zikretmek gayet kolay ve mümkün
dür. 

2 ncisi, içinde 'bulunduğumuz şu ana kadar 
Türk Milleti çok karanlık içinde geçen siyasi 
hayatımdan ders alarak, hangi prensipleri be
nimseyeceğini araştıracaktır ve mütemadiyen 
de araştırmıştır. Bizim burada naçizane rolü
müz, bu prensipleri sırasiyle formüle etmek ve 
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müesseseleri Türk gelenek ve bünyesine uygun, 
karakterine uygun şekilde inşa etmekten iba
rettir. Fazla bir şey yapamıyoruz, Noksan da 
bir şey yapamıyoruz. Bu itibarla Anayasamın 
kamu oyuyla reddedilmesi veya l'âyikliğin red
dedilmesi bahis konusu değildir. Türk Milleti 
yeni Anayasasını inşa ettirmektedir. Biz bu in
şanın hizmetkârı olmaktan ileri gitmemekteyiz. 
Yalnız burada kendi rolümüzü iyi kavramak 
lâzımdır. Kamu yolu sağlam yolu teşkil ede
cektir. Bu yol da şudur. Fert ve grup menfa
atlerimizin üstünde, bir fikrî namus ile tefas-
suhda bulunarak Türk 'Milletinin vaz'ettiği si
yasi prensipleri ve müesseseleri sezmektir. Bi
zim rolümüz sadece bundan ibarettir. Sonra da, 
bu sezdiğimiz prensipleri ve müesseseleri siya
set bilgisinin, hukuk bilgisinin ışığı altında 
formüle etmekten ibarettir. Bu suretle meyda
na gelen eseri, eğer biz teferruatı ile halkımıza 
iyice anlatabilmişsek, aydın kişiler olarak, 
dürüst kişiler olarak ifade edebilmişsek, bu 
Anayasanın kabulü şansı bir parmak eksilme
den mutlak olarak mevcudolur. 

Şimdi gerek Anayasanın tümünün, .gerek bu 
maddenin dayandığı lâyilklik konusu üzerindeki 
düşüncelere gelince : Bunu çok kısa olarak arz 
edeceğim. Peşin söylemek mecburiyetini duyu
yorum; hem Anayasamızun tümü hem de bahis 
konusu olan 19 ncu madde, tamamiyle lâyikli-
ğin çerçevesi içerisindedir. Lâyikliğin ne de
mek olduğunu safha safha inceliyerek, bu mü
şahedemizi tesbit ve ispat etmek mümkündür. 

Lâikliğin her halükârda kabulü mümkün 
olarak söylemek gerekirse, şöyle ifade etmek 
mümkündür : Lâiklik bir muayyen Devlet di
ninin veya dinlerinin mevcudolmam asıdır. Bu
rada şunu belirtmek lâzımdır ki, bu, halk top
luluklarının gerek fert olarak gerekse topluluk 
halinde dinleri olmaması demek değildir. Bu, 
toplumun bir siyasi teşkilâtı olan Devletin dini 
olmamasıdır. Lâikliğin birinci kaidesi budur. 
Bizim Anayasamız da lâikliğin bu ilk lâzimesi-
ne riayet etmiştir. 

Sonra, lâyiklik, Devletin siyasi teşkilâtı için
de hiçbir dinî makamın olmaması demektir. Ya
ni Parlâmento,, icra ve Adalet makamları, or
ganları arasında hiçbir dinî otoritenin mevcud
olmam ası dır. Lâyiklik ikinci olarak böyle bir 
mâna ifade etmektedir. Lâiklik devlet organları
nın dinî karakteri olmamasıdır. Devlet teşkilâtı 
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arasında dinî bir makam olmamasıdır. Bir Şey
hülislâm makamı bulunmaması ve bir halife ma
kamının' bulunmaması ve bir patriğin bulunma
masıdır. Devletin siyasi organları arasında, Dev
let gücünü kullanan otoriteler arasında böyle 
bir makamın bulunmamasıdır. Bizim Anayasa
mız tümü ile, mezkûr 19 ncu madde kendi ferdî 
muhtevası ile, Devlet mekanizması arasında böyle 
bir mercie yer vermemektedir. Buna imkân ver
memektedir. Bu itibarla Anyasamızda, lâiklik 
tamamen sahih ifadesi içindedir. Lâiklik; Dev
let hayatı içinde, - bunun ihtiva ettiği topyekûn 
hali ele aldığımız zaman - toplum hayatında mu
ayyen dinlerin, devlet ve toplum hayatını kont
rol etmesi, idare etmesi mânasmdadır. Çok defa 
Devlet Teşkilâtı arasında bir din teşkilâtı bu
lunmadığı halde veya bu yolda bir dinler manzu
mesi teşkilâtı bulunmadığı halde, başka yollarla, 
din veya dinler manzumesi, toplum hayatında 
bir siyasi iktidarın gelişme tarzını pekâlâ kontrol 
edebilir. O zaman lâik hirt sosyete değiliz, bir 
lâik devlet de değiliz. Eğer lâik sosyete ve dev
leti arıyorsak, hiçbir* dini devlet dini olarak ilân 
edemediğimiz gibi devlet teşkilâtı arasına hiçbir 
dinî merci koymadığımız gibi, dinin veya dinler 
manzumesinin toplum hayatımızın her yönünü ve 
siyasi yaşayış tarzımızı kontrol etmesini de kabul 
etmeyin. Eğer din veya dinler manzumesi Dev
let Teşkilâtnın dışında gözükmüş ve kalmış olma
sına rağmen toplum; hayatımızı, siyasi hayatımızı 
böyle bir kontrol altında tutuyorsa lâik sosyete 
ve lâik devlet değiliz demektir. 

işte 19 ncu madde, sadece din ve devlet oto
ritelerini ayırmakla yetinmiyor, ayrıca, her hangi 
bir dinin, din hürriyetleri mahfuz kalmak şar-
tiyle, fert vicdanını aşarak, sosyal yönde, her 
yönde, siyasi yaşama tarzımızın her cephesini 
kontol altında tutmamasını ve bulundurmamasını 
da sağlıyor. Bu tasarı, bunu sağlamak suretiyle 
lâiklik anlayışında, bütün dünyada örnek olabile
cek bir misal getirmiş oluyor. 

Müsaade ederseniz, bunu biraz daha misal
lerle açayım : Meselâ lâiklik, siyasi iktidarın 
yetkilerini; Devletin yetkilerinin1 kaynağını din
den almaması mânasna gelir. Siyasi iktidarın 
icraatını dinî müeyyidelere bağlamaması mâna
sına gelir. 

Lâiklik, doğuşumuzdan itibaren yaşayışımızı, 
yetişme tarzımızı, aile münasetlerimizi ve bütün 
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beşerî münasebetlerimizi kapsayan bütün kaide
ler; arlasmda, dinî menşeli bir kaide olmamasıdır. 
Yani beşerî hayatımızın her yönünde beşerî kai
delerin olması mânasına gelir. 

Ve nihayet lâiklik, siyasi, iktisadi hayatımız-, 
dan tutun da edebiyat, nesini ve afnüzik gibi Güzel 
Sanatlarla çevreli yönlerimizin de din kuralları
nın kontrolü dışında kalması mânasına gelir. 

îşte bu tasarı tümü ile ve 19 ncu maddesiyle 
dinin ferdî vicdanları olarak bir sosyal müessese 
halinde, siyasi, iktisadi ve sosyal hayatımızın her 
yönünü kontrol altında tutmaması seyk ve idare 
etmemesi mânasmdadır. 

İşte tasarının tümü ve 19 ncu maddesi, dinin 
mukaddes ve fertlerin vicdanmdaki yeri dışın
da, toplum hayatında dini bir murakabe vası
tası yapmamak suretiyle lâiklik anlayışında çok 
ileri bir görüş getirmiştir. Nihayet lâiklik şudur: 
Dinin bir âmme hizmeti olmamasıdır. Dinin âm
me hizmeti rengi altında gözükmemesidir. Bü
tün söylediklerimizin sonucu olarak böyle olma
sı lâzımgelir. Din bir âmme hizmeti olmayacak
tır. Bu da söylediğim gibi gayet tabiîdir. Bunun 
sebebi şudur : Devletin muayyen bir dini yok
tur ki, bu dinin, bu dinden olanların hizmeti or
ganize edilsin, toplum içerisinde kişilere arz edil
sin. Bu itibarla dini bir âmme hizmeti olarak tesis 
etmeye lüzum yoktur. Ayrıca siyasi iktidarın te
meli din veya dinler değildir ki, siyasi iktidarla 
din arasında artık bir ayniyet mjevcut değildir ki, 
bir.âmme hizmeti halinde, din siyasi hayat için
de ve onun geniş çerçevesi içinde âmme hizmeti 
halinde mevcudolsun. işte lâikliği bu saydığımız 
noktalar içinde anlamak zaruretindeyiz. İlmen 
böyledir? Bu itibarla, Anyasamız tümü ile ve 19 
ncu maddesiyle tamamen lâiktir. Bundan başka, 
bu madde ne getirmektedir? Bir defa, mahfuz 
kalan lâik anlayış içerisinde bir dine bir felsefi 
içtihada bağlanmak hürriyetini getirmektir. 
Fertler istediği dinî felsefi içtihadı benimseye
bilirler. Madde bunu tanzim etmiş, Türk toplu
muna bunu getirmiştir. Ayrıca, bunun tabiî bir 
neticesi olmak üzere, ibadet ve tören serbestli
ğini, hürriyetini de getirmiştir. Yine lâik mem
leket olarak kalması, dinin sosyeteyi ve siyasi 
teşkilâtı kontrol etmemesi mahfuz kalmak şar-
tiyle, dinin yapılabilmesini sağlamıştır. Ayrıca 
dinin istismarı da önliyecek tedbirleri, hüküm
leri, getirmiş bulunmaktadır. 
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Yalnız bu arada, konuşan hatiplerin ve mü

nevverlerin aklında bir sual çengeli asılı olarak 
kalacaktır. O da şudur : Mademki lâiklik bu
dur, o halde Diyanet işleri Reisliğinin yeri, hik
meti nedir? Anayasada dinî eğitimden bahsedil
mektedir. Bunun mânası nedir? Bunlar lâikliği 
bozmaz mı? Benim şahsi kanaatime göre bu su
allere, hayır, diye cevap vermek lâzımdır. Gerek 
Diyanet İşleri Reisliğinin teşkilâtta yer alması 
gerekse dinî eğitim, basit bir zabıtadan ibarettir. 
Çünkü, Diyanet İşleri Reisliği bir Devlet dini
nin teşkilâtı veya bir siyasi teşkilâtın içinde bu 
dinin teşkilâtı mahiyetinde değildir. O, siyasi 
teşkilât halinde mevcut değildir. Bu teşkilâtın 
vaı oluşu bir de Devlet dininin vasıta olmasını 
iltizam etmez. Zaten ortada bir devlet dini mev
cut değildir. Diyanet İşleri Reisliği aynı zaman
da bir siyasi organ içinde bir icrai makam ve 
merci değildir. Çünkü siyasi teşkilât arasında 
böyle bir organ yoktur. Diyanet İşleri Reisliği
nin de bir rolü yoktur. Anayasamız, Devlet ha
yalını, toplum hayatımızın her yönünü, dininin 
kontrolü altında bulundurmaktan uzak tuttuğu 
için dini bir âmme hizmeti telâkki etmediği için, 
Diyanet İşleri Reisliği böyle bir tatbikatı gerçek
leştirmek için kurulmuş bir teşkilât değildir. Di
yanet İşleri Reisliği Teşkilâtı; ancak ve ancak, 
toplumun dinî vasfmdaki bâzı işlerini, dağınık
lıktan ve düzensizlikten kurtarmak için bu işleri 
bir merkeze bağlıyarak kanalize etmekten iba
rettir. Diyanet İşleri Başkanlığının mânası, hik
meti vücudu ancak ve ancak bundan ibarettir. 
Yani bu iş bir âmme hizmeti tesisi değil, ancak 
bir düzenin temin edilmesi işidir. Binaenaleyh, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, ne bir din devletinin 
teşkilâtının, ne bir dinin organizasyonunun ifa
desidir, ne de toplumu tesir altında bulundur
mak istiyen bir dinin, bu tesirini elde etmesi va
sıtasıdır. Yaptığı iş, ancak ve ancak dağınık ve 
düzensiz kalmış olan dinî vasıftaki bâzı işleri 
bir düzene bağlamaktan ibarettir. 

Ayrıca, 19 ncu maddede din eğitiminden bah
sedilmiştir. Böyle bir din eğitimi vardır. Fakat 
bu din eğitimi, Devletin bir dini mevcudolmadığı 
için, Devlet dininin endoktrine edilmesi mâna
sında bir eğitim değildir. Devlette bir din teşki
lâtı da olmadığı için, bu teşkilâtın prensiplerini 
öğreten bir eğitim de değildir. Zira bizim lâik 
toplumumuzda beşerî ihtiyaçlar beşerî kanallar
dan giderilecektir. 
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Mesele şudur : Hurafata boğulmuş bir İslâm 

Dini vardır. Bir de akla ve mantığa uymıyan 
bir din eğitimi sistemi vardır. Şimdi bu murafe-
lere boğulmuş islâm dinini bu hurafelerden ve 
akla uymıyan Alaturka eğitim sisteminden kur
tarmak ve bunun yerine dinî sâf prensipleri için
de istiyenlerin çocuklarına göstermek lâiklik 
prensiplerine aykırı değildir. 

\ 9 ncu maddedeki din eğitimi; bir devlet di
nini aşılamak, bütün siyasi, sosyal, iktisadi ha
yatımızı bir din açısından bu tanzimi öğretmek 
mânasından olmayıp, ancak dinin, hurafelerin
den süzülmüş saf prensiplerini istiyenlerin ço
cuklarına doğru olarak göstermekten ibarettir. 
Bu hal dinin Devlet teşkilâtı içinde bulunmama
sı, Devlet teşkilâtı dışına çıkarılması kaidesi do 
göz önünde bulundurulursa, bu alandaki peri
şanlığı da gidermek için Devletin düzenlemek 
zorunda olduğu bir zabıtadan ibarettir. 

Bizim Anayasamızın tümü lâiklik karakteri
dir. Cemiyetimizin ihtiyaçlarına uymaktadır. Bu 
bakımdan lâiklik prensibi ile katiyen tezat teş
kil etmemektedir. 

19 ncu maddedeki eğitim ve öğretim sistemi 
cemiyetimizin bir ihtiyacının yerine getirilmesi 
bakımından bâzı kayıt ve şartlarla düzenlenmiş 
basit bir din zabıtasından ibarettir. Şimdilik mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Açık oya konulan kanunun oy
lama muamelesi bitmiştir, efendim. 

Hıfzı Veldet Velidedeoğiu. 
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — Aziz 

ve muhterem arkadaşlarım; nâçiz kanaatimce 
dinin samimî yuvasından çıkarılarak başka 
mecralara götürülmesini, siyaset alanında ve 
bütün alanlarda istismar edilmesini, bir daha 
hortlamamak^üzere, önliyeeek ve bu meseleyi 
kesin olarak halledecek kaideleri Anayasaya 
koymak, bu suretle dini lâyık olduğu mukaddes 
çerçevesinde muhafaza etmeyi sağlamak, muh
terem heyetinizin tarihî bir vazifesidir. 

Arkadaşlar; aziz yurdumuzda bir din mese
lesi veya bir dinsizlik meselesi değil, her alanda 
olduğu gibi, din alanında da bir cehalet mese
lesi vardır. Okumamışlar diiıin esasını bilmiyor. 
Bunu, bir kısım okumuşlar da bilmiyor. (Bravo 
sesleri) Şurası daima unutuluyor ki, itikat, ah
lâk ile, bilgi ile beraber olmazsa, itikat sahip
leri tam bir hoşgörülür içinde bulunmazsa, o 
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itikat, gerçek bir itikat değildir. Çöküş devri
mizde bizim çektiklerimiz, dinin sadece (amel) 
den ibaret olduğunu sanarak, dış görünüşe önem 
veren fakat insanın iç âlemini, nefsine, diğer 
insanlara ve topluma karşı ödevlerini ihmal 
eden sathi bir dincilikten ve bunun istismarcılı-
ğmdandır; yani, kısacası, cehalet ve menf aatçi-
liktendir. 

îslâm alemiyle hıristiyan âlemini bu yönden 
mukayese ettiğimiz zaman bu iki âlemde birbiri
nin tamamen tersine bir oluş ve gelişme akışının 
hâkim olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki : 

Hıristiyanlığın ilk devirleri geçtikten sonra 
hıristiyan toplumlarda yavaş yavaş cehalet ve 
taassup hâkim olmaya başlamış, bu durum Orta 
Çağda en yüksek noktasına ulaşmış, bilim ve sa
nat adamları kovuşturmaya uğramış, şiddetli ve 
merhametsiz cezalara çarptırılmıştır, işte bu çağ
larda hıristiyan âlemi her alanda geri kalmış, ni
hayet Rönesans Devriniin açılması Hü'manizma'nın 
ve Rasyonalizmin, yani alkıleı felsefenin yayılma
sı ile ve birçok kanlı ihtilâller sonunda, Hıristi
yanlıktaki cehalet ve taassup gittikçe silinmiş ve 
Batı milletleri bilimde, teknikte, . sanatta dev 
adımlariyle ilerliyerek bugünkü seviyeye ulaş
mışlardır. 

îslâm dünyasına gelince : Bütün îslâm âle
minde, îslâmiyetin ilk devirlerinden itibaren ta
assuptan uzak geniş bir hoşgörürlük hâkim ol
muş ve buna paralel olarak bilimde, teknikte, gü
zel sanatlarda çok büyük ilerlemeler kaydedilmiş
tir. İslâmiyet! kabul eden Türkler, bilime, tek
niğe ve güzel sanatlara yeni kazançlar getirmiş
lerdir. Buhara ve Semerkant medreselerinde ve 
16 ncı yüzyılın ortalarına kadar Edirne, M^anisa 
ve İstanbul medreselerinde müspet ilimlere verilen 
yer düşünülürse, arz ettiğim bu noktanın önemi 
anlaşılır. Hulâsa, bütün İslâm toplumlarında bi
lim ve tekniğin ve güzel sanatların dine aykırı sa-
yılmadığı ve ileri olduğu devirlerde Müslüman 
milletler her alanda önde yürümüş, eski Yunan 
bilim ve felsefesi îslâm, Endülüs medeniyetinde 
yeni gelişmeler kaydetmiş ve bu yoldan Batıya 
geçmiştir. 

Fakat vakta ki cehalet sonunda dinde taassup 
üste çıkmış, o devrin okulları olan medreselerden 
kimya, tıp, riyaziye gibi müspet bilimlerin öğ
retimi kaldırılmış, (Allanın kitabı olan Kuran
dan başka bilim yoktur. Bütün bilimler bunun 
içindedir) zihniyeti hâkim olarak, 20 yıllık bir | 
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öğrenimden sonra bu medreselerden müspet bilgi 
yolunda hiçbir şey öğrenmiyen insanlar mezun 
edilerek toplumun içine yayılmaya başlamıştır; 
işte o zamandan sonra îslâm milletleri bellerini 
doğrultamamışlar ve birer birer Batının sömür
gesi haline düşmüşlerdir. Hemen hemen tek müs
takil Müslüman Devleti olan Osmanlı Devleti de 
son zamanlarda yarı sömürge haline gelmiştir. 

Batılı devletler, Müslüman halkın oturduğu 
sömürgelerde dinî reisleri, yani şeyhleri, imam
ları, mihraceleri, onlara menfaat sağlamak sure
tiyle elde etmişler, halkın din taassubunu körük
lemişler ve böylece halkı âdeta afyonlamışlar ve 
sömürücü hâkimiyetlerini, yüz yıllar boyunca, 
bu suretle devam ettirmişlerdir, Fakat vakta ki 
sömürgelerdeki halktan bâzıları Batı memleket
lerinde okudular, oralarda milliyetçiliği ve müs
pet bilimleri öğrendiler; işte ondan sonra yurt
larına dönerek sömürgeciler karşısında isyana 
başladılar. Bugün Müslüman memleketlerinde is
yancıların, daha doğrusu, hürriyet mücadelecile
rinin şefleri, din taassubu ile uyuşmuş kimseler 
değil, Batı memleketlerinde müspet bilimle yetiş
miş Müslüman milliyetçileridir. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) 

Arkadaşlar; insanlar, bilmedikleri şeylere 
karşı yaradılış bakımından, çekingen, hattâ 
düşmandırlar. Türkiye'de 20 yıllık medrese tah
silinden sonra Arapçayı bile öğrenemeden icazet 
alan hoca, çöküş devrimizde, millete dinamizm 
değil uyuşukluk aşılamıştır. Güzel sanatlara, 
müziğe, müspet bilimlere karşı düşmanlık, iyi ve 
rahat yaşamaya, yani insanca hayata karşı küs
künlük aşılamıştır. Memleketimizde, askerî alan
da, bilim ve teknik ve güzel sanatlar alanında 
ne zaman bir yenilik yapılmak istenmişse, bu
nun karşısına, din adına hareket ettiklerini id
dia eden, şeriat istediklerini söyliyen cahil ho
calar ve onların arkasında cahil kütle ve men
faatlerini bunlarla birleşmekte gören âdi poli
tikacılar çıkmıştır. (Bravo sesleri alkışlar) Bun
lar, geri kalmamıza sebebolmuşlardır. Büyük 
Fâtih'in yaptırdığı taıblıolar, şeriat adına sa
raydan çıkarılmış, dağıtılmış, hattâ imha edil
miş : İbrahim Paşanın Sultan Ahmet meydanı
na koydurduğu heykeller şeriat adına kaldı
rılmış; Genç Osman'ın ve Üçüncü Selim'in uya
nık kafaları şeriat adına kesilmiş; kışlaya res
mini astıran Sultan İkinci Mahmud'a şeriat 
adına (Gâvur Padişah) adı takılmış; ilk mat-
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baa şeriat adına tahribolunmuş; vatanı kur
tarmak için mücadele eden Kuvayi Milliyeciler 
hakkında şeriat adına idam fetvaları çıkarıl
mış; zavallı Kubilây, gözü dönmüş bir kütle
nin merhametsiz bakışları önünde, şeriat adı
na boğazlanmıştır. Şeriat bu mudur, din bu 
mudur? 

Böylece sözlerime başlarken arz ettiğim nok
taya, cehalet noktasına geliyorum. Bütün bun
ların sebebi cehalettir. Bendeniz muhafazakâr 
bir ailenin evlâdı olarak din terbiyesi gördüm. 
Ayrıca Sultani Mektebinin birinci sınıfından 
12 nci sınıfına kadar (Ulûmu Diniye) dersi 
okudum ve birçok sureleri ezberledim. Fakat 
bir tek surenin mânasını bilmiyordum. İlmi
hal kitaplarından başka dinî bir dayanağım 
yoktu. Sultani mektebinin 12 nci, yani son sı
nıfında, Ulûmu Diniye dersinde (münakehat, 
müfarekat) yani evlenme, boşanma bahsini 
okuduk. Biraz önce söylediğim tipten bir ho
camız vardı. Bir gün derste zifaftan bütün te
ferruatı ile bahsederek o sırada okunacak dua
ları söylemiye başlayınca bendeniz dayanama
dım : (Hoca Efendi bu söyledikleriniz Kuranı 
Kerimde var mı?) dedim. (Var) deyince, (Ola
maz, bunu akıl almaz) cevabını verdim. (Din
de akıl olmaz, düşünmeden inanacaksın) dedi. 
(Ben düşünerek inanıyorum ve böyle inanmak 
isterim) deyince beni sınıftan çıkardı. Sonra da 
dinsiz diye mektepten kovdurmak istedi. Mü
dürümüzün anlayışı sayesinde kurtuldum. 
Sonra da hoca başka bir okula nakledildi. 
Böylece Tanrının yardımiyle sınıfta kalmaktan 
da kurtuldum. 

Bu kısa maruzatımdan anlaşılıyor ki, din 
bilgim, ailemden ve mektepten alman bilgiydi; 
Kurandan, yani asıl kaynağından, doğrudan 
doğruya alman bilgi değildi. Kuran-ı Kerimi 
ilk defa Avrupa tahsilim sırasında Fransızca 
tercümesinden, anlıyarak okuyabildim. Bunu 
memleketim hesabına hicap duyarak arz ediyo
rum. Niçin Türkçesi yoktu ve niçin ben vak
tiyle çocukluğumda Kuranı anlıyarak okuma 
fırsatını bulamamıştım ? Niçin bana bu imkân 
verilmemişti? Ve biz niçin bundan sonra Türk 
evlâtlarına bu imkânı vermiyelim (Bravo ses
leri) 

Tamamını okuduğum zaman Kuran-ı Kerim
de şunları gördüm : 1. ıTarih; 2. Hukuk; 
3. Ahlâk; 4. İbadet. 

4.196İ 0 : 1 
Bunlardan tarih bugün müspet bilimin malı 

olmuştur. Firavunlar tarihi, bütün Mısır ve 
eski milletlerin tarihi artık müspet bilimle ay
dınlanmış ve her yerde yapılan kazılarla, çö
zülen ve okunan kitabelerle müspet bilim tara
fından halledilmiştir. 

Hukuk ise artık öte dünyadan ayrılıp bu 
dünyanın malı olmuştur. Yemen ve Suudi Ara
bistan gibi bâzı devletler istisna edilirse hukuk 
bugün hiçbir memlekette dinî olma vasfını 
muhafaza etmemektedir, tamamen lâiktir. (Bu 
sırada Devlet Başkanı Cemal Gürsel ve Millî 
Birlik Komitesi üyeleri Şeref locasına geldiler 
ve Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından şid
detle alkışlandılar) 

Arkadaşlar; kendi mevzuum olması dolayı-
siyle bilerek arz ediyorum; bu hususta incele
melerde bulundum; bununla meşgul olmuş bir 
arkadaşınız olarak arz ediyorum ve nihayet üç 
sene önce Brüksel'de toplanan Mukayeseli Hu
kuk Kongresinde (İslâm âleminde kanunlaş
tırma hareketleri ve bunun batı hukuk sistem
leriyle münasebeti) konusunun genel raportö
rü olarak çalıştığım ve raporumu hazırladığım 
sırada gerek Batı ve gerek Doğu kaynakların
dan edindiğim bilgi ile arz ediyorum ki, hu
kuk artık hemen hemen bütün medeni dünya 
memleketlerinde tamamen lâikleşmiştir.. 

Demek ki, Kurandaki tarih, müspet bili
min malı, hukuk ise akim malı olmuştur. Ge
riye ahlâk ve ibadet kalıyor. Dün burada bir 
arkadaşımız ibadetin (itikat) ve (amel) den 
mürekkep olduğunu söyledi. Doğrudur. Fakat 
itikat, ahlâkla beraber olmalı. Ahlâk, itikadı 
doğrudan doğruya ilgilendiren kısımdır. Ah
lâksız itikat ibadet değildir. Bilmeden körü 
körüne itikat, itikat değildir. İtikatsız ibadet 
sadece bir formaliteden, bir gösterişten ibaret 
kalır. Dinin gayesi milletlerin daha ahlâklı 
bir hale getirmek ve insanı öte dünyadaki ha
yatına hazırlamaktır. Fakat birinci gaye doğ
rudan doğruya bu dünyada iyi olmaktır. Zira 
bu dünyada iyi olanlar için öte dünyada iyilik 
vardır. 

Arkadaşlarım; Kuran'daki tarih olaylarını, 
Ihukuk, alhlâ'k ve ibadet kaidelerini, ıaz önce arz 
ettiğim gibi, Türkçe kaynaklardan değil, ancak 
Avrupa 'tahsilim sırasında Kuran'm Fransızca
'sını okumak suretiyle öğrenmiş ve bu neticelere 
varmış (bulunuyorum. 
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İstanbul'da ilim heyetince hazırlanan Ana

yasa öntasarısma yazmış okluğum muhalefet 
şerhinde bâzı satırlar vardır. Onları okumuş 
olan muhterem arkadaşların belki hafızaların
dan silinmiş olabilir, eğer müsaade buyurursa
nız, yüksek müsamahanıza sığınarak, burada o 
satırları okumak istiyorum. (Okuyun, sesleri) 

O satırlar şunlardır : (Ayrıca partilerin 
ve Yasama Meclislerine seçilecek »adayların din 
propagandası yapmalarını önliyecek sıkı hü
kümler konmuş fakat buna karşılık Devletin, 
din ve mezhep gerçekleri karşısında kayıtsız 
kalmayıp, yalnız çoğunluktaki din veya mezhep 
mensuplarını değil, azınlıkta alanların da din 
ihtiyaçlarını karşılıyacak ve idin eğitim Ve öğ
retimini sağlıyacak (kamu bizımetleri koyacağı 
ve ıgereken teşkilâtı kuracağı açıkça belirtilmiş
tir. Bu kaide lâiklik esasına aykırı değildir. 
Çünkü, çoğunlukta veya azınlıkta olsun, bütün 
din veya mezhep. mensupları 'karşısında taraf 
tutmadan ve vicdanlara baskı yapmadan ve 
yaptırtmadan, onların din ihtiyaçlarını karşıla
maya çalışan Devlet, lâik Devlet niteliğini 
kaybetmez. Hattâ bizim kanaatimize göre, asıl 
lâik Devlet budur.) (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Şimdi bugün de aynı kanaati taşıyorum. Ar
kadaşlarını ; Tanrı'ya yürekten inanan ve haya
tına ait birçok büyük «tehlikeleri «O'nun saye
sinde atlatmış» 'olduğuna kaarii bulunan bir ar
kadaşınız olarak, hem dindar ve hem de inkı
lâpçı ve lâik ^olmanın ve bu mefhumların birbi
rinin zıddı olmadığının inanışı içindeyim. (Bra
vo, sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; dün burada bir ar
kadaşımız 7 - 8 milyon Alevi adına konuştuğu
nu ve dinliyenlere teşekkür ettiğini »söyledi. 
Onu sükûnetle dinlediniz ve büyük bir müsa
maha ile karşıladınız. Halbuki benim çocuklu
ğumda mahalleden ıgeçen bir kimseyi «kızılbaş» 
diye gösterdikleri zaman, içimizde o kimseye 
karşı âdeta bir düşmanlık hissi doğardı. Çünkü, 
evde ve okulda bize bunu telkin etmişlerdi. Si
zin dün gösterdiğiniz müsamahanın millet ölçü
sünde ve vatanımızın her yerinde her vicdana 
yayıldığını gördüğümüz gün; bir kimsenin sün-
ni, alevî, hıristiyan veya musevi, hattâ dinsiz 
olduğu herkes tarafından bilindiği halde ona 
hiç kimse tarafından kem gözle bakılmadığı 
gün; Ramazanda, bilhassa küçük kasabalarda 
lokantaların açık olduğu ve buraya girenlere 
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kimsenin yan bakmadığı veya muntazaman ca
miye gidenlerin kimse tarafından hor görülme
diği gün, memleketimizde dinlilik, dinsizlik me
selesi, diye bir şey kalmamış olacaktır. Şu hal
de lâiklik sadece bir tek dinin hürriyeti değil, 
istediği din ve mezhebe sâlik olabilme veya hiç
bir dine sâlik olmama hürriyetidir. Kimse, kim
senin dini ile ve Devlet kimsenin inanışı ile ilgi-
lenmemelidir. Toplumda hiç kimse, diğer bir 
din veya mezhep sâliklerine, hiçbir suretle mâ
nevi veya maddi baskı yapmamalıdır. Lâikliğin 
kısaca izahı budur. Benden önce konuşan arka
daşım gayet ilmî olarak lâikliğin izahını yaptı 
ben onları tekrar etımiyeceğim. 

Muhterem ve azız arkadaşlarını; burada han
gi partiye ımensub olursak olalım veya müstakil 
olalım, bu dâvayı bu Mecliste, demin arz etti
ğim şekilde, halletmeliyiz. Anayasa projesindeki 
din ve vicdan hürriyeti ve lâiklik hükümleri ka
bul edilmelidir. İstanbul tasarısındaki dini öğ
retim ve öğrenim fıkrasının tasarıya eklenme
sini bâzı arkadaşlar teklif ettiler, bendeniz bu
rada kendi adıma konuştuğum için bu teklif 
hakkında komisyonun ne karara varacağını bil
miyorum. Eğer müspet karara varırsa, bende
niz, İstanbul'da esasen müspet oy vermiş oldu
ğum bu fıkraya burada da ımemnuniyetle müs
pet oy veririm. Mâruzâtım bundan ibaretir. 
(Şiddetli alkışlar ve bravo, sesleri). 

BAŞKAN — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Vazgeçtim, efendim. 

(Alkışlar). 

BAŞKAN — Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN — Çok muhterem ar

kadaşlarım; üzerinde durduğumuz mevzu, baş
kalarının çıkış yapmak suretiyle kendilerine 
maletmek istedikleri şekil ve mahiyetten taıma-
aııiyle uzak, şahıslarımızı ve şahıslarımızla bera
ber cemiyetimizi, bu arada da istikbalimizi ilgi
lendiren bir mevzudur. 

Bu itibarla dün söz almıştım, dün 'söz alışı
mın sebebi de dünljü müzakerelerin cereyan 
tarzı karşısında, lâik prensipler içerisinde yetiş
miş bir Cumhuriyet çocuğu olarak görüşlerimi 
arz etmek ve bu mevzuu buradaki müzakere 
tarzı ile daima bir mesele (haline ıgetirmek isti-
yenlerin karşısında duran bir maddeyi savun
mak içindi. 
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f Bugün Yüksek Heyetiniz zaman tahdidini 
ortadan kaldırmak: suretiyle fırsat vermiş oldu. 

Muhteremi arkadaşlar; benden evvel konuşan 
bilgin ve bilgilerine inandığımız muhterem pro
fesörler, mevzu hakkında enine (boyuna bilgi 
verdiler. Biz, lâikliğin ne demek olduğunu an
lamış, öğrenmiş, bilmiş insanlar olarak tahsil 
terbiye gördük; politika hayatına girdik ve on
dan sonra seçilip buraya geldik. Biz, iburada 
lâikliğin Anayasada ne gibi bir teminata bağ
lanması mevzuu üzerine eğilmek mevkiindeyiz. 
Yoksa lâiklik mevzunda tedrisat yapmak duru-
munda değiliz. 

Biz, inanıyoruz ki, Cumhuriyet dediğimiz 
büyük rejim, eğer Ibu (memleketin dâvalarını 
halletmişse ve hallediyorsa bunun 'sebeplerinin 
başında lâiklik prensibi vardır. Onun içindir ki, 
medeni âlemde mevki almış bulunuyoruz. 

Maddenin son fıkrasının vâz'ettiği, siyasi te
şekküllerin sureti kaltîyede dini siyasete alet 
ederek parsa 'toplanmaya imkân bıralkımiıyan 'mad
de karaıisunda duyduğum bdiyük heyecan ve •mefm-
mm'iyet imLspdtinde, berildeniz de "maddede bir (boş
luk olduğu yolunda bir fikir vardır. 

Muhteremi arkadaşlarıım, Balını Savcı Bey
efendi, mademki, Devlet dinsizdir, o halde din 
amfime hizmeti olarak Ibahis ımevzuu olamaz; şıı 
halde burada yer alımatması lâzifmigıel'ir şeklinde 
beyan .buyurdular. B'emdeniz bunu kaJbuJl letuniyo-
ram. Dinle ısiyaset (birbirinden ayrılmıştır. Lâik
lik müessesesini kaJbıü otımişiz. Fakat azdz arka
daşlarım, /biz içimde bulunduğuımuz şarltlar, dün
yanın umuımi ıgidîşi içinde kendi iç bünyemize 
bakmak fve buna göre durumumuzu tâyin ötmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bir taıat'tan jeğitiımi kabul ediyoruz, ilkokul
dan itibaren din derslerimi ıkaibu'l eitmıiş bulunu
yoruz. İmam - Haltip Okulları ve İlahiyat Fakül
tesinin faaliyetimi hayranlıkla müşahede .ediyo
ruz. Ama (bunlarım yanımda, ıbunlarm tcşkitâtlan-
'iıiiası ıımevzuunda ımadde ısarilh olmaktan uzaklaşı
yor. Bir taraftan 'memleketin dinî ihtiyaçları 
mevzuunda Diyanet İşleri Başkanlığı $i!hi bir mü
esseseyi Ikendi (bünyemiz dçime almışız, diğer ta
raftan teşkilât mevzuu üzerinde maddeye bir hü
küm koymaktan uzak bulunuyoruz. Bunu telif 
etmek kabil olmıyacaktır, zianmed iyonum. 

Şuna inanıyorum ki, Devletin bünyesi içeri
sinde, vatandaşların fert Olarak değil, daha ziya
de cömiyet olarak, halik topluluğu olarak vatan-
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dağların ihtiyaçlarıma karşılık verecek ibir teşek
külün de yer alması lâzımıgölir. Bu itibarla is
tanbul Üniversitesinin hazırladığı ön tasarıda yer 
bulan ve muhterem Hıfzı Veldet Velidedeoğiu'-
ntun hazırladığı tasarıda yer alan bir hükmün bu 
maddeye de vaz'ını llüzuımlu ve zaruri telâkki ede
rim. O; 'Devlet., Anayasa eisaislarma uygun olmak 
şartiylte (gereken (teşkilâtı kurar şeklinde bir 'mad
dedir. Orada ekalliyet ve çoğunluğun haklarını 
dile getiren bir madde vazedilmiştir. Bunun bu
rada da kalbulü anülmlkündür. Bunu temin ledici 
telâkki ottiğinn bir takrir takdim ediyorum, kabu
lünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Muhterem arkadaşlarımı, tasarımın en ımü-
him maddelerinden biri üzıerimde konuşuyoruz. 
Dün 10 dan fazla haltip arkadaş konuştu; bugün 
de ibir o kadar ısöz alam var ve şimdi konuşacaklar. 
İşin pratik olarak halleddlîmesi ibakıımımdan, ibir 
mâruzâtının z olacaktır. Evvelce de bir diki madde-
de aynı yola ımüracaat etmiştik : Kürsüye gelen 
arkadaşlar komisyonun ımâruzaltımı dinlemeden 
konıışımakftadırlar. Kamisyon konuştuktan sonra 
tatmin edilmiyen arkadaşlar yine de ısöz almakta
dırlar ve alacaklardır. Müsaade ederseniz, birçok 
sual ve itirazları peşinen öevaplandiRmafc için bu 
'madde üzerindie kamisyon adıma konuşma yapıl
sın. önce Komisyon Başkanı, .sonra da bu mad
denin Komisyon Sözoülsü konuşsun. Biraz önce 
söz alan komisyon üyesi arkadaşlar, kendi adları
na konuştular. Komisyon ııuokitai nazarını bir kere 
arz etsin ki, komuş'imalar daha ısaliaıı 'bir yola g?k--
fmiş olısLin. 

BAŞKAN — Efendim, koımisyonun tercih 
hakkı vardır, her zaman fconuşalbi'lir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOV (Devaımla) — Evvelâ Komisyon Başkanı
nın, sonra da komisyon sözcüsünün "konuşmasına 
müsaade edilmelini rica 'ediyoruim. 

BAŞKAN — [Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EN

VER. Zl YA KARAL — Sayın Başkan, mıulıte-
reı n arkadaşil arım; 

])ün ve bugün 19 ıncu madde üzerindeki tar
tı simalarımız, her birimize ayrı ayrı tarihî 'bir me
suliyet yüklemektedir. 

iSözcü arkadaşlarıım, lâiklik maddesinin hu
kuki "cepdi'elsdıni burada bedirititiler. Bendeniz lâik-
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lliik 'kavramımın ve anüıesseisesinin eihıan-tarihinde 
ve ımdllî ıtarâlhimizd'e bugüne gelinceye kadar han
gi safhalardan gegmıiş olduğunu kısaca arz edece
ğim. Bu cihet, şüphe ydk iki, yüksek .mâiûırriları-
nızdır. ©ununla .beraibier (tekrar .ınahiyeıtiııidıe de 
oka ibu konunun bugün bir defa daJhıa gözden ge-
çiriTımiesinde fayda ıbuhınduğu düşüncıesindeyiaıı. 

Maıhltcrem arkadaşlar, inisin oğlunun tabiat 
karşısındaki davranırı üç. şekilde ıbeliıım'ekit«xMr. 
Bunlar ilim, sanait ve dindir. 

ilim ttaıbiatı akıl ile izah eder. Sanait his ile 
tabiatı t eMr «ıder. Dinıe gelince, inşamın da bir 
unsuru ıbulunduğu tabiatın öncesi ve «sonrası hak
kında bir tJelikin (tarzıdır. 

ilim hakikati, dünyanın her yerinde her ba
kımdan herkes için aynıdır. Buna kimse itiraz 
etmez. Sanat hakikati sanat eserinde belirmek
tedir. Bu hakikat kesin değildir. Üzerinde 
ayrılmalar olabilir. Birliğin beyendiği bir ese
ri başkası beğenmeye bilir. Fakat dinî hakikat 
bundan başka bir şey değildir. Her şeyden ön
ce dinî (hakikat dogmatiktir ? Dinin emrettiği şey
lere inanılması gerektir, dinî hakikat üzerine 
tartışma yapılamaz. 

Arkadaşlar, tarihin' uzak devrelerinde ilim 
de, sanat da dinin koltuğunda yaşamıştır. Din 
her şeyi izah etmiştir. Tabiat hâdiselerini izah 
etmiştir. Sanat ideallerini ve şekillerini tespit 
etmiştir. Siyasi hayatı içtimai ve iktisadi haya
tı teşkilâtlandırmıştır. Bu hususlarda, hukuk 
kaideleri koymuştur ve böylece de din dediğimiz 
müessese çeşitli hakikatlarm kaynağı haline gel
miştir. Bu açıklama gösteriyor ki, lâiklik ta
rihi seyri itibariyle, yalnız dinle devletin ayrıl
ması demek değildir. Dinle ilmin, dinle sana
tın, dinle hukukun ve iktisadin de ayrılmasıdır. 
Bunların istiklâllerine kavuşmasıdır. Bütün in
sanlık tarihinin seyri de bu önemli olaylar üze
rine olmuştur. Bugün kala kala, 1961 sene
sinde, Yüksek Heyetinizin de münakaşa ettiği 
gibi lâik, dinle devletin ayrılması noktasına in
hisar eder olmuştur. Bu hale gellinceye kadar, 
önceki nesiller hep lâiklik mücadelesi yapmışlar
dır. insan cemiyetinin terakkisi de bu yolda 
mümkün olmuştur. Anayasamızda kabul ettiği
miz diğer hürriyetlerin tek teminatı lâikliktir. 
Eğer lâiklik kavramı şimdi arz edeceğim olaylar 
açısından mütalâa edilmezse ehemmiyetin anla
şılması gerçekten güçtür. Arkadaşlarım, arz 
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ettiler, Batıda ve Doğuda, lâikliğe varmak için 
yapılan mücadeleler asırlar boyunca milyonlar
ca insanın hayatına mololmuştur. Sebep şudur, 
dogmatik hakikatin diğer hakikatlara yerini 
terk etmek istememiş olmasıdır. Nitekim dün
yanın dönmediğini iddia eden bir din kitabı kar
şısında bir ilim adamı çıkacak oldu mu papaz
lar bu ilim adamını yoketmek istemişlerdir. 
İlmi hakikati sovunan hür düşünceye sahip pek-
cok kimseler de odun yığınları üzerinde yakılmak 
veya diri diri gömülmek suretiyle öldürülmüş
tür. Tanrısına dilediği gibi inanmak isteyenle
rin de başına böyle haller gelmiştir. 

Arkadaşlar, anlaşılıyor ki, hür düşünenle
re yapılan bu zulüm ve istibdat gerçekte dinin 
akıl ve vicdan sahasına müdahalesinden dolayı 
meydana gelmektedir. Çünkü kâinat nasıl baş
lamıştır? ilim bunu izah etmez. Kâinatın öte
sinde ne vardır? Bunu da bilmez. Zira bunlar 
ilimin işi değildir, bir inanç ^meselesidir. Bir 

, insanın, bu noktalarda düşünüş tarzını ve dü
şüncesini mutlak bir gerçekmiş, gibi başkalarına 
kabul ettirmeye her hangi bir hakkı yoktur Muh
terem arkadaşlar, Şimdi kendi tarihimize inti
kal ederek lâiklik bakımından nerede bulundu
ğumuzu anlayalım. 

Arkadaşlar, din dediğimiz vakit umumi bir 
mefhum içinde dolaşıyoruz, tıpkı ağaç dedi
ğimiz vakit akla gelen mâna gibi ağaç dediği
miz zaman hangi ağaçtır, bilmeyiz ama, elma, 
armut ağacı denilse muayyen bir ağaüı hatırla
rız. Din dediğimiz zaman da bu böyledir. Çe
şitli dinler vardır. Kendi dinimiz de onlardan 
biridir ve onu en makbul din olarak kabul ede
riz. 

Dinimizin zuhurunda iki merhale vardır. Pey
gamberimiz Medine'ye göç etmeden evvel yalnız 
dine davet edici idi, fakat Medine'ye hicret 
edip te orada teşkilâtlanmaya muhtaç, cemiyeti 
bulduğu, ve bunun idaresini ele aldığı zaman, 
dine davet edici görevine bir de idareci görevi 
eklenmiş oldu. Medine Cemiyetinin siyasi Baş
kanı oldu, aynı zamanda askerî kuvvetin ko
mutanı ve adalet cihazının da en büyük yargı
cı durumuna geçti. Böylece dinimiz bir Dev
let sistemi şeklini de almış oldu. Bu cihet Me-
dinede nazil olan ve birer kanun mahiyetinde 
olan âyetlerle de sabittir. Böylece İslâmiyet bil
din devleti halini almıştır. Bu hal Peygambe
rin ölümünden sonra Dört Halifeler Devrinde ve 
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bu devri takibeden Müslüman devletler de de- I 
vam etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi İslâm devletlerin
de görülen din ile Devlet arasındaki münasebet
lerin durumunu dünya tarihindeki din - Devlet 
münasebetlerinin gelişmesi seyrinde gözden geçi
relim. 

Bilindiği gibi çok eski devirlerde devletin 
başı olan kimse Tanri itibar edilmiştir, insanlık ! 

gelişince hükümdarların Tanrı olarak kabul edil
mesinden vaz geçilmiş ve Tanrı'nm oğlu gibi sa
yılmışlardır. Tarihte böyle Tanrı kıralları dev- j 
rini Tanrının oğulları, kıralları devri takibet-
miştir. insanlık daha da terakki edince hüküm
darların Tanrının oğlu olamıyacağı da idrak edil
miş ve Tanrı elçileri (Peygamberler) devri gel
miştir. Nihayet bu devir de son bularak, hüküm
darların Tanrı ile siyasi ilgisi bir kenara bıra
kılmış, fakat Devlet idaresinde kullandığı kural
ların Tanrıdan gfelmiş olduğu düşüncesi ve pren-
sipi benimsenmiştir. Bir müddet de böylece, 
Tanrı haklarına dayanan Devlet sistemi mevcut 
olmuştur. Fransa Büyük ihtilâlinden sonra ise 
Devletin temelinin millî hâkimiyet ilkesi olduğu 
ilân edildiği gibi lâiklik ilkesi de kabul edilmek
le dinin ancak bir vicdan işi olduğu ve siyasetle 
foir ilgisi bulunamıyacağı teslbit edilmiştir. 

(Bu kısa mâruzâtımda Din ile Devlet münase
betlerinin geçirmiş olduğu tekâmülü izah etmeye 
çalıştım. 

iSaym arkadaşlarım; şimdi bir an için tekrar 
bir din - devleti halinde yaşamış olan islâmlığa 
dönelim: Gördüğümüz şudur; islâmlık yalnız bir 
itikat sistemi değildir, aynı zamanda bir hayat 
düzeni, bir cemiyet nizamı, bir eğitim sistemi, 
bir siyasi ideoloji ve bir Devlet şeklidir. Bütün 
islâm devletlerinde bu böyle olmuştur. Bir is
lâm Devleti olan Osmanlı imparatorluğunda da 
'bu böyle olmuştur. 

ıSaym arkadaşlarım, malûmunuz olduğu gibi 
Osmanlı imparatorluğundan Türkiye Cumhuri
yetine geçmek için büyük bir inkılâp yapmak 
lâzım gelmiştir. Bu inkılâp ile meydana gelen 
yeni durum şudur: Halifeliğe dayanan Devlet 
şekli yerine Cuırihuriyet kurulmuştur; Din ideo
lojisi yerine milliyet duygusu geçmiştir. Medre
se eğitimi kaldırılmış, lâik eğitim getirilmiştir. 
Fıkı'h adı verilen din hukuku bırakılmış, lâik 
hukuk kabul edilmiştir. Bütün bunlardan da 
başka dinden geldiği sanılan cemiyet, gelenek ve I 
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kaideleri terk etmiştir. Şu halde dinden farz edi
len müesseseler ortadan çıktıktan sonra geriye 
dinin özünü teşkil eden itikat ve amel kalmıştır. 

(Sayın arkadaşlarını; bu neticeye, başka mem
leketlerde dinlerde reform yapılması suretiyle 
ulaşılmıştır. Memleketimizde ise böyle tfir re
forma teşebbüs edilmemiştir. Ancak modern bir 
Devlet meydana getirilmesi için yapılan inkılâp
lar sonunda dindeki Devlete ait müesseseler dev
lete mal edilerek ve dinin özünü teşkil eden mü
esseseler dine bırakılarak lâiklik neticesine varıl
mıştır. 

Şimdi bu mâruzâtımı şöylece bağlamama mü
saadenizi rica ederim: Bugünkü, Türkiye Cum
huriyeti biribiri arkasından gelen nesillerin ar
zuları, ümitleri ve çalışmaları ile kurulmuştur. 
Bu nesiller inkılâpçı nesiller olmuştur. Bu ideal 
yolunda pckçok kurban verilmiştir. İstiklâl Sa
vaşında, Büyük Atatürk hakkında idam fetvası 
verildiği de unutulmamalıdır. Bir idam fetvası 
ile ismet inönü ve diğer vatanperverlerin de ida
ma mahkûm edildiği!malûmdur. Türkiye'de ye
ni bir Devlet kurmak, düşman istilâsından vata
nı kurtarmak için haklarında idam fetvaları veri-, 
len Atatürk ve arkadaşları da yapmış oldukları 
mücadelenin meşru olduğunu isbat etmek yolun
da mukabil fetvalar tanzim etmişlerdir. Bu su
retle bir fetva mücadelesi yapılagelmiştir; Her 
ikisi de şeriata dayandırılmıştır. 

Arkadaşlar, din bu mudur? Din siyasi mak
satla fenalığa nasıl alet edilebilir? Bukadar 
delil ve açık hakikat karşısında dine lâyık ol
duğu mevk'i vermek için lâikliği kabul etmek
ten başka bize ne kalmıştır? (Bravo sesleri, al
kışlar) Tecrüoe ile sabit olmuştur ki, başka yo
lumuz yoktur, arkadaşlar. Lâikliğe hepimiz kaa-
niiz, buna hiç şüphe etmiyorum. Bu bizim şe
refli bir millet olarak var olmamız için kuvvet
li bir teminattır, bir tarihî zarurettir. (Alkış
lar) Bu so't nokta münasebetiyle şu yönü de 
belirtmek isterim: Milletimizin toplum vicdanın
da ve dinî iıianç hürriyeti daima sıcak kalmış
tır. Tarihin, eski devirlerinde bası memleketler
de, vahşiyane din ve mezhep boğazlaşmaları ol
muştur. Türkiye'de ise: din hürriyeti müslüman 
olmıyan toniuruklara tanınmıştır. Fakat, şu' da 
var ki, islâm mezhepleri arasında münaferet 
devam etmiştir. Bu mücadelenin esası da siyasi
dir. Sayın arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz, lâik
lik mevzuuna aidolan bu maddenin en iyi bir 
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şekilde tanzim edilmesini komisyonumuza em
retmiştir. Komisyonumuz da iyi bir madde ile 
huzurunuza çıkmıştır. Türkiye'de ruhan sınıf
ları olmadığı için, bir araya gelen birkaç kişi
ye dinî teşkilât kurmalarına elbette müsaade 
edilemez. Buna imkân yoktur. Bir de dinî va
zife gören kimseler, ruhani insanlar değildir. 
Bunlar memurdurlar. Böyle de olunca kendile
rinde ne ulûhiyet ve ne de kutsolhk vardır. Bu 
bakımdan Dinayet İşleri Teşkilâtını idari bir 
müessese gibi kabul ettiğimiz vakit Anayasa 
ihlâl edilmiş de sayılmaz, hilâfet ordularının 
kurulduğunu, kardeş kanının döküldüğünü unu
tamayız. Bu vebal üzerimizdedir. B:z burada ya
kın tarihimizin en mühim hâdiselerine dayan
mak suretiyle vicdanımıza, kanaatimize göre 
hareket ederek reylerimizi kullanacağız. Rey
lerimizi ona göre verelim. Çok uzun süren mâ
ruzâtımdan dolayı özür dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY —• Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 
en lıühim maddelerinden biri üzerinde iki gün
dür münakaşaya devam ediyoruz. Hepinizin tes
lim edeceği bir hakikati tekrar etmeme müsa
adenizi rica edeceğim: O da, buradaki konuş
malarımızda hissiyattan uzak, tamamen objek
tif ve her türlü parti mülâhazaları ve şahsi he
saplar dışında kalarak sadece memleket men
faatini dile getirmeye gayret ve dikkat etmek 
zorunda oluşumuzdur. Bilhassa bu maddede bir 
özellik vardır. Güzel sözler, ilgi uyandıracak 
sözler, halk efkârında büyük yankılar yarata
bilir. Hattâ bir hayli oy ve alkışlar da toplıya-
bilir. Fakat halkın, Anayasanın en önemli bir 
meselesi üzerinde Kurucu Meclisin ne düşün
düğü hususunda yanlış bir fikir edinmesine se
bebiyet verecekse, bu gibi davranışlardan, da
ha doğrusu taktiklerden kaçınmak lâzımdır. 
Bununla hiçbir zaman, tenkidler şiddetli olma
sın demek istemiyoruz. Sadece maddeye, onun 
içinde bulunmıyan mânalar vermek ve maksat
lar katıştırmanın caiz olmadığını ifade etmek 
istiyoruz. Komisyon kaanidir ki, bu madde 
memleket ihtiyaçlarına tamamen uygun bir 
maddedir. Bu madde, inkılâbın ruhuna uygun
dur. Ve bu madde, - iddia edildiği gibi - lâik
liğin yalnız bugün anlaşılması lâzımgelen mâ
nasına göre düzenlenmiş değildir; uzun bir za
man için ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir 
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I maddedir. Bu münasebetle arz edelim ki, lâik

lik, bâzı şahıslarca yanlış anlaşılmıştır. Bu yan
lış anlaşılmaya ise, kelime ve o prensiplerden 
ziyade, o prensiplerden menfaatleri haleldar 
olan veya o prensiplerle mücadelede menfaat 
uman bâzı şahısların çıkardıkları yersiz fırtına
lar ve gizli gizli yapmış oldukları propaganda
lar sebebolmuştur. Bu gerçeği, Atatürk'ün 1924 
senesinde yapmış olduğu bir konuşmadan pek
iyi bir surette anlamak mümkündür. 

1924 Anayasasında niçin laiklik prensibi yer 
alamamıştır? Bu suale verilecek samimî cevap, 
zamanımızda lâiklik meselesinin halledilmesin
de de, gerekli ışığı tutmuş olacaktır. 1924 yı
lında lâiklik kelimesi etrafında öyle fırtınalar 
koparılmış ve öyle bir tazyik yaratılmıştır ki, 
bu memleketi kurtaran, dünya çapında bir ku
mandan dahi, Anayasaya lâiklik kelimesinin 
konulmasiyle memlekette daha neler yaratıl
mak isteneceğini hissetmiş ve onu koymaktan 
kaçınmıştır. Şimdi Otatürk'ten aynen nakledi
yorum: «Cumhuriyetin ilânından sonra da, Ye
ni Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapılırken, (Lâik 
Hükümet) tâbirinden dinsizlik mânası çıkarma
ya yeltenen fesatçılara fırsat vermemek mak-
sadiyle, kanunun 2 nci maddesine mânâsız ka
lan bir tâbirin konulmasına müsaade olunmuş
tu. Kanunun gerek ikinci ve gerek 26 ncı mad
delerinde lüzumsuz görülen ve yeni Türkiye 
Devletinin ve Cumhuriyet idaremizin asrî ka
rakteri ile telifi kabul olmıyan tâbirler, inkı
lâp ve Cumhuriyetin o zaman için beis göreme
diği tavizlerdir. Millet, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunundan bu fazlalıkları ilk münasip zamanda 
kaldırmalıdır.» (Sene: 1927) 

Muhterem arkadaşlar, anayasalarda din ile 
ilgili prensip ve 'hürriyetler düzenleneceği za
man, «Devletin dini» meselesi de ortaya çıkar. 
Halbuki Devletin dini olamaz. Yalnız ferdin 
insanların dini olur. Türk toplumunun muh-
tacolduğu, ^benimsediği ve savunduğu lâiklik, 
onu - şu veya fou şekilde - aldatıcı bir ışık altın
da göstermek: istiy enlerin ileri sürdüğü Ibir an-

I lam ve mu'htevaya sahip değildir. Bu sözlerim
le (hiçbir arkadaşa tarizde bulunmuyoruz. Fa
kat memleketimizde'ki şartlar >göz önünde bu-

J lundurulunca, lâikliğe, «Devletin, dinin vesa
yeti altına girmesi sonucuna ulaştıran» pek ge-

I niş ve tehlikeli mânalar vermek istiyen kişi-
I lere saJh.it olduk. Bunu belirtmek ve cevap-
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landırmak isteriz. Şüphesiz ki lâiklik, din
sizlik demek değildir. Ancak, bu alanda ta
mamen farklı sosyal ve siyasi gelişme ve şart
lara sahibolan Batı alemindeki lâiklik kav
ramı, bizde yüzde yüz kalbıü edilirse, müs
pet değil tamamen menfi 'bir sonuca ulaşılır. 
Dinle Devletin 'birebirinden tamamen ayrılma
sı, Batıda lâikliğin hedefine ulaşması için kâ
fidir. Fakat faizde asla gayeye hizmet edemez. 
Din, teşkilâtlandığı zaman bile Devletin 
kontrolü dışında kalırsa, faizdeki biraz sonra 
arz edeceğim özelliklerden dolayı, din siyasi 
bir kuvvet haline gelebilir ve zaman zaman 
gelmiştir, nihayet, 'genel oyun kabul edildiği 
fakat okuyup yazma bilen ve tahsil görenler1 

nispetinin çok düşük olduğu bir 'memlekette, 
halkın bir an için gaflet göstermesinden fay
dalanılarak «teokratik devlet» hedefine bile 
ulaşılabilir. Yani neticede, vicdan hürriyeti ve 
lâiklik esası tamamen sona erefailir. 

işte bu düşünce ile dir ki, bâzı şahıslar, 
eli kalem itutan ve Anayasa mefhumlarından 
anladığı kabul edilen bâzı sözde ulema, görünüşte 
Batılı olduğu zehabını uyandıran «sözde tam 
lâikliği» 'müdafaa maskesi altında, din ve Dev
letin tam olarak ayrılması parolası ile orta
ya çıkmışlar; gerçekte «Devleti, dinin tam 
kontrolü altına koymak» istemişlerdir. Ar
kadaşlar, bir memleketin Anayasası ve Anaya-
ssaındaki umdeler, o memleketin ihtiyaçlarına 
göre düzenlenir ve o memleketin fbünyesiyle 
ilgili hüküm ve mefhumlar bakımından da ö'zel 
mânalar taşır. Meselâ «Demokratik» terimini, 
tamamen Bıtıda anlaşılan mânada kullanıyo
ruz. Çünkü demokrasi ve demokratik idare 
tarzı, bizim için de, aynen Batı da olduğu gibi 
siyasi ıbir ihtiyaçtır; ve onun gerçekleşmesi 
'bakımından mahiyeti bakımından farklı bir 
içtimai bünyemiz; yoktur. Gelişme derecemiz-
deki fark, ancak demokrasinin şekil ve şü
mulüne tesir edebilir. Yine «sosyal» tâbirini de, 
bizde dahi Batıdaki ihtiyaçlara cevap verme
si bakımından, aynen Batıda kasdedilen an
lamda kullanıyoruz. Bu tâbire ingiliz, is
viçre ve italya (hukuk çevreleri ve Fransa ve 
Almanya anayasaları ne mâna veriyorsa, biz 
de o mânayı veriyoruz. 

Buna mukabil, lâiklik tâbir ve mefhumun
da durum bambaşkadır. O noktada yani din 
alanında, memleketimizin bünyesi ve ihtiyaç-
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I lan tam bir özellik arz eder. Bu sebeple, «biz

de lâiklik şu mânadadır» demek zarureti var
dır; ve uzun zaman için de buna mecburuz ar
kadaşlar. Çünkü bizde dinle Devlet, asırlarca 
ve daha düne kadar" birbirinin içinde idi. 
«Dine Devlet, Devlete din müdahale etmesin; 

I her ikisi tam mânasiyle ötekinden müstakil 
olsun» dersek, bu memleketin içtimai bünyesi
nin icabı, tarihî gelişmesinin icabı bu düstur 
fiilen tatbik edilmez. Böyle bir anlaşmaya ria-

I yet edilemez. Batıda, ilâikliğin bu mânada an
laşılmasında endişe edilecek hiçbir cihet yok
tur. Zira, dinin kendi alanından taşarak Dev
leti sultası altına alması, artık Batıda en kü
çük Ibir tehlike olarak bile bahis konusu değil
dir. Din ve Devlet, Fransa'da ihtilâlden, 

I Amerika'da istiklâl Beyannamesinden Sonra 
tamamen ayrılmış ve bu meselenin, ciddî ola
rak Ibir daha da sözü -edilmemiştir. 

Biz ise, tarih boyunca, dinî kurallara uyan, 
ana kanunlar] şeriattan ibaret olan bir Dev
let idik. Devlet teşkilâtı, daha 1924 Anayasa
sında bile dinin hâkimiyetinden tam olarak 

I kurtulamamıştı. Anayasa metninin tam lâik 
hale gelmesi, ancak 1928 de vukufaulafailmiştir. 
Batı âlemi ise, yüz yıllarca önce bu yiola gir
miş bulunmaktadır. 

Lâiklik prensibi oralarda tam olarak yer
leşmiştir. Biz de ise hâlâ herhangi bir alanda 
geriye dönme temayülü yani siyasi irticalar, 
sosyal irticalar, her nevi irticalar, hep dinî irti
caın ittifakına müracaat etmektedir. Aslında 
mahiyeti icabı, dinin, aydınlatıcı bir 'müesse
se olarak geriliğe hizmet etmemesi, bu gibi 
menfi kuvvetlerin müttefiki olmaması lâzım
dır. Fakat bilhassa cehaletin tesiri ile, benden 
evvel konuşan hatiplerin de belirttikleri -gi
bi, memleketimizde ve komşularımızda gerici 
hareketler, hemen daima kontrol edilmiyen 
dinî propagandanın arkasına saklanmakta ve 
onunla mükemmelen ittifak cihetine gidilebil
mektedir. 'Muhterem arkadaşlarım, Yakın ve 
Orta - Şarkın birçok memleketlerinde, en açık 
bir hakikat olarak müşahade edilmiştir ki, ko
münizm bile, kendisine en samimi dost olarak 
mürtecileri seçmiştir. Çünkü komünizm, 
«'hele şimdilik mültecilerle ittifak yapayım, 'şu 

I idareyi yıkayım, sonrası kolay» demiştir. Mür-
! teciler de aynı mantıkla, yani ileride komü-
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nizmin hakkından geleceğini düşünerek, geçici 
bir devre için onunla ittifak yapmakta mah
zur görmemişlerdir. Her ikisinin müşterek ta
rafı, hürriyete tahammül edememeleridir. 

BMÎN SOSYAL — Orta-Asya 'nın Rus
lar tarafından fethi öyle olmuştur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY (Devamla) — Gelelim «Bu memlekette 
lâiklik prensibi hangi ihtiyaca cevap verdi» 
sualinin cevabına : Bu gerçeği de, en açık bir 
şekilde yine Atatürk 'ün nutuklarında ifade 
edilmiş bulmaktayız. Bilhassa bunlardan en 
enteresan ve değerli olanını burada kaydetmek 
isterim : O da, Ankara Hukuk Fakültesinin açı
lış törenindeki nutkudur. 

Her hangi bir memleketin Anayasasında lâ
iklik prensibi niçin yer almaktadır? Şüphesiz-
ki, Devlet hayatının gerçek ihtiyaçlarına cevap 
vermek için. Meselâ İtalyan Anayasasının 7 nci 
maddesinde «Devlet ve katolik kilisesi kendi 
aralarında bağımsız ve egemendir» deniliyorsa, 
bu düstûr orası için hiçbir tehlike teşkil etmez. 
Fakat durum Türkiye için hiç de böyle değildir. 
Şimdi te;krar Atatürk 'ün tarihî nutkuna dönü
yorum. Nutuktan belki birçok parçalar oku
mak gerekir. FaSkat kıymetli zamanınızı israf 
etmemek için, yalnız atıfta bulunmakla yeti
neceğim. Atatürk 'ün söylev ve demeçleri adlı 
kitabın ikinci cildinin 240 - 243 ncü sahifele-
rinde yer alan bu tarihî nutukta, Atatürk pek 
beliğ bir ifade ile belirtmiştir ki, memleketimiz
de her alanda gidişe, daima din kisvesi altında 
mâni olunmuştur. Bilhassa hukuk nizamı ala
nında, dinî Devlet esaslarına uyulması, yaaıi 
serî hukukun hâkim olması yüzündendir ki, bu 
memleketin ilerlemesi imkânsız hale getirilmiş
tir. O halde, memleketimizde lâiklik prensibi
nin cevap verdiği ihtiyaç, birinci plânda, Dev
leti dinin vesayetinden kurtarmaktır. Devlet 
nizamı, sadece aklî esaslara dayanarak, yaıni 
hukuk ve adalet duygularına, iktisadi, malî 
esaslara, sosyoloji ve siyaset ilmînin icaplarına 
uygun olarak düzenlenmelidir. Yoksa «naklî 
bâzı kuralların, değişmez din kaidelerinin, top
lum hayatını boyunduruk altına almasına» mü
saade etmemelidir. «Din ile Devletin birbirin
den ayrılmasının» bizde ifade ettiği olağanüstü 
Önem ve anlamın ve taşıdığı yüksek değerin 
en aşağı % 70 i, işte bu noktadır. Türik Devle-
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tinin medenî âlemde bekasının, buna bağlı ol
duğunu teslim ve idrak etmişizdir. İşte yine 
onun içindir ki, Devlet dini diye bir din kabul 
etmemekteyiz. Artık Afganistan, Irak, İran, 
Suudi Arabistan Anayasalarında olduğu gibi, 
«Devletin dini, dini islâmdır» diye bir kayıt 
koymamışızdır. Demek okuyor ki, bu suretle, 
lâiklik prensibinin büyük bir 'kısmı gerçekleş
miş bulunmaktadır. Bu sayede «dinin, Devlet 
ve toplum hayatının diğer alanlarını sultası ve 
kontrolü altına alması» da giderilmiş, yani lâ-
ikliJk prensibinin başka bir cephesi ve belki de 
en karakteristik yönü dahi gerçekleştirilmiştir. 
Nitekim lâik Devlet esasını reddeden devletle
rin Anayasalarında, eğitimin islâmiyet kaidele
rine uygun olacağının belirtildiğini görürüz. 
Misal olarak Afganistan Anayasasının 22 nci 
maddesini zikretmek isterim. Demek ki, kültür 
alanında dahi, dinî bir vesayet vardır. Lâiklik 
esasını kabul eden memleketimizde ise, bu ba
his konusu olamaz. 

Lâikliğin en önemli bir unsuru ıveya başka 
bir bakışla en önemli sonucu, vicdan hürriyeti 
yani herkesin vicdani kanaat ve inançta tam 
bir serbestliğe sahiljolması ve istediği gibi iba
dette bulunabilmesidir. Bu da ^Anayasamızda 
mükemmelen sağlanmıştır. Görülüyor !ki, «Dev
letin resmî dini olması esasını terk etmek» ve 
vicdan ve ibadet hürriyetini sağlamakla, lâiklik 
prensibinin Batıda taşıdığı muhtevanın en aşa
ğı % 90 ı bizde de gerçekleştirilmiş bulunmakta
dır. Diğer % 10 a gelince, bu alanda da çok kıy
metli bir inceleme yayınlıyan genç bir Anayasa 
Doçentimiz Bülent Daver'in belirttiği gibi, Türk 
kanun vâzıı ve şimdi Anayasa vâzıı şöyle düşü
nüyor : «Türk inkılâbında lâiklik, Devletin dine 
karşı istiklâli mânasında gerçekleşmiş ve Türk 
kanun vâzıı lâikliği, dinin Devlet işlerine müda
hale etmemesi ve dinî esasların dünya işlerinde 
müessir ve âmil olmaması mânasında anlamıştır. 
Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin lağvı, lâik bir hu
kuk sisteminin kabulü, Hilâfetin ilgası, öğreti
min laikleştirilmesi ve saire, hep asırlarca de
vam edegelmiş ve Şeriat Despotismini ve dinin 
dünyevi hâkimiyetini yıkma gayesine müteveccih 
bulunmaktadır. Türk kanun vâzıı, bütün dikka
tini bu nokta üzerinde, yani teokratik rejimin bir 
daha avdet edememesi esasında toplamıştır. Sos
yal, moral ve politik hayatı baştan başa yoğuran 
eskimiş kıymet hükümlerini kökünden kazıyarak, 
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yeni kıymetler ikamesine çalışan, bünyevi inkı
lâplar yapmış olan Türk kanun vâzıı, - belki de 
paradoksal gözükecek bir ifade ile - lâikliğin iyi
ce yerleşebil m esi için, yine lâiklik prensibinin 
icaplarından biri olan dinî otoritelerin Devletten 
ayrılığı tezini kabul etmiştir ve biz buna ilâve 
ediyoruz; diyoruz ki, % 90 ı kurtarmak için an
cak % 1-0 u başkalaştırmaktadır. Bizim lâiklik 
anlayışımız budur. Bu % 10 değişiklik de, Türk 
toplumunun bu alandaki özelliğinden dolayı, ge
ri kalan % 90 ı koruyabilmek içindir. Böyle 
yapmakla da, lâiklik prensibini asla ihlâl etmi
yor; bilâkis onu Türle toplumuna uygun bir su
rette mânalaııdırmış ve değerlendirmiş oluyoruz. 
Uzun yılların tecrübeleri göstermiştir ki, bu 
memlekette din, kontrolsuz tcşkilâtlandırıldığı za
man, daima, kendi öz ve gerçek alanını taşarak 
Devlet ve siyaset hayatına sirayet etmiştir. Dai
ma Devleti ve toplum hayatını hâkimiyeti altı
na almıya, kalkışmıştır. Bunun pek açık bir mi
salini 192-1 te Türkiye için bir Medenî Kanun ha
zırlamak istiyen komisyonun çalışmalarında gö
rürüz : Vâeibai ve Ahkâmı Şahsiye komisyonları-
nın zabıtları tetkik edilirse görülür ki, o zaman 
Cumhuriyet ilân edilmiş olduğu halde bile, en 
küçük bir hukuki ıslâhat yapılamamıştır. Mülk 
arazi ile mirî arazi arasındaki ayırım dahi kal
dırılamamıştır; çünkü bunlar din kurallarına da
yanmaktadır. 1924 te hâkim olan hava, 1950 den 
sonra geriye doğru seyreden bir gelişme ile bu 
memlekette pek trhlikeli biı^mahiyct almaya baş
lamıştır. Bu gerçeği göz önünde tutmaya ve dai
ma hatırlanıl ya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, milletin dinî hisle
rini istismar ederek siyasi hayata ne veçhe ve
rilmek istendiği, hepimizce mahlmdur. 1950 den 
sonra türeyen ve 1954 ten sonra tam mânasiylc 
azıtan malûm ve mahut dergilerde, nelerin yazıl
dığını yine hepiniz bilmektesiniz. Bir millî kah
ramanın «Katlinin vacibolduğu» dahi, bu gibi 
dergilerde irticanm ağzından dile getirilmiş; 
açıkça yazılabilmiştir. Bir gazetede, hem de De
mokrat Parti îdare Kurulu üyesi olan bir şah
sın çıkardığı Köylü gazetesinde, 20 Mart 1959 ta
rihli nüshada yazılan cümleb^ri bugün yine ib
retle okumaktayız. Okumalıyız ki, din propagan
dasını kontrolsuz bıraktığımız takdirde, dini is
tismarın memleketimizde nereye kadar gidebile
ceğini yakından görmüş ve lâikliğe ne istikamet 
vermek mecburiyetinde bulunduğumuzu bir kere 
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daha anlamış olalım. Bizde lâikliğe, kendi ihti
yaçlarımıza göre, Batıdakinden biraz farklı bir 
mâna ve muhteva vermek zarureti bulunduğunu, 
bir defa daha idrak ve teslim edelim. 

EMİN SOYSAL — Hem de onu yazan yüz-
ell il iki erdendi. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY (Devamla) — İktidar partisinin Genel Ku
rul üyesi bir şahsın gazetesinde çıkan bu yazı 
dol ayı siyle kaleme aldığım bir makalede, bu şa
hıs D.P. tarafından cezalandırılmazsa, 6187 sa
yılı Kanunun hükmü icabı olarak Demokrat Par
tinin kapatılması gerekeceğini belirtmiştim. Ga
zete sahibi D.T1. Genel İdare Kurulu üyesi, be
nim yazmış olduğum makaleden sonra, D.P. Ge
nel Başkanı tarafından sadece mükâfatlandırıldı; 
Uranco'yu hırhliyle ziyarete giden heyete alın
dı. Şimdi yazıyı okuyorum : «Memiş dayı — O 
mübarek camiye 30 bin lira kıymetinde pek bü
yük bir halı hediye eden de yine bu dini bütün 
Hükümetin dini bütün Başvekili yavuz Menderes 
olmuştur. 

Kadı Emmi — O kahraman ve yavuz Devlet 
adamına, yalnız Türk Milleti âşık değil, Allah 
da, Peygamberimiz ele ve o yüce hak Peygamberi
nin kahraman bayraktarı ela âşık. 

Memiş Dayı — Peygamberimizin bayraktarı 
dediğin mübarek zat kimdir hocam. 

Kadı Emmi — Kim olacak, Menderese'in kab
rinde- kurbanlar kestiği, türbesinde namaz kılıp 
dualar ettiği, kerametine inandığı Eyüp Sultan 
Hazretleri. 

Memiş Dayı — Haniya en tehlikeli ve ümit
siz zamanlarda Menderes'in Hızır gibi imdadına 
yetişen Eyüp Sultan Hazretleri mi?» 

Şu misal, nâçiz arşivimde mevcudolan aynı 
mahiyetteki yüzlerce kupürden sadece bir tane
sidir. Bu durum, dinin ve dinî hislerin siyasete 
nasıl alet ve onun nasıl istismar edildiğinin, en 
açık bir dedillidir. Bunlar, bu memlekette, daha 
bir - bir buçuk sene evvel gidilen yolu göster
mektedir. Halk Partisinin Müstakil Grupu için
de bir milletvekilinin yaptığı ve fakat yalnız asıl 
parti kurulunca değil, bizzat Müstakil Grupça 
dahi reddedilen bir teklifin, başı sonu kesilerek 
Halk Partisinin bir kararı gibi gösterilmek su
retiyle tertiplenen bir varakadan milyonlarca ba
sılmış; ve CHP. nin dinsizliğinin delili diye mem
leketin dört köşesine aylarca dağıtılmıştır. 
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Memleketimizin kötü alışkanlıkları ve siyaset 

adamlarının* dine ve dinî hislere kolayca el uzat
ma temayülü, dinî gruplaşma ve teşkilatlanma 
alanında yalnız ibadetle iktifa edilmeyip, «Ya
vuz Menderes» lerin iktidarda kalması şartlarının 
sağlanması yollarına kayma i'btilâsı, işte bütün 
bunlar daima göz önünde bulundurmak mecburi
yetinde olduğumuz istismarlardır1; daima lıesba 
katmak zorunda olduğumuz kötüye kullanmalar
dır. Bundan ötürüdür ki, biz Avrupa'dak i mâna
da «din ile Devletin mutlak surette birbirinden 
müstakil olması», yani «dinin Devlet tarafından 
kontrol edilememesi» mânasında bir iâiklikiiği, 
memleketimiz için asla uygun bulmuyoruz. Ko
misyonunuz, tasarıda bu mânada bir lâiklik ka
bul etmemiştir. (Alkışlar). Ferdin vicdanından 
ve evindeki yahut mabetteki ibadetten ileriye gi
derek toplum hayatının bir parçası haline gelen 
faaliyetler, kontrol edilecektir. Bu kontrolda, 
hakiki dindarların büyük menfaati vardır. Ye 
nihayet bir noktayı, bir hakikati, burada muhak
kak surette tekrar1 hatırlatmak zorundayız: Lâik
lik prensibini müdafaa edenler, hiçbir zaman, 
dini küçümseyenler, dine inanmıyanlar değildir. 
Lâikliği savunanlar arasında, dinine ve Allaha 
çok bağlı insanlar vardır. Öte yandan lâiklik 
prensibini bizim anladığımız mânada kabul et-
miyen ve işine uygun geldiği için «lâikliğin yüz
de yüz Batılı mânasında kabul edilmesini» müda
faa edenler arasında öyle şahıslar vardır ki, dine 
gerçekten saygı göstermemekte, fakat sadece mu
ayyen mevkilere yükselmek için dini vasıta say
maktadırlar. (Alkışlar) 

"Şimdi genel mahiyette bu mâruzâtımdan son
ra, muhterem arkdaşlarımın bâzı suallerine cevap 
vermek isterim. 

Din öğretiminin Devlet tarafından yapılıp 
yapılamıyaeağı soruldu: 

Tasarımızda buna mâni bir hüküm mevcut 
değildir. Velinin talebi meselesine de temas edil
di: Vatandaşlarımızın % 90 - 95 şi müsllimandır 
ve dinî akidelere hürmetkardır. Bir baba, evlâ
dının din derslerine katılmasını isterse, bunu 
ifade etmekten niçin, çekinsin? Din öğıletimi için 
velinin açık müsaadesini istemek, azınlığın, ço
ğunluğa tahakkümü olarak vasıflandırıldı. Hayır 
muhterem arkadaşlarım, azınlığın, çoğunluğa 
tahakkümü ile bunun hiçbir münasebeti yoktur. 
Bu, vicdan hürriyetinin bir icabıdır. Bu prensibi 
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çiğnemek için de, bir sebep görüyoruz. Oğlunun 
din öğretiminden faydalanmasını istiyen bir baba, 
bir kaç satırlık bir talepname yazmayı, cihetteki 
bir külfet sayamaz. Buna karşılık, çocuğuna din 
öğretimini kendisi vermek istediği veya öğretmeni 
yetersiz bulduğu için, çocuğunun din derslerine 
girmesini isteıniyen bir babanın, bunu istemedi
ğini açıkça bildirmeye mecbur edilmesi, yanlış an
lamların yaratacağı manevî baskı hesaba ka
tılırsa, gerçekten vicdan hürriyetine pek uygun 
düşmez. Nitekim Maarif Şûrası da, bu yolda bir 
karar vermiştir. 

Binaenaleyh madde hükmü doğrudur. Arka
daşlarımızdan bâzıları, muhtelif mezheplerden 
olan kimselerin ibadetleri için ibadet evlerinin 
yapılmasına mâni olunacağını söylediler. Bu gö
rüş, bir yanlış anlama mahsulü olabilir. Hükmün, 
ibadet evlerinin yapılıp yapılmaması ile ilgisi 
yoktur. Keza Tekkelerin kapanması ile ilgili inkı
lâp hükümlerinin de, vicdan hürriyetini ve iba
det hürriyetini zedeleyici bir tarafı ve gayesi 
yoktur. Biraz önce de ıarz ettiğim gibi, din kis
vesi altında siyaset yapmayı (Devlet ve Hükü
met Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, şeref •loca
sından sürekli alkışlar arasında ayrıldılar)... ve 
kontrolsüz, sorumsuz siyasi kuvvetler halinde 
teşkilâtlanmayı önlemek için kabul edilen bu ka
yıtlar, aslında vicdan ve fikir hürriyetlerini ger
çekten sağlamak hedefini gütmektedir. Bâzı dinî 
teşkilâtın, hür fikri dumura uğratan, hattâ vic
danlara baskı yapan bir cihaz haline gelmesine 
son vermekten başka gayesi olmıyan ve şahısların 
bir araya gelerek ibadette bulunmasiyle ilgili bu 
hükümler, doğrudan doğruya kamu düzeni ile il
gilidir. Nitekim, bu tedbirler, ihtiyaçları bizdeki 
kadar kuvvetli olmadığı halde, • bâzı Batı mem
leketlerinin anayasalarında da yer almıştır. Me-

• selâ Norveç Anayasasında (Mad. 2) ve en hürri-
*yetçi bir memleket olan İsviçre'nin Anayasasında 

(Mad. 51) benzeri hükümler vardır: Cizvitlik 
nıenediidiği gibi; bu yasak, hareketleri Devlet 
için zararlı ve dinî cemaatler arasında sulhu bo
zucu görjülen diğer tarikata da teşmil edilebile
cektir. Kamu düzeni ve memleketin hayati ihti
yaçları, bu mahiyetteki hüküm ve kayıtlamaları, 
bizde çok daha kesin bir zaruret mertebesine çı
karmaktadır. 

Arkadaşlar, şimdi son olarak bir arkadaşımı
zın pek haksız bir tarizine cevap vermek mecbu
riyetini hissediyoVum : Bu tariz, hakikaten bir 
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hayli kırıcı olmuştur. Komisyona karşı demi- j 
yorum - çünkü biz alıştık -, ama maddenin hük
müne karşı hayret edilecek bir insafsızlık bahis 
konusudur. Denmiştir ki: «Lâikliğe ileri bir mâ
na verelim, 19 ncu maddeyi de bu haliyle bırak-
•mıyalım; vatandaşa demirperde gerisindeki Bul
garistan'da tanınan kadar vicdan hürriyeti tanı
yalım.» 

(Muhterem arkadaşlarım; evet bugünkü yalnız 
Bulgaristan'ın değil, Macaristan'ın, Romanya'
nın, Ukranya'nm, Beyaz Rusya'nın, hattâ Mon-
gölistan'ın anayasalarında, vicdan hürriyeti ve 
kilise ile Devletin birbirinden tam olarak ayrıl
ması ve istiklâli esası kaydedilmiştir. «Kiliseye 
Devletin hiçbir suretle müdahale edemiyeceği», 
bu anayasalarda belirtilmiştir. Lâkin bunun hu
kuk bakımından hiçbir değere sahip bulunmadı
ğını, bizim Anayasamızdaki hükümlerle bu hü
kümlerin mukayesesinin caiz olmadığını, Ahmet 
Oğuz arkadaşımız taktir etmezler mi? Bilmezler | 
mi ki, o memleketlerde Anayasa sadece bir kâ- I 
ğıttan ibarettir. İstenildiği zaman, istenildiği gi
bi başka suretle formüle edilmesi, mevcut hü
kümlerin tam aksinin bir anda Anayasaya gir
mesi, mesele bile değildir. Muhalefet yoktur. Tek 
parti ve tek fikir sistemi hâkimdir. Esasen Ana
yasada her hangi bir hükmün bulunması da özel 
bir mâna ifade etmez. Anayasanın üstünlüğü 
prensibi cari olmadığı gibi, kanunların Anayasa
ya aykırılığının kontrolü de bahis konusu değil
dir. Anayasaya aykırı kanun ve bilhassa tatbikat, 
hakiki rejimi yaratmaktadır. Anayasanın ger
çekten tatbik edildiği ve ciddiye alındığı yer, ba
tı âlemidir. Sovyet Bulgaristan'da din hürriye
ti alanındaki tatbikatın nasıl olduğunu, arkada
şımızın da bilmesi lâzım gelir: Marksizmin başta 
gelen Sloganlarından biri «Din, milletin afyonu
dur.» cümlesidir. Dine bu gözle bakan bir re
jimin Anayasasında, din otoritelerinin ve teşki
lâtının Devlet karşısında tam istiklâlinden bah
seden maddeler varmış; bu ne ifade eder? Hülâ- I 
sa: Türk inkılâbının memleket gerçeklerine ve ih
tiyaçlarına cevap veren lâiklik görüşüne dayanan ' 
ve vicdan hürriyetini geniş ölçüde sağlı yan 19 ; 
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ncu maddemizi, Demirperde gerisindeki, Sovyet 
Bulgaristan'daki durumdan daha 3geri olarak 
damgalamanın, realite ile hiçbir ilgisi olmıyan, 
haksız, insafsız ve üzücü bir itham olduğunu arz 
etmek zorundayım. Bu arada cevaplandırmadığı
mız bir nokta kaldı ise, onu da genel görüşme sı
rasında cevaplandırdığımız inancı ile, teferruata 
girmek istemiyorum. 

Arkadaşlar; «Belki de Anayasanın reddedil
mesine dahi sebep olacak.» denilen bu 19 ncu 
maddenin, demokrasi ve hürriyet esaslarına ve 
memleket ihtiyaçlarına tamamen uyduğu kanaa
tindeyiz. Fakat bu madde, şu mânaya geliyor, 
bu mânaya geliyor diye menfi bir propaganda ya
pılırsa, zararlı telkinler yoluna sapılırsa, yine 
milletin aklı seliminin buna cevap vereceğine emi
nim. (Bravo sesleri, alkışlar). Ama 19 ncu madde, 
farzı muhal olarak reddedilirse, buna, maddenin 
kendisi sebebiyet vermiş olmıyacak, sadece mad
deyi - ışık için kara vasfı kullanılamaz ama - ger
çekten kara bir ışık altında göstermeye çalışanlar, 
sebebiyet vermiş olacaklardır. (Sürekli alkışlar) 

ıSEYFİ ÖZTÜRK — Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SEYFÎ ÖZTÜRK — Dünden beri hatipleri 

19 ncu madde üzerinde dinlediniz. Lâiklik pren
sibine, Devletin lâiklik vasfına hayır diyen biri
sinin mevcudiyetine komisyon olarak kaani misi
niz? 

(KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu suali cevaplandırmayı bana düşen bir 
vazife telâkki etmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce açık oya 
sunulmuş olan, 1961 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihasının (D) işaretli cetveli ile, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına, 195 oy verilmiş, 194 
kabul, bir ret. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

ıSaat 14,30 da toplanılmak üzere oturuma ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,35 

«•» 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Lûtfi Akadh 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Oktay Ekşi 

BAŞKAN — Oturumu 'açıyorum, efendimi. 
19 ncu maddenin görüşülmesine devam ©diyo

ruz. 
Söz, komisyonun 'efendim. 
KOMİSYON ADINA NUMETTİN ARDIÇ-

OĞ-LU — üMuhterem arkadaşlar, ıgerck muhterem 
üye aıikada^lariimızın ve gerekse (komisyon 'namı
ma burada cevap veren arkadaşlarımızın, hakika
ten ileni nesillerin çok dikkatle takibddecekleri 
bir konu üzierinde tartıştıklarına kaaniim. 

Dünden beri devam «den müzakerenin ışığı al
tında, Anayasa Komisyonu adına, ben de 'bâzı 
noktalara /temas ıetmek üzere huzurunuza geldim. 

Konuşan üye arkadaşlar, üzierinde durdukları 
noktaJlar arasımda, bilhassa, Ibizden lâikliğin açık 
olarak tarifini istediler ve dediler ki, «Bilhassa 
ikinci maddede, siz Devletin lâik ilkellere dayan
dığını ifade ediyorsunuz ama, bunu tarif 'etmi
yorsunuz, oysaki ımemlekette lâiklik (türlü .mâna
lara gelmiş ve ıbaaan ıda basit kimseler tarafından 
dinsizlik mânasında da tefsir edildiği zamanlar 
olmuştur ve bu balkın zihniyetinde bir ıstırap (ko
nusal olagelmiştir. 

Arkadaşlar, burada komisyonumuz adına za
bıtlara 'geçmek üzere şunu 'açıklamak istiyorum : 
Komisyonumuzun ittifakla, hu konuda varmış ol-
duğu tarif ışudur ki, - Heyeti Umumiyenizin de 
buna yine ittifakla iştirak edeeeğiriiae kaaniim -
Klâsik tarife ıgöre, «Demetin din işlerine, dinin 
de Devlet işlerine mutlak surette karışmaması, 
sahalarının ayrılması lâzımdır.» Yaptığımız pren
sip tarifidir. 

Arkadaşlar, komisyon olarak din hürriyetin
den ne anlıyoruz? Burada konuşan arkadaşları-
muz, Sadettin Tofcbey, Ahmet Oğuz tümü üzerin
de konuşurlarken, komisyonun iştirak ettiği ibir 
tarifi verdiler; din hürriyeti içim 4 ayırım ısaydı-
lar : İtikat hürriyetti, ibadet hürriyeti, teşkilât
lanma hürriyeti tedris hürriyeti! Din ve vicdan 

hürriyeti denince, komisyonumuz da bunu 4 ana
sırla beraiber mütalâa etmiştir. 

insanlar inanışlarında veya inanmayışlarında 
tamamen hürdür. Bu bakımdan, dinî cemaatler 
din işlerini idare (etmekte de hür olacaklar ve 
kendi dinî inanışlarını telkin ve tedris etmek hür
riyetine malik olacaklardır. Komisyonumuz bu 
noktada da, lâikliğin kemâliyle tarifi noktasında 
da müttefiktir. 

Arkadaşlar, bu anlayışın neticesi olarak şöyle 
bir madde ile neden huzurumuza (gelmediniz diye
bilirsiniz : «Herkes dinî inanç ve ibadetinde hür
dür. Her din topluluğu dilediği şekilde teşkilâtını 
kurar ve (dilediği şekilde tedrisatını yapar.» 

Arkadaşlar; neden ıböyle bir madde ile gelme
diniz do 19 ncu madde ile geldiniz diyebilirsiniz. 
İşte bu noktadan itibaren, görüşlerimizi arz etme
ye sıra (geliyor. Evvelâ şunu ifade »edeyim ki, ikin
ci maddede de lâiklik ifade edimiştir. Bu kelime, 
lâikliğin tam kemali ile ifadesine matuftur. 

19 ncu ımaddeye gelince : Biz burada vicdan 
ve din hürriyeti üzerinde, muhtelif fıkralarla hu
zurunuzla gelinmiştir. Şimdi hangi operasyonu 
yapmamız icabettiğinin bir tahlilini yapalım. 

Evvelâ itikat hürriyeti, 19 ncu maddenin bi
rinci fıkrasında ilân ediliyor. Bu gayet kolay ıan-
1 aşılan bir cihettir. 

Burada konuşan Sayın Bermine Kalüstyan'm 
ifade ettiği gibi, engizisyon devrinde de bir insa
nın kafasının İçindeki inanışa, düşünceye müda
hale [edilememiştir. 

Diğer taraftan ibadet hürıiyetine karışılımı-
yacağı ifade ©diliyor. Bunun neticesi ne olacak? 
Bunun neticesi şudur .arkadaşlar : Tekke ve zavi
yelerin kapatılması ve tarikatların auenedilmesinc 
dair olan kanunun, Anayasaya .aykırı ve hüküm
süz telâkki edilmesi neticesine varmamız gerekir. 
Yani bu kanunu komisyon reddedecek ve ortadan 
kaldıracak. (Her türlü ibadet ve âyin serbesttir) 
dedikten sonra, Atatürk tarafındaın 1925 senesin-

Uf 
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de (konmuş olan bu kanunun kaldırıl/ması lâzım
dır; yani tarikatlar kurulacaksa kurulanaısın'a, za
viyeler açılacaksa açılmasına devlet •olarak taraf
sız kalmalımız deaıbedecdktir. Bar operasyon bu ola
caktır. 

Üçlüneüs-ü : Din topluluğunun kendi kendine 
setfbest ıteşkilâitlaınabilmeısıini' tedvin etse ddik, o 
zamıan bugünkü statükoda şu operasyonu yapma
mız iicıaibederdi : Diiyanöt işlerini kaldıracaktık. 
Çünlkü Devlet eliyle idin yönetimi yapıyoruz de
niyor. 

Devletin bünyesinde Iböyle Ibir teşkilâta yer 
vermiyecek olursak, cemiyet; kendi bünyesinde 
muhtar ıbir (teşkilât kuracaktır. Diğer 'taraftan 
Evkaf Umum Müdürlüğü Ikaldırılacak, evkafın 
ıgelirleri dinî cemaat teşkilâtına devredilecektir. 
Devletten hiçbir şey beklemeden fbu gelirleri 
cemaatler paylaşacaklar, din işlerini yürütecek
lerdir. fBu bir (operasyondur. Fakat (bizce (bugün 
için tabikı mümkün değildir. 

Dördüncüsü, din tedrisatı. Deniyor ki, dinî 
tedrisat hürriyeti (kabul edilsin. Resmî mektep-
lerdeki din tedrisatı kifayetsizdir. Esasen din 
tedrisatı ımedburiyeti de yoktur. Istiyen, çocu
ğuna dinî tedrisat yaptırır, istemiyen yaptır
maz. Bunu da cemaat kendi kuracağı teşkilâtı 
vasutasiyle yapsın. 

îşte arkadaşlar, 2 nci maddede kullandığı
mız, getirdiğimiz (lâüklîk) kelimesi üzerinde, 
komisyonumuz, memleketin bugün içinde bulun
duğu şartlar (bakımından arz ettiğim bu operas
yonları yapmak zaruretine inanamamıştır. Sta
tükoyu muhafaza ederek devlet himaye ve siya-
netinin devam ettirilmesini, devletin menfaat
leri ve âtisi bakımından uygun görmüştür, ko
misyon. (Bravo, sesleri) 19 ncu 'maddeyi ve bu 
madde ile (birinci ve ikinci efk maddeyi beraber 
mütalâa edersek görüşümüz meydana çıkar ar
kadaşlar. 19 ncu maddeyi müsaadenizle birinci 
fıkrasından itibaren başlıyayım okumaya : 

Birinci fıikra, itikat hürriyetini ilân etmek
tedir ve bu konuda hidb'ir talkyit (getirmemek
tedir. 

ikinci fıkra; ibadet ve âyinlerin seribeistîsini 
tanzim eden fıkradır. Ek maddenin, zanneder
sem, ikinci numarasında ise, tekke ve zaviyele
rin kapatılmasına ve tarikatların menine dair 
olan kanun zikrediliyor. Bu kanun meriyette 
kaldıkça elıbetıte'ki taÜbik edilecek ve bu kanu
na aykırı olan hareketler önlenecektir. 
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Arkadaşlar, teşkilâtlanma hürriyeti bakımın

dan cemaat ve teşkilât kurma ve evkafın devri 
şekilleri (komisyonda tartışılmıştır. Ama, komis
yon Ibugünkü statükoyu muhafazaya karar ver
miş, ek birinci ve ikinci maddeyi tedvin ctmiş-
tur. Ek birinci madde ile, devrim kanunlarının 
Anayasaya 'aykırılığının ileri ısürülemiyeceği 
hükmü kabul edilmiş, dk ikinci madde ile de Di
yanet işleri Başkanlığının gene idarenin bün
yesi içinde kalması kabul olunmuştur. 

Dinî tedris hiürriyetiin'e .gelince, bu tedrisa
tın, diğer öğrenim ve öğretim dallarında oldu
ğu gibi, Devletin gözetimi ve denetimi altında 
bulunacağı şıkkı^ kabul edilmiş oluyor. Diğer 
mütaakıp maddeler de arkadaşlar, bu suretle, 
biz bugün memleketin içinde bulunduğu şart
lar bakımından bundan daha ilerisine gitme
dik. Komisyonumuzun, bu meselede memleke
tin yarınının selâmeti namına hareket ettiğine 
kaaniiz arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bâzı arkadaşlar, bizim burada, «Devletin 
himaye ve siyaneti» diye adlandırdığımız ifa
deye, «yarı lâiklik mi?» dediler. Tekrar ede
yim, bidayetten beri izah ettim : Komisyonu
muz, lâikliği kemali ile bu mânada kullan
mamakta ve kullandığı kelimeyi de ikinci mad
dede tam kemaline matuf olarak- kullanmış 
bulunmaktadır. 

Şimdi burada genel surette konuşuluyor bu 
konu üzerinde. Birkaç arkadaş hariç hiçbir 
teklife destres olamadık. Umumi olarak ko
nuşuluyor. Şimdi arkadaşlar hiç darılmasm-
lar, bu görüşmeler sonunda meselâ komisyonun 
kurmak istediği sistemi tadil eden ve lâikliği 
kendi esasları dâhilinde tam kemaline matuf 
şekilde sistematize etmek istiyen arkadaşlar 
şu teklifleri getirebilirler : Desinler ki, Diyanet 
işleri Teşkilâtı ile Devlet din işlerini yönetm e-
meli, cemaatler teşkilât kurmalı, Evkaf bu 
teşkilâta devredilmeli! Böyle bir takrirle gel
sinler, müzakere edelim, tartışalım. 

Tevhidi tedrisat Kanunu, tekke ve zaviye
lerle türbelerin kapatılmasına dair Kanun yü
rürlüktedir. Ama bu arkadaşlar desinler ki, 
bugünkü şartlar içinde, o kanunların tedvini 
sırasındaki tehlikeler ortadan kalkmıştır. De
nebilir mi? Bu hususları da teker teker tartı
şalım. 

Böyle bir teklifle gelmeden, umumi sözler
le, konuşmalara ve birtakım tartışmalara gir-
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menin, zaman kaybına sebebolmaktan başka 
bir şeye yaramıyacağı kanaatindeyim. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlaı-, bir noktaya daha işaret ederek 
sözlerime son vereceğim : 

19 ııeıı maddede, lâiklik, kemaline matuf 
olarak, il'ade edilmektedir. Eğer, ek 1 nci ve 
2 nci maddelerin bu tasarıdan çıktığını kabul 
edersek; 19 neu madde yine kemaliyle lâikliği 
getirmektedir. Böylece himaye ve siya net kal
dırılmaktadır. 19 ncu maddede, Devlet hi
maye ve siya neti yoktur. 

Arkadaşlarım, biz, Kurucu .Meclis olarak, 
bu memleketin inşallah, 50 sene, 100 sene de
vam edecek olan bir temel kanununu yapmakla 
görevliyiz. Fakat, bu memleketin ilgili her dâ
vasını şu topluluğun halledeceğine inanacak 
kadar da, tabiî kendimizi yetkili göremeyiz. 
inşallah memleketin şartları bir gün o merha
leye gelir ki, artık Atatürk'ün koyduğu tekke 
ve zaviyeler hakkındaki yasağa ihtiyaç kal
maz. Memleketin mânevi ve kültürel seviyesi 
bakımından hiçbir tehlike doğurmaz. Yahut 
dinî cemaatin kendi kendini idaresi mümkün 
bir hale gelir. O zamanki kanun koyucular 
Anayasamızın sistemine dahi dokunmadan bu 
ek maddelerdeki himaye ve siyanet hükümlerini 
kaldırırlar ve o zaman lâiklik burada tarif edi
len kemaliyle memlekette hüküm sürer. Bu 
da mümkündür. Ahmet Oğuz Bey arkadaşı
mız, «Bu noktayı komisyon zapta geçirsin» di
yor. Şimdi, onların konuşmaları gibi, kendi 
görüşleri gibi, bizim ifadelerimiz ve komisyo
nun görüşü de aynen zabıtlara geçirilmiş oldu. 
Tatbikatçılar okusun, hükmü niçin koyduğu
muzu, maksadımızın ne olduğunu anlasınlar. 
(Alkışlar) 

AHMET OfJUZ — Sayın sözcü, Anayasa
daki lâiklik tâbirini, mefhumunu huzurunuz
da böylece anladıklarım belirttiler. Bu bize 
inşirah vermektedir. 

NURETTİN ARDİÇOĞLÜ (Devamla) — 
Arkadaşımız, sözlerimin başını dinlemedi, sa
nırım... 

AHMET OĞUZ —- Arz ediyorum efendim, 
sözleri bize inşirah verdi. Ancak, siyanet ba
bında, Devlet tedrisat işini, telkin işini, teşki
lâtlanma işini ele aldıktan sonra, bu anlayışı 
Kuran hududu dışında raya oturtanlar olursa, 
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tedbir nedir? Devletin siyaneti ve gözetimi 
içinde, vatandaşın "* inancım, istikametinden 
başka bir istikamete götürecek olan bir iktidar 
gelirse, bunun müeyyidesi nedir? 

KOMİSYON ADİNA KÜRETTİN ARDIO-
OĞLU — Efendim, sorduğunuz soruya maale
sef pek cevap verecek durumda değilim. Çünkü, 
bu soruya cevap vermeyi, din adamı olmaya 
vabeste görüyorum bendeniz. 

Herkesin bir dinî itikadı vardır tabiî. Bu 
bakımdan bunu nasıl telif ve tarif edeceğiz? 
Ben bunun içinden çıkamam. Bu iş müçtehit-
lere kalsın. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sırrı Atalay sözünü Ahmet 
Oğuz'a vermiştir. Buyurun. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Meclis Başkanı; başta iki sözcüyü din
ledik, sabahki konuşmalarda sanki bu Mecliste 
teokratik bir nizam ve Devlet istiyenler varmış 
ve bunu talebedenler varmış gibi, ona karşı lâ
ikliğin icaplarını ve faydalarını saydılar. Bence 
iki günden beri yapılan buradaki konuşmalar
da hiçbir arkadaş Türkiye'de teokratik bir dev
let nizamı ister veya onu himaye eder şekilde 
bir konuşma yapmamıştır. Aksine; burada konu
şan arkadaşlar bütün samimiyetleriyle lâiklik 
telâkkisinde, bir devletin vasfı olan lâiklik telâk
kisinde, bizden daha çok geniş kütlelerin saraha-
ta varması için bâzı noktaların zabıtlara geçme
sini arzu etmişler, sözcülerin, maddenin ifade et
tiği mâna hakkındaki görüşlerinin zapta geçme
sini temin etmek istemişlerdir'. Hal böyle iken, 
Sayın sözcülerin, konuşmalara başka mâna ver
meleri, mevzuun ciddiyeti ile kabili telif değil
dir. Böyle bir görüş, şayanı kabul de değildir, 
bunu işaret etmek isterim. 

Esas mevzua gelince; ikinci madde konuşul
duğu esnada kanuşulanları dinliyenler bilirler, 
lâiklik, devletin din işlerine karışmaması, di
nin de dünya işlerine karışmaması anlayışından 
ibarettir. Bu husustaki görüşlerimi daha önce 
arz etmiştim. Bir nebze de Sayın Ardıçoğlu me
seleyi ortaya koydu. 

Burada bendeniz, itikat, ibadet hürriyetleri
ne, evleviyetle şahısların dinle ilgili hürriyetle
rinin hudutlarına işaret ettim ve Anayasada bu
nun böylece ortaya konduğunu söyledim. Sonra, 
ilâve ve arz ettim ki, günün şartları içinde, 19 
nen madde ile, ek 1 nci ve 2 nci maddeler göz 
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Önünde tutulursa, öyle anlaşılıyor ki, Anayasa 
Komisyonu, memlekette, dinî tedris, telkin ve 
teşkilâtlanma hürriyetlerinin bir müddet için 
Devlet tarafından düzenlenmesini kanuna bırak
maktadır, dedim. Hattâ, soru sordum. Bu husu
su lütfen kendileri açıklasınlar; zabıtlar okun
sun dedim. Şu halde bunda da mutabıkız. 

Şimdi, bir arkadaşımız, bu işlerin cemaat 
elinde, serbest bırakılmasını istiyebilir. 

Benim, asıl işaret etmek istediğim nokta; arka
daşlar sabahleyin verilen misaller hep bir taraflı, 
bir yönde idi. Bunun karşılığında bir çöl bedevisin
den bahsedilmesi ve saraya tutulmuş çöl arabası lâf
larına karşılık, bizim de, deste deste elde ettiği
miz vesikaları karşıya çıkarmak lâzımgelir. Hal 
böyle olunca ister istemez şu suali mukadder ken
diliğinden meydana çıkıyor: Devlet siyanet ede
cek, tetkik ve telkin hürriyetini, teşkilâtlanma 
imkânlarını murakabesi altına alacak. Ya o dev
letin, o iktidarın hükümeti kendi kanaatince baş
ka bir fikre saparsa, o vicdan hürriyetine dola-
yısiyle, dolaylı yollardan, Tokbey arkadaşımızın 
Rusya misali üzre, Anayasamız Kurandan gayrı 
bir raya oturtulursa bu Anayasada teminat yok
tur, dedim arkadaşlar. Benim maksadım, bunun 
eksik gördüğüm noktalarını belirtmekten ibaret
tir. Anayasanın bu noktasında açık gördüğüm 
hususları telâfi için bir formül bulunmasını, lâ
iklik anlayışının tarifi içinde, en iyi yolun bulun
masını, istedim. Kanaatim budur, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Hermine Kalüstyan. 
HERMÎNE KALÜSTYAN — Sayın arkadaş

lar, dün son söz alan Sayın Hikmet Kümbetlioğ-
lu Lozan Konferansından bahsettiler. Konuşma
larından sonra oturum kapandığı için kendileri
ne cevap verme imkânını bulamadım. Cevabım 
çok kısa olacaktır. 

Benim kanaatime göre, Lozan Anlaşmasının 
40 ve 42 nci maddeleri tamamiyle dinî müesse
selerin kurulmasına müsaittir,. 

Arkadaşlarımızın düşündükleri hususlar, yal
nız yabancılara aittir. Ben kaaniyim ki, çünkü 
başka türlü olamaz; Lozan Zaferini yaratan bü
yük devlet adamı, Saym inönü, kendi yurtdaşla-
rına yabancı gibi muamele edilmesini her halde 
istemiş olamazdı. Ben buna kaani bulunuyorum 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hazerdağh. 
MEHMET SALÎM HAZERDAĞLI — Vaz

geçtim, efendim. 
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BAŞKAN — Kadircan Kaflı. 
KADlRCAN KAFLI — Muhterem arkadaş

lar, lâiklik bahsinde benden evvel konuşanlar, 
- uzun ve etraflı mütalâalarda bulundular. Kendi
lerinden çok istifade ettik. Dedikleri doğrudur. 
Tasarıda biraz önce Ahmet Oğuz arkadaşımızın 
açıkladığı nokta* dünden beri bizim de endişe-
mizdir. Bizim endişemiz, tasarının bu eksikliği
nin ileride iş başına gelecek idareler tarafından 
tersine çalıştırılması ihtimalidir. Bu sebeple ben 
size birtakım ilmî mütalâalar ileri sürecek deği
lim. Yalnız memleketimizde bir zamanlar, yakın 
zamanlara kadar lâikliğin nasıl tatbik edildiğini 
ve ne neticeler verdiğini hatırlatmak isterim. 
Her şeyden evvel çağdaş Devlet anlayışına bü
tün kalbimle katılırım. Zaten buna bu kürsüde 
yemin ettik. Anayasa tasarısının ikinci madde
sine iştirak etmeyişimiz de bunun delilidir. 19 
ncu madde esas itibariyle itiraza mâruz değildir. 
Ancak eksiklik vardır. Türkiye Cumhuriyeti lâik 
olmalıdır. Başka türlü olmasına imkân yoktur. 
Fakat tasarı, buradaki mânası ile değil, gerçek 
mânasiyle lâik olmalıdır. 

îslâm dinine bağlı olanlar, diğer kitaplı din
lere inananlara daima müsamaha ile davranmış
tır. öyle olduğu içindir ki, bir zamanlar Viyana 
kapılarından, Atlas Okyanusuna kadar her yer
de, hattâ ispanya'da bile hüküm sürmüştür. Fa
kat, başka dinlere inananlar, kendi içlerindeki 
başka dinden olanlara müsamaha ile bakmamış
lardır. 

Nitekim ispanya bir zamanlar bir Müslüman 
memleketi iken, bugün bir tek Müslüman yok
tur. Koyu bir katolik memleketidir. 

İslâm dinî, birçok arkadaşımızın söylediği
nin aksine, tam mânasiyle inkılâpçıdır. Hakika
ten çöl ortasından çıkardığı en iptidai bir mille
ti, 100 - 150 yıl içinde en ileri milletler arasına 
sokmuştur. Avrupa'daki Rönesans, Avrupa me
deniyeti esasen ilhamını islâm medeniyetinden 
almıştır. Avrupalılar temizliği bizden öğrendi
ler. 

Meşhurdur, Fransa Kiralı Philip Ogüst, Lo-
uvre Sarayının penceresinden bakarken bayıl
mış. Niçin bayılmış? Etraftan gelen pis koku
dan. Hepiniz bilirsiniz, Fransa'da koku sanayii
nin bu kadar ilerlemesi, orada pis kokunun pek 
fazla olmasındandır. (Gülüşmeler) Buna karşı
lık bir de kendimize bakalım. Islâmdan enne-
zafe'ti minel iman yani temizlik imandandır sö-
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zü vardır. Temizliği bile bizden öğrenen Avru
palı, bugün bizden ileride; biz maalesef ondan 
gerideyiz. Bunun sebebi de, bir arkadaşımızın 
çok güzel ifade ettiği gibi, cehalettir. Evet islâm 
dinî inkılâpçıdır. Çünkü şöyle der; çalışmayan, 
insan değildir. Bu bir hayat prensibidir. Beşik
ten mezara kadar ilmi öğreniniz, dünyası ma
mur olmıyanm ahreti de mamur olmaz, işleriniz
de danışınız. Bunlar dinin esaslarıdır. Zaten bir 
arkadaşımızın gayet güzel izah ettiği gibi, islâm 
Devleti Cumhuriyet Devleti idi, demokrasi dev
leti idi. Halife seçiliyordu, ama bugünkü gibi tek 
dereceli seçim ile yapılmıyordu, bir heyet tara
fından seçiliyordu. Sonra, en mühim mesele, ada
leti emrediyordu. «Bir saat adalet için çalışan, 
bin saat ibadetten hayırlıdır.» Bu kadar güzel, 
esaslı bir dinin yayılması, yerleşmesi lâzımdır. 

Türk milleti Müslüman olduktan sonra dün
yâda birinci mevkii elde etmiştir. 

Atatürk'e gelince; Atatürk islâm dinî hak
kında güzel sözler söylemiştir, islâm dininin en 
uygun bir din olduğunu tasrih etmiştir, onu öv
müştür. 

Şunu söyliyeyim ki, bâzı yazılarımda da be
lirttiğim gibi, Atatürk yalnız Türk kahramanı 
değil, aynı zamanda islâm kahramanıdır. Ata
türk'ün Anadolu'ya kültür ve ilmin son kalesi 
olan Anadolu'ya saldıran Haçlı ordusunu denize 
döken Büyük Kumandan Atatürk'ün bu zaferin
den sonra, o zamana kadar tamamiyle sömürge 
durumunda olan tslâm memleketleri, birer ikişer, 
istiklâl mücadelesine atıldılar, katıldılar ve is
tiklâllerini kazandılar. Nitekim, 30 - 40 sene son
ra, bugünkü dünya üzerinde 30 - 40 islâm dev
letiyle karşılaşıyoruz. (G-ürültüler) Arkadaşlar, 
şunu da söyliyeyim ki, en büyük bir meziyet de, 
insanın kendi kusurunu bilmesidir. Biz de kusu
rumuzu itiraf edelim. Kendimi bundan tebrie et
miyorum. Hep beraberiz, hepimiz biriz. Yapılan 
hata hepimize şâmildir. Camilere giden dindar
lara gerici damgasını vurduk. Uzun zamandan 
beri okullarımızda din öğretimini kaldırdık. Din 
adamları yetiştiren okulları kapattık. Sonra da 
din adamlarının noksanlığını aleyhte delil ola
rak aldık; canım din adamı yok ki, Islâmiyeti 
ilerletelim, dedik. Acaba biz Tıp Fakültesini, 
Teknik Üniversiteyi kapatsa idik ve ondan sonra 
da ne yapalım memlekette teknik ilerleme için, 
tıbbî ilerleme için doktorumuz yok, mühendisi
miz yok dese idik haklı mı olurduk? 
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RATIP TAHlR BURAK — O müesseseler 

yobaz yetiştiriyordu, din adamı değil. 
KADRlCAN KAFLI (Devamla) — Bizim va

tandaşlarımız olan hiristiyanlar, yahudiler Cıım-
riyetten beri, öteden beri olduğu gibi, serbest
çe çocuklarına din dersi verdiler, dinî öğretim 
yaptılar. Biz ne yaptık? Camileri kiraya ver
dik, sattık depo olarak kullandık. (Öyle şey 
yok, misâl ver, sesleri) 30, belki 40 tanesini 
depo olarak, imalâthane olarak kullandık, (öy
le şey yok sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kadircan Kaflı. Sözle
rinizin madde ile alâkası yok, rica ediyorum, 
lütfen mevzu içine dönünüz. (Politika yapıyor, 
demogoji yapıyor, sesleri, gürültüler) 

KADlRCAN — KAFLI (Devamla) — Ben 
Yüksek Meclisin, Başkanlığın bütün emirlerine 
itaata hazırım. Fakat, şimdi, burada, bu 19 
ncu madde karşısında yine mektepler kapatılır
sa ne olabileceğine temas ediyorum. (Gürültüler) 

İBRAHİM SAFFET OMAY — Hangi islâm 
okulu kapatıldı? 

KADlRCAN KAFLI (Devamla) — ilahiyat 
Fakültesi kapatıldı. (Gürültüler) 

RATlP TAHlR BURAK — O yobaz yetiş
tiriyordu. (Gürültüler) 

EMİN SOYSAL — Efendim, müdahale edil
mesin; istediği gibi konuşsun arkadaş. 

KADlRCAN KAFLI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, demokrasi sabır x ister. De
mokrasi, rejimlerin en iyisi değildir. Fakat 
en az kötüsüdür denmiş, onun için. sabırlı ola
lım; sözümü bitireyim, zaten az kaldı. Evet 
camileri imalâthane yaptık. Depo yaptık, ka
pattık. Sattık, yıktık. Ondan sonra ibadete 
ancak vasıta olan ve nihayet dindarları davet 
etmekten ibaret olan ezana da karıştık. Yanlış 
bir tercümeyle, evet bilhassa söylüyorum, yan
lış bir tercümeyle senelerce okuttuk. Ama kili
selerin çanlarına karışmadık, istedikleri gibi 
çaldılar. Ne mutlu. _ Memleketimizde ilahiyat 
Fakültesi kapatıldı. Hangisi kapatıldı diyordu 
arkadaşım?.. Sonra yeniden açıldı. Bakınız İs
lâm ilahiyat Fakültesi kapatıldığı halde Hiris-
tiyan ilahiyat Fakültesi Heybeliada'da muntaza
man öğretime devam ediyor. Onun için, bizim 
buradaki vatandaşımız Hermine Kalüstyan ha
nım her halde kendilerini bizden daha mağdur 
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sayamazlar. Biz, başka dinler mensuplarına 
gösterdiğimiz saygıyı, kendi dinimizden olan
lara maalesef gösteremedik. 

Din, devlet iğlerine karışmaz. Devlet de di
nimize baskı yapmasın. Okullarımızdaki dinî 
dersleri hatırlarsınız. İlkokulun 4 neü ve 5 nei 
sınıflarında, Ortaokulun birinci vo 3 neü sınıf-
larında, o da yetersiz. Sonra ne oluyor? Din 
dersi kesiliyor. 

Din dersi ile tarih dersi, fizik dersi, kimya 
dersi arasında bir fark vardır. Vardır ama, 
okuyan da okumıyan da İlahiyat Fakültesine gi
diyor. Orada daha Âmentüyü biliniyor, ilahiyat 
Fakültesinde ders o'kuyor. Okullarımızdaki din 
dersleri iyi ahlâkın esasıdır. İler iyi ahlâkın 
temeli olan İslâm Dini adetâ ayıp sayılıyor. 

Anayasanın 19 ıneu maddesi, belki eski bir 
alışkanlığın tesiriyle, bu alışkanlıkla tek taraf
lı olarak hazırlanmıştır. Bu maddede lâiklik 
için bir teminat yoktur. Bu maddede, memle
ketimizin, % 99,5 u müslüman olan halkının 
vicdani hürriyeti tanı garanti altına alınmış 
değildir. Bu sebeple, bu maddeyi, bu haliyle 
kabul etmeme imkân yoktur. Yalnız 'bunları 
söyledikten sonra, inşaallah bâzılarının dedik
leri gibi, yobazlılk gibi şeylerle itham edilmem. 
Ben gayet müsamahakâr bir insanım. Çünkü 
müsiümanım. İslâm dini de müsamaha dinidir. 
Şimdi affediniz ama, bir arkadaşımız burada 
Köylü Gazetesinden pasajlar okudu. Bir diğer 
arkadaş hatırlattı. Kuranı Kerime çöl kanunu 
denildiğini, büyük İslâm Peygamberine donsuz 
Arap denildiğini yazmışlar. Bunlar maalesef 
olmuştur. (Ad söyle sesleri) Burada şahsiyat 
yapılmaz. İsterlerse alâkalılara isim veririm. 
Sonra bakıyorum, bâzı arkadaşlar rahatsız olu
yorlar. 

ZEKİ BALTACI OĞLU — Basın Kanununa 
göro 3 ay müddeti var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Baltaeıoğlu, hati
be mâni olmayın. 

KADIRGAN KA.FLI (Devamla) — Arkadaş
lar, şu kadarını söyliyeyim ki, komünizmin iki 
kelesi, vardır. Bunlardan birisi Devletçilik, öbü
rü de dinsizliktir. Devletçilik, ifrata vardırdı r-
sa, lâiklilk ifrata varduılırsa, komünizme o nis-
bette yaklaşılır. Bilhassa bu noktaları dikkate-

almak lâzımdır. Vicdan hürriyetinin teminat 
altına alınmasını rica ediyorum. (Alkışlar, gü
lüşmeler.") 

BAŞKAN —• Sayın İbrahim Öktem sırasını, 
Turhan Feyzioğlu'na vermiştir. Buyurun Sayın 
Turhan Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU — Muhterem arka
daşlar, İbrahim öktem arkadaşımıza söz sırası
nı verdiği için teşekkür ederim. Büyük bir ya
bancı üniversitenin tertiplediği bir ilmî konfe
ransa katılmak üzere yaptığım birkaç günlük 
seyahatten, heyecan dolu ve üzüntülü dolu ola
rak bu sabah memldkete döndüm. Zira Paşanın 
meşhur beytini «Dijyar'ı küfrü gezdim belde
ler, keşaneler gördüm» diye başlıyan beytini 
yüreğim yanarak hatırlayıp dertli bir halde 
döndüm. 

Atomun, fezanın ve hayatın sırlarının çözül
düğü; fezaya gidip gelindiği ve fezanın bilinmi-
yen. taraf lamım çözülmeye çalışıldığı bir zaman
da, Batı ile aramızdaki mesafenin kapanması. 
çareleri üzerinde düşümünken, Kurucu Meclise 
geldim ve kendimi bu münakaşanın ortasında 
buluverdim. Bu heyecanla Başkanlıktan söz ri
ca ettim. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa şunu arz 
edeyim, bütün açıklığıyle arz edeyim : Lâikli
ği din düşmanlığı şeklinde anlıyan her hangi bir 
zihniyete ne beh taraftarım, ne de bu Meclis; 
kimsenin lâikliği din düşmanlığı şeklinde anla
dığını iddia etmeye imkân yoktur. Kimse bu an
layışta değildir. Hakiki lâik ve aydın olan in
san, kendi dinî ve felsefî inançlarına bağlı ol
duğu kadar, başkasının inançlarına da saygı gös
termesini bilen insandır. Başkasının dinî anla
yışına düşman olan insan hakikatte aydın insan 
değildir. 

Lâikliğin temel kurallarını anlamış bir insan 
değildir. Şu halde, lâiklik prensipi konuşulur
ken din. aleyhtarlığını bahis mevzuu edilmemesi 
gerekir. Bu konuda münakaşa yersizdir. 

Din ulvi bir müessesedir. Büyük dinler, ah
lâk prensipleriyle elele yürür. Dinin metafizik 
esasları da münakaşa edilemez. 

İlmin çözmeye muvaffak olamadığı meseleler 
hakkında bir izah tarzı, bir sistem getiren; ahlâk 
ve.karakteri takviye eden ve sosyal vakıa olarak 
reddi kabil olmıyaıı din müessesesine saygı duy
mak gerekir. 

Yalnız arkadaşlarım, bu topraklarda Mustafa 
Kemal'i bir millî kalhraman olarak yüce tutanlar, 
din kisvesi altında, şahsi menfaatleri için dinî 
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inançları sömürenlerden bu memleketin neler çek- | 
ligini hatırlamalıdırlar. Gerçek din ile ve din
darlıkla ilgisi olmıyan menfaat sömürücüleri ta
rafından milletimiz yüz yıllarca geri bırakılmış
tır. 

Mustafa Kemal'i büyük yapan birçok şeyler 
var. Fakat, onu büyük yapan büyüklüklerin başın
da, bu milleti yüz yıllarca sömürmüş olan men
faat sömürücülerinin elinden, hem milletimizi 
hem de dinimizi kurtarmış olması gelmektedir. 
('Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, zaman zaman hatırlatmakta fay
da gördüğüm ve tekrar etmekten bıkmadığım 
bâzı tarihî gerçekler vardır. 

IBir zamanlar çok ileri olan milletimizle Batı 
milletleri arasında bu mesafe nasıl açılabildi di
ye üzüntü ile düşündüğüm zaman tarihe bakarım 
ve daima aynı sebepler gelip kafamda düğümle
nir. 

Arkadaşlar, Osmanlı Devletinin hudutları 
içinde ilk rasathane kurulduğu vakit Kepler ye
di yaşındaydı, fakat bir gün yobazlar «Gökleri 
rasat eden milletler kısa zamanda zeval bulur, ra
sathane- kurmak şeriata aykırıdır.» dediler, işte I 
böylece Kepler yedi yaşındayken kurulmuş olan 
rasathane bir gecede yerle bir edildi. Aslında 
Osmanlı Devletinin zevali bu zihniyet ile başla
dı. Kepler büyüdü, Kepler kanunlarını keşfet
meye başladı. Yüz yıllar geçti, insanlar bir gün 
fezaya peykler gönderecek keşiflere ulaştılar. Bu
gün fezaya insan gittiği haberi geldi: Bugünkü 
keşiflere, Kepler'in keşifleri mesnet olmaktadır. 

Medeniyet dünyası bu kadar ileri iken biz ne
redeyiz! Biz henüz kağnı medeniyetini geçirme-
mişiz. Biz tekerlekli vasıta medeniyetine tam ola
rak geçememişiz. I 

Asırlarca ruhları zincirliyen gericiliğe üç, 
beş rey avcısının, menfaat sömürücüsünün eline 
bu memleketin kaderini bırakmamalıyız. Bırak
mamalıyız arkadaşlar. (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) 

Arkadaşlar, geçenlerde Harita Genel Müdür
lüğüne gittim. Çök ileri usûllerle çalışan övüle
cek bir müessese. Orada Piri Reisin ilk haritası
nı gördüm. Türk haritacılığının ilk şaheserlerini 
gördüm. I 

Bu haritaların yapıldığı tarihte Avrupa engi
zisyon zulmü altında iniminim inliyor. Öyle bir 
devir ki, ilmî kitap yazan hiçbir insan yok ki, ki- I 
lisenin baskısı altında inlemesin. Bir Kampanel- | 
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la çıkıyor İtalya'da; «Güneş Diyarı» adlı eserin
de ileri, yüce bir hayal ülkesinin tasvir ve tarifi
ni yapıyor. O zaman «Bu senin yazdığın ütopya» 
diyorlar. «Kampenella bu ülke gerçekleşecektir. 
Günkü yer yüzünde Türkler gibi âdil, Türkler 
gibi başkalarının da haklarına, hukukuna hürmet 
etmesini bilen bir millet vardır.» diyor. «Onun 
için, benim tasvir ettiğim Güneş Ülkesi bir gün 
gelecek gerçekleşecektir.» diyor. İşte o devirde 
bir Campenellâ Kilisenin baskısı altında inim
inim inlerken, ıbiz (mütemadiyen gücünü artıran 
bir millet halindeydik. Sonra, aradan birkaç 
yüz yıl geçmiştir. Manzara şudur : Avrupalılar 
Afrika'nın balta girmemiş ormanlarını keşifle, 
Kutuplara sefer heyetleri göndermekle meşgul
dürler. Türkiye'de ise o sırada ımünakaşa ko
nusu olan mesele şu: Tanzimat Devri gelmiş, yeni 
okullar açılmış, Avrupai usullerle coğrafya ve 
tarih okutuluyor. Sözde şeriatçılar ayağa kalk
mış, «Coğrafya derslerinde harita kullanmak, 
Tanrının yarattığını resmetmek, şeriata aykırı
dır, okullardan haritaların kaldırılması lâzım
dır» diyorlar. 'JCoea bir Devletin sadrazamı. Ma
arif Nâzın Avrupalılar Kutupları keşfederken, 
harita, ile ders vermenin şeriata aykırı olup ol
madığı üzerinde duruyorlardı. İlık haritalarımız 
yapıldığı zaman da hudutlarımız Basra Körfe
zinden Atlas Okyanusuna uzanıyordu. Harita 
ile ders okutmanın caiz olup olmıyacağıiıı mü
nakaşa ettiğimiz günlerde ülkemiz küçüldükçe 
'küçülmüş,- büzüldükçe ıbüzülmüştü. 

Arkadaşlar, devrimcilik ve Atatürkçülük, 
bu milleti büyük yapan unsurları ve bu milleti 
geri bırakan sebepleri iyice bilip, buna göre dav
ranmaktır. Her türlü ilerlemeyi kösteklemek 
değildir. 

Atatürkçülük, dine ait meselelerde Atatürk'e 
zımnen dil uzatıp, onun devrini kötüleyip, tö
renli günlerde onu dudaktan anmak değildir. 
Bu ne Atatürkçülüktür, ne de devrimciliktir. 

Arkadaşlar, matbaa, icadından tam 270 yıl 
sonra Türkiye'ye gelebilmiştir. Gene birtakım 
gericiler yüzünden kurulmuş menfaat düzenleri 
bozulacak, diye korkan gericiler yüzünden.... 

Arkadaşlar, İslâm dininde, matbaanın kulla
nılmasını meneden ıhiçbir şey, Ihidbir mâni yok
tur. «Dinimizin uluları, ilim, Çin'de de olsa ara
yınız» demiştir. İslâm dininin esasında bu ge
rici zihniyet, 'müspet düşünce düşmanlığı yok
tur. Ama, menfaat sömürücüleri, el yazısı ile 
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yazı yazarak keselerini dolduranlar, kâr'ı (kizp i 
elden gitmesin, diye telâş edenler, dini ileri süre
rek şeriatı 'ortaya koyarak, demişler ki, matbaa 
şeriata aykırıdır. Birtakım menfaat sömürücü
leri yüzünden, Ibu memleketin hudutlarından 
içeriye 270 yıl matbaa girmemiştir. İşte bunun 
için geriyiz. Bunun acılarını hâlâ çekmekteyiz, 
çekeceğiz. 

Arkadaşlarım, komisyonun üzerinde oya gibi 
işliyerek getirdiği bu madde, bu memlekete 
menfaat sömürücülerinin din kisvesi altında 
hükümferıma 'olmaması maksadım güdüyor. Bu
radaki müzakereler, ıbu memleketi çok daha I 
ileriye, müspete doğru götürmek maksadına ma
tuftur. Bu memlekette camiye giden adama hiç
bir zaman ıgerici denmemiştir. Caminin kapısın
dan içeriye girmediği, ibir defa secdeye gelme
diği halde, camiler şöyle oldu, böyle oldu, diye 
burada propaganda yapanlara ve halkın temiz 
dinî inançlarını mevki ve makam elde etmek 
için sömürenlere gerici denmiştir. (Alkışlar) 

Bu memlekette, kimsenin din, vicdan ve iba
det hürriyetine karışılmamıışUfe'. Ama, iman, ah
lâk, ibadet kisvesine bürünerek rey toplamak 
için dini siyasete alet etmek istiyenlerin karşı
sına kanun çıkmıştır. Bundan sonra da çıkacak
tır. 

(Kimsenin din hürriyetine karışmak, ibadeti
ne karışmak Ibahis konusu 'değildir, arkadaşlar. 

İlahiyat Fakültesi şöyle oldu, iböyle 'oldu. Bu 
memlekette güya hıristiyan vatandaşlar payi
dar, fakat (bütün müslüman vatandaşlar, mağ
dur lolmuş. Böyle şey yok. Bu sözlerin hakikatle 
hiçbir ilgisi yok. 

Bir yandan Atatürk'ü «İslâm Kahramanı» 
diye anıyorlar, ibir yandan da Atatürk devrinde 
İslâm dinine ımensuibolanlarm baskı altında tu
tulduğunu iddia ediyorlar. Bir yanda Atatürk'ü 
yükseltmiş görünüyorlar, ötede batırıyorlar, 
Atatürk'ü dinin aleyhinde bulunmuş bir adam 
gibi gösteriyorlar. 

Arkadaşlar, bir anlayışa varalım. Kâfi artık j 
bu iki türlü konuşma... Bir anlayışa varalım, 
kafamızın içi ikiye bölünmüş olmasın, yani ba- , 
şımızda fes, sırtımızda İstanbul manzaralı göm- j 
lek, yakamızda papiyon kravat olmasın. Haki- j 
katen ne ise vaziyetimiz, bir anlayışa varalım \ 
ve diyelim ki, «Atatürk doğru yapmıştır, veya \ 
fena yapmıştır.» ben Atatürk doğru yapmıştır ! 
diyenlerdenim. Çünkü, Atatürk bu memlekette ! 
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dinin ulvi bir müessese olarak yaşamasına mü
dahale etmemiştir. Demin arz ettiğim gibi din 
istismarcılığına, bu milleti geride bırakacak din 
istismarcılığına zincir vurmuştur. Türk Milleti
nin bağımsızlığı için savaşmış, Türk olmakla 
iftihar etmiş; Türk milliyetçiliğinin felsefesini 
yapmış; çalışkanlığı dinamizmi, batılı olmayı 
savunmuştur. Batılı olmak derken Batı ilmine, 
müsbet ilme bağlı olmanın öncülüğünü yapmış
tır. 

Şimdi bu memlekette şurada, burada birta
kım sivri hareketler yapılmıştır, falan kimse 
filân yerde şu sözü söylemiştir diye genel so
nuçlar çıkarmaktan birbirimizi dinsizlikle itham 
etmekten ne zaman vazgeçeceğiz? Bundan kur-
tıılamıyacak mıyız ? 

Yüz yıllardan beri bu milleti lüzumsuz yere 
işgal etmiş olan birtakım skolâstik münakaşa
lardan yakamızı sıyıramıyacak mıyız? 

Demokratik rejimi 1945 ten 27 Mayısa ka
dar daimi surette ifsadetmiş olan «sen dinsiz
sin, ben dindarım» münakaşasından bu cemi
yeti ne zaman kurtaracağız ? 

Türk Milletinin yüce menfaatleri adına ri
ca ediyorum, herkesten daha dindar oldukları
nı ileri sürenlerden Allah rızası için rica ediyo
rum, bırakalım artık bu münakaşaları .. Bu mü
nakaşalar siyasi hayatımızı ifsadetmesin. Bir 
birimizi Türk olarak, müslüman olarak sevelim. 
Birbirimizin ibadetine, dinî ve vicdani inanç ve 
anlayışına hürmet edelim. Hiç kimseyi kendi
mizden daha az dindar, kendimizden daha az 
milliyetçi, kendimizden daha az vatanperver 
görmemeye alışalım, ben şahsan bu anlayışın, 
mensubolduğum siyasi teşekküle olduğu kadar, 
C. H. P. dışındaki siyasi teşekkülleri idare eden
lere de hâkim olduğuna inanıyorum. Din istis
marcılığının ve iftiracılığın bütün siyasi teşek
küllerimizi idare edeni erce menfur sayılacağın
dan eminim. Toplum aleyhine menfaat istismar
cılığı yapanların karşısına hep birlikte çıkaca
ğımıza inanıyorum. 

Hangi siyasi teşekküle mensup olursak ola
lım, bu gibilerin karşısına kaya gibi dikilelim 
arkadaşlar. Fertlerin dinî anlayışlarına hür
metkar olmayı da, sömürücüleri susturmaya da 
mecburuz... 

Muhterem arkadaşlarım; gerçek imanın kim
de olduğunu Cenabı Haktan başka ldmse bil
mez ve kimse hükme bağlıyamaz. Hiç kimse 
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başkasının dinî inancını yenmeye ve muhasebe
sini yapmaya ne mezundur ve ne de muktedir
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuşmaya belki 
yüreğimden kopan hisleri kattım. Yalnız fikir
lerimle değil, fakat çok taze olan heyecanlarım
la konuştum. Bunun için özür dilerim. Fakat 
sizi temin ederim ki, dünya çok hızk gidiyer. 
Medeniyet yansı durmuyor. Tarihin akışı alışıl
mamış bir hız kazanmıştır. Tarihin akış hızının 
arttığı, medeniyet yaşayışında hızın arttığı bir 
dünyadayız, insan oğlunun yüz yılda yapabil
diği keşiflerden daha fazlası olan yılda yapılı
yor. Geçen yüz yılın hamlesini beş yıla sığdır
mak için çalışılan bir devirdeyiz. İnsan oğlu 
böyle bir mücadelenin ortasında iken Türk top
lumunda, birbirimizi kısır parti münakaşaları, 
lüzumsuz sen ben kavgaları, yersiz din müna
kaşaları ile yemeye hakkımız olmadığına kaa-
niim. El ele, kafa kafaya, Mustafa Kemal'in 
gösterdiği medeniyete, çağdaş medeniyete doğ
ru... Bize düşen vazife budur, arkadaşlar. Hür
metlerimle... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ahmet Bilgin. 
. AHMET BİLGÎN — Muhterem arkadaşlar. 

Evvelâ şu noktaya işaret etmek isterim ki, 19 
ncu maddenin teminat altına almak istediği hür
riyetlerden en başta geleni vicdan hürriyetidir. 
Vicdan hürriyetinin esası da ibadet serbestî
sine dayanır. Vatandaş serbestçe ve her türlü 
müdahaleden vareste kalmak suretiyle kimseye 
dokunmadığı ve kimseyi rencide etmediği tak
dirde; inandığı ve dilediği gibi ibadetini yapa
bilmelidir. Bunu temin maksadiyle bu madde
ye biraz daha vuzuh verilmesi lüzumuna kaani 
bulunmaktayım. Vazıh olmazsa bundan başka 
mânalarda çıkar. 

Saniyen din eğitimi öğretmenle olacağına gö
re, öğretmen okullarında din tedrisi var mıdır 
ve nasıl öğretilecektir öğretmen okulunda din 
dersi gösterilmediği takdirde buradan mezun 
olacak öğretmenlerin din talimine yetkili ola-
mıyacağı derkârdır. Din tedrisytının cemiyet
te ne suretle temin edileceğine dair kanunun 
maddesinde ve gerekçesinde bir şeye tesadüf 
edemedim. Onun için komisyondan tenvir edil-
mekliğimi ve bir esasa bağlanmasını rica ede
ceğim. 

Burada lâik kelimesi üzerinde de çok ko
nuşuldu. Bunun aleyhinde konuşacak bunu is-
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tenıiyecek bir kimsenm bu camiada mevcudola-
mıyacağma kani bulunuyorum. Ancak lâiklik
ten şu anlaşılmalıdır. Dinin Devİ3t işlerine mü
dahale edemiyeceği gibi, Devletin de din işleri
ne tasallut edememiştir. Devletin müdahalesi
nin hudutlandırılmasmm icabettiğine kaani bulu
nuyorum. Meselâ bütün dünyada ve bilhassa biz
de kilise çanlarının nasıl çalınacağı sorulma
maktadır. Bizde ise ezanın türkçe okunmasına 
taraftar mısınız, değil misiniz? Sizce ezan Türk
çe okunmalı mı okunmamalı mı? Diye bu kür
süde bile münakaşa edilmektedir. Çok rica ede
rim bu mevzua her eli yetenin müdahalesini ön
leyici bir Jtedbir alınsın ve bu bakımdan çok sıkı 
tahditler konması taraftarıyım. Bunlara bir ça
re bulunursa, dindar olanlar itikatsızların istih
zalarına hedef olmaktan kurtulmuş olurlar. Za
man zaman görüyoruz; başında takke, elinde 
teşbih olarak çizilmiş olan karikatürleri. Bu 
şekilde din adamlarımız tezyif ediliyor. Buna 
tahammül edilmeli mi? Niçin bunları söylemi
ydim, bu hakikatleri inkâr kabU mi? Feyzioğ-
lu arkadaşım da söyledi, eskiden bir gayrimüs
lim din adamı veya bir kızılbaş geçtiği zaman, 
küçükken bize bak bu filân diye söylerlerdi ve 
biz de ona karşı bir buğuz duyardık dedi aca
ba hangi dinden olursa olsun dmdar olanlar 
hâlâ buğuz edilecek mi? Dindar olan bir kimse, 
namaz kıldığı zaman alay edilecek mi-? (Gürül
tüler) Arkadaşlar, kimsenin inançlarına dokun
muyorum, kanaatimi söylüyorum. Beğenmezse
niz siz bilirsiniz. Buğuz etmem (İşitemedik ses
leri) 

Şimdi arkadaşlar, cidden bu hususta bir ne
ticeye varmalıyız. Sonra, ezan Türkçe okunacak 
mı, okunmıyaeak mı? Namazda secde lâzım mı, 
değil mi? Gibi mülâhazalar olmamalıdır. İllâ ezan 
Türkçe okunacak diye bir madde, getirilememe-
lidir. (Gürültüler) (Gelecek sesleri) Namazda 
Kuran'm Türkçe okunmasına dair kanun gelecek 
öyle mi? (Gürültüler) Ben bütün bunların ar
tık sınırlandırılmasına ve ifade edilmesine taraf
tarım açıkça söylensin. Müphem kalmasın. Hür
metlerimle... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Emin Soysal. 

EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşlarım, 
bendeniz bu mevzu üzerinde konuşmak istemez
dim. Ama öyle konuşmalar oldu ki, bir Türk ola
rak, bu vatanın bir evlâdı olarak, bu^ cemiyetin 
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inançlarına katılmış bir Tanrı kulu olarak ko
nuşmak zaruretini hissettim. 

Kadircan Kaflı arkadaşımız bir islâm düş
manlığından bahsediyor. Evvelâ Atatürk'ün is
lâm kahramanı olduğundan bahsetti, bugünün, 
bu sahnenin havasını verdikten sonra aynı Ata
türk'ün inkılâplarının islâm düşmanlığı, ilim 
düşmanlığı şeklinde telâkki edilmesi ne hazin bir 
şeydir? 

Doğrudur, Atatürk, arkadaşları ile beraber, 
milletle beraber İslâm âleminin şerefini kurtar
dı. Onu bu suretle ne mertebe yükselttiğini bil
mek lâzımdır. 

Sayın Profesör müzmahil hale düşmüştür de
diler. Türk istiklâlini temin ettikten sonra haki
katen ilmi de o kurtardı. Kaflı, yarım asrm tari
hî gidişini iyice tetkik etmiş olsa öyle konuş
maz. Atatürk, arkadaşları ile beraber bu vata
nın insanları ile beraber, kahraman evlâtları ile 
beraber Salip orduları Medine'ye girmesin diye 
savaşmıştır. Fahrettin Paşa Peygamberin türbe
sini Salip ordusuna çiğnetmemek için Birinci 
Dünya Savaşında, Medine'yi korurken O'nun 
torunu olduğunu söyliyen Faysal ingilizlerle be
raber Türk, Müslüman Fahrettin Paşa ile Filis
tin ordusu araşma girmiş ve Türk askerlerinin 
aç kalarak ot ve hattâ fare eti yemelerine sebeb-
olmuştu. Kadircan Kaflı, sen o zaman nerede 
idin? 

Şimdi işin bu tarafını şöyle bir yana bıra
kalım, uzun gider. Din okullarının kapatılma
sından bahsedildi. Geçen sene Demokrat Parti
nin bir kısım din simsarcıları Bütçe Komisyo
nunda bunu sormuşlardı. Tarihî vesikalar getir
dik, okuduk, yutkundu] ardı. Şimdi arz edeyim, 
Muhterem arkadaşlar : Bahsettikleri mesele şu, 
istanbul İlahiyat Fakültesinin kapatılmış olma-
sı meselesidir, istanbul ilahiyat Fakültesini Ata
türk kapatmadı. Nasıl kapandı? O zaman Da
rülfünunu ıslah etmek için Avrupa'dan profesör 
Malsh isminde bir mütehassıs getirildi. O zatın 
verdiği raporu okursanız anlarsınız. Kadircan 
Kaflı okumamış, öteki efendiler de okumamış. 

Raporda ne diyor Profesör Malsh? «Bir mil
letin dinine ait müessesenin şu veya bu istika
mette halledilmesine ben karışmama ama vazi
yet şudur : Dört tane talebesi var, 40 küsur 
profesörü var, arz ederim» diyor. Hadi bakalım 
Kadircan Kaflı, gel buraya. Kim kapatmış ? Dört 
tane talebesi var, 40 küsur profesörü var diye 
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Profesör Malsh söylüyor bunu, Devlete verdiği 
raporda... Demek ki, kendi kendine tarihî bir 
tekâmül neticesi bu müessese orada kapanmış. 

Bir müddet sonra aynı Atatürk istikametin
de yürüyenler büyük din uleması yetiştirmek 
için İlahiyat Fakültesini açmaya karar vermiş
ler, açılmış. O zaman ben de vardım. Şemsettin 
Günaltay Başbakan idi. Aynı zamanda din ted-
risatı bakımından imam - Hatip kurslarının 
açılması da yönetilmiştir, buna da ehemmiyet 
verilmiştir. Buradaki İlahiyat Fakültesi 1948 
de Şemsettin Günaltay'm Başbakanlığı zamanın
da açıldı. Niçin büyük din âlimi yetiştirmedi? 
Çünkü din işlerini din âlimleri halleder. Ne Ka
dircan Kaflı, ne de bendeniz halledenleyiz. 

Arkadaşlarımızdan birisi «din âlimi yoktur» 
dedi. Ben memleketin realitesi bakımından ko
nuşuyorum, din kitaplarının Osmanlı idaresinde 
bile yazılması bir işti. Din derslerini, din kitap
larını yazmanın kolay olduğunu mu zannediyor
sunuz? Osmanlı Devletinin Halifesi ve Şeyhülis
lâm olduğu halde okuttu okuttu nereye kadar 
geldi?... Cumhuriyet devrine kadar geldi. Cum
huriyet devrine geldiği zaman sizin üzerinde 
durduğunuz, titrediğiniz müesseseler kitaplar 
ve elemanlar bakımından âdeta kurumuş müz
mahil halde idi. 

Hocalar para bulamaz, Ramazan geldiğinde 
köy köy dolaşırdı geçinmek için. Sen nereden vu
ruyorsun Kadircan Kaflı? 

Bir zamanlar camileri sattı dediler. 1957 se
çiminde bunu duyduk. Ne biçim meseledir bu? 
Bu Türk Milletine bühtandır! 1957 seçimlerinde 
Demokrat Partili bir mebus Maraş meydanındaki 
nutkunda şunu söyledi; size şimdi bir sır söyliyc-
ceğim, bunu şimdiye kadar açmamıştım. Nedir o 
sır? «Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk bâzı ca
mileri hıristiyaıılara sattı, hıristiyanlar minaresini 
yüz numara yaptı» dedi. Sır dediği bu! Bunun 
cevabını verdik. O zaman söylediğim şu : Vatan
daşlar, şu kadar zamandan beri politikada bulun
dum, dinden bahsetmedim, ne abdestsiz namaz 
kıldım, ne dindar görünerek rey topladım. Ama 
bu söz benim millî haysiyetime dokundu, cevap 
veriyorum, bu adamda şeref, namus, haysiyet 
varsa gelsin buraya hangi cami, nerede, ne za
man, hangi bıristiyana satılmış ise söylesin. Şim
di gelsin, yerimi ona bırakıyorum» dedim. Zıng 
dedi durdu, istanbul'da geçen yıllar D.P. devrin
de yedi - sekiz cami vollar dolayısiyle vıkıldı. Bu 
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demek midir ki, yolları tamir eden dinsizdir? 
Bunları Demokrat Parti yaptı. Bunlar nasıl söz
ler? Camileri 'sattık ne demek? Bunu nasıl söy
ler (bu Kurucu Mecliste? Kim satar? Kim sa
tar? Nasıl satar? Ayıptır IbuL Bizzat dine 
aykırıdır, islâm dininin en Ibaş prensibi ah-
lâktır. Kuranı Kerimin öne aldığı en mühim 
nokta da ahlâktır, yalan! 'söylememektir. Kim 
ki yalan söyler dinî güdüktür (Bravo sesleri.) 

Gelelim ezan meselesine: Mustafa Kemal o 
mertebede akıllı 'bir insandı ki, yaptığı işi 
her meslekin ilim adamlarına sormadan yap
maz. Nasıl bakınız. Ezan meselesini Ibizzat o 
zamanın Diyanet işleri Reisi âlim ve fâzıl, 
- otelcilikten gelme değil - Hoca Rifat Efen
diye sordular. O 'da «Türkçe 'okunmasında dinî 
mahzur yoktur» diye fetva verdi. Bu [bir. 
Hem C. H. P. devrinde, hem de D. P. devrinde 
Diyanet işleri Reisliği yapan, 'büyük eserleri 
olan Aksekili Ahmet Hamdi Beyin bu fetva
da imzası vardır. Bu vesîka Ibende vardır, 
görmemişseniz gösterebilirim. Demek ki din 
adamları bunu mülâhaza etmiş .buna göre ha
reket etmişler. Sonradan, Türk Milleti alışmış
tı, artık mesele yoktu, artık itiyat haline gel
mişti, Türk dili ile dua edebilir denmişti. 1946 
da 'bir, politikacılar tarafından dinin siyasete 
alet edilmesi evvelâ ezandan başlandı. Bun
dan fbaJhseden politikacıların çoğunun ne ezan 
ne de abdes ile alâkası yoktu, ne de camiye 
gitmiş insanlardı. Bu sözümle baş politikacı
lardan bahsediyorum. Ne hâzindir arkadaşlar! 

Sizlere bir [hatıramı arz edeceğim : Bir meş
hur politikacı, şimdi olduğu yeri söylemek' 
caiz değil, Urfa'ya gidiyor. 1947 de oldu bu. 
Kahvehaneye 'geliyor, oradan bir beyaz sa
kallı vatandaşın sakalını tutuyor, ne müba
rek sakal, ne nurani yüz diyor ve sakalını Öpü
yor. Ondan sonra elini sakalının kasketine 
götürüyor ve diyor ki, «(Bu ıgâvur şapkası bu 
beyaz sakala bu nurani yüze yakışmıyor.» Bir-
gün gelipte bu adam Meclis Riyasetine ge
çerse bu milletin hali nice olur? Feyzioğlu1 

söyledi, bugün komşu bir millet fezaya insan 
göndermiş. (Geri gelir sesleri) Geri gelir, me
ri gelir. Şimdi biz üç asır evvelki başarılar evvelki 
Orta Çağ münakaşaları ile uğraşıyoruz. Fertlerin 
milletlerin hayatında müspet ilmin bu kadar hâ
kim olduğu bir devirde biz ilim din münaka-
<şasiyle vakit -geçiriyoruz. 'Soruyorum Kadir-
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can Kaflı'ya : Batlamyus sistemi ile Kopernik 
sistemini nasıl telif edebilirsiniz? Batlamyus 
sistemi dünyayı yassı, düz ve güneşin dünya 
etrafında döndüğünü kabul ediyor. Koper
nik sistemi, âlimler daha iyi bilirler, bundan 
farklıdır. Bu! iki sistemi nasıl birleştirebilir
sin Kadircan Kaflı? işin daha incelikleri var. 
Bunun için fazla karıştırmaya gelmez. Komis
yonu ilk defa, bu noktada tebrik ederim. Çok 
güzel tedvin etmişler (gülüşmeler.) 

Şimdi, Atatürk ne yaptı? Atatürk, islâm di
ninin esasatını mı yıktı? Yoo.. islâm dinini va-
sıtacılardan, bu milletin ruhi, siyasi, ahlâki 
hayatına tesir eden hurafattan temizlemek is
tedi. Eğer 'o zaman politikacılar ve münevver
ler bu noktada ahlâki salâlbetlerini kullansa-
lardı dev adımları ile mesafeler kat'ederdik. 
Ama öyle olmadı. Nedir bu hurafat. Anlata
yım. 

Bir gün bir1 yerde yine böyle Kadircan 
Kaflı gibi dinden bahsediyorlardı. 

Pencerenin kenarında «Taga» da görüp eli
me aldığum Karadavut diye bir kitabın 75 nci 

' sayfası... Yeri geldi de söylüyonuım, ıbu kitap (di
nî kitap) diye okutulmuş olduğu için bahsedece
ğim : 

'Haızreti Peygamber seyahat ödlerken, bir gece 
bir baymıede susuz kalnnımış. Yezit de susuz kal
mış. Peygamber ıbir .çömleğe tebevvül etmiş, Ye
zit de bunu içmiş. Böylece Yezit'in içtiğini ve 
şifayabolduğunu yazmakta olduğunu gördüm. 75 
ned sayfada, bunu yazıyor. Bu da bir din kitabı 
diye okutulmuş... Bunun bu mdllete oktulmasım 
istiyorlar <nıe demek, çok rica ederim? 

Bunun dahası var... Bar kitabında, Envarü-
lâşılkinde : Dünya sarı öküzün boynuzunda, sarı 
öküzün altında balık? Balığın altında deniz, deni
zin altında salbun yazılı vte arkasında da,(ve Mve 
alâ kölli şey'in kadir.) yazılı... Isl'âlm kitabı diye 
bunların okutulmasını ımı istiyorlar? Bu saçmala
rın dinle ne alâkası var? 

Bunu mu okutacağız bu memleketin çocukla
rına? ıBu saçmaların ne din dle, ne Kur'an ile alâ
kası yok. Asırlarca islâm kitabı diye bu memle
ketin çocukları bunu okumuştur, maalesef! 

Şimdi arkadaşlar, başka ıbir noktayı söyldyece-
ğim : 

Türk milletinin Cumhuriyetin başına kadar 
ağzımın 'içine dişçinin eli girmemiştir. Neden? Gü-

I nah diye, Allah'ım yapısına el vurulmaz diye! Na-
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sil girdi sonra (bilir imisiniz? ıŞeyiMil - Mânı Mıtea 
'Kâzımı Efendinin fetvası ile .girdi, şer'an ını'âııi 
yoktur, dedikten sonra dişçi ağıza girdi. Kara 
tahta .mektep'lere girmez demdi. Hamdullah Sufb-
Ihi'dem ımtenlküldür, ravils'ini eöylüyöruım : «Şer'an 
caiz değildir» dediler. Hacca gitti geldi, ondan 
sonra mekteplere kara tahta girdi. Rica öderim 
işin bu (taraflarımı düşünürsek facia. İşte Atatürk 
ve 'arkadaşları dimin esasaltmı kurtarmak için bu 
hurafatı temizlemeye çalıı§ttılair. 

Size bir §ey dalha arz edeyim, 1960 sıeçimllerime 
girdik. Maraşlta bir propaganda var. Nedir o? 
Maraş^ta, O. H. P. dinlimizi değiştiriyor. Anka
ra'yı Kabe, Mustafa Kemal'i peygamber yapıyior-
1ar diye yalan bir propagandaya başvurdular... 
Behçet Kemal 'Çağlar, daha birkaç sene evvel ımev-
lût ağızlı bir ıAtatürk methiyesi yazmıştı. 

«Züibeıyde Hâtûn Mustafa âmösi 
ö l ıSadefltien ıdoğdu, iol dür damesi» diye. 
Bu methiyeyi baıstıriyoıttar, 10 binlerce (kişiye, 

bakkallara, ımeföcitlere, camilere, köşebaşı imam
larına, otobüslere koyuyorlar. Gidip araştırıldı
ğımda «Siz islâm dimini değiştiriyormuşlsunuz. 
Ankara'yı Kabe, Mustafa Kemal'i peygamber ya
pıyor muşsunuz» demişlerdir. «Niereden biliyor
sunuz?» denildiğimde, ıo kâğıtları göstererek «işte 
vesikaları, bakın melvlûtu değiştirmişler» delmiş
lerdir. İşte komisyonun burada koyduğu madde 
bu -arz etltiğim hakikatin tâ kendisi olan ve meim-
lekeMe yaratacağı gayrialhlâki, ıgayrimedeni, gay-
riilmî ve gayriinsani propagandaları ve bu nevi 
istismarcıları önlilyecelktir. Bundan dolayı komis
yonu tebrik ederim. Yıoksa ben ide burada söyliyie-
bilirİMi : işte şunu yapalum, bumu yapalım, falan 
filân... Kadircan Katlı'nınıkinden daha başka yol
ları ısöyl'emebilir? Omun için benim kanaatim, din 
meselesini istiömar etımemıek lâzıfnıgelir. 

Kadircan Kafili komünist .meselelsine de temas 
etti. Tarihen kaydedilmiştir ki, iyice tetkik edi
lirse görülecektir, Orta - Aısya'da 3ö - 40 seme ev
vel zaptedilımiiş yerlerde, (kendilerinin dediği isti-
(kametlte bir kilsimi inlsanlara Ruslar sarık sararak 
halkım arasıma sokmuşlar, faaliyetlerini yapmış
lar ve (telefat dermeden buralarımı almışlardır. 

Komünizmden konkuımuz laçııkftır. Komşumuz 
olan bu devlet her zıatoan bir kilsim, insanları, ele-
ımanlarını »arık sardırmak suretiyle islâm'iyeti 
alelt .etmişlerdir, milletim bağrıma basmışlardır. 
İçimizden vurma tıelmayülünlde olıdulklarmı bili
yoruz. Onun içimdir ki, çok rica 'ediyorum, din 
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bahsinde fazla ileri ıgltaiyelim. Zaten bunun mü
nakaşası da uzun devam letlti. Şıapka günah dendi, 
dine 'aykırı dendi aranma dinle alâkası yoktu, ka
bul edildi, şapka tgiyildi. 

iSonra kızların okumasını yasak ettiler, günah 
dediler, buna fetva verdiler. Neticede oldu. Tek 
evlenmeye itiraz ettiler. Bu da oldu. Faiz haram 
dediler. Bankalar memlekete girdi. Sayın Kaflı 
yani sizin dediğiniz istikamette gidersek bu mil
let orta çağ milleti olur, kadınları kaparsınız, 
kızları okutmazsınız, erkeklerin eline Karadavut 
kitabını verirsiniz, (Gülüşmeler) Atom devrinde, 
füze devrinde, müspet ilimlerin dev adımlarla 
terakki ettiği bir devirde bu milletin terakkisi
nin önüne hiçbir kuvvet geçemez, geçemiyecek-
tir! Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

KENAN ESENOİN T - Muhterem arkadaşlar, 
19 neu madde hakkında birçok arkadaşlar ilmî 
bakımdan ve diğer cephelerden fikirlerini söyle
diler. Birçok arkadaşlar da hikâyeler söyledi. Bâ
zıları da birtakım hatalara düşerek yanlış isti
kametlere bizi sürüklediler. Ümit ederim ki, bizi 
yanlış istikametlere sürükliyenler de, bu anda 
konuşmaların olgunlaşması dolayısiyle, hepinizin 
artık maddenin tamamlandığını bildiğinizi bilip 
memnundurlar. 

Ben bir noktayı kısaca arz etmek istiyorum. 
Dünden beri konuşan bâzı arkadaşlar, ki bunlar 
hepsi şahısları adına konuştular, «Efendim, lâik
lik tam. ifade edilmemiş, tam garantiye alınma
mış, Devlet dini kontrol altına alıyor, binaena
leyh ne Devlet din işlerine karışsın ne de din 
Devlet işlerine... Madem ki, din Devlete karışmı
yor Devlet de dine karışmasın.» diyorlar. Bu ol
maz arkadaşlar. Bunlar da gösteriyor ki, madde 
hafif gelmiştir. Daha da ağır gelmeli idi. (Bra
vo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; bizim çevremizi kaplı-
yan ortaçağ devletlerinden daha geriyiz. Bütün 
hocaların irtibatı bizim Anadolu ile devam edi
yor. Biz din. müesseselerini, din adamlarını kont
rol olmıyacak, o da camide zina yapacak, bumu 
kontrol etmiyeceğiz öyle mi?.. (Alkışlar) 

[Elbette Devlet dini kontrol edecektir. Dinin 
gelişmesi için ilim adamlarının, yetiştirilmesine 
dikkat edecektir. Tamamen tekâmül edinceye ka
dara başı boş bırakılmıyacaktır. 

On beş gün evvel Kastamonu'da bir vaiz; fa
lanın katli caizdir, diye fetva veriyor. Buna mü
dahale edilmiyecek mi? Mabetlere girilecek. Fa-
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kat bu giriş herkesi gelişigüzel konuşturmamak 
içindir. 

Bâzı arkadaşlarımız zannederim bilirler. İh
tilâlden iki ay evvel Diyarbakır'da Mehmet Ka
yalar isminde birisi kendisine ev aldırmış, oto
mobil aldırmış. Bu adam evinin salonuna on iki 
sandalya koyduruyor. Askerlikten ayrılmış bir 
sıhhiye onbaşısını da yanma almış. Sandalyaları 
numaralamışlar, bir numaralısı baş ağrısı, iki nu
maralısı karın ağrısı... V. s. 

Evine gelenleri sıhhiye onbaşısı evvelâ soru
yor, neyin var? Nerenden hastasın? Diye. Başım 
ağrıyor diyeni içeri alıyor bir numaralı sandal-
yaya oturtuyor. Şeyh geliyor tetkik ediyor, se
nin başın ağrıyor, diyor. Hasta; adam aman ne 
yaman adam derhal bildi diyor ve para vermek 
istiyor. Para vermeye davrandığı zaman Yoook? 
'Şeyh para almaz, koyun getir deniyor. Biz bun
ları görmiyeeek miyiz? Sonra yine camilerde 
bizde olduğu gibi hiçbir dinde papaz veya rahip 
gelişigüzel vaaz vermez. Üç gün evvel Polatlı'da 
nasıl abdest alınır, nasıl gusül edilir diye vaaz 
veriliyor, hoparlörle dışarıdan dinleniyor, dışa
rıdan geçen gençler dinlemekten utanıyorlar. Çok 
çirkin bir vaziyet... Oraya gidecek, senin vazifen 
bu değildir, nasıl abdest alınır, değildir diyecek. 
(Abdest namazın şartı sesi) Abdesti, gusulü baş
ka yerde öğrenir vatandaş, camide söylenmez. 

'Hulâsa arkadaşlar, şu nokta üzerinde durmak 
istiyorum: Bu memlekette bu madde en ideal ola
rak bugünkü duruma getirilmiştir. Hattâ daha 
sıkmak lâzımdı. Fakat dini bir taraftan kontrol 
altına almak zarureti vardır, bir taraftan hima
ye etmek mecburiyeti vardır, bir taraftan da 
din adamları yetiştirmek ve yetiştirinciye kadar 
devamlı olarak dinimizi kötüye kullanan politi
kaya âlet eden zihniyete imkân vermemek mec
buriyeti vardır. Binaenaleyh bu maddeyi, bütün 
samimî duygumuzla ve memleketin ilerisini dü
şünerek derhal kabul etmenizi rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet hakkında bir önerge 
var efendim. (Reye reye sesleri) 

Yüksek Riyasete 
19 ncu madde üzerinde iki gündür müza

kere devam etmiş ve her noktası aydınlanmış 
bulunuyor. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Dr. tbranim öktenı 
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BAŞKAN — Sahir Kurutluoğlu, önerge 

aleyhinde konuşacak. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU — Muhterem ar

kadaşlar; huzurunuzda dünden beri münaka
şası yapılan 19 ncu maddenin müzakerelerinin 
kifayeti hakkında verilen önergenin aleyhinde 
konuşmak istiyorum. 

19 ncu maddenin nelerin memnu, nelerin 
mubah olduğunu tâyin eden epigramları sa
dece siyasi partilerin dini istismar etmesinin 
memnuiyetine işaret etmiş, fakat bu memle
keti çok dah'a geri götürecek olan temel ni
zamların dinî esaslara dayatılnıasının men'ine 
dair bir şey yok. Şahsı veya politika için men
faat temin etmek, Anayasa ile menedilebilir. 
Fakat bu memleketi asırlarca geri götürecek 
zihniyetleri tel'in etmek, Anayasada temin olu
namazsa lâik Devlet anlayışı ile dinî Devlet an
layışı arasındaki hattı fâsılı Anayasada bul
maya imkân yoktur ve tedvin bakımından mü
zakereler kâfi değildir, işin daha derinliğine, 
genişliğine konuşulması lâzımdır. Kifayeti mü
zakere takririnin aleyhinde olduğumu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Takrir hakkında konuşulsun, kabul 
veya ret halinde bir noktaya temas edeceğiz. 

BAŞKAM — Takrir reddedilirse size söz 
veremem. Fakat konuşmak hakkınız mahfuz 
kalmak kaydı ile ve bir üyeye de söz vermek 
üzere takriri reye vaz'ederiz. 

BEDRETTİN TUNCEL — Bu madde, yal
nız Türk Milletini alâkadar eden bir madde 
değildir bütün islâm âlemini alâkadar eder. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız aleyhinde ko
nuştu. 

Şimdi komisyona, ondan sonra bir üye ar
kadaşımıza söz vermek şartiyle kifayeti mü
zakere takririni oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilpıemiş-
tir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Muhterem arkadaşlar, konuşmam kısa 
olacak, öğleden önce Komisyon Sözcüsü ola
rak uzun mâruzâtta bulunduğum zaman, bir
çok noktalarda Yüksek Heyetinizin aynı su
rette düşündüğü, gösterdiği reaksiyondan an
laşılmıştır. Şimdi tekrar maruzatta bulunmak 
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isteyişimin sebebi, bilhassa Sayın General 
Kenan Esengin'in biraz önce çok önemli bir 
noktada ifade ettiği fikirlerin, komisyonun 
görüşüne de mükemmelen tercüman olduğunu 
arz etmek içindir. 

İkincisi, bâzı konuşmalarda lâiklik mefhu
mu üzerinde duruldu. Lâikliğin ne mânaya 
geldiği üzerinde görüşüldüğüne göre, komis
yonun 19 ncu ve 2 nci maddeleri üzerinde ko
nuşmakla vazifeli kıldığı sözcü olarak, zabıt
lara geçmek üzere şu ciheti arz, etmek iste
rim : Bizim ikinci maddede kasdettiğimiz ve 
19 ncu maddede temel olarak kabul ettiğimiz 
lâiklik, - öğleden önceki konuşmada arz etti
ğim üzere - Türkiye'de lâikliğe bugüne kadar 
verilen ve Atatürk İnkılâbının verdiği mâna
daki lâikliktir. Yoksa evvelce arz ettiğim 
veçhile, bizdekine % 90 yaklaşan fakat •% 10 u 
itibariyle ayrılan Batıdaki lâiklik değildir; «di
ne Devlet tarafından hiçbir suretle karışılmı-
yacağı yolundaki lâiklik telâkkisi», ikinci mad
dede asla ifade edilmiş değildir. 19 ncu madde
nin dört satırlık gerekçesi de, bu görüşü açık
ça belirtmiştir : «Türkiye Cumhuriyeti lâiktir; 
Dinin Devlet işlerine karışmasını ve hukukun 
aklî olmıyan (naklî) kaynakların tesiri altında 
bulunmasını reddeder. Bunun, dini inkâr mâ
nasına 'gelmediği; ancak dinin, fertlerin vicda
nına terk ve hasredildiğjni ifade ettiği şüphe
sizdir.» Tekrar ediyorum : Lâikliğin diğer 
cephesi, yani Devletin dini hiçbir surette mura
kabe edememesi, bizim bu Anayasada kabul et
tiğimiz lâiklik değildir. Bu Anayasa devam 
ettiği müddetçe de, lâiklik, hep bu mânada an
laşılacaktır. Cemaatlerin serbestçe teşkilâtlan
ması, propaganda yapması hususunda bir ser
bestiye sahibolmaları fikri, Türk İnkılâbmdaki 
ve Anayasadaki lâikliğe uygun düşmez, Bilhas-
.sa bunu arz etmek için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Bu görüşün ömem derecesini belirt
mek için, iki misal arz etmek isterim : Hukuk 
düzenimizin «lâik hukuk», «aklî hukuk» esası
na dayanıp dayanmaması, bu memlekette hâlâ 
- sadece her hangi bir şahıs tarafından değil -
unvanları icabı maalesef âlim sanılan şahıslar 
tarafından bile müdafaa edilmektedir. Bir me
denî Hukuk Profesörü tanırız ki, «Medeni Hu-
'kukun yerini Fıkıh almalıdır; dünyanın en me
deni ve ilerlemiş memleketi Mısır'dır» diyebil
mektedir. 
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Biz kitaplar biliriz ki, en yetkili mercileri 

işgal etmiş şahıslar tarafından yazılmıştır ve 
1950 den sonra bile «çok evliliğin» çeşitli fay
dalarını belirtmektedir. Hattâ onda, «hülle» 
gibi, bugünün ölçüleriyle tasvibi hattâ izahı im
kânsız bir müessesenin, büyük kerametleri ol
duğu ifade edilebilmiştir. Pek önemli bir ma
kamı işgal eden bir şahıs tarafından yazılan ve 
hüllenin ne kadar yerinde olduğunu ispata ça
lışan eseri, arzu eden arkadaşa göstermeye ha
zırım. Görülüyor k i ; bugün hukukumuz bile, 
lâiklik mücadelesini hâlâ yapmaya mecburdur. 
Devrimcilik, ancak mücadele ile tutunabilmek
tedir. Ek madde 1, ilerde kaldırılacak bir mad
de değildir. Devrimcilik umdesi, belki de Ana
yasada ayrıca yerini alacaktır. Hulâsa : Ana
yasadaki lâikliği, devrimlerdeki mânada anla
dığımızı, komisyon adına tekrar arz ediyorum. 

FEHMİ ALPASLAN — Bir sual. Bir baş
ka sözcü arkadaş bu mevzu üzerinde, bilhassa 
ikinci maddeyi ortaya atmak suretiyle, başka 
bir noktai nazar söylediler. Bu defa zatiâliniz 
sözcü olarak lâiklik mevzuunu başka türlü izah 
ettiniz. Komisyonu ilzam eden tarzının, zatiâli-
nizin izah tarzı olduğuna dair kesin olarak söz 
söylemek vaziyetiniz var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Vardır efendim. İkinci madde ile lâik
liğin izahı ve 19 ncu maddenin müdafaası Ko
misyonca bana verilmiştir. 

RAUF İNAN — Efendim, Türk milletinin 
kaderi Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus ara
sındaki milletlere örnek olmaktır. Bu ikaderi 
tâyin eden tarih bugün de aynen bu hükmü icra 
etmektedir. Bu tarihî oturumda varılacak neti
ceye sadece 28 milyon Türk'ün veya bir asır 
sonraki 120 milyonluk Türk'ün değil, yüz mil
yonlarla müslümanın ve geri kalmış memleketle
rin zihinlerindeki büyük düğümlerin çözülmesi, 
hayatlarının bir aydınlığa varması olacaktır. Bu 
itibarla !bu konu üzerinde konuşma imkânlarını 
artırmak için teşebbüste bulunan ve buna oy ve
ren arkadaşlara şahsi minnettarlık duygulanımı 
arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Dünden beri münakaşası yapılan lâiklik esası 
üzerinde hiçbir anlaşmazlık yok. Herlkes lâiklik 
prensibinin bizim Anayasamızda yer almasının 
önemini, zaruretini kabul etmektedir. Yalnız 
bunun anlaşılma tarzı ve sınırları üzerinde mü
nakaşa devam etmektedir. Bu ımevzuun tam bir 
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aydınlığa varması için lâiklik mefhumunun bir
de kültür 'tarihi bakımından mütalâa edilmesi 
lâzımdır. Lâikliğin kültür tarihi bakımından 
mütalâası için de evvelâ dinin kültür bakımın
dan gözden geçirilmesi ieabeder. Dinin kültür 
tarihi bakımından tetkikmda görüyoruz ki, in
sanla 'hayvan arasındaki bütün fark, insanların 
yaşama ıgüeünü artıran kültür kabiliyetinin bu
lunmasıdır. Hattâ ekonomik ve sosyal sahada 
idari ve sair bütün kabiliyetleri kültür kabili
yeti içindedir ive insanın bütün varlığı, hayvan
dan farklı varlığı kültür kabiliyetinde münde
miçtir. Bütün hayatımız nihayet kültürümüzün 
tâyin ettiği ölçüler ve şekiller içinde cereyan 
eder. 

. Dinin rolü nedir ? Görüyoruz ki, din ile kül
tür karşılıklı olarak 'birbirini tamamlar birer 
müeyyidedir. Din kurucuları gerçekten pedago
jinin, insana, insanlık vasfını kazandıran kül
türün lideridir. Ayrıca Peygamberler gerçekten 
önder ve kültür liderdirler. Çünkü her din, in
sanlığın kültürle beraber gelişimini temin et
miştir. Yalnız semavî dinler değil; Laotse de, 
Konfuçius, Zerdüşt dini de Brahmanizm de Buda 
dini de, Musa'da ve Hazreti Peygamberin getir
diği semavî dinler gibi birtakım kültür esasları 
vazetmişlerdir. Dinlerin getirdiği esaslar ve 
ebedî kıymetlerdir ki, kültürü tâyin eder. Din
lerden, din kültüründen önceki, yani 8 - 9 000 
yıl önceki insanın hayvandan farkını tahmin ve 
tâyin etmek hayli güçtür. Kültüre kavuşmamış, 
din kültüründen önceki insanın bugünkü insan 
ile mukayesesinde, Ibizim bugünkü medeni ha
yatımızla ilgisi balkımından mukayesesinde, 
eminim ki, evlerimizdeki kediler kadar intibak 
edemezdi. Bugünkü insan vasıflarını tâyin eden 
şeyler dinlerle gelen kültürlerdir. Asya'nın Do
ğusu ve Batısı dinlerin doğuş yeri olmuştur. As
ya'nın Batısı tevhide, teist, monoteist esaslara 
istinadeder. Fakat Doğudaki dinlerde böyle bir 
şey yoktur. Yine şunu görüyoruz, Akdeniz'in 
Doğusıaeda doğan dinler daha çoik kültür tesi
rini taşıyan dinler olmuştur. Her yeni gelen din, 
kendisinden evvel gelmiş dinlerin getirdiği bü
tün kıymetleri aynen kabul etmiştir. Hazreti 
Muhammet, İsa'nın, Musa'nın dinlerinin getir
diği bütün kıymetleri /kabul etmiştir. En son din 
olan İslâm dinini arz ediyorum; kendisinden 
önce gelen dinlerin kültürlerini kabul etmiştir. 
Hattâ Sokrat'm, Eflâtun'un, Aristo'nun bâzı 
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görüşleri İslâm dini tarafından aynen kabul 
edilmiştir. Hattâ kısmen mukaddes olarak ka-

i bul edilmiştir. Dinler arasında mukayese yapan 
! eserler mütalâa edildiği zaman, bilhassa Les-
j sing'de görüKir iki, İslâmiyet, Hıristiyanlık, Mü-
| şavilik benzer telâkkilere sahiptir. Onun Nathan 

der Weise adlı eserinde şöyle bir temsil vardır : 
Bir beyin çok kıymetli bir yüzüğü varmış. Bu-

j nu üç oğluna vermesi ieaJbediyormuş. Hiçbirini 
i mahrum bırakmamak için bir kuyumcuya bu 

yüzükten iki tane daha yaptırmış, kuyumcu o 
kadar ustalıkla yapmış ki, bunlardan hangisi
nin hakiki olduğunu anlamak kabil değildir. 
3 dini de Lessing bu 3 yüzüğe Benzetiyor. Bu 
İslâm dinine ve dini telâkkilere uygun bir izah 
tarzı değildir. Bilâkis dinler de, insanlığın in
kişafı gibi, zamanla inkişaf etmiş ve birbirle
rini tamamlamışlardır. Nitekim İslâm kelimesi
nin Hazreti İbrahim'den geldiği, bundan, Musa 
ve İsa'nın tebliğ ettikleri dinlerinde Islâım oldu
ğu bizim bugün İslâm dediğimiz dinin görüşü 
ve izah tarzıdır. 

Din bir kültür müessesesidir. Lâiklik de bu 
kültür müessesesinin gelişmesinin bir neticesi
dir. 

Lâiklik ne derece mümkündür, ve ne derece 
mümkün değildir? Lâiklik önceden dinden gel
miştir. Düşünmek gibi, duymak gibi bütün ruh 
hayatımızın fonksiyonlarını - zaten kültürün 
tabiî neticesi olarak - dinden ayrılmasına imkân 
yoktur. Siz diye hitabımız aslında din tarafın
dan getirilmiş bir hükümdür. .İnsanların mü
nasebetleri din tarafından konulmuştur. Bu ba
kımdan dinin elden gitmesine imkân yoktur. 
Demokrasi ve insan hakları da dinin mukaddes' 
olarak getirdiği fikirlerdir. 

Lâikliği getiren de dindir. Başka inançda 
olanlara, başka dili ve fikirleri konuşanlara 
saygı göstermek vecibesidir. Anlayış ve tesa-
muhu vardır. O halde lâiklik aslında tesamüh-
tür. İlk başlangıcı budur. İlim dahi aynı te-
samühü göstermiştir. İlk İslâm büyükleri ve 
İmam - ı Gazali, ilimle dinin münazaraya kon
mamasını ifade etmişlerdir. 

Lâikliğin ilk tezahürü olan tolerans ilk defa 
İslâm dininde görülmüştür. Hoş görürlük ve 
tolerans son din olan Islâmiyetin esaslarmdan-
dır. Bunun en geniş tatbikatı da İslâm Türk 

I devletlerinde görülmüştür. Bugün Hindistan' ' 
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daki Mecusilerin mevcudiyeti, o zaman oralarda 
hâkim olan Müslüman Türk devletlerinin lâikli
ğinden başka nedir? Hattâ o kadar ki, bilhassa 
Sayın Enver Ziya Karal 'm bir yazısında oku
muştum; bir zamanlar Polanya'blar klişelerin
de Osmanlıların Polanya'yı kurtarması için dua 
etmiştir. Luter'in sözü malûmdur. Bu sadece 
Türk milletinin toleransı, müsamahasıdır. İlk 
lâiklikliği böylece dünyaya yayan millet olarak 
iftihar edebiliriz. Hattâ , insan haklarının ilk 
tatbikçisi olarak iftihar edebiliriz. Ne yazık ki, 
bunu kendimize maletmek, tedvin etmek bize 
nasibolmamıştır. Türk milletinin hâkim oldu
ğu yerlerde hiçbir zaman kendi dininden olmı-
yanları imha etmek gibi bir hareket olmamıştır. 
Ve onun içindir ki, asırlarca başka dinden, olan
larla yan yana, dostça, yaşamış ve hatta onla
rın müreffeh olmaları temin edilmiştir. 

Fâtih'in İstanbul'da Bizanslılara verdiği hak 
ve hürriyetler, lâiklik görüşünün bir tezahürü 
olarak izah edilebilir. Onun içindir ki, Türk 
halkına hayatında, vicdanında bir lâiklik var. 
Başka dinde olanların inanışlarına karşı bir mü
samaha vardır, fonatizm ve taassup yoktur. 
Tahammülsüzlüğü halka getiren çok defa halkın 
kendisi değil, halkın duygularını istismar et
mek istiyen insanlardır. Küçüklüğümde de gör
düm. Yetişkin hayatımda da dinde düşünceler, 
inanışlar da kendisiyle başkaları arasında fark 
gözetmiyen bir kütledir. Başkasını a§ağı ve kü
çük görmiyen bir kütledir. 

ıÇolk ileri yaşlara 'kadar a'levilikle siinniliilk ara
sında hakikaten muazzam bir uçurum olduğunu 
zannederdik. Sonradan tetkik ettik, okuduk, 
alevî ile sünni arasında büyük uçurum hakikat
te böyle bir şey mevcudiyetinden değil, varmış 
sanılan ayrılık siyasete âlet olan din adamları
nın" yaptığı telkinden başka bir şey değildir. 
Ama her çeşit peşin hükümden kurtulmuş biri
si, meselâ Merihten bir insan gelse, dinleri tet
kik etse, görecektir ki, Müslüman ve Yahudi, 
Hıristiyan, Zerdüşt ve Buda Konferçıus dinle
rinin esaslarını büyük uçurumlarla ayıran fark
lar pekte yoktuf. Hepsi de az çok insanı kül-
türlendirme, bir kültür varlığı haline getirme 
amacındadır. 

Her şey, muhterem arkadaşlarım, lâiklik ile 
mükemmeliyete erişecektir. Adına Kemalizm 
dediğimiz Atatürk İnkılâpları bu meseleyi bu 
memlekette geniş ölçüde halleden prensipler 
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i vaz'etmiştir. Birinci ve İkinci Cihan harbleri 

arasındaki beşeriyetin büyük problemleri içinde 
din ve mezhep mücadelelerini halleden ilke lâik
lik olmuştur. 

Din bir kültür müessesi olduğuna göre, 
insanların kültürünü ve yaşama güçlerini artıran 
bir müessese olduğuna göre, dinin Devlet bakı
mından mütalâası nedir? Din hakiki kültürlen-
dirme rolünü ifa ettiği müddetçe Devlet zaten 
ona müdahale etmez. v 

Dinî tedrisattan bahsedildi. Eğer bundan, 
dinin herkese lâzım olan kjsmı kastediliyorsa, bu 
tedrisat bugün okullarımızda yapılıyor. Ben mek
tepte okuduğum zamanlar din bilgisi olarak bize 
okutulan sıfatı zatiye-i ilâhiye, sıfatı subutiye-i 
ilâhiye, kitap, sünnet, kıyas-ı fukuha ve icma-ı 
ümmet gibi bahisleri 40 yaşından sonra anlıya-
bildim. Dinin lâzım olan kısımlarının öğretimi 
bugün okullarımızda belli, programlarla yapılı
yor ve yapılacaktır. Buna kimse karışmıyacak-
tır. Diğer kısımları ise camilerde. vaizlerle ted
ris edilmektedir. Ama bir tek şartla: Dinin özü
ne ve esasına sadık kalıp safsata ve hurafe kat
mamak şartiyle. Din adına, «Dünyada mikrop 
yoktur. Buna inanmayın.» diyen cahil bir vaize 
Devletin müdahale etmesi lâzımdır. Yalnız Dev
letin değil, uyanık her vatandaşın müdahale et
mesi lâzımdır. Dünyanın, Sayın Emin SösyaPın 
anlattığı gibi, öküzün boynuzunun üzerinde dur
duğuna dair söylenen bir söze, her dindar insa
nın her vicdan sahibi olan insanın müdahale et
mesi lâzımdır. İster İslâm Dininden olsun, ister 
Hıristiyan Dininden olsun. 

Yine mabetlere müdahale etmek lâzımdır. Yüz 
yıllarca bir arada kardeşçe yaşamış yüz binlerce 
insanın birbirlerine düşman kesilerek birbirini 
yok etmesine sebep ve kaynak bilhassa mabetler 
olmuştur. Gericiliğin her çeşit ilerletici ve geliş
tirici teşebbüsleri durduruculuğun kaynağı ma
betler olmuştur. Bu sebeple elbette ki, Devlet 

I bunlara müdahale edecektir. Ama lâik bir hukuk 
Devleti olarak, din Devlet işine karışmaz, Dev
let de Din işine karışmaz. Bizim Türkiye Cum
huriyetini bir eğitim ve kültür Devleti olarak, 
hukuk Devleti olarak böyle mülâhaza etmemize 
imkân yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye 
Devleti bir kültür ve hukuk Devleti olmak mec
buriyetindedir. Kültürlü 'Türk milleti bu gibi 
gerici tesirlere karşı vaziyet almak ve onları ön-

j lemek mecburiyetindedir. Camilerde dinî vaiz-
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ler yapılmaktadır. Bunlara dün de bir tesir ya
pılmamıştır, bugün de tesir eden olmamıştır. Va
izler hiçbir zaman durmamıştır. Fakat öyle vaaz
lar da oluyor ki, aklın ve dinin tam zıddıdır. Bun
lar, sadece cehaletten ve hurafelerden ileri gelen 
telkinler ve vâızlardır. Elbette ki, onları kendi 
halinde bırakmamak ica'beder. Fakat kuvvetli 
ve değerli din adamları yetiştirildiği zaman, on
ların önünde her kes feyiz almak ihtiyacını du
yacaktır. 

Türkiye Cumhuriyetinin bir kültür Devleti ol
masını, onu kuranlar sözleri, eserleri ve hareket
leriyle göstermişlerdir. Atatürk'ün Başkuman
dan, Gazi, General, Devlet Reisi gibi birçok sı
fatlarının en güzellerinden birisi de başöğretmen
dir. Bir Devlet Başkanının elinde tebeşir, şu ve
ya buna okuma, yazma öğretmesi manasız mı
dır? Bir Devlet Başkanının muayyen bir tipte 
öğretmen yetiştiren müesseseleri kurması; köy, 
köy; da, dağ gezerek araştırma yapması, onların 
faaliyetlerini tetkik etmesi gelişigüzel bir kapris
ten, bir temayülden mi ibarettir? Bir başka Dev
let Başkanının, en kötü şartlar içinde memleketin 
kaderini ele aldığı zaman adalet, fazilet, ahlâk, 
eğitim demesi gelişigüzel midir? Fakat değersizli
ği, yetersizliği sabit olmuş bir devlet başkanının, 
başkanlığı esnasında eğitimden, kültürden asla 
bahsetmiyerek, millete bu sahada bir telkinde bu
lunmaması tesadüfle midir? Bunlar, Türkiye 
Cumhuriyetinin bir eğitim ve kültür Devleti ol
ma kaderinin tezahürleridir, Nitekim, Atatürk 
bunu Cumhuriyetin 10 ncu yıl dönümünde «Mil
lî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkaracağız.» cümlesi ile apaçık ifade et
miştir. Dinin bir eğitim, bir de öğretim tarafı 
vardır. Zannederim; «dinî tedrisat» tabiriyle 
ifade edilmek istenen maksat her ikisini birden 
ihtiva etmektedir. Ama eğitimle öğretim biribi-
rinden ayrı şeylerdir. Hukuk eğitimi ile hukuk 
öğretimi, tıp eğitimi ile tıp öğretimi de ayrı ay
rı şeylerdir. Bir kimsenin çok geniş bir hukuk 
bilgisi vardır da hukuk eğitimi yoktur; olabilir 
hukuki birçok hatalar yapabilir. Dinde de öyle
dir. Dinî eğitim ailede yapılır. Ve onu aileye bı
rakmak lâzımdır. Buıgüıı münevver aileden baş
ka bir, aile ve Devlet dinî eğitimi yapamaz. Di
nî öğretim ise makbul olacak derecede okulları
mızda eksik kalan kısımları da camilerde yapıl
maktadır. 
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Arkadaşlarım, samimî dindar olanlarla sami

mî lâik olanların bir nokta üzerinde toplanabile
ceğini arz etmek isterim. Halkın kültür sevi
yesi düştükçe, Türk Milleti yüzde yüz eğitim 
görmedikçe, ilköğretimi daiha geçmedikçe, biz 
ne kadar uğraşırsak uğraşalım, Türk 'Milleti 
iptidailikten, gericilikten ve hurafelerden kur-
tarılamıyacaktır. Ne kadar dinî eğitim yapıl
mazsa yapılmasın, Türk Milleti iyi bir ilköğ
retim görürse, kültür seviyesi yükselirse, Türk 
Milleti dinin en asil, en mukaddes, en yüksek: 
taraflarını alarak dindarlığı kendisine mal-
edecektir. Onun için dinin insanlık tarafın
dan korunmasına biç lüzum yoktur. Bize dü
şen va.zife dini 'siyasete karıştırmamaktır. Türk 
Milleti en kusa zamanda dinini bütün yüksek 
değerleri ve gerçekleriyle anlıyaeak ve ken
dine maledecektir. Seviyeli ve samimî siyaset
çilere düşen bir vazife vardır : Dinin siyasete 
alet edilmemesi ve dindarlığı bir gösteriş yap-
mamasıdır. Buna, bu milletin ihtiyacı vardır. 
Çünkü, arkadaşların da izalh ettikleri gibi, bu 
memlekette dindarlık siyasetin elinde istis
mar edilen bir vasıta olmuştur. Bu (gittikçe 
dinin zaafa uğramasına 'sebeb olmuştur. 

Eğer Türk milletini en kısa zamanda yüz
de yüz okutamazsak, ne bu Anayasa maddesi, ne 
de diğer maddelerini yüzde yüz tatbik etmeye 
imkân lolamıyacaktır. OBu maddeleri yazanlar, 
hukuk kaidelerini koyanlar ne kadar <zeki in
sanlar olurlarsa olsunlar, bunu istismar etmek 
istiyen o kadar zeki ve kurnaz insanlar çıka
caktır. Bunun en 'geniş teminatı, Türk mille
tinin kültür bakımından eğitilmesidir. Yoksa 
aşılmamış hiçbir dağ, geçilmemiş (hiçbir ne
hir ve açılmamış hiçbir kapı yoktur. Bütün 
Anayasayı teminat altına alacak olan , lâik
liği ve dindarlığı teminat altına alacak olan 
tek kesin tedbir Türk milletinin eğitilmesi, ilk
öğretime mümkün olduğu kadar fazla ehem
miyet verilmesi ve halkın tam ölçüde eğitim
den 'geçirilmesidir. 

Biz Temsilcilere düşen vazife, Anayasa 
maddelerini 'burada kabul ettikten sonra, bu 
maddeleri geniş 'halk kütlelerine iyi bir şekilde 
yaymaktır. Hattâ ben İstanbul Maki Komisyo
nun Anayasa Projesindeki 12 nci maddeyi 
okuduğum zaman kendi kendime şu suali sor-
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dum : Aeaiba Anayasa Komisyonu (bunu 'böy
le mi kabul edecek? Bugün Anayasa Komis
yonumuza, bu maddeyi bu şekilde tedvin etti
ğinden dolayı (bütün kalbimle teşekkür ede
rim. Bu maddede çok işabe'tli hareket etmiş

lerdir. Tebrik, takdir ve teşekkür duyguları
mı arz eder; sözlerime son veririm. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, 20 dakika sonra 
toplanmak üzere oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

> * * * • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,05 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Rifat Çini, Oktay Ekşi 

• « • » 

BAŞKAN •— Oturumu açıyorum. 19 neu mad
de üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Mehmet Altın/soy, yok. 
Eisat Çağa. 
ESAT ÇAĞıA — Mulhtienem arkadaşlar, sabah

tan beri iâiMük üzerinde cereyan. eden münakaşa
lara <benden'iz hayret dtaıedliım, desem yalan söy
lemiş olurum. Çünkü balen müzakere etanekite ol
duğumuz ve kendisine bir şekil verimeye çalışftı-
ğımız madde ile lâikliğin bir gûttia alâkası mevcut 
değildir. Eğer münakaşalar kabul buyurduğunuz 
ikinci madde dolaynsiıyle cereyan etseydi, orası 
yeri idi. Lâikliği önada Devletin fonksiyonel ve 
aısli vasıflarından biri olarak kalbul dtltdk. Bunun 
ttaJtibikaJtı nıe olacak, yam'i lâiklik ileride nasıl anla
şılacak? Bunu gelecek iktidarların çıkaradalMıarı 
kanunlar ,ve ıbu kanunlar hakkında Anayasa Mah
kemesinin vereceği kararlar tâyin edecektir. Dev
letin din ve dinin Devlet karışıısında/ki mütekabil 
dupuımlarıını ıbu kararlar, bu rtaJtjbilkalt ile lanlıyaca-
ğız. Biz burada lâikliği kalbul dtltilkften sonra lâik
lik şudur, lâiklik budur diye üzerinde ine kadar 
durursak duralımı (bizim ıbu sözlerimizin ve şim
diki .anlayışlarımızın iısttıilkbalde tâli bir ebeirnımi-
yefti (olacaktır. Biıziim şiımdi .haille uğraştığımız 'me
selemiz, vicdan ve din ıhürriy âtinden bahseden §u 
19 neu madde acaba iyi bir gelkiide kaleme alın
mış mı, yerinıe loftuılmuş mu suallerinin cevabını 
vermelkjfcir. Bir taraftan şahsın kendisini manen 
dilediği gibi .gelişjtirmelk hlürıriyeıtinin bîr neticesi 
olıan inanımıa ve vicdan hürriyetleri lâyıiki ile ko
runmuş mudur? Aynı zamanda Devlettin de bu,hu

susta muayyen görüş ve 'talepleri vardır, bunlar 
ftaitJiTi'in edilmiş midir? Bunlara bakacağız. Bu hu
susların ilkiısi de yerine getirilmiş iıse madde ye
rine oiturmuşttuır, onu kabul ötmek' lâzımdır. Yok 
eğer bizi bu noktalarda şüpheye, tereddütlere dü-
şürüyorsa, yerine olturlma/ımş bir maddedir. O 
halde bizde vicdan huzuru tevlidedecek /tadilâtı 
yapmamız lâzıımgeleeelkftir. 

Bir huıkulki metin üzerinde konuşuyoruz. Hu-
kuiki metinler ıgayet aeaip sevileridir. Evvelâ kâğıt 
üzerinde durdukları gibi taıtlbikatlta durmazlar. 
Sân/iyen bunları kaleme alırken mefhumlar üze
rinde hassasiyetle durmıalk lâzımdır. Eğer bu ya
pılmaz ise tatbikatta imsanın yakasına öyle yapı
şırlar ki, yakanızı kurtaramazsınız. Bundan do
layı hukuk kaideleri vaiz'olunurken üzerlerine lâ-
zımıgelen dilklkaıt ve titizlikle eğilmek lâzımdır. 

Şimdi gelelim maddeye. Matlapları şunlar: 
IV neü düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri. 
Onun altında, a) Vicdan ve din hürriyeti. 

Zannediyorum ki, Anayasa Komisyonunun 
maddeye koymuş olduğu bu matlap bizi bugün
kü vahi münakaşalara götürdü. Arkadaşlar, bu 
madde ile tanzim edilmek istenilen hürriyetin 
adı, Anayasa hukukunda (din hürriyeti) değil
dir. Onun adı (inanma ve vicdan hürriyeti) dir. 
Din ve ibadet burada dolayısiyle mevzubahs-
olur. Fransızlar bu hürriyete (liberte de cro-
yance) Almanlar (Grlaubensfreihaeit) derler. Ba
kınız her ikisi de inanma hürriyetidir. 

tnannıa nedir? İnanma, kendisinin muhteva
sını teşkil eden (inanç) tan başka bir şeydir. 
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İnanma, tıpkı yapma, etme, gelme gibi bir mas
tarı tahfifidir, fiilî ifade eder. İnanma öyle hu
kuki bir kavramdır ki, muhtevası müspet veya 
menfi olur. Yani hem inanmayı, hem de inanma
mayı kavrar. Meselâ bendeniz şurada şu kâğı
dın mevcudiyetine inanıyorum, bu bir inanma
dır. Bir başkası burada kağıdın mevcudolduğu
na inanmamaktadır. Bu da bir inanmadır. Fa
kat benim inanmamın aksine olarak menfi muh
tevalıdır. 

Kanun yalnız müspet muhtevalı değil, men
fi muhtevalı inanmayı da himaye eder. Din müs
pet muhtevalı bir inanışlar manzumesi olduğun
dan ve halbuki kanun dine inanmamak şeklin
deki menfi muhtevalı inanmayı da himaye etti
ğinden bu maddeye (din hürriyeti) matlabını 
koymak yanlıştır. Bu değişmelidir. Kanun din
dar kadar ateisti de korur. 

Maddede bahis mevzuu edilen ikinci hürri
yet vicdan hürriyetidir. Vicdan inanmadan ay
rıdır. Vicdan insanın vicdanen verdiği katego
rik kararlardır. Bunlar muhtelif olabilir. Biz 
bu kararların açıklanmış şekline dünya görüşü 
deriz. Politin dünya görüşümüz, sosyal dünya 
görüşümü? dinî, felsefi, ahlâki dünya görüşü
müz, Türkçülüğe mütaallik dünya görüşümüz 
olabilir. İnanma hürriyeti ve vicdan hürriyeti 
ayrı ayrı şeylerdir. 

Takdir buyurursunuz ki, gerek inanma Ve 
gerekse vicdani kararlar birer emri batmîdir. 
Binaenaleyh kanun bana istediği kadar hürri
yet versin veya vermesin ben inanacağım, bir
takım vicdani kararlar vereceğim. Bana inan 
dese belki inanmıyacağım, inanma dese inana
cağım. Asıl hürriyet bu inanmanın veya vicda
ni kararların açığa vurulmasında mevzuubahs-
olur. 

Maddemizin metninde (herkes vicdan ve 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.) 
deniliyor. Siz sahip değildir deseniz inanan 
yine inanacaktır. Bunları açığa vurma hürri
yeti maddenin neresinde? Yok. Bu inanmayı 
ve vicdani kararları açığa vurma hürriyetinin 
maddeden neden yok olduğunu düşündüm ve 
sebebini buldum. Alman Bonn Anayasası ile 
bizim Anayasa tasarımız arasında fikrî bir 
mukarenet vardır. Alman Anayasası der k i ; 
(înanma ve vicdan hürriyeti ve bunları açığa 
vurma hürriyeti taarruzdan masundur.) Al
manca metinde açığa vurma (Bekenntnis) sö-
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zü ile ifade edilmiştir. Bu kelime Guetzevitch 
tarafından Alman Anayasasının Fransızcaya 
yapılan tercümesinde (opinion) şeklinde tercü
me edilmiştir. Bizim komisyonumuz da aynı 
hataya düşmüş ve bu kelimeyi kanaat diye 
Türkçeye çevirmiş ve bu tercüme hatası yüzün
den inanmaya ve vicdani kararları açığa vur
ma hürriyeti maddeden yok olmuş ve onun ye
rini (dinî kanaat hürriyeti) almıştır. Madde 
bu bakımdan eksiktir. Bu tamamlanmalıdır. 
Çünkü bunun netayiç ve avakibi vardır. 

Bakınız bendeniz açıklama demedim, açığa 
vurma dedim. Çünkü malûmunuz olduğu üze
re açıklama söz ile olur. Açığa vurma ise söz 
ile olduğu kadar bir fiil veya hareket ile de 
olur. Meselâ Hıristiyan vatandaşlarımızdan 
bir hanım kızın boynuna bir salip takması 
inanmayı açığa vuran bir harekettir. Bende
nizin yazıhaneme celî yazı ile bir besmele lev
hası asmak I iğim keza benim inanmamı açığa 
vuran bir harekettir. 

İbadet, din dediğimiz müspet muhtevalı ina
nışlar manzumesini açığa vuran birer fiil ol
duğundan kanunen himaye görür. Yoksa mah-
za ibadet olduğu için değil. Her fiil ibadet 
olmaz, dinin emrettiği eşkâl dairesinde yapı
lırsa ibadet olur. Maddemizin ikinci fıkrası 
(ibadet) diye umumi bir tâbir kullanıyor. 
Bu ister istemez ileride bâzı komplikasyonlara 
meydan verecektir. Bunlardan tevakki için 
ibadeti takyidetmek lâzımdır. Bendeniz bun
dan dolayı tadil teklifimde (ibadet) umumi tâ
biri yerine (dinî farizalar) dedim. Dinî ödev
ler de denilebilir. Fakat tam yerini tutmaz 
sanırım. Bu tâbiri kabul edersek bir tekkede 
hu çekme, veya Rufaî veya Mevlevi âyinleri 
bunun dışında kalır. Bizim dinimiz bakımın
dan yalnız namaz, oruç, hac, zekât ve kurban 
maddenin şümulüne girer. Biz çok çekmiş bir 
millet olarak bu hususta zaruretleri miktarla-
rmca takdir etmek mecburiyetindeyiz. Zanne
dersem lâik ve inkılâpçı Devletin de isteği 
budur. 

Tadil teklifimde tören ve âyinleri de (mez
hep ve din mensupları arasında umumi birer 
gelenek olarak kabul edilmiş tören ve âyinler) 
olarak kayıtladım. Keza bunların muayyen şekil 
ve ölçüleri dairesinde icrasını şart koydum. Bu 
kayıtlama, tekke âyinlerini olduğu kadar, mü
esses olmakla beraber mûtad şekil ve ölçü dışına 
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çıkan ve birer? nümayiş halini alan tören ve âyin
leri de nradde dışında bırakır. Kimse açığa vur
duğu dininden veya menfi' muhtevalı inanmasın
dan veya dünya görüşünden dolayı tayip edil
memeli, taciz olunnıamalı, hor ve hakir görülme
melidir. Bu maddede böyle bir hüküm 'yoktur. 
Bu hususu da ayrı bir fıkrja olarak ekledim. 

Din istismarcılığı yalnız bir şekilde olmaz. 
Bunun da müspet veya menfi şekli olabilir. Ben 
onüslüman bir topluluk huzurunda hiç islâmiyete 
dokunmadan hiristiyanlığı zemmetmek suretiyle 
onların dini hislerini istismar edebilirim. Ateist 
bir zümre karşısında bütün dinleri kınayarak, 
veya müslümanlart karşısında müslümanlığı öğe-
rek keza dini duyguların istismarı mümkündür. 
Madde yalnız müspet şekildeki istismarı derpiş 
edersek bunu tecziye etmiş ve fakat menfi şekli 
hiç kale almamıştır. Bu hususu da zikrederek son 
fıkra hükmünü tamamladım. 

Şimdi müsaadenizle takririmi okuyayım. Bâ-
zan başka türlü okurcuyor. Kendi okumam daha 
başka oluyor: 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 19 ncu maddesinin aşa

ğıda yazılı şekilde tâdilini arz ve teklif ederim: 

- I V -
Madde 19 : İnanma, vicdan, din ve fikir hür

riyetleri : İnanma, vicdain, din ve dünya görüşü
nü açığa vurma hürriyetlerine dokunulamaz. 

a) İnanma ve vicdan hürriyetleri : Kimse 
açığa vurduğu din ve dünya görüşünden dolayı 
kınanamaz. Kimse din ve* dünya görüşünü açık
lamaya zorlanamaz. 

Dinî farizaların, yahut bir din veya mezhep 
mensupları arasında gelenek olarak yerleşmiş 
dinî tören ve âyinlerin muayyen eşkâl ve ölçü-
leıft içinde yalnız veya topluca, özel veya açık 
olarak icrası kanunun teminatı altındadır. 

Siyasi veya şahsi çıkar veya nüfus sağlamak 
maıksadiyle dinleri, din duygularını veya dinlerce 
mukaddes tanınan şeyleri, onları överek veya 
kınayarak, istismar etmek yasaktır. 

Bu yasağın müeyyideleri kanunla tâyin olu
nur. Din eğitim öğretim ve öğrenimi reşitler için 
kendi ve küçükler için de onları terbiyeye kanu^ 
nen hakkı olanların isteğine bağlıdır. 

Esat Çağa 
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Teklifim bu. Komisyon kabul buyurursa te

rim leri değiştirebilir. Aııcafk fa riza tâbiri kalmak 
şartiyle. 

BAŞKAN — Emin Paksüt. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt 

EMİN PAKSÜT — Çok değerli arkadaşlarım, 
yüksek huzurlarınızı fazla işgal edecek değilim. 

6 Ocak 1961 günü bu çatı altına toplanan 
Yüksek Meclisiniz, bu kürsüden, Türk Milletine 
karşı bir taahhütte • bulundu. Türk Milletinin 
bizden istediği, bizden beklediği onun ihtiyacına 
uygun, modern mânada, hukuk devleti ilkelerine 
bağlı, demokratik, lâik bir Cumhuriyetin Ana
yasasını süratle hazırlamak. 

Anayasa Komisyonunuz sizin teveccühünüzle, 
sizin güvenliğinizle mütehalli olarak iki ay 
içinde huzurunuza bu tasarıyı getirdi. Memleketin 
temel meseleleri üzerinde senelerden beri tartışma
lar oluyor. Bugün burada bulunanların hepsi, 
politika ile uğraşanlar, üğrjaşmıyanlar bir anlaş
maya varmış bulunuyorlar. 

Huzurunuza getirilmiş metnin şu tarzda ya
zılması, bir başka şeSkilde ifade edilmesi elbet-
teki mümkündür. Çünkü, ölçülerimizin, heyeti 
umuımiyesi itibariyle, Ibu Anayasa maddelerinin 
her birisinin yeminimize uygun ve bir Anaya
sada bulunacak bir metin olup olmadığı nokta
sında toplanmasında bendeniz isabet görmekte
yim. Bir noktada isabet ve zaruret görmekte
yim ki ; Anayasada mücerret bir maddeyi, sa
dece bir fıkrayı ele alarak, Türk cemiyetinin 
hiçbir surette kabul etmiyeeeği mânalara kadar 
götüren münakaşalar, hepimizin bu çabamıza 
rağmen varmak istediğimiz (hedefe yaklaşma
mızı maalesef mümkün kılmıyor. 

Şimdi huzurunuzda tartışılmakta bulunan 
bu 19 ncu madde ile, Türk Milletinin bizden 
istediği bir Anayasa teminatına kavuşacağına 
ve hakikaten arzu ettiği hususları getirdiğimize 
inanıyoruz. Vicdan hürriyeti, dinî inanç ve ka
naat ,hürriyeti herkesin hakkıdır, diye ilân 
edince mesele kalmaz. Benden evvel konuşan 
arkadaşların ifade ettikleri gibi, ulûmu bâtmi 
mesaisinin (bedahetini tedvin etmiyoruz. Hürri
yetleri Anayasada ifade ederken elbette bunla
rın istimalini ifade ve 'kasdediyoruz. Bir kimse
nin bir dinin sâliki, bir inancın sahibi olduğu 
muhtelif şekillerde gösterilebilir. Bir kimsenin 
camiye ıgidip namaz kılması sâlik olduğu din 
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hakkında bize malûmat verebilir. Bizden Türk 
Milletinin istediği, ,bu konularda Anayasa temi-/ 

natımn sağlanmasıdır. 
Muhterem arkadaşlarım, bâzı tereddütler, en

dişeler izhar edildi. Bu (memleketin vicdanları 
hür olan halkı, vicdan hürriyetini, din hürriye
tini teminat altına alan ibu maddeye kavuştuğu 
zaman tam bir huzura kavuşmuş olacaktır. İler
de kabul edeceğimiz maddeler «muvacehesinde 
ve bu maddeye göre suçluluk durumuna düşe
cek kimseler olabilir. Ben Yüksek Heyetinizi 
tenzih ederim. Bu çatı altında memlelket vazi
fesi görmekte olan partileri tenzih ederim, par
tilileri tenzih ederim. Bahis mevzuu olan sadece 
menfaatleri uğruna dinî duyguları, dinî inanış-
lan istismar ederek açığa vuran ve hundan fay
dalanmak istiyenlerin, ellerindeki silâhları alı
nacağı için koparacakları bir yaygara olabilir. 
Bunun dışında terikid eden, fikirlerini beyan 
ederek konuşmuş olan arkadaşların asla sakat, 
asla solak ıbir düşüncesi -olduğunu tasavvur ede
mem. 

Ahmet Oğuz ve diğer arkadaşlar emin ol
sunlar ki, Türk Mili eti. sizlere, kalbul buyuraca
ğınız bu madde ile getirdiğiniz hükümden dolayı 
ancak teşeJfckür edecök ve sizin oylarınıza mu
vazi oy vermek suretiyle İbu Anayasa hükmünü 
teibcil edecektir. Gelecek nesiller vicdan ve ka
naat hürriyeti bakımından, modern devlelt an
layışı telâkkisinden mutlalka faydalanmış ola
caktır. Arzım bu kadardır. Müzakerelerin uza-
maması bakımından daha fazla uzatmamak isti
yorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk. 
SEYFÎ ÖZTÜRK — Pek muhterem arkadaş

larım; Sayın Komisyon Sözcüsü aziz Muammer 
Aks'oy arkadaşımızın izahatını dinledikten son
ra, daha mutedil bir görüş ve anlayış içerisinde 
meselenin belki de sonuna doğru yaklaştı rığı-
mızı hissederek, huzurunuzu fazla işgal etmeden 
birkaç noktaya, işaret etmeik isterim. 

Pek muhterem arkadaşlarım; dünden beri 
üzerinde müzakere yaptığımız bu konuda çeşitli 
arkadaşlarımız konuştular, fikirlerini ifade et
tiler. İtiraf edeyim ki, bâzı arkadaşlarımız mev
zuu inişe, bâzı arkadaşlarımız da yokuşa tevcih 
etti. Ben müsaadenizle, ne inişe, ne yokuşa, düze 
tevcih ve *bu hususta bir iki no!ktayı açıklamaya 
çalışacağım. 
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Evvelâ ana noktaları teshit etmekte fayda 

vardır. Yüksek Meclisiniz Millî Meclis hüviye
tini taşıyarak, 28 milyon Türk'ün dertlerini, 
ıstıraplarını bir an evvel gidermek ve bir hukuk 
nizamı tesisinin gayesi ve şuuru içindedir. Bu 
Meclisin yürüdüğü nokta, lâik bir anlayışa mü
teveccihtir. Lâik bir Devletin kurulması ve te
sis edilmesi için çalışıyoruz. Teokratik bir Dev
let anlayışına ısahip bir insan ölçüsü içinde de
ğil, artık fezanın fethedildiği bir devrede yaşı-
yan bu 'beşer nesli üzerinde bunun yeri dahi 
olmaması lâzımdır. Bu bakımdan hiç kimsenin 
artık gerici düşünceler içinde bulunduğu iddia 
edilmemeli ve bu mevzuda bir tarize dahi yer 
verilmemeli idi. Meselenin yokuş tarafı bu. Bu 
maddeler eksik veya fazla olabilir. Tam mâna-
siyle efradını cami ağyarını mâni olmıyabilir. 
Bu husus samimiyetle tenkidedilebilir. Ancak 
buna karşı komisyon adına konuşan -arkadaşla
rımız, tarihe, millete ışık tutacak olan bu mü
zakereler sırasında bâzı tarizlerde bulunmıyabi-
lirlerdi. Hepimiz Cumhuriyetin maddi ve mâ
nevi nesliyiz, çocuklarıyız. Cumhuriyet içinde 
doğmuş olmakla iftihar edenler Cumhuriyetin 
maddi nesilleridir. Cumhuriyetten evvel doğ
muş olanlar da onun mânevi varlığının kurucu 
nesilleridir. Bu itibarla artık Türkiye'de bir ne
sil vardır : Cumhuriyet nesli. Bütün varlığı ve 
fikirleriyle Cumhuriyet nesli. Bu hususta konuş
maya bile lüzum yoktur. Artık bu memlekette 
«Matbaa dine aykırıdır» diye matbaayı tah-
ribetmeye yeltenecek, artık bu memlekette şu 
veya bu çöküntüye imkân bahşedecek düşünce-; 
lerin olabileceğini tahmin etmek istemiyorum, 
inanamıyorum. Bunu konuşmayı dahi zait gö
rüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 - 2 noktayı bu
raya gelmişken ifade etmek isterim. Evvelâ lâ
iklik noktasında meseleyi çözmek için iki mev
zuu birbirinden ayırmak lâzımdır. Lâikliğin na
zari tarifi var. Türk Cumhuriyetine göre tatbiki 
tarifi var. Modern Anayasa ve Mtaplarda bu, 
tarif edilmiştir. Devlet din işine, din Devlet işi
ne karışamaz. Bu nazari tarif. Nazariye başka 
şey, tatbikat başka şeydir. Komisyonun hiç nu
tuk çekmeye girişmesine lüzum yoktur. Doğru
dan doğruya Batılı mânada, modern hukuk an
layışına göre ilmî tarifini ortaya getirirler ve 
nazari tarif budur derler. Ama Türkiye'de; 
hurafeler içinde asıl ve esas varlığının etrafını 
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bürümüş, koparmış birtakım gerici temayüller 
içinden henüz sıyrılmış bir millet olarak, böyle 
demokratik bir Devlet nizamı içinde, bu meal
de bir lâiklikten birtakım mahzurlar doğabilir. 
Bu ihtimali düşünen komisyon, dinin Devlet ve
sayeti altında bulunmasını memleketin bugün
kü realitesine uygun görmüştür. Bu sebeple, 
maddeyi huzurunuza böylece getirdik, demiş 
olsaydı, belki de münakaşaya lüzum kalmazdı. 
Benim anladığım budur. 

Burada bir iki noktaya daha dokunmak is
terim. Vicdan hürriyetini, modern ve Batılı 
mânasında 19 ncu madde getirmiyor dersek, bu 
19 ncu maddenin kifayetsiz, yersizj manasız ol
duğu mânasına gelmez. Komisyondan bilhassa 
istirham ediyorum, bunları tenkidetmek, ten-
kidedenleri muhatap almıya sebebolmamalıdır. 
Evvelâ bu memlekette, Turhan Feyzioğlu arka
daşımızın hassasiyetle ifade ettiği, bir nokta he
pimizin ıstırabıdır, dünya bugün feza meselele
rini halletmektedir; biz hâlâ bir hürriyetin hu
dudunu tâyin ve tesbitle meşgulüz. 28 milyonu 
yeni bir devrin zihniyeti içinde tevhidederek, 
demin zikrettiğim aynı gaye ve maksada müte
veccih bir topluluk haline getirmek için, arada
ki fikir ayrılıklarını, birtakım zıt istikametler-
deki görüşleri tevhidetmek vazifesi Yüksek Mee-
lisinizindir. Gönül isterdi ki, hatip arkadaşlar 
birleştirici olsunlar. Ayırıcı olmasınlar. Ama 
böyle bir vazife benim gibi genç bir arkadaşı
nıza düştüğü için cidden üzülüyorum. 

Bu memlekette iki başlı bir isnat hastalığı 
vardır. Bir taraf, samimî, gösterişsiz bir iman 
ve inanç sahibinin karşısına geçer, dinsizlik 
ithamını yapıştırır, öbür taraf samimî sâf ve 
temiz bir Müslümanm karşısına geçer, gerici
lik, damgasını vurur. Artık bu gibi haksız is
natlara bîr daha hortlamamak üzere son vere
lim arkadaşlar. Bunu temin edecek hükümleri 
de getirelim. Bizi birbirimizden ayıran, insan
ları fikir kamplarına bölen bu zihniyeti burada 
imha edelim. (Bravo sesleri) 

Türk inkılâplarının mahfuziyeti üzerinde 
kimseni en ufak bir tereddüdü olmamalıdır. 
Bunlar Türk Milletinin malı olmuştur. Mille
tin malı olan bu inkılâpları milletin kalbinden 
sökecek bir kuvvet tasavvur edemiyorum arka
daşlar. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

öbür taraftan 1300 küsur senelik İslâmiyet 
ananesi içinde, bu memlekette yaşıyan toplu-
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mun inancını ve bağlılığını sökerek bir tarafa 
itecek bir kuvvet keza tasavvur edilemez. Bu 
insanlık var olduğundan bugüne kadar bir şe
ye inanan ve bağlananın, bu inanma ve bağlan
maya bilerek inandığı kabul edilirse bu inancı 
muayyen bir istikamete sevk etmeye imkân yok
tur. Ama biz bir kanun yapıcı olarak bu dü
zeni sağlamak için, memleketin şartlarına uy
gun ve bütün ihtiyaçları karşılıyabilecek, mü
kemmel bir kanun maddesi getirmekle vazifeli 
kimseleriz. Bu mevzuda Sayın Muammer Aksoy 
arkadaşımız güzel misaller verdi. Hakikaten bu 
memlekette siyaset bezirganları dine dil uzat
mışlardır. Abdestsiz kürsüye çıkar, camide min
berin yerini bilmez, ama cemaate vaaz eder. Si-

* 
yasi hayatımızda vatandaşın temiz hislerini is
tismar ederek siyasetin pis çamuruna, Allanın 
mükemmel varlığını bulaştırmak istiyen insan
lar, elbette ki milletin yüz karasıdır. Onun için 
mazideki bu ıstırapları artık istikbalde dile ge
tirmeye imkân yoktur. Zihinlerinde böyle tema
yülleri olanları ben şahsan tasavvur etmiyorum. 
Çünkü, bu rejim kötülükleri imha eden, iyi 
müesseseleri ayakta tutmak istiyen bir rejim
dir. Biz de bunun mimarıyız. 

Muammer Aksoy arkadaşımız hakikaten gü
zel misallerden bahsettiler. Ben kendilerinin bu 
misallerine beş on tanesini daha ilâve edebili
rim. Masum insanların dinî inanışlarının nasıl 
istismar edildiğini söyliyebilirim. Bu, madalyo
nun bir tarafı, ne istikamette çalışıldığını gös
terir. Ama bunun bir de madalyonun öbür ta
rafı var. Bu hususta 1954 ten bir misal vere
ceğim. Kimse üzülmesin. 

1954 yılında bir mecmua - ismi Meclis zabıt
larına kadar girmiş ama ben açıklamıyacağım -
şunları yazıyor : «Hazreti Hatice'nin deve ço
banı, çöl bedevisi hikayeleriyle milleti avutmı-
yalım.» Hâşâ... Hâşâ... diyorum dinî inancım 
icabı. 

Bu mevzuda takilbat yapılmış. Elbette savcı 
harekete -geçmiştir. Türk Ceza Kanununun 175' 
nci maddesi var. Sayın Komisyon bu maddeyi 
gayet iyi bilir. Bir de avukat tutmuş. Hem (ha
karet ediyor, hem de kendisini müdafaa edi
yor. Bu madde diyor ki, «Her kim Devletçe ta
nınmış olan dinlerden birini tahkir maksadiyle 
dinî işlerin yalhüt ibadet ve âyinin icrasını men 
veya ihlâl ederse...» şu kadar ceza evirilir, (Her 

I kim Devletçe tanınmış olan dini, diyor, Devletçe 
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tanınan din nedir! Bu (belli değil. Anasır nok
sanlığından dolayı ceza verilemez. Kıyaslama yo
lu ile de ceza verilemez. Bunun için de anasır 
noksanlığından dolayı ısuçlu beraet etmiştir. 
Suçlu mahkeme ilâmı ile masum bir vatandaş 
olmuş milyonlarca insanın inandığı bir mevzu
da bu kadar pervasızca neşriyat yapacak, bu 
dara pervasızca hareket edecek insanlara kar
şı, Anayasada 'bir nıa'dde 'bulunmasın mı, !bir 
tek işaret bulunmasın mı? Eski Anayasada bu
na dair işaret vardı. Eski Anayasanın 75 nei 
maddesi «Hiçbir kimse men'sulbolduğu felsefi 
içtihat, din ve mezhepten dolayı, muaheze 
edilemez» diyor. Yeni maddede de buna dair 
noktalara raslıyamadım. Komisyon söylesin. 
Yenisinde «Kimse, düşünce ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaz.»! hususu vardır, ama 
bu 19 ncu maddede değildir, maalesef 20 nci 
maddenin altına alınmıştır. 19 ncu maddede 
kimse felsefi inançlarından ve dinî itikatların
dan dolayı muaheze edilemez diye bir pren
sip hükmü mevcut değildir, göremiyorum ben. 
Maddenin bir fıkrasında; • herkes vicdan ve 
dinî inanç ve kanaat hürrriyetine sahiptir, ama 
hürriyete sahibolmak kâfi değildir. Hürri
yetlerin istimali için ' hürriyetleri konyacak 
hükümlerin de 'burada bulunması gerekir. Şim
di sayın komisytondan soruyorum, ibir kimse
nin dinine, peygamberine hakaret eden hangi 
maddeye göre ceza görecektir? Lütfen izah et
sinler, biz de bğrenelim. 175 nci madde göste
rilecektir. Ama demin ;arz ettim 175 nci mad
denin hangi ahvalde işliyeceğini. Esasen tâyin 
edilecek ceza da 30 liradır, .bir kıymeti yok, 
ama zapta geçsin ki, biz alıp hâkimin huzuru
na götürelim hu adam hakaret etmiştir ceza
sını görsün diyelim. Bu sınırı bir usulle tesbit 
etmekte faide vardır. 

İkinci mevzuu dün arz ettim. Bizdeki istis
marcılığa son vermelidir. Bendeniz maddeyi bu 
bakımdan kâfi 'görmedim. Siyaset adamlarının 
işe el sürmemesi için bir madde konmasına ih
tiyaç vardır. Çünkü bilir bilmez! herkes din 
meselelerine el uzatmasın. Her şeyin (bir ihtisas 
adamı 'olduğu gibi, dinin de ihtisas adamları 
vardır. Birisi kalkıyor, bu kürsüye geliyor 
şöyle mi olsun, böyle mi olsun diyor. Halbuki 
o kimse '0 işin mütehassısı değildir. Daha ev
vel bu hususla alâkalı makamlar mütehassısla
rının mütalâasını alırlar, ondan sonra Yük-
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I sek Meclise arz ederler. Meclis de bu husus-
I ta kararını verir. O-örüyoruz bir madde üze

rinde istikametler değişiyor. Şimdi 'kâfi gör
mediğim bir iki nokta hakkında müsaade eder
seniz bir iki hususu belirteyim. 

I Maddede deniyor ki, «Kimse, siyasi veya 
şahsi çıkar ve nüfuz sağlama maksadiyle her 
ne suretle 'olursa olsun, dini veya din duygu
larını veyahut dince, kutsal sayılan şeyleri is
tismar edemez veya kötüye kullanamaz.» Bu 
kâfi değil. O kadar kâfi değil ki, şayet kabul 
edilirse lütfen dikkat buyurun Türk Ceza Ka
nununun çok tatbik edilen 163 ncü maddesi 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Şimdi 163 
ncü madedede bulunması lâzımgelen husus
lar Anayasa ıgibi eSas hukuk prensiplerine uy
gun olması lâzımdır. Hattâ bu prensipler için
de hususi kanunlarda bulunmıyan ihtimalleri! 
dahi göz önüne tutmak lâzımdır. 

I 163 ncü madde iki ana müesseseyi ele al-
I mış'tır. Birincisi, Devletin içtimai ve iktisadi 

veya siyasi veya hukuki temel nizamlarını kıs
men de «olsa dinî esas ve inançlara uydurmak 
amaciyle veya siyasi menfaat veya şahsi nü
fuz temin ve tesis eylemek maksadiyle dini ve
ya dinî hissiyatı veya dince mukaddes sayılan 
şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun 
propoganda yapan veya telkinde bulunan 
kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ce-> 
zasiyle cezalandırılır. 

İkinci fıkrada; propaganda kısmi; dini, dince 
mukaddes sayılan peyler aleyhinde propaganda 
yapmak. Bu ikinci kısum eski Anayasadan alın-

I mış, birinci fcusıım alınmamıştır. Veyahut hler ikisi 
birbirine karıştırılmıştır. Bu Anayasa hükmüdür, 
kanunun sarih olmadığı yerde İdiımlseye deza ver-

I mek imkânı olmaz. 

Anayasa ile bâzı hallerde partileri kapamak 
hakkını da veriyorsunuz. Bu hususta birçok un
surlar saymaktadır. Bu suretle hakikatten mah
kûm edilmesi lâzumgeleıı zihniyetti açık olanak gös
termek ve bu anasırın kifayetsiz «anlayışından 
kurtarmak imkânı bulunabilir. Şu maddeyi arltık 
ıtenlkid edilemez hale getirmek için, bir taraftan 
dinî inanışa tasallut 'etmek istiyenlerin (elini, dili
ni, keselim, siyaselt adamlarının kendi sahaların
dan taşarak dini istismar etmelerini önliyelüm. 
Bu şekilde rejimi belirli bir hale getirelim. Benim 

I mâruzâtım bu kadardır. Beni dinlediğiniz için he-
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piniıze teşekkür eder, muhabbette selâ/mlarım. (Al
kışlar) 

ıBAŞKAN ~ Fikret Paımir. 
FİKRET PAMÎR — Sarfı nazar ettim efen

dim. 
BAŞKAN — Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim, dünden beri çok 

üzüntü yaratan bu konulmalardan sonra nihayet 
son dakikalarda ımıüzakerelerde sükûna kavuşmuş 
bulunuyoruz. Benldemiz bu madde üzerinde söz 
söylemeyi düşümmemişjtlim. Dünden heri buraida 
bâzı iarkadaşlarm AtıaMirk devrimine, Atatürk 
inkılâbına dil uzaltıreaisma ıkonuşlııalıaırı üzerine 
Atatürk devriminin, Atatürk'ün kurtardığı bir 
memleketin evlâdı olarak kendimi buraya çıkma
ya ınıeebur hissettim. 

öyle bir hava iyinde imüzakereler başladı ki, 
bir partiye mensup arkadaşlar aralarında iş bir
liği yapmak ısuretiyie muayyen bir hedefe doğru 
tenkidlerini tevcih, ettiler zannediyorum. 

Sözleri, müsaade ibuyururisanız; aslında mücer
ret .sözlerdir, tarihten tmüeerreıt sözlerdir, ilimden 
'mücerret sözlerdir, gerçekten .mücerret sözlerdir. 
Gene burada yapılan iş bölümü neticesine rağ
men arkadaşlar birbiriyle >bağda.şımryan clfaz sarf 
«ittiler. 

Filhakika lâiklik nedir diye tecavüz ilik an
dan itibaren 2 nci madde ile birlikte (başladı. Ay
ın şâhısların 2 nci ınadıdedelM tenkidleri ^sırasında 
ya lâikliğin tarifi yapılısın veya bu terim madde
den çıkarılışın, dediler. Lâiklik maddesind Ana
yasa maddesinden çıkarıp acaba yerine neyi 
koyacaklarf Arkadaşlar Altaitürk devrimlinin bel
ki tâ fcenıdM demek ollan lâiklik prensibinden bu 
milleti vazgeçirmeye imkân yoktur. Ataltürk Tür
kiye'sinde yaşayıp, lâik Türkiye'de yalayıp on
dan sonra lâiklik nedir diye sonmak, cihetteki 
bâzı insanların zihnimde biıltakıtm haklı şüpheler 
uıyaındırmakftadır. Tekrar »ediyorum, Atatürk Tür
kiye'sinde yaşıyan bir kimlsenin lâikliğin ne oldu
ğunu bilmemesi, tarifini Memesi dibettekf gü
zel bir .Şey olmalmışjtır. Bu hususta Bülent Da-
ver'in bir eseri, Sayım 'Hocam Ali Fuad Baişigil'm 
kocalman kitabında bunlarım tarifi vardır. Bun
ları incelemiş olsalardı, mlil'lî talihimizi incelemiş 
re bilımiş olsalardı, ibu şekilde eminiz iki, konuş
mazlardı. Biz lâiklik prensibini müdafaa etmek 
mecburiyetinde isek, bizi tarihî zarurdtıleıtin bu
raya ıgetirdiğini Ve lâiklik prensibini mutlaka 
ıbenimJsıemamiz gerektiğini anlar ve iburada da bir-
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takım müitenalkız fikirleri ileri sürmezdik. Duyduk 
ki, ve dediler ki, lâiklik bir devletlte din devlete 
ıbağlı olmaz. Binaenaleyh diyanet işlerini devlet
ten ve Baş/baikanlılkttan ayıralım. Bu bir fikirdi ve 
bu fikir üzerinde düşünülebilirdi. 

Bendeniz de düşündüm. Lâik bir devlette 
Diyanet îşleri Reisliğinin hukuki statüsü ne 
olmalıdır? Türkiye'nin en büyük ıstırabı olan 
dinin siyasete alet edilmesi meselesi nasıl hal
ledilebilir? Diye düşündüm. Ancak Yüksek Mec
lisinize katılınca, bütçe müzakereleri münasebe
tiyle müşahede ettim ki, çok muhterem Diyanet 
îşeri Reisliği Başbakanlığa bağlı kaldığı müd
detçe, Başbakanlık bütçesi dolayısiyle dinin si
yasete alet edilmesi, birtakım siyasetçilerin elin
de daha Meclis seviyesinden ve Millet Meclisi 
kürsüsünden başlamaktadır. Atatürk devrimle
rinin korunması ve Millet Meclisi kürsüsünden 
bunların aleyhinde konuşulması için çok muh
terem Diyanet işleri Reisliğini müstakil hale 
getirelim. Bu, lâiklik prensibine de daha uy
gun düşer. Bendenizin de kanaati budur. Bu su^ 
retle bu kürsüden dinin siyasete âlet edilmesi 
de önlenmiş olur, sonucuna vardım. 

Tetkik ettim, çok muhterem Diyanet İşleri 
Reisliğini muhtar bir müessese haline getirir
sek acaba ne olur diye. Bu müessese muhtar 
olursa işlerini tedvir bakımından acaba kâfi 
derecede maddi imkânlara sahibolacak mıdır? 
Diye araştırdım. Muhterem Hocam Ali Fuad 
Başgil'in mütalâasını da göz önünde tutarak, 
Vakıflar idaresinin bütün mallarını çok muh
terem Diyanet îşleri Reisliğine verelim, kendi 
kendisini idare etsin, dedim. Dediler ki, Vakıf
ların bütün mallarını versek dahi, bunların ge
liri camilerimizin bakımını, tamir masraflarını 
bile karşılamaz, din adamlarımızın masrafları
nı dahi sağlamaz. Türkiye'de müstakil ve muh
tar bir Diyanet işleri Reisliğini yürütmeye fii
len imkân yoktur, dediler. Görülüyor ki, muh
terem Diyanet işleri Reisliğinin muhtar bir ıııü-
esese olması talebi yerine getirildiği takdirde, 
daha müşkül ve zor şartlar altına sokulmuş ola
caktır. 

Bunun yanında, gene aynı partiye mensup 
başka arkadaşlar, «Diyanet işlerinin Başkan
lıktan ayrılması teklifi ile hiçbir surette bağda
şamayacak bir surette, din işlerini bir âmme 
hizmeti olarak telâkki edelim ve Anayasaya bu 
şekilde bir madde koyalım, Devlet din işleri-
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nin yürütülmesinde daha geniş ölçüde yardım
larda bulunsun.» dediler. Biz şahsan bu telâk
ki tarzını da lâik devlet esasına pek uygun bul
madık. Filhakika hem lâik bir devlette din dev
letten müstakil olmalıdır, devlet din işlerine 
hiçbir şekilde müdahale etmemelidir demek hem 
de lâik bir devlette devletin din işlerine yar
dım etmesini istemek bize birbiriyle pek bağ
daşır beyanlar olarak gözükmedi. Kaldı ki, din 
işlerinin ifası Devlet için yeni Anayasada bir 
âmme hizmeti olarak tahmil edilirse. Devlet ge
rek bu hizmetin ifası gerekse din işlerinin gö
rünmesine şu veya bu şekilde yardım dolayı
siyle, ister istemez, din işlerinin görülmesine 
müdahale eder endişesindeyim. Bu müdahale 
zaruri olarak ortaya çıkar kanaatindeyim.. Bu 
sebeple bu teklifi de lâiklik prensibine aykırı 
buldum. Bu müesseseyi çürütmeye müteveccih 
bir hareket olması dolayısiyle bu teklifi doğru 
buldum. 

Burada bir noktaya daha işaret etmek iste
rim: Maalesef Demokrat Parti zamanında duy
duğumuz ve bu endişeyle isyan ettiğimiz bir
takım sözleri şimdi burada işitmiş bulunuyo
ruz: «30 - 40 yıllık mazi.» 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuzda bu gibi 
sözlerin söylenmiş olmasını bendeniz esefle kar
şıladım. Bu şahıslar, Türkiye'de bu sözler yü
zünden 28 Nisan olaylarının ve 27 Mayıs İhti
lâlinin olduğunu unutacak kadar tegafül içinde 
bulunan arkadaşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 30 senelik mazi, 40 
senelik mazi dediğimiz zaman, onun içinde bü
tün Atatürk devri, Atatürk'ün bütün inkılâp
ları mündemiçtir. Bu maziye dil uzatmak, Ata
türk'e dil uzatmak demektir. Bunun yanında, De
mokrat Parti zamanında olduğu gibi, bir taraf
tan biz Atatürk inkılâplarına bağlıyız deyip bir 
taraftan da bu şekilde tahribat ve tahrikat yap
maya elbeteki, Anayasanın tümü üzerinde konu
şurken arz ettiğim gibi, kimsenin hakkı olmasa 
gerektir. 

Genfc aynı konuşmamda belirtmeye çalıştığını 
gibi, Türkiye'nin ve Türk Milletinin bağımsız ve 
şerefle yaşaması ancak Atatürk devrimlerine 
bağlı kalması ile mümkündür. Aksi takdirde 
dünya üzerinde yaşamasına imkân yoktur. Ma
demki yoktur, Atatürk devrine ve devrimlerine 

» dil uzatmak, Atatürk devrimlerini tahribe kal-
kışttıalk doğrudan doğruya Türk Milletini tah-
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ribe ve yeryüzünden kaldırmaya kalkışmaktır. 
(Alkışlar). Mademki bir insanın hür yaşaması, 
şerefle yaşaması, dinine sahibolarak yaşaması 
ancak hür bir toplumda, istiklâline sahip bir 
milletin ferdi olmakla mümkündür, şu halde, 
Atatürk devrini itham etmek suretiyle söz sarf-
eden arkadaşların samimiyetinden şüphe ederim. 
Çünkü bu arkadaşların bilmeleri lâzımdır ki, hür 
olmıyan bir milletin fertlerinin şerefli ve dinine 
sahip insanlar olarak yaşamalarına imkân yok
tur. Binaenaleyh birtakım misaller verirken, bir
takım meseleleri halle çalışırken arkadaşlarımı
zın her şeyden önce şu hususu ön plânda göz 
önünde tutmaları ve şu şekilde düşünmeleri ica-
beder : Bu millet ebediyete kadar hür ve bağım
sız bir millet olarak hangi şartlarla yaşayabilir? 
Bu şartları tespit etikten sonradır ki, bu daima 
bunları göz önünde tutmak suretiyledir ki, diğer 
memleket meselelerinin halline çare aramak ik
tiza eder. 

İşte bu bakımdan diyorum ki, bu arkadaşlar 
ilimden müceret, millî tarihimizden mücerret ko
nuşmuşlardır. 

Bu sonuncu nokta üzerinde bir nebze durma
ma müsaadelerinizi rica ederim. Sözlerim, tarih 
bakımından, çok kısa olacaktır. 

İstiklâl Savaşının gayesi, Türk Milletinin hür 
yaşamasını temin olduğu cümlemizin malûmu
dur. Atatürk devrimleri ise tamamen Türk Mil
letinin bağımsız olarak yaşamasının zaruri şart
ları ve icabı olarak yapılmış devrimlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, sonra unutmamak lâ
zımdır ki, 29 Nisan olayları ve 27 Mayıs İhtilâli, 
doğrudan doğruya Atatürk inkılâpları ve Ata
türk'ün ruhu adına yapılmıştır. Ve ihtilâllerin 
tabiî neticeleri şudur : İhtilâl hangi sebeplerle 
yapılmışsa, onun şartları gerçekleştirilecektir. 
Mademki 27 Mayıs İnkılâbı Atatürk'ün inkılâp
larını tahribeden D. Parti zihniyetine karşı ya
pılmıştır, Meclisimiz bir daha ihtilâl yapılma
ması için (Çünkü bir ihtilâl daha olursa memle
ketin içine düşebileceği durumu tahmin etmek 
güç değildir) Atatürk inkılâplarını kimsenin bir 
daha dil ve el uzatamıyacağı bir şekilde gerçek
leştirmek durumundadır. Meclisimiz buna mec
burdur. (Bravo sesleri) 

Burada bilhassa 5 nci fıkra üzerinde duruldu 
ve dini siyasete alet eden partilerin kapatılmaması 
istendi. Demekki 27 Mayıs İnkılâbına rağmen bâ
zı kimseler hâlâ dini siyasete alet etmek arzu-
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sundadırlar. Çünkü bu arzuyu taşımıyanların, 
dini siyasete alet etmek istemiyenLerin elbetteki 
bundan korkmaması lâzımdır. Mademki, 27 Ma
yıs İhtilâlinin yapılış sebeplerinden biri de, D, 
P. zamanında dinin siyasete alet edilmesidir. Şu 
halde, artık kimsenin aynı yollardan gelmeyi dü
şünmemesi, aklından geçirmemesi lâzımdır. 

Binaenaleyh dinî siyasete alet etmek istemi-
yen bir şahsın böyle bir maddeden korkmasına 
bir lüzum yoktur. 

Bu hususta, son olarak bir noktayı daha arz 
edeceğim : 27 Mayıstan önce Türkiye'de tek bir 
diktatörlük şartı vardır, o da Atatürk düşman
lığını yaratmak ve buna dayanmak idi. Fakat 
Ordu Atatürk'çü, Türk aydını Atatürk'çü oldu
ğu için bunu hazmedemezdi. Bu sebeple, Demok
rat Parti iktidarı bir yandan dinî istismar et
mek, diğer bir yandan da Atatürk'çü gibi gö
zükmek durumunda idi ve böyle iki yüzlü bir 
politika takibetti. Milletin mukadderatım, mil
letin kanuni emek ve şahsi menfaatlerini gerçek
leştirmek için kullanan bu insanlara karşı mü-
neverler ve gençler dinin siyasete alet edilmeme
si için o zaman Büyük Millet Meclisine sunulmak 
üzere bir kanun teklifi hazırlamışlardı. Bu ka
nun teklifi şimdi elimdedir. Bu kanun teklifi 
Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtında ihtilâlden 
önce hazırlanmıştı. 1924 Anayasasının 82 nci. 
maddesi gereğince bu kanun teklifini Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderdi. Gençlik Teş
kilâtı tarafından gönderilen kanun teklifinin 5 
nci maddesi aynen şöyle idi : Dini siyasete alet 
edecek surette her hangi bir siyasi partiyi veya 
bir siyasi parti mensuplarını kötüliyen veya 
öven kimse 3 aydan 6 aya kadar hapis ve para 
cezası ile cezalandırılır.» 

Her hangi bir siyasi partiye veya siyasi par
ti mensubuna siyasi menfaat ve nüfuz temin ede
bilecek surette dinî propaganda yapan veya tel
kinde bulunan veya dinî inanç ve kanaatleri is
tismar veya alet eden kimse 3 aydan 1 yıla ka
dar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır» 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, Türk 
gençliğini D. P. iktidarına karşı harekete geç
meye sevk eden âmillerden biri de, dinin siyase
te alet edilmesi, lâiklik prensibinin çiğnenmesi 
olmuştur. Demokrat Parti iktidarı, diktatörlü
ğü Atatürk devrimleri aleyhtarlığına dayandır
mak, maksadiyle Atatürk'ü ve devrimleri kötü-
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lemek, 27 yıllık mazi diye kötülemek istendiği 
için 28 Nisan hâdiseleri olmuş, 27 Mayıs İhtilâli 
yapılmıştır. 

Bendeniz 5 nci fıkrayı hakikaten takdirle kar
şılıyorum. Bu memlekette hakiki bir Müslüman, 
hakiki bir vatansever dini siyasete âlet etmeyi 
asla düşünemez. Bu sebeple de 5 nci fıkraya 
aleyhtar olamaz. Seyfi Öztürk arkadaşımız, va
tandaşlarımızın dinî inanç ve kanaatlerinden ötü
rü takdir veya tazyik edilmemelerini sağhyacak 
bir hükmün Anayasaya derç edilmesini haklı ola
rak istedi. Bu konuda tamamen kendileri gibi 
düşünüyor ve iltihak ediyorum. Hakikaten dinî 
inanışa sahip vatandaşlarımız, 1924 Anayasasın
da olduğu gibi, kötü hatiplerin müdahalesine 
mâruz kalmamalıdır. Bence 19 ncu maddenin 
3 ncü fıkrasına bir (kınanamaz) kelimesinin ilâ
vesi çok yerinde olur. Nitekim Türkiye Millî 
Gençlik Teşkilâtında hazırlanan halkın kanun 
teklifinin ikinci maddesinde de böyle bir fıkra 
vardır. Bu fıkrada, «Bir kimseyi dinî inançla
rından ötürü tezyif ve tahkir eden kimse 1 aydan 
6 aya kadar hapis ve yüz liradan bin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır.» hükmü 
vardır ki, dinî inançların şâliki olan kimseleri 
mâsun bulundurmaya sağlamaktadır. Kanaatim
ce, bu memlekette bunu sağlamakta zaruret var
dır. Yalnız bu konuda bir noktaya temas etmek, 
burada tamamen objektif konuşulmadığını da be
lirtmek lâzımdır. Bu memlekette dinî inanç ve 
vicdani kanaatlerden ötürü tezyif, tahkir ve if
tira edilenler yalnız dindar vatandaşlar olmamış
lardır. Bu memlekette bâzı değerli yazarlarımız, 
fikir adamlarımız Atatürk devrimlerine bağlı de
ğerlerimiz bâzı dergilerde ve gazetelerde, aslı 
esası olmadığı halde, masonlukla veya kominist-
likle veya dinsizlikle itham edilmişlerdir. Bu ze
vattan bâzıları, hepinizin bildiği gibi, Meclise gir
miş, Devlet idaresinin en yüksek kademesine çık
mış insanlardır. Bu insanları da durup durur
ken itham etmenin doğru olmadığı kanaatinde
yim. Bu sebeple, örneklerini tek taraflı verdik
leri için, objektif konuşmadıklarından şüphe et
tim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Arslan Bora. (Vaz geçti sesleri) 
ıSalhir Kurutluoğlu (Vaz geçti, sesleri) 
Necip San. 
NEıCÎP SAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

bir takrir sunuyorum, okuduktan sonra takriri-
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ıııin mucip sebeplerini arz edeceğim. Takririn 
mahiyeti şudur: «'Mevcut kanunların ve ilmin 
tesbit ettiği sıMıi, sosyal ve iktisadi kurallara 
aykırı dinî telkinde bulunalamaz, vaaz edilemez, 
dinî yayınlar yapjlamaz. Bu yasaklar kanunla 
düzenlenir.» 

'Bunun sebebi şu arkadaşlarım; Sayın Bahri 
Savcı arkadaşımın gayet güzel ifade ettiği gibi 
lâikliğin icaplarından birisi de; beşerî hayatımı
zın dinî ahkâmla tanzim edilmemesidir. 

19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasında siyasî ve
ya şahsî çıkar veya nüfuz sağlamalar yasak edi
liyor. Fakat hukuki, sıhhi... ilâh gerici telkinle
ri, hattâ kanunlara muhalefet telkinlerini mene-
demiyor zannederim. Sıhhi bakımdan - menetmi-
yor arkadaşlar, etmesi lâzımdır. Zira bir gün bir 
camide kürsüye bir vaiz çıkıyor, diyor ki, sakın 
çamaşırlarınızı kaynatmayınız. Onun içinde cin
liler vardır. Onlar öldüğü takdirde yarın ahiret-
te Allah tarafından onlara can vermeye davet 
olunacaksınız. Siz cahiller, âcizler bunlara can 
verebilir misiniz;1 Onları öldürmemek için çama
şırlarınızı kaynatmayınız. Yani cahil bir adam, 
kim bilir hangi maksada alet olarak milletin sıh
hatini bozmaya çalışacak, biz Devlet olarak buna 
dokunmıyacağız öyle mi? Buna asla Devletin di
ne karışması denmez. Bu; halkın sıhhatine kas-
dedenleri bu kasıtlarından alakoymaktır. Veya 
suçu işlemişse ona suçunun cezasını vermektir. 
4 ncü fıkra Ceza Kanunumuza, Medeni Kanunu
muza, sosyal nizamımıza aykırı vaizi arı menede-
miyor. Bir misal vereyim. 1958 Ramazanında, İs
tanbul Feneryölu Camiinde bir vaiz de bilezik
lerden bahsediyor, bilezik takanların bilezik yer
leri ayrı ayrı dilinmek suretiyle vücudundan ay
rılacaktır diyor. Yine diğer bir vaızda da dudak 
boyasından bahsediyor, dudak boyası domuz ya
ğından yapıldığı için süren kâfir olur diyor, ka
dınlar kocalarından boş düşer diyor. Nerede Me
deni Kanun? Bu vaizin karşısına neden çıkmıyor? 
Önergemde bu hususun kanunlarla düzenlenme
sini teklif ettim. Kanunlarla düzenlenmedikçe ar
kadaşlar, milleti ne arz ettiğim tarzdaki vaizle- | 
rin zararlı tesirlerinden, ne de bâzı nurcu yayın- j 
lan gibi yayın yapan yayın sahiplerinin yurt bü
tünlüğüne dahi kasdeden lıainane emelleri önlen- j 
mesi mümkündür. Gerici vaizlerin zararlı tesir- i 
lerine karşı konmamayız. Zira hiçbir kanunu
muz çamaşırlarımızdaki haşereleri öldür memeyi 
bize telkin eden vaizi - hukukçu değilim ama -
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zannederim tecziye edecek, hattâ m'âni olacak esas 
vazetmemiştir. İşte bu sebeple yeni kanuna ih
tiyaç vardır. Onun için kanunla düzenlenmesi 
için önergemde bahsettim. Gerici, hattâ milletin 
bütünlüğüne kasteden yayma karşı da mevcut 
mevzuatımız bizi korumaya müsait değildir. 

.Sayın arkadaşlar; Diyanet işleri Reisliği 
bütçesinin görüşülmesi sırasında da arz etmiş
tim. Bir kitap çıkıyor, ilgili Bakanlığın, İçişle
ri Bakanlığının görüşüne nazaran kitap zararlı 
yayınlardandır, toplatıyor. Durumu hukukileş-
tirmek için keyfiyet Savcılığa intikal ettiriliyor, 
mahkemeye veriliyor, mahkeme Diyanet İşle
rimin mütalâasını sonsyor, Diyanet İşleri Mü
şavere Heyeti rapor veriyor, türlü tesirler al
tında kitabın dinî olduğu bildiriliyor. Sanık be
raat ediyor, beraat ilâmları ve Müşavere He
yetinin kararının sureti çıkarılıp Türkiye'nin 
dört tarafına yayınlanıyor. Başka bir dâvada 
emsal gösterilerek diğer şahısta beraat ediyor. 
Burada mahkemenin yapacağı bir şey yok, çün
kü elinde kanun maddesi yok. Sayın arkadaş
lar komisyon, 19 ncu maddede lâikliği muay
yen bir ölçüde getirmiş olduğunu ifade ediyor. 
Komisyon büjyük bir tevazula biz, diyor, mad
denin c/o 90 nispetinde lâyikliği (getirdiğine ka-
aniiz. Ve ilâve ediyor; özel durumumuz dolayı-
siyle biz Devlet kontrolü ive sıyametini koyuyo
ruz, diyor. Bu suretle % 10 lâiklikten ayrıldı
ğını kabul ediyor, (öyle değil sesleri) İşte ben 
buna iştirak etmiyorum. Arkadaşlar, maddede 
ve komisyon bence lâikliği % 100 tesis ediyor. 
Fakat millet hayatına karşı suç işliyenleri me-
nediyor veya onu tecziyeyi mümkün kılıyor. 

Yani arkadaşlar dünyanın en ileri, en lâyik 
memleketinde 'bile olsa, bir din adamı çıkar da 
ibadethanede çamaşırlarınızı kaynatmayın der
se o memlekette o adam takipsiz mi ikalır. Ol
maz böyle şey arkadaşlar. Ama o memleketin 
Anayasasında o kayıt yoksa o memlekette böy
le bir adamın tasavvur edilememiş olmasından
dır. Onların lâik olduğundan bizim % 10 nis
petinde olmadığımızdan değil, bizim teminatı 
ancak Anayasamızda buluşumuzdandır. Bu su
retle Anayasaya takririmizdeki kayıtlar konmuş 
ve sıhhk teminatımız, sosyal teminatımız, ikti
sadi teminatımız bulunması için arz ettiğim 
takrirdeki kaydın konmasını ve bunun kanun
la düzenlenmesini Heyeti Aliyenizden istirham 
ediyorum. Lütuf sizlerindir. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Nihat Reşat Belger. 
NİHAT REŞAT BELGER — Muhterem ar

kadaşlarım ; 19 nen madde üzerindeki bâzı mü
lâhazalarımı müsaadenizle arz ederken hukuki 
açılan bir mütalâaya gidecek değilim. Bu, be
nim ihtisasım haricindedir. Ben, bu 19 ncu 
madde ile münasebeti olan ve bizi ilgilendirece
ğinden şüphem olmıyan bâzı tarihî malûmat 
arz edeceğim : 

1905 te Paris 'te tahsilde bulunduğum esna
da Fransız Mebuslar Meclisinde vahim bir olay 
oldu. Sağcı ruhban partisi üyelerinden Sgvetov, 
Mebuslar Meclisinde, Harbiye Nâzın Andri 'yi 
tokatladı. Bu olay üzerimde büyük bir etki ya
rattı. Bunun sebebini öğrenmek istedim. Va
tandaşlar ve bâzı tanıdığım Fransızlar dediler 
ki, Sağcı mebuslar, solcu radikal partisinin ki
lise ve din işlerine müdahale etmek istediği ka
naatinde olduklarından, iki parti arasındaki 
durum çok gerginleşmiştir. Bundan başka, 
sağcı partinin iddiasına göre radikal hükümet 
kiliseye ve Pazar vaizlerine devam eden subay, 
memurlar hakkında hakiki malûmat topluyor-
muş. Yani tıpkı bizde Sultan Hamit zamanın
da olduğu gibi, hafiye jurnalları alıyor ve su
bay ve memurlara ona göre muamele ediliyor
muş. Bahsettiğim tokatm sebebi bu fikir ve 
kanaatte olan partinin bir taşkınlığı addedildi. 
Fakat o zaman Fransa'da Laique bir idare 
mevcut değildi. Fakat aradan çok geçmeden 
kilisenin (yani din'in) Devletten ayrılması ka
rar altına alındı ve tatbik edildi. Ve Fransa 
resmen Laique bir Devlet olduğunu ilân etti. 
İşte Combes kabinesi alman bu karardan son
radır ki, Fransa'da Laisation teessüs etti. Se
nesi 1905 veya 1906 dır. 

Bu karardan sonra Congregation'Fer Fran
sa'dan çıkarıldı. Hastanelerdeki hemşireler ye
rine lâik hastabakıcılar getirildi. Fakat Fran
sız halkının anılması çok fazla olmadı. Bâzı' 
gösteri yürüyüşlerinden başka bir şey görül
medi. Parlementoda yine bir clerical (Ruhban 
ve kilise taraftarı) parti kaldı. Partinin La 
Roix yani Haç isimli bir gazetesi de vardı. 

Fransızlar bu yeni duruma kolaylıkla inti
bak ettiler. Mühim olan nokta budur. Fran
sızlar yeni kanuna riayet ettiler. Hükümet 
kadroları haricinde dinî terbiye devam etti. 
Orada din mektepleri var, din adamları ye
tiştiren fakülteler var, yani yüksek tahsili 
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vardır. Yüksek tahsil ile yetişen bu, çok yük
sek kültürlü bâzı kilise mensupları felsefe, ah
lâki, çok özlü vaizler veriyorlar. Bu vaizleri 
üniversite hocalarına kadar herkes dikkatle, 
zevk ve takdirle dinliyorlar. Bu da diğer mü
him bir noktadır. 

Şimdi biraz da İngiltere'den bahsedeyim. 
Orada dahi dinin siyasete alet edilmesi yoktur. 
İngilizler bu hususta çok titizdirler. Fakat 
1921 senesinde o zamanın Hariciye Vekilimiz 
olan Sayın Yusuf Kemal Tengirşenk'in başkan
lığında Londra Konferansına giden heyette 
müşavir idim. Londra'da Başpiskopos (Areh-
biohof of Canterbury) nin Türklük ve istiklâ
limiz aleyhindeki husumetleriyle mâruf Loid 
Jakar, Lord Gürzon ve arkadaşlarına nasıl 
yardım ' ettiğini, matbuatta ve Parlementoda 
dinî hisleri nasıl tahrik ettiğini ve Türklere 
Sevr Muahedesinin mutlaka kabul ettirilmesi 
lüzumunu ne derece şiddet ve taassup ile ileri 
sürdüğünü teessürle gördük. Böyle dinî hisler 
körüklenerek bir milletin diğer bir millet aley
hine kışkırtılmasının sulhun yerleşmesine ve 
daha sonra bu milletler arasındaki iyi münase
betlerin teessüsüne mâni olacak çok tehlikeli 
bir taktik olduğunu söyledik. Hattâ ben, Yu
suf Kemal Beyin muvafakati ile, Başpiskopos'-
daıı mülakat istedim ve kendisi ile görüştüm. 
Bu durumdan acı acı şikâyet ettim. Memleke
timizde harb esnasında tahaddüs eden müessif 
vakaların dinle hiçbir alâkası olmadığını ve 
bunların münhasıran, siyasi ve hariçten gelen 
entrika ve yardımların eseri olduğunu anla
mak ve Türk Milletinin ne kadar Tolirant ol
duğunu açık ve sarih olarak görmek için tari
himize bir göz atmak kâfidir. Bulgar, Rum, 
Ermeni, Gildanî, Nasturî \̂e Âsurî... ilâh. gibi 
muhtelif ırkların uzun asırlar boyunca vata
nımızda milliyetlerini muhafaza edegelmeleri, 
biz Türklerin onların dinlerine, dillerine ve 
tarihlerine dokunmadığımıza medyun oldukla
rını uzun uzadıya izah ettim ve zannettiğiniz 
gibi bir tarafta kuzular, diğer tarafta kurtlar 
yoktur, dedim. Sözlerim Başpiskopos'un hisle
rini, fikirlerini değiştirmedi. Değiştiremezdi. 
Maksadımız bu mülakatı bâzı İngiliz Devlet 
adamlarına nakletmek ve dinî taassuba kurban 
edilerek hayat hakkından mahrum edilmemek-
ligimizi istemek idi. Başpiskopos'un bu dinî 
husumeti birçok İngiliz siyaset adamları ve 
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gazetecileri nezdinde bir aksiseda bulamadı. 
Birçoklarının mesele millî menfaat ve İngilte
re'nin şevketi açısından ele almıyordu. Din bir 
rol oynamıyordıı. 

Amerika'da ne gördüm? Vaşington'da bâzı so
kakların başında «Kiliseye doğru» «to Church* 
yazılı levhalar gördüm. Bundan maada Ame
rika Mebuslar Meclisinin her oturumundan ev
vel bir papasın gelip dua ettiğini öğrendim. 
Buna rağmen Amerika'nın hiçbir tarafında 
din siyasete alet edilmiyor. 

Benden evvel konuşan hatiplerin şikâyetle
rini ve mülâhazalarını dikkatle dinledim. Bah
settikleri olaylar elbet çok teessüfe şayandır. 
Ve muzırdır. Bunlara, bu partilere bir hekim 
olarak arzı Syentome diyeceğim. Bu arzlar 
terkibedilinee teşhisi aşikâr olarak meydana 
çıkıyor. O da eehlet, hieabâver kesîf bir ceha
lettir. Derdin tedavisi de kendiliğinden orta
ya çıkıyor, ilim. ilim ve teknik sahasında 
son altmış sene zarfında birçok kıymetli adam
larımız yetişti. Bunların bâzıları ile pek ye
rinde olarak iftihar ediyoruz. Din sahasında 
da niçin aynı şeyi yapamıyalım? Niçin gayet 
değerli din adamları yetiştirmiyelim ? Bu 
memleketin dinî terbiyesini cahil ellere bırak
mak büyük bir hata olur. Yüksek malûmunuz
dur ki insanlar bir ilâhî merveilleye inanmak 
arzu ve ihtiyaçlarmdadır. Bunun önüne geçile
mez. Dinin mânevi hükümleri ahlâki bir ka
nundur. insanlar her yerde ve her zaman po
lis veya jandarma ile karşılaşmaz. Allah kor
kusunun kalplerde ruhlarda hâkim olması çok 
temenniye şayandır, ileri Batı memleketlerin
deki durum ile bizdeki durumun çok farklı 
olmasfhm tek sebebi onlardaki kültür bizdeki 
cehalettir. Bundan şüphe edilemez. Eğer biz 
bu cehaleti gidermeye ve değerli din adamları 
yetiştirmeye teşebbüs etmezsek bizde bu lâik
lik dâvasının mâkul ve salim bir şekilde halle
dilmesine imkân tasavvur edemiyorum. Bu se
beple 19 ncu maddenin dördüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif- ederim : 

Dinî cehaletle mücadele maksadiyle Devle
tin murakabesi altında olmak ve fertlerin vic
dan hürriyetine aykırı olmamak şartiyle dinî 
eğitim ve öğrenim serbesttir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takrirler var okuyoruz. 
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Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa tasarısının 19 
ncu maddesi kâfi derece aydınlanmış bulunmak
tadır. 

Kifayeti müzakere teklif ediyorum. Reye ko
nulmasını arz ve teklif ediyorum. 

Ahmet Şener 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu madde üzerinde kâfi derecede görü

şülmüştür. Bu sebeple tadil teklifi vermiş olup 
da konuşma sırası gelmemiş üyelerle komisyo
nun cevap ve konuşma hakları muhfuz olmak 
kaydı ile 'kifayeti müzakerenin oya konulması
nı arz ve teklif ederim. 

Zeki Baltacıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasanın 19 ncu mad

desi üzerindeki müzakerelerin kâfi bulunduğunu 
yüksek Meclisin takdirlerine sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Adnan Başer 
(Oya oya, sesleri) 

BAŞKAN —. Efendim, müsaade buyurursa
nız, takrirleri okuyalım. Usulü bozmıyalım. Bü
tün takrirler okunsun efendim, usul budur. 

Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu madde ile ilgili müzakereler, madde

nin her yönden noksan ve gâyrikâfi olduğunu 
göstermiştir. 

Çeşitli münakaşalara son vermek, milletimi
zin bünyesine uygun bir madde tedvin etmek 
için, maddenin takrirlerle birlikte komisyona 
havalesini arz ve teklif ederim. 

Seyfi Öztürk 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin arz ettiğim sebeplerden do

layı aşağıdaki şekilde yazılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Abdülhadi Toplu 

Madde 19. — Herkes vicdan ve dinî inanç ve 
kanaat hürriyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı ol-
mıyan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbest
tir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere ka-
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tılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

Din, eğitim ve öğretimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcile
rinin isteğine bağlıdır. Devlet, Anayasa esas
larına uygun olmak şartiyle, halkın çoğunlu
ğunun veya gerekli görürse, azınlıkta olan din 
veya mezhep mensuplarının din ihtiyaçlarını 
veya din eğitim ve öğretimini sağlıyacak kamu 
hizmetleri koyar ve gereken teşkilâtı kurar. 
Kimse siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağ
lama maksadiyle her ne suretle olursa olsun, 
dinî ve din duygularını yahut dince kutsal sa
yılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kulla
namaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu 
yolda kışkırtanlar kanuna göre cezalandırılır. 
Dernekler yetkili mahkemece ve siyasi partiler 
Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
19 ncu maddenin aşağıda arz ettiğim şekilde 

tadilini arz ive teklif ederim. 
Madde 19. — Devlet ve din 'her biri kendi 

şahsına dâhil olduğu işlerde muhtar ve .müsta
kildir. 

Bütün din ve mezhepler kanunun himayesi 
altındadır. 

Umumi ahlâk ve âdaba aykırı lOİmamak ye 
âmme nizamını bozmamak şartı ile herkes men-
subolduğu din ve mezhebin icabettirdiği iba
deti kendi teamüllerine uygun 'olarak yapmakta 
serbestir. Devlet hiejbir surette buna müdalhale 
edemez. Bu teamülleri değiştirecek kanun çıka
ramaz. 

Hiçbir Skisi zümre, grup, siyasi parti, dinî 
ibadet ve âyin serbestliğini 'bozamaz, önliyemez. 
Veya kişileri ibadet ve âyinlere katılmaya zor-
lıyamaz, kimsenin yaşayış 've inanç tarzını de-
netliyemez. 

Hiç kimse, her hangi Ibir dinî âkide ve kana
atlerinden ve bunların açıklanmasından dolayı 
rahatsız edilemez. 

.Çocuklar reşit oluncaya kadar dinî terbiye
lerini ana ve 'babaları tâyin eder. 

Engin kişiler veya küçüklerin kanuni tem
silcileri istemezlerse dinî öğretime tâbi tutula
mazlar. Türkiye'de mevcut ve müesses din, mez-
Ihep mensuplarının sırf dinî ihtiyaçlarını elbir
liği ile karşılamak veya yardımlaşmak gayesi 
ile cemiyet kurabilirler. 

Kuracakları cemiyetler umumi surette cemi
yetler hakkındaki Ibükümlere tâbidir. 

Hiç 'kimse, mevcut ve müesses din ve mezhep 
mensuplarını dinî duygularından dolayı sözle 
veya yazı yahut karikatür gibi ifade vasıtası ile 
incitecek hareketlerde bulunamaz. 

Umumi ahlâk ve âdalba aykırı almamak ve 
âmıme nizamını bozmamak ışartı ile herkes men-
sulbiolduğu din veya mezhebin âkide ve esasları
nı sözle veya yazı ile yaymakta veya okutmakta 
serbestir. 

Dinî neşriyat, umumi neşriyat dışında ayrı 
bir kanuna, murakabe ve tahdide tâbi tutula
maz. 

Sadettin Tokbey 

Temsilciler iMeclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 19 ncu maddesinin aşa

ğıda arz ettiğim şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Fethi Elgüu 

Madde 19. -— Herkes vicdan 've dinî inanç 
ve kanaat (hürriyetine sahiptir. Kanun düzenine 
veya (genel ahlâka .aykırı olmıyan ibadetler, 
dinî âyin ve törenler -serbestir. kimse ibadete, 
dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç, vo 
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dinî eğitim, 
öğretim ve öğrenim serbestir. Ancak, kişinin 
kendisinin ve küçüklerin de kanuni temsilcile
rinin isteğine bağlıdır. Kimse, ısiyasi veya şalisi 
çıkar veya nüfuz sağlama maksadı ile her ne 
suretle olursa olsun din veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez, kötüye kullanamaz. Dinî inanışlar ve dinî 
semboller yazı, resim veya karikatür ile tezyif, 
rencide ve istihza edilemez. Bu yasaklar dışına 
çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka
nuna göre cezai andı rlır. Dernekler yetkili mah
kemece ve siyasi partiler Anayasa 'Mahkemesin
ce temelli kapatılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 19 ncu ^maddesinin aşa

ğıda yazılı şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

IV. inanma, vicdan ve fikir hürriyetleri 
Madde 19. — İnanana, vicdan, din ve dünya 

görüşünü açığa vurma hürriyetlerine dokunu
lamaz. 

a) inanma ve vicdan hürriyeti : Kimse açı 
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ğa vurduğu din ve dünya görüşünden dolayı I 
kınanamaz. 

'Kimse din ve dünya görüşünü açıklamaya 
zorlanamaz. 

Dinî farizaların, yahut bir din veya mezhep 
(mensupları arasında 'gelenek olarak yerleşmiş 
dinî tören ve âyinlerin muayyen eşjkâl ve ölçü
leri içinde yalnız veya topluca, özel veya açık 
olarak icrası kanunun teminatı altındadır. Si
yasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlamak mak
sadiyle dinleri, din duygularını veya dinlerce 
mukaddes tanınan şeyleri anları överek veya 
kmıyarak, istismar etmek yasaktır. 

Bu yasağın müeyyideleri kanunla tâyin olu
nur. Din eğitim, öğretim ve öğrenimi reşitler 
için kendi ve küçükler için de onları terbiyeye 
kanunen 'hakkı olanların isteğine /bağlıdır. 

Esat Çağa 

Yüksek Başkanlığa 
Tekke ve zaviyelerin, başka isim ve şekiller

le hortlamam ası için 19 ncu maddenin ikinci 
fıkrasının şu şekilde tâdil edilmesini arz ve 
teklif ederim. Rauf Gökçen 

2 nci fıkra: Kamu düzenine veya genei ah
lâka aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyin ve tö
renler, teamüle göre, - muayyen yerlerde ser
besttir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak izah ettiğim sebeplerden dolayı 

19 ncu maddenin 2 nci fıkrasına aşağıdaki iba
renin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«Dinî topluluklar bu âyin ve törenleri ken
dilerine mahsus mabetlerde ve din adamlarının 
eliyle icra edebilirler.» 

Hermine Kalüstyan 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin üçüncü fıkrasının aşağı

daki şekilde tadilini arz eclerim. 
(Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere ka

tılmaya zorlanamaz. Dinî inanç ve kanaatler 
şahsidir.) 

Alaettin Ergönenç 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın fıkra ola

rak eklenmesini teklif ederim. 
«Kimse dinî inanç ve kanaatlerinden ötürü 

kınanamaz». Alp Kuran j 
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Yüksek Başkanlığa 

19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasının 2 nci (is
teğine bağlıdır) ibaresinden sonra (Ayrıca din 
öğrenim yer ve araçlarının kontrolü Devlete 
aittir.) cümlesinin konularak maddenin aşağı
daki şekilde yazılmasını teklif ederim. 

«Dinî eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin 
kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni temsil
cilerinin isteğine bağlıdır. Ayrıca din Öğrenim 
yer ve araçlarının kontrolü Devlete aittir.» 

Remziyo Baturbaygil 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasının aşağıda

ki şekilde tadilini arz ederim. 
(Din eğitim ve Öğrenimi reşit olanların ken

di isteğine, reşidolmıyanların da temsilcilerinin 
isteyip istememesine bağlıdır.) 

Alaettîii Ergönenç 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasına «Devlet 

bu imkânı sağlar» cümlesinin ilâvesini arz ve 
teklif ediyorum. 

Salih Türkmen 

Yüksek Başkanlığa ' 
Sözle arz ve izahına'çalıştığım sebeplerle, 19 

ncu maddenin beşinci fıkrasının aşağıda > azılı 
şekilde değiştirilmesi hususunun oya konması
nı saygıyle teklif ederim. 

Sahir Kurutluoğlu 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukuki temel nizamlarını, kısmen de olsa dinî 
inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi men
faat veya şahsi çıkar sağlama maksadiyle, her 
ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygula
rını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz. 

Yukarki yasaklar dışına çıkılamaz veya baş
kası bu yolda kışkırtılamaz. 

Yukarki yasaklara uymıyan dernekler yet
kili mahkemece ve partiler Anayasa mahkeme
since temelli kapatılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası 

olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Cevdet Aydın 
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Madde 19 fıkra 4 : Devlet, Anayasa esasla- [ 

rina uygun olmak şartiyle halkın çoğunluğunu 
veya gerekli görürse, azınlıkta olan din veya 
mezhep mensuplarının din ihtiyaçlarını veya 
din eğitim ve öğretimini sağlıyaeak kamu hiz- I 
metleri koyar ve gereken teşkilâtı kurar. 

Yüksek Başkanlığa I 
Küçüklerin ahlâki gelişmesinde ve ruhî se- I 

lâhetinin temellerinin atılması.ıda büyük rol 
oynıyacak olan din eğitim ve öğreniminden, I 
kanuni temsilcisinin hatası yüzünden, mahrum 
bırakılmasını sağlıyabilecek kudrette olan 4 ncü I 
fıkranın (madde 19) son cümlesinin tayyedil- I 
meşini arz ve teklif ederim. I 

Rauf Gökçen 

Madde 19,. 4 ncü fıkra: Din eğitimi ve öğ- I 
renimi, ancak kişilerin kendi isteğine bağlıdır. I 

Yüksek Başkanlığa I 
19 ncu maddenin 4 ncü fıkrasiyle 5 nci fık- I 

rası arasına şu fıkranın eklenmesine delâletle- I 
rini saygı ile arz ederim. , I 

Necip San I 

Kimse, mevcut kanunlara ve ilmin tesbit et- I 
tiği sıhhi, sosyal ve iktisadi kurallara aykırı I 
dinî hitabe ve telkinde bulunamaz va'zede- I 
mez dinî yayın yapamaz. Bu ydsak kanunla I 
düzenlenir. I 

Yüksek Başkanlığa I 
19 ncu madde hükümlerinin; din müessese- I 

sinin Devlet himayesinden masun bırakılmasına I 
sebebolmaması için, bu maddeye bir fıkra da- I 
ha ilâve edilmesi faydalı olacaktır. I 

6 ncı fıkra olarak şu cümlenin eklenmesini I 
arz ve teklif ederim. I 

Rauf Gökçen I 

6 nc^f ıkra : Din müessesesinin geliştirilme- I 
si ve millî eğitimiyle yardımcı bir unsur hali- I 
ne getirilmesi hususunda yapılacak plân ve I 
tekliflerin tatbiki, Devlet tarafından destekle- I 
nir. I 

Yüksek Başkanlığı I 
19 ncu maddeye, ilim heyeti tarafından ha- I 

zırlanan Anayasa ön tasarısındaki 12 nci mad- I 
denin 3 ncü fıkrasının aynen alınmasını arz ve I 
teklif ederim. I 

Mehmet Göker I 
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Fıkra: Devlet, Anayasa esaslarına uygun 

olmak şartiyle, halkın çoğunluğunun veya ge
rekli görürse azınlıkta olan din veya mezhep 
mensuplarının din ihtiyaçlarını veya din eği
timini sağlıyaeak kamu hizmetlerini koyar ve 
gereken teşkilâtı kurar. 

BAŞKAN — Efendim, ou önergelerin hepsi 
aşağı yukarı maddenin tadilini ve çeşitli konu
ları tazammun etmektedir. Bu itibarla, oku
nuş sırasıyla oya sunacağım. 

SEYFÎ ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bu 
önergeler içinde komisyonun iltihak ettikleri 
açıklansın efendim. 

(Seyfi öztürk'ün önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, iltihak ediyor mu 

efendim f 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY - - İltihak et

miyor efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 

önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Abdülhadi Toplu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 

Önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sadettin Tokbey'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN —• Komisyon iltihak ediyor mu 
efendim? 

SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — iltihak et
miyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Fethi Elgün'ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu 
efendim ? 

SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Etmiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Esat Çağa'nm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK

SOY — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Bu takriri oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir.' 

(Rauf Gökçen'in önergesi tekrar okundu.) 
- BAŞKAN — Komisyon?.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Ek madde mevcuttur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN •— Komisyon katılmıyor. Takri
rin nazara alınmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Hermine Kalüstyan'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER, AK-

SOY — Katılmıyoruz. f 

BAŞKAN — Takriri oyunuzı sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

(Alaettin Ergöııcnç'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi

yenler... Reddedilmiştir. 
(Alp Kuran'm takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon.?.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(Remziye Baturbaygil'iıı önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.'.. Kabul etmiyenler-.. Kabul edil
memiştir. 

(Abdullah Ergönenç.'in önergesi tekrar okun
du. > 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Reddedilmiştir. 

(iS-alih Türkmen'in önergesi tekrar okundu.) 
OBAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner

geyi [kabul edenler,. Kabul etmiyenler.. Red
dedilmişti]1, 
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(Sahir Kurutluoğlu'nün önergesi yeniden 

okundu.) 
BAŞKAN —. Komisyon söz istiyor. Buyu

run, Muammer Aksay, 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Efendim, bu önergenin fikrine katılı
yoruz. Seyfi öztürk, de buna benzer teklifte 
bulunmuştu. Ancak bu teklifte iki kelimenin 
değiştirilmesini istiyoruz: «kimse, Devletin. 
sosyal, iktisadi, siyasi veya hukuki temel düze
nini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandır
ma...» diyoruz. Zıt inanç demiyoruz. Dinî inan
cın zıt olması istenmiş gibi bir manâ çıkmasın 
diye, «din kurullarına dayandırma veya siya
sî veya şahsi çıkar nüfuz sağlama amacıyla...» 
diye devam ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oya su
nuyorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

(Cevdet Aydın'in önergesi tekrar okundu.) 

Komisyon katılıyor mu efen-

AKSOY — Katılmı-

BAŞKAN 
d im? 

SÖZCÜ MUAMMER 
yo iniz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oya sunuyorum, kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmemiştir e,f endim-

(Rauf Gökçen'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim. ? 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor bu öner

geyi, oya sunuyorum, kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

(Necip San'm önergesi tekrar okundu.) 
^ BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Hayır 
efendim, katılmıyor; muhtevası maddede var
dır. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

(Rauf Gökçen'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
. SÖZCÜ, MUAMMER AKSOY — Katılmı

yoruz efendim- Bu, kanunla yapılacak bir hu
sustur. 

159 



B : 43 12.4 
BAŞKAN —. Komisyon katılmıyor, öner

geyi oya sunuyorum, kabul edenler.. Etrniyen-
ler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

(Mehmet Göker'in önergesi tekrar tokundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

SÖZCÜ MUAMMER AESOY 
tılmıyorm efendim. 

1961 O : 3 

Hayır ka-

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, öner
geyi oya sunuyorum; (kabul edenler.. Efcmiyen-
ler-. Kabul edilmemiştir. 

önergeler bitti. Yüksek "heyetinizce dik
kate alınması kabul edilen tahrirdeki esasları 
da içine almak suretiyle maddeyi okuyoruz. 

IV. Düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri. 

a) Vicdan ve din hürriyeti. 
MADDE 19. —• Herkes, vicdan ve dinî inanç 

ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı 

olımıyan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbest
tir. 

Kimse, ibadete, dinî Ayin ve törenlere ka

tılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilci
lerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi 
çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne 
suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına 
çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka
nuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili 
•mahkemece ve siyasi partiler, Anayasa Mah
kemesince tem'elli kapatılır-

BAŞKAN —-Bu şekilde 19 ncu maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenier... 1.9 ncu madde kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

13 Nisan Perşembe günü saat 10 da toplan
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 19.15 
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Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihra

cına yetki verilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

— A — 
Şevket Adalan 
AM Rıza Akbıyıkoğlu 
Neemi Akçasu 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Abdıülkerim Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alacan 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Alltınsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkam 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Doğan Avcıoğlu 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 

— B — 

Şeref Bakşık 
Zeki Baltacuoğlu 
Kâmil Başaran 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya k&tılmıyanlar 

Açık üyelikler 

• 273 
: 196 

193 
l 
2 

77 

[Kabul edenler] 
Nihat Reşat Beüger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgim 
Hikmet Binark 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Ratıp T ahir Burak 

— c — 
Hızır Cengiz 
Ömer Samiih Coşar 

- ç -
Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
îsmail Selçuk Çakır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 
Rif at Çini 
Bahri Çolakoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Egiın 

Şükûfe EMtler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgüaı 
îımadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
İlhan Esen 

— p _ 
Bedî Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Gölker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Abdurrahman Nafiz 
Güılman 

JMuhittin Güıiin 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

w 
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Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

— I — 
Rıza Isıtan 

— t — 
M. Rauf înaıı 
Toryıût TnÖTllî 
Xt3iJ.1v/U 1 1 İ U İ 1 U 

— K — 
Kadircan Kaflı 
Hermıne Kalüstyan 
Münci Kapani 
Bedri Karafa'kıoğlu 
Ömer Karahasan 
Enver Zdya Karal 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Sahir Kurutluoğlu 

— 161 — 
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I Ethem Serim 

Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 

T Dündar Soyer 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskaris 

- M -
Perid Melen 
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
ibrahim Saffet Omay 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 

— Ö -
İhsan ögat 
ibrahim öktem 

— A — 
Lûtfi Akadlı 
Ataılay Akan 
Ahmet Akar 
Muammer Aksoy 
Nurettin Akyurt 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Nurettin Ardıç/oğlu 
Fuat Arna 
Âmil Artus f (I.) 
Fetih Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Ahmet Atılgan 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban (B.) 

B : 43 12. 
Halim önalp 
Şinasi Özdenoğlu 
İlhan özdü 
Fakih özfakih 
Mazlıar özkol 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

_ p _ 
Emin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
ibrahim Senil 

I Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Avni Başman 

j Remziye Baltırlbaygdl 
Mehmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hakkı Kâmil Beşe 
Etem Boransü 
Osman Bölükbaşı 

• — 0 — 

Alev Coşkun 

Nazif Çağatay (t.) 

- Ş -
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Reşat Tardu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 

— E — 
Adnan Entanık 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Turhan Feyzioğltt 

— G — 
Kemal Zeki Gençosman 
V'asfi Gerger 
ismet Giritli 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 

' — H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

Vahit Turhan 
_ U — 

Hüseyin Ulusoy 
- Ü -

Feridun Üstün 
— V -

Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

_ Y _ 
Cemal Yavuz 
Fehmi/Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz ^ 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 

İsmail inan 
Şefik inan 

— K — 

ihsan Kabadayı 
Yekta Karaımıstafaoğlu 
Muharrem ihsan Kızıl-
oğlu 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş (B.) 

_ D — 
Necati Duman (I.) 

[Reddedenler] 
Suphi Doğukan 

[Çekinserler] 
Abdullah Ipşiroğlu 
Ahmet Şener 

[Oya katılmıyanlar] 
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— M — 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

— O — 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Otan 

— Ö -
Atıf ödül 
Feridun Şakir öğünç 
Altan öymen 
Rüştü özal (B.) < 

B : 43 
Mehmet özbay 
Halil özmen 

12.4 

Nihat Sargına! p 
Ragıp Sarıca 
Kemal Satır 
Bahri Savcı 
îlhamı Soysal (î.) 

_- T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 

. 1961 O : 3 
Cahit Talaş (B.) 
Salâhattin Tandal (I.) 
Derviş Sami Taşman 
(I.) 
Zeki Tekiner 
Osman Tosun (B.) 
Tarık Zafer Tunaya 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen (B.) 

— Ü — 
İsmail Ulutaş 

Ragıp Üner (B.) 

— Y — 
Nüvit Yetkin 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 

«•» 



B : & 12.4.1961 0 : 3 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı «D» işaretli cetvel ile Devlet Memurları aylıklannm tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs

mında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 273 . 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 194 
5 Reddedenler : 1 

% l\^J' Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : o 

[Kabul edenler] 
_ A — 

Şevket Adalan 
Aihmet Akar 
AM Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
İsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Abdülkerim Akyüz 
Ekrem AM'oan 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Alttmsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Ankan 
Ferhan Arkan 
Şevket Asbuzıoğlu 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Ataman 
Doğan Avcıoğlu 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 

— B — 

Şeref Bakşık 
Zeki Baltaenoğlu 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Suphi Batur 
Kemali Bayazı/t 
Rauf Bayındır 

Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgim 
Hikmet B'inark 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Ratıp Tali ir Burak 

— C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Samiih Coşar 

- ç -
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçuk Çakır-
oğfhl 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 
Bahri Çolalkoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

_ E — 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şüküfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
îmadettin Elmas 
Lûtfi Eniğin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Saift Naci Ergin 
Alaetffcin Ergönenç 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Ilamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
îlhan Esen 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— p _ 
Bedî Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
Cevdet Q*eböloğlu 
Kemal Zeki Gençosnıan 
Abdülkadir Göğüs 
Ali îhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 

Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günaltay 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

_ H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 

— I — 
Rıza Isıtan 

- î -
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

— K — 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Mürııci Kapani 
Bedri Karafalkıoğlu 
öoner Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
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- ö -

Atıf Ödül 
İhsan ögat 
ibrahim öktem 
Halim önalp 
Şinasi özdenoğhı 
İlhan özdü 
Fakih Özfakih 
Mazhar özkol 
Orhan öztrak 
Sevfi öztürk 

.4.1961 0 : 3 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer. 
Emin Soysal -. 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Aip Kuran 
Sahir Kuruıtluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Orhan Mersinli 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O —. 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 

— A — 
Lûtf i Akadlı 
At/alay Akan 
Burhan Akdağ 
Muammer Aksoy 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan 
Nurettin Ardı^oğlu 
Fuat Arna 
Âmil Artuş i 
Fethi Aşkın (B.) 
Ahmet Atılıgan 
Şevki Aysan 

— B — 

Cihad Baban 
Cemil Sait Barlıas 
Avni Başman 

— P — 
EminvPaksüt ] 

Fikret Paımir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirineeioğlu 

— S — 
Necip San 
İUıami Sancar 
Selim Sarper 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 

Remziye Batırfoaygil 
Mehmet Baydur (B.) 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hakiki Kâmil Beşe 
Etem Boransü 
Osman Bölükba§ı 

— .0 — 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
— D — 

Avni Doğan 
Necati Duman (I.) 

— a — 
Bülent Ecevit 

P 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

— T — 
Reşat Tardu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Vecihi Tönük 

— a — 
Vasfi Gerger 
İsmet Giritli 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Göfcsu 
Rahımi Günay 
Turan Güneş 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 

— t — 
İsmail İnan 
Şefik İnan 

K 
İhsan Kabadayı 
Enver Ziya KJaral 

Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Sıalih Türkmen 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 

— Ü -
Feridun Üstün 

— V — 
Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz 
Avni Yurdabayrak 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 

Yekta Karamustafaoğlu 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 
Kemal Kurdaş (B.) 

— M — 
Forid Melen 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

— 0 — 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Otan 

ö 
Feridun Şakir öğünç 

[Reddedenler] 
— O — 

Ferruh Güven 

[Oya katılmayanlar] 
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Altan Övmen 
Rüştü özal (B.) 
Mehmet özbay 
Halil özmen 

S 
Âdil Sağıroğlu 
Nihat Sargınalp 
Ragıp Sarıca 

Bahri Savcı 
Hhami Soysal (î.) 

— T — 
Ahmet Tahtakılıc (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Salâhattin Tandal (î.) 
Derviş Sami Taşman 
(t) 

Zeki Tekiner 
Osman Tosun (B.) 
Tarık Zafer Tunayî 
Kemal Türkoğlu 

_ V — 
İsmail Ulutaş 

- t r -
Ragıp Üner (B.) 

_ . Y _ 
Oemal Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

— Z — 

Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 

» e « «<.. 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 4 0 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvel ile Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı lasmmda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 

Komisyon raporları (1/73) 

/ T. C. . , , , - . . . 
Başbakanlık 24 2 19*>ı 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1424/635 

Temsilciler [Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı 16 . 2 . 1961 tarihinde kararlaştırılan 
«1960 malî yılı Muvazenei Umumiyeye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvel ile Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne daıir olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı .cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
' , Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

' GEREKÇE 

Adalet tevziinin büyük yükünü omuzlarında taşıyan hâkimlerimizin en yakın yardımcısı ve 
Yargıtay, mahkemeler ile adalet dairelerinin esaslı rüknü olan ve nihayet işlerin sürat ve inti
famla tedviri hususunda mesailerinden âzami fayda sağlanan 'başkâtip ve kâtipler ile mahkeme
lerden sadır olan hükümlerin infazı ile görevli icra <mcmur ve yardımcıları ve yine ceza ilâmla
rının infazı ile görevli ceza evi personelinin büyük 'bir 'kısanı, baremin en alt derecesinden baş-
lıyan ve mütevazi bir aileyi geçindirmesi ancak mümkün olahilen maaşlarının temin ettiği mad

dî imkânlarla karşı 'karşıya -bulunmaktadır. 
Hâkimlerimizin, muvaffakiyetinde bu kıymetli ve-çalışkan memurların ışeref hissesi olduğu in

kâr kabul etmez bir hakikattir. Zira, (birçok ahvalde tamamen hâkimle bera'ber insan takadinin 
üstünde 'bir faaliyet göstermek suretiyle onun hadimi olmakta 'hâttâ 'bu uğurda sıhhatlerini da
hi fedaden çekinmemekle, meslekî selâ'bet ve fedakârlığın son haddini göstermekten bir an ol
sun fariğ 'kalmamışlardır. * 

Ekserisi haremin alt derecesinden maaş 'aian bu personel gösterdiği fedakârlıkla çalışmanın 
semeresini, ancak amirlerince terfie lâyık görülerek kanunî terfilerinin fiilen yapılması suretiyle 



— 2 — 
cüz'i de olsa terfi farklanm alarak hiraz olisun içinde bulundukları maddî sıkıntıdan kurtulmak' 
imkânında (bulabilmektedir. 

Halbuki, bu memurların bir kısmı, terfi müddetini ikmal ettiği ve teffie hak kaşandığı hal
de kadrosuzluk sebebiyle terfi edememek durumuna girmiş (bulunmaktadır. 

Esasen mahdudilan gelirlerine terfileri sebe'biyle eklenecek farkın, hu memurlarımızın du
rumlarında yaratacağı ferahlığın da mühim bir rol oynayacağı ve onları içinde (bulundukları »on
suz üzüntü ve hodbinlikten kurtaracağı hususu da göz önünde tutulması lâzımgelen bir 'keyfi
yettir. 

Ayrıca 'kazanılmış 'bir hakkın elde edilememesinden mütevellit ruhi tepkinin mesai ve lıiz-
metteki muhtemel inikası da hesaba katıldığı takdirde, bu personeli gerek maddî ve gerekse ma
nevî bakımlardan mutmain kılmanın ancak elde ettikleri hu hakların kendilerine tanınması su
retiyle mümkün olacağı sonucuna varılmıştır. 

Bütün hu sebeplere binaen, Yargıtay başkâtip ve kâtipleriyle, mahkeme 'başkâtip ve kâtipleri, 
icra memuru ve yardımcılarının ve ceza evi personelinin bu mevzudaki mağduriyetlerini gider
mek, mesailerinden beklenen randımanı almak, vazife şevklerini 'artırmak ve onlara, daha mü
sait geçim imkânı 'bahşetmek mıaksadiyle, kendilerine kadro tahsisi suretiyle terfilerinin sağlan-
•ması hugün için zaruri bir durum 'arz ettiği cihetle; mevcut kadrodan ilişik kanun tasarısına 
bağlı 1, 2, 3 sayılı cetvellerde gösterildiği üzereT14 aded 600 liralık hâkim kadrosu ve 51 aded 
250 liralık ve 20 aded 200 liralık gardiyan kadrosu iade edilmesine mukahil, 'muhtelif derecede 
daha yüksek 122 başkâtip ve kâtip, 35 icra memur ve yardımcısı ve 19 ceza evi personeli kadro
su istihsali ve Yargıtayda mevcut kadroların derecelerinin yükseltilmesi derpiş edilmiştir. 

îade edilen kadrolarla alınması istenilen kadrolara ait tahsisat tutarı birbirine tevafuk et
mekte. hulunduğundan Adalet teşkilâtı için her yönden faydalar sağlıyacağmdan şüphe buhmmı-
yan bu kanun tasarısı hütçeye hiçbir surette külfet tahmil etmemektedir. 

Adalet Komisyonu rapora 
T. C. 

Temsilciler Meclisi 6.3.1961 
Adalet Komisyonu 

Esas No : 1/73 
Karar No : 3 

Yüksek Başkanlığa 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı «.D»1 işaretli cetvel ile Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kânuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanım tasarısı Adalet ve Maliye Bakanlıklarının 
temsilcileri huzuru ile encümenimizde tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede ileri sürülen mütalâa encümenimizce de uygun görülmüş ve Hükümet tasarısındaki 
kanun metni aynen ve komisyon mevcudunun ittifakiyle 28.2.1961 tarihinde kabul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Maliye Komisyonu ve Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyona tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Atalay Sırrı Türkmen Salih Ercan Abdullah Alişiroğlu Osman 

Arıkan Vedat Baltacıoğlu Zeki Demirlioğlu Nef'i Ergüven Nedim. 

•Özdenoğlu Şinasi Perk Hayrettin Şakir Sağıroğlu Adil Selek Hulusi 

( S- Sayısı : 40 ) 



— 8 — 
Maliye - Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. 1/73 
Karar No. 33 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı «D» işaretli cetvel ile Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı 
16 . 2 . 1961 tarih ve 71-1424/635 sayılı Bakanlar Kurulu kararına iktiran eden ve Adalet Komisyo
nunun 6 . 3 . 1961 tarih ve Esas 1/73 Karar 3 sayılı yazılariyle Maliye Komisyonu ve Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden müteşekkil Karma Komisyona tevdii kararlaştırılan 
tasarı komisyonumuzca 28 . 3 . 1961 tarihinde müzakere edildi ı 

Adalet Bakanlığı teklifinin gerekçesinde de tafsilâtı ile izah edildiği gibi Adalet işlerinin emni
yet, sürat ve intizamla yapılması hususunda mesailerinden âzami surette faydalanılan Başkâtip 
ve kâtipler ile icra memuru ve yardımcıları ve ceza personelinin büyük bir kısmı baremin en alt de
recesinden başlıyan ve mütevazi bir aileyi zor geçindirebilen maaş sahibi bulunan bu memurların 
terfi müddetlerini doldurdukları halde kadrosuzluk yüzünden terfi edemedikleri göz önünde tutu
larak hazırlanmış bulunan bu kanun, hakiki bir ihtiyacın ifadesi olarak görülmektedir. 

Bu kanunla mahdudolan gelirlerine bir miktar fark ilâve edilmesi mesai saatleri dışında dahi 
canla, başla çalışan bu memurların durumlarında yaratacağı ferahlığın yaptıkları hizmete fayda 
sağlıyacağı nazara alınması lâzınıgelen bir keyfiyettir. 

Bundan başka iktisabedilmiş bir hakkın elde edilmemesi dolayısiyle hâsıl olacak ruhî tepkinin 
hizmete vâki olacak akislerini de kısmen önlemiş bulunacaktır. 

Bu kanunla Başkâtip ve kâtiplerin, icra memur ve yardımcılarının ve ceza evi personelinin terfi
hi sağlanacağı gibi vilâyetlerde vazife gören Başkâtip, kâtip ve yardımcıları ile zabıt kâtibi ve yar
dımcıları için 122, icra memur ve yardımcılarına 35, ceza ve tevkif evleri memurlarına da 19 yeni 
kadro verilmek suretiyle kadroda bir genişleme imkânı kısmen temin edilmiş olmakla çok fasla 
iş hacmıyla karşı karşıya bulunan bu hizmetlerin daha süratle temini sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu kanunla Adalet bütçesine hiçbir malî külfet tahmil etmeyip vilâyetlerin açık bulunan 
600 lira maaşlı 114 hâkim kadrosu ile ceza evi tevkif evleri kadrosunda 20 aded 250 liralık baş
gardiyan ve 51 aded 200 liralık gardiyan kadroları ile Temyiz Mahkemesinin 311 aded kadrosu 
kaldırılarak 311 aded muhtelif derecelerde Temyiz Mahkemesi başkâtip, kâtip ve mübaşir kad
roları ve vilâyetlerde 122 başkâtip ve kâtip, 35 icra memur ve yardımcısı ve 19 ceza evi perso
neli kadrosu teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda arz edilen sebeplerde açıkça göstermektedir ki âmme hizmetlerinin salâmet ve sür
atle görülmesi için gerekli kadrolan temin tnaksadiyle Personel Dairesinin bir an evvel çalışır 
hale getirilmesi ihtiyacı kendini kuvvetle hissettirmektedir. 

Kanun tasarısının şevkini mucip sebepler komisyonumuzca yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve tasarının başlığı ile birinci maddesinde yazılı bulunan 1960 malî yılı, 1961 

7.4.1961 

(S- Sayısı : 40 ) 
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ve 2 nci yürürlük maddesi ise 30 Nisan 1961 olarak değiştirilmek suretiyle kabul olunmuştur. 

Temsilciler Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkam 
Şevket Adalan 

Üye 
Cevdet Aydın 

Üye 
Şeraf ettin Yaşar Eğin 

Üye 
Ziya Müezzinoğlu 

Başkanvekili 
Muhittin Gürün 

Üye 
Hakkı Kâmil Be&e 

Üye 
Bedî Feyzioğlu 

Üye 
Mazhar özkol 

Sözcü 
Sait Naci Ergin 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Enver Kök 

Üye 
Vefik Pirinçcioğlu 

Kâtip 
İhsan ögat 

Üye 
Fethi Çelikhaş 

Üye 
Ferid Melen 

Üye 
Âdil Toközlü 

Üye 
Cahid Zamangil 

( S- Sayısı : 40 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı «D» işaretli cetvel ile Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmından ilişik (1) sayılı cet
velde ve Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı kısmından ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aded ve unvanları yazılı kadrolar çıkarıl
mış ve ilişik (3) sayılı cetvelde derece, sayı ve 
unvanları yazılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna 
ekli (1) sayılı cetvelin mezkûr Bakanlığa ait 
'kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüce girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
Bakanı yürütür. 

. Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tiizemen 

içişleri Bakanı 
İV. Zeytinoğlu 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtdkthç 

16.2 . 1961 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

M. î. Kızıloğlu 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tdhtakılıç 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
TP. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakam 
Ş. Koçatopçu 

$a. - Ya. ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı 
C. Baban B. özal 

MALİYE - BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 
DEĞIŞTlRlŞl 

1961 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı «D» işaretli cetvel ile Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmından ilişik (1)* sayılı cet
velde ve Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba

kanlığı kısmından ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aded ve unvanları yazılı kadrolar çıkarıl
mış ve ilişik (3) sayılı cetvelde derece, sayı ve 
unvanları yazılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna 
ekli (1) sayılı cetvelin mezkûr Bakanlığa ait 
kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 Nisan 1961 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

(S. Saywi:'40) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

(D cetvelinden çıkarılacak kadrolara ait cetvel) 

Aded Ücret D. Memuriyetin nev'i 

Adalet Bakanlığı 

VİLÂYETLER 

Ceza ve tevkif evleri 

12 Başgardiyan 
13 Gardiyan 

20 
51 

250 
200 

[2] SAYILI CETVEL 

(3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden 
çıkarılacak kadrolara ait cetvel) 

Yargıtay Kalemleri 

6 Başkâtip ' 2 
7 » 17 
8 > 17 
8 Birinci Sınıf Başkâtip Yar

dımcısı 2 
9 » » » 18 
9 İkinci Sınıf Başkâtip Yar

dımcısı 2 
10 » > » 16 
10 Memur 8 
11 » 38 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

950 
800 
700 

700 
600 

600 
500 
500 
450 

D. 

12 
13 
13 
14 

Memuruyetin nev'i 

Kâip 
» 

Mübaşir 

VİLÂYETLER 

Başkan, Hâkim, Üye, Sulh] 
Hâkimi, Cumhuriyet Baş
savcılığı Başyardımcısı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

1 Yardımcıları, Cumhuriyet i 
j Savcısı ve Yardımcıları, 
I İcra Hâkim ve Hâkim 
j Yardımcıları, Sorgu Hâ-
j kimleri, Yargıtay Üye 
^Yardımcıları 

(•S* Sayısı: 40) 
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SAYILI CETVEL 

(3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ek
lenecek kadrolara ait cetvel) 

D. Memuruyetin nev'i 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Yar git a Kalemleri 

6 Başkâtip 
7 » Yardımcısı 
8 » » 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 Kâtip l 

13 » 
13 Mübaşir 

VİLÂYETLER 

Kâtipler 

7 ["Başkâtip, başkâtip yar-] 
8 Jdımcılan, zabıt kâtibi, za-l 
9 pbıt kâtip yardımcıları vef 

10 [kâtip - J 

Aded Maaş 

18 
20 
20 
24 
38 
50 
55 
66 
20 

15 
25 
35 
47 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
350 

800 
700 
600 
500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İcra Memur ve Yardımcıları 

M* ] 
8 icra memur ve yardımcı-
9 -{lan 

10 | | 
" l J 

Ceza ve tevkif evleri 

5 Müdür 
6 » 
7 » 

11 İdare memuru 
10 Memur 
11 » 
8 öğretmen 
9. » 

Tabip 
» 

Eczacı 

0 
0 
5 
5 
5 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

800 
700 
600 
500 
450 

• ı ıoo 
950 
800 
450 
500 
450 
700 
600 

1 100 
950 
800 
800 

— — ı 

( S- Sayısı : 40 ) 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 4 1 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek sarî 
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki * 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu 

ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma 

Komisyon raporu (1/65) 

T. C. 
Başbakanlık 21 Şubat 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1426/585 , 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 2 .1961 ta-
rihinde^ kararlaştırılan «Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E K E K Ç E 

Yurdumuzun en kıymetli tabiî servetlerinden olan su ve toprak kaynaklarımızın plânlı bir şe
kilde istismarı konusu 1937 yılında Devletçe takdir edilmiş ve 3132 sayılı Kanunla 31 milyon lira
ya kadar sâri taahhütlere girişilmesi hususunda Bayındırlık Bakanlığına yetki verilmek suretiyle Su 
işleri sahasındaki yatırım politikasına gerçek surette başlanmıştır. 

Bu politikanın daima artan bir önemle günümüze kadar devam ettirilmesinin neticesi olarak 4100, 
4649, 5259, 6089, ve 7030 sayılı kanunlarla yukarda sözü geçen 31 milyon liralık yetki bir milyar li
raya çıkarılmış, ayrıca 6200 sayılı DSÎ Teşkilât Kanununun 37 nci maddesiyle, her yıl ödenecek mik
tarı o yıl bütçesinin % 50 sini geçmemek üzere 5 yıla kadar sâri taahhütlere girişmek hususunda Ba
yındırlık Bakanına yetki verilerek Su İşleri sahasında yapılacak yatırım faaliyetinin devamlılığı ka
nuni teminat altına alınmıştır. 

Bu yetkinin kullanılması her sene bütçelere konan tahsisatın sarfı ile gerçekleştiril'e gelmekle bera
ber bâzıları (büyük çapta olan pek çok adedde işin ödeme durumlarında elastikiyeti temin için sârr 
taahhüt yetkisinin yanı başında bono ihraç yetkisi de verilmiş idi. 

' Filhakika, ilk önce 1948 yılında yayınlanan 5259"sayılı Kanunla 120 milyon liraya kadar bono 
çıkarılması hususunda Maliye Bakanı yetkili kılınmış, daha sonra 6425, 6656 ve nihayet 7030 sayılı 
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kanunlarla bu yetki 600 milyon liraya çıklarjUmıç ve senelik tediye- miktarı da 85 milyon lira olarak • 

- tesbit edilmiştir. 
1960 malî yılı başında bu 600 milyon liralık yetkiden 42 milyon lira kalmış bulunmakta idi. 
Halen bu miktardan 10 milyon bakiye kalmış* bulunduğuna nazaran gerelk bugüne kada-r girişil

miş, gerek bundan sonra girişilecek olan sâri taahhütlerin müşkülâtsız bir şekilde yürütülmesi için 
lüzumlu bonoların ihracı hususunda kanunlarla yerilen yetki sona ermek üzeredir. 

Bu sefbeple yeni bir kanunla, Su îşleri alanındaki yatırımın hacmi ve önemiyle oranlı bir ölçü
de bono ihraç yetkisi verilmesine ihtiyaç hâsıl olmuş bulunmaktadır. Bu ihtiyacın başlıca mucip se
bepleri aşağıdazikredilmiştir: 

1. Genel olarak bütçelerdeki tahsisat ele alınmış bulunan işlerin gerektirdiği malî külfetleri an
cak, karşılıyabilecek durumda olup mevsim şartlarının müsait gitmesi ve mütaahhitlerin iş yapma ka
biliyetlerinin fazla olması takdirinde normal bir tempoya göre derpiş edilen ödeme plânlarına naza
ran miktarı bir hayli yüksek ödeme zaruretleriyle daima karşılaşılmaktadır. 

2. Feyezan hasarlarına mâruz bulunan bâzı su inşaatında kış mevsiminin tesirlerinden korun
mak için inşaatı ikmal etmek veya bu maksadı temin edecek muayyen bir merhaleye ulaştırmak za
rureti vardır. Bu da mevsim sonunda inşaatın toparlanması sırasında munzam bâzı tediyeleri icab-
ettirmektedir. 

3. Memleketimizin, bilhassa dış ödeme bakımından, bugün içinde bulunduğu şartlar karşısında 
kredili tekliflerden istifade etmek hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu bir yol teşkil etmektedir. Bu 
hususta girişilecek anlaşmalar behemahal kısa veya uzun vadeli bonoların ihracına bağlı bulunmakta
dır. Bugün DSÎ hizmetlerinde kullanılan Makina Parkının değeri yarım milyar lirayı bulmaktadır. 
Bu Parkın daimî surette ayakta tutulması için gerekli tamir, yenileme ve takviye işleri kredili tek
liflerden faydalanarak nispeten uygun şartlarla karşılanabilmektedir. 

Baraj ve Hidroelektrik santrallerin daimî teçhizatı için de aynı hal varit bulunmaktadır. 
Yukarda izah edilen mucip sebeplerle, senelik ödeme miktarları ilişik kanun tasarısında tesbit edil

miş bulunan 4Ö0 milyon liraya kadar bono çıkarma yetkisinin kanunlaşması zaruri görülmüştür. 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi , 8.4. 1961 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu. 
Esas No: 1/65 
Karar No: 34 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono 
ihracına yetki verilmesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılıp Başbakanlığın 21 Şubat 1961 tarihli ve 71-1426/585 sayılı raporu ile 
gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun tasarısı, gerekçesinde mufassalan izah olunan mucip sebeplere istinaden Devlet Su İşleri 
Umum. Müdürlüğünce, girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık miktarı faizleri ile bir
likte 110 milyon lirayı geçmemek üzere yeniden 400 milyon liraya kadar bono ihracı için Maliye Ba
kanına yetki verilmesini temin maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere bono ihracına mütaallik kabul olunan kanunlarda tev
hit edilmiş olan miktarlar 7030 sayılı Kanunla senelik tediye miktarı 85 milyon lira-olmak suretiyle 
600 milyon liraya çıkarılmış ve lâyihanın sevkı tarihinde de 10 milyon ve bugün' ise 3 milyon lira ba-

( S. Sayısı ; 41 ) 
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kıye kalmış olduğu, bu suretle bugüne kadar girişilmiş ve girişilecek olan sâri taahhütlerin yürütü
lebilmesi için bono ihracı hususunda kanunlarla verilmiş bulunan yetkinin sona ermiş olduğu anlaşıl
maktadır. 

Bu sebeple Devlet Su İşlerine mevdu hizmetlerin devamını mümkün kılmak üzere bono ihracı 
için Maliye Bakanına yetki verilmesine dair olan bu tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarının 1 nei muvakkat maddesi geçici madde ve madde met
nindeki 1960 tarihi 1961 olarak komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Temsilciler Meclisinin tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Şevket Adalan 

Üye 
Adnan Başer 

Üye 
RedİFeyzioğlu 

Başkanıvekili 
Muhittin Gürün 

Üye 
Hakkı Kâmil Beşe 

Üye 
Rıza Isıtan 

Üye 
Âdil Toközlü 

Sözcü 
Sait Naci Ergin 

Üye 
Cengiz Hızır 

Üye 
Ferid Melen 

Üye" 
Cahit Zamangil 

Kâtip 
thsan ögat 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Üye 
Vefik Pirinçcioğlu 

* 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Devlcıt Su İşleri Umum Müdürlüğünce girişi
lecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü kuruluş ve jgörevleri hakkındaki 6200 
sayılı Kanunun 37 nei maddesi gereğince giri
şilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak ve 
yıllık miktarı faizleriyle birlikte 110 milyon li
rayı geçmemek üzere yeniden 400 milyon lira
ya kadar bono ihracına Maliye Bakanı mezun
dur. 

İç taahhütler dolayısiyle ihracedileeek bono
ların miktarı yılda 60 milyon lirayı geçemez.-

Çıkarılacak bonolar her sene Devlet Su İdle
ri Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak ta'.m-
sattan itfa olunur, 

MALİYE - BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 
DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünce girişile
cek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MLADDE 1- — Tasarının birinei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere 7030 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile verilmiş olan 600 milyon liraya kadar 
bono ihraç yetkisinin kullanılmıyan kısmı iptal 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Birinci mad
dede yazılı yıllık bono ihracı yetkisinin 1960 
malî yılı içinde kullanılabilecek miktarı, bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 7030 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden aynı 
yıl içinde çıkarılmış bulunan bono miktarı ten
zil edilmek suretiyle tesbit olunur. 

îç bonolara ait 60 milyon liralık takyitte de 
aynı esas tatbik edilir. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

13 . 2 . 1961 
Devlet Başkam ve 

Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

31. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma bakanı 

A. Tahtakilıç 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

M. î. Kıziloğlu 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakam 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Tahtakilıç 

Ticaret Bakam 
M. Baydur 

Güm. ve Teıcel Bakam 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakam 
Ş. Kocatopcu 

İmar ve İskân Bakanı 
R. Özal 

Karma Ko. 

MADDE 2. —• Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
bono ihracı yetkisinin 1961 malî yılı içinde 
kullanabilecek miktarı, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 7030 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine istinaden aynı yıl içinde çı
karılmış bulunan bono miktarı tenzil edilmek 
suretiyle tesbit olunur. 

İç bonolara ait 60 milyon liralık takyitte de 
aynı esas tatbik edilir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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