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SUNUS 

TOrkiye Cumhuriyeti'nin, nttfusun biiyiik ~ogunlugu Islam dinine mensup olmakla birlikte 

devlet mekanizmasmm laik nitelik Ul§1dl~ anayasal bir ilke olarak kabul edilmesiyle kendine Ozgii 

bir model olu§turdugu ku§kusuzdur. "Laik Tiiriye Devletinde Diyanet l§leri Ba§kanhg1" ba§hkh bu 

tezin amac1, laik devlet cihaz1 i~inde dinsel hizmetleri diizenlemekle i§levlendirilmi§ bir kurumun 

varhgrmn ortaya ~lkardlg1 hukuki problematigi, idare hukuku kavram ve kurumlan ~er~evesinde 

degerlendirmektir. Laik olarak nitelenen yap1 i~inde TOrkiye'de devletin dini Orgiitleme arac1 olarak i§lev 

gOren Diyanet l§leri Ba§kanhg1, bu ama~la ~ah§mada idari bir birim olarak, yukanda belirtildigi iizere 

idare hukuku kavramlan ~er~evesinde, Orgiit yap1s1, gOrevleri, merkezi idareyle ili§kileri, yetkileri, 

personeli ile mallan bakmundan ele ahnmak.ta ve bunlarm herbiri kurumun kurulu§ tarihi olan 1924'ten 

1991 yih sonuna uzanan s~ i~indeki farkltla§malanyla incelenmektedir. <::ah§manm ilk bOliimiinde, 

TOrkiye'de devlet ile devlet dl§l yaptlar arasmdaki din kaynakll ili§kiler cumhuriyet Oncesi kurulU§ 

a§amalarmdan giiniimiize getirilerek olaylar ve olgular diizleminde ak.tanldl. lkinci bOliim, kurumun 

yukanda belirtildigi iizere idare hukuku kavramlari ~~vesinde irdelenmesine Ozgiilendi; bunun i~in de 

ele ahnan her bir konuda Oncelikle teknik veriler yans1ttlm1§, ardmdan bu veriler l§1gmda beliren 

sorunlar analitik yOntemle ele ahnml§ttr. U~iincii Mliimde Oncelikle Diyanet l§leri kurumuyla ilintili 

olarak TOrkiye Cumhuriyeti'nin laik ve e§itlik~i bir devlet olma nitelemesi sorgulanarak, bu kavramlar 

~er~vesinde Ba§kanhgm §imdiki haliyle ya da farkh bir diizenlemeyle idari yap1 i~inde yaptlanmasmm 

veya i§levinin sivil toplum i~indeki gruplarca iistlenilmesinin uygunlugu tarb§tldl. 

<::ait§manm temel ekseni hukuk olmakla birlikte, incelemede konunun Ozelligi geregi 

hukuk Oncesi ve Otesi s~ler, dolaylSlyla ~ ve yontemler de kullantlml§ttr. Hukuk boyutuyla ilgili 

olarak yasama meclislerinin tavrr ve icraatlarim yans1tan tutanak. dergileri, tiim ilgili mevzuat, yargi 

kararlan, diger hukuki literatiir tarandl. Bunun yam srra, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 ve TOrkiye Diyanet 

Vak.fi'mn tiim yaymlan, Ozellikle ilk Mliim i~in Cumhuriyet, Milliyet, Gilne§, Sabah, Gilnaydm, 

Tercilman, Zaman, Milli Gazete, Vatan, Zafer gazeteleri, en yiiksek tirajh haftahk haber yaym1 

orgam olmas1 nedeniyle Nokta ve farkh lslamc1 gOrii§leri yans1tmalarmdan Otiirii Sebililrre§ad, Ogilt, 

Islam, Kitap Dergisi, Mektup, Teklif, Yorilnge ve lktibas dergileri kolleksiyonlan gOzden 
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g~irildi; lngilizce yabanc1 sfireli yaymlarda konuyla ilgili olarak yeralml§ ilgili haber ve yorum 

kaynaklanna lstanbul Amerikan Kiitliphanesi araclhg1 sayesinde ill~ kavramlarm yi.iklenmesi sonucu 

uydu kanahyla elde edilen bibliyografyayla ula§tldl. <;ah§mada kullantlm1§ olan Dllstur, Resmi 

Gazete ve yasama meclislerinin tutanak dergileri salt dipnotlarmda zikredilmi§; aym y<>ntem sfireli 

yaymlarda yeralml§ olan ve imzall dahi olsa yalmzca haber niteligi ta§1yan yaztlar i~in de uygulanml§tlr. 

Dipnotlannda zikredilen incelemelerin yeraldlg1 yaymlar i~in cilt, say1 ve sayfa s<>zcttkleri 

zikredilmemi§tir; romen rakkamlariyla belirtilenler cildi belirtmekte, ardmdan sayi, yayinlandlgt ytl ve 

sayfa numarasma yerverilmektedir. 
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Anadolu'da ba§layan Kurtulu§ Sava§1 v~ sonrasmda yaptlanan Tiirkiye devletinin ana ilkesi 

olarak «milli luokimiyet>ID benimsenmesi, dine ve Umtete dayal• bir dOzenffi yerine, lfilk ve ulusa dayah 

yeni ve farkh bir siyasi seyime gidildi~ini gosterqiekteydi. Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas1yla, 
! 

egemen siyasi kadrolan, ba§tan beri dii§ilncelerinde varolan ve icraatlanna yans1yan lfilk nitelige, 

giri§tikleri hukuksal diizenlemelerle toplumsal ve kiiltiirel boyutlar da katmaya yah§tl. Tiirkiye'de 

yalmzca devlet-din ili§kilerinin geli§im siirecinin de~il, Tiirkiye Cumhuriyeti devletinin yap1smm da 

kendine ozgil ko§ullardan kaynaklanan bir laiklik anlay1§1yla belirlendigi soylenebilir. 

Tiirkiye'de devlet-din ili§kilerinin geli§im siirecinde, bir yandan de~i§en diinya 

konjonktiiriiniin Tiirkiye'deki yans1malanyla ote yandan iy dinamiklerle §ekillenmi§ farkh siyasalar 

goriiliir. Diger bir ifadeyle, Tiirkiye siyasal ya§ammm kilometreta§l niteligindeki olaylan devlet-din 

ili§kilerinde farkl1 siyasalann izlendigi donemlerin de belirleyicisidir. 1945'e kadar olan donem iyindeki 

Cumhuriyet'in ilam oncesi kurulu§ ve ilam izleyen tek parti y1llan; yok partili diizene geyilmesinden 

1950 seyimlerine kadar ya§anan donem; Demokrat Parti iktidannm ya§and1g1 1950-60; 1960'1ar ile 

1970'ler ve en son olarak da 1980 sonras1, devlet-din ili§kileri bak1mmdan da farkllla§an siyasalarm 

goriildii~ii siireylerdir. 

A. Tiirkiye Devletinin Kurulu~ Ydlarmdan 1945'e Uzanan Donem 

20 kanunusani 1337 (1921) tarihli ve 85 say1h Te~kilah Esasiye Kanunu'nun 1 ilk 

maddesine konulan "Hakimiyet bila kaydil llart milletindir" ifadesiyle ulusal egemenlik ilkesini 

benimseyen yeni Tiirkiye devleti, boylelikle ideolojik seyimini ortaya koydu: iimmet yerini millete 

birakm1§ti2. lktidann tamamiyle ulusa dayandmldl~1 goriilen ve devlet dini hakkmda hiybir hiikmiin 

1 Bkz. Dustur, Ill, 1 (1929), 196-199. 

2 Bu ideolojik sec;imin kaynaklan ve sonuc;lan Prof. Dr. Tank Zafar Tunaya tarafmdan aynnt1!1 olarak 
degerlendirilmi§tir. An1lan gorO§ler ic;in bkz. T.Z.Tunaya, TDrkiyenin Siyasi Hayatmda Bat1/tla§ma 
Hareketleri, Istanbul 1960, 215-230. Diger bir eserinde ifade ettiQi Ozere, Prof.Tunaya'ya gore, " ... 
teokratik (lslami) bir monar§iden, layik-demokratik sisteme, milli hakimiyet kanahndan ula§1lm1§t1r". Bkz. 
T.Z.Tunaya, fslamc1/1k Cereyam Me§rutiyetin siyasi hayat1 boyunca geli§mesi ve bugune b1rakt1g1 
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yeralmad1~ 1921 Anayasas1, giiniin ko§ullan gereJti, iktidarmm kaynaJtm1 Allah'tan alan saltanatl da 

hukuki bir varbk olarak tanunak zorunluluJtunu du~du3 . Bu yeli§ki, Kurtulu§ Sava§I'na kattlmI§ olan 

farkh gruplarm4 sonraki meclislerde de old§turduklar1 deJti§ik ak1mlarm uzla§tmlmas1 

zorunluluJtunun do gal bir sonucuydu5. D<:inemin k9§ullanmn zorunlu klldt~ bu yeli§kiler bir yana, 

sava§ sonras1 iyin <:ing<:iriilen yizginin «ulusal» devltte yOnelik oldugu ve sava§m salt eski «teokratik

monaqik» yap1y1 ya§atmak iyin yapilmad1Jt1 bii tak1m diizenlemelerden saptanabilmektedir6: 

mese/eler, Istanbul 1962, 147 vd. 

3 Anilan Anayasa'nm, «maddei mOnferide»sinde, 5 e~IOI 1336 tarihli Nlsab-1 mOzakere kanunu'nun 1 
inci maddesinde kabul edilmi§ olan "BOyOk Millet Meclisi, Hilafet ve Saltanatm Vatan ve Milletin istihlas ve 
istiklalinden ibaret olan gayesinin husulOne kadar §eraitl atiye dairesinde mOstemirren in'ikad eder" hOkmOne 
gendarme yap1lm1§t1. Bu konuda bkz. C(.Ozek, TOrkiyede Laiklik Ge/i~im ve Koruyucu Ceza HOkOmleri, 
Istanbul 1962, s. 20, dipnot 5. Aynca, 1921 Anayasasmm 7. maddesinde meclise, "ahkam1 §er'iyenin 
tenfizi" gorevi de verilmi§ti. Ancak AtatOrk bunun yanhzca bir "kli§e" oldugunu, "§er"in "kanun" anlamma 
geldigini belirterek, "ahkam1 §er'iye demek, ahkam1 kanuniye demekten ba§ka bir§ey degildir ve olamaz" 
demi§tir. Bkz. Nutuk, cilt 11, Istanbul 1934, 203. 

4 Anadolu'da istilaya kar§J orgOtlenme ve mOcadelenin sOrdOrOlmesinde din adamlarmm rolOne ili§kin 
olarak bkz. $.Mardin, "lslamc1hk", Cumhuriyet Donemi TOrkiye Ansiklopedisi, VII, 1937-1938. 

5 Prof. Dr. Vasfi Ra§id Sevig'e gore, " ... saltanat1n, bahusus hilafetle birle§mi§ bir saltanatm kaldinlmasm1 efkan 
umumiye henoz kabul edecek vaziyette degildi •. Bkz. V.R.Sevig, " 23 nisan 1919'dan 24 nisan 1924'e kadar 
Anayasa Hareketleri ",Ankara Hukuk FakO/tesi Mecmuas1, VIII, 1-2 (1951), 1 (Bu makalenin ba§llgmdaki 
23 nisan 1919 tarihinin bask1 hatas1 olabilip, dogrusunun 23 nisan 1920 olmas1 gerektigine ili§kin bir 
gorO§ igin bkz. B.Daver, TOrkiye Cumhuriyetinde Layiklik, Ankara 1955, 66 dipnot 34). Aynca, "Bizim 
igin yap1lacak §ey; milleti ittihad1 tam halinde bulundurarak, Makam1 Hilafete kar§I vuku bulan taarruzu defetmek igin 
bir cesareti medeniye ve lslamiye gOsterrnek suretiyle hayat1m1z1 tahkir ederek yoromektir" §eklinde niyetlerini 
belirtmi§ olan K1r§ehir Mebusu MOfit Efendi ve arkada§larmm gorO§leri igin bkz. TBMM Zablt Ceridesi I, 
1 (3.bas1 - 1959), 36 ve ilk Meclis'in Oyelerinin hilafet ve saltanat hakkmdaki gorO§leri ile sonrasmm 
lslami gorO§IO bir yazar tarafmdan degerlendirilmesi igin de bkz. A.Dilipak, Cumhuriyete Giden Yo/, 
Istanbul 1989, 320 vd. Ote yandan bu donemdeki gidi§at, bag1ms1zhgm1 aide etmeye gah§an TOrkiye'nin 
bir anlamda lslamm manevi merkezi olma yolunda ad1mlar atmakta oldugu kan1s1n1 da 
uyand1rabilmekteydi :1919 eylOIOnden 1921 agustosuna kadar Anadolu'da incelemelerde bulunmu§ bir 
Fransrz gazetecisinin de bu gorO§O destekleyen intibalan igin bkz. B.Georges-Gaulis, Kurtulu~ Sava1~1 
S1rasmda TOrk Milliyet9i/igi, gev. C.Yazansoy, Istanbul 1981, ozellikle 111-112. lngiliz YOksek 
Komiser/iginin direktiflerini uygulamak isteyen Halife'nin M1srr ve Hind Miis!Omanlan Komitesi tarafmdan 
tehdit edilmesi, onlarm Anadolu'daki mOcadeleyi Hristiyanlara kar§J lslamm haklanni koruyan bir hareket 
olarak gordOgOnO gosterir. Aksi yonde bir degerlendirme i9in bkz. B.Oran, AtatOrk Mil/iyet9iligi Resmi 
/deo/oji D1~1 Bir lnceleme, 2.bas1, Ankara 1990, 145. Ancak, ulusal bag1ms1zhk sava§mm ilk evresinde 
(1919-22), lslamm, "bir alternatifin yoklugundan OtOrO hareketin ideolojik temeli olarak kullamld1g1" da ileri 
sOrOlmO§tiir. Bkz. M.Sadiq, "The Religious Outlook of the Turkish Revolution", Ankara Oniversitesi 
Siyasal Bilgiler FakO/tesi Dergisi (AtatOrk 6ze/ Say1s1), XXXVI, 1-4 (Ocak-Arallk 1981), 254. Prof. Dr. 
Erdogan Tezig'e gore, Osmanh lmparatorlugu'nun resmi ideolojisi olan Islam, Milli MOcadele y1llannda, 
her iki hOkOmetin elinde degi§ik amac;larla kullanilm1§t1r. Milli MOcadele'nin daha ba§larmda, Mustafa 
Kamal. lslam1 devrimci bir yonde kullanm1§, olas1 tepkileri onleyebilmek ic;in, sava§m amacmm Hilafet ve 
Saltanatm kurtarilmas1 oldugunu belirtmi§tir. Buna kar§11Jk emperyalist gOc;ler ve bunlarla i§birligi 
halindeki Istanbul HOkOmeti, Milli MOcadeleyi etkisiz k1labilmek i9in, lslam1 kar§J devrimci bir arag olarak 
ict isyanlarda kullanm1§t1r (Bu konuda bkz. Tezig, 1923-1938 Doneminde Siyasal Parti Programlarmda 
Sosyal ve Ekonomik GorO§ler", AtatOrk Doneminin Ekonomik ve Toplumsa/ Sorunlan 1923-1938, 
Istanbul 1977, 65). 

6 Nitekim bu durum o donemde lslamc1 gorO§O savunan baz1lari tarafmdan da saptanm1§t1r. Ozellikle 
Rasih Efendi'nin, "pagavra" olarak nitelendirdigi "eski Kanunu Esasi"yle getirilmi§ "irsen istihkak"; diQer bir 
ifadeyle, monar§ik yap1 aleyhine konu§malan ictin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, I, 24 (3.bas1 - 1960), 271-
273. Harvard Oniversitesi'nden bir Turk ogretim Oyesine gore, Birinci DOnya Sava§1 ve izleyen 
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Meclis'in 24 nisan 1336 (1920) tarihli oturumunda Mustafa Kemfil, "Mecliste miltekasif iradei milliyeyi, 

bilfiil mukadderatl vatana vaz1Ulyed tanrmak umdei esasiyedir. Tt!rkiye B11yilk Millet Meclisinin fevkinde bir 

kuvvet mevcut de~ildir" ifadesini kullanm1§ 7; 7 haziran 1336 (1920)'da da Meclis, "lstanbul'un i§gal 

tarihi olan 16 mart 1336-1920'den itibaren B11y11k Millet Meclisinin tasvibi haricinde lstanbul'ca akdedilmi§ 

veya edilecek bilumum muahedat ve mukavelat ve ukudat ve mukarrerau resmiye ve verilmi§ imtiyazat ve 

maadin fera~ ve intikalatl ve ruhsatnameleri ile m11tarekeden soma akdedilmi§ muahedatl hafi.ye ve do~rudan 

I 
do~ruya veya bilvas1ta ecanibe verilmi§ maadin imtiyaZat1 ve maadin fera~ ve intikalau ile ruhsatnameleri 

keenlemyek11nd11r" karanna varm1§8; Mylece daha b d()nemde, lstanbul Hilk:iimeti'nin ve padi§ahm 

dinsel iradesinin yoklugu al(Ikl(a ortaya konulmu§tur9 J 

1 kas1m 1922'de saltanat kaldmld110; cumhuriyeti ilan eden 29 ekim 1339 (1923) tarihli 

ve 364 say1h Te3kilah Esasiye Kanunun Baz1 Mevaddmm Tavzihan Tadiline Dair 

gOnlerdeki yenilgiler eski sosyal i:;eri:;evenin ve ozellikle siyasal kurumlann sallanir duruma girmesine 
neden olmu§tur; bu durumda gelecekten umutlu olabilmek ic;in yepyeni modeller yarat1lmas1 §artt1 ; 
mOcadelenin sOrdOrOlebilmesi ic;in lslami yapmm yerine c;agc1I (modern), Bat1h, milliyetc;i bir yapmm 
vaadedilmesi kac;m1lmazd1. Bkz. N.Yalman, Daedalus, II, 1 (Winter 1973), 155. Ancak, BOyOk Millet 
Meclisi Oyelerinin tOmOnOn mOcadelelerini Istanbul hOkOmetine ve ozellikle mevcut Padi§ah'a kar§J 
yoneltmi§ olmakla birlikte; hemen hemen hepsinin kendilerini lslam'm temsilcisi gormekte olduklan, 
dolay1s1yla as1I savunduklan «de!)er»in bat1l1, milliyetc;i yap1yla bagda§tmlamayacag1 da ortadad1r. Bilakis 
vaadedilen, en azmdan c;ogunlugun o §ekilde alg1lad1g1, «mukaddesat1», "memleketi ~1!jneten, muazzam Tork 
milletinin kudretini zilletlere mahkum etmek isteyen bedbahtlar "dan kurtarmaktan ibarettir. Bunun otesinde 
yeni bir dOzen, farkh bir yap1 henOz yanhzca bir azmhgm dO§Oncesindedir. Aleyhinde mOcadele verilen, 
degi§tiri!mek istenen, dinsel etkenli geneksel yap1 degil; bunu di§ dO§mana kar§J koruyamayan 
lstanbul'daki iktidard1r. Bu gorO§Om dogrultusunda ifadeler ic;in bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, I, 24 (3.bas1 
-1960), 273 

7 Bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, I, 1 (3.bas1 - 1959), 32. Aynca bu takrirdeki "Padi§ah ve Halite, cebrO ikrahtan 
azade olduQu zaman, Meclisin tanzim edeceQi esasat1 kanuniye dairesinde vaziyetini ahzeder" ifadesi de, 
kanimca OstO kapah bir §ekilde, gelecege donOk bir niyeti ve dO§Onceyi gostermektedir. Ancak Prof. Dr. 
Tezic;'in de belirttigi dogrultuda (bkz. dipnot 5'te anilan gorO§leri), Mustafa Kemal'in halkm muhafazakar 
ruhunu goz onOnde tutarak c;ok temkinli davranm1§ oldugu bir gerc;ektir. Once memleketin yonetiminin 
"Zat-1 ~hanenin namma" sOrdOrOlmesini emretmi§; sonra, 24 nisan 1920'de, Padi§ah'm ayni zamanda 
"Islam Devletinin 8a§1" olmas1 nedeniyle, bir "Ba§s1z Devlet" kurulmasmm zorunlu oldugunu ac;1klam1§t1. 
Gecici bir "icra encomeni"nin sec;ilmesinden sonra, 30 nisan 1920'de bOtOn D1§i§leri Bakanhklan'na, bu 
encOmenin memleketin yonetimini ele ald1gm1 bildirdi. K1smen son Osmanh mebuslanndan olu§mU§ 
BOyOk Millet Meclisi, 2 say1h Kanun'da amac; olarak, Hilafet ve Saltanat1 yabanc1lann elinden kurtarmay1 
gostermi§ ve TBMM hOkOmetinin §eriata uygun olan me§ruiyetine kar§J gelmeyi vatana ihanet olarak 
nitelendirmi§di. 3 say11J Kanun'a gore sec;ilmi§ lcra Vekilleri Heyeti, 9 may1sta Dr. R1za Nur tarafindan 
okunan hOkOmet programmda, di§ politikadaki amacm1 "Payitaht1m1z1 i§gal altmda bulunduran devletlere son 
Millet Meclisi toplant1smda ittitakla kabul edilen Misak-1 Milli ic;inde OzgOrlOQOmOzO tamtmak" olarak gosterdi. 
Devlet Ba§kani olarak once bir sOre igin gene "dO§manlarm elinde esir bulunan Halite -Padi§ah" 
tanmmaktayd1. (Bu konuda aynnt1h tarihsel bilgi ic;in bkz. G.Jaschke, Yeni TOrkiye'de lslamllk, c;ev. 
H.l>rs, Ankara 1972, 19-20). 

8 Bu takririn Meclis'teki gorO§meleri ic;in bkz. TBMM Zablt Ceridesi, !, 2 (3. bas1 - 1981 ), 138-145. 

9 Ayni yonde gorO§ ic;in bkz Q.Ozek, Dev/et ve Din, Istanbul {tarihsiz}, 461. 

1 O TOrklye BOyOk Miiiet Mecllslnln Hukuku Haklmlyet ve HOkOmranlnln MOmesslll 
Haklklsl OlduOuna Dair Heyetl Umumlye Karan, Karar No.308. Bkz. DDstur Ill, 1 (1929), 
152. 
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I 
Kanun'da11 da ilk maddede yeralan "Hakimiyet, ~ila kaydil §art Milletindir" hiikmii devletin temel 

ilkesini yineledi. Gene giiniin ko§ullan gere~12, K$mn'un 2 nci maddesinde, "Ttlrkiye Devletinin dini, 

Dini Islamdrr" esas1 yeralmaktaydl. «Diyanet l§leri Reisli~i»ni de ihdas eden 3 mart 1340 (1924) tarihli ve 

429 sayih Ser'iye ve Evkaf ve Erkamharbiyei Umumiye Vekaletlerinin 1Igasma Dair 

Ka nun 13 ;430 say1h Tevhidi Tedrisat Kanunu 14 ; 431 say1h Hilafetin llgasma ve 

Hanedam Osmaninin Tiirkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine (;1karllmasma Dair 

' 
Ka nun 15 ve 8 nisan 1340 (1924) tarihli Mehakimi Ser'iyenin tlgasma ve Mehakim 

Te3kilatma Ait Ahkam1 Muaddil Kanun 16 ulusal egemenlik ilkesini temel alan 

Cumhuriyet'in, hukuksal yap1y1 olu§turma silrecinin Onemli halkalanm olu§turdu17· 

20 nisan 1340 gilnii kabul edilen 491 say1h Te3kilah Esasiye Kanunu 181yla 

yapllandlrilan Tiirkiye Cumhuriyeti de, siyasal iktidar din ili§kileri a\:1smdan, gilniln ko§ullannm 

zorlamas1 nedeniyle, bir anlarnda teokratik nitelik ta§1maktayd1. 3 iincii maddede yeralan "Hakimiyet 

bilakaydil§art Milletindir" hiikmiiyle ulusal egemenlik kuralma ve 4 ilncil maddede yeralan "Ttlrkiye BiiyUk 

Milet Meclisi, Milletin yegane ve hakiki milmessili olup ... " hiikmiiyle yasama organmm iistiinliigil 

ilkesine dayanan 1924 Anayasas1'nm, 2 nci maddesinde "Turkiye Devletinin dini, Dini 1slamdrr" kuralmm 

yeralmas1 ve 26 nc1 maddeyle TBMM'nin §er'i kurallan uygulamakla gorevli kdmmas1 bir ~li§ki olarak 

gozii.kmektedir19. Ancak, Anayasa'mn yap1smda ve siyasal bi\:imlenme ile anayasal kurallar arasmda 

11 Bkz. DDstur, Ill, 5 (2.bas1 - 1948), 158. 

12 AtatOrk 1923'te lzmit'te, kendisine yeni hOkOmetin bir dini olup olmayacagm1 saran gazeteci K1lu~zade 
Hakk1 Bey'e verdigi yanit1 sonradan §Dyle ag1k!Jga kavu§turmu§tur: "ltiraf edeyim ki, bu suale muhatap 
olmay1 hic,t de arzu etmiyordum. Sebebi, pek k1sa olmas1 laz1m galen cevabm o gOnkO §eraite gCire aOz1mdan 
c,t1kmasm1 henOz istemiyordum .... hOkOmetin dini olamaz I diyemedim. Aksini sCiyledim". Bkz. Nutuk, 204. 

13 Bkz. DDstur 111, 5 (2.basr - 1948) 320-321. Prof. Dr. II Han Czay, 1924 Te§kilat-1 Esasiye Kanunu'nun 
2 nci maddesindeki 1928 tarihli degi§iklikten gok once, ayn 1 gOn g1kart1lan 429, 430 ve 431 say1fl 
Kanun'larla kokten bir degi§ikligin gergekle§tirilerek dinsel esaslarrn terkedildigini ve bOylece "hukusal 
bir laiklik' gerqekle§tirildigini belirlemektedir. Bkz. l.6zay, "Cumhuriyetin Dini", /dare Hukuku ve //imleri 
Dergisi, II, 3 (1981 ), 80. 

14 Bkz. DDstur, Ill, 5 (2.bas1 - 1948) 322. 

15 Bkz. DDstur, 111, 5 (2.basr - 1948), 323-324. Hilafetin kaldmlmasrna ili§kin tepkiler konusunda bkz. 
Tunaya, /s/amc1//k Cereyam,.154 vd. 

16 Bkz. DDstur 111, 5 (2.bas1 - 1948), 403-404. 

17 Temel ilke olarak ulusal egemenligi benimsemenin gerektirdigi hukuksal yap1y1 kurma a§amalar1n1 
belirten AtatOrk, hilafete ili§kin §U ag1klamada bulunur: "Ben, saltanat1 §ahsiyenin ilgasrndan sonra; 
ba§ka Onvanla ayn1 mahiyette bir makamdan ibaret olmas1 lazrm galen hilafetin de, mOlga oldugunu 
kabul ediyordum. Bunun, mOnasip zaman ve f1rsatta telaffuzunu tabii buluyordum". Bkz. Nutuk, 191. 
Ayrrca, "milliyetgi devlet yaptsrnrn hilafetle bagda§mazltg1" gorO§One ili§kin olarak bkz. I. Huseyn, 
"Hilafet Sonras1 lslam'm Tarihsel Bir lncelemesi ve Yeni Bir lslami DOzen Aray1§1:1924-1969 DC>nemi", 
(Crescent International : 16-30 haziran 1988'den gev. M.KOr§ad Atalar), lktibas, Haziran 1990, 33 ; ve 
l.Turan, Cumhuriyet Tarihimiz Temel/er Kurulu~ Milli Devrimler, Istanbul 1969, 78. 

18 Bkz. DDstur, 111, 5 (2.bast - 1948), 576. 

19 Gani§ bilgi iqin bkz. Q.Czek, " TOrk Anayasa Hukukunda Laiklik Kuralt ve Geli§imi", Istanbul Hukuk 
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varolan bu 1;eli§kinin belirli bir sure i1;in kabul edilmi§ "zevaid"20 oldugu ve "ilk mtlnasip zamanda 
! 

kaldmlmas1" gerektigi Mustafa Kemfil tarafmdan be~irtilmi§tir21 . Nitekim, antlan maddeler, 10 nisan 

1928 gilnii 1222 sayth Te§kilatI Esasiye Kanu~unun Baz1 Maddelerini Muaddil Kanun'la 

degi§tirildi22. Bu degi§iklikle, devlet dininin lslam oldugu kurah, TBMM'nin §eriatl tenfiz 
I 

yiiki1mli1li1gll kaldmld1, mebuslarm ve reisicumhuhm dinsel yemin bi\:imleri yeniden dilzenlendi. 
I 

Anayasaya «lfilklik» ilkesi konulmamakla birlikte, devletin laik bir demokrasiye yCinelmi§ bulunmas1 
I 

degi§iklige neden olarak gCisterilmi§tir. Gerek\:ede §U gCiril§ler belirtilir: 

"Muass1r medeniyet hukuku anunesinde, millet hakimiyetinin tecellisine medar 

en mtltekamil devlet §eklinin laik ve demokratik cumhuriyet oldugu mtlsellemattandrr. Millet 

Meclisinin ittifakiyle tasvip edilmi§ olan Kanunu Medeni, Ceza Kanunu gibi mildevvenat1 

haziram1z da bu esas1 tatbikat ve fiiliyat sahalarmda tecelli ettirmektedir. Esasen devlet bir 

§ahsiyeti maneviye olduguna gore bizatihi bir mefhumu milcerrettir. Dinin maddi §ah1slara 

tahmil ettigi milkellefiyetleri, farzlan amelen ifasma imkan da mutasavver degildir. Boyle 

milmkiln olmayan1 istihsal pe§inde israrm bir za1f - biltiln za1flar gibi zararh bir zaif - te§kil 

edeceginde §tlphe yoktur. Esbab1 mesrudeye binaen Iayik devletin esas telakkisine mtlnafi 

f1kralann Te§kilatl Esasiyeden tayy1 teklif olunmu§tur. Tilrk lnk1lab1, din ile dilnya i§lerini 

karl§tlran ve her tilrlil mil§killata sebep olmaya milsait bulunan mevad1 kaldrracak ... 

(bOylelikle) be§eriyetin manevi saadetlerini deruhte eden din, agyar eli deymeyen vicdanlarda 

billent mevkiini ihraz ederek Allah ile fert arasmda mukaddes bir temas vas1tas1 haline girmi§ 

bulunacaktrr"23. 

Laik nitelemesi, Anayasa'da 1937 y1hnda yerald1. Degi§iklik iizerinde \:ah§an Te§kilatx 

Esasiye Encilmeni mazbatasmda, laiklik ilkesinin, "Tilrk Devleti'nin §ekli ile beraber dogu§ tarzmm ve 

kurulll§unda hakim olan ve fiiliyat sahasmda §imdiye kadar inki§af eden umdelerden ... "24 biri oldugu 

belirtilir. Malatya mebusu tsmet 1nCini1 ve 153 arkada§mm teklifiyle ba§layan siir~ ir,;indeki Meclis 

gCiril§melerinde Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya," ... bu memleket kahinlerin ve gayri mesullerin vicdanlara 

amil olmasmdan ve Devlet ve Millet i§lerini g5rmesinden yOk zarar gormil§tilr ... Mademki tarihte 

deterministiz, mademki icraatta pragmatik maddiyetciyiz, o halde kendi kanunlarrmlZl kendimiz yapmahy1z 

... E§hasm vicdan hilrriyetlerine ve istedikleri dinlere intisabma zerre kadar mildahalemiz yoktur. Herkesin 

FakiJltesi Mecmuast, XXVll, 1-4 (1962), 148 vd. 

20 "zevaid" ziyade, fazla §eyler anlamrna gelmektedir. Bkz. Mustafa Nihat Ozan, BiJyiJk Osman/1ca-
Ti1rkr;e Soz/iJk, 3.bas1, lnk1lap Kitapevi, Istanbul 1959. 

21 Bkz. Nutuk, 205. 

22 Bkz. Dilstur, 111, 9 (1931), 273-274; R.G. 14.4.1928-863. 

23 Bkz. TBMM Zabtt Ceridesi, Ill, 3 (tarihsiz), S Say1s1 3, 2-3. 
Ayni donemdeki bir di~er ilgili giri§im de llahiyat FakOltesi bOnyesinde olu§turulan bir heyete 

haz1rlattinlan "dinde reform" projesiydi. Bu giri§ime lslamc1 bir baki§la getirilmi§ ele§tiriler ictin bkz. 
S.Albayrak, Tilrkiye'de /s/amc1/1k-Bat1c1/1k Milcade/esi, Istanbul 1990, 332-348. 

24 Bkz. TBMM Zabtt Ceridesi, V, 16 (1937), S Say1s1 89, 3. 
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vicdam hOrdOr. Bizim istedi~imiz h1lrriyet, laiklikten rriaksadumz dinin memleket ~lerinde mttessir ve amil 

olmamasrm temin etmektir.Bizde 13.ik:cili~in 9en;evesi vJ hududu budur ... Biz diyoruz ki, dinler, vicdanlarda 
, I 

I 
ve mabedlerde kalsm, maddi hayat ve dttnya i§lerine ~ari§masm. Kar1§trrrmyoruz ve kar1§tmnayaca~1z 1125 

s6zleriyle Hiikiimet adma g6rii§lerini ifade etti. ~nayasa degi§ikligi Meclis'te oy birligiyle kabul 
I 

edildi26
. 5 §ubat 1937 gilnil kabul edilen 3115j saytl1 Te§kllalt Esasiye Kanunnnun Bazt 

Maddelerinin Degi§tirilmesine dair Kanun 'la2 I «laik» nitelemesi anayasal bir temel oldu28. 

Hukuksal diizenlemelerle laik Tiirkiye Clevletini yaptlandmna siireci i\:inde tekke, zaviye 
I 

ve tiirbelerin kapatilmas1 (30 te§rinisani 1341)29; §apka kanununun kabulil (25 te§rinisani 1341)30; 

Tiirk Medeni Kanunu'nun kabul edilerek (17 §Ubat 1926) yeni Ticaret ve Ceza Kanunlanyla hemen hemen 

aym zamanda yiiriirluge girmesi31; bat1 takviminin kabulii (26 kanunuevvel 1341)32; Latin 

alfabesinin kabulii (1 te§rinisani 1928)33; hangi din ve mezhebe mensub olursa olsunlar ruhanilerin 

mabet ve ayinler haricinde ruhani giysi ta§1malarmm yasaklanmas1 (3 kanunuevvel 1934)34; Tiirk 

25 Bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, V, 16 (1937), 60-61. 

26 Meclis'in anayasa degi§ikligini «oybirligi» ile kabul etmesi; higbir muhalefetin gorOlmemi§ olmasr, 
olu§umunun daha onceki Meclis'lerden farklrlrgmr ortaya koymasr agrsmdan ilgingtir. Krhg Ali, meclis igi 
dinsel kaynakh ilk muhalefetin Umuru ~er'iye Vekili Abdullah Azmi Efendi'nin, " ... bu devlette Umuru $er'iye 
Vekaleti yalmz bergOzar tarihi mahiyetinde kalamazd1. Bu makamin devlet te§kilat1 iyerisinde mOhim ve faal rolleri 
vard1r. ltimadm1za mazhar olarak ben bu makamda kald1k9a o rolleri yapt1racag1m .. ~ demesi Ozerine Edirne 
mebusu ~eref Beyin, " ... bu devlette Umuru $er'iye Vekaletinin gorecegi roller vard1r ve bu roller bOtOn devlet 
te§kilatma direktif vermekten ibarettir" §eklindeki ifadesi ve bu sozler kar§rsmda Meclisin gogunlugunun 
heyecanla ve §iddetle alkr§lamalanyla gorOldOgOnO belirtir (Bkz.Krlrg Ali, Kil"; Ali Hat1ralar1m An/at1yor, 
Istanbul 1955, 97). Ancak krsa bir sore sonra Birinci Meclis feshedilmi§; lkinci BOyOk Milet Meclisi 2 
agustos 1923 gOnO ag1lm1§t1r. Aynca, hilafetin kaldrrrlmasma ili§kin olarak, ozellikle Kastamonu mebusu 
Halit Bey ve donemin Meclis'inde Halk Firkas1'ndan olmayan tek Oye GOmO§hane mebusu Zaki 
Kadirbeyoglu'nun itirazlan igin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, 11, 7 (3.bas1 - 1968), 31 vd . 

27 Bkz. Diistur, Ill, 18 (1937), 307; R.G. 13.2.1937-3533. 

28 Ba§gil'e gore bu degi§iklik, " ... 1928 tadiliyle vanlan' laiklik • neticesine yeni bir §0Y ilave etmi§ degildir, sadece 
bunu teyit etmi§tir". Bkz. A.F.Ba§gil, Din ve Laiklik Din nedir? - Din hiirriyeti ve /aiklik ne demektir?, 
2.bas1, Istanbul 1962, 14 dipnot 4. 

29 Tekke ve zavlyelerle tOrbelerln seddlne ve torbedarltklar lie blr taktm Onvanlarm 
men ve llgasma dalr kanun, No.677. Bkz. Diistur, 111, 7 (2.basr - 1944), 113; R.G. 13 
kanunuevvel 1341-243. 

30 !japka lktlsast hakkmda kanun, No.671. Bkz. Dilstur, Ill, 7 (2.bas1 - 1944), 108 ; R.G. 2 8 
te§rinisani 1341-230. 

31 765 numarah Turk Ceza Kanunu [ Dilstur, Ill, 7 (2.basr-1944), 519], 591'inci maddesi geregince 
1 temmuz 1926'da; 743 numarall Turk Kanunu Medenlsl [ Dilstur, 111, 7 (2.basr-1944), 237], 
936'nc1 maddesi; 865 sayrh Turk Tlcaret Kanunu [ Dlistur, 111, 7 (2.basi-1944), 1217] da 1014'0nc0 
maddesi geregince 4 ekim 1926'da yOrOrlOge girmi§tir. Bu kanunlann ve diger batr kanunlarmm 
kabulUnOn degerlendirilmesi igin bkz. T.Z.Tunaya, TOrkiyenin Siyasi Hayatmda Batl/lla~ma Hareketleri, 
130 vd. 

32 Takvlmde tarlh mebdelnln tebdlll hakkmda kanun, No.698. Bkz. Dlistur, Ill, 7 (2.bas1 -
1944), 159; R.G. 2 kanunusani 1926-260. 

33 TOrk harflerlnln kabul ve tatblkl hakkmda kanun, No.1353. Bkz. Dilstur, 111, 10 (1934), 3; 
R.G. 3 te§rinisani 1928-1030. 

34 Bazt klsvelerln glyllemeyece~lne dalr Kanun, No.2596. Bkz. Dlistur, Ill, 16 (1935), 34; 
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. . 

kadmmm ~me ve s~ilme haklanm kazanmas1 (5 kanunuevvel 1934)35 ; hafta tatilinin pazar gilnilne 
! 

almmas1 (27 mayis 1935)36 yeratrr37. i 

Bu arada 22 ocak 1932'de Hafiz Ya~ ~Okur) tarafmdan lstanbul'da Yerebatan Camii'nde 
I 

' 

ilk defa Tttrk~ Kuran okundu ve 18 temmuz 1932 !' 'hinde de Diyanet l§leri Ba§kanhg1'ndan lstanbul 

Milftttlilgtt'ne g6nderilen 636 say1h 6zel yaz1yla klsa bir siire sonra ezan ve kametin Ttirk~e okunmaya 

ba§lanaca~1 bildirildi38. 2 haziran 1941 tarihin ,e, 4055 say1h Tiirk Ceza Kanununun Baz1 
; 

Maddelerini DeAi§tiren Kanun'ta39, Tiirk Ceza iKanunu'nun 526'nc1 maddesinin ikinci f1krasma 

eklenen "Arapya ezan ve kamet okuyanlar 111( aya kadar hafif hapis, on liradan 200 liraya kadar hafif para 

cezas1yla cezalandmhrlar" hiikmiinde cezai bir yaptmm getirilerek bu duruma ili§kin yasal bir 

diizenlemeye gidildi. 1933'te lstanbul Dariilfiinun'unun ilgasmda llahiyat Fakiiltesi toptan 

kaldmlarak40, onun yerine Istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi'ne bagh bir lslam Tetkikleri 

Enstitilsii kuruldu41 ; ancak b6ylelikle dinsel e~itim i§levi yerini salt ara§trrmaya brrakm1§ oldu. 

Atatiirk, akl1 ve ki§i ya§amlanm §eriat cenderesinden kurtarmak ve dii§iince tarzm1 din 

ka11planndan ve bask1smdan uzak k1lmak suretiyle insan haysiyetini ve §ahsiyetini korumak ve 

R.G. 13 kanunuewel 1934- 2879. 

35 lntlbah1 Mebusan Kanununun baz1 maddelerlnln degl~tlrllmeslne ve kanuna blr 
madde llaveslne dalr kanun, No.2598 (madde 2). Bkz. DOstur, 111/16 (1935), 35; R.G.11 
kanunuewel 1934-2877. 

36 Ulusal Bayram ve gene! tatlller hakkmda kanun, No. 2739. Bkz. DOstur, Ill, 16 (1935), 
1171; R.G. 1.6.1935-3017. 

37 AtatOrk Devrimlerinin dinsel ac;1dan degerlendirilmesi ic;in bkz. M.C.Saygm, Diyanet Cephesinden 
AtatOrk lnkilaplan, TOrk Tarih Kurumu Bas1mevi , Ankara 1952, passim. Ote yandan," Laikle§tirme 
reformlan" nm "ku§kusuz". "bir baton olarak dinsel muhafazakarliQm kat1la§masma katk1da bulunduQu" iddia 
edilmi§tlr (Bkz. l.Gokalp ve F.Georgeon, Kemalizm ve Islam DOnyas1, c;ev. C.Akalm, Istanbul 1990, 
42). Ancak ayn1 incelemede, modernle§me de denebilecegi belirtilen ideolojisi bak1mmdan 30'larm 
Kemalist TOrkiyesi'nin, oteki Islam Olkelerine k1yasla "ilerleyen" bir devletin bOtOn gorOntOlerini sundu!'.ju 
ve Islam Olkelerine bu alanda Bat1 gibi c;ekinilecek bir rakibi olmasma ragmen, kendisini bir model gibi 
dayatma egiliminde oldugunun gorOldOgO ifade edilmektedir (Bkz. Ibid, 43). 

38 Bkz. l.Arar, HOkOmet Program/an 1920-1965, Istanbul 1968, 511. lbadetin ve Kur'anin 
TOrkc:;ele§tirilmesi hususunda ayrmt11I bilgi ic;in bkz. G.Jaschke , Yeni TOrkiye'de /s/am/ik, 39-49. 

Donemin Diyanet i§leri Ba§kan1 R1fat Efendi (Borekc;i)'nin, ezanm TOrkc:;ele§tirilmesinin "ulusal 
politikaya daha uygun bulunduQu"nu ifade ettigi ileri sOrOlmO§tOr. Bkz. P.Dumont, "TOrkiye'de Islam Yenilik 
Cgesi mi?", Le temps moderne dergisinin TOrkiye ozel say1smdan (1985) c;eviren A.GOr, TOrkiye 
Sorunlan, EylOl 1986, 165. 

39 Bkz. DOstur, Ill, 22 (1944), 1296; R.G. 6.6.1941-4827. 

40 Istanbul Oniversitesi'nin yeniden dOzenlenmesi ic;in TOrkiye'ye c;agmlan ve bu konuda bir raper 
hazirlayan lsvic;reli Prof. Malche, Tip, Fen, Hukuk ve Edebiyat FakOlteleri yanmda bir de llahiyat 
FakOltesinin kurulmas1 onerisini getirmi§ti; ancak, Malche'm bu teklifi uygulanmad1. Bu konuda bkz. 
H. Widmann, AtatOrk Oniversite Reformu, (c;ev. A.Kazanc1gil-S.Bozkurt), Istanbul 1981, 50 dip not 2. 

41 Bu konuda bilgi ic;in bkz. M.Tunc;ay- H. Ozen, "1933 Tasviyesinden Once DarOlfOnun", Yap1t, 7 (Ekim
Kas1m 1984), 5-28 ve ozellikle, Yeni GOndem, 11 (1-15 ekim 1984), 16-19. Islam Tetkikleri EnstOtOsO 
1936 y1hnda kapat1lm1§t1r. Bu konuda da bkz. A.R.K1rboga, Imam Hatip Okullan Davas1, Istanbul 1975, 
15. 
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geli§tirmek amacma dayah bir zihniyetin42 benimsenmesini hedefliyor; "Ti!rkiye'yi en modern memleket 
I 

haline getirmek"43 yolundaki plan mm uygulanabilmf si ir;in §eriatm tam amen r;tlcanlmas1 gerektigine 

inan1yordu. B6ylelikle, «Ti!rk Devrimi» olarak: adlartdmlan kapsay1c1 degi§im ve yenile§me amacma 
I 

yilnelik dinamizmi saglayacak: 6ge olarak: Iaikli~ ilkesi g6riildu44. 1930 yllmda Serbest F1rka 
I 

kurulurken, Cumhurba§kanI Atatiirk'iin iki parti arakmdak:i sava§Imda yans1z kalacagm1 belirtmesine 
I 

kar§m yalmzca «laik cumhuriyet» ilkesini bu lyans1zhgm di§mda tutmas1, laiklik ilkesinin 

cumhuriyetr;iligin yam s1ra ve onunla birlikte yeni devlet diizeninin, ulusal devletin temelini 

olu§turdugunu g6sterir45 • Atatiirk'iin H\iklik konusundak:i politikas1, dinin toplum i§lerinden, 

"toplumsal g6revlerinden sxynhp vicdanlara itilmesi1146, ki§ilerin ir; diinyalarmdan di§anya ta§mayan bir 

inanr;lar biitiinii durumuna getirilmesiydi. Bilylece din, bir inanr; ve ibadet i§ine indirgenmek isteniyor, 

din ve vicdan 6zgiirliigii sadece "bireyselle§tirilmi§ dini"47 ve ibadetleri koruyordu. Din ki§isel alanda 

kalacak:, "sosyal dilzeni ilgilendirdigi, objektifle§tirdigi oranda devletin mildahalesini davet edecekti"48 . Bu 

sistem geregi "Tilrkiye Cumhuriyeti sadece bir dilnya Devletidir"49. Mustafa Kemal'in slizleri de bunu 

ar;1kr;a ortaya koymaktadrr : "Biz ilhamlanm1z1 gokten veya gaipten degil, dogrudan dogruya hayattan 

ahyoruz1150• Bu dlinemde amar;, Dor;. Dr. Biilent Tanlir'iin ifadesiyle, "yalmz devletin ya da «siyasal»m 

degil, aym zamanda toplumun ve «toplumsal»m da Iaikle§tirilmesidir1151 • 

"Dinsel etkenlerin baskm nitelikte bulundugu, siyasal iktidarm hitr degilse k.uramsal olarak 

dinsel nitelikte oldugu bir toplumdan, ah§1lagelmi§ dilzene rrok yabanc1 bir rejime gerrilerek laik dilzenin 

gerrrekle§tirilmesi, ku§kusuz kolay degildi"52. Bat1hla§ma ve modernle§me siirecinin yeni boyutlan tek 

42 l.Arsel, Teokratik Dev/et Anlayt§mdan Demokratik Dev/et Anlayt§ma ($eriat Devletinden Layik 
Cumhuriyet'e), Ankara 1975, 790 ve 796. 

43 G.Jaschke, Yeni Tilrkiye'de lslaml1k, 96. 

44 Q.6zek, Dev/et ve Din, 671. 

45 B.Oran, Atatilrk Milliyetqiligi, 173. Ayrrca, bkz.A.T.Payaslloi;jlu, "Political Leadership and Political 
Parties", Political Modernization in Japan and Turkey (ed. by R.E. Ward and D.A. Rustow, Princeton 
, 1964), 420. 

46 M.Soysal, Anayasaya Giri§, 2. bas1, Ankara 1969, 230. 

47 B.Tanor, "Islam ve Demokrasi Ozerine•, 11. Tez, 6 ( haziran 1987), 182. 

48 H.N.Kubah, Tilrk Devrim Tarihi Dersleri- 1.Kitap:Temel Bilgiler, Istanbul 1973, 111 ve 147. 

49 T.Z.Tunaya, Devrim Hareketleri /qinde AtatDrk ve AtatDrkqD/Ok, 2.bas1, Istanbul 1981, 288. 

50 AtatOrk, Soylev ve Demeqler (TBMM'nde ve CHP Kurultaymda): 1919-1938, c.I, Istanbul 1945, 389. 

51 Tanor, "Islam ve Demokrasi Ozerine", 182. Prof.Savc1'ya gore de, "bOylelikle, hem siyasal iktidar olayr 
be§0rile§mi§ olacaktr; hem de bunun bir garantisi olmak Ozere toplumun kendisi, toplumsal ya§amm her yono ile 
be§erile§meQe kavu§mU§ olacakt1• Bkz. B.Savc1, "Ulusal ve Laik bir Toplum Kurmaya Yonelmi§ 
Demokrasinin Kurulu§u", Ankara Oniversitesi Siyasal Bilimler FakD!tesi Dergisi, XXIX, 1-2 (mart
haziran 1974), 28. Kanimca Cumhuriyet ve Osmanh bat1hla§mas1 arasmdaki en bOyOk fark da bu 
noktada bulunmaktadtr. TOrkiye'deki toplumsal ya§amm laikle§tirilmesi olgusunu Nehru ve Lenin'in 
icraatlarryla kar§1la§t1rarak dei;jerlendiren bir inceleme igin bkz. T.N.Madan, "Secularism in Its Place", 
The Journal of Asian Studies, XL VI, 4 (November 1987), 756. 

52 6zek, Dev/et ve Din, 457. 
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partili donemde lasa vade iyin bastmlacak silablt ayaklanmalara yol ayll : BinglH'de Seyb Sait lsyaru 

(1925), Menemen olay1 (1930), Bursa'da Ulucami olay1 (1933), Siirt'te Seyb Halit olay1 (1935), lskilip 

olayi (1936)53• Laikli~n toplumsal degi§im dinamilini saglay1c1 bir ilk:e olarak benimsenip, anayasal 

nitelik kazanmas1, ku§kusuz toplumun biitilni.i balaJmdan benimsenmesi anlamm1 ta§1mam1§tlr. "Eski 

I 
muhalefet"54 zaman zaman orti.ili.i, zaman zaman 1a aylk: bir biyimde ve degi§en gori.i§ler ardmda 

varhg1m si.irdi.irmii§ti.ir55. Hatta denilebilir ki, Tiir~ Devriminin bu kadar §iddetle biicuma ugram1§ 

ba§ka bir unsuru yoktur56• Laik sistemin bukuki yap1s1m olu§turmaya yonelik di.izenlemeler, lslamc1 

gori.i§ taraftarlannca, "bask1 politikalan ... , inanan insanlan inanylanndan dolay1 korkutma, sindirme ve 

53 Bu ayaklanmalar konusunda genel, ayr1nt1lt bilgi iqin bkz. E.Aybars, Yakm Tarihimizde Anadolu 
Ayaklanmalan, Istanbul 1988, passim; N.Berkes, Tiirkiye'de Qagda§la§ma, Istanbul (tarihsiz), 493 
vd.; Ozek, Dev/et ve Din, 478 vd. ; Q.Ozek, 100 Soruda Tiirkiyede Gerici Ak1mlar, Istanbul 1968, 84-
89 ; M.Sencer, Dinin Tiirk Toplumuna Etkileri, Istanbul 1968, 201-208 ; Tunaya, /s/amc1//k Cereyam, 
154 vd.(ozellikle 184-188) ; Ozek, Tiirkiyede Laiklik, 82-98. Tek bir ayaklanmaya ozgOlenmi§ bir yap1t 
olarak bkz. B.Cemal, $eyh Sait lsyam, Istanbul 1955, passim. Genelkurmay Ba§kanllg1 tarafmdan 
haz1rlat1lmt§ olan Tiirkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar da resmi bakt§I yans1tmas1 baktmmdan ilginqtir 
(Bkz. T.C. Genelkurmay Ba§kanllg1, TOrkiye Cumhuriyetinde Ayak/anmalar, T.C.Genelkurmay 
Ba§kanltgt Resmi Yaymlan, Ankara 1972). Aynca farkh yonde degerlendirmeler iqin bkz. H.H.Ceylan, 
Cumhuriyet Donemi Din-Dev/et //i§kileri /, 2.bast, istanbul 1989, 235 vd. ; A.Dilipak, Bir Ba§ka Aq1dan 
Kemalizm, 3.bast, Istanbul 1988, 358; A.Dilipak, Inonu Donemi, 4.bas1, Istanbul 1989, 46-63. 

54 Tarim Yakup Kadri'ye aittir. Bkz. Yakup Kadri," Gen9 Cumhuriyetimiz ve Eski Muhalefet ", Hakimiyet-i 
Mil/iye, 1 Kanunusani 1339. (Aktaran: Ozek, Tiirkiyede Laiklik, 85) 

55 Ozek, Dev/et ve Din, 485. Anadolu sava§tndan ba§layarak, cte§itli gruplar arasmda bir i§birligine 
gidilmi§ olmakla birlikte, «dinsel direng» sOrekli gOndemdedir. HOkOmetin i§ gorebilmesi iqin Mecliste bir 
qogunluk destegi haztrlamak Ozere Mustafa Kemal'in 10 may1s l921'de kurdugu Mudafaay1 Hukuk 
grubunun kar§tsmda muhalefet de bir grup kurar; bu grubun Meclis dt§t destekleyici orgOtO Muhafaza-i 
Mukaddesat Cemiyeti'dir. «lkinci Grup » konusunda bkz. Barkes, Turkiye'de Qagda§la§ma, 494; 
Ceylan, Cumhuriyet Donemi Din-Dev/et //i§kileri I, 58 vd.; ~.Mardin, "Center-Periphery Relations : A 
Key To Turkish Politics" Political Participation in Turkey, ed. by E.D.Akarll with G.Ben-Dor, Istanbul 
1975, 21-22 [Once Daedalus, Cll, 1 (Winter 1973), 169-190'ta ve ikinci olarak da yeni eklerle amlan eserde 
yaymlanan bu makalenin $eniz GOnen taraflndan yap1lan, "Turk Siyasasmt Ac;1klayabilecek Bir Anahtar : Merkez
Qevre lli§kileri" ba§hkh TOrkc;e c;evirisi Dan ve Bugan Fe/sefe, Kitap 1, Bilim/Felsefe/Sanat Yaymlan (1985), 167-
195'te yeralm1§t1r. Aym geviriye daha sonradan Prof. Mardin'in bOtOn eserlerinin bas1ld1g1 bir diziriin OgOncO kitabinda 
da yer verilmi§tir. Bkz. $.Mardin, TOrkiye'de Top/um ve Siyaset Maka/e/er, derleyenler : MOmtaz'er TOrkOne-Tuncay 
Onder, Istanbul 1990, 30-66); S.Kili, Atatark Devrimi Bir Qagda§/a§ma Modeli, Ankara 1981, 88-89]. Prof. Dr. 
Erdogan Tezi9'e gore, «Birinci» ve «lkinci» grup olarak beliren ayrtltk, sonradan partile§me bi9imine 
donO§ecektir (Bu konuda bkz. Tezi9, 1923-1938 Doneminde Siyasal Parti Programlarmda Sosyal ve 
Ekonomik Goril§ler", 67). Dinsel direnr; konusunda, aynca bkz. J.Glasneck, Kemal AtatDrk ve <;agda§ 
TOrkiye, Qev.Arif Gelen, Ankara 1976, 128 vd. ; Lord Kinross , AtatOrk: The Rebirth of a Nation, 
London 1964, 387 ; B.Lewis, " Islamic Revival in Turkey ", International Affairs (January 1952), 39 . 

56 Tiirk Devriminin onde galen dO§OnOrlerinden Yusuf Ak9ura, 1925'te, $eyh Sait ayaklanmasmdan 
birkac; ay sonra verdigi bir konferansta modern devleti demokratik, milli, bag1ms1z, ekonomik 
ozgurlOklerin koruyucusu bir devlet olarak tantmlar ve TOrkiye'nin modern bir devlet olabilmesi ic;in 
geli§mesinin onilndeki ba§ltca engeli, yani gerici sm1flan (yobazlar, feodaller) tasfiye etmesi gerektigini 
belirtir. Bkz. Y.Ak9ura, "Asri TOrk Devleti ve MOnevverlere DO§en Vazife" , Tilrk Yurdu, 3, 2.seri 
[Te§rinievvel 1341 (1925)], 13 (Yeni harflerle bastm i9in bkz. F.Georgeon, Turk Milliyetqiliginin Kokenleri 
- Yusuf Akqura - (1876-1935), 9ev.Alev Er, Ankara 1986, 157-158). Recap Pekar ise, l930'1arda 
Oniversitelerde okutulan " lnktlap Ders Notlan" nda, inkilap ve istiklalin bir yandan i<; dO§manlarla yani 
sarayla ve gericilik unsuruyla, diger yandan yabanc1 ordularla sava§t1gm1 be!irtiyordu. Bkz. Recap 
Paker, "lnktlap Ders Notlan ", Top/um ve Bilim, 18-22 [Recap Peker/lnk1lap Ders Notlan Ozel Say1s1], 
(Vaz 1983), 15. 
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y1ldrrma politikalan"57 olarak nitelendirilmi§tir. 

B.1945-1950 Y1llar1 

Y eni toplumsal diizende de gC>riilen e§itsizlikler ve adaletsizli~in belki de artarak 

siirdiiriilmesinin, toplumda yiikselen beklentilerin ger~ekle§memesinin58 bilinen tek ideolojiye, balk 

tarafmdan geli§tirilen 1slami yoruma de>nmeyi h1zlandird1~m1 ileri siiren Prof. Dr. Serif Mardin'e ge>re, 

Tiirkiye'de 1940'larm sonlarmdan itibaren "Volk lslam"a donii§ iste~i belirmi§tir59. Czellikle 
I 

katihmc1 ve yan§1mc1 bir siyasal ya§ama g~erken !bu istekler C>nem kazand1, a~rrhkh politik fakte>r 

haline geldi. Atatiirk'iin partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bile, din ve lfilklik ile ilgili 

yorumunu yenilemek, daha yumu§ak bir siyasa izlemek durumunda kald1. 11k iizerinde durulan konu, 24 

aralxk 1946'da Meclis'te gC>rii§iilen «dini egitim» oldu60. Bu gorii§melerde hiikiimet iiyelerinin 

bir~o~unun dini e~itim lehine gC>rii§ bildirmesinin yamsira, Bursa milletvekili Muhittin Baba Pars61 ve 

1stanbul milletvekili Hamdulah Suphi Tanne>ver62, "komiinizm tehlikesine kar§l manevi direnci 

sa~lamak" iizere okullara din e~itimi konulmasm1 istediler; ancak, Ba§bakan Recep Peker63 bu 

istemlere, "kommunizm denen bir iytimai zehirden bilnyeyi korumak iyin onun yanmda yavq yavq 

57 Bkz. Ceylan, Cumhuriyet Done mi Din-Dev/et //i§kileri /, 14. 1920'lerde Halide Edip Ad 1var da, 
Cumhuriyet HOkOmetinin dine kan§t1gm1 ve bunun laiklik ilkesiyle 9at1§1p geli§tigini ileri sOrmO§tOr. Bkz. 
H.E.Ad1var," Dictatorship and Reforms in Turkey", Yale Review (Fall 1929) 27-45. (Aktaran: Ceylan, 
op.cit., 15) 

58 Ekonomik ko§ullarla dinsel tepkiler arasmda kurulan ili§ki ve ileri sOrOlen etkile§imler konusunda bkz. 
D.Ergil, "Secularization as a Class Conflict: The Turkish Example", Asian Affairs, LXll, 1 (February 
1975), 69-80; J.ErgOder, "cc50. Y1lmda Laiklik» Sempozyumunun Ardmdan, Birikim, 48 (§ubat 1979), 
97; M.Y.Geyikdag1, Political Parties In Turkey The Role of Islam, New York 1984, 12; Ozek, 100 
Soruda Tiirkiye'de Gerici Ak1mlar, passim., ozellikle 213-219, M.Soysal, Anayasaya Giri§, 231; 
G.~aylan, lslamiyet ve Siyaset Tilrkiye Ornegi,Ankara 1987, 52 vd. ; A.N.YOcekok, Tiirkiye'de 
Orgiltlenmi§ Dinin Sosyo-Ekonomik Tabam, (1946-1968), Ankara 1971, 230 vd.; A.YOcekok, 100 
Soruda Tilrkiye'de Din ve Siyaset, 2.bas1, Istanbul 1976, 146 vd.; One sOrOlen bu ili§ki ve 
etkile§imlerle vanlan sonuglara, ileride de Ozerinde durulacag1 Ozere, ozellikle 1980 sonras1 donemde 
gorOlen durumu ag1klamak bak1mmdan kat1lmamaktay1m. 

59 Bkz. ~.Mardin, Din ve /deoloji, Ankara 1969, 115 vd. Kanimca bu istek anilan donemde birdenbire 
ortaya 91kmam1§;yaln1zca varolan ancak bask1 altmda tutulan potansiyel canlandmlmaya ba§lam1§t1r. 
Ayni yonde bir gorO§On ilging bir ifadesi ic;in bkz. F.W.Frey, "Education", Political Modernization in 
Japan and Turkey, ed.R.W.Ward, D.A.Rustow, Princeton, New Jersey 1964, 223: "One might propose 
merely that the lid which had been put on the pot was lifted at this time and that some people were surprised and 
alarmed to see certain parts of the stew still bubbling". Aynca, bu donemin lsmet lnonO bak1mmdan 
degerlendirilmesi igin bkz. S.Kalkanoglu, lsmet lnonil:Din ve Laiklik, Istanbul 1991, ozellikle 132-139. 

60 1947 y1h BOtge Kanunu tasansmm Milli Egitim Bakanllg1'na ili§kin hOkOmlerinin gorO§Olmesi s1rasmdaki 
bu tart1§malar igin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, VIII, 3 (1947), 426 vd. 

61 Bkz. Ibid., 428. 

62 Bkz.lbid., 437-440. 

63 Bkz. Ibid., 444-446; ozellikle 445. 
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geni§leyecek bir §eriat hayat1mn ikamesi ihtimalini bir tedbir diye dii§ilnmek 3§3~1 yukan bir oldilrilcii 

zehrin laakal onun kadar oldiiriicii olan ba§ka bir zehirle tedavi edilecegini zannetmekten ibarettir1164 

gOrii§iiyle kar§1 ylktl. Ancak, 17 kas1m 1947'de toplanan CHP VII.Kurultay1'nda devletyiligin ve 

laikligin liberalle§tirilmesine yOnelik ilkelere vanld165. 1947 y1hnda Hac'a gideceklere dOviz tahsis 

edildi66; §Ubat 1949'ta ilkokul 4 ve 5 inci sm1flan programlanna istege bagh din dersleri konuldu67; 

yilksek diizeyde din adam1 yeti§tirmek ilzere Ankara Universitesi'ne bagh olarak kurulan tlahiyat 

Fakilltesi'nin68 kadrolar1, ylkanlan 5424 say1h ve 4 haziran 1949 tarihli Kanun'la69 dilzenlendi; 
I 

1948'te Milli Egitim Bakanhgma verilen h1zlandmlm1§ imam-hatip kurslar1 ayilmas1 gOrevi yerine 
I 

getirilerek 15 ocak 1949'da Ankara ve lstanbul'da aydan on ayhk ilk iki kursta egitime ba§landl ve 

bunlan diger illerdeki Obilr kurslar izledi70 ; 1 mart 1950 tarihli ve 5566 say1h Tekke ve 

Zaviyelerle Ttirbelerin Seddine ve Tiirbedarhklarla Bir Tak1m Unvanlarm Meni ve 

1Igasma Dair Olan 677 say1h Kanunun birinci maddesine bir f1kra eklenmesi 

hakkmda Kanun 71 geregince "Tilrk bilyilklerine ait tilrbeler" ve "sanat degeri olan tilrbeler" yeniden 

ziyarete ay1ldl. ~emsettin Giinaltay'm 15 ocak 1949'ta ba§bakanhga getirilmesi de72 uzla§mac1 siyasa 

64 Bu gorO§melerin ve sonrasmm bir degerlendirmesi iqin bkz. K.Karpat, Turkey's Politics: The 
Transition to a Multi-Party System, Princeton-New Jersey 1959, 276 vd. 

65 Bkz. CHP Yedinci Biiyiik Kurultay1 Tutanag1, Ankara 1948. Program tasansr Ek 5 olarak 425 ve 
devammda, program gorO§meleri srrasrnda devletgilige ili§kin tartr§malar .406-422, 437-438; laiklige 
ili§kin tartr§malar ise 448-470 arasmda yeralmaktadrr. Bu kurultaym bir degerlendirilmesi ic;in bkz., 
Tunaya, lslamc1/1k Cereyam, 193 vd. Aynca, bu kurultaya sunulan «Din C'.>gretimi Raporu» ic;in bkz. 
Krrboga, Imam Hatip Okullar1 Davas1, Istanbul 1975, 287. 

66 Bu dovizler Turk Parasmr Koruma Kararlan c;erc;evesinde turistik seyahat dovizi sayrllp; "goronmeyen 
muameleler" kapsammda degerlendirilmekteydi. Bu konuda bkz. Erhan Bener, Goriinmeyen Muameleler 
(Hizmetler - Dt§ Seyahatler ve Bedelsiz lthalat) Aytklama/1 Notlu Tiirk Parasmm K1ymetini Koruma 
Mevzuat1 : 5.Kitap, TOrkiye I§ Bankasi KOltOr Yaymlan, Ankara 1964, 61. 

67 Say1: 70/54-26 Srra No: 2414, Tarih: 1 §Ubat 1949. Bkz. Milli Egitim Bakan/Jg1 Tebligler Dergisi, XI, 524 
(7 §Ubat 1949), 153. Kat1llmm istege bagh oldugu bu derslerle ilgili olarak valiliklere gonderilen gene! 
dOzenleyici i§lem geregi, din egitimi ders d1§1 bir zaman olan Cumartesi gOnleri ogleden sonra verilecek 
ve sm1f gec;meye etkili bulunmayacakt1; aynca okutulacak ders kitab1 bOyOk bir dikkatle hazirlanm1§t1. 
Bernard Lewis, Milli Egitim Bakanlrgr ve Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 temsilcilerinden olu§an karma bir 
komisyon tarafmdan hazirlanmJ§ bu ders kitabmrn Mekke ve hatta $am'daki mOslOmanlann bile 
tan1makta gOc;IOk c;;ekebilecekleri kadar modern bir Islam anlayJ§Jnl sundugunu belirtir. Bkz. Lewis, 
"Islamic Revival in Turkey", 41 (Ayni gorO§ yazarm bir diger yap1tmda da yeralmaktadir. Bkz. The 
Emergence of Modern Turkey, New York 1979, 418). 

68 Bu konuda bkz. H.Reed, "The Faculty of Divinity at Ankara", The Muslim World, XLVI, 4 (October 
1956), 295-312 ve The Muslim World, XLVll, I (January 1957), 22-35. 

69 Ankara Onlversltesl Kurulu~ Kadrolart Hakkmdakl 5239 Say1l1 Kanuna Ek Kanun. 
Bkz. Diistur, Ill, 30 (1949), 1205; R.G.10.6.1949-7229. 

70 Bkz. T.Banguoglu, "TOrkiye'de Din egitimi ve Imam hatipler" (Roportaj : HOseyin Y1lmaz), Zaman, 28 
eylOI 1988. Aynca bkz . Kirboga, Imam Hatip Okulfan Davas1, 16; F.Yavuz, Din Egitimi ve 
Top/umumuz, Ankara 1969, 60-63. 

71 Bkz. Diistur, Ill, 31 (1950), 1612; R.G.4.3.1950-7448. 

72 Bu gorevlendirmeye ili§kin 4/34 say1ll Cumhurba§kanlrg1 tezkeresi ic;;in bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, 
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cabalanmn bir ba§ka gostergesiydi 73
• 

Ancak bu arada Tilrk Ceza Kanunu'nun %3 iincii maddesinde yaptlan bir degi§iklikle, dine 

dayalt devlet kurmaya yonelik propaganda yapmak ve C>rgiit olu§turmak bir sue olarak yeniden 

dilzenlendi74• Bu degi§iklige ili§kin gOril§meler, Bilyiik Millet Meclisi'nde, din ve lfilklik konusunun 

en cok tartl§lld1g1 devrelerden biri olmu§tur. HiikOmetin, gerici hareketlerin cogalmas1 kar§1smda 

bunlan Onleyecek kuciretten yoksun gOriilen Ceza Kanunu'nun 163 ilncii maddesine daha sert bir §ekil 

vermeye yOnelik kanun teklifine yapilan Meclis ir;i iele§tiriler lslamc1 gC>rii§lerin C>rnekleridir. Osman 

Nori KOni'ye ge>re, bu §ekildeki kanun teklifleri "di-ni islama tecavilz, layikli~e k:Ulliyen muhaliftir", bu 

§ekilde dinsizlik korunmaktadtr, din propagandas1
1

na, dinin diline, ifadesine kan§Ilamaz75• Sinan 

Tekelioglu'na g{)re, lfilkligi korumak bahanesiyle giri§ilen bu §ekildeki kanunlar tamamen komunist 

kokusu vermektedir76• Necati Erdem'e gore, bu diizenlemeyle dinsizlige ayncahk tanmmt§, l~iklik 

perdesi altmda dinsizlik korunmu§ olmaktadir; bu §ekilde Iaiklik geryekte uygulanmamt§ olmakta ve bu 

perde alunda dinsizlik yaytlmaktad1r77 . 

VIII, 15 (1949), 141 . 

73 D6nemin en etkin dinsel muhalefet dergisi Sebiliirre§adda E§ref Edib, Halk Partisini, "Muhterem Ostad" 
diye seslendigi Gunaltay'a «§ikayet» ederek taleplerde bulundugu bir yaz1sm1, "Erge<; bu i§ olacakt1r; 
Milletin dini Ozerindeki bu bask1lar kalkacakt1r. Temenni ederim ki bu bOyOk zaferi Allah sana nasip etmi§ olsun. 
QOnkO senin bu milletin dinine, ilim ve irfanma <;ok hizmetin vard1r. Bu mazhariyete sen lay1ksm. < Benim 
~emseddinim> diyen Akifin ruhu bunu senden bekliyor" ifadesiyle baglam1§t1r. Bkz. E§ref Edib, "GOnaltaym 
Ba§kanhg1 ve Akisleri Programm laiklik k1sm1 hakkmda mutalea", Sebiliirre§ad, II, 29 (ocak 1949), 62. 
Ancak, Gunaltay'm lslami gorO§IO bir ba§ka yazar tarafindan farkh degerlendirilmesi igin bkz. 
S.Albayrak, TOrkiye'de lslamc1//k-Bat1clf1k Miicadefesi, 301 vd. 

74 Bkz. TOrk Ceza Kanununun baz1 maddelerlnln deCh;ttrllmesl hakkmda 10 hazlran 
1949 tarlhll ve 5435 say1h kanun, Diistur, Ill, 30 (1949), 1431. RG.16.6.1949-7234. Ayn1 sue;, 
6nceden 2 numarah ve 29 nisan 1920 tarihli Hlyanetl Vatanlye Kanunu'nda da duzenlenmi§tir. 25 
may1s 1925 tarihli ve 556 say1h Kanun'la ad1 gegen Kanun'un I inci maddesine yap1lan ek geregince, 

" Dini veya mukaddesat1 diniyeyi siyasi gayelere esas veya alet ittihaz maksadiyle 
cemiyetler te§kili memnudur. Bu kabil cemiyetleri te§kil edenler veya bu cemiyetlere 
dahil olanlar haini vatan addolunur. Dini veya mukaddesat1 diniyeyi alet ittihaz ederek 
§ekli Devleti tebdil ve tagyir veya emniyeti Devleti ihlal veya dini veya mukaddesat1 
diniyeyi alet ittihaz ederek her ne suretle olursa olsun ahali arasma fesat ve nifak ilhas1 
i<;in gerek mOnferiden ve gerek mOQtemian kavli veya tahriri veyahut fiili bir §Skilde veya 
nutuk irad1 veyahut ne§riyat icras1 suretiyle harekette bulunanlar kezalik haini vatan 
addolunur." 

Ayn1 Kanun'un 2 nci maddesinde de sugun yapt1r1m1, "Bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar salben idamolunur" 
§eklinde dOzenlenmi§ti. Hakkinda, Anayasa Mahkemesi'nin 1964 tarihli bir kararmda, Turk Caza 
Kanunu ve 6187 say1h Vicdan ve Toplanma Hurriyetlerini Koruma Kanunu'yla da benzer dOzenlemeler 
getirilmi§ olmakla birlikte, "olaylann gOsterecekleri Ozelliklere gore bu kanunlardan her birinin uygulanma yeri ve 
imkam bulunabilir" kanaatine varilml§ clan Hiyaneti Vataniye Kanunu, 3713 say1h ve 12 nisan 1991 tarihli 
Terorle MOcadele Kanunu'nun 23/a, Turk Caza Kanunu'nun 163 OncO maddesi ise 23/c maddesi ile 
yurur!Okten kaldmld1. [Anilan karar igin bkz. Anayasa Mahkemesi Kararlan Dergisi, 2 (1965), 230-234; 
at1f igin bkz. 232.] [Hiyaneti Vataniye Kanunu'nun metni igin bkz. Ba§bakanhk Mevzuat1 Geli§tirme ve 
Yaym Gene! MOdurlOgu Yiiriir/iikteki Kanunlar Kiilliyat1, cilt I, Ba§bakanllk Yaymlan (1988), 187; 
Terorle Mucadele Kanunu igin de bkz. Resmi Gazete, 12 nisan 1991-20843 (mukerrer), 1-8]. 

75 Bkz. TBMM Zabit Ceridesi, VIII, 20 (1949), 575. 

76 Bkz. TBMM Zabit Ceridesi, VIII, 20 (1949), 579. 

77 Bkz. TBMM Zabit Ceridesi, VIII, 20 (1949), 588 ve aynca bkz. 668. 
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18 ternrnuz 1945'te kurulan Milli Kalkmrna Partisi'yle ac;tlan c;ok partili rejirn Oncesindeki 

1924 Terakkiperver Frrka ve 1930 Serbest Curnhurlyet Frrkas1 deneyirnlerinde oldugu gibi78, 1945 
I 

ternmuzundan Demokrat Parti'nin iktidara geldigi l2 may1s 1950'ye kadar gec;en siirede Tiirkiye'de 

kurulan 24 siyasi parti ve kurulu§un biiyilk bir kism1, programlarmda din ve gelenekler bak1mmdan 

izlenecek rnuhafazakar c;izgiyi belirterek dinsel di~encin sesini siyasal arenada duyurma c;abasma 

giri§mi§lerdir79. Muhafazakar aklmm ortaya c;1k1§1Jm bu partiler arasmdaki en Onemli Orne~, 1948 
I 

ytlmda dini reform isteyen bir grubun Demokrat Parti'den aynlarak kurdugu Millet Partisi'dir80. 

Ancak, gOreceli olarak dine daha liberal yakla§an bu parti dahi, Prof. Tunaya'ya gore, tkinci Me§rutiyet'in 

1slamc1 aklmm1 temsil etmekten uzaktrr81. 

C Demokrat Parti Donemi 

Bilrokratlara dayanan bir sec;kinler kadrosu gorilniirnil veren CHP'nin iktidardaki yerini 

alan Demokrat Parti (DP) kadrolannm, daha yok yerel baglan giiylii bir sec;kinler grubundan olu§mas1, 

gC>receli olarak daha rnuhafazakar bir diinya gC>ril§ilne sahip bulunrnalarmm sebebi olarak ileri 

silriilmii§tiir82. Dinin toplurnsal rolii ve i§levi konusunda, kisrnen politik kaygdara bagh olarak, 

kisrnen de inanc;Iannm geregi CHP kadrolarma nazaran daha liberal bir tuturn alrn1§ olan DP 

iktidarlannm, o zamana kadar silregelen uygulamalara gore daha tavizkar davranmalanna kar§m83 

ternelde, Kernalist laiklik anlay1§ma sahip c;1kmaya c;ah§t1klar1 goriilrnektedir84. Adnan Menderes'in 

78 "Ne zaman partiler <;ogalml§Sa, muhafazakar ve dinci fikirler ve temayOller sakland1klan yerden siyasi hayatm 
yOzOne <;1km1§lard1r" Tunaya, lslamc1/Jk Cereyam, 189. 

79 Bu partiler konusunda ayrmt11! bilgi ic;in bkz. Ibid., 189-193. Aynca, bu partilerin lslamc1 bir bak1§la 
degerlendirilmesi ic;in bkz. S.Albayrak, TOrk Siyasi Hayatmda MSP Olay1, Istanbul 1989, 10-11. 

80 Bkz. Millet Partisinin Beyannamesi, Sebi/Orre$ad, II, 48 (haziran 1949), 363-364 . 

81 Tunaya, lslamc1l1k Cereyam, 191. 

82 $aylan, lslamiyet ve Siyaset, 56. 
83 Demokrat Parti'nin tarihi ve ideoloji Ozerine doktora tezi bulunan Dr. Cem Erogul'a gore, "Demokrat Parti 

yoneticileri ve partinin ilk ba§kani Celal Bayar teokratik bir idareye hi<;bir zaman taraftar olmam1§lard1r. Ancak, devlet 
dOzenini tehlikeye sokmamak §art1yla, gerici davranl§lara goz yummay1 siyasi <;1karlarma uygun bulmu§lardir. Bunun 
i<;indir ki onlann devirlerinde Cumhuriyet TOrkiyesi'nin din politikas1nda esasll bir degi§iklik olmu§, AtatOrk doneminin 
«militan laiklik» siyaseti tamamen terkedilmi§tir". Bkz. C. Erogul, Demokrat Parti (Tarihi ve ldeolojisi), 
Ankara 1970, 91. California Oniversitesi'nden iki ogretim Oyesi, Osmanll lmparatorlugu ve c;agc1I 
Turkiye'nin tarihi Ozerine iki ciltlik yap1tlannda, DP'nin dinsel konulardaki icraatmm, bir parc;a CHP'nin, 
yerine gerc;ek bir deger yerle§tiremeden milli inanc1 yoksaymakta fazla ileri gitmi§ oldugu hususunda 
varolan kamu oyunu; daha da c;ok, dini liderlerin AtatOrk reformlan sonucu kendilerinden ahnm1§ etkinligi 
geri kazanma c;abalanni yans1tt1gm1 ifade etmektedirler. Bkz. S.J. Shaw & E.K.Shaw, History of the 
Ottoman Empire and Modern Turkey volume II: RE1form, Revolution and Republic: The Rise of Modern 
Turkey, 1808-1975, Cambridge University Press, Cambridge 19n, 409. 

84 Dr. Erogul, Demokratlann AtatOrkc;OIOgOnOn tamamen bic;imsel oldugunu; iktidannm temelinde 
antiemperyalist bir sava§ bulunan, Bat1h devletler onOnde egilmeyi reddeden, yabanc1 sermayeyi kovan 
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ba§Vekil olarak. Biiyiik Millet Meclisi'nde okudu~u 2~ may1s 1950 tarihli hiikiimet programmda g<1riilen 

"millete mal olmu§ ve olmam1§ devrimler" aymmrnrn~5 yeri aslmda "Cumhuriyet'ten demokrasiye geyi§ 
I 

silreci" icinde degerlendirilmelidir86. Demokratik o~mak iddiasrn1 ta§1yan bir yap1 icinde, toplumsal 
I 

direncle kar§Ilanmt§ degi§iklikleri devlet zoruyla uygulamanm yeri olamaz87. Tabandan gelen baskt 

sonucu, 16 haziran 1950 tarihli ve 5665 say1h K~nun'Ia88 Arapca ezan yasag1 kaldmld189. Din 

dersleri90, ekim 1950'de yapilan bir degi§iklikle, hJa istege bagb olmakla birlikte programm parcas1 
I 

durumuna getirildi91 . Din egitimine ili§kin uygulanialarda bir diger degi§iklik 4 ocak 1951 tarihli ve 

bir devrimcinin, Demokratlar arasmda hie; yeri olmamas1 gerektigini ileri siirmektedir. Bkz. Erogul, 
Demokrat Parti, 89. Prof. Dr. Qetin Czek de, DP'nin "kendisi hakkmdaki «islamiyeti kurtaran parti» hOkmOnO 
her zaman ic;in hakh c;1karmaya c;ah§ml§, bOyle bir iddiay1 yalanlamaktan titizlikle kac;mm1§' oldugunu ileri 
siirmektedir. Bkz. Czek, 100 Soruda TOrkiye'de Gerici Ak1mlar, 170. Cte yandan, Prof. Dr. $erif 
Mardin'e gore, DP'nin, c;evrenin kOJtiirO niteligiyle lslamiyete ba§vurarak elde ettigi biiyOk yank1, Behice 
Boran'm 1940'taki bir bulu§unun J§Jgmda daha da onem kazanmaktadir. Boran, koyler kasabalarla daha 
bOyOk bir ili§ki kurdukga, koylOnOn, kendi koy ya§amm1 kOc;Ok gormeye ba§lad1gm1 saptam1§t1. DP'nin 
segim kampanyalan, degi§im ve gegi§ halinde bulunan birgok kirsal oolgeye ya§am tarzlarmm kOgOk 
gorOlecek bir§ey olmad1g1 inancm1 a§1lamak igin tam zamanmda i§in igine girdi; ooylece DP, lslamiyeti 
ve geleneksel kirsal degerleri yeniden me§rula§tird1. Bunun otesinde DP'nin lslamiyete yakmhg1 dini, 
sec;im platformunda simgesel ve kOltOrel aksesuar olarak kullanmaktan ibaretti. Bkz. $.Mardin, 
"Center-Periphery Relations : A Key To Turkish Politics", 29. lslami gorO§IO bir yazar olan Abdurrahman 
Dilipak ise DP'nin, dini CHP'ye kar§I oy kaygusuyla istismar konusu yapan ve uzun vadede dindarlara 
yakm durmanm hem dI§ dOnyada hem de igeride gOg dengesi ac;1smdan prestij saglamayacagm1 
ongoren bir parti oldugunu belirtmektedir. Bkz.A.Dilipak, Menderes Donemi, Istanbul 1990, 271. 

85 Bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, IX, 1 (1950), 30. 
86 «Cumhuriyetc;i» ve «demokrat» anlayI§lan arasmdaki fark1 belirten bir inceleme ic;in bkz. Regis Debray, 

"Cumhuriyetgi misiniz, demokrat m1?" (Le Nouvel Observateur'de yaymlanm1§ cc90'h y11lara dogru 
demokrasi» konulu bir makaleden ozetleyerek c;eviren: COneyt Akahn), Cumhuriyet, 11 arahk 1989, 6. 
Anilan yaz1smda Cumhuriyet"in Frans1z lhtilali'nden dogdugunu, demokrasininse Anglo-Sakson tarihi 
tarafmdan §ekillendirildigini ileri siiren Debray, bu anlayI§lar arasmdaki fark1 §Oyle orneklendirmektedir: 

"Bir MOslOmanm t0rbanm1 q1karmadan sm1fa girmesinin engellenmesini ele alahm: ·oogru 
tavir" diye ba!)rracaktir cumhuriyetqi. "Yanh§ tav1r" diye homurdanacakt1r demokrat. 
"L.aiklik" diyecektir biri, "Ho§gOrOsOzlOk" diyecektir Oteki." 

87 Ayni yonde gorO§ igin bkz. $aylan, /s/amiyet ve Siyaset, 56. Menderes'in sozlerinin kanaatimin aksi 
yoniinde yorumlanmas1 igin bkz. Czek, TOrkiyede Laiklik, 102; Tunaya, /s/amc1/1k Cereyam,224. 

88 Turk Ceza Kanununun 526 nc1 maddesinln degl~tlrllmesl hakkmda kanun. Bkz. 
DOstur, 111, 31 (1950), 2116; R.G. 17.6.1950-7535. 

89 Bu dOzenlemeye yonelik olarak basmda goriilen tepkiler igin bkz. Albayrak, TOrk Siyasi Hayatmda 
MSP O/ay1, 14-16. 

90 Din Egitimi Genef MOdOrlerinden lsmet Parmaks1zoglu'na gore, 1946'dan itibaren ic; pofitikada ba§ 
gosteren geli§meyle ye§eren demokratik dOzen ic;inde halkm en fazla ifade ettigi istek din egitimi 
konusundayd1. Bu konuda bkz. l.Parmaksrzoglu, TOrkiye'de Din Egitimi, Ankara 1966, 28. 

91 DanI§tay, bu konuda agrlan iki iptal davasmda da esasa girmekten kac;mmI§tir. Her ikisi de bir veli 
s1fat1yla Prof. BOlent Nuri Esen tarafmdan ag1lan davalarm ilkinde verdigi 21 ocak 1951 tarihli kararmda 
DanI§tay, "lptal davasmda menfaatin ihlali §arttJr. Bu menfaatin §ahsi olmas1 ve dava ikame edildigi zaman dava 
mevzuu olan idari tasarrufla ihlal edilmi§ bulunmas1 iktiza eder. lleride vukuu melhuz her hangi bir zarardan ve 
menfaat ihlalinden bahis ile iptal davas1 aq1lmasma Dam§tay kanununun 23 OncO maddesi hOkmO mOsaitdegildir" 
gerekc;esiyle "davacmm qocuklarmdan birisinin okulun birinci ve digerinin OqOncO sm1fmda oldugu ve henOz Din 
Dersleri tedrisatma tabi tutulmad1g1ni" belirterek dava konusu i§lemi iptal etmeyi reddetmi§tir. Bkz. Devlet 
~uras1 Dava Dalrelerl Umuml Heyetl E. No: 951/86 K. No : 51/433 (Bu karar 
yaymlanmamI§tir). lleri sOriilen menfaat ko§ulunun gerc;ekle§mesi Ozerine ac;1lan ikinci davada verdigi 
15 may1s 1953 tarihli kararmda ise Dani§tay, "Devlet$uras1Kanununun230nc0 maddesinin C bendi hOkmOne 
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I 
yocuklarmm din dersi almasm1 istemeyenlerin okul 

idaresine dilekye vermesi kurah getirildi. Bu arada" h1zlandmlm1§ imam hatip kurslannm din adam1 

yeti§tirmede yetersiz kaldiw gerekyesiyle, 13 ekiml 1951 tarihli ve 601 say1h Miidiirler Komisyonu 

karan ile, 1951 y1hiyinde Ankara, lstanbul, Adana, IsJ>arta, Mara§, Konya ve Kayseri'de hirer imam hatip 

okulu a~dd193 . 13 agustos 1956 tarihli bir lcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi geregince, Maarif 

Vekaleti tarafmdan 19 eyliil 1956 tarihinde ortaokullann da ilk iki senelik programma din dersleri 

kaulw94. Aynca, Yiiksek lslam Enstiltiileri aydmasma karar verilerek, 10 haziran 1959 tarihli ve 7344 

say1h Kanun'Ia95 kadrolan diizenlendi. 

Bu arada Kemalist Iaik gllril§ taraftarlanyla lslamcdar arasmdaki silrtii§meler §iddete 
1 

varan boyutlara ula§mI§U. Gidi§attan, C>zellikle de 22 kas1m 1952'de Vatan gazetesi ba§yazar1 Ahmet 

Emin Yalman'm Malatya'da saldmya ugrayarak kur§unla yaralanmas1 iizerine yapdan tahkikat 

sonucunda bu suikastin bir irtica §ebekesi tarafmdan dilzenlendiginin anla§Ilmasmdan C>tiirii artan 

gerginlikten iirken iktidar bir tak1m C>nlemler almaya yOneldi. Menderes, 6 arahk 1952'de Adana'da 

yapUg1 bir konu§mada, "Memlekette vicdan htirriyetine tecavilz kimsenin haddi de~ildir ... Malatya hadisesi 

dini tilrlli maksatlara alet etmek isteyenlerin, hatta toplu halde yah§ma karannda olduklanm gl>stermi§tir" 

ifadesini kullanw96. Samsun milletvekili Hasan Fehmi Ustaoglu'nun, Samsun'da yaymlanan Buyak 

Cihad gazetesinin 3 ekim 1952 tarihli say1smda yikan ve Iaik devlet diizenine kar§I hmcm1 belirttigi 

gore, idari davaya mevzu ittihaz edilecek idari tasarruflarm, otoriteye mOsteniden tesis edilmi§ ve lazimOlicra 
bulunmu§ olmas1 icap eder. Dava mevzuu clan Ve killer heyeti karan ise ilk okullarda ebeveyninin muvafaketine bagh 
olmak ve ihtiyari bulunmak §artiyle din dersleri okutulabilecegini beyandan ibarettir. Binaenaleyh icra ve infaz1 c;ocuk 
velilerinin nzas1 ve muvafakine muallak olan bir tasarruf, idari davaya mevzu olabilmek karakterini haiz olamayacag1" 
gerekqesiyle davanrn reddine hiikmetmi§tir. Bkz. Devlet ~urasr Dava Dalrelerl Umuml Heyetl 
E. No : 9521186, K. No : 53/73. [Bu karar, Dani§tay Kararlan Dergisi, 58-60, (y1I 17 : 1952-1953), 
53-54'te yaymlanm1§tir.] 

92 Milli Egitim Bakanllg1 Yay1m MiidiirliigO'nOn 3005 s1ra say11l bu karan i9in bkz. T.C.Mi/li Egitim 
Bakanltfjt TeblifjlerDergisi, XIII, 625 (15 ocak 1951), 143. 

93 Bu konuda bkz. Kirboga, Imam Hatip Oku//an Davast, 14; TOrkiye Imam Hatip Okullan Mezunlan 
Cemiyetleri Federasyonu, Milli Egitim Reformu ve Imam Hatip Okullan, Ankara, 1970, 16. 20 haziran 
1952 tarihli ve 5980 say11l Mllll E{lltlm Bakanlr{lr Merkez Kurulutu ve gorevlerl hakkmdakl 
2287 sayrtr kanuna ek 2773 sayrlr kanunun 3 OncO maddeslnde de{llflkllk 
yap1lmasma ve 4926 sayrlr kanuna ba{llr {1) sayrlr kadro cetvellne lmam-Hatlp 
okullarr h;ln kadro eklenmesine dalr Kanun'la da gerekli kadrolar ihdas edilmi§tir. Bkz. 
DDstur, 111, 33 (1952), 1613. 

94 Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi'nin 32321-1968-11 say11l ve 4286 sira say11l bu genelgesi i9in 
bkz. T.C. Maarif Veka/eti Tebligler Dergisi, XIX, 921 (17 eylOI 1956), 147. Ortaokullara denk meslek 
okullarmda okutulacak din derslerine ili§kin dOzenleme igin bkz. T.C. Maarif Veka/eti Tebligler Dergisi, 
XIX, 935 (24 arallk 1956), 184. Aynca bu derslerde okutulan kitaplar konusunda bir degerlendirme igin 
bkz. P.Dumont, "TOrkiye'de Islam Yenilik Ogesi mi?", 167. 

95 Maarlf Vekaletl Kurulut Kadrolarr hakkrndakl 4926 say1!1 Kanuna ba{ll1 cetvellerde 
YOksek Islam EnstOtOlerl lc;ln kadro eklenmeslne dalr kanun. Bkz. DDstur, Ill, 40 
(1959), 1323; R.G.16.6.1959-10232. 

96 Bkz. Zafer, 7 arahk 1952. 
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"Milletin Atatiirk lnkilabma Medyun Bulundugu )tddias1 Asia Dogru Degildir" ba§hgm1 ta§1yan 

yaz1smdan97 l>tiirii 9 arahk 1952 tarihinde DP'de~ ihracma karar verildi98 . Faaliyetlerini gittikr;e 

arttrrmI§ olan Said-i Nursi aleyhinde 23 arahk 1952'de Samsun Agrrceza Mahkemesi'nde dava actldI99. 

lslamc1 gl>rii§lii birtakxm yaymlar durduruldu. Bayak Dogu'nun ba§yazan Necip Fazd K1sakiirek 
i 

aralxk 1952'de dergisinde yaymladlg1 ve toplu basm 1mahkemesi tarafmdan lfilklige aykm bulunan bir 

yaz1smdan l>tiirii 9 ay 12 giinliik mahkumiyete carptmld1100. Sebilarre§ad'm ba§yazan E§ref Edib, 

dergide yaymlanan "Kara 1rtica, San lrtica, K1Z1l lrtica" ba§IIkh makaleden dolayi 5 mart 1953'te be§ ay 

hapse mahkum edildi101. 23 ocak 1953'te, sag muhafazakar bir dernek olan Milliyetciler Demegi 
I 

kapatildI. Dernegin ba§kam, DP Isparta milletvekili' Sait Bilgic ve arkada§I Tahsin Tola, genel idare 

kurulu tarafmdan ihrac talebiyle haysiyet divanma sevkedildiler. 7 §ubat 1953'te Ankara'da toplanan DP 

isti§ari kongresinde Menderes bir konu§ma yaparak, dinin diinya i§lerine ve siyasete kan§tinlmasm1 

Cinleyici bir kanunun gerekliligine i§aret etti102. Nitekim, bCiyle bir tasan hazirlanarak, 24 temmuz 1953 

tarihinde, siyasi veya ki§isel niifuz veya c1kar saglamak amac1yla dini veya dini hisleri yahut dince kutsal 

tamtilan §eyleri veya dini kitaplar1 alet ederek her ne §ekilde olursa olsun propaganda yapan veya 

telkinde bulunan ki§ilerle, bu fiillere katilan derneklere yonelik cezai yaptmmlann diizenlendigi 6187 

say1h Vicdan ve toplanma hiirriyetinin korunmas1 hakkmda kanun c1kardd1103. Bu arada, 6 

mart 1953'ten itibaren Ankara Radyosu'nda bir ahlak saati tesis edilerek, ilk olarak Diyanet l§leri 

Ba§kanI Eyiip Sabri Hayrrhoglu "!mania Amel Arasmdaki Miinasebetler" konulu bir konu§ma yapu104. 

Ticanilerin 105 1946'da ba§latt1klar1 eylemlerin de gittikce §iddetlenerek artmas1 ve en sonunda 

97 Cumhuriyet, 14 ekim 1952, 1. 

98 llgili haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 1 o arallk 1952, 1. 

99 Said-i Nursi ve nurculuk konusunda baz1 bilgiler ic;in bkz. Ozek, Turk Hukukunda Laiklik, 126-140 ve 
100 Soruda Tiirkiye'de Gerici Ak1m/ar, 180-194,197; I. Soysal, "Mezheplerffarikatlar", Cumhuriyet 
Donemi Tiirkiye Ansiklopedisi, V, 1368-1370; Tunaya, /s!amc1!1k Cereyam, 232-239. Bu konuda 
1980'li y11larda, lslamc1 kanatta olanlar tarafmdan kaleme ahnm1§ baz1 incelemelerden ornek olarak bkz. 
B.Berk, /!mi ve Hukuki A91dan Nurcu/uk Davas1, Istanbul 1971; S.MOrsel, BediDzzaman Said Nursi ve 
Dev/et Felsefesi, 4.bas1, Istanbul 1980; N.$ahiner, Bilinmeyen Taraflanyla BediOzzaman Said Nursi, 
7. bas1, Istanbul 1988; S.MOrsel, Siyasi DD§Dnce Tarihi /§1gmda BediOzzaman Said Nursi. Istanbul 
1989; l.I§1k, BediOzzaman Said Nursi ve Nurculuk, Istanbul 1990. Aynca. Said-i Nursi ve Nurculuk 
hareketi konusunda bkz. $.Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey The Case of 
Bediilzzaman Said Nurs/, Albany 1989; R.Qak1r, Ayet ve Slogan Tilrkiye'de /slami Olu§umlar, Istanbul 
1990, 77 vd. 

100 llgilinin cezasm1 c;ekmek Ozere teslim olduguna ili§kin haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 13 arahk 1952, 1. 

101 Istanbul 1.Agirceza Mahkemesi'nin bu karanna ili§kin haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 6 mart 1953, I. 

102 Bkz. Zafer, 8 §Ubat 1953. 

103 Dilstur, 111, 34 (1953), 1702; RG. 29.7.1953-8470. 
104 llgili haber ic;in bkz. Cumhuriyet , 6 mart 1953 , 1. 

105 Bir tarikat olarak 1930 y1hnda TOrkiye'ye intikal eden Ticanilik ve Ticanilerin eylemleri konusunda bkz. 
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faaliyetlerine Atatilrk heykellerinin kmlmasm1 eklemeleri iizerine c1kanlan 25 temmuz 1951 tarihli ve 
I 

5816 sayih Atatiirk Aleyhine 1§lenen Su~lar Hakkmda Kanun106 geregince §eyhleri Kemal 

Pilavoglu mahkemeye verildi ve 15 ytl ag1r hapsd mahkum edildi107. 8 temmuz 1953'te faaliyeti 

durdurulan Millet Partisi, 24 ocak 1954'te kapauld11 t•. 
Bu arada lslamc1 akimlar da bo§ dµrmamakta, Meclis'te yapuklan birtak1m yasa 

I 
onerileriyle vardlklan noktadan ileriye yonelik ad1mJar atmaya cah§maktayd1. Bunlar arasmda yeralan 

Nev§ehir Mebusu Miinib Hayri Orgiiplii'niin Tiirk ¢eza Kanunu'nun 175 inci maddesi degi§tirilerek 

dinin kendisi ve peygambere ili§kin koruyucu hilkilmler konulmas1 yolundaki yasa teklifil09 Meclis'te 

gorii§iildiikten sonra komisyona geri gonderilmi§ ve bir daha ele ahnmamt§trr. Fahri Agaoglu'nun, lslam 

dininin resmi devlet dini olmas1 icin yapug1 yasa teklifi 110 ise Meclis'te goril§illmemi§tir111. 

1960 ytlmda, Londra u9ak kazasmdan Menderes'in kurtulmasm1 frrsat bilenlerin, "Allahm 

§am uluhiyeti sayesinde" gercekle§tigi ileri silrtilen "llahi kurtulu§un liltfuna hiirrneten" Anayasa'ya ''Turk 

milletinin dini, lslamd1r" kaydmm ve mukaddesata kiifredenler icin cezai yaptmmlarm konulmas1 

gerektigini ileri silrmekten kacmmamas1112, silahh kuvvetlerin din istismanna dayanan siyasalara son 

vermek iizere bir eyleme giri§mesine yol acan etkenlerden biri oldu113. 

Ozek, 100 Soruda Tilrkiye'de Gerici Ak1mlar, 177-178; l.Soysal, "Mezhepler I Tarikatlar", Cumhuriyet 
Donemi TDrkiye Ansiklopedisi, V, 1366-1367; Tunaya, lslamc1ftk Cereyani, 220-223 ve 231. 

106 Bkz. Dilstur, Ill, 32 (1951), 1842; R.G.31.7.1951-7872. 

107 Bu donemin gene! birdegerlendirmesi ic;in bkz. A.E.Yalman, Turkey In MyTime, Norman 1956. 

108 Ankara 3. Sulh Ceza Hakimligi'nin ilgili karanna ili§kin haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 28 ocak 1954, 1. 

109 Teklif, Meclis'in 17.2.1958 tarihli oturumunda gorO§OlmO§tOr. Bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, XI, 2/1 
(1958), 112 vd. Ayrica, bkz. Ibid., S Say1s1 68 sayfa 1-2 : kanun teklifinin metni; sayfa 3-4 : Adalet 
EncOmeni Mazbatas1. 

11 O Bu konuda bkz.Tunaya, /s/amc1/Jk Cereyam, 230 ve Tilrkiyenin Siyasi Hayatmda Bat1/fla~ma 
Hareketleri, 189-190; Q.Ozek, "Neden Geriye", Vatan, 4 ekim 1959. 

111 Dinsel konulara ili§kin olarak 1950-60 donemindeki yakla§Im ve icraatm onceki uygulamalara gore 
farkhhg1 yabanc1 ara§t1rmac1larm da ilgisini c;ekmi§; bu donem ic;inde lslamiyetin TOrkiyedeki durumuna 
ili§kin birc;ok degerlendirme yaytnlanm l§tir. Bunlardan baz!lan ic;in bkz., L. V. Thomas, "Recent 
Developments in Turkish Islam", The Middle East Journal, VI, 1 (Winter 1952), 22-40 ve "Turkish 
Islam", The Muslim World, XLIV, 3-4 (July-October 1954), 181-185; H.A. Reed, "Revival of Islam in 
Secular Turkey", The Middle East Journal, VIII , 3 (Summer 1954), 267-282; A.L.Tibawi, "Islam and 
Secularism in Turkey Today", Quarterly Review, 609 (1956), 325-337; W.C.Smith, Islam in Modern 
History, New York 1959 (Bu sonuncu kitabm 165-208. sayfalar arasmda yeralan "Turkey : Islamic 
Reformation?" ba§hkh dordOncO bolOmO TOrkiye'ye aynlm1§t1r). 

112 "O' Hazreti Muhammed'e Emanetti", HOr Adam, 345 (24 §Ubat 1959), 1-4 Abdurrahman ~eref Lac;, 
"llahi hikmet yonOnden kaza", BOyOk Dogu, 1-6 (mart 1959), 5. (Aktaran:T.Z.Tunaya, TDrkiyenin Siyasi 
Hayatmda Bat1ltla$ma Hareketleri, 188 dipnot 188). 

113 Tunaya, /s/amc1ltk Cereyam, 245. 
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D. 1961 Anayasas1 Donemi 

27 may1s 1960 hareketi sonras1 askeri yonetim, rejim krizinin ~oziimiinii yeni bir anayasa 

hazrrlanmasmda bulmu§; tstanbul Oniversitesi ogretim iiyelerinden kurulu bir ilmi heyete anayasa 
I 

taslag1 hazrrlamak gorevi verilmi§tir. Ankara Oniversitesi ogretim iiyelerinin de sonradan katdd1gi bu 

komisyondan ba§ka, Siyasal Bilgiler Fakiiltesi de ozel olarak kendi gorii§iine uygun bir anayasa projesi 

hazrrlamt§trr. Temsilciler Meclisi Anayasa Komis:yonu'nun haz1rlad1g1 ve Kurucu Meclis'ce baz1 
I 

degi§iklikler yaplldtktan sonra halkoyuna sunularaki Anayasa olarak kabul edilen tasartda, devlet-din 

ili§kileriyle ilgili diizenlemeler konusunda lstanbul Komisyonu'nun taslag1 esas ahnmI§trr. 

Vicdan ve din hiirriyetini diizenleyen madde, Temsilciler Meclisi'nde en ~ok tartI§maya 

neden olmu§ maddelerden biridir. Laikligin iyerigi konusunda Kemalist anlay1§1 benimsemi§ Anayasa 

Komisyonu iiyeleri kar§1smda muhafazakar kesim, devlet ve din i§lerinin kesin olarak birbirinden 

aynldtg1 klasik bau laiklik anlay1§m1 savunmu§tur. Bu gorii§ temsilcilerinin ba§hca istemleri, tasartmn 

ilgili maddesinde tam anlam1yla teminat altma almmamt§ oldugunu one siirdiikleri dinsel inany 

hakkmm saglanmas1114; devletin dine miidahale degil115, yard1m etmesill6; dinsel egitime yonelik 

orgiitlenmeye gidilmesidirl 17. Burada ilgi yekici nokta, gelenekyi bir dii§iincenin eseri olan bu gorii§ 

temsilcilerinin "bat1dan gelen" kurumlart her zaman §iddetle ele§tirdikleri halde, Iaiklik konusunda tam 

iyerigiyle ban tipini benimsemeleri ve bunu ayikya ifade ederek savunmalandrr. Daha da ilginci, devletle 

din i§lerinin kesinlikle aynlmasm1, "devletin dine mildahale etmemesi" olarak kabul etmekle birlikte, 

devletin dine «yard1m» etmesini talep etmeleri; gerekli yerlerde orgiitlenme ve diizenlemeyi devletten 

beklemeleridir. Bu yeli§kiler, hala «Devlet\:i»118 bir kafa yap1smm varhgmm kamt1dir; sivil toplum 

anlayI§I olarak yorumlanabilecek bir gorii§ ileri siiriilmemektedir. Son tahlilde iki ak1m da, soyut olmak, 

lfilklik ilkesinin toplumsal yap1yla ili§kilerini gorememek, Bau'ya yonelmek konularmda ortak 

davranmaktadir. Boylelikle, Prof. Dr. <;etin Ozek'in ifadesiyle, "bir yandan, Bat1 uygarh~rm taklit i¥in 

laikli~i savunanlar, C:lte yandan Bat1 uygarh~mm aktanlmasma kar§1 y1k1p, Bat1 tilril 18.ik dilzeni 

geryekle§tirmeye yah§anlar, farkma varmadan «bat1c1hkta>> birle§mi§ olmaktadrr"119. 

Temelde yamlg1 ve soyutluguyla birle§en bu iki ak1m temsilcileri, Diyanet 1§leri 

114 Bkz. Temsilci/er Meclisi Tutanak Dergisi, Ill (1961 ), 93 (AbdOlhadi Toplu); 93 (Sadettin Tokbey); 98 
(Mehmet Altmsoy); 100 (Seyfi OztOrk); 130 (Ahmet O~uz); 130 vd. (Kadircan Kafh); 135 (Ahmet Bilgin). 

115 Bkz. Ibid., 93 (Sadettin Tokbey). 

116 Bkz.lbid., 93 (AbdOlbaki Toplu). 

117 Bkz. Ibid., 93 (AbdOlbaki Toplu); 95-96 (Cevdet Aydm); 98 (Fethi ElgOn); (Rauf Gokc;en). 

118 Burada «Devlefgi» ifadesiyle kastedilen, sivil toplum kar§1smda devlet kavram1d1r; bir ekonomik hatta 
sosyal anlay1§ olarak «devletgilik» kastedilmemektedir. 

119 Bkz. Ozek, Dev/et ve Din, 490-491. 
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i 
Ba§kanhg1'nm anayasal yeri konusunda da kar§tt dµ§uncelerini ar;tklamt§lardtr. Lail.di~ Tiirkiye'nin 

ko§ullarma Ozgii Ozellikler i~inde kabul edenler, Diydnet !§leri Brujkanhgt'nm din i§lerini diizenleyici ve 
I 

denetleyici bir organ olarak devletin idari yap1s1 i~inde yeralmasm1 savunmu§lardrr120. Buna kar§I, 

klasik lail<lik anlayi§mt savunanlar, devletin dinler Idrr§tsmda tarafstz kalma zorunluluguna dayanarak, 
I 

din i§leriyle ilgili bir organm olamayacagm1 5n~ surmu§lerdir. Bu goru§e gore, Diyanet l§leri 

Brujkanhgt'nm anayasa tasansmdaki yeri, devletin dine "mtldahalesinin" ve Tiirkiye'de "devlete ba~h 

din"121 sisteminin varoldugunun bir kamttdrr122. 

1961 Anayasas1 din <lzgiirliigunu aynntth bir bir;imde duzenlemi§; tapmma, e~tim, dinsel 

du§unce actklama ve dinsel inanr;larmt ac1klamaktan kar;mma haklan ar;tkr;a benimsenmi§tir. Dinsel 

gOsteri hakk1 ise Anayasa'nm toplantt ve gosteri ozgiirliigiiyle ilgili gene! kurallan icinde tanmmt§ttr. 

Bunlara kar§ihk, sistemin dengelemesi olarak, din ozgurlugunun kotuye kulamlmas1yla ve din 

istismanyla ilgili kurallar da Anayasa'da yeralmt§ttr. Diyanet l§Ieri Ba§kanhg1 da, genel ldare icinde 

anayasal bir kurum statiisilne sokulmu§tur123. 

1961 Anayasas1'nm, "siyasal katilmanm sorunlarm yoziimiinde onemsenmedi~i. biirokrat-aydm 

hareketiyle yukandan a§a~1 Ulke sorunlarmm yoziimlenmesi"124 geleneginin yaratttgt, hukuken yaptlan 

diizenlemelerin toplumsal yap1 gercegine kar§m gecerli olacag1 yamlg1smm bir iirunu oldugu ileri 

suriilmu§tur. Saikleri ne olursa olsun, bir sure sonra yava§ yava§ su yuzune r;1kan ve ozellikle dinsel 

kaynakh istem ve eylemleri yaratan potansiyeli degerlendiren Adalet Partisi (AP), 1965 sonbahanndaki 

secimlerde tek ba§ma iktidara geldi125
. Bu arada Anadolu'da Atatiirk bust ve heykellerinin parcalanmas1 

120 Bkz. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Ill (1961), 101-102 (Omer Sarni Co§ar); 103 (Hikmet 
KOmbetlioglu); 114 (Bahri Savc1); 118 (Fehmi Alpaslan); 121 (Enver Ziya Kara!); 122 (Muammer Aksoy); 
128 (Nurettin Ard1got'jlu). 

121 Klasik laiklik anlay1§1 geregi, Diyanet l§leri Ba§kanlig1'nm devlet organizmasmda yeri olmamas1 
gerektigini one silren Cevdet Aydin, Anayasa Tasans1'nda, deviate bagh bir din sisteminin benimsenmi§ 
oldugunu; bu metnin kabulO durumunda Diyanet l§leri 8a§kanhg1'nm )dare ic;inde yeralmas1 ile din egitim 
ve ogretiminin devlet tarafmdan yap1lmasmm yerinde ve gerekli olacagm1 savunmu§tur. Bkz. 
Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Ill (1961 ), 95. 

122 Bkz. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Ill (1961 ), 132 (Kadircan Kafh); 135 (Ahmet Bilgin); 147-149 
(Seyfi OztOrk); 230-231 (Sadettin Tokbey); 231 (Arslan Bora). 

123 Tasan'da bir "ek madde" olarak yerm1§ clan Diyanet l§leri Ba§kanhg1'yla ilgili dOzenleme, Temsilciler 
Meclisi'ndeki gorO§meler sonucunda 154. madde olarak kabul edilmi§tir. 

124 Ozek, Dev/et ve Din, 488-489. Nitekim, GOrsel'in, Anayasa'y1 hazirlayacak Komisyon'a soyledigi , 
"Oyle bir Anayasa yap1n1z ki, art1k hiq kimse din istisman yapamasin" direktifi Anayasa degi§iminin her§eyi 
c;ozilmleyebilecegi inancmm bir gostergesidir (Aktaran : Ozek, 100 Soruda Tilrkiye'de Gerici Ak1mlar, 
198). 

125 AP 4,921,235, CHP 2,675,785 oy ald1 (Bkz. R.G. 19 ekim 1965-12120), bu say1lar toplam gec;erli 
oylarm % 52.87'si ve % 28.75'iydi. YOrOrlOkteki sec;im sistemi geregi, parlamentodaki sandalye oranlan 
AP'nin % 53.29, CHP'nin % 29.77 oldu. (Bu saptamalar ic;in bkz. N.Abadan, Anayasa Hukuku ve 
Siyasi Bilimler A91smdan 1965 Se9imlerinin Tahlili, Ankara 1966, 392-393). 
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gibi dinsel saikli eylemler artmaktaydl. Anamuhalefet partisi lideri olarak 1smet 1nlinii'niin Meclis'te 

yapug1 konu§mada ileri siirdiigil "irticamn da komilnizm kadar tehlikeli oldu~" glirii§iine kar§l, Almus 

Baraj1'nm i§letmeye a1tilmas1 dolay1s1yla konu§an iktidar partisi lideri Demirel, "Din hilrriyeti baslo ve 

istismar vas1tas1 olamaz"diyerek din ve vicdan hiirriyetinin irtica olarak glisterilmesinin siyasi bask1 

olacagim iddia etti126
• 1966 ekiminde lstanbul'da y1,1.p1lan "TUrkiye'de Diyanet ve Uiklik" toplanusmda 

' 

laiklik §iddetle ele§tirildi127. 11 nisan 1967'de adaletb sevkedilen ve aralarmda iiniversite ligtencileri ve 
' - I 

Ankara Universitesi Fen Fakilltesi Astronomi Blililmil dOl(entlerinden bir ki§inin de bulundugu yasadl§l 
I 

1slamc1 Kurtulu§ Partisi Hizb-iit Tahrir128 iiyeleri~den129 be§ ki§i 5 agustos 1967'de tutukland1130. 

Ekim 1967'de liselere de din dersi konuldu131
. 196k nisanmda Bursa'da toplanan Ttirkiye Milliyetl(i 

I 
Kurulu§lan 1sti§ari Kongresi'nde Anayasa yerildi. 15 .nisan 1968 tarihinde, Ankara Oniversitesi llahiyat 

Faktiltesi'nde bir k1z ligtencinin ba§lirtti giymekte direnmesinden otilril ilk tiniversite boykotu 

yap1ld1132. 16 §Ubat 1969'da 6 nc1 Filo aleyhine glisteri yapan sol gorti§lii gen1tlere milliyetl(i 

muhafazakar glirii§lil grup saldird1; "Kanh Pazar" olarak amlan olayda iki ki§i ()ldii, 200 ki§i 

yaraland1133. "Tanny1 yaratan insandir" ifadesini kullanm1§ Y arg1tay Ba§kam lmran 6ktem'in 3 may1s 

1969'daki cenazesinde imamm namazr krldrrmaktan kar.;mmasr ilzerine olaylar r.:1ku134. Resmi bir yayma 

gare, bu y1llarda y1klc1 durumda gizli olarak faaliyet gasterdigi iddia edilen te§kilath ak1m ve 

tarikatlarm belli ba§hlan §Unlardr: Nurculuk, Siileymancrhk, Nak§ibendi Tarikat1, Ticani Tarikau, 

Biberi Tarikat1, Kadiri Tarikatr 135. 26 ocak 1970'de Milli Nizam Partisi (MNP) kuruldu, 8 §ubat 

126 llgili haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 6 ekim 1966 • 1. 

127 llgili haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 9 ekim 1966, 1. 

128 Bu ak1m hakkmda bilgi ic;in bkz. Ozek, 100 Soruda TOrkiye'de Gerici Ak1mlar, 202-203. 

129 llgili haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 12 nisan 1967, 1. Aynca. bu orgut hakkmda bkz. Landau; M.Toker, 
Solda ve Sagda Vuru$anlar, Ankara 1971 (2 nci bas1), 137-141. 

130 Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ilgili kararma ili§kin haber ic;in bkz. Cumhuriyet, 6 agustos 
1967, 1. 

131 T.C. Milli Egitim Bakanhg1 Talim ve Terbiye Dairesi 8a§kanlig1'nm 431617 say1h ve 7 ekim 1967 tarihli 
tamiminin tam metni ic;in bkz. Diyanet l!;leri Ba$kan/1g1 Dergisi, VI, 11 (kas1m 1967), 297-300. Aynca bu 
derslerde okutulan kitaplar konusunda bir degerlendirme iqin bkz. P.Dumont, "TOrkiye'de Islam Yenilik 
Ogesi mi?", 168. 

132 Hatice Babacan adh bu ogrencinin ba§OrtiisO takmakta direnmesi Ozerine fakulteden uzakla§tmlma 
cezasma qarpt1r1lmas1 kar§1smda, bu karan protesto eden ogrenciler once derslere girmedi (ilgili haber 
ic;in bkz. Cumhuriyet, 12 nisan 1968, 1 ); daha sonra da ahnan karar uyannca boykota gidildi (ilgili haber 
iqin bkz. Cumhuriyet, 15 nisan 1968, 1 ). 

133 Olaym ertesi giinii q1kan bir gazetenin ilk sayfasmdaki ba§hklardan biri "Yetkililer : Olay Q1karsa 
Onlenir Demi§lerdi" §eklindeydi. Bu gazetedeki diger haber ve yorumlar ic;in bkz. Cumhuriyet, 17 §Ubat 
1969, 1. 

134 "Dinsizlerin cenaze namaz1 k1hnmaz" denilmesi Ozerine cenaze namazm1 o gunlerde Yarg1tay Oyesi olan 
GozObOyOk'On, hukuk ve ilahiyat fakiilteleri mezunu agabeyi Avukat Ahmet H1fz1 GozObOyOk k1ld1rm1§t1. 
Olayla ilgili haber ve yorumlar iqin bkz. Cumhuriyet, 4 may1s 1969, 1. 

135 Resmi ideolojinin iqinde yeralan askeri mercilerin bu tarikatlar hakkmdaki gorO§leri iqin, Orgeneral 
Turgut Sunalp, Korgeneral Abdurrahman Ergeg, TOmgeneral Recai Engin, TOmgeneral Memduh 



1970'te Ankara'da ilk kongresini yaptt. 

Osmanh'da batthla§ma hareketlerinin ba§lamasmdan sonra, k1sa donemler d1§mda, hep 

muhalefette olan «lslamc1lar»m olu§turdugu onemli ilk siyasal orgiit olan MNP, kiic;iik esnaf, tacir ve 

sanayici 1slamcllann orgiltlenerek, kendilerini ezenl bilyilk sermaye dilzenine kar§1, 1slami adalet ve 

e§itli~i getirmek amacmm ilrilnildar136. Buna yodelik olarak program1, "kredileri ve bank:ac1hg1 faiz 
! 

yasag1 ile smrrlamak, ekmekleriyle oynayan kapitalist patlamay1 din devletinin dizginlerine vurmak, il¥ 
I 

kag1t'i(1hk ve namusuzlukla edinildigine kesin inanylan lolan sermaye kar§1smda be§ paralik olan itibarlarm1 
I 

yeniden kazanmak ve lslami dilzenin getirecegi s~ati~ bir toplum yaplSl iyerisinde herkesin yerli yerini 
I 
I 

bildigi eski gt!nlere ula§mak"137 olan MNP, 12 mart 1971 askeri mildahalesinin ardmdan, 20 may1s 

197l'de Anayasa Mahkemesi'nin ilgili karanyla kapatlld1138. 

MNP'nin yerine kurulan ve aym siyasi c;izgiyi siirdiiren Milli Selamet Partisi (MSP)139, 

1973 seyimlerinde % 11.8 oy alarak, 48 milletvekiliyle iic;iincii parti olarak yasama organmda yerald1 ve 

14 ocak 1974'te imzalanan protokol geregince CHP'yle koalisyon ortakhgma girerek, 7 §ubat 1974 

tarihinde Meclis'ten alman gilvenoyu sonucunda iktidar oldu140. Gorev bOlii§ilmiinde, 25 Bakanltgm, 

aralannda Adalet, lc;i§leri, Ticaret, Sanayi, Tanm ve Diyanet l§leri Ba§kanhg1 ile Atom Enerjisi 

Kurumu'nun bagh oldugu Dev let Bakanhklan'nm bulundugu yedisi MSP'li iiyelerce iistlenildi 141. 15 

may1s 1974'te c;1karllan 1803 say1h Cumhuriyetin 50. Y1h Nedeniyle Baz1 Su~ ve Cezalarm 

Afft Hakkmda Kanun142 ic;in yapdan meclis gorfi§meleri sITasmda Turk Ceza Kanunu'nun 141 ve 

OnlOtOrk, TOmgeneral Faz1I Polat, Kur.Alb. Nahit Arda, Kur.Alb. Fikret KOpeli, P.Alb. Ali Pirgil, 
Dz.Hat.Alb.Turgut Akan, Hv.Alb. Rag1p Horozoglu, Hak.Yb. Sebahattin Ar, Kur.Alb. Necdet Timur 
tarafmdan haz1rlanm1§ "TOrkiye'de Y1k1c1 Faaliyetler" ba§hkh brifinge ili§kin olarak bkz. C.ArcayOrek, 
"Askari raporda Nurcu ve Nak§iler", Cumhuriyet, 22 mart 1990, 6. Aynca, "Gericilik hareketleri"nin 
Silahh Kuvvetler kokenli bir diger degerlendirmesi igin de Genelkurmay Askari Tarih ve Stratejik EtOt 
8a§kanhg1'nm yaymlad1g1 GDncel Konular adh sOreli yaymda (say1 4, agustos 1983) Em.Tugg. Fahri 
Qeliker imzall ve "Din ve Gerici!ik" ba§hkh makaleye (sayfa 101-109) ba§vurulabilir. 

136 MNP'nin tabamna ve amacma ili§kin bu yorum igin bkz. Ozek, Dev/et ve Din, 570. 

137 YOcekok, 100 Soruda TDrkiye'de Din ve Siyaset, 109. 

138 Milli Nlzam Partlslnln Kapat1lmas1 Hakkmda Anayasa Mahkemesl Karan, E.1971 /1, 
K.197111 {Bkz. DDstur, V, 1111(1972),28-85; R.G.14.1.1972-14072). 

139 Bu partinin Og farkll degerlendirmesi ic;in bkz. B.Toprak, "Milli Selamet Partisi", Cumhuriyet Donemi 
TOrkiye Ansiklopedisi, VIII (1983), 2104-211 O; T.Alkan, "The National Salvation Party in Turkey", in 
Islam and Politics in the Modern Middle East, ed.by M.Heper and A.Israeli, St. Martin's Press, New 
York 1984, 79-102; ve S.Albayrak, TDrk Siyasi Hayatmda MSP Olay1, passim. Aynca, 1973 
segimlerinden sonraki donemin, ozellikle MSP ag1smdan degerlendirilmesi igin bkz. l.Giritli, Kemalist 
Devrim ve /deolojisi, Istanbul 1980, 112-115. 

140 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, IV, 1 (1973-1974), 549. 

141 Ibid., 317. 

142 Bkz. DDstur, V, 13/1 (1974), 976. R.G. 18.5.1974-14890 miikerrer. Ancak, Anayasa 
Mah kemesl'nin 1974/19 Esas, 1974/31 Karar say11t ve 2 temmuz 1974 tarlhll 
Karari'yla, Kanun'un ilgili maddesi iptal edilmi§; TOrk Caza Kanunu 141 ve 142 nci maddeleri 
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142 nci madelerine giren sur;Iann af kapsam1 dt§mda tutulmas1 ir;in yaptlan oylamada yirmi MSP'li 
i 

iiyenin olumlu oy kullanmas1143; Milli Egitim Bakanhg1'na ragmen, 19 may1s telrenlerinde ktz 

ogrencilerin giyecegi giysilere MSP grubu tarafmdan kar§t r;1ktlmas1; 1stanbul'da bulunan bir heykelin 

11y1plak kadm" oldugu gerekr;esiyle kaldmlttlmas1 qrtakhgm bozulmasma giden zincirin halkalanm 

olu§turdu144• Ba§bakan Ecevit'in 1skandinav iilkelerine yapacag1 ziyaretin kararnamesine MSP'li 

bakanlann imza koymamas1 ve Ba§bakan'a vekaletin Ba§bakan Yard1mc1s1 Erbakan tarafmdan 

iistlenilmesine CHP kanadmm izin vermemesi koalisyonun son bulmasma sebep oldu; Ecevit, 18 eyliil 

1974'te istifasm1 Cumhurba§kam'na sundu145. 

17 kas1m 1974'te partiler dt§t teknisyenlerden olu§an ancak giivenoyu alamayan, fakat ba§ka 

ser;enek bulunmad1g1 ir;in gorevini siirdiiren bir kabine kurmu§ olan Irmak'm, gorevi 13 mart 1975'te 

birakmas1 iizerine146 Demirel, Adalet Partisi, Cumhuriyetr;i Giiven Partisi ve Milliyetr;i Hareket 

Partisi ve Milli Selamet Partisi'nden olu§an, birtak1m bag1ms1zlarca da desteklenen "Milliyetyi Cephe" 

hiikiimetini ar;tklad1. Boylelikle MSP, 12 nisan 1975'te Meclis'ten alman giiven oyuyla yeniden iktidar 

ortaklanndan oldu147. 5 haziran 1977'ye dek siiren bu ortakhk s1rasmda Erbakan, siyasi faaliyetlerini 

"Ttirkiye'nin sanayile§me meselesi" iizerinde yogunla§ttrd1148. Bu arada §iddet eylemleri gittikr;e artan 

bir h1z ir;indeydi. Tiirkiye, 3 nisan 1976'da Ravalpindi'de toplanan Siret-iin Nebi Konferans1'na bakan 

diizeyinde kattld1149. 12-15 May1s 1976'da lstanbul'da toplanan Islam Ulkeleri 7 nci Zirvesi'nde onbe§ 

MSP'li milletvekilinin Ayasofya'da topluca namaz k1lmas1, Ayasofya'mn camiye donii§tiiriilmesi 

konusunu bir daha giindeme getirdi; ancak Kiiltiir Bakanhg1'm elinde bulunduran AP bu pazarhktan 

kapsammdaki suglar da af kapsamma katllm1§t1r (Bkz. Dilstur, V, 13/2 (1974), 2566-2601; R.G. 
12.7.1974-14943 ). 

143 MilletMeclisi Tutanak Dergisi, IV, 3 (1974), 639-642. 

144 0 gOnlerde gazetelerde c;;1kan haberlerden baz1 ba§hklar §U §ekildeydi : "CHP ile MSP arasmda alt1 
konuda gorO§ aynlIQ1 var" (Cumhuriyet, 3 eylOl 1974); "Ecevit, uzla§1lmas1 gOc; aykmliklanm1z var dedi" 
( Cumhuriyet, 4 eylOI 197 4 ). 

145 Bakanlar Kurulunun c;;ekilmi§ olduQuna, yenisi te§kil olununcaya kadar mevcut Bakanlar Kurulu'nun 
goreve devam etmesine dair 3/267 say11I Cumhurba§kanli\'}1 tezkeresi igin bkz. Millet Mec/isi Tutanak 
Dergisi, IV, 7 (1975), 14. 

146 Bkz. Millet Mec/isi Tutanak Dergisi, IV, II (1975),.36 

147 Bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, IV, 11 (1975),.452-456 

148 Bkz. N.Erbakan, "Sanayi Davam1z", Oq Konferans, 5.bas1, Istanbul 1974, passim. 
149 8 ekim 1990'da, bombal1 bir suikast sonucu oldiiriilen SHP Parti Meclisi Oyesi, eski parlamenter Doc;;. 

Dr. Bahriye Oc;;ok, olDmunden Og gun once tamamlay1p Gene! Ba§kan Erda! lnonu'ye verdigi laiklik 
raporunda, 1976 sonrasmda gorDlen dinsel kaynakh eylemlerin, 3 nisan 1976'da Ravalpindi'de toplanan 
ve ertesi y1I da lstanbul'da tekrarlanan Uluslararas1 Siret-On Nebi Konferanslannda alinm1§ kararlann 
uygulanmas1 sonucu oldugu gorO§OnO ifade etmekteydi. Bu rapora ili§kin haber igin bkz. Cumhuriyet, 
•Ogok'un cclaiklik» raporu", 11 ekim 1990, 13. Kongre'ye ili§kin "Teklifler/Tavsiyeler/Kararlar" ba§hkh 
beige igin de bkz. U.Mumcu, Rab/ta, 2.bas1, istanbul 1987, 552-560. 
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kaymdt. Mart 1977'de yapllan bir Bakanlar Kurulu toplanusmda anl~mazhga dil§en "Milliye~i Cephe" 

ortaklan, Haziran 1977 seyimlerine kadar biraraya gelemedi15°. 

MSP, 5 haziran 1977'de yapllan erken seyim sonucunda, 1973'e gore oylanm yiizde 4 

oranmda ~ogaltarak 24 milletvekilligi kazandi 151 . Seyim sonrasmda hilkilmeti kurmakla 
I 

gOrevlendirilen Ecevit'in 28 haziran 1977'de Meclis'te okudugu hilkilmet program1152 gilven oyu 

alamadt. Bunun ilzerine AP ve MHP'yle ortak11ga gir~n MSP, koalisyon hilkiimetinin 1agustos1977'de 

giiven oyu almas1yla II.Milliyetyi Cephe'nin orta~1 olarak bir kez daha iktidara geldi. Ancak bu 
I 

ortakhgm 31 arahk 1977'de sona ermesi 153 iizer~ne yeni bir hilkilmet kurmakla gOrevlendirilen 

Ecevit'in154 11 ocak 1978'te Meclise sundugu hiikilmet programmm giiven oyu almas1yla155 MSP, 

1973'ten beri ilk kez muhalefet kanadma geyti. 

Bu siire iyinde anar§i artmakta; ekonomi gittikrre kmiiye gitmekteydi. 1978 arahk aymda 

Kahramanmara§'ta Silnnilerin Alevilere saldmda bulunmas1 iizerine ytkan yaU§malarda lOO'den fazla 

ki§i Oldu156. 6 eyliil 1980'de Konya'da diizenlenen bir mitingde teokratik diizene dayanan bir devlet 

kurmak amacma yOnelik olarak alman aytk tavrr, «lslamc1» gOrii§iin en azmdan bir ooliimiiniln yogulcu 

demokratik rejim dt§mda bir Orgiltlenmeye duyduklan Ozlemi ortaya koymaktayd1157. 12 eyliil 1980 

giinil Silahh Kuvvetler yOnetime el koydu158 

150 Uyu§mazlrgm ayrmt1lan ic;in bkz. Albayrak, TOrk Siyasi Hayatmda MSP Olay1, 150-151. 

151 Bir degerlendirmeye gore, MSP ancak 1977 sec;imlerinden sonra sag liberal etkilerden bir ol<;Ode 
kurtulmaya c;ah§ml§tlr. Bkz. A.Bula<;. Islam DOnyasmda DO§Once Sorunlar1, 2. bas1, Istanbul 1985, 68. 

152 Bu program oncekilere gore din konusunda daha ag1rhkh bir espri ta§1maktayd1 : "Toplumumuzun ve 
insanhgin ortak deQeri olan islam dini, milli birligin saglanmasmda, kalknima c;abalanm1zm ba§anya ula§masmda, ig 
bari§m olu§masmda ve karde§lik duygulannm geli§tirilip peki§tirilmesinde kutsal bir kaynaktir. ( ... ) HOkOmetimiz, 
koylerde ve dar gelirli y6relerde cami yap1mma yard1mc1 olacakt1r. Vakil imam-hatiplerin kadro intibaklan ivedilikle 
saglanacakt1r. HOkOmetimiz bOtOn din gorevlilerinin manevi ve maddi huzurunu saglamay1 6dev bilecektir". Bkz. 
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, V, 1 (1978),.43. 

153 Bakanlar Kurulu'nun istifa ettigine ve yeni Bakanlar Kurulu te§kil olununcaya kadar mevcut Bakanlar 
Kurulu'nun goreve devamma dair 3/81 say1lr Cumhurba§kanl1g1 tezkeresi ic;;in bkz. Millet MeclisiTutanak 
Dergisi, V, 2 (1978), 124. 

154 Ibid. 

155 Ibid., 318-319. 

156 Bu olayla ilgili haber ve yorumlar ic;;in bkz. ozellikle 24-25-26 aralik 1978 tarihli gOnlOk gazeteler. 
157 l§lk Kansu imzall ilgili bir haber ic;;in bkz., "MSP'nin «Kudos,, mitinginde cOppe ve feslerle yOrOndO, 

ye§il bayraklar ta§md1, «~eriat gelecek vah§et bitecek» sloganlari at1ld1", Cumhuriyet, 7 eylOl 1980, 1. 
Ayrica, bkz. K.Evren, Kenan Evren'in Am/an/, Istanbul 1990, 535. 

158 TOrkiye'de 1980'lere girerken ya§anan olaylar di§ gozlemcilerin de «endi§elerini» ifade eden ~e§itli 
yaymlarda bulunmafarma yola9m1§tl. Bunlardan 1979 ba§larinda yaymfanan birinde, ya§anmakta clan 
ciddi ekonomik, toplumsal ve ideolojik kriz Ozerinde durulmakta, ancak her§eye ragmen TOrkiyede 
kurumsalla§ml§ birtak1m gOc;;lerin, ba§ta Silahl! Kuvvetler olmak Ozere, bu gidi§i durdurabilecegi ifade 
edilmekteydi. Bkz. A.Mango, "The Multiple Crisis in Turkey", Asian Affairs , X. II (June 1979), 131. 



-24 !-

E. 1980 Sonras1 Donem 

lktidarm Silahh Kuvvetler tarafmdan ele ahnmas1yla parlamento ve hilkilmetin 

varhklanna son verildi; siyasal faaliyetler Once durduruldu, sonra da biltiln siyasi partiler feshedildi. 

Ancak, 12 eylill 1980 sabah1, radyolardan yaymlanan 1 numarah bildiride, "AtatUrkc;UlUk yerine irtica ve 

di~er sapik ideolojik fikirler"; 27 eylill 1980'de Ba§bal{an Billent Ulusu'nun Milli Gilvenlik Konseyi'nde 
I 

okudugu ve onaylanan hilkilmet programmda iseJ "Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden olan lii.iklik 

prensibi ihlal edilerek ~eriat dilzenini getirmeye yonelik ~ertiplere yeltenilmi~tir" denilerek, dinci ve lslamc1 

ak1mlara, Ozellikle "Silleymancilara", dinsel e!titimler verilen "pansiyonlara" kar§I almacag1 duyurulan 

"ciddi ve sert onlemler"in uygulamasma gecilmedi159. Biitiin iiyeleri askeri rejim tarafmdan atanan 

Dam§ma Meclisi, bir anayasa tasans1 haz1rlad1. Bu tasari, Milli Giivenlik Konseyi tarafmdan son §ekline 

bilrilndilrillerek "halkoylamas1"na sunuldu ve biiyiik bir co!tunlukla kabul edildi. 

1982 Anayasas1'nm, dinsel konularda 1961 Anayasas1'ndan farkh olarak getirdi!ti en Onemli 

159 Bu konuda bkz. C.ArcayUrek, "AtatUrkc;U c;1k1§ SUleymanc1 ini§", Cumhuriyet, 20 mart 1990, 6 ve "12 

EylUlle gelen lslamc1 patlama", Cumhuriyet, 23 mart 1990, 6. Alman birinci kanal televizyonu ARD'nin 

26 haziran 1983'te TUrkiye hakkmda yaymlad1g1 bir yorumdaki ifade §U §ekildeydi, "Atalilrk'ten 60 ytl 
sonra, bugOn Islam geli§iyor .... Ote yandan generaller din derslerine yeniden izin verdi. Generallerin dini yevrelere 

Odon vermek zorunda kald1klan anla§IIIyor" (Bkz. C.ArcayUrek, <:;ankaya Hesapla§mas1, Bilgi Yaymevi, 

Ankara 1990, 81-82). Ote yandan, "12 eylOI harekat1"ndan k1sa bir sure sonra The New York Times'de 
yaymlanan bir yorum yaz1smda, Silahh Kuwetler'in karar alma organlarmm tutumundan lslamc1 gruplann 

duyduklan rahats1zhk ifade edilmekteydi (Bkz. M.Howe, "Stern Army Rule in Turkey Stills the Voices of 

Islam" The New York Times, November 14, 1980, A2). Bu donem, TUrkiye'de lslami olu§umlar hakkmda 
kaleme aftnml§ bir incelemede §U ifadelerle degerlendirilmekteydi: 

"12 EylOlcOler, "emir-kumanda zinciri" iqinde tam ordu mensuplanni darbenin 
sorumluluklanna dahil edebilmek, en genel anlamda vatanda§lar nezdinde me§ruiyete 
ula§abilmek ve Bat1'mn §im§eklerini c;ok fazla c;ekmemek ic;in gOrOltOIO bir bic;imde 
AtatOrkqOIOge dOnmek durumundayd1lar. Bu nedenle "irtica" onlann dO§manlanndan 
biriydi, gOrOldOgO yerde ezilmeli"ydi. 
Fakat miadm1 qoktan doldurmu§, hayatm her alanm1 (Ozellikle gOndelik ya§arn1) 
ku§atmay1 hiqbir zarnan beceremerni§ ve becerrnesi de rnOmkOn olmayan AtatOrkqOIOk 
arac11Ig1yla Olkenin "yeniden in§a edilmesi" imkans1zd1. Toplurndaki sm1f yeli§kilerinin 
§iddetli bir sm1f mOcadelesine donO§mesine angel olabilmenin, vatanda§lann deviate ve 
onun bask1c1 uygularnalarma sayg1 ve itaat gOsteren "zarars1z" insanlara dOnO§mesinin 
{veya hep Oyle kalmasmm) yolunun, yukardan a§ag1ya toplurnun birqok kururnunun 
denetirnli bir §ekilde lslamile§tirilmesi politikasrnm h1zlandmlrnasmdan gec;tigi 
dO§OnOldO. 
Bu a§amada askeri rejimin kar9rsrnda kabaca iki mosraman kasim vardr: Laikligi §U ya 
da bu biqimde benirnsemi§ "s1radan" rnOslOmanlar; gelenekqi lslami cernaatler iqinde yer 
alan, daha dindar gorOnOrnlOler. Birinci kesirne yOnelik "teblig" faaliyetini kimi zarnan 
bizzat Kenan Evren Ostlendi. Kalabalik mitinglerde lslam'm ne keder "ak1lc1, qagda§, 
ilerlerne ve yeniliklere a91k .. ." bir din oldugunu, Kuran ve hadisten Ornekler vererek, 
birqok konuda ictihad yaparak anlatt1. lkinci kesimle isa degi§ik yOnternlerle ili§ki 
kuruldu. Ozellikle Anayasa oylamas1 konusunda pazarhklar edildi, lider kadrolara 
gOzdag1 verildi. • 

(Bkz. R.Qakir, Ayet ve Slogan, 276-277.) An1lan donemin dinsel faaliyetler bak1mmdan bir 

de~erlendirmesi ic;in aynca bkz. Q.Yetkin, "12 EylUI Sonras1 ve lrtica", Mi/fiyet, 29 nisan-10 may1s 

1990, 13. 
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diizenleme, "Din ve Vicdan Hfirriyeti" ba§hkh 24 iincii' maddesinin iiviincii fzkrasmda yeralan "din killtllrli 

ve ahlak ogretimi"nin, ilk ve ortaOgTetim kurumlannda okutulan zorunlu dersler arasma kaulmas1chr. 

Dan1§ma Meclisi'nin hazrrladijp tasarida yeralan bu diizenleme, tasariy1 gOzden g~iren Milli Giivenlik 

Konseyi tarafmdan da yerinde gOriilmii§; dinin toplumda birle§tirici bir age olmas1 gOrii§iiyle, devlet 

denetiminde din dersinin okutulmasmm zorunlu oldqgu ancak, ic.;eriginin din killtiiril bic.;iminde olmas1 

gerektigi ifade edilmi§tir
160

. Ancak, Dam§ma Meclisi Anayasa Komisyonu Ba§kanl Prof.Dr.Orban 
I 

Aldlkai;u'mn 1988'de verdigi bir beyanda da ifade fdildigi gibi, tilm dialer hakkmda bilgi verilmesi 
I 

gerekirken, uygulamada dersler genellikle salt lslam dini ilzerinde yogunla§ml§, hatta uygulamah din 

egitimine dOnii§mil§tiir161. 

1982 Anayasas1'nda Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na "Yuriitme" balilmil ic.:inde yer verilmi§tir. 

160 Tutanaklar ic;in bkz. "Tutanaklara Gore MGK'da Anayasa Tart1§malan", Cumhuriyet, 27 haziran 1987. 
Anayasa'da yeralmasmdan once, henOz Milli GOvenlik Konseyi doneminin sOrdOgO eylOI 1981 'de 
HOkOmet, zorunlu din derslerine yonelik dOzenlemeler igin gah§malan ba§latm1§; yapt1g1 konu§malarda 
s1k s1k "laiklige bagh ve fanatik lslamc1hga kar§r olduklarm1 belirten Evren, HOkOmet'in karannr ac;rklarken bu 
kez, "Bu §ekilde c;ocuklanm1zm resmi olarak din egitimi almalan saglanacakt1r ... Boyle bir uygulama laiklige aykm 
degildir" §eklinde beyanda bulunmu§tU (Yabancr basmda c;rkan, bu konuyla ilgili bir haber ve yorumu igin 
bkz. S.Cohen, "Turkey's new compulsory religious education provokes heated debate", Christian 
Science Monitor, September 22, 1981, 14). Mayrs 1990'da da Evren, kendisiyle yaprlan bir soyle§i 
srrasmda, "Biz (din derslerini) anayasaya iyi niyetle koyduk. Kuran kurslannm ag1lmasm1 onlemek igin kurslar 
kapamr sand1k" §eklinde bir ifade kullanmr§tl (llgili haber igin bkz. Cumhuriyet, 2 may rs 1990, 18). 

Prof. MOnci Kapani'ye gore, "yakm donemde laiklit ilkesine indirilen en bOyOk darbe, 1982 Anayasas1 ile din 
derslerinin okullarda zorunlu hale getirilmesi olmu§tur" : "Laikligin Kemirili§i...", Cumhuriyet, 23 ocak 1989, 
2. Bir yabanc1 yazarm "1980 Harekat1 sonras1, bir k1s1m bOrokrat elitin, ogretimde 1hmh bir geleneksel din 
egitiminin dozunu artt1rma geregi hissetmesinde, bu yolla sol kanat ak1mlara kar§I anti-kor saglanacag1 kanaatinin 
etkin oldugu" yolundaki gorO§leri igin de bkz. D.Barchard, Turkey and the West, London, Boston and 
Henley 1985, 24. Aynca bu derslerde okutulan kitaplar konusunda bir degerlendirme igin bkz. 
P.Dumont, "TOrkiye'de Islam Yenilik Ogesi mi?", 168. 

Konuyu, Anayasa'da yeralan laiklik ilkesi baglammda irdeleyen Prof.Dr. II Han Ozay, orta ogretim 
diizeyindeki devlet okullannda istege bagh olarak din derslerinin bulunmasmm bu bak1mdan birgeli§ki 
yaratmad1g1 kanrsmda olmakla beraber; anrlan derslerin zorunlu olanlar arasmda yeralmasmm devletin 
laik niteligiyle bagda§masmm mOmkOn olmad1gm1 belirtmektedir. Bu konuda ayrmtrh bir irdeleme igin 
bkz. l.Ozay, Dev/et ldari Rejim ve Yarg1sal Korunma, Istanbul 1986, 33-37. 

161 Uygulamadan ornekler ic;in bkz. Kamran Marean, "Din Dersleri Faciasr", 2000'e Dogru, 20 kasrm 1988, 
8-15. "Hata ettik" ifadesini kullanan Aldrkagtr'nm beyanr igin bkz. aynr yazr 14-15. Aynca, bu konuda 
dort maka!e ic;in bkz. H.Batuhan, "Din Ders!eri ve Laik!ik", Cumhuriyet, 6 §Ubat 1990, 2; "«Din KO!turO» 
Derslerinde Neler Ogretiliyor?", Cumhuriyet, 6 mart 1990, 2; "AtatOrk ve Laiklik", Cumhuriyet,7 mayrs 
1990, 2; "Egitim Ahlak1 ve Laiklik", Cumhuriyet,.26 haziran 1990, 2. 1990 sonlannda, uygulamall din 
dersi igin yasal temelleri saglamak ve saglamla§trrmak amacryla iktidar partisinin «muhafazakar kanat» 
olarak adlandrrrlan bir gdup milletvekili tarafrndan bir tak1m yasama giri§imlerde bulunulmu§, ancak parti 
igi diger gruplarm kar§I c;rkmasryla bu gabalar sonug vermemi§tir. Bu konuyla ili§kili haber ve yorumlar 
iqin bkz. Kemal Balc1-Tayfun Talipoglu, "Okullara mescit olay1", Milliyet, 6 kas1m 1990, 16; "Din egitimi 
tartr§masr", Milliyet, 6 kas1m 1990, 16; "ANAP'tan din egitiminde geri adrm", Cumhuriyet, 7 kas1m 1990, 
I ve 19; "Din egitimi kavgasr Akyol'un", Cumhuriyet, 9 kasrm 1990, 11; "Din egitimi ANAP'r bOldO", 
Milliyet, 9 kasrm 1990, 1 O; "Laiklik yara alryor", Cumhuriyet, 18 kas1m 1990, 1 ve 15. Aynca, bu 
donemdeki dinsel konulara ili§kin yasama ve yOrOtme faaliyetleri konusunda bir yorum iqin bkz. 
G.$aylan, "Ne yap1lmak isteniyor?" Cumhuriyet, 18 kasrm 1990, 15. DiOer taraftan, din derslerinin 
ele§tirel bir degerlendirmesi igin bkz. A.Dilipak, Bu Din Benim Dinim Degil "Resmi Din" ogretisine 
ele§tirel bir yakla§Jm, Istanbul 1990, passim. 



-26 !-

Madde'nin gerek~sinde, Cumhuriyet'in hemen ba§lang1cmdan itibaren genel !dare iyinde yeralan Diyanet 

!§leri Ba§kanhg1'nm yine aym statilye bagh kalmasmm yerinde gl>riildiigil belirtilmektedir. 1961 

Anayasas1'ndan farkh olarak, "18.iklik ilkesi dogrultusunda, bilttln siyasi gortl§ ve dil§Unil§lerin ch§mda 

kalarak ve milletye dayanl§ma ve bilttlnle§meyi ama¥ edlerek" l>zel kanununda gl>sterilen gl>revleri yerine 
I 

getirecegi l>ngl>riilmii§tiir. 22 nisan 1983 tarihli ve 2820 say1h Siyasi Partiler Kanunu' nun 89 uncu 

maddesinde de Diyanet l1Ieri BaiJcanhjll'run yerini1 korunmaSI dnzenlerunii; siyasi partilerin, liiklik 

ilkesi dogrultusunda, biitiln siyasi gl>ril§ ve dil§ilDil§lerin d1§mda kalarak ve miletye dayani§ma ve 
I 
i 

biitiinle§meyi amay edinerek l>zel kanunda goster~len gl>revleri yerine getirmek durumunda olan 
i 

Ba§kanhgm, gene! !dare iyinde yeralmasma ili§kin kayasa'nm 136 nc1 maddesi hiikmiine aykm amay 

giidemeyecekleri -esas1 getirilmi§tir162. 

1971-1973 degi§iklikleriyle ba§layan bir silrecin devam1 olarak ortaya 1;1kan 1982 

Anayasas1, gelenekyi ve maneviyatyI siyasal felsefesiyle yagda§hk ve evrensel degerler kar§ISmda, dinci-

maneviyatyI yl>nleriyle de k1smen Birinci Cumhuriyet'in lfilk ideolojisi aleyhine mesafe ahmp, bunun 

resmile§menin bir ifadesidir163 . Bu genel felsefe dogrultusunda silrdilrillen uygulamanm sonuylar1 

diger alanlarda oldugu gibi egitimde de gl>rillmektedir. Milli Egitim Genylik ve Spor Bakanhg1'nm 

verilerine gl>re, genel biltyeden egitime aynlan pay her geyen y1l azahrken, din ogretimi yatmmlarmm 

bakanhk yatmmlan iyindeki pay1 h1zla yilkseldi164. lmam-hatip liselerinin ve bunlara devam eden 

l>grencilerin say1lannda onemli bir artI§ oldu165. 31 inci maddesi, meslek lisesi mezunlannm yalmz 

162 Diistur, V, 22/1 (1984), 290; RG. 24.4.1983-18027. 

163 B.Tanor, lkiAnayasa 1961-1982, Istanbul 1986, 153. 

164 1988 istatistiklerine gore anilan pay 1963'te % 0.6 iken, bu oran 1988'te % 2. 7'dir; dig er bir ifadeyle 
son yirmibe§ y1lda 4.5 kat artm1§t1r.(Kaynak: Mi/liyet, 24 arahk 1988, 8) 

165 Resmi say1lara gOre, 1988-89 ogretim y1h imam hatip liselerine devam eden Ogrenci say1s1: 15,732 k1z, 
71,323 erkek, toplam: 87,055; imam hatip liselerinin bOnyelerindeki ortaokullarm ogrenci durumu: 1986-
87: 26,983 k1z, 133,214 erkek, toplam : 160,197; 1987-88: 30,541 k1z, 132,324 erkek, toplam : 
162,865; 1988-89: 42,890 k1z, 137,509 erkek, toplam : 180,399'du. 1986-89 y1llan arasmda, 
derneklerce 208, Diyanet Vakf1'nca 28, mahalli vaktflarca 11, belediyelerce 4, ki§ilerce 4 imam hatip 
lisesi yaptmld1. Bu liseler i<;in bOtqeden aynlan odenek miktarlan, 1987'de 500 milyon, 1988'de 2 milyar 
250 milyon, 1989'da 2 milyard1. "Devlet rakamlanyla" imam hatip liselerinin y1llara gore say1lan §oyledir: 

O{lretim y11t ag1lan okul say1s1 hizmet yeren faal okul say1s1 

1951-1952 7 7 
1953-1954 8 15 
1954-1955 16 
1956-1957 17 
1958-1959 2 19 
1962-1963 7 26 
1965-1966 4 30 
1966-1967 10 40 
1967-1968 18 58 
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yeti§tirildikleri yOnde egitim veren fakiiltelere kabulilne olanak vermekte olan 14 haziran 1973 tarihli 

ve 1739 saydt Milli EAitim Temel Kanunu'n~a166 16 haziran 1983 tarihli ve 2842 say1h 

Kanun'Ia167 yaptlan bir degi§iklikle lise dengi tum okullan bitirenlerin yiiksekogretim kurumlanna 

girmek i~in aday olmaya hak kazanmas1, imam-hatip lisesi ~tkt§hlara tlahiyat Fakiiltesi dt§mdaki yiiksek 
I 

C>gretim kurumlannm da yolunu ~u168 . fJniversitel~r. Vaktflar Genel Miidiirliigil ve YilksekC>grenim 

1968-1969 
1969-1970 
1970-1971 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1984-1985 

I 
11 
2 
1 
29 : 

70 i 
77 i 

86
1 

5 
34 

69 
71 
72 

101 
171 
248 
334 
335 
340 
374 
375 

1985-1986 1 376 
1987-1988 7 383 

(Kaynak : C.ArcayOrek, "12 EylOlle galen lslamc1 patlama", Cumhuriyet, 23 mart 1990, 6) Bu 
konuda aynca TOrk Sanayicileri ve l§adamlan Dernegi tarafmdan Zekai Baloglu'na haz1rlat1lan 
TDrkiye'de Egitim ba§hkll raporun 136 nc1 sayfasmda yeralan "lmam-hatip liselerinde sayrsal geli§me" 
ba§hkh Table 96'ya ve 138 inci sayfasmdaki "lmam-hatip ortaokul ve liselerinde sayrsal geli§me" ba§lrkh 
~ekil 55'e bak1labilir. 1984 y1lmda ortaogretim dOzeyindeki her on ogrenciden birinin bir tor dini okula 
devam etmekte oldugunu ileri sOren Bat1'1l bir ara§t1rmac1, TOrkiye Ozerine bir yaprtmda, dinsel egitime 
verilen bunca agrrhga kar§m etkinin goreceli olarak c;ok az gorOldO!';!OnO ifade ederek, bunun bir~k 
yonden §a§1rt1c1 olduguna ili§kin kanaatini belirtmektedir. Bkz. D.Barchard, Turkey and the West, 24-
25. 1989 nisan aymda, donemin cumhurba§kani Evren, Ba§bakanl1ga yollad1g1 bir yaz1yla imam hatip 
liselerinin ihtiyaca gore ve belirli bir plan c;ergevesinde ag1lmasm1 istemi§tir. {Kaynak: Tercilman , 27 
nisan 1989, 9) Ancak, Bakanlar Kurulu 1990 y11l Yatmm Program1'nda yeni yap1lacak 18 pansiyonlu 
imam hatip lisesi ic;in ongorOlen maliyet 24 milyar lirad1r. {Kaynak: Hilrriyet, 3 ocak 1990, 3). Kas1m 
1990 itibariyle, ortaogretimde her 1 O ogreciden biri imam hatip lisesinde okurken, Milli Egitim 
Bakanhg1'nm her Og bursundan birini bu okullarda okuyan ogrencilere verdigi belirlenmi§tir.Bu konuyla 
ilgili bir haber igin bkz., H.AygOn, "Imam hatipliye burs destegi", Cumhuriyet, 26 kas1m 1990, 11. 

166 Bkz. Dilstur, V, 1212 {1973), 2342; R.G. 24.6.1973-14574. 

167 14/6/1973 tarlh ve 1793 say1l1 Milli E{lltlm Temel Kanununun baz1 maddelerlnln 
deQlftlrllmesl hakkmda kanun. Bkz. Dilstur, V, 22/1 {1984), 403; R.G. 18.6.1983-18081. 

168 Bu uygulamanm sakmcalarma ili§kin olarak basmda c;1kan gorO§lerden baz1lar1 igin bkz. A.Qelikel, 
·~eriat Egitimi ve Laik Hukuk", Cumhuriyet , 6 mart 1989, 2 ve "Laik Hukuk ve Egitimdeki Yanll§lar", 
Cumhuriyet, 23 mart 1989, 2; J.Baysal, "Anayasa, MOslOmanhk ve Zorunlu Ders", Cumhuriyet, 24 
nisan 1989, 2; N.lhcak, "Milli Egitim ve Imam Hatip Okullan" Tercilman, 27 nisan 1989, 9. Siyasal 
Bilgiler FakOltesi ogretim Oyelerinden Profesor Dr. Carnal M1hc;1oglu tarafmdan yOrOtOlen bir ara§t1rmada, 
1987·88 ogretim y11lnda bu fakOltenin Kamu Yonetimi BolOmO'ne kaydm1 yapt1ran ogrencilerin % 40'mm 
imam-hatip lisesi r;1kt§h oldu\1unu ortaya koymu§tur {Bkz. G. ~aylan, "Imam hatipliler geliyor", 
Cumhuriyet, 9 ocak 1989, 1 ve 6). 

Ankara Oniversitesi llahiyat FakOltesi'nde yap1lm1§ bir yOksek lisans tezinde, kendi alanlan dl§Ina 
ye>nelen imam-hatip lisesi mezunlarmm daha ctok sosyal bilimler alanmdaki yOksek ogretim kurumlanni 
yegledikleri; en ~k yonelmenin Hukuk, lktisadi ve ldari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve Egitim FakOlteleriyle 
YOksek Okullarma oldugu belirtilmi§tir. Tezin yazarma gore, bu yoneli§lerin belirleyici sebepleri yoktur; 
ancak sosyal bilimler alanmdaki yOksek ogretim kurumlarma fazla yonelmede ogrencilerin ekonomik 
seviyesi dO§Ok ailelerden gelmi§ olmalarmm ve dine, millets ve insanhga hizmet duygusu veren imam
hatip liselerindeki meslek derslerinin etkili oldu\1u kanaatine vanlm1§tir {Bkz. S.Cebeci, Ortaogretimde 
Mesleki Din Egitiminden Mezun Olan/arm Yonell§/eri ve Sebepleri, bas1lmam1§ yOksek lisans tezi, 
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Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ba~h olanlar d1§mdaki yhrt ve pansiyonlarda etkin bir denetimi ongoren ve 
I 

Bakanlar Kurulu'nun 13 ocak 1989 tarihli, 89/137l5 say1h karanyla yiiriirlii~e konulmu§ O~renci 
I 

Yurtlari ile Benzeri Kurumlarm A~dmasr l§letilmesi ve Denetlenmesi Hakkmda 

Yonetmelik169 yiiriirliige girdigi gun, Milli Egitij Gen\:lik ve Spor Bakanhw biinyesinde yeralan 

Genylik Hizmetleri Genel Miidiirliig-ii ile, Genel rudiirliig-e bag-h, aralarmda andan Yonetmelig-i 

yiiriitmekle gorevli "Yonetim ve Ozel Yurtlar Dair~si"nin de bulundugu dort daire, aym giinlii bir 
I 
I 

I 

Kararname'yle lag-vedildi; Mylelikle Yonetmelik fiilen etkisiz kaldt. Ortadereceli okullarda aytlan 

mescitlere, og-Tencilere dinsel konularda yaptlan baskilara ili§kin basmda goriilen haberlerdeki artl§ da, 

icraanm bir diger yans1mas1drr; do~al olarak yiiksek og-Tenim kurumlan da bu uygulamalardan paym1 

alml§trr170. Milli Eg-itim Genylik ve Spor Bakanhg-1'nca ilk, orta ve lise o~tmen ve o~ncilerine 1984, 

1985 Ve 1986 y1llannda "e~itim Ve ()~etim RylSmdan sakmcall bulunmayarak" onerilen kitap}ar arasmda, 

bir\:Ok tslamc1 ve Tiirk-lslam sentezci yaymevinin yaymlad1g1, Atatiirk devrimleri aleyhine gorii§leri, 

Saidi Nursi'nin gorii§lerini iyeren; hukuk sistemi, ekonomik yap1 ve kadm haklan konulannda !slam 

esaslanm oven, yaMa§la§ma ve teknolojik geli§meleri yeren kitaplar yerahyordu171 . Ortaog-Tetimdeki 

og-Tetmen ay1g-1 iyin biryok okulda bulunan y5ziim, derslere bran§ og-Tetmeni yerine din og-Tetmenlerini 

sokmak oldu172. 22 haziran 1989 tarihli bir diizenlemeyle, ilahiyat fakiilteleri de og-Tetmen yeti§tiren 

kurumlar arasmda saytld1. Okullardaki felsefe derslerinde okutulan tek ve zorunlu kitap olan Liseler 

h;in Felsefeye Giri§ Ana Ders Kitabz, egitim uzmanlannm gorii§iine g<>re en \!Ok% IO oranmda felsefe 

iyermekte; geri kalanmda Orta Asya'dan, mistisizmden, tasavvuftan sozedilmektedir173. 

Dinsel etkiler salt ortaog-retimde degil, yiiksekogretimde de goriildii; Dokuz Eyliil 

Ankara Oniversitesi Sosyal Bilimler EnstOtOsO (Danr§man: Prof.Dr.B.Bilgin), Ankara. 

169 Bkz. R.G.17 mart 1989-20111. 

170 Baz1 ornekler i~in bkz. Cumhuriyet, 12 aral1k 1988; Tuncay Ozkan, "lrticaya Soru§turma", 
Cumhuriyet, 10 ocak 1989, 7; Mil/iyet, 14 ocak 1989; 9 aralrk 1989; Ahmet Taner Kr§lalr, "Siz yazm, 
ban Ozerine giderim" (Milli Egitim Bakanr Avni Akyol'la Soyle§i), Nokta, 30 temmuz 1989, 20-21. Aynr 
tor haberlere ileriki tarihlerde, farlr egitim kurumlarr ve benzerlerinde de rastlamak mOmkOndO; ornek 
olarak bkz. E.Aksoy, "0grenci yurdunda mescit enflasyonu", Cumhuriyet, 26 kasrm 1990, 11. 

171 Bu kitaplarrn dokOmO igin bkz. T.Arrkan, "Su Ba§larmr Tarikatlar mr Tutmu§?", Cumhuriyet, 7 haziran 
1988, 2. 

172 Bkz. T.Ozkan, "Bran§ Dersine Din Ogretmeni", Cumhuriyet, 17 arahk 1988, 8. 

173 Bkz. C.Hamuloglu, "Felsefe Dersine Dinsel lgerik", Cumhuriyet, 8 ocak 1989, 13; A.Arslan," 'Ders' 
Kitabr", Cumhuriyet, 8 ocak 1989, 13. Ote yandan, lslami ya§antr tarzmr benimsedigini soyleyen bunu 
da mOdOr oldugu okulda uygulatmaya galr§trgmr ileri sOren, bu arada lslami ya§am propagandasr yaptrgr 
ileri sOrOlen dini i~erikli bir dergiyi ogrencilere grkarttrran ortaokul idarecisi hakkrnda~ agrlan 
soru§turmalarrn, ilgili Milli Egitim MOdOrO'nOn de destegiyle sonugsuz kalmasr Cumhuriyet donemi iginde 
beliren anlayr§ ve uygulama farkhhgrnrn bir diger ornegidir. Anrlan durumla ilgili haberler igin bkz. Metin 
Eroglu, ""Konya'da irtica ortaokulu", GOne§, 27 mayrs 1991, 3 ve Ibrahim Okumamr§, "ccOlay mOdDPe 
dini savunma", Gone§, 29 mayrs 1991, 3. 



-29 -

I 
Universitesi tktisadi Bilimler Fakiiltesi'nde okutulan bir ders notunda yeralan "i§ kazalannm Allah'm 

i§i oldugu" ifadesi bunlardan yalmz biriydi174. 

Yasama ve yilriltmenin icraatmdaki dinsel yonelimler, Meclis binasmda iftar ve sahur 

yemeklerinden sonra hac gl:>revini de bir siyasal 'gl:>steriye donil§tiiren kadrolarda 175; Ayasofya 

Milzesi'nin ibadete a1;11mas1 ve Topkap1 Saray1'ndaki kutsal emanetlerin yanmda siirekli Kuran okunmas1 

icin yasa onerisi veren Dogru Yol Partisi (DYP) Isparta milletvekili Ertekin Durutfirk'te176; "Aliah'tan 

ba§ka da kimseye hesap vermem" ve "Milletimizi bir arada tutan ve milli birli~imizde esas rolU olan 

1slamd1r" diyen Turgut Ozal'da177; "~e§itli kademelerde hizmet veren devlet memurlanmn dini konularda 

gerekli bilgilerle donattlrnas1" amacm1 gilden bir yasa tasans1m Meclis'e sunan yirmiiki Anavatan Partisi 
I 

(ANAP) milletvekilinde17s; evlat edinmek isteyen aileler i1;in mahalle imammm goril§ilniln almmas1 

zorunlulu~ getiren ve bu ailelerin dini ve ahlaki yapdannm enine boyuna incelenmesini ongoren gene! 

diizenleyici i§lemlerde179; bankalar, sigorta §irketleri ve l:>zel finans kurulu§lannm vergilendirmemi§ 

karlannm yiizde 2'sinin her yd kesilerek "camiler, medreseler, han!ar, hamamlar, kervansaraylar ve s1byan 

mektepleri"nin restorasyonunda kullamlmasm1 l:>ngoren yasa tasarlSl sunan ANAP milletvekili Galip 

Demirel'de180 ifadesini bulmaktadir. Silrekli gilndemde olan «YCK turban uygulamas1» 

ceki§mesi 181 ; siyasal g<>steriye donil§tiiriilen cami ac1h§lan l 82; orgiltlenmelerini Tiirkiye geneline 

174 Bkz. Demet Soysal, •Oniversite Ders Notunda Kaza Tan1m1 : I§ Kazalan Allah'in l§i", Giine§, 11 ocak 
1990, 1. 

175 Bu konuda bir yorum ic;tin bkz. M.l.Ozturanli, "lslamc1lik Ba§ka MOsliimanhk Ba§kad1r", Cumhuriyet, 
28 agustos 1988, 2. 

176 Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 18, 20 (1989), 289. Aynca, ilgili haber ve yorumlar ic;tin bkz. Cumhuriyet, 
"Ayasofya'da Namaz Topkap1'da Kuran", 12 aral1k 1988, 1; Milliyet, "Ayasofya Cami Olsun", 12 arahk 
1988, 9. 

177 Bu ifadelerle ilgili haberler ic;tin bkz." Allah'a hesap veririm", Milliyet, 26 aralik 1988, 7 ve "Ozal : SHP 

Olkeyi pargalar", · Mi/liyet, 11 ocak 1989 , 12. TOrkiye'nin, teknolojik, idari, ekonomik bak1mlardan liberal 
Bat1c1 sistemi izlemesi; ancak ayn1 zamanda lslamc1 sosyal yap1y1 ve degerleri korumas1, hatta bunlan 
daha da saglamla§t1rmas1 gerekti!:)i hakkinda Turgut 6zal'm yabanc1 basma vermi§ oldugu bir demec;t ic;tln 
bkz. G.Crovitz, "A Turk Looks to Bridge Two Worlds", The Wall Street Journal, December 5 1983, 

178 Aynca, bu habere ili§kin bilgi ve yorumlar igin bkz. Hakan AygOn,"Memura Din Dersi", Cumhuriyet, 18 
ocak 1990, 1ve19 ocak 1990, 1; Hasan Cerna! ,"Memura Din Dersi", Cumhuriyet, 18 ocak 1990, I; 
Ugur Mumcu "Din ve Memur", Cumhuriyet, 19 ocak 1990, 1. Benzer giri§imlerde 1990 sonlannda da 
bulunulmu§tur; ilgili haber igin bkz. "Laiklik yara aliyor", Cumhuriyet, 18 kas1m 1990, 1 ve 15. 

179 Bu dOzenlemeyle ilgili bir haber ic;in bkz. Turan Yilmaz, "Evlat edinmede imam onay1", Cumhuriyet, 19 
kas1m 1990, 1 ve 16. 

180 llgili haber ve yorumlar ic;tin bkz. Kemal Balc1. "ANAP'ta cami fonu f1rtmas1", Mil/iyet, 12 kas1m 1990, 1 O 
ve "Laiklik yara a!Jyor", Cumhuriyet, 18 kas1m 1990, 1 ve 15. 

181 Bu geki§menin geli§meleri yabanc1 basinda da yeralm1§t1r. Bunlardan ikisi ic;tin bkz. M.Howe, "Turkey's 
Kerchief Ban Raises Outcry", The New York Times, December 29, 1981, A3 ve S.Cohen, "Turkey's 
Islam debate comes to a head - literally : new code on head gear symbolizes contreversy over rising 
fundamentalism", Christian Science Monitor, January 12, 1987, 14. 

182 Istanbul, Cagaloglu alanmda Cezeri Kas1m Pa§a Camii'nin ac;t11i§1 nedeniyle k1hnan cuma namaz1 
hakk1nda bir yorum ic;tin bkz. Ugur Mumcu, "Gosteri Namaz1", Cumhuriyet, 30 nisan 1989, 1. 
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yaymakta olan tarikatlar183; "lslami ~ura" kurulmasma yonelik atxlan ad1miar184 baz1 dini yaym 
1 

kurulu§lannm haz1rlad1g1 dine yonelik saldmlarda bulundugu iddias1yla "laik 11er cephesi" olarak 

nitelendirilen birtalam meslek kurulu§larl ve derneklere kar§I bfitiin lslami kurulu§lan cephele§meye ve 

sava§a ~agrran bildiriler185 din diizenine dayah bir devlet kurma ~abalarmm birer halkas1ydl. Yabanc1 

gozlemcilerin hazrrlad1g1 "Tilrkiye'de lslam" konulu raporlar186, "lslamm rolil lnzla artJ.yor" sonucuna 

varan degerlendirmeler artmakta187. Laik diizen konusunda her zaman hassas bir tutuma sallip olan 

183 Bu konuda bir haber ic;;in bkz. G.Polat, "l§tei Kara Ku§atma", Gilnaydm, 1 O §Ubat 1990, 7. 
Cumhuriyet'in 67 nci y1ldonumunun kutland1g1 29 ekim'den bir gun once, 28 ekim 1990 tarihinde Said-i 
Nursi ic;;in mevlid okutarak govde gosterisi yapan ve 1990 sonlarmda Turkiye'nin 51 ilinde orgutlenmi§ 
olduklan ileri surOlen Nurcular hakkmda istihbarat orgutleri tarafmdan hazirlanml§ bir rapora ili§kin haber 
ic;;in de bkz. G.Polat, "Nurcularm en buyuk du§mani!AtatOrk", Gilnaydm, 3 kas1m 1990, 6. Aynca, an1lan 
mevlid, Said-i Nursi, mevluda bir siyasi parti ba§kanmm c;;ekmi§ oldugu telgraf dolay1s1yla siyaset, din ve 
laiklik uzerine goru§ler ve ele§tiriler ic;;in bkz. C.K1rca, fflhmhlar ve A§anlan", Milliyet, 5 kas1m 1990, 11. 
Ote yandan, aksi yonde bir tonla c;;e§itli tepkileri degerlendirmeye giri§en bir diger yayrn ic;;in 
bkz."Hukumete El Ense", Panel, Kas1m 1990, 8-12. Mevlide ili§kin ceza soru§turmas1 hakkrnda bir 
haber ic;;in bkz. "Nurculara soru§turmaff, Cumhuriyet, 30 ekim 1990, 1. Yarg1tay, 20 EylOl 1965 tarih, 
Esas, 1965/313 say1h Ceza Gene! Kurulu karanyla Nurculugun Turk Caza Kanunu'nun 163. maddesi 
kapsammda bir sue;; olduguna hukmetmi§tir (anilan karar, yaymlanmam1§t1r). Aynca, Diyanet l§leri 
Ba§kanhg1 tarafmdan, Nurculuk felsefesinin Islam dinine aykin oldugunun ifade edildigi ileri surulen bir 
haber ic;;in bkz. T.Y1lmaz, "Nurculuk 163. madde kapsammda", Cumhuriyet, 2 kas1m 1990, 15. Ota 
yandan, Nak§ibendi tarikatmm onde galen §eyhlerinden Mehmet Zahid Kotku'nun atom y1ldonumu 
nedeniyle yap1lan "Vefatmm 10. Y1lmda Mehmet Zahid Kotku ve Tasavvuf" konulu sempozyum da, 
anilan ytldonumu 13 kas1m olmasma kar§m, 1 o kas1m tarihinde gerc;;ekle§tirilmi§tir. Bu konuda haber ve 
yorumlar ic;;in bkz. "Nak§ibendi §eyhine kilisede anma", Milliyet, 1 O kas1m 1990, 14; "Nak§ibendi 
§eyhine anma", Cumhuriyet, 1 O kas1m 1990, 1; ffAya lrini'de Nak§i Toplant1s1", Milliyet, 11 kas1m .1990, 
14; Yalc;;m Dogan, "Nak§ibendi Sempozyumundan", Milliyet, 11 kas1m 1990, 13; "Nak§ibendi §eyhi Aya 
lrini'de anild1", Cumhuriyet, 11 kas1m 1990, I; Mehmet Emin Saree;;. "Nak§ibendi §eyhi Kotku'ya ovgu", 
Cumhuriyet 12 kasim 1990, 1 O. 

184 Tarikat liderleri ve dinci kesimin onde galen isimlerinin "lslami $ura" kurulmasm1 kararla§t1rd1klarma 
ili§kin $amil Tayyar imzah haber ic;;in bkz. Milliyet, 24 nisan 1990. lslami $ura'nm kurulduguna ili§kin 
haber ic;;in de bkz. $.Tayyar, "lslami $ura kuruldu", Milliyet, 12 ekim 1990, 15. 

185 llgili haber ic;;in bkz. Cumhuriyet, ff«lslami cephe» c;;agns1", 4 kas1m 1990, 1 ve 16. Bu c;;agnya tepki 
olarak Barolar Birligi Ba§kanllg1, AtatOrkc;;u DO§unce Dernegi Ba§kam Prof.Dr.Nejat Kaymaz, SHP Genel 
Sekreter Yard1mc1s1 Abdulkadir Ate§, lnsan Haklan Dernegi Ba§kanr Nevzat Helvac1, Qagda§ Ya§amr 
Destekleme Dernegi Yonetim KuruluTurk Hukuk Kurumu Ba§kani Prof.Dr.Kaz1m Venice tarafrndan 
verilen beyanlara ili§kin bir haber ic;;in de bkz. "lslami cephe c;;agnsma tepkiler", Cumhuriyet, 5 kas1m 
1990, 19. 

186 ABD Savunma Bakanhg1 Muste§arhg1 ic;;in Rand Corporation tarafrndan lslami Hareket konusunda 
haz1rlat1lan bir dizi ara§t1rmadan biri Turkiye hakkrndad1r. Prof. Dr. Sabri Sayan'nrn haz1rlad1g1 "The 
Prospects for Islamic Fundemantalism in Turkey" ba§llkh bu taslak raporla ilgili Ufuk GOldemir imzah 
haber ic;;in bkz. Cumhuriyet, 6 §Ubat 1990, 1 ve 10. Raporun Nur Batur-NilOfer Yalc;;m imzah bir ozeti 14-
17 mart 1990 tarihli Milliyet gazetelerinde yeralm1§; aynca tOmO, Amerikan Gizli Raporlannda 
Tilrkiye'de /s/amc1 Ak1mlar ba§hg1yla ve Y1lmaz Polat'rn c;;evirisiyle Beyan Yayrnlan tarafrndan Agustos 
1990'da yayrnlanm1§t1r. An1lan kitabm ba§mda, Zaman gazetesi yazarlarrndan Fahrni Koru'nun rapora 
ili§kin bir sunu§ yaz1s1 da yeralmaktad1r. 

187 Yabanc1 basrnda, Turkiye'de lslami hareketin guc;;lenmesine ili§kin haberlere 1986'dan beri artarak 
rastlanmaktad1r. Bunlardan birkac;;1 ic;;in bkz. D.Hiro, "The Islamic Wave Hits Turkey", The Nation, June 
28, 1986, 882-886 (bu yaz1da belirtildigine gore Marmara Oniversitesi llahiyat FakOltesi Dekani Prof. Dr. 
Salih Tug, Marksizm'le mucadele amac1yla dinsel egitime ag1rhk verildigini ifade etmi§; camilere devam 
eden cemaatrn c;;ogunlugunu genc;;lerin olu§turdugunu, buna kar§1hk ya§hlann gorulmedigini, ancak 
bunun yad1rganmamasmrn gerektigini zira bunlann Kemalizm'in en revac;;ta oldugu gunlerde yeti§en nesil 
oldugunu ifade etmi§tir); D.Newberry, "Turkey learns to balance secularism and Islam", Christian 
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Silahh Kuvvetler i~inde varoldu~ anla§Ilan188 "ir°:cai unsurlar", yap1daki de~i§meleri vurgulamakta. 

Science Monitor, December 1, 1986, 30; M.Demir$ar, "Fundamentalists in Turkey Seeking Return to 
the Past (Turkey's Moslem fundamentalists seek to undo Western style liberization)", Wall Street 
Journal, February 10, 1987, 43; J.P.Shapiro, "Ankara's search for identity", U.S.News & World 
Report, February 16, 1987, 35-36; A.Wright, "From Tunisia to Turkey Militant Islam Gains Ground", 
The Nation, May 23, 1987, 675-677; W.D.Montalbano, "Muslim Turkey looking to the West for its 
future", Los Angeles Times, December 22, 1987, 1; D.lgnatius, "Can Moslem also mean modern? The 
best test may come in Turkey where Islam is gaining on secularism", Washington Post, March 5, 1989, 
C2; C.Haberman, "As Islam Is Revived, Secular Turks Wince", The New York Times, March 26, 1989, 
A14; E.Cody, "Rise in Islamic fundamentalism ch~llanges Turkey's secular state", Washington Post, 
April 4, 1989, A22; B.Baker, "Believers in Turkey claim their legal rights", Christianity Today, April 7, 
1989, 44; M.Farrere, "Secular Turkey : The march to <lslamism>", World Press Review, 36 (July 1989), 
34. 3 nisan 1990 tarihli Financial Times'ta ctikan bir yorumda, Avrupah say1lmak ve Avrupa 
Toplulugu'nun bir Oyesi olmak ag1smdan din faktorOnOn bir kriter haline gelmekte oldugu ileri sOrOIOrken, 
lslam'm TOrkiye'de artan rolO ve gOcO Ozerinde d~rulmu§tur. Bkz. E.Mortimer, "Is this our frontier?", 
Financial Times, April 3, 1990, 19. Vine Financial Times gazetesi tarafmdan haz1rlanm1§, son on y1hn 
dokOmOnOn yap1ld1g110 sayfahk 24 may1s 1990 tarihli TOrkiye ekinde yaymlanan Richard Donkin imzah 
bir inceleme de, "AtatOrk'On yerle§tirmeye c;ah§t1g1 laiklik geriliyor. Laiklik sadece kentlerde kaldt. Bu ne kadar 
sorer? Islam, Tork toplumu Ozerindeki nOfuzunu artt1rmaktad1r. Laikligin sOrmesi, sonugta ordunun elindedir" 
paragraf1yla bitmekteydi. Haziran 1990'da lngiliz The Sunday Telegraph gazetesinde yaymlanan bir 
diger yorum da "TOrkiye'de son 5-6 y1lda lslamiyet bOyOk bir gOg durumuna girdi. Uzun vadede gOglO bir Islam 
Olkesi olarak TOrkiye, Bat1 savunmasma kar§1 bir tehdit unsuru olabilir" §eklindedir (Bu yoruma ili§kin haber igin 
bkz. Ulug GOrkan imzal1 "Islam ve TOrkiye", GOne§, 13 haziran 1990 ve Serna Emiroglu imzah 
"TOrkiye'de laiklik a§m1yor", Mil/iyet, 16 haziran 1990). Economist dergisinin istihbarat birimlerinin 
haz1rlad1g1 raporlarda da «irtica», eksik olmayan ba§l1klardan birini haline gelmi§tir. Bkz. Economist 
lntellegence Unit Country Report No 2 1989, 8; No.1 1990, 8-9; Country Profile 1989-90: Turkey, 9-
10. Ancak ilging olan,bu tarihlerden sonra bu konunun birden ba§hklardan kaybolmas1d1r. Aym birimin 
90-91 raporlarmda (bkz. EIU Country Profile 1990-91:Turkey, 7) yeralan "Politics and Islam" ba§hg1 
altmda konu daha oncekilerden farkh bir tonla ale almm1§; son on y1lda bir dinsel canlam§ gorOlmO§ 
olmasma kar§m lslamc1 koktenciligin TOrkiye'de etkili olmas1 olasil1gmm birgok Ortadogu Olkesine 
nazaran 90k zay1f gorOldOgO yarg1sma yerverilmi§tir. Degerlendirme.ve ifadedeki bu farkhhkta, sanmm, 
dOnya siyasetini belirleme gOcOnO ta§1yan gOc;lerin Islam ve TOrkiye konusuna daha 1hk bakmakta 
olmalannm pay1 olsa gerekir. Aynca, Amerikan Strate]ik EtOdler Dergisi'nde yaymlanan bir makaleye 
ili§kin Utuk GOldemir imzah ve "lslamm rolO h1zla art1yor" ba§hkh haber igin bkz. Cumhuriyet, 7 mart 
1990, 1. CIA eski direktorO ve "Ulusal lstihbarat Konseyi" Ba§kan Yard1mc1s1 Graham Fuller'm "lslamc1 
harekete dikkat" mesajm1 i90ren gorO§lerine ili§kin, yine Ufuk GOldemir imzah bir diger haber igin de. bkz. 
Cumhuriyet, 26mart1990, 1ve15. 

Ota yandan, bu donemde, TOrkiye'de dinin toplumsal rolO konusunda farkh bakl§ sunan yabanc1 
ara§ttrmactlar da vard1r. 1985'te Fransa'da yaymlanan bir makalede (P.Dumont, "TOrkiye'de Islam 
Yenilik 6gesi mi?"), TOrkiye'de dinin toplumsal rolO konusundaki incelemelerde, lslamm degi§me ve 
modernle§me bak1mmdan ozendirici degil aksine caydmc1 bir age oldugu gorO§OnOn gok daha yaygm 
oldugu; bunlann c;apt1r1lm1§ bir gorOntO sundugundan ku§kulamlmasmm dogru olacag1 ileri 
sOrOlmekteydi (176). TOrkiye'deki lslam'm "resmi Islam" ve "paralel Islam" olarak iki ayn grupta 
degerlendirildigi makalede, Nurculuk hareketi ozel bir onemle ale almmakta; bu hareketin "gogu zaman 
son derece tutucu, gerici bit ak1m olarak nitelendirilmesine kar§tn, gergegin oldukc;a farkh gozOktOgO" one 
sOrOlmektedir (170). "619010, 1hmlt gorO§leri" oldugu iddia edilen ve giderek "yenilikgi" olarak yorumlanan 
Nurcular dl§mdaki gruplar da, ozellikle "SOleymancllar" Ve "Hareket dergisi gevresinde toplanmt§ bir bolOm 
aydm tarafmdan olu§turulan grup" zikredilerek, "bozguncu" olarak nitelendirilmektedir (174). 

188 ABO Missouri Oniversitesi Siyasaf Bifgifer Okufunda haztrlanmt§, «TOrk ordusunda irtica» konufu bir 
incelemeye ili§kin Ufuk GOldemir imzalt haber (bu haberle bagmt1h bir ag1klama igin bkz. "K.6zal: lddialar 
gergek d1§t", Cumhuriyet, 17 ocak 1990, 6) ve bu durumla ifgili "Olaylarm Ardmdaki Gergek" 
ko§esindeki "lrtica ve Ordu" ba§llkh yorum igin bkz. Cumhuriyet, 4 ocak 1990, 1. Ayrtca, Savunma 
Bakant HOsnO Dogan'm irtica nedeniyle ordudan 397 subay, 167 astsubay ve 447 askeri ogrencinin 
ihrac; edildigine ili§kin ag1klamas1 ic;in bkz. "Ordudan irtica tasviyesi", Mil/iyet, 1 O kastm 1990, 14 ve 
mayts 1991'de oldOrOlen emekli Korgeneral Ismail Selen'in olOmOnden bir hafta once vermi§ oldugu 
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Avrupa'da ozellikle Almanya'da odaklanm1§ bir9ok lslamc1 gruptan biri olan ve 1ran ornegine uygun, 

Anayasas1 Kur'an olan bir Tiirk lslam Cumhuriyeti kurmay1 hedefleyerek bunu 15 eylttl 1986'da 

yayunlanan 1986 ytlma ait faaliyet raporunda ifade eden !slam Cemiyeti ve Cemaatler Birligi, resmen 

kurulu oldugu Almanya'mn Koln kentinden Tiirkiye'ye de gorderdigi bro§iir, kitapylk, bildiri, video ve 

teyp kasetleriyle, diger gortt§ler gibi ozellikle Avrupa'da 9ah§an Tiirklere yonelik etkin bir propaganda 

siirdiirmeye 9all§makta189. 

1990'1ara girerken Tiirkiye'de devlet-din ili§kilerine baktldigIDda, lslami hareketin, daha 

yakm zamanlara kadar, ~da§la§ma yonttndeki geli§menin sosyo-ekonomik dayanagt ve ta§1yicis1 olacag1 

varsayllan sm1f ve zttmreler arasmda da hatm saytlrr bir destek bulmaya ba§lamas1; aym destegin, 18.ik 

egitimden geymi§ aydm kesimde gorttlmesi190 ; 191 salt ttmmetyi zihniyete dayall eylemci 1slamc1 

gruplara 1980'1erden sonra lslam-Tiirk sentezini savunmayi yegleyen milliyet9i/hareket9i grubun da 

eklemlenmesi192 gozonttnde bulundurulmas1 ve degerlendirilmesi gereken verilerdir. "Gericilik ve kar§1 

devrim tehlikesi zamanla onemini yitirdi" l93 gortt§ii kadar, Yon hareketinden gelen, kabaca, "daha rahat 

sosyo-ekonomik ko§ullara sahip olan halkm iizerinde dinin etkisinin azala~1"194 ya da "dinin, Tiirkiye'de 

sanayile§me daha ileri diizeye ula§mcaya kadar etkili olacag1" 195 gortt§leri de, kanimca 1990'1ann 

demec;; ic;;in bkz. "Dinciler Ordu'ya s1zd1", Nokta, IX, 22 (2 haziran 1991), 26. 

189 Diyanet l§leri Ba§kanhgt eski gorevlisi Cemalettin Kaplan ve. lslam Cemiyet ve Cemaatler Birligi 
hakkmda bkz. C.ArcayOrek, "Dogu'dan esen Islam rOzgan", Cumhuriyet, 18 mart 1990, 6. Daha 
ayrmtth bilgi ve degerlendirmeler ic;;in bkz. U.Mumcu. Rab1ta,2 .bas1, Istanbul 1987, 9-68; R.Qak1r, 
Ayet ve Slogan, 181-186; C. Rumpf, Laizismus und Re/igionsfreiheit in der TOrkei Rechtliche Grundlagen 

und gesellschaftliche Praxis, Ebenhausen 1987,104-106 (Almanca'dan yapmt§ oldugu c;;eviri ic;;in 
meslekda§tm Saym Burak Oder'e te§ekkOrlerimi sunartm). 

190 Iran uzmam gazeteci Amir Tahiri, Sabetay Varol'la yapt1g1 bir soyl9§ide, "lstanbul'da gOrdogom sakalh ya 
da ba§t OrtOIO insanlar, kOylOler det)il, kentli ve c;ot)unlugu ogrenci ya da entellektael kimseler. Bence Iran'a 
benzeyen, aydmlarm lslamizmden sOz etmeye ba§lamas1. Tehlikeli olan bu ... Aynca soldan gelerek lslamc1 olan 
insanlan tamamen rastlant1 sonucu gOrdOm. Cezayir'den sonra TOrkiye'nin de bu ak1mm gOglendit)i Olkelerden biri 
oldugu duygusuna kap1ld1m" §eklinde ifade ettigi gozlemlerini ve degerlendirmelerini , "Bir ideoloji bo§lugu var. 
TOrkiye'de Bat1h ideolojiler iflas halinde. lnsanlara komOnist olmalanni sOylemeniz c;ok gag. Liberal olmalanm 
sOylemeniz c;ok gag. Ortada bir bo§luk var. Bu adamlar bo§lugu doldurmaya gal1§ryorlar" temeline dayand1rm1§t1r. 
Bkz. Cumhuriyet, 6 agustos 1989, 13. 

191 Aym kamda oldugum bu iki saptamaya dayanan bir inceleme ic;;in bkz. C.Lac;;iner, "Dini akrmlarm 
yOkseli§i ve TOrkiye'de lslami hareket", Birikim, 6 (ekim 1989), 6-14. 

192 Bu gruplarm 1980 sonras1 yonelim ve faaliyetlerine ili§kin olarak bkz. T.Bora-K.Can, "1980'li y11larda 
fa§ist hareket", Birikim, 10 {§ubat 1990), 37-52. Aynca bkz. bu c;tah§manm kapsamh bir kitap haline 
getirildigi Dev/et Ocak Dergah 12 Eyli1/'den 1990'/ara Otki1ci1 Hareket, Istanbul 1991, passim. Taha 
Parla gibi (Ziya Gokalp, Kemalizm ve TOrkiye'de Korporatizm, lleti§irn Yaymlart, Istanbul 1990) 
TOrkiye'de egemen ideolojinin korporatizm oldugunu ileri sOren Murat Belge'ye gore de, Kemalizmin iyice 
a§mmas1 ve y1pranmas1 sonucunda egemen smrflarm topluma dayatmak isteyecekleri bir korporatizm 
bic;;imi TOrk-lslam sentezi adt altmda formOllenen ideoloji olabilir. Bkz. M.Belge, Sosyalizm TOrkiye ve 
Gelecek, 2.basr, Istanbul 1989, 135-136. 

193 F.Ahmad, "TOrkiye'de Kemalizm ve Siyasetin Laikle§mesi", Atati1rk'Dn DO§Dnce ve Uygu/ama/armm 
Evrense/ Boyutfart 2 Kas1m-6 Kas1m 1981 Ulus/araras1 Sempozyum, Ankara {tarihsiz), 43. 

194 Bu gorO§O yans1tan eserlerden bazrlan ic;;in bkz. dipnot 58. 

195 Bkz. E.Tezic;;, 100 soruda Siyasi Partiler, Istanbul 1976, 342. 
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Tiirkiye'sinde ya§anan "dine d!>nU§" olgusunu ac1klamakta yetersiz hatta geyersiz kalmaktadrr196 . 

Yukanda ele alman "Devlet eliyle yUrUtUlen 1slamiz11.syon siyasas1" da bu olguyu aclklamakta onemli 

olmakla birlikte yetersiz kalmaktadrr. 

Amlan saptamalarm gercekle§emem1sinde, bilyilk olcilde, sanayile§menin saghks1z 

yontemleri ve egemen kadrolann sosyal devlet an1aY,1§mdan uzak bir kapitalizmi yerle§tirmeye ~ah§an 
I 

siyasalanndan kaynaklandlg1 soylenebilir. Ancak di~in Tilrkiye'de bilyilk bir direnc gostermi§ olmas1, 

Serif Mardin'in ifade ettigi Ozere, ki§ilerin degerl~rinin bir k1smm1 olu§turmakta oynad1g1 rolden 

dolay1d1r197• Medya olanaklan sayesinde, Mc Luhan'm deyimiyle bir bilyilk koy halini alan, ancak 

gittikce de karma§Ikla§an dilnya icinde her bireyin olu~ biteni kendine actklayabilmek, maddi ve ozellikle 

de manevi varhgm1 surdilrebilmek icin bir kimlige gereksinimi dogdu. Secmen davram§mdaki 

dalgalanmalann da cok gorilldiigil Tilrkiye'de, siyasal liderlerin iktidan ele geyirmek emelleriyle ya da 

iktidan kaybetmenin yilksek maliyeti kar§1smda, toplumun temel degerlerinden dini «kullanarak»198 ya 

196 Nitekim, Prof. Dr. Nur Vergin tarafmdan 1970-72 y1llannda Eregli koylerinde yap1lm1§ sosyolojik bir alan 
ara§t1rmas1 da an1lan varsay1m1 dogrulamam1§ttr. Bu ara§t1rmanm ayrmttlt ac;tklamalart i9in bkz. 
N.Vergin, "Toplumsal Protesto ve Dinsel Hareketler", Istanbul Oniversitesi lkisat Fakultesi Mecmuas1, 
XXXVll, 1-4 (1977-1978), 99-123 , ozellikle 117-120 ve N.Vergin, "Toplumsal Degi§me ve Dinsellikteki 
Artt§", Top/um ve Bilim, 29/30 (Bahar-Yaz 1985), 9-26, ozellikle 12-25. Ayrtca, ayni gorO§On ifade 
edildigi bir diger yap1t ic;in bkz. D.Barchand, Turkey and the West, 24 

197 Bkz. ~.Mardin, "Laiklik ldeali ve gen~ekler", AtaWrk Doneminin Ekonomik ve Toplumsa/ Sorunlan 
1923-1938, Istanbul 1977, 385. 

198 Ancak, «dini kullanma»nm tek ba§ina yeterli olmad1g1 da ya§anm1§ deneyimlerden 
gozlemlenebilmektedir. Qok partili siyasal dOzene gec;i§in «ilk»ini olu§turan ve tutucu, lslamc1, d1§ 
politikada "Islam Birligi-$ark Federasyonu"nun gerc;ekle§mesinin savunucusu (bkz. T.Z.Tunaya, 
TDrkiye'de Siyasi Parti/er, Istanbul 1952, 639) ve egitimde her §eyin ahlak ve ulusal gelenek ilkesine 
gore ayarlanmasmdan yana olan (ornegin parti istanbul'da, MOslOman Dogu uluslartnm ogrencileri ic;in 
bir "Teknik ve Ahlak Oniversitesi" ac;mak istegindeydi. llgilli bilgi ic;in bkz. ibid, 640) Milli Kalkmma Partisi, 
1946'dan ba§layarak kat1ld1g1 seqimlerde hi<;bir ba§art saglayamam1§ttr; zira, "endastri burjuvazisinin 
Q1karlarm1 dile getirmekle birlikte, tanm kesimini geni§ CilQOde ihmal ettiginden ve mOte§ebbisin ozel hayatma yetecek 
miktarda kazanQ b1rak1lmak §art1yla hudutsuz servete mani olmak maksad1yla geri kalan safi kar Ozerinden devletQS 
vergi ahnmasm1 OngOrdOgOnden, s1nirs1z bir geli§me ihtiyacrnda olan bOyOk toprak sahipleriyle ticaret ve arac1 
sermayenin desteginden yoksun kalm1§trr" (bu degerlendirme ic;in bkz. M.Sencer, TOrkiye'de Siyasa/ 
Partilerin Sosyal Temelferi, Istanbul 1971, 202). 

Prof. Dr. Qetin Ozek'e gore, halkm Demokrat Partiyi tutu§unun din nedeniyle oldugu kesinlikle 
soylenemez, zira boyle bir kanmm tam tersini kanitlayacak deliller vard1r: dinin en c;ok etkili oldugu, 
dinsel hislerin en kuvvetli oldugu dogu illerinde Demokrat Parti c;ogunlukla sec;imlerde ba§art 
gosterememi§, bat1da oy kazanm1§t1r. Yine ayni §ekilde, din istismartnm en geli§tigi 1957 sec;imlerinde 
Demokrat Parti bir yenilgiden zor kurtulmu§tur (bkz. Ozek, 100 Soruda TDrkiye'de Gerici A/(lmfar, 196). 

Demokrat Parti ic;indeki muhalif grubun kurdugu dine ve milli geleneklere baglt, TOrkiye'de c;e§itli din 
ve mezheplere mensup clan cemaatlerin dini orgOt kurmalarm1 savunan Millet Partisi [Beyannamesi iQin 
bkz. Sebi/Orre§B.d, II, 48 {haziran 1949), 363-364], ekonomik ac;1dan ozel te§ebbOsO savunan da bir parti 
olmastna kar§tn, yeni ticaret burjuvazisinin serbestc;e geli§mesini engelleyen ilkelere yer verdigi ic;in 
D.P.'nin sOrOkledigi geni§ muhalefet tabanm1 kendisine c;evirememi§; "ldiklige ka!"§r olan tepkilerden 
yararlanmak istemi§ ... , ama, yoksul koylO ve Anadolu tOccarrnrn maddi isteklerine uygun bir ekonomik glirO§ 
getiremedigi iQin, bOlgesel bir §ahlS partisi olmaktan oteye geQememi§tir" (bu degerlendirme ic;in bkz. Tezic;, 
100 soruda Siyasi Partiler, 275). 1950 sec;imlerinde 8 milyon gec;erli oydan Millet Partisi ancak 240 
bin civartnda oyu toplayabilmi§ ve Meclis'e sadece bir milletvekili gonderebilmi§tir (Bkz. N.Abadan, 
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da dinsel gruplardan destek arayarak siyasalanm uygulamaya \:ah§malan199 da ka\:1mlmazdrr. Biltiln bu 

ekonomik, sosyal, psikolojik ve siyasal ko§ullar yeryevesinde, toplum ve devlet-din ili§kileri bilyilk bir 

olas1hkla yakm bir gelecekte yeniden yapilanmaya gidecektir. Kammca demokratik200 bir sivil 
i 

toplumun geryekle§tirilmesi ba~lammda savunulmaya de~er olan lfilk yap1y1 koruma yolunda, diyanet 

i~leri orgiltilniln yeri ve hukuksal statilsilniln belirlenmesiyle gorevlerinin aynnbh olarak irdelenmesi, 

en ba§ta gelen meselelerden biri olarak kar§1m1za y1kr0aktad:rr. 

Anayasa Hukuku ve Siyasi Bilimfer Ar;1smdan 1965 Ser;im!erinin Tahli!i, Ek:1 ). Ayni durum diger 
benzer partiler ic;in de gegerli olmakla birlikte, 1980 sonras1 donemin degerlendirilebilmesi igin, 
yukanda da'belirttigimiz gibi farkh ko§ullann gozonOne bulundurulmas1 gerekir. 

199 Dinsel gruplann TBMM'deki siyasi partiler igindeki temsilcileri ve siyasal destekleri konusunda bir 
ara§tirma igin bkz. Tempo, 5 (3-9 ocak 1988), 13-16. 

200 Siyasal kOltOr ve siyasi rejimin istikran konusunda yap1lan geni§ bir ara§t1rmada yeralan TOrkiye'den 
aide edilen bulgular, Turk siyasal kOltOrOnun ltalyan, Bat1 Alman ya da Hindistan siyasal kulturlerinden 
daha fazla demokrasiye kapah olrnad1gina i§aret etmektedir. Bkz. E.Kalayc1oglu, "Political Culture and 
Regime Stability: The Case of Turkey", Bogazi<;i Oniversitesi Ekonomi ve /dari Bilimler Dergisi, II, 2 
(Yaz 1988), 179. Demokratik kiiltOrun TOrkiye'de «genQ» oldugu gozonOne allnd1Qmda, kan1m1zca, 
yukaridaki belirleme daha da onem kazanrnakta; «kurumsalla§ma» sOrecinde onernli ad1mlar at1lm1§ 
olduQu ortaya g1krnaktad1r. Aym yonde bir diger gorO§ igin bkz. S. Shaw, "TOrklerin demokrasi gelenegi 
var", (si:iyle§i ~· Alpay), Cumhuriyet, 23 aral1k 1990, 12. 



iKiNCi BOLUM 

Hukuki Yap1 Olarak Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1'n1n trdelenmesi 
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3 mart 1340 (1924) tarihli ve 429 say1h Ser'iye ve Evkaf ve Erkamharbiyei 
' 

Umumiye Vekaletlerinin tlgasma Dair Kanuri201 , Siirt Mebusu Roca Halil Hulki Efendi ve 

50 arka~mm imzasm1 ta§iyan bir onergenin Meclis'te goril§illilp, kabul edilmesi sonucu 9tkanld1. 

Onergede, gilnilmilz Tiirk9esiyle §U goril§ler ifade edilmi§ti: "Din ve ordunun politika akrmlanyla ilintili 

olmas1mn bir1;ok sakmcas1 vardir. Bu ger1;ek, biltiln uygar uluslar ve hilkilmetlerce temel bir ilke olarak 

kabul edilmi§tir. Bu bak1mdan yeni bir hayat varhg1 sag!amak gorevini ilstlenen Tilrkiye Cumhuriyeti'nin 

anayasal yap1smda, zaten hukuksal olan $eriye ve Evkaf Bakanhg1 ile Genelkurmay Bakanh~1'mn yeralmas1 

uygun olmaz. $eriye ve Evkaf Bakanh~1'nm kaldmlmas1yla da biltiln vak1flarm ulusa ge1;mesi ve ona gore 

yonetilmesi do~al bir sonu1;tur. 11202 TBMM'nin 3 mart 1340 (1924) tarihli birinci oturumunda okunmu§ 

olan onergenin klsa silren goril§meleri sirasmda soz alan <;anakkale Milletvekili Samih R1fat Bey ve 

Konya Milletvekili Mustafa Fevzi Bey'lerin, «diyanet» sozcilgil iizerinde 9ok k1sa birer konu§ma yapmt§ 

oldugu gorillmektedir. Zonguldak Milletvekili Tunah Hilmi Bey'in, "Diyanet i§leri varken umuru diniye 

ne oluyor?" §eklindeki itirazmm oya konulmas1 sonucu, 9ogunlukoyuyla, yasa onergesindeki "Umuru 

Diyaniye Riyaseti" nin yerini "Diyanet l§leri Reisligi" almt§tir203 . 

ldare hukuku bak1mmdan, teknik anlamda merkezi tdare'nin (Devlet tilzel ki§iliginin) en 

fist hiyerar§ik makam1 olan «bakanhk», siyasi anlamda da yilriltmenin bir birimidir. Laik nitelikte bir 

devlet, dahas1 toplum yap1sm1 kurmaya 9ah§an cumhuriyetin ilk siyasi karar alma kadrolarmm din 

i§lerini Bakanlar Kurulu il(inde bir birime vermeyi tercih etmeyi§leri siyasalar1yla tutarhyd1. Amlan 

kadrolar ibadete ili§kin hizmet baglammda din i§lerini, teknik tdare i9inde bir orgiltiln yonetimine 

vererek bir yandan dinin toplum ya§ammdaki yerini gozeterek kontrolii altma almt§; ote yandan da 

sekiiler yap1 i9inde yervermekle i§Ievinin dilnyevi bir nitelikte olmasm1 saglam1§Ur. 

429 say1h Kanun'un, "Tiirkiye Cumhuriyetinde muamelau nasa dair olan ahkamm te§ri ve 

infaz1 Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ile onun te§kil ettigi Hilkumete ait olup dini milbini lslfunm 

201 Kanun metni ic;in bkz. DOstur, Ill, 5 (1931 ), 665. 

202 OzgQn metin ic;in bkz. TBMM Zabit Ceridesi, II, 7 (1968), 21. 

203 GorU§meler ictin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, II, 7 (1968), 22-24. 
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bundan maada itikadat ve ibadata dair biitiln ahkam ve mesalihinin tedviri ve miiessesatI diniyenin idaresi 

i9in Cumhuriyetin makamnda bir Diyanet l§leri Reisligi makam1 tesis edilmi§tir" hiikmiinii ta§1yan 1 

inci maddesi, Kemalist Iaiklik anlayi§mm yans1mas1d1r. Bu diizenlemeyle, dine ili§kin hususlar iyindeki 

inan9 ve ibadetlerle ilgili faaliyetlerin yiiriitillmesi Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na ()zgii alan olmu§; 6te 

yandan geri kalan alanm tum olarak TBMM'nin yasama yetkisi altma aymlmas1yla §eriat, hukuk olarak 

kaldlrmt§ttr. ~u halde, bu kanunun 6zii, Diyanet l§leri kurumunu siyasal ve hukuksal alanlardan 

aymnas1; dini, hukuk sisteminin korudugu inan9 6zgiirliigii alanmda brrakmas1drr; ki bu aym zamanda 

kammca Tiirkiye'nin kendine 6zgii ko§ullannm bi9imlendirdigi Iaiklik ilkesinin de oziinii olu§turur. 

A. Diyanet l§leri Ba§kanh~1 Orgiitii Hukuki Diizenlemeler 

429 say1h Kanun'un 4 iincii maddesi geregince, "Diyanet l§leri Reisligi" "Ba§vekalet"e 

baghdtr. "Diyanet liileri Reisi" "Ba!!vekilin inhas1 ilzerine Reisicumhur" tarafmdan atamr (madde 3). 

Amlan Kanun'da Reisligin orgiit yap1s1 ve kadrolan gosterilmemi§; yalmzca "milftilerin mercii Diyanet 

l§leri Reisligidir" hiikmii yeralmt§tir (madde 6). Bu donemdeki Diyanet l§leri orgiitiiniin idari yap1sma 

ili§kin hukuksal diizenlemelere «Diyanet l§leri Reisligi Biltr;esi»nde rastlanmaktadir. 1340 (1924)204 ve 

1341 (1925)205 ytllar1 biit9elerinde maa§ toplam1 olarak, "ldarei merkeziye" 1926 yI11206 biit9esinde 

"merkez" ba§hg1 altmda yeralan "Reis", "Heyeti Mil§avere"207, "memurini merkeziye" ve "ldarei vilayat" ya 

da "vilayat" ba§hg1 altmda yeralan "milftu"208 kalemleri, Ba§kanhgm ba§kent ve ta§rada orgiitlenmi§ 

oldugunu ortaya koymaktad1r. 1924 y1h biit9esine ili§kin Meclis gorii§meleri s1rasmda soz alan 

Erzurum milletvekili Raif Efcndi'nin, "~eriye vekaletinin Jagv1 kanununda ... bir nizamname yap1lacag1 

ve te§kilat o nizamname mucibince icra edilecegi musarrahu. Henilz oyle bir nizamname mevcut degildir. Bu 

te§kilat hangi nizama, yahut hangi kanuna tevfikan yap1lm1§ttr ve bu bUtr;e bu §ekilde <;1kacak olursa kanun 

mahiyetini mi haiz olacaktir ve bu te§kilat bu suretle tekmil edilmi§ mi olacakur?" §eklindeki sorusuna209 

204 20 nisan 1340 tarihli ve 490 say1l1 1340 Senel mallyesl muvazenel umumlye kanunu. Bkz. 
DDstur. Ill, 5 (1931), 848 ve 983-985. 

205 24 ramazan 1343 ve 18 nisan 1341 tarihli ve 627 say1l1 1341 senesl Muvazenel Umumlye 
Kanunu. Bkz. DDstur, Ill, 6 (1934), 335 ve 511-513. 

206 24 may1s 1926 tarihli ve 848 say11l 1926 senesl Muvazenel Umumlye Kanunu. Bkz. DDstur, 
111, 7 (2.basi-1944 ), 937 ve 1103-1105. 

207 1926 y11I Diyanet l§leri Reisligi bOtc;esi ic;inde ba§kent orgOtondeki heyeti mO§avere kalemi 
gorOlmemektedir. Ancak Diyanet l§leri 8a§kanl1g1'nm bir yaymmdaki ilgili orgOt §emas1 1924-26 y11larm1 
kapsamakta, dolay1s1yla bu heyetin 1926'da da idari yap1da yerald1g1 gosterilmektedir. Bkz. N.Ayt0rk
Y.Qelik-E.$ahinarslan, Diyanet 1$feri Ba$kanllg1 Te$kilat Tarihqesi (1924-1927), Ankara 1987, 19. 

208 Bu kalem de 1926 senest Muvazenet Umumlye Kanunu'nda yeralmam1§t1r; ancak bir onceki 
dipnotunda verilen ac;1klama bu kalem ic;in de aynen gec;erlidir. 

209 GorO§meler ir;in bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, II, 8/1 (1975), 801-802. 
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Maliye Vekili Mustafa Abdiilhalik Bey, "Nizamname meselesi henilz halledilmemi§tir. Vezaif hakkmda bir 

nizamname bittabi yap1lacak. Te§kilata gelince: eski te§kilata hi¥ dokunulmam1§ gibidir. Yalmz ilave olmak 

Uzere buraya evkaftan ald1g1m1z vezaifin de te§kilatm1 beraber alm1§1zd1r" yamtm1 vermi§2l0; ancak, 

te§kilatm mutlaka yasayla diizenlenmesi gerektigi hususunda itirazlar silrmil§tilr211. Yine aym 

gOril§rneler srrasmda Maliye Vekili, eski Seriye Vekaleti'ndeki «heyeti Uftaiye», «heyeti ilmiye» ve 

«§uray1 evkaf»m gOrevlerinin birarada heyeti mii§ave~eye verilmi§ oldugunu belirtmi§tir. Amlan veriler 
I 

I§1gmda, 1924-1926 ydlarmdaki Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn 6rgiltii 64 ilncii sayfadaki Serna l'de 
l 

gosterilmi§tir. 

"Diyanet l§leri Reisligi"nin merkez ve ta§ra orgiltlerinin idari yap1s1 ilk defa 1927 y1h 

Biitce Kanunu2121nda yerald1. Buna gore, "Reis" d1§mda, "Diyanet l§leri Reisli~i" merkez orgiltilnde 

Heyet-i Mil§avere21 3, Tetkik-i Mesahif Heyeti214 ve ilk defa birim olarak kurulan birtakim 

mildiiriyetler yeralmaktadir. Bunlar : Milessesat-1 Diniye Miidiiriyeti, Me'murin ve Sicil Miidiiriyeti, 

Levaz1m Miidilriyeti, Tahrirat ve Evrak Mildiiriyeti'dir. Bu donem Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ta§ra 

orgiitii, vilayet ve kazalarda bulunan milftillilklcrdir215 ; Istanbul Milftilliigii'niin Oskiidar ve Beyoglu 

kazalarmda Orgiitlenmi§, farkh bir idari yap1s1 oldugu gOriilmektedir. Boylelikle, 1927-1928 

donemindeki Diyanet l§leri Ba§kanhg1 5rgiilil Serna 2'dc gosterilmi§tir. 

30 haziran 1929 tarihli Resmi Gazete'dc yaymlanarak yilriirliig-e giren 30 haziran 1929 giin 

ve 1452 say1h Devlet memurlari maa§atmm tevhit ve teadiiliine dair kanun216•a ekli kadro 

cetvelinde, ilk defa Diyanet l§leri Ba§kanh~1'nm siirekli maa§h memur kadrolan gosterildi ve ad1 gecen 

Kanun'un 2 nci maddesi geregince bu cetvel, yeni bir kanun yap!lmcaya, yani 1935 ydma kadar "Diyanet 

l§leri Reisligi"nin te§kilat kanunu hiikmiinde saylld1. Bu dilzenlemeyle, onceki y1llarda Meclis 

210 Ibid., 802. 

211 Denizli milletvekili Mazhar MOfit Bey ve Erzurum milletvekili Raif Efendi'nin itirazlan igin bkz. ibid., 804 
ve 806.; 

212 19 nisan 1927 tarihli ve 1011 sayt11 1927 Senel Mallyesl Muvazenel Umumlye Kanunu. Bkz. 
Diistur, Ill, 8 (2.basi-1946). 190 ve 277-280. 1 O mart 1928 tarihli ve 1214 say11! RlyasetlcOmhur, 
Dlyanet 1,1erl Rlyasetl ve lmalat1 harbiye mOdOrlyetl umumlyesl 1927 senel mallyesl 
bOtc;elerlnln baz1 fas1I ve maddelerl arasmda munakale lcrasma dalr kanun ile anilan 
ldarelerin "bOtc;elerinin merbut cetvelde irae olunan fast! ve maddeleri arasmda ceman "17070» liranm 
mOnakalesine mezuniyet verilmi§tir". Bu ek odenek, yasanm mecliste gorO§Olmesi s1rasmda tahsisat1 
yetersiz bulan Oyelerin. sonradan da sOren faaliyetlerinin bir sonucu olsa gerekir. 

213 Bu heyetin ba§kani 1924-1965 y1llarinda Dlyanet l§leri 8a§kan1'd1r. Bkz. N.AytOrk-Y.Qelik
E.~ahinarslan, Diyanet /§Jeri 8a§kan/1g1 Te§kilat Tarihqesi (1924-1987), 9. 

214 Osmanh doneminde, 188!? y1ltnda, Me§ihat Makamma bagl1 olarak kurulan ve lstanbul'da gah§an bu 
heyet de Diyanet l§leri Reisligi'na baglanm1§ttr. Bkz. Ibid. 

215 1927 y1lmda ta~rada 391 mOftOIOk orgutO birimi bulunmaktad1r; ancak, bir c;ok vilayet ve kazada 
sadece bir mOftO vard1r. 

216 Kanun metni igin bkz. Diistur, Ill, 10/2 (1934), 1051ve1064-1066. 
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gorii§meleri srrasmda goriilen hukuki dayanaks1zhk iddialan bir c;ozilme baglamyordu. Amlan cetvelle 

getirilen degi§iklik ise, salt birimlerin adlandmlmasma ili§kindi : Heyet-i MU§avere "MU§avir heyeti", 

Tedkik-i Mesahif Heyeti "Mushaflar Tetkik Hey'eti", Me'murin ve Sicil Miidtiriyeti "Zat l§leri MildUrlUgti", 

Tahrirat ve Evrak Mildiiriyeti "Tahrirat ve evrak mUd!irlUgil", Milessesat-1 Diniye Mildilriyeti "Dini 

milessseseler mildilrlilgil", Levaz1m Mildilri yeti "Lev az1m m !idilrl!igil" ismini ald1. Bu duruma gore 1929-1931 

y1llan aras1 Reisli~n orgilt yap1s1 ~ema 3 'deki gibi idi. 
I 

8 haziran 193l'd.~ kabul edilerek 13 h~iran 1931'de Resmi Gazete'de yaymlanan 1827 
I 

say1h Evkaf Umum Miidiirliigiiniin 1931 mali senesi biit~e kanunu217'yla 1931 y1h haziran 

aymdan itibaren biltiln cami ve mescitlerin yonetimi ve bunlarm gorevlileri (hademeler) Evkaf Umum 

Mildilrlilgil'ne devredildiginden (madde 6), d6nemin Diyanet l§leri Ba§kanhg1 merkez orgiltilnde 

bulunan birimlerden Dini MUesseler Miidiirliigil ve Levaz1m Miidiirliigii'niin personeli, kadrolar1yla 

birlikte Evkaf Umum Miidiirliigil'ne gec;ti. Biitce Encilmeni Reisi Hasan Fehmi Bey yasanm Meclis'teki 

gorii§meleri s1rasmda, 

"Evvelce hademei nayratm maa§ ve ilcretlerine mukabil Evkaf idaresi, 

vak1flarmdan toplad1g1 has1Jattan alt1 yilz bin Jiray1 maliyeye veriyordu. Maliye d,e bunun 

ilzerine bir miktar daha ilave ederek hademei hayratm maa§atm1 Diyanet l§leri bilti,:esinden 

tediye ediyordu. Hilkilmet bu gayn tabiiligi kald1rmak i<,:in hademei hayrat maa§atm1 dogrudan 

dogruya, bir muaveneti i\timaiye milessesesi demek olan, evkaf b!it<,:esine devretmi§ oldu ki, 

zaten k1smen de merci oras1 idi. Bu suretle Devlet b!it<,:esi ile hademei hayratm alakas1 

kesilmi§ oldu. Hademei hayratm evkaf biit<,:esine devredilmesinden dolay1 Diyanet l§leri 

bilti,:esinde bulunan ve hademei hayrat umuru ile me§gul olan bir te§kilat ta beraber devredilmi§ 

oldu. Bu te§kilatm vazifesi, milnhas1ran hademei hayrat i§lerile me§gul olmaktan ibarettir" 

§eklinde bir a~Iklamada bulundu218. Cte yandan yine de, amlan diizenJemeyle Diyanet 1§leri Reisligi'nin 

yetkileri onemli Olc;iide daralt1lm1§t1.Aynca Kanun'un 7 nci maddesi, 1931 mali y1h sonuna kadar cami 

ve mescitlerin "hakiki ihtiyaca" g6re tasnif edilecegi ve birle§tirilmeye olanak veren gC>revlerin de 

belirlenerek yeni kadrolann bu suretle saptanmas1 hiikmiinil getirmi§; bOylece personelde de k1s1tlamaya 

gidilmi§ti. Bunlara kar§m, yasal diizenleme hic;bir itiraza ugramadan Meclis'ten gecti219. Amlan 

Kanun'la celi§Cn 429 say1h Kanun'un 5 inci maddesinin yilriirliikten kalkm1§ oldugu, TBMM'nin 4 ocak 

1932 tarihli karanyla ac;1kc;a belirtildi220.Bu duruma g6re Reisligin orgiit yap1smm 1931-1935 y1llan 

217 Kanun metni ic;in bkz. Dilstur, Ill, 12 (1930), 551. "Evkaf Umum MOdOrlOQO 1931 senesi bOtc;esi 
hakkmda 1178 numarah kanun layihas1 ve bOtge EncOmeni mazbatas1" igin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, 
IV, 1/2 (1931 ),S1ra No. 29, 35-43. 

218 Vasa tasansmm Meclis'teki gorO~meleri s1rasmda ilgili ag1klama igin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, IV, 2 
(1931 ),46. 

219 Maddelerin oylanmas1 igin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, IV, 1/2 (1931), 52-53. 

220 Meclis'in ilgili mazbataya ili~kin gorO~me kay1tlan igin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, IV, 5 (1931), 159. 48 
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arasmda Serna 4 'deki §ekli ald1g1 g5riilmekteydi. 

14 haziran 1935 tarihinde kabul edilen ve 22 haziran 1935 tarihli Resmi Gazete'de 

yaymlanarak yiiriirlilge giren 2800 say1h Diyanet i§leri Reisli~i te§kilat ve vazifeleri 

hakkmda kanun221 , Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ilk te§kilat kanunudur. 1452 say1h Kanun her 

dairenin ayn ayn te§kilat kanunlarmm 91kar1lmasim amir bulundugundan ve bir te§kilat degil de 

kurulu§ kanunu olan 429 say1h Kanun 5rgiitiin gereksinimlerine cevap veremediginden hazrrlanan 2800 

say1h Kanun'un 31 may1s 1934 tarihli "layiha"smda, 5rgiltiln idari yap1s1 i9in 2187, 2203, 2208, 2287 

sayih te§kilat kanunlannm esas ve 5mek almd1g1 belirtilmi§tir222. Tek bir maddesi dt§mda, herhangibir 

soruya muhatap olmadan, tart1§mas1z Meclis'tcn g~9cn223 Kanun'un, "layihasmda" ileri siiriilen, "az 

memurla idare edilmek suretiyle yeni te~kilat ihdasma zaruret has1I olmu~tur" gerek9esi dogrultusunda, o 

giine dek yiirilrliikte olan mevzuat geregince 8 ilyeden olu§an mii§avere heyeti 5 ki§iye indirilmi§ti 

(madde 5 geregi ekli A Cetveli). Bu Kanun'un idari yap1da getirdigi degi§ikliklerden bir digeri de, 

"Tahrirat ve Evrak Mildilrlilgil"niln isminin "Yaz1 l~leri Mildilrlilgil" halini alm1§ olmas1dir (madde 1). 

Aynca, Kanun'un 3. maddesine g5re, uzmanhg1 Islam ilimleri olan ulemadan olu§mas1 gereken Mii§avere 

Heyeti iiyeleriyle Zat ve Yazi l§leri Miidi.irlerinin atanmas1 Diyanet l§leri Ba§kamnm "intihab1", 

Ba§bakanm "inhas1" ve Cumhurba§kamnm "tasdiki" ile tamamlanabilmekte; geri kalan memurlar 

dogrudan Ba§kanltk tarafmdan atanmaktayd1. Kanun'da, ta§rada her vilayet ve kaza merkezinde Diyanet 

l§leri Reisligi'ne bagh hirer miiftii bulunacag1 hiikmil de yeralmaktayd1 (madde 4). 2800 say11t Kanun'un 

getirdigi en ozgiln yenilik, milftii atama silrecine kat1lan ser;im yontemidir. 4 iincii madde geregince, 

miiftiililk kadrosu bo§ald1k9a. illerde valilerin, il9elerde kaymakamlann ba§kanhgmda ilgili miilki 

birimdeki dersiam, vaiz, imam ve hatiplerle belediye ilyelerinden olu§an bir kurul, "ilim ve fazileti haiz 

zevat arasmda" gizli oyla ii<; ki§i ser;mekte; Diyanet l§leri Reisi de bu ii<; ki§i arasmdan tercih ettigi aday1 

miiftii olarak atamaktayd1. Miiftil atanmas1 siirecinde yerel ilgililerin de ser;iminin yeralmas1 sistemi 

s1ra no.lu "Evkaf umum mOdOrlO~O 1931 senesi bOtc;e kanununun 6 1nc1 maddesinin tefsiri hakkinda 
3/115 numarah Ba§vekalet tezkeresi ve BOtc;e encOmeni mazbatas1" anilan zabtin sonuna eklidir. 

221 Kanun'un metni ic;in bkz. DDstur, Ill, 16 (1935), 1501-1504 ; R. G.22 haziran 1935-3035. Bu 

Kanun'da salt orgOt dOzenlenmi§, orgOtOn gorevlerinin dOzenlenmesiyse Kanun'un 2 nci maddesiyle bir 

"nizamname"ye b1rakllm1§t1. 11 te§rinisani 1937 tarihli ve 7647 say1l1 Dlyanet l!lerl RelsllOI 

te!klliitmm vazlfelerlnl gosterlr nlzamname 16 te§rinisani 1937 tarihli ve 3760 say11I Resmi 
Gazete'de yaymlanarak yOrOrlO~e girmi§ti. Bu metin ic;in bkz. DDstur, Ill, 19 (1938), 23-26. 

222 Bkz. "Diyanet i§leri reisligi te§kilat ve vazifeleri hakkinda kanun layihas1 ve BOtc;e encOmeni 

mazbatas1" (1 /40), S.Say1s1 : 183, TBMM Zabit Ceridesi, V, 4-5 (1934), 1. 

223 Meclis gorO§meleri ic;in bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, V, 4-5 (1935). 191. Kanun'un 4 Onco maddesinin 

gorO§Olmesi s1rasmda Kocaeli milletvekili Salah Yarg1 tarafmdan yoneltilen dersiam sm1f1 hakkmdaki 

soru, gorO§melerdeki tek soruydu. 
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1950'ye kadar uygulandI; ancak bu tarihten sonraki dilzenlemelerde bu yOntem terkedilerek, salt merkezi 

atama yl5ntemine gidildi. Bu ilk Te§kilat Kanunu ryen;evesinde Diyanet l§Ieri Ba§kanhW, l5rgiltilniln 1935-

1939 ytllan arasmdaki yap1s1 ~ema 5'de g6sterilmi§tir. 

5 temmuz 1939 tarihinde kabul edilen ve 2800 say1h Kanun'da degi§iklik yapan 3665 say1h 

Diyanet l§leri Reisligi te§kilat ve vazifel~ri hakkmdaki kanunda baz1 deti§iklik 

yapdmasma dair kanun224, 11 temmuz 1939 tarihli ve 4255 say1h Resmi Gazete'de yaymlanarak 

yilrilrlil~e girdi. Bu Kanun'la "Reisli~in" merkez orgiltilnde ilk kez bir adet "Reis Muavini" kadrosu ihdas 

edildi. Mushaflan Tetkik Heyeti Reisligi lstanbul'aialmd1 ve kadro ilnvam "Mushaflar ve Dini Eserler 
' 

Tetkik Heyeti" olarak degi§tirildi. Aynca, Reis, Mil§a~ere Heyeti Azas1 ile Zat ve Yaz1 l§leri Mildilrleri 

d1§mda kalan merkez l5rgiltil memurlarm1 hangi makamm atamaya yetkili olduguna dair bir ary1khk 

bulunmad1gmdan, uygulamada ortaya 91km1§ birtak1m aksakliklara son verilmek amac1yla atama yapacak 

makam belirtildi (madde 3 - son f1kra). Bu ko§ullar geregince, "Diyanet l~leri Reisli~i"nin 11 temmuz 

1939-28 nisan 1950 tarihleri arasmdaki orgilt yap1s1 Serna 6'da gosterilmi§tir. 

CHP iktidannm ve Gtinaltay htikilmctinin son gilnlerine dogru sunulan 7 mart 1950 tarihli 

bir yasa tasansmm225 23 mart 1950'de Meclis'te goril§i.ilmesi226 ve kabul edilmesiyle 29 nisan 1950 

tarihinde yilrilrli.ige giren 5634 say11t Diyanet 1§leri Ba§kanh~t te§kilat ve vazifeleri 

hakkmdaki 2800 say1h kanunda baz1 degi§iklikler yapllmasma dair olan 3665 say1h 

kanuna ek Kanun227 diyanet i§leri l5rgi.iti.ine birryok yenilikler getirdi. Bu Kanun, 1947'deki CHP VII. 

Kurultay1'm da etkileyen 1945 sonras1 dinsel yonden farkh iklimin bir yans1mas1d1r228. Nitekim bu 

224 Kanun'un metni ic;in bkz. Dilstur, Ill, 20/2 (1939), 1552-1554; R.G. 11temmuz1939-4255. Yasanin 
meclisteki gorO§meleri hie; tartt§mas1z gec;mi§; metin oldu~u gibi kabul edilmi§ti. llgili beige ic;in bkz. 
TBMM Zab1t Ceridesi, VI, 3 (1939), 442-444 (birinci mOzakere); TBMM ZabJt Ceridesi, VI, 4 (1939), 23-
25 (ikinci mOzakere). 

3665 say11t Kanun'a "Ek" olarak c;1kart1lan 3960 say1l1 Kanun'la "mO§avere heyeti azalrklart", ihtisas 
mevkileri olarak belirlenmi§tir. An1lan Kanun'un metni ic;;in bkz. DDstur, Ill, 22 (1940-1941), 138; R.G. 4 
kanunusani 1941-4703. Kanun'a ili~kin Meclis gorO§meleri ic;;in bkz. TBMM ZabJt Ceridesi, VI, 14-15 
(1940), 156-157 ve 218-219. 

225 Bkz. "Diyanet l§leri Ba§kanlig1 Te§kilat ve Vazifeleri hakkindaki 2800 sayth Kanunda baz1 degi§iklikler 
yap1lmasina dair clan 3665 sayth Kanuna ek Kanun tasarrs1 ve Butc;;e Komisyonu raporu" (11747), <7 
mart 1950>, S. Say1s1 : 260, TBMM Zab1t Ceridesi, VIII, 25 (1950) 

226 Bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, VIII, 25 (1950), 838-844. 

227 Kanun'un metni ic;;in bkz. Dilstur, Ill, 31 (1950),1950-1957; R.G. 29mart1950-7469. 

228 Bu donemdeki ilgili geli§meler konusunda bkz. "Birinci Bolum: 8.1945-1950 Ytllarr". lslamc1 gorO§IO bir 
yazar da bu donemi §U sezlerle degerlendirmektedir : "Dinin toplumdaki yeri ve unutulmU§ fonksiyonu giderek 
1948'1erde hatrrlarnr hale gelmi§, mevcut iktidarin da dizginleri elden brrakmasr sonucunda siyasi hareket ba§lamr§tr 
(Bkz. S.Albayrak, Tilrk Siyasi Hayatmda MSP Olay1, 9). Sebililrre~ad gibi sOreli yaymlarrn da faaliyete 
gec;mesi bu gOnlere rastlamaktadrr [Bkz. E.Edip, "Allah'm lnayetile SebilOrre§ada Ba§lryoruz", 
Sebiliirre~ad, I, 1 ( May1s 1948), 2-6]. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey adh kitabmda, 
bu tor dergilerin Diyanet l§leri Ba§kanllgt'nrn desteginden yararlanmakta olduklart izlenimi 
uyand1rd1gmdan bahsetmektedir. Bkz. anllan eser, 421. 



- 42 -

iklim farkhhg1, ye§itli milletvekillerinin Kanun'un Meclis gorii§melerinde yapt1klan, diyanet 

orgiltiinde ve ilgililerin statillerinde yap1lan olumlu degi§iklikleri memnunlukla kar§llad1klanm 

belirten konu§malardan da g6zlemlenebilmektedir229. Ozellikle <>nceki ilgili kanunlann Meclis'teki 

gorii§me zab1tlanyla kar§da§tmld1gmda gorillen farkh tutum ilgi yekicidir; evvelkiler yOgunlukla salt, 

Meclis'e sunulmU§ dilzenlemenin oylanmasmdan ibarettir. Aynca, 5634 say1b Kanun'un gerekyesinde de, 

"miltevaliyen vuku bulan miir&eaatlar ve parti kongrelerinde dikte ettirilen dileklerle beliren liizum ve 

ihtiyaca" ifadesine yerverilmesi, aym iklim farkhhgmm bir ba§ka gostergesiydi230. 

Diyanet l§leri Reisligi'nin admm "Diyanet !!}Jeri Ba§kanhg1" olarak degi§tirildigi {madde 

1) 5634 say1b bu Kanun'la, 1931 Y1h Biitc;e Kanunu'yla Evkaf Umum Miidiirlilgil'ne devredilen cami ve 

mescitlerin ylinetimi ve hayrat hadcmesi (cami gorevlileri) kadrolan yeniden Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1'na verildi. Gerek<;e'de, 1931 'dcki degi§iklige kar§m "hayrat hademelerinin gerek vazifeye 

ahmrken ve gerek vazifeye almd1ktan sonra imtihan ve kontrollerinin Diyanet f§leri Ba§kanhgma bagh 

miiftiller tarafmdan yap1lagelmi§ bulunmas1 "nm ve 1931 uygulamasmm yaratt1g1 gilyliiklerin glizliniine 

almarak bu dilzenlemeye gidildigi belirtilmi§tir23l. Bu degi§iklik dogrultusunda 5634 say1b Kanun'la 

ba§kent orgiltilnde "Hayrat Hademesi l§leri MUdUr!UgU" olu§turuldu {madde 1). 5634 say1h Kanun'un 6 nc1 

maddesine dayamlarak, cami ve mescitlcrde hizmet gorecek, imam, hatip, milezzin ve kayy1m ile diger 

yard1mc1 hizmet sahiplerinin atama, nakil ve gorevden aynlma i§lerini dtizenleyen Hayrat Hademesi 

Tiizii~u232 de, Bakanlar Kurulu'nca 21 nisan 1952 tarihinde kararla§tmlarak, 12 may1s 1952 tarihli ve 

8107 say1h Resmi Gazete'de yaymlanarak yiiriirliige girdi. 

Bunun dt§mda, Mii§avere Hcyeti'nin ad1 bu Kanun'la, "MU§avere ve Dini Eserler !nceleme 

Kurulu" olarak degi§tirildi; kadrolan arttmld1; c;ah§ma alam da geni§letilmi§ oldu {madde 1 ve 1 say1h 

cetvel). Evvelki kanunlarda Zat l§leri Miidiirliigii olarak kurulmu§ bulunan birimin yah§ma alam da 

daha geni§letilerek "Zati§leri, Sicil ve Levaz1m MUdUrlUgii" haline getirildi; Yazi l§leri Miidiirliigil'niin 

ad1 da "Yazii§leri ve Evrak MUdUr!UgU" oldu (madde 1). 5634 say1h Kanun'un ytirilliige girdigi 1950 yllma 

kadar yaym i§leri Zat l§Ieri Mildiirliigii tarafmdan yiirtitiilmekteyken, yeni dilzenlemeyle bir "Yaym 

Miidiirltlgii" kuruldu (madde 1). Aynca, am Ian Kanun'la Reis Muavini ilnvam "Ba§kan YardrmclSl", 

Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heycti Reisligi'nin ad1 da "Mushaflar lnceleme Kurulu Ba§kanh~1 11 

229 Seyhan milletvekili Sinan Tekelioglu ve Erzurum milletvekili Vehbi KocagOney'in beyanlan i<;in bkz. 
TBMM Zabit Ceridesi, VIII, 25 (1950), 838. 

230 Bkz. dipnot 226'yla at1f verilen metin, sayfa 2. 

231 Bkz. dipnot 226'yla attf verilen metin, sayfa 1. 

232 Diistur, R.G.12.5.1952-8107. 
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olarak degi§tirildi (madde 1). Kanun'un 3 ilncil maddcsiylc de, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 "!nzibat 

Komisyonu" hiikme baglandt. 

Daha Onceki diizenlemelerde yer verilmemi§ olan vaizler de, bu Kanun'da ta§ra Orgiitii 

iyinde yeraldI. Kanun'un getirdigi bir diger degi§iklik de, milftiilerin atanmas1 siirecinde, 1935 ytlmdan 

beri yiiriirliikte olan mevzuat geregince uygulanan seyim yOnteminin terkedilerek salt merkezi atama 

yOnteminin tercih edilmesiydi. 5634 say1h Kanun'la getirilen bu degi§ikliklerle, 1950-1951 y1llarmdaki 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Orgiit yap1s1 ~ema 7'deki §ekli alm1§tlf. 

1950 ytlmda, 5634 say1h Kanun'Ia olu§turulan Diyanet !§Jeri Ba§kanhg1 Orgiit ve kadro 
I 

yapist 1965 ytlma kadar devam eui233; yalmzca, 2 temmuz 1951 ydmda kabul edilen ve 9 temmuz 1951 

tarihli Resmi Gazete'de yaymlanarak yilrilrlilge giren 5806 say1h Dini Yaymlar Doner Sermayesi 

Hakkmda Kanun234'Ia Diyanet l§leri Ba§kanltg1 biltyclerine "dini yaymlar <loner sermayesi" konuldu. 

Ancak, amlan Kanun'da dOncr sermaycnin ayn 6rgilt ve kadrolan saptanmam1§, "kendilerine ek gorev 

olarak <loner sermaye sayman1Ig1 veya memurluklan verilen maa11li veya ilcretli memur ve milstahdemler" 

(madde 4) tarafmdan yiiriitiilmesi Ong6ri.ilmii§; uygulama esaslan da Maliye Bakanhg1 ve Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 tarafmdan hazlflanarak Bakanlar Kurulu'nca yi.iriirliige konacak bir idari gene! diizenleyici 

i§leme brrakdm1§t1 (madde 5). Cngoriilen diizenlemenin yiiriirliige konulmas1 15 kas1m 1951 tarihli ve 

13934 say1h Bakanlar Kurulu karanyla kararla§tmlarak 22 arahk 1951 tarih ve 7989 say1h Resmi 

Gazete'de yaymland1235. Bu durumdaki 6rgiit yap1s1 ~ema 8'de g6sterilmi§tir. 

Kurucu Meclis'teki farkli g6rii§lcre kar§m236 , 1961 Anayasas1'nda Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1'na ldare iyinde yerverildi (madde 154)237. Bu tarihten itibaren, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 

233 1947-1965 y1llan ic;inde Diyanet l§leri Ba§kanligt orgOtOne ili§kin 21 yasa teklifi Meclis'e sunulmu§sa 

da hic;biri tamamlanamam1§ [bu veriye ili§kin olarak bkz. Diyanet l§leri Ba§kanlig1 kurulu§ ve gorevleri 
hakkmdaki kanun tasans1 Meclis gorO§meleri strasmda Devlet Bakani Mehmet Altmsoy'un konu§mas1, 
In Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 70]; boylelikle Demokrat Parti'nin iktidarda oldugu may1s 
1950-mayis 1960 y1llan ic;inde Diyanet l§leri 8a§kanl1g1 mevzuatma hic;bir kural i§lem kat1lmam1§tir. 

234 Kanun metni ic;in bkz. Dilstur, Ill, 32 (1951), 1808-1809; A.G. 9 temmuz 1951-7853. 

235 Dini Yaymlar Doner Sermayesl Yonetmelif;!lnl yOrOrllige koyan Bakantar Kurulu 
karari, Dilstur, Ill, 33 (1952), 127 

236 Bu gorO§ler i<;in bkz. dipnot 114-117 ve 120-122'nin bagl1 oldugu metinler. 

237 Baz1 bilim adamlarma gore, Diyanet l§leri Ba§kanl1g1'nm Anayasa'da yeralmas1 sakmcalld1r. Ornek 
olarak bkz.: "Ashnda Diyanet l§leri 8a§kanl1g1 denilen bir kurulu§u layik bir Anayasa'ya almak bOyOk hata olmu§tur. 
1961 Anayasast'nm haz1rlanmasmda bir bak1ma «on proje» i§ini goren ilk Anayasa tasansm1 hazirlamakla gOrevli 
Istanbul Komisyonu'nun bir Oyesi olarak, o zamanlar belirttigimiz umuhalefet yorumunda», ad1 gegen Ba§kanhgm bir 
Anayasa kurulu§u olarak ongOrOlmesi egilimlerine kar§1 itirazlanm1z1 ag1klam1§t1k. 1961 den bu yana din 
somorasonon ne noktalara geldigini ve Diyanet l§leri Ba§kanhgmm nerelere kadar dOnya ya§amlanm1za kart§t1gm1 ve 
nasll bir zihniyet ta§1d1gm1 izlemekle, bu direnmemizde pekyan1lmad1g1m1z1 anlamaktay1z. 1961 den bu yana hemen 
her gOn tanik olmakla endi§elendigimiz bir husus vardir ki o da §Udur - Bir yandan baz1 siyaset adamlan ve diger 

yandan $eriatg1 gevreler Diyanet l§leri Ba§kanl1gma bir tor $eyh01islamhk havas1 vermek isterler.", l.Arsel, 
"Oevletin Anayasa'ya Tars DO§en Davrani§lan", Ankara Oniversitesi Hukuk FakD/tesi Dergisi, XXXI, 1-
4 (1974), 28. lleride, Ill. Boliim ic;inde aynntllr olarak irdelenecek bu hususlar Ozerinde daha fazla 
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kurulu§ ve gorevlerine ili§kin yeni bir kanun 91kanlmas1 i9in bir9ok giri§imde bulunuldu238, 1963 

yllmda da Parlamento'ya bir tasan getirildj239. 

Profesor Bahri Savc1'nm ifadesiyle, 11 1961 se<;imlerinden sonraki koalisyon hilkilmetleri, din 

duygusu ile dolu kamu oyunu tatmin etmek i<;in (Diyanet l§leri B~kanhg1'nm) Cirgilt, gCirev ve yetki 

alanlanm pek fazla geni§lettiler. Bu konuda 1963 tasans1 pek ileri gitmi§tir"240. 0 zamana kadar merkez 

orgiitil, ba§lang19ta iki heyet ya da kurul ve iki ya da en 9ok dart mildiirliikten olu§an Ba§kanhgm daire 

saylSl Dan1§ma Kurulu, Tefti§ Kurulu, Hukuk Mii§avirligi, lnceleme-Ara§tirma Mildilrlilgii, Kiltiiphane 

ve Yaym Miidiirliigii, Mezhepler Miidiirliigii, Di.nsel Turizm Miidiirliigii, Personel Miidiirliigii, 

Levaz1m Mildiirliigii, Cami Hizmetleri Miidiirliigii, Yaz1 l§leri ve Ar§iv Miidiirliigii olmak iizere ll'e, 

Ba§kan Yard1mc1hg1 say1s1 da ikiye 91kart1lm1§t1. Boylece orgiitii geni§letilmi§ ve geli§tirilmi§ olan 

Ba§kanhgm hukuki yap1s1, 1963 tasansmda §U idari ilkelere dayandmlmaktayd1:241 

a) B~kanhk, varhgm1 Anayasa'dan alan hir "ldare kurulu§u"dur. Bu suretle ona 

lfilk devlette hilkilmranhk kudretini kullanan hir organ hilviyeti verilmemektedir. Fakat kanun 

Cirgiltil i<;inde Citeki kanun uzuvlan gihi agirl!k, ki~ilik tamma yolu a<;1lm1§tIT. Artik Citeki 

idare uzuvlanndan aynms1z bir "cilzil tam"d1r. 

b) Ba§kanhga boyle bir ki§iligi olan hir "idare kurulu§u" hilviyeti verilmesi, 

onun vicdan ve din hilrriyetlerinin ger<;eklc§mesinin pratik saiki, arac1 olmas1 i<;indir. 

c) Bununla beraber Ba§kanhk, liiik devlet prensibi ve geregi ile de bagh 

kalacaktir. 

Tasan farkh kanatlardan 9e§itli tepki ve ele§tirilere hedef oldu; hatta Istanbul vaizleri 

tarafmdan yaymlanan bir risalede, "Halkmm yUzde doksan bc§i milslilman olan bir memleket iyin 

haz1rlanan tasan boyle mi olmahyd1? !slam ruhunu ta§1yan akh selim sahipleri bu tasan kar§1smda 

ilzilntillerini ifade etmekten aciz bulunuyorlar" ifadcsi kullantlmt§tl242. "Kabarm1§ bir orgiltlenmeye dayah 

... bir din i§leri idaresinin liiiklige s1gmaz bir gcli§me kaydcttigi, bu suretle dinin devleti ve toplumu 

durulmadan, bu noktada yainizca aksi bir gorO~ zikredilmekle yetinilecektir : l.Ozay, "Cumhuriyetin 
Dini", /dare Hukuku ve lncelemeleri Dergisi (!HID), II, 3 (1981), 79-83 ve l.Ozay, Dev/et /dari Rejim ve 
Yarg1sal Korunma, 29 vd. 

238 Dart sene ic;inde 6 tane kanun teklifi ve bir de HOkOmet tasaris1 komisyonlara sevkedilmi§ti. Bu veriye 
ili§kin olan~k bkz. Diyanet l~leri 8a§kanl1g1 kurulu§ ve gorevleri hakkrndaki kanun tasarrsr Meclis 
gorO§meleri srrasrnda Ordu milletvekili 9adi Pehlivanoglu'nun konu~mas1, In Millet Meclisi Tutanak 
Dergisi, I, 39 (1965), 70. 

239 Tasarr (1/392), 28 ocak 1963'te Milli Egitim, l§i§leri, Maliye ve Plan komisyonlarrna sevkedildi [bkz. 
Millet Meclisi Tutanak Dergisi I, 11 (1963), 353]; 3/553 sayllr Ba§bakanlrk tezkeresi Ozerine 17 nisan 
1963'te geriverildi [bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi I, 16 (1963), 355]. 

240 Bkz. B.Savcr, "Diyanet l§leri Te§kilatrnrn Geli~meleri", Siyasal Bilimler FakOltes/ Dergisi, XXXll, 3 
(EylOI 1967), 94. 

241 Ibid., 95 

242 Bkz. Diyanet l!;teri Ba$kanftg1 Kurufu$ ve Gorevleri Kanun Tasarts1 Hakktnda Istanbul Vaizlerinin 
GoriJ$ ve Tenkitleri, Istanbul 1963, 2. 
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etkileme kapmnm a¥1ld1g1"243 kanaati, tasanya yoncltilcn ele§tirilerin bir yoniinii olu§tunnaktayd1. Ote 

yandan, orgiit yap1s1 bak1mmdan en bliylik tepkinin kaynag1, ihdas edilmesi tasarlanan Mezhepler 

Miidiirliigii'ydii. Bu suretle, "resmen tefrika yollan(nm) a¥1lm1§"244 olacag1 ileri siiriilen iddialar 

arasmdaydl; bu gorii§ savunucularma gore, "as1rlardan beri sonmU§ bulunan ~ii ve SUnni mtlcadelelerini hi¥ 

bir sebep yokken hortlatmakla, Milli ve Dini birligimizi ikiye ayirmak bilyilk bir felakettir. Ancak bundan 

faydalanacak olan yabanc1 unsurlard1r"245. 

Donemin koalisyon hiikiimetleri tasany1 bu §iddetli ele§tiriler yiiziinden 

kanunla§trramam1§, ancak bu konudaki 9ah§malar siirmti§tli. Cumhuriyet Senatosu Izmir iiyesi Omer 

Liitfi Bozcah ve 26 arkada§1; Cumhuriyct Senatosu tabii iiyesi Ahmet YI1d1z ve 24 arkada§1; Konya 

milletvekili lhsan Kabaday1 ve 10 arkada§1; Erzurum millctvekili Tahsin Telli ayn ayn sunduklar1 

Kanun Teklifleri de gozoniine ahnarak hawlanan ilgili Kanun Tasans1 23 mart 1964 tarihinde Millet 

Meclisi Ba§kanhg1'na g6nderildi246. Tasannm dayand1g1 tcmel ilkelerin §oylece ozetlenebilecegi ileri 

siiriilmii§tilr24 7: 

1. Anayasam1zm lliiklik, din vc vicdan hilrriycti anlayt§ma uygun olarak genel 

idare iyinde yer alan Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm g(irev ve yetkilerini belirtmek. 

2. KurulU§Undan bu yana r;e~itli eklcr ve birr;ok degi§iklikler gCirmtl§ olan 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 mevzuatm1 vc ihtiya'(lan tck bir kanunda toplamak. 

3. Devlet Memurlan scviyesinde kadro ve mali imkanlar saglamak suretiyle 

Diyanet l§leri gorevlilerini birtaraftan bugiinkil s1kmt1h durumlardan kurtarmak, diger taraftar 

da her tiirlil manevi ve miispet ilimlerle miicehhez olarak yeti§en genr;ler icrin bu te§kilat1 cazip 

hale getirmek. 

4. Dini konularm C(C§itli dallarmda bilimsel ara§t1rma ve inceleme yeterliligine 

sahip din i§leri gorevlilerini artt1rarak bunlarm <;ah§malan sonu9lanm halkm 

aydmlat1lmasma ve hizmetine arzctmck ve boylece lslam dini'nin asla tecviz etmedigi taassup 

ve hurafeleri bertaraf etmek surctiyle halk1m1Z1n inan'( vc ahlak ilkelerindeki birlik ve 

Mtiinlligil saglamla§tirmak. 

Ote yandan, Prof. Bahri Savc1'ya gore bu tasandaki orgiilleme, hem Anayasa'dan ve 

243 Bkz. B.Savc1, "Diyanet l§leri Te§kilat1nin Geli§meleri", 97. 

244 V.Bilimer, Diyanet /§Jeri 8a§kanlig1 Kurulu§ ve Gorev/eri Kanun Tasanst Hakkmda Muta/aa, Istanbul 
1963, 5. 

245 Diyanet /§Jeri Ba§kan/1g1 Kurulu§ ve Gorevleri Kanun Tasartst Hakkmda Istanbul Vaizlerinin GOril§ ve 
TenkitJeri, 3. 

246 Anilan tasan ve teklif metinleri ic;in bkz. Millet Mec/isi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 69'da ba§layan 
tutanagm sonundaki 831 S. Say1h basmayaz1 

247 Tasannm dayand1g1 ilkeler bu §ekilde "takdim" yaz1s1nda ozetlenmi§ (bkz. ibid, 2); Meclis'teki 
gorO§Olmesi s1rasmda CHP Grubu adma kanun tasans1 Ozerinde genel gorO§lerini ve baz1 onerilerini 
belirten Trabzon milletvekili Ali R1za Uzuner de ayni ifadeye konu§masmda yer vermi§tir (bkz. Millet 
Meclisi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 78). Aynca, ayn1 ozete at1f vermeksizin yer veren bir kaynak ic;in 
bkz. N .Asian pay, (1924-19 73) Diyanet /§Jeri Ba§kanltg1 (Kurulu§u, 9alt§mas1) ve 
(Birimlerinin Tamt1/mas1), Ankara 1973, 39-40. 
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metinden hem de gerekyesinden anla§Ild1gma gore §U prensiplerc dayanmaktayd1: 

" a) Ba§kanhk, gene! !dare ic;inde bir ldare kurulu§udur. Bu, Ba§bakanhga 

bagllhg1 ile de anla§1hr. 

b) Ba§kanhgm §emas1, her mezhepteki TUrk-MilslUmanm din ve vicdan 

hilrriyetlerini kullanmas1 imkanlanm verir. Bu suretle, 18.ikligin geregi olan hilrriyetleri 

saglam1§ olur. 

c) Ba§kanhk, bir biltiln halinde lslam meseleleri ile ugra§arak, mezhep 

aynhgmm bir derin aymma yol a9masm1 Cinler. 

d) Ba§kanhk, din ve vicdan hilrriyetlerinin gereklerini tam yerine getirerek, 

bunun Citesine ge9ilme ak1mlanm Cinler ve bu suretle, Jaiklik prensibinin de uygulanmasma 

imkan vermi§ olur."248 

Uzun gorii§melerden sonra tasan nihayet 22 haziran 1965 tarihinde kabul edilerek 

kanunla§tl. 2 temmuz 1965 tarihli Resmi Gazete'dc yaymlanan ve 15 agustos 1965 tarihinde yiiriirliige 

giren 633 say1h Diyanet 1§leri Ba§kanh~1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda Kanun249•1a 

orgiitlenme bak1mmdan getirilcn yeniliklerin ba§mda bir ba§kan ile on iiyeden olu§an ve ilyelerinin 

atanmas1 yontemi 21 inci maddcnin (b) bcndinde bclirlenmi§ olan "Din l§leri Yilksek Kurulu" 

gelmektedir250. Amlan madde geregi Kurul iiyclcri aday tespit kurulunun gizli oy ve salt yOgunlukla, 

aytk yerin ily kat1 olarak, seyecekleri adaylar arasmdan, Diyanet l§leri Ba§kam'nm teklifi, Ba§bakan'm 

inhas1 ilzerine Bakanlar Kurulu karanyla atamr; bOylelikle Kurul tiyeligi, Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 

orgiltii iyindeki kadrolar arasmda, atanma siirecinde seyime yerverilen tek mevkii olarak belirlenmi§tir. 

Ancak uygulamada aday tespit kurulunun i§lemesi bak1mmdan goriilen hukuki engeller sonucu, Din 

l§leri Yilksek Kurulu uzun ydlar i§leve geycmcdi 251 

Aynca, kurulu§un ye§itli kademclerinc yetkili elemanlar temin etmek amac1yla yurt iyi ve 

dt§mda burslar tahsis etmek, kurulu§ pcrsonelinin mcslcki bilgilerini anurmak, ibadethanelerin iyinde 

248 Bkz. B.Savci, "Diyanet l§leri Te§kilatmm Geli§meleri", 98. 

249 Diistur, V, 4 (1965), 2911; R.G. 2 temmuz 1965-12038. 

250 Prof. Dr. Muzaffer Sencer'e gore de, Diyanet l§leri 8a§kanl1g1 merkez orgutOnu olu§turan birimler 
iqinde en onemlisi, Ba§kanligm en yuksek karar ve dan1§ma organi olup, temel gorevlerini yerine 
getirmesinde etkin bir rolO bulunan Din l§leri Yuksek Kurulu'dur. Bkz. "Din ve Toplum, Cumhuriyet 
Donemi Tiirkiye Ansiklopedisi, ll (1983), 565. 

Dlyanet lflerl Bafkanllg1 Din l§lerl YOksek Kurulunun Toplant1 ve <;al1§1ma Usullerl 
lie, Kurul Bafkan, Oye, Raportor ve MOterclmlerinln Nltellklerl ve Gorevlerl 
hakkmda Yonetmellk 1 eylOI 1966 gun ve 12389 say1!1 Resmi Gazete'de yaymlanarak yururluge 
girdi. 

251 Bir daha gorU§Ulmek uzere Cumhurba§kanlig1'nca Meclis'e geri gonderilen 1893 say1ll Kanun'a ili§kin 
tartt§malar s1rasmda CHP Grubu ad ma konu§an Ankara milletvekili Ibrahim Saffet Onay'm ifadesiyle, " ... 
10 yd iginde ancak iki kez segim yap1labildigi halde, bugOn Din l§leri YOksek Kurulu'nda, dikkatlerinize arzediyorum, 
atanmas1 segime dayal1 tek Oya yoktur. Demek oluyor ki, segim ne kadar tekrarlarnrsa tekrarlansm, her defasmda 
itirazlar oluyor, Dani§tay'da davalar ag1l1yor ve sonui;: olarak da Kurulun feshi kag1nilmaz bir zorunluk halini ahyor". 
Bkz. Millet Mee/isl Tutanak Dergisi, IV, 13 (1976), 422. Ayrica bkz. M.Sencer, "Turk Yonetiminde 
Merkez Kurum ve Kurulu§lan", Amme /daresi Dergisi, XIX, 2 (Haziran 1986), 88. 
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ve d1§mda toplumu din konusunda aydmlatmak il(in gerckli i§leri yapmak, "Milslilman vatandll§lann milli 

illk.Ulere baghhklanm saglayan koruyucu tedbirlcri almak252, Kur'an kurslannm y5netim, egitim ve 5gretim 

i§lerini yttriltmek, Din l§leri YUksek Kurulu'nca ahmp bu daireye tevdi olunan kararlan yttriltmek"le gorevli 

"Dini Hizmetler ve Din G5revlilerini Olgunla§t1rma Dairesi Ba§kanhg1" kuruldu. 

Bunlar dI§mda orgiitte bir diger yenilik de "Teftiii ,\(urulu"nun ihdas edilmesiydi. ~alI§ma 

esaslan bir tiiziikle253 belirlenen bu Kurul tarafmdan, personelin genel durumu, kadro fazlahklan ve 

ihtiyactyla ilgili hususlarda "Personel Dairesi Baiikanhg1"na; sorulan sorular, mezhep, tarikat ve inanl( 

biitiinliigiinii zedeleyici ve parl(alay1c1 faaliyetleri, misyonerlik ve diger y1k1c1 ak1mlarla ilgili olarak 

"Din l§leri YUksek Kurulu"na; Kur'an kurslan ve hizmeti1;i egitim programlannda "Olgunlll§tirma Dairesi 

Bll§kanhg1"na; Ba§kanhk yaymlan, Gazete vc Dcrgisi, Diyanct !§Jeri Ba§kanhg1 d1§mdan yapilan dini 

yaymlar, bunlarm faydah ve zararh olanlan, bolgelerde aranan ve en l(Ok okunan kitaplar, miiftiiliik 

kiitiiphaneleri, cami kitaphklan, eski ve el yazmas1 kitaplarla ilgili olarak "Derleme ve Yayrm 

MildUrlilgil"ne; miiftilliiklerdeki dcmirba§, mefru§at, kira, tclefon, 1s1tma ve aydmlatma giderleri, 

camilerin tanzim ve tefri§i, camilerde bulunan halt, §amdanltk, rahle ve benzeri nadide malzemelerle 

ilgili olarak da 11 Donat1m Mildilrlilgil"ne olmak Ozere mcrkez kurulu§undaki be§ birim il(in ayn ayn 

raporlar haz1rla01p, sunulmaktayd1. 

Yeni bir diger kurul olan Din Suras1, sayJ!an ikiye l(Ikanlan "Ba§kan Yard1mc1hklan11
, ilk 

kez ihdas olunan "Hukuk Mil§avirligi" ve yenidcn dilzcnlenen diger birimlerle de birlikte, 633 say1h 

Kanun'la getirilen Diyanet l§leri Ba§kanhg1 orgiitlcnmesi ~cma 9'da gC>sterilmektedir. 

22 may1s 1971 tarih ve 7/2511 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yle254 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nda yeni bir birim olarak "Ara§tirma Plan ve Program Biltye Bll§mil§avirligi" 

kuruldu ve biinyesinde "Organizasyon ve Metod Mil§avirligi", "Plan Mil§avirligi" ve "Program-Biltye 

Mil§avirligi "ne yerverildi. 

Aynca, aym tarih ve 7/2486 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yle255 de "Dt§ 

Hizmetler Miidiirliigii" kurularak, "Dini Hizmctlcr vc Din G5rev!ilerini Olgunla§tirma Dairesi"ne 

bagland1.Bu diizenlemelere gore olu§an Diyanct l§lcri Ba§kanhg1'nm C>rgiit yap1s1 ~ema lO'da 

252 Bu ifade, Kanun'un 7/c maddesinde yer almaktad1r. 

253 25 may1s 1971 tarih ve 7/2346 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yle yOrOrlOge konulan Dlyanet 
ltlerl Batkanl1g1 Teftil} Kurulu TOzOgO. Bkz. DiJstur, V, 1 O (1971 ), 2316; R.G. 21.5.1971-
13842. 

254 Bu kararname Resmi Gazete'de yaymlanrnarn1~t1r. Kararnarne'nin metni ic;in bkz. N.AytOrk - Y.<;elik -
E.~ahinarslan, Diyanet /~/eri Ba~kanl@ Te~kilat Tarihr;esi (1924·1987), 129-130. 

255 Bu kararnarne Resmi Gazete'de yaymlanmarn1~t1r. Kararnarne'nin rnetni iqin bkz. /bid.,131-133. 
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gorillebilir. 

Maliye Bakanhg11nm 10 ekim 1973 tarih ve 26018 say1h yaz1s1256 ile, 1973 

y1h BUtc;e Kanunu'nun257 22 nci maddesinin birinci f1kras1 hiikmii geregince kadrolarda de~i§iklik 

yaptld1 ve Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na ilk kez egitim ve 6gretim hizmetleri sm1fmdan kadrolar tahsis 

edilerek "Bolu Egitim Merkezi" olu§turuldu. 

26 §ubat 1975 tarih ve 7/9619 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yie258 

de kadrolarda birtak1m degi§iklikler yap1larak Ankara ve Istanbul Egitim Merkezleri ic;in iki adet 

egitim merkezi miidiirii kadrosu tahsis edildi ve boylelikle kurulan "Egitim Merkezi" say1s1 ilc;e yiikseldi. 

B<>ylelikle, Ba§kanhgm 10 ekim 1973-12 nisan 1976 tarihleri arasmdaki orgiit yap1s1 ~ema ll'deki 

gibiydi. 

13 nisan 1976 tarih ve 7/11680 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yle259 

Diyanet l§Ieri Ba§kanhg1'na 3 lincli ve 4 ilncil derccelerdcn 40 adet kadro tahsis edildi ve bu kadrolar 

ic;inde Di§ Miinasebetler Miidiirii ile Basm vc Halkla 1li§kiler Mii§aviri kadrolan da yerald1. Boylece, 

Ara§tirma Plan ve Program Biltc;e Ba§mli§avirligi bilnyesinde "Basm ve Halkla tlillkiler Mil§avirligi"; 

Dini Hizmetler ve Din Gorevlilcrini Olgunla§ttnna Daircsi Ba§kanhg1 bilnyesinde de "Dr§ Milnasebetler 

Mildilrlilgil" kuruldu. Buna g<>re 13 nisan- 9 arahk 1976 tarihlcri arasmdaki Diyanet l§leri Ba§kanhg1 5rgiit 

yap1s1 ~ema 12'de gosterilmi§tir. 

10 arahk 1976 tarih ve 7/12998 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi 260 

ile getirilen bir dilzenleme sonucunda, 22 may1s 1971 'de ihdas edilmi§ olan Di§ Hizmetler Mildilrii 

kadrosu bir ba§kas1yla degi§tirildi (ili§ik EK-E i§aretli cetvel); boylelikle D1§ Hizmetler Miidiirliigii 

kaldmld1. Aym Karar'la, Ba§kanltgm merkez orgiltil ic;in lie; Ba§kan Yard1mc1s1 kadrosu ve bir Hae l§leri 

Mildilrii kadrosu tesbit edildi (ili§ik EK-A i~arctli cctvcl). Gerckli kadro dilzenlemeleriyle merkezdeki 

Ba§kan Yard1mc1s1 say1s1 ilc;e 91kanld1; Dini Hizmctlcr vc Din G6revlilerini Olgunla§tirma Dairesi 

Ba§kanhg1 bilnyesinde "Hae l~leri Mildilr!UgU" kuruldu. Bu duruma gore Ba§kanhgm orgilt yap1smm 10 

arahk 1976-23 §ubat 1978 tarihleri arasmda Serna 13'deki §Ckli ald1g1 gorillmekteydi. 

Bu arada 633 say1h Kanun'da bazi degi§ikliklere yonelik birtak1m giri§imlerde 

bulunulmu§261; once 1893, ardmda da 1982 say1h Kanun'lar Meclis'ten 91kanlm1§t1. Ancak, 

256 Bu i§lemin metni iqin bkz. Ibid., 158-159. 

257 Anrlan metin iqin bkz. Dilstur, V, 1211 (1973), 947; ozellikle 950; R.G. 1mart1973-14463. 

258 Bu kararname Resmi Gazete'de yayinlanmam1§t1r. Kararname'nin metni iqin bkz. N.AytOrk - Y.Qelik -
E.$ahinarslan, Diyanet 1$1eri Ba$kanl1g1 Te$kilat Tarihqesi (1924-1987), 134-137. 

259 Antlan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 30 nisan 1976 gUn ve 15574 saytll Resmi Gazete'de 
yaymlanmt§t1r. 

260 An1lan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 25 ocak 1977 gUn ve 15830 say1ll Resmi Gazete'de 
yay1nlanm1§t1r. 

261 633 say1h Diyanet l§leri Ba§kanlig1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda Kanun'un baz1 madde ve baQh 
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Cumhurba§kanhg1'nca her iki kanun da yenidcn gorli§tilmck Uzcre Meclis Ba§kanhg1'na geri gonderildi. 

Heniiz 1982 say1h Kanun Resmi Gazete'de yaymlanarak ytiriirliige girmeden once, 24 §ubat 1978 

tarih ve 7/14656 say1h Bakanlar Kurulu K~rarnamesi'yJe262, amlan kanunla ongoriilen 

orgiit yap1s1 gozoniine ahnarak, Ba§kanhgm merkez orgtittinde yeni daire ba§kanhklan ve miidiirliikler 

kuruldu; Egitim Merkezi Miidiirltigti kadrosu 3'ten 5'e ~1kanld1 ve ilk defa 10 adet "Yurtd1§1 Din 

Hi:zmetleri Mil§avirliiti" kadrosu ihdas edilerek, Ba§kanhgm yurtdI§tnda da orgiitlenmesi saglandt. Bu 

Karar geregince, Ara§tirma Plan ve Program-Btit~e Ba§mti§avirligi, "Ara§tmna ve Planlarna Dairesi" oldu; 

Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini Olgunla§tirma Dairesi de "Dini Hizmetler Dairesi" ve "Olgunla§tirma 

Dairesi" olarak ikiye aynldi. Aynca, yeni bir birim olarak, "Koordinasyon ve Degerlendirme Dairesi" 

kuruldu. 

24 nisan 1978 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanarak yiirtirltige giren bir yonetmelikJe263, 

Ba§kanhgm merkez ve ta§ra kurulu§lannda gorcvli pcrsonelin gorevlerinin ve gorev yerlerinin 

degi§tirilmesi sirasmda i§lemlerin adil ve hizmcLin gcrcklcrine uygun bir §Ckilde ger~ekle§mesinde; 

aynca Ba§kanhk hizmetleriyle ilgili digcr i§lcrdc isabctli kararlar almabilmesinde Ba§kan'a yard1mc1 

olmak amac1yla, Dini Hizmetler Daircsi Ba§kam, Olgunla§tirma Daircsi Ba§kam, Tefti§ Kurulu Ba§kam, 

1. Hukuk Mii§aviri, Personel Dairesi Ba§kam, Ara§t1rma vc Planlama Dairesi Ba§kam, Koordinasyon ve 

Degerlendirme Dairesi Ba§kam'ndan olu§acak "Daire Ba~kanlan Kurulu" kuruldu. Bu diizenlemeler 

~er~evesinde Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm 24 §ubat 1978-3 ocak 1979 tarihleri arasmdaki orgiit yap1s1 

~ema 14'de gosterilmi§tir. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nca ilk defa 1978 y1h hac mevsiminde deneme niteliginde olmak 

iizere, ba§bakanhgin onay1yla hac seferlcri diizcnlcndi. Bu dcncmcnin ba§anh goriilmesi iizerine, 4 ocak 

1979 tarih ve 0-2-79/2 say1h Diyanet l§leri Ba§kanhg1 i§lemi264 ile, Ba§kanhk 

cetvellerin det'ji§tirilmesi, kald1r1lmas1, birtak1m ek ve gec;ici maddeler ilave edilmesi hakkmda 
Cumhuriyet senatosu Tabii Oyesi Mehmet bzgOne§'in; Aydin Milletvekili Nahit Mente§e ve 7 
arkada§1nin; Antalya Milletvekili lhsar:i Ataov'On; Samsun Milletvekili Hilmi TOrkmen ve 4 arkada§mm; 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyall'nin; Yozgat Milletvekili Omer LOtfi Zarars1z'm ayn ayn vermi§ 
olduklan kanun teklifleri de gozonOne alinarak CHP ile MSP ortak iktidan doneminde haz1rlanan "633 
say1li Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 Kurulu~ ve Gorevleri Hakkinda Kanunun Baz1 Maddelerinin 
Det'ji§tirilmesine ve Bu Kanuna 5 Gec;ici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasans1", Millet Meclisi'nin 16 
ocak 1975 tarihli oturumunda gorO~Olmeye ba~land 1. GorO~me tutanaklan ic;in bkz. Millet Mec/isi 
Tutanak Dergisi, IV, 14 (1976), 13. Anilan Kanun Teklifleri ve Tasan rnetinlerini ic;eren 99 S. Say1h 
basmayaz1, tutanat'jm sonuna eklenmi~tir. 

262 Anilan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 28 ~ubat 1977 gOn ve 16214 mOkerrer say11i Resmi Gazete'de 
yaymlanmt§tJr. 

263 Dlyanet ll}lerl Baljkanl1g1 Daire Ba!}kanl1klan Kurulu Kurulu!J ve Gorevlerl Hakktnda 
Vonetmellk, R.G. 24.4.1978-16268,7. 

264 Anrlan beige l~in bkz. N.AytOrk·Y.Qelik·E.~ahinarslan, Diyanet /§/eri Ba§kan/1g1 Te§kilat Tarih9esi 
(1924-1987), 160. 
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biinyesinde "Hae Dairesi Ba~kanh~1" kuruldu ve Dini Hizmctlcr Dairesi Ba~kanhg1 biinyesinde yeralan 

Hae l§leri MiidiirlilgU de bu daireye bagland1. Bu di.izenlemcylc degi§en Ba§kanhk 5rgiit yap1s1 ~ema 

15'de g5ri.ilmektedir. 

Bu arada, yukanda amld1g1 ilzere, 633 say1h Diyanet i§Ieri Ba§kanh~1 Kurulu§ 

ve Gorevleri Hakkmdaki Kanunun Baz1 Maddelerinin Degi§tirilmesi ve Bu Kanuna 5 

Ge~ici Madde Eklenmesine Dair 1893 say1h Kanun TBMM'ce kabul edildikten sonra, 

yaymlanmak iizere 6 may1s 1975 tarihli bir yaz1yla Cumhurba§kanhg1'mn onayma sunulmu§; ancak 

Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasas1'nm 93 Uncil maddesi gercgince bir daha gllri.i§tilmek iizere 16 maytS 1975 

tarihinde Millet Meclisi Ba§kanhg1'na geri gondcrilmi~ti265. Geri g5nderme tezkeresinde gerekye, 

"a) 20 nci maddcsindc giirevlcri bclirtilcn «Aday Tcspit Kurulu'na» B~kan yardtmctlanmn dahil edilmesi 

uygwi miltalaa edilmekle beraber (I) f1krasmda bclirtildigi gibi «Her ii r.;cvrcsi miiftiilcri vcya vekilleri ile vaizlerin il'de toplamp 

s~kleri hirer ii temsilcisinin» kurula kat1lmasmm Dcvlctc biiyiik mali kiilfct yiiklcmesi, 

b) Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasa,mm 154 iincii maddcsi gcrcgince, gene I idare hizmetleri iyinde yer alan 

(Diyanet l§leri Ba§kan1)nm, 51 yildrr dcvam eden ve hcrhangi bir sakmcas1 da goriilmeyen atama usuliiniin 21 nci madde (a) 

fikrastyla degi§tirilerek, Aday Tespit Kurulunun seyeccgi iii;: aday arasmdan scyilmcsi, 

c) Niteliklcrden bahseden 22 nci maddcdc de, (ltikad1, ibadcti, tav1r ve hareketlerinin islfun Wrelerine 

uygun1ugu yevresinde bilinir oldugu) §Cklinde kabul edilcn (ortak nitclik)in sadece Diyanet l§leri Ba§kan1 ve diger din 

gtlrevlilerinde aranmas1 ve Dev let Memurlan Kanunu'nun 36 net maddcsindc say1lan diger hizmet s1mflartna (Teknik, saghk, 

avukathk vb.) mensup memurlar ir;in Devi et Mcmurlan Kanununun arad1g1 gene! niteliklerin mevcudiyeti yeterli sayilmas1 

gerekirken Kanunda {ortak nitelik) olarak tammlanan nitcliklcrin, kurulu~un hiltiin gorevlilerinde aranmas1 baktmmdan uygwi 

bulunmam1~ ... " 

§eklinde ifade edilmi~tir. Geri gllndermcyc gcrckcc olarak gostcrilen 20, 21 ve 22 inci maddelerin 633 ve 

1893 say1h Kanun'lardaki metinleri aradaki farklil1klarm altlanm cizerek vurgulayacag1m a§ag1daki 

iceriklere sahiptir: 

265 "633 say1h Diyanet l§leri 8a§kanhg1 Kurulu~ ve Gorev!eri Hakkmda Kanunun Baz1 Maddelerinin 
Degi§tirilmesine ve Bu Kanuna 5 Ge9ici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve Cumhurba§kanmca Bir Daha 
GorO§Olmek Ozere Geri Gonderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu" (1/290)'nu i9eren 195 S.Sayrh 
basmayaz1, 1 temmuz 1975 tarihli oturuma ait tutanag1n sonuna eklenmi§tir. Bkz.Millet Mec/isi Tutanak 
Dergisi, IV, 14 (1976), 418 vd. 



633 say11t Kanun 
,_ ,• .... 

Aday Tespit Kurulu . .. ·<; ·' •' .. · .· .· 
Madde 2.0- Din 1¥leri Y1lksek KUf\ttU UyeliJtne atan~

caklarm adayhJmt tespit etniekte g6tevU bit aday ~-
pit kurulu kurulm~tur. . . " . ·:· . -~ ... · 

Aday tespit kumtu, i:>iyanet : lttefi liqkiirriftui 
BqkanhJmda: . . " . ·.• . · •· ; · .. 

a) Din 1¥1eri YUksek Kurulu Bqkitlt Vedyeieri, , 
b) Dini Hizmetler ve Din o&~inerlril 9istintai;ttrinii 

Dairesi ve Personet Dair~i B~kantafC •- . ' 
c) Milli EJitim Bakanltftl, Din ~littnd o~t Mod~ 
d) Din eJitimi veren yUksek dereee11 o"'1ttartt. aym clni 

fak1ltte1erin, her birinin tcehdt -lSJt'Ctint uyeteii 
ara.timdan s~Ji iki¥er Uye, · · . 

e) Her ii yevrc.t;i m1lft0 ve vatzienn hde toplanlJ> 
s~ecekteri birer it temsitcisintff ~iifk:aru,itc~a tespit 
editccek onbe¥ b61gede toplarup, her b61ge 19in . kendi 
lX!lgelerinde ~ecekleri hirer temsitcl ite kUrulur. 

(d) ve (e) bendinde adt gC9Cn aday tesplt kUiuJµ Uyelen, 
alt1 yd iyin ve aym sayida yedektcrl lle birlilctc s~lir. 

Bu maddedcld ~imlcr gizti oy, iiil~iuJttuk csaslna 
g!Sre yap1br. 

Aday tespit kurutu iki ydda bli (ota!an), Din qforl 
YUksek Kurulu'nun aytJt yanyi inince dcrhal 
(olaJantlstO) toplarur. 

Kurulun mUracaats1z ~eceJi edaylann istelnemelcri ha
linde s~m o aday iyin hemen ycnilenir. 

Atanmalar 
Madde 21- Diyanet f¥1eri Bqkani it~ kurutuiun bUtUn 

g!Srevlilerinin 22 nci maddede yu1h niteliklcri 
tq1malan halinde atanma usul . vc §artiail qaJ1d8 
g6sterilmi§tir. 

a) Diyanet 1¥1cri Bqkaru, Bqb&kanii} tektifi Ozcrinc, 
Cumhurbqkanmm imza edeccJi, Bakan1ar Kurulu 
karan ile, 

b) Din l§Ierl Ytlksek Kurulu tlyeterl, ada)' tes}>it kulutu
nun gizll oy ve salt yoJunluk18, ay1k yenn ti~ katt ola
rak, s~cceklcri adaylar arasmdan, Diyanet qleri 
Bqkamnm tektifi, Bqbakarun ·b\has1Jizerinc Bakan-
lar Kurulu karar1 ile; . 

c) Din f §leri YOksek Kurulu Bqkarii, _ki'iiiit tlyclCrlnin 
kendi aralanndan gizti oy ve Salt yo!Unlukla s~eleri 
ve Bqbakanm tasdiki ile, . . 

d) Diyanet 1¥1eri Bqkan Yard1metlan, Diili Hizmetlcr ve 
Din 06rev1iterini Otguntqttmia Daire Bqk3ru, Terli¥ 
Kurulu Bqkant, MOfetti¥1er, Huk\Jk MO§aviri, Perso
nel Dairesi Bqkan1, Donatlm Mttdttr0,11 . MQftUlcri, 
Diyanet t,teri Bqkarunm inha51 ttzerine oitak karama
me ile, 

e) Merkez kurulll§Unun mtldOrleri ile . diler memur ve 
hi1..mctlileri, mtlfettif yard1mc1lan, ilye mUftOlcri vc 
vllizlcr, Pcrsonel Bqkammn inhast Ourine Diyanet 
~eriB~~~a, . 

f) Kadrolu imam, hatipler, ilgili mOftUnOn tekllfi vatinin 
inhM1 o:zcrtne Dlyanet 1$1erl Bqlcan1nca. · 

g) K6y imam ve hatipleri, K~y OerrieJinlrt tcklifi ilgili 
mOfttlnUn inhast tlzcrine vali ve kaymaJcamhkya, 

h) fl ve !lye kurutu,unun di!ct hlzmetlltcri, llgfll 
mUftUnQn inhas1 tlzerine vali ve ka)'iniik11J11bkya, 

Yukardaki bendler d1§tnda kalan mernurlar, Bqfcanhk~~ , 
atanrrlar. 

1893 say1h Kanun 

~~a:; Tespit Kurulu 
Madde 20· Diyanct 1§lcri Ba§kanhJ1na ve Din 1¥1eri 
, Yuksek Kurulu ttyeliJine atanacaklann adayhfti1ru t~pit 

etinekle g6revli bir aday tespit kurulu kurulmu§tur. 
Aday tc.t;pit kumlu, Diyanet l§lerl Bqkarunm 

Bqkanl1Jmda: 
al Ba1kan Yardtmctlan. 
b) Din qleri Ytlksck Kurulu Bqkan ve tlyeleri, 
c} Dini Hizme_tler Dairesi, Olgunlqtmna Dairesi ve Perso

nel Daircsi Bqkanlan. 
d) Milli EJitim BakanhJ1, Din EJitimi Genel Mt!dtlrlt, 
e) Din eJitimi vcrcn yUksek dercceli okullarla ayru cins 

fakOltclcrin, her birinin islftmi bitgileri okutan 6~etim 
tlyeleri arasmdan seyeceJi mm tlye, 

0 Her iJ 1revrcsi milfrttleri Cveya vekilleri) ile vaizlerin 
ildc toplan1p scs;ecekleri hirer i1 temsilcisi ile kyruJur, 

(e) ve (f) bendinde adt geyen aday tespit kurulu tlyeleri, ~ 
yd iyin vc ayru say1da yedekleri ite birlikte seyilir. 

Bu maddcdcki scyimler gizli oy, salt yogunluk esasma 
g6rc yap1hr. 

Aday Tespit Kurulu Din l§lcri YUksck Kurulu'nun ay1J1 
yanya inincc derhal toplanrr. 

Atamalar 
Mudde 21- Diyanet l§leri Ba§kam ile kurulu§unun btlttln 

g6revlilcrinin 22 inci maddcde yazib nitelikleri 
tq1inalan halindc atanma usul ve §artlan qaJ1da 
g6stcrilmi¥tir: 

al Piyanct Meri BMkam. Aday Tespit Kurulunun 
sem<di U1r aday i1rcrisjnden B~bakarun tekUfi 1)zerine 
Cumhurba~kamnm imza edecdi Bakanlar Kurulu 
katan ilc atamr. 06rev snresj 6 ylld1r. SUresi dolan veya 
herhangj bir scbeple g6revinden avnlan baskan bir daha 
SC£ilemcz. Din fsteri YO!c.'lek Kurulu tlyesi olaralc atamr. 
Kurula ilk Qye s~jmine kadar bu g6revde kalq. yenjden 
Din Kunjlu OyeliRiiiC ~i1me halckma sahjptir. 

b) Din l§lcri Yoksek Kurutu Oyelcri, aday tespit kurulunun 
gizli oy vc salt yoJunlukla, aylk ycrin iki katt olarak 
seycccklcri adaytar arnsmdan Diyanet l§lcri Ba,karurun 
tcklifi, Bqbakanm inhas1 Uzerine Bakanlar Kurulu 
karanylc atamrlar. 

c) Din l§leri YUksck Kurulu Bqkan1, kurul tlyelerinin 
kendi aralannda gizli oy ve salt yoJunlukla scymeleri ve 
BS¥bakanm onay1 ile, 

d) Diyanet l§lcri Bqkan Yardtmc1Ian, Dini Hizmetler Da
iresi Bqkant, Olgunlqtuma Dairesi Bqkan1., Tefti¥ 
Kurulu Ba¥k8n1, mUfctti,tcr, hukuk mtl§avirkri, Pcrso
ncl Daircsi B~kam, basmtl~avir, donaum mQdUrQ, ii 
mOftUlcri, Diyanet l~Ieri Bqkamnm inhast Qzcrine 
ortak karamamc ile, 

c) Merkci kurulu§U mOdOrleri, mUsavirler. Mushaflan 
lnceleme Kurulu Baskam ve Qveleri, mtlfetti§ 
yard1mc1Ian Ile di!cr memurlar, il\e mQfttlleri ''e 
vili1lcr, murnktplnr, Kur'an kursu ORtetici1eri ve yurt 
d1~mdakj Ttlrk is1rilerinin bulundu!u yerlere atanncaJc 
g6rev1iler Personcl Dairesi Bqkanmm inhas1 Ozerine 
Diyanet l§lcri Bqkanmca, 
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t) Kadrolu imam-hatipler. mttezzin kawmlar Pexsonel 
Dgjresi BMkoomm inhas1 Uzerine Djyanet bteri 
fjatt(an11Rmca (bu g6revliler valilik emrine atarurlar. ll 
s1mtlar1 icindeki g6rev yerleri i1 mtlfttlstlnOn teklifi ve 
vallnjn onay1 its; tespit editir.) 

g) . Csmne imamlan ve okuyucular Personel Dairesi 
Ba§Jcanmm inhast tlzerine Piyanet bleri 
Ba§kanlt Rmca. 

bl Kadrosuz k6y imam batipleri k6y deme!jnin teklifj. 
ilgili mOftOntln inhast tlz.erine valilik ve kayma
kam]tks;g. 

1) 11 ve it~ kurutu,unun di~er hizmetleri ilgili mtlfttlntln 
inhas1 Ozerine valilik ve kaymakamhkva. 

Yukardaki bendler dt,mda kalan memurlar, Bqkanbkva 
atamrlar. 

Nitelilder .. . . . . · , Nitelikler 
Madde 21- Diyanet t,teri Bqkani Ile kulul~Uri bUtiln Madde 22- Diyanct t,teri Bqkant ile Kurul~un btlttln 

gffrevlilerinde, (ttikad1, ibadeti, Livir"ve harekotimit g6revlilerinde (1tikad1, ibadeti, tav!l' ve hareketlerinin 
lslam usrelerine uygunluAu vevre$blce bitutir olduJu); tslam tOrelcrinc uygunlu~ vevresince bilinir oldu~) 
ortak nitellAinin bulunmast, ayncd; , · · ortak nitcli~inin bulunmas1, aynca; 

a) Diyanet t,terl Bqkant ile Om ftiett Bqkan vc a) Dlyanct hteri Bqknm ilc Baskan yard1m9lanmn. Din 
uyelerinin, Diyanct t,1crt Bqkan Yitdwctlanndan bl- t,lcri YOksck Kurulu Ba~kan ve uyclcrinin, Dini Hlz-
rinin. Dini Hlzmetler ve Din ~revlllCritii Olgun- mctler Dairesi Ba§knnm1n. Olgunla§tll'ma Daircsi 
lqtll'ma Dairesl Bqkanmm; , Ba,kanmm ve Ba$m11~avjrin; dini yOksek 6ftirenim 

Din 6Afenimi veren yttksek dereeetl okul veya g6nn°' olmas1, yilkseJc 6Wmiminden soma Diyanet 
fakOltelerden en az birini bitirmit 01ma$1, din g6rcvlisi l§leri Ba~kanMt kurulusunun s:esitli kademelerinde. 
olarak· meslekte veya dini-mesleki klb1yerde en . az 10 din elitimi vcren mnesscselcrin mesleki 6Afetim 
ytl veya din eAitimi veren mtteslieieterde mcsle1d Qyelili ve 6AfctmenliAinde (veya orta derecetl okut-
6Aretim g6revlisi olarak 15 ytl va111mif olmruu Arapya larm din ve ahlak dersleri 61rctmenlitindel loplam en 
bilmesi (Fazla olarak Batt dili bitmek fercih sebebl- az 6 yt! io;oh~m1s olmast vc 8TRJ>9R bilmesi (Fazta ola-
dir.) rak Bah dili bilmck tercih scbcbidir.) 

b) Tefti' Kurulu Bqkan ve tlyelerlnfn, mtlfettl1 b) Terti' Kurulu Bqknn ve tlyelcrinin, Pcrsonel Dairesi 
yard1mcilanmn, Personel Dalrest · Bqkmunm: din Ba,k11Jtm1n; Mer!ce7. Kuntlusu Mudllrlerinin. mtlfettia 
1Slrcnimi vercn yUksek derccell bir otcut veya takhlteyi yard1mctlnnn1n. mtlfitl. mtlftt! yard1mc1s1 ve viizlerin. 
bitirmi' 0Jmas1; yurt d1sma atanncak din g6rev1ilerinin dlnl ytlksek 

c) Hukuk mn1avirinin Hukuk FaJdlltesfnl bltirmit 6lrenim y11pm1, olmnlan; 
otmas1; c) Hukuk mO§avirktinin Hukuk FakOltesini bitirmi' ol-

d) Merkez Kurutu1u mOdOrlerlnin )tuksek 6lrenim malan: 
yapm11 olmas1; d) Mushaflnn lncelcmc Kurulu BMkan ve Ovelerinin dini 

c) MOftO ve viizJerln din 6ftrcn.f111f ~ertm yQkSek.~JrpniJn .. y!lksck 6!trcnim yaprrj1s ve haf17. olmalart: 
moesscselerini bitirm~ .. . t>tmaiaii ' . (MUftUlUk ve .e) Din l§lcri YUksck Kurutu R11port6rlerinin dini yilksek 
viizliklcre bu niteliklerde istekli ~tkmad1J1 ta~tlrdc OArcnim yopmt§ olmalan ve araJ>9a bitmeleri; 
imam-hatip okullannm ikinci devresini bitirenlcr ata· f) Kadrolu imam-hatiplcrin, imom-hatip okulu Il nci dcv-
nabilirler): . . resini bitinni§ olmalan (Bu nitclikte istekli bulun-

0 Kadrolu imam hatiplerin. imam-hatip okutu ikincl dev- mad1A1 taktirde imam-hntip okullan I inci devrcsini bi-
re!lini bitlrmi' olmalan (Bu nitelikte istekll v1kmad1g1 tirenlcr de atnnabilirlcr.) Mnezzin-kayyunlarm ilkokul 
taktirde lmam-hatip okullan birinci devre~ini bitircnlcr veKur'an kursunu bitirmi~ olmnlan; . 
atanabilirler.) · gl Kur'an kl1rsu 6lrctmenUll idn lmam-Hatjp Okutu 

MOezzinlerin ilkokul ve Kur'an kursunu bitirmi§ olma- i)sinci devre mczunu ve hafiz olanlar (Bu njtelikte js-
lan· tekli bulunmadtlt taktirde imam-hatip okullan I inci 

g) K6~ imam-hatiplerinin din bilgisine sahjp ·en az.ilko- devre mezuuu ve haftz olnnlar. bµplar da bulunroazsa 
kulu bikirmill olmalan (Din bilgisinin . belgesi olarak ilkoku! me7.tmu ve ha{tz olanlar taym edilebilir.l 
kurslardan ahrunt, bclge g6stcrilemCdili .taktirde dini bl Cenaze imamlarmm jmam-hatip okulu Il ncl devresini 
bilginin derecesi ve yeterlili MOftOIOk Koinisyonunda bjtjrmi§ olmalnrt CBu nitelikte jstekli bulunmadtlt tak-
yaptlan imtihanla tespit edilir.) laZimciii. · tjrdc imam-hntjp oku11an I jnci devmini bitirenler de 

Bu kanuna gffre yaptlacak atanma ve yoksclmeteri temin gtannbjlir!cr.) okuyuculann ilkokul mezunu ve hafiz 
iyin gercken seymo ve smav usulleii Diyanet l§leri olmalan, kadrosuz k6y imam-hatiplerinin din bilgisine 
B8'kanhlmca haz1rlanacak ve Devlct Pcrsoncl Hcyeti- sahip vc en az ilkokulu bitirmi§ olmalan (Din bilgisi-
nin tetkikindcn geyecek bir y6netmelikle tcspit cdilir. nin bclgcsi olarak Kur'an kurslanndan ahnmt§ beige 

· ibraz cdilmediAi taktirdc dini bilgisinin dcrecesi yctcr
lili MOftillilk KomisyonWtda yap1lon smavla tcspit 
edilir.) laztmdtr. 
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1893 say1h Kanun'un Millet Mcclisi'nde yeniden gorii§Olmesi s1rasmda, biitiinii 

iizerinde gruplan ve §ah1slan adma soz alan rnilletvekilleri tarafmdan, ag1rhkh olarak, Diyanet 

l§leri Ba§kam ve Din l§l1;:ri Yiiksek Kurulu ilyeligine se9imle aday tespit edilmesi usulii 

ilzerinde duruldu. Mevzuattaki haliyle se9imlerin o gilne kadar 9e§itli miilahazalarla 

yapdamam1§266; devlet personel rejiminde se9ime yerverilmemi§267; 1935-1950 mevzuatmda 

miiftillerin atanmas1 siirecinde yer verilmi§ olan se9im yonteminin daha sonradan terkedilmi§ 

olmas1268; SC9im sistemiyle bir tiir cemaat esasmm getirilecegi, ancak bunun gerek mevzuat 

gerek gelenek gerek Atatiirk ilkelerine ters dil§ecegi269 ; se9im sistemiyle, lslamda yeri 

olmayan bir ruhban sm1f1 ihdas edebilrne olas1hgmm bulunmas1270 se9ime olumsuz 

yakla§anlann gerek9elerini olu§turmaktayd1. bte yandan, kar§tt kanaatte olanlann da, o giine dek 

uygulamada goriilen aksakhklarm farkh ncdcnlcri bulundugunu271; Cumhurba§kanhg1 geri 

gonderme tezkeresinde ilcri silrillcn gcrck9clerden biri olan, "aday tespit kurulu toplanma 

yonteminin devlete ag1r mali kUlfct gctircccgi" endi§esinin yersiz oldugunu272; SC9imin 

demokratik bir miiessese olup, dcvletin Dam~tay, Say1~tay, Anayasa Mahkemesi, iiniversiteler 

gibi ((C§itli kurumlannda uyguland1gtm273 ilcri silrdilklcri goriilmektedir. 

Maddelerin yeniden goril§illmesi sonucunda, Aday Tespit Kurulu'nu dilzenleyen 

20 nci madde metinden 91kart1ld1. Atamalar ba~hkl1 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yaptlmas1 

kabul edilen degi§iklikle Diyanct l§leri Ba§kani'nm Ba§bakanm teklifi iizerine 

Cumhurba§kamnm da imza edecegi bir Bakanlar Kurulu karanyla; Din l§!eri Yiiksek Kurulu 

iiyelerinin de, Diyanet l§leri Ba§kam'nm tcklifi vc Ba~bakanm inha<;1 iizerine Bakanlar Kurulu 

karanyla atanacag1 usulil benimscndi. Nitelikler hususundaki maddede ise oze ili§kin bir 

degi§iklik yaptlmad1. 

bte yandan Cumhurba~kanhgmm ycnidcn gorii§illme talebinde bulunmasma 

gerek9e gosterilen maddeler kapsam1 d1§mda kalan dilzenlemclerde de birtak1m degi§ikliklere 

gidildi. Din l§leri Yiiksek Kurulu'nu diizcnlcycn 5 inci maddedc yap1lan bir degi§iklikle SC9im 

sonucu belirlenen adaylar arasmdan atama ycrine salt mcrkezi atama yontemi kabul edildi; 

ilyelerin 6 senelik gorev silrcleri de ill','. scncyc indirildi. Dini llizmetler Dairesine bagli 

Mii.dilrlilklerin gorevleri ba§hkh 7 nci maddcnin, Dini Hizmctlcr Miidilrliigii'niin gorevlerinin 

266 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, IV, 14 (1976), 422 (CHP Grubu adrna Ankara milletvekili Ibrahim Saffet 
Omay). 

267 lbid.,423 (Omay). 

268 lbid.,422 (Omay). 

269 Ibid, 430 (Istanbul milletvekili Re§it Olker}. 

270 lbid.,423 ve 424 (Omay). 

271 Ibid, 431 (Devlet Bakarn ve Istanbul milletvekili Hasan Aksay}. 

272 Ibid, 419 (AP Grubu adrna Tokat milletvekili Feyzullah Degerli) ; lbid.,427 ve 428, (MSP Grubu adrna 
Adana Mehmet Hulusi 6zkul). 

273 lbid.,428 ve 429 (6zkul). 
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say1ld1gi (A) bendi ic;indeki (a) alt-bendindc yaptlan bir dcgi~iklikle, "Ibadethanelerde ve toplumu 

aydmlatmaya elveri§li her yerde din konusunda ir~adedici c;:ah§malar yapmak" yerine 

"lbadethanelerin i<;inde ve dt§mda toplumu din konusunda aydmlatmak ic;:in gerekli i§leri yapmak" 

ifadesi getirildi. Wner sermaye i§letmesine ili§kin 31 inci maddede dilzenlenmi§, karlann 

sermayeye kanlmas1 hususundaki sermaye haddi 20 milyondan 50 milyona yilkseltildi. 

Kanun'un, Din l§leri Yiiksek Kurulu ilyelerinin sec;imine dair hilkiimler ic;eren 

Gec;ici 11 inci maddesinin de, reddedilmek suretiyle kaldmlmt§ olan 20 nci madde 

dogrultusunda tasandan c;1kanlmas1yla dC>rt gec;ici madde eklenmi§ olan haliyle Millet 

Meclisi'nce kabul olunan metni 26 ocak 1976 tarihindc Cumhuriyet Senatosu'na gC>nderildi ve 

ilgili komisyonlara sevkediJdj274. 21 nisan 1976 gilndemine ahnmt§ olmasma kar§m, 

dilzenleme, Hilkiimet temsilcisinin Senato'da olmamas1 sebebinden gC>ril§iilemedi275. 

Anayasa'nm 82 nci maddesi geregince tanmmt§ tic; ayhk silrenin tamamlanmas1 nedeniyle de, 

Millet Meclisi'nde kabul gC>ren metniyle 26 nisan 1976 giinlil ve 1982 say1h 633 Say1h 

Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmdaki Kanunun Bazi 

Maddelerinin Degi§tirilmesine ve Bu Kanuna 4 Ge~ici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun276 olarak Tiirkiye Bilyiik Millet Meclisi'ndc kabul edildi ve yaymlanmak ilzere 

30 nisan 1976 tarihinde Cumhurba§kanhg1'na gC>ndcrildi. Bu Kanun da, 1893 say1h Kanun'un geri 

gC>nderme gerekc;esinin kapsam1 di§mda kalan degi§iklikler yapilarak kabul edilmi§ olmas1 

nedeniyle Cumhurba§kanhg1'nca yeni bir kanun olarak tclakki edilerek bir daha gC>ril§illmek 

ilzere Millet Meclisi Ba§kanhg1'na 7 may1s 1976 tarihinde iade edilcti277. Buna kar§thk 1779 

say1h Kanun nedeniyle, Tilrkiye Bilyuk Millet Mcclisi'nin 18 nisan 1979 tarihli karara 

dayamlarak278, aynen yaymlanmas1 ic;in 30 nisan 1979 tarihinde Cumhurba§kanhg1'na 

gC>nderilmesi ilzerine, 11 may1s 1979 tarihli Resmi Gazete'nin milkcrrer say1smda yaymland1 ve 

bC>ylelikle yilriirliige girdi. 

Amlan Kanun'la, 633 say1h Kanun'un 2, 5 inci maddenin birinci f1kras1, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 15, 21, 22, 23 ve 24 ilncil maddcleriyle 31 inci maddcnin ikinci ftkras1 a§ag1daki §ekilde 

degi§tirilmi§; aynca bu Kanun'a d6rt geyici maddc cklenmi§ti. 633 ve 1982 say1h Kanun'larm 

metinleri aradaki farkbhklarm altlanm c;izerck vurgulayacag1m a§ag1daki ic;eriklere sahiptir: 

274 Bkz. Cumhuriyet Senatosu 21 nisan 1976 tarihli oturum tutanaginin sonuna ekli basmayaz1, S. Say1s1 : 
592 • 633 Say1h Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 Kurulu~ ve Gi:irevleri Hakkindaki Kanunun Baz1 Maddelerinin 
Degi§tirilmesine ve Bu Kanuna 4 Geqici Madde Eklenmesine Dair Kanunun Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Egitim, Genqlik ve Spor ve KOltOr Komisyonu Raporu ile 
BOtqe ve Plan Komisyonu Ba§kanlig1 Tezkeresi (M.Meclisi : 1/290; C.Senatosu : 1/399), Cumhuriyet 
Senatosu Tutanak Dergisi, XV, 27 (1976}, 570. 

275 Bkz. Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, XV, 27 (1976), 570 ve 593-598. 

276 DDstur, V, 18 (1979), 4-10. 

277 Millet Mee/is/ Tutanak Dergisi, IV, 19 (1976), 361-362. 

278 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, V, 12/1 (1979), 299. 
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633 say1h Kanun 

Kurulrq ·:. \ 
Madde 1- Diyanet ftlerl Bqkanftlt . btt. BqtWiD\ 

y6netirni altmda. ~ bqkan yardunctS1 lle ifaltdaiki bl~ 
rimlerden kurulur. 

A) Merkez kurulup!~ 
Din ftlerl Ytlksek Kurulu 
Dini Hizroetler Dairesi 
Olgunlgtmna Dairesi 
Teftif Kurulu 
Hukuk M6'avirlifti 
Personel Dairesi 
ArastlTDJa ve Planlama MU§avirljli 
Donattm MndttrlUgtl 
B) tiler kurulutlart: 
11 mttftUtnklcri 
flt;e mUfttlllllderi 
C) Yun dtst Din Hlnnetleri MOHvirtikJCri . . 
<Yurt d11ma atanaca!c din hi1metled mo;avkliktemi!h 

teskilat. cahsma usul ve sartlan 9kanlacnk w.r ·· tOzU~ie 
lel;pjt edilir.l '': 

Din I §leri Yaksek Kurulu 
Madde 5 (birinci f1kra) - Din t§lerl YtiicSek Kurutu, 

Diyanet l§leri Bqkanhftmm en yQksek klirar ve Cfani§ma 
orgam olbp, bir bqkan ile on 11yeden ie§ekJdll . eder. 
Oyelerin g6rev sQreleri Oc yddtr. SOresi biten Ovelcr D
niden atanabilirler. 

Dini llizmetler Dairesi 
Madde 6- Dini Hizmetlcr Dairesi bit Bqkiuu~ 

y6netiml altmda 11.!l•fttdaki mQdOrlUklcrderi kurutur: 
a) Dini Hizmctlcr MttdttrlUAU 
b) Hae t,tcri MOdttrlOftU 

Dini llizmetler Dairesine ballt 
mQdQrlaklerin giJrevleri 
Madde 7- Dlnf Hlzmetler Daireslne balh 

mUdUrlUklerln g6rcvlcri &faAtda g6sterilmqtlfi'-'~~''' ' ' · 
A) Dini Hizmetler ModttrlUAUnUn g6revteri: ·· . : 
a) fbadcthane!erin i~nde vc difmda, toplumu din kO:. 

nusunda aydmlatmak li;in gerekti ~lerl yapn\ak; bu giiye 
ile teknik ara~ ve imkan!ardan faydalanniak. 

b) Musttlman vatandqlann milli Olldllere 
bafthhklarm1 koruyucu, inan~ ve !nan~ aYi'lltklartrim is
tismanru 6nleyici tedbir!erin almm&Smt 5llitam&!c, 

cl Yun dtsmdaki vatandgtanrn1z ve iovdulanttnzm 
bulunduktm yerlere Diyanet l§terl BMkaDl1fmca ataiti
cak din g6rev1ilerinin @<imi ve 9al1§malar1 Ugilj laleti 
VorUtmek, 

dl Din konusunda t<mlumu ve wrt d1smdakf vurt
da~Janm1z1 aydmlatmak amaCJ De 1erektl Q!lhSTJ]alan 
VorUtmek. . 

e) Yurt dmndan gelen ve Bgkanhk g6revlerf De !tgiH 
konu!arda tern as ve iooelemelente butunmaJc fsti;}'CU tdlf. · 
heyet ve gruplarla i!gilenmek. 

0 Namaz vakitlerinln ve din! gUnlerin dol:m olprak he
sauianmasmr sdlamak. 

1> Beledjyelerle. cenaze)cr konusunda l~bjdifl ygp. 
mak. cenaze imamlan ve okuyuculmnm 9at1snalan lie 

1982 sayth Kanun 

kitriilU§ 
Madde 2- Diyanet l§leri Bll.!lkanltftt bir bll.!lkarun 

Sr6netimi altmda. iki bqkan yardtmcis1 ile qafttdaki bi
rllriterden kurutur. 

A) Merkez kurutup!: 
· 1. Din l1terl YOksek Kurutu, 
2. Dini Hizmetler ve Din G6revtilerini Olgun-

tqtuina Oairesi, 
3. Teftif Kurulu, 
4. Hukuk MO§avirliAi, 
S. Personel Daircsi, 
6. Donattm MUdttrtnftU. 
B) Utcr kurulu~lan: 
1.11 mUfLUIUklcri, 
2. lltie mUftUlilkleri. 

Din l1leri Yiiksek Kurulu 
Madde 5 (birinci f1kra) - Din l§lcri Yilksck Kurulu, Di

yanet l§lcri Ba§kanltftmm en yUksek karar ve dan~ma 
organ1 olup, bir bll.!lkan ile on Uyedcn te§ekkut eder. 

Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini 
Qlgu11l<J§llrma Dairesi 
Madde 6- Dini Hizmctler ve Din G6revliterini Olgun

l~brma Daircsi bir bll.!lkarun y6nctirni altmda qafttdaki 
mOdUrlUklerdcn kurulur: 

a) Olgunlqllrma MildildUft11 
b) Derleme ve Yaytm MUdUrlUftU 

OlgunlO§tU"ma Madurlati1ni1.n gorevleri 
Mudde 7- Olgunta,urma MUdUrlOAUnUn gl!revleri 

tunlard1T: .... 
a)Kurulu§ mcnsuplannm olgunlqtmlmasm- da; 
1. Kurul~un t;e~itli kadcmelcrinc yetkili elemanlar 

tcmin ctmck amac1yle, yurt it;indcki ve yurt dt§mdaki her 
dercccli okullara burs tahsis etmek ve burslularla itgili 
i~tcri yurot~ck. 

2. Kurul~ pcrsonclinin mcslcki bitgilcrlnl geli~tirmck, 
g6rgUlerini artltrmak amactylc lttzumtu kurs, scminer vc 
konfcranslcr haz1rlamak ve bunlarm i;ah~matyanm 
yQriltmck, 

3. Yurt it;indc ve yurt dt§tnda at;tlan dini ve mesleki 
kurs, semincr, konferans ve kongrelere kurulu~ pcrsonclin
den !Ozum gl!rOlenlcrin devammt saJlamak ve yQrUtmek. 

b) lbadcthanclcrin iyinde ve d~mda. toplumu din konu
sundri aydmlatmak i~n gerektl i§lcri yapmak; bu gaye ile 
lcknik ar~ ve irnkan!ardan faydalanmak, 

c) MOslOman vatandll.!llann milti OtkUlere bafthbtdanru 
koruyucu, inany ve inany aynhklanmn istismanm 6nleyici 
tCdbirlcrin almmnsm1 saftlamak, 

d) Kur'an kurslannm y6nctim, cJitim ve 6ftretim i~lerini 
itgili Bakanltkla i§birliJI yuparak yUrUtmck, 

Ve Din t~lcri YUksck Kurulunca almtp dairesine tevdi 



a) Bqkanh~m her ~e§it yaym ~lerini yilrlltmek. 
bl Qini xu1mm: d6nm; 1!m!laxes!nl ml!kHd1n1 YD!lll 

olarg vtlrOtmek, 
s.l Oin ii~ il&ili :tll1Jlll!D dm:lmnGk. .·•·. , .• 
2527 l!B!lli Basmam1 v~ R~imlm Dm:Jmie Kanurtu 

hUktlmlerine giren ve dlni mahi:t~ll~ ntm hamtavm v9 
resimJm:dm i1d1a unshioo hllll!!D~S<i]m; Qim~t bled 
Bukmlll1 Derlmn§ v§ Yt0011 M1kUb:JH1m!l &andeiir~ 
Bu Kmuna umiu!!Dlm: hakkmda gerekli k.Qvusmrm@'nin 
xamlmasmi BMJsanl1k C.Savgblbndan ister, 

Cl KDtlmhB v~ Armv MDdDrlillDnfln &OrGvJm: 
a) gixmet t~teri Blll!kartlill Ar1ivini kumlk V§ tcu!D-

lanlm:1 )'.!!n~tm~k. 
c) Merkezde ve k kurulu§lannda kOttlphaneler kur-

mak, kurulmu§lart y6netmek; 
Ar1iv ve KUtttohmeJerin !girulm ve . l!.tttletiin:Jm. 

£1kan lacak bi[ xQnel!!le)ikle belirtjlir, 
m M1ab11Dm ln"lml§ K11rul11 ~G gQ[GvJm:i: 
M11sba0!!!1 lm;d~e KYl:Ylu hit BWJ;im il~ 6 il~eden 

t~ekkUl eder ve !!Ultdll g6steril!m gQrev)eri !z'.BnAC 
11l IUrkix~·d~ hlll!bnl111.:ak Mllsb11[ VG !<Dilm:iDiD. m~olli 

musb1f1ann. hm: ne 1mr~tle oJur.n 12lmn MllUlll[ ms.ink-
[injn dolru olm:ak bg1]mas1m Hlll!.tnlk v~ kontroJ 
etmek, 

bl Yurt d1~mdm ith11J 12Jun~ak V~ll !!!It . d1~1m11 
hastmla~ak Mushl!f ve i.:nzJerinin !lmlll sokul!.!l? sokuJ-
maxacalJna karar vm:mek. 

!.:l Baskmbk£a veriJ~k dilm: !~Im l'.lll?mak. 
Mushaf]ar1 lnce)!mle Kurntutmo kontt2l!!ndcn swn 

bu Kurulun milbt1lnO tg1maxan M~bl!f v~ ~~~niD 
f!8lt§I !z'.BSakttI, KQDtroJdm g~eds.i satt§a ~1kimtm 
Ml.§bllf v~ i.:D~eri, mahkmn~ kl!IllD ii§ mnl11l1l1I. 

Musb1nar1 ln~!eme KmY!l!nl! fncru~!mms.i Y~~!l !m 
kuruJc1 l'.!!mlan dU~l!meJeri dikk11te 11lml!dll!l Ml.111ba[ ve 
i:Uz: bllstmmlac b11kkmd11. bu1hm Musba[ YQ £Qi]eriniD 
d6rtte mrind~n 112: Q)mamak Ulm BllI llll:!l ~WIDD 
hi!km2Junyr, 

M11m11flm mi.:dmn~ K11ml11n11D ~1!ll~111m11 v~ ~II&· 
!nu nlu ax is;ind~ ~1kaaJl!~ak bit ~~nGtm!lliklG lmrll ~di-
liL -. ·,: -'.- ::,._:':!. ·~i:)' .. ~; .• . 

Personel Dairesi 
Madde 11- Personel Dalresi, blr bafkanm y6netimi 

altmda qaAtdaki mtldUrlUklerden kurulur: 
A. At!!Jlln lsleri MOd11rll!lil 
8. SiciJ bteri MOdUrJ!.1111 
~. BUt~ ve Mub!§ebe bleri MUd!!J:l1!1U 
D.Evrak ve ldare lfleri MUdOrlUftO 

Personel Dairesine batl1 MildDrlilklerin g;Jrevlerl , 
Madde 12- Personel Dairesine baftlt m!ldOrlnk1erin 

g6revleri a,aft1da g6stcrilmiftir: 
Atama f §leri MOslUrlUIUDOn gfkev)mj; 
al B@1kan)1ft1n Merkez v~ bier Kl!D!IU§!.!DI! llll!l!D!ll!!k 

ml!!ZD~in atgnma!m:ml! il!§kin i§Jeri llltl!lmek, 
hl Ymid~n ahnai.:ak pemnclin &movlnnni ~anmalc, bu 

rulTSoneJin Btanacak :terJerinf t~snit etmek Y~ meclzuri 
hi:r.metlilerin takihl gibi i1!eri VOrO!msik, 

!.:) BHkmlllm kadm v~ di&inJiDl~ IJgili i~mni 
xitr!!tm ek, 

Bl Sicil f sleri MOdUrlUftOnUn gOrevlmj: 

· Persolael Dairesi 
Madde 11- Pcrsoncl Dairesi, bir ba§karun 

y6netimind~ qafttdaki mUdUrlUklerden kurulmu§tur: 
1. Ozluk t,Jcri MildUrlUAO, 
2.Evrak ve tdari l§lcr MUdOrlOftU 

6zlak /§Teri Mi1dQrlag11n11n g;Jrevleri 
Madcfe 12· Oz!fllc f§leri MOdOr!U!O. Diyanet l§lcri 

BqkarihA1 kurulU§U memur ve hizmctlilerinin Ozlfllc 
i§lerini ytlnttUr. BB§kanltfta ba~h olmayan fahrl v&izlerle 
millhak vak10ardaki ve k6ylcrdcki cami g6revlilerinin si
cilinin ii milftl11Uklcrince tutulmastm sa!lar. 

Mc:Slck onunmun muhafazast ile ilgili faaliyetlerle din 
g6rcvlilerinin hizmct verimini arttmc1 moral i§leri 
yOrOtOr. 



. ilgili hi7JT)etlerl dt!zenleyip ytlrlttmek. 
Bl Hae lsleri MUdOrJUfQnt!n g6revterl: 
al Hae ibadetini yamnalc isteyen vatanc!Mlai:nittl\l ilgiti 

(yurt i\'inde ve d11mda)•ber ~it i1lemled yttrUtmeJ<. 
bl Hae l§Jeri Daner Sennayesini maksadina uyguit ola

ralc yQrUtmek. 
e) Hae islerlnin ytlrlltQJmesinde IJgfli B8k8nhk ve ku

rulualarla is birJili yapmaJc. 
Hae hleri M!ldOrlUlflnt!n paltmta esaslan 11tt1 · ay 

.icinde ctkanlacak bir y6netmellkle tesoit e4mr. . 
Diyanet blerl Bqkanhlt buts:esine «Hae taJerl Done[ 

Senuayesi» adt ile 3 milyon Ura 6denelc konur. Bu ser
mayenin isletilmesfnden elde edilecek kftrlar. senDave 20 
milyon Jjray1 bu)uneaya kadar d6ner sennayeye elclenlr. 
Sennaye bu mjktm bulduktan sonra artant bO~eye &cllr 
kaydedilir. Oerektilinde d6ner sennayenln arttmlmasma 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

D6ner sermavenin bUtUn hareanular1. toSo ve 2490 
sayth Kanunlar Ue bunlara etc ve dellsik bOkUmlerl 
d1smdad1r. 

D6ner sermaye ll)emlerl ve hesap y6ntcmlcri Mnliye 
Bakanhlt lie B!!§bakanhks:a bWjkte hmrJanacak bjr 
y6netmelik!e dUzenlenir. 

Bu sennaye ile yaptlan f§lerden dolan gel!r ve gjderler 
idn her yd sonunda dtlzenJenecelc bilans:olar beleelcrj Ue 
birlikte Say1staya ve avnca bilanconun bir ntlsbast Mali
ye Bakanhtma verilir. 

Bu il)erde cahsacaJc personelin kadrolan. her yt! jbti
yaca g6re Devlet Personel Dairesi ye Maliye Bakanltl1 
ile birlikte tespit edilir, 

Ofuler sermayenin hesap d6nemi mall yi!d1r. 

Olgunltlltmna Daire.vi 
Modde 8- Olgunlqtmna Dairesi bir b~karun 

y6netimi altmda qaft1daki kurul ve Mt!dOrlUklcrden kti
rulur: 

A> Elitim MtldUrlt!ltl 
8) DerJeme ve Yay1n Modtlrlt!AO 
Cl KOtOJ)hane ve An.iv ModOrlOIU 
O> Mushaflar1 fncelerne Kurnlu ·--
d!gurtlqt1rma Dairesine ba!h kurul ve Madnriaklerln 

g6rev!eri ,untard1r: 
A) Elitim MOdUrltllOnOn g6rcv!eri: 
a) Bqkanhftm ~e,itll kademelcrine yctkili clcm&nlar 

temin etmek amact ile, yurt iyindcki ve yurt dt,mdaki her 
dereceli okullara burs tahsis etmek ve burslarla ilgiti 
i'lerl yUrUtmek, 

b) Bqkanltk personelinin mesteki bi!gi ve gfirgUlerini 
geli,tinnek amac1 ile, tuzumtu kurs, semincr ve konfe
ranslar haz1rlamak ve bunlann yah,malanm yOrQtmck, 

c) Yurt i~inde ve yurt d1,1nda aytlan dini ve meslckl 
kurs, scminer, konferans ve kongrelere kurul~ pcrsone
linden lUzum g6rUlenlerin devamm1 saAiamak ve bu ko
nudaki i'leri yUrtttmek. 

d) Mesleki a!tretim yapan Kur'an kurslanrun a~h,, 
clitim 6ftretim ve denmim 1,Ierini Mm! Elit!m Bakanhlt 
ilc i'birli!I yaparak yOrtttmck, 

elBaskanhk efitim merkci!erl lie !!gm l~lcd 
yOrtttmek. 

D Din mras1 ile itgili ehmtalan yflrUtmek. 
B) Dcrleme ve Yay1m MOdOrlOIUnQn g6revleri: 

Cdilen kararlan yUrtltmck . 

Derleme ve Yayun Mi1dDrlilli1 
Madde 8~ Derleme ve Yayun MOdOrlUIOnQn 

g6revleri 'unlard1r: 
a) Bqkan11!m her yc'it yaym i§lcrini yilrOtmek, 
b) Belge llJlivinin kurul~ ve y6netimini saAiamak, 
c) Mcrkczde ve kurulu,un difter dallarmda 

kOtilphanctcr kunnak, kurulm~lnn y6nctmek; din ile il
gili yayim dcrlcmck _v~- gerc!irde bu konularda Milli 
Elitiin Bakanhftt KOtOphanelcr Genet MOdOrlOltl ile 
i'birlili yapmak, 

d) lstanbul'daki Uzmanlar Kurulu vas1kas1ylc mushnf
larm do~.b~1lmasm1 sallamak. 



al Bukanhlm Merle~ v~ 11113: KYn1h1111Dd11 s;nlm1n 
~on~!in 1i£il ve 6zlttk dos)'.almn1n dttzmlmmesi, to-
rtmmMt, nersonelin dYIYmUndl! mm mil &!den 
ddi~,)erin d2~11mn11 i§lenmesf il~ ilgili i1lm:i 
)'.Ortltmek, 

bl f~§.Qnelin tm}, )gdem, intibak, izin. Ylhk, rlipor. 
emeklilik gihi Qzlttk baklm ii~ i]gjli i1leri )'Orlltm~k, 

Cl Blll~ v, MJ.Ihuebe 111lm:i MDdOrlDlilIJtln ga~vlm; 
l!l Bukmhlm btlts;§!!inf haz;trll!malc. hll"'~ kmYnlmn11 

g6~ U)'.gylama i)e ilgili i1leri )'.!!rtl!mek, 
bl e13:12odin Al'.hk. l'.21hd~ &ihi mllJI haklaa lk il&ili 

i§leri :Y!!mnalc. 
Evrak ve tdari l~ler Mtldttrltlfttlntln g6revleri: 
Bu Mttdllrlttfttln g6revleri BqkanhAm gen el evrak 

i~lerini dOzenlemek, ilgililere l~lcrinin durumu hakkmda 
bilgi vermek ve bOttln dalre hizmetlcrinl y6nctmek ve 
yUrOtmek. 

Ql&Ylllutmna Qairesi il~ e~mm~l DaiGal ·h~ iki dal-
reyi ilgilendiren onulgrda koordineli s;alt§trlar, 

t1.ca$.1l1tJQ v~ l!.lantmna M.Qs.t111icUti 
Madde 13- Bir BumD1&vlrin !mknnhlinda. Orgnni· 

ia~)'.on ve Metod M«111vjri, Planl!!!DI! M11Hvirl ii~ :!z'.Cterl 
kadar mo1avir ve !.17.m!mdan kuru]m:, 

Al BumDsnvirin gOI:evleri: 
a} Mt11avir)iline hal)t mO~avirler ii~ dller nm:sonclin 

s,:ah§matmn1 d01.enler ve )'.6netir, 
hl B11~mhk~11 v13:iJm dil!3: islm:i &0Ii1I. 
Bl Organjz,a!!)'.on ve M~tod Mt!11virlnin g~r~v]cd: 
a} Da1kmhl1n s;a11~malannda verimi m:lt1rm!!k, stlrat. 

kola:Yhk ve basitJik sallgmak Oz~ AWtlim!!]Dr )!!lll&I, 
t11v11i::td~d' hull!l11tI. 

bl Tttrki)'.e s;m1nda RM!rnnhk t~mllntmm Slllh~mgl11n 
jle ii gill !!Ilketler dUzenler ve neticel'.! Bykanl1l11 sunar, 

s;l B11~!luvir tarafmd11n vmilm dil!3: i~l~rl aQOU:, 
C} flan)wa MU~avirinin g6r~vlerl; 
g} Rgkanhl1n1 kalkmma nlanlanndg l'.m: almns1 gere-

k~ &'l~d~ dHnllk hizm~tlerini l2111nlDL 
bl Ehmda ~c ohm B11~anhkl11 il&ili b61Dml~dn 11~1m· 

fonmas1 hU!!U!!Undg llgili birlmlcre g6r0s bildjrir, 

/l lcurulrqu 
Madde 15- Diyanct 1~1cri Bqkanl1Amm illcr kuru-

lu~u; ii ve il~e mtlftfl!Okleri, mOftt! nrd1mc!lar11 vBiz. 
m1unk112. w:. imam-hatip, Km' an Kmu D!r~li~isl. 
MOezzin-Kan1m. memm: kan1m ve diAer g6rcvlilcrdcn 
meydana gelir. 

Atamalar 
Madde 21- Diyanet f§leri Bqkanhlt lcurulu§una 

dahil g6rcvlere atanma usul vc tartlart qaA1da 
g6stcrilmi§tir: 

a) Diyanct f §leri Rqkam Ba§bakanm tcklifi Ozcrine 
Cumhurbqkarumn imza cdcceli Bakanlar Kurulu 
karanyle, 

b) Din l§leri YUksek Kurulu Oyclcri Diyanet l§lcri 
Ba§kammn tcklifi, Bqbakanm lnhas1 tlzerhte Bakanlar 
Kurulu karanyle atantrlar. 

c) Din f§lerl Yoksek Kurulu Bqkam, kurul tlyclcrinin 
kendi aralannda gizli oy ve salt ~oAunlukla s~mcleri ve 
Ba§bakanm onayt lie, 

.. ... .. - --- ~ 

E11rak vel1Jlari l~ler Mildilrlillilniln gorevleri 
Mndde · 13- Evrak ve ldnri i~ler MOdUrtoin. 

Ba§kanhAm gencl cvrak i§lerini dU1cnlemek, itgiti1ere 
i~lcrinin durumu hakkmda bilgi vcrmck ve bUtUn daire 
hizmctlcrini y{Snetmck ve yOrOtmckle g6revlidir. 

// /curuJU§U 
Madde 15- Diyanct l§lcri Ba§kanhAmm i1 kurulu§u; il 

vc il~e m~fllllllkleri ilc vBiz imam-hatip, mOezzin ve 
diAcr g6rcvlilerden mcydana gellr. 

Atanmalar 
Madde 21- Diyanet l§leri 83§kan1 ile kurul~un biltiln 

g6rcvlilcrinin 22 nci maddcdc ya7.dt nitelikleri tq1malart 
halindc ataruna usu! vc §artlan qaA1da g6sterilmi§tir. 

a) Diyanct l§leri Bqkam, Bqbakanm teklifi Qzerine, 
Cumhurbqkanmm imza edeceli, Bakanlar Kurulu karan 
ile, 

b) Din qleri YOksek Kurulu tlyeleri, aday tespit kuru· 
lunun gizli oy ve salt ~oftunlukla, &f!k yerin O~ katt ola
rak, s~cccklcri adaylar arasmdan. Diyanet t~teri 
Bqkantnm tcklifi, Bqbakarun inhast lli.erine Bakanlar 
Kurulu karnn ilc; 

c) Din t,tcrl YOksck Kurulu Bqkam, kurul Oyelerinin 



d) Diyanet t,teri Bqkan Yardunctlan, Dini Hizmetler 
Dairesi Ba,kant, Olgunlqtmna Dairesi Bqkaru, Tcftil 
l<:urulu Bqkant, mOfetti§ler, hukuk mn,avirJmi, Personcl 
Dairesi Bqkant, haamf1111IiL donatun mndlh11, i1 
mUftOlerl, ntrt d1in din bfametJerl mDyviIJm Diyanet 
t,teri Bqkammn inhast flzerine ortak karamame ile, 

e) Merkez kurulU§U mOdOrlerl, mtlsavirter. Mushaflan 
ln~l1.1m1.1 Kmulu Baskam v~ D:Y.dm. mUfetti§ 
yardunctlan Ue difter memurlar, H9e mtlftOterl ve viizler, 
murak1ntm:, Kur'an kursu 6mticttm ve ntrt d1uodaki 
TUik iwlm:inin bU)YJldYIY 31erl~!.l llllmll<llk g6revliJ~ 
Person el Bqkarunm inhas1 flzerine Diyanet t,leri 
Ba§kanmca, 

f) Kadmlu imam-batl12lm:. m1!!.1ZZln klln1mll!I emond 
Oairi:si B111k11Dmm lnhli!ll 1!min!.l Di:11amt blm 
Bukanhlthca Chu g6revliler vaIIJils emrine atan1rl!!l, n 
~mttlan i~lndeki g6rev 31erlerl 11 m1!f1tl§!!nf1µ tek)ifj ve 
valinin m111:111 il!.l t=iit ediJir.) 

g) C1mll7& immnlm v1.1 Qku:!i!U~l!ll!l fmm11.1l 01iB1i 
Bammmm lnhu1 Dzerin1.1 Dl:11an!.lt bl§!:! Bukimhlmcg, 

bl Kadi:amz ko:11 imam h1UfJ2leri kQ:11 slmndinin tck]ifl, 
iJgili mllft.Unlln inbas1 f1zerin!.l vl!]iJlk v~ k1malc11mllk~o. 

1) 11 ve ilye kurutu,unun difter hizmetlcri itgili 
mUftUnUn inhas1 tlzerine valilik ve kaymakamltkya, Yu-
kardaki bendler d1,mda kalan memurlar, Bqkanl1kya 
atamrlar. 

Nitelikler 
Madde 22- Diyanet f§leri Bqkant ite Kurutu~n 

bUtUn g6revliterlnde, (ltikadt, ibadcti, tav1r ve harckctlc-
rinin Islam t6reterine uygunluftu 9evresincc bilinir 
olduAu), ortak niteliftinin bulunmast, aynca; 

a) Diyanet t,teri Ba,kan1 Ile Baskan 31ard1mcdannm, 
Din t,terl YUksek Kurulu Ba§kan ve tlyclerlnin. Dini 
Hi1metler Dairesi Ba§karunm, Olgunlqt1rma Dairesi 
Ba~kanmm ve Bawn~avirln: dini ytlksck 6Arenim 
glSrmn, olmas1, l:1lksek ~ll:enimindmi l!ODill !2i:1111ne1 
bier! B111k1mhl1 kurul1111.101m s;1.11ltll k1di:mi:l1.1Iind!.l. din 
eftitiml veren mUe1111cselerln meslekl 6Aretim tlyclifti ve 
6Arctmenliftlnde (ve3111 orta der~ell okullmn din vi: 
l!hlak d~sterl 6lretmenlilinde} tonl!!Dl en 117, ~ Yll 
S<llh~m11 olmu1 ve ar~a bilmcsi (Fazta olaralc Ball diti 
bilmek tercih sebebldir.) 

b) Teftit Kurutu Bqkan vc tlyctcrinin, Personcl Daire-
si Ba.,kammn: Merkgz Kmlll11a11 Mlldl.lrlmnln. mllfimis 
)'.8Td1mc1Jarmm. mf1ft0, rntl[tll )!Bldtm\::U!J V!,l Vaiz]crin, 
)'.Urt dt§IDB atanacak din g6revli]erlnin dlnl ytlksck 
6Arenim yapmt§ olmalan; 

c) Hukuk mU§avir).!l[inin Hukuk Faktlltcsini bitirmi§ 
olmalart; 

d) Musbaflan f n~leme Kuruly Ha~an ve 1!:11c)erinin 
dini :11Dk~ek ~lJ:enim :11immu1 vg h11f1z alm11l1a: 

e) Din l§lcri Ytlksek Kurutu Raport6rlerinin dini 
yUksek 6lrenim yapmt§ otmatan ve araJ>? bilmeleri; 

f) Kadrolu imam-hatlplerin, lmam-hatip okutu JI nci 
devresini bitinni1 olmalan (Bu nitelikte istekli bul\Ul-
m11d1g1 taktirdc imam-hatip okullan I inci dcvrcsini bit!· 
renler de atanabilirler.) Mtlczzin-kayyttnlarm ilkokul ve 
Kur'an kursunu bitinni§ olmalar1; 

kendi aralanndan gizli oy ve salt ~Aunlukla ~meter! 
ve B~bakanm tasdiki ite, 

d) Diyanet l§lerl B qkan Y ardtmctlan, Dini Hizmetler 
ve Din G6revlilerinl Olgunlqttrma Daire Bqkam, Tefti§ 
Kurulu Bqkaru, Mufetti§ler, Hukuk Mtl§aviri, Personel 
Dairesi Bqkam, Donatun Mf1dlh11,ti MtlftOteri, Diyanet 
l§leri BB§kanunn inhas1 f1zerine.ortak karamame ite, 

e) Merkcz kurulu§unun mtldilrleri ite difter memm ve 
hizmetlilcri, mtlfetti§ yardtmctlan, il~e mUfttlleri ve 
viizlcr, Personel Bqkantmn inhast Uzerine Diyanet l1teri 
Bqkarunca, 

f) Kadrolu imam, hatipler, ilgili mtlftUntln teklifi vali
nm inhast tlzerine Diyanct l§leri Bqkanmca, 

g) K6y imam ve hatipleri, K6y DemeAinin teklifi ilgili 
mnfttlntln inhast tlzerine vali ve kaymakamhkya. 

h) 11 ve il~e kurulu§UDun diAer hh:metliteri, itgili 
mtlfttlnUn inhast Ozerine vali ve kaymakamhk~a, 

Yukardaki bendler d11mda kalan memurlar, 
Ba§kanl1k~a, 

atantrlar. 

Nilelikler 
Mndde 22- Diyanet l§Jeri Bqkam ile kuruhI§Un bUrtln 

g6revli1erinde, (ftikadt, ibadeti, tavir ve hareketinin 
Islam t6rc1erinc uygunluftu yevresince bilinir oldulu), 
ortnk niteliftinin bulunmas1, aynca; 

a) Diyanet l~leri Ba~kant ile Din t,teri Ba~kan ve 
Uyelerinin, Dlyanet t~Jeri Bqkan Yard1mctlanndan biri
nin, Dini Hi1.metler ve Din 06revliterini Olgunl~tmna 
Dairesi B~kamrun; 

Din 6ftrenimi veren yUksek dcrcccli okul veya 
faknttclerdcn en az birini bitirmi§ olmas1, din g6rcvli~i 
olarnk meslckte veya dini-meslcki kariyerde en az to y1l 
vcya din eAitimi veren mUessesclerde mesleki 6lretim 
g6rcvtisi olarnk 15 ytl 9alt§mt§ 01mas1 Arapya bitmesi 
(Fazla olarak Ball diti bilmck tercih scbebidir.) 

b) Tefti~ Kurutu Ba~kan ve tlyelerinin, mtlfetti~ 

yard1mc1tm:1mn, Personcl Daircsi Bn~karunm: din 
6Arcnimi vcrcn yilksck dercceli bir okut veya fakilltcyi 
bitirmi~ olmus1; 

c) Hukuk mU~avirinin Hukuk Fnkilltesini bitirmi~ 
olmas1; 

d) Mcrkez Kurulu~u mUdnrlerinin yilksek 6lrenim 
yapmt§ olmas1; 

c) MUfttl vc vaizlcrin din 6ftrenimi Veren yilbek 
6ftrenim mnessesclcrini bitirmi~ olmnlnn (Milftnl!lk ve 
vfilzliktere bu nitcliklerde istekli ylkmad1At taktirde 
imam-hatip okullarmm lkinci devresini bitirenler atana
bilirter); 

f) Kadrotu imam hatiplerin, imam-hatip okutu ikinci 
dcvresini bitirmi' otmalart (Bu niteliktc istekti \'Ikmnd1~1 
tnktirde imam-hatip okutlan birinci devresini bitircnler 
atanabilirlcr.) 

g) Kur'an kurm 61l:etmmilili i¥in tlahixat EakUltesj, MUezzinlcrin ilkokut ve Kur'an kursunu bitirmi~ olma
hlam EnstitUsU ve f mam-Hatip Lisesi ikjnc! devrc me7.u- Ian; 



n11 Q]anlm: !Bu nittlik~ isttkli bulunmad11t 1utimt 
Jmmn-hatm okullm ! in£i devre mtmnu oJimJnr i!l•!l!!J21-
lirler. Haftzhk terclb ~bebidjr.} 

b) C:tnllZt immDIDnmD imam-batlg Dlmlu fi Dl<f d~VI~-
&ini bitirmi! olmlllm {Bu nitelikte is~kli huJunmadtlt 
taklirde immn-batig okullm I in~i s;le:m§mi bl1iren1m: S}e 
atanalzilirl~.} okuyucu1ann ilkokul mezunu v~ haft~ o!-
m.Wm. kadrosuz k6y imam-hatiplerinin din bilgisine 
sahip ve en az ilkokuh.i bitirmi• olmalan (Din bilgisinin 
belgesi olaralc kurslardan atmm1, belge ibraz edilmedi!i 
taktirde dini bilginin derecesi yeterli~I MllftDlOk Komis-
yonunda yaptlan smavla tesplt edilir.) lazund1r. 

Disiplin kurullari ve Muhakemat Komisyonu 
Madde 23- Disiplin kurullan; Ynksek Disiplin Kuni-

Ju, Merkez Disiplin Kurulu. 11 Disiplin Kurullan olmak 
tlzere qag1da g6steriten ttyelerden t~ekktll eder. 

A) .YQ!gek Oismlin K!.!D1hl. Kidmlii Bqkan 
Yard1mc1smm bqkanl1Jmda Din t,leri YUksek Kurulun-
dan bir Oye, Tert1, Kurutu Bqkaru, Birinci Hukuk 
Mtl~aviri vc Pcrsoncl Dalresl Bqkantndan kurulur. 

B) Merkez 12isinlln Km:Ylu. Ba§kan Yard1ms;1!anooan 
hirinin l!Mkl!Dhltnd~ lkinci Hukuk Mtt1avlri, B!I! 
Mufenii. Bu Ml!iavir ve Al!!ma bJeri Mild!lz:Dndm Im-
ml1U:.. 

C) 11 DisiJ!lin Kurulu, Vali ve~a g6revlendb:e~li Vali 
Mu§vininin Bgkanltlmd1 11 MU[tll!!fl, Hykuk t§)eri 
MUdttra v~ eki vai1.dm kumh1r. did valz lmhmmod1l1 
taktjrde, ba1kanl1lin di fer g6revJi)eri 11w1ndan 
mtlf«tnUn teklift v~ val!nin ona~ lie bo§ gy~ikler do)du-
rnlID:J 

m Qi~llllm ll)eri BMkmJ1l1 ~~i11mm!11 ~8h511Il 
mu[tfl, vgb; mmnkl12, Kurm kurm ttlb:eti£.tsl v~ imam 
hati12 glbi ~rs2nelin gttrev!erinden !;12Ran veyg 

&~rtvl~in ya121lmos1 SIIHmda i5ledikltd s~lordon 
d2la~ v!II&!lanmalm:t, Memurln Mubak~atl bglclqnda 
Kamm bUktlmlerine g6re l'.!!J2iltr. 

Merktz l§kilatmda ~ahun mtlllmlmn gQmv SY£11ln 
bakkmda Yoks~k Disiwin Km:ulu. Mem11Iln Mubokmn111 
Komisyonu g6revinj de yapar. 

DLriplin cezalar1 
Madde 24- Diyancl fi;leri Bqkanhlt Disiptin kurut-

lannca i~lem yapabilecek g6rcvliteri halckmda.Dcvlet 
Memurlan Kanununun disiplin cczalartna alt 
hUkUmlerinden ba~ka. g6rtllen hizmetin 67.elliRinden 
dogan diger disiplin cc?.a!an altt ay f~erisindc £tkanlacak 
bir y6nctmelikte bclirtitir. 

Doner sermaye 
Madde 31- (fkinci fdcra) Bu sermayenin 

i~lctilmcsinden elde cditccck karlar, sermayc SO mllyon 
TL'm butuncaya kadar, d6ner scrmayeye cklcnir. Scrma-
ye bu miktan bulduktan sonra artant Hazincye yatmlrr ve 
bUt~e gelirlcrine ge~riJir. 

Ancak bu Kanun yttrilrltt~e girmeden 6nce Dini 
Yaytnlar D6ncr Sennaycsinin limitini 8'&n k1smmm 
tamam1, bu sermnyeyc ilave cdilir. 

Rag1~ ve yard1mlar itc dtmirboi qya 50 milyon !irahk 
tahdidin d1§tndad1r. 

g) K6y imam-hatiplerinin din bitgisine sahip en az il
kokulu bikirm~ olmalan (Din bilgisinin belge.si olarak 
kurslardan altnrm§ belge g6steritemediAi taktirde dini bil
ginin derecesi ve yeterliAi MUftOIUk Komisyonunda 
yap1tan imtihanla tespit edilir.) lazundrr, 

Bu kanuna g6re yaptlacak atanma ve yllkselmeleri 
temin iyin gereken s~e ve smav usulleri Diyanet l§leri 
Bqkanl1Amca haz1rlanacak ve Devlet Personel Heyetinin 
tetkikinden geyecek bir y6netmelikle tcspit edilir. 

Disiplin kurullari 
Madde 23· Disiplin kurullnn, merkezde. ii ve 

ilvelerde kurulur. 
Merkez Disiptin Kurulu 
Diyanet l§leri Bqkan Yardunc1lanndan birinin 

b8'kmtl1A1 altmda, Din l§leri YUksek Kurulundan bir 
Uye, Tefti§ Kurutu Bqkan1, Hukuk Mtl§aviri ve Personel 
Daircsi Ba§kanmdan kurulur. Kurulun rnport6rll\gllnll 
Pcrsonct Daircsi Bn§knm yapnr. 

Merkcz Disiplln Kurulu, atanmas1 Bn~kanl1Aa ait mer
kez mcmurlan, ilve milfttlleri ite vAizler halckmda karar 
vcrir. Diyanet l§lcri Ba§kan yard1mctlart, Din l§leri 
Yttksek Kurutu Bqkan ve ilyeleri, Dini Hizmetler ve 
Din G6rcvlitcrini Olgunla§ttrma Dairesi Ba§kan1, Tefii§ 
Kurulu Bqkaru, Milfctti§ler, Hukuk Mil§aviri, Personel 
Dairesi Ba§kant, Donattm MOdllrQ ile et mtlfin!eri 
hakktnda Daru§tayca karar veritir. 

1t ve ilve disiplin kurullan, Memurin Kanununa g6re 
kurutmu§ otnn disiplin kurullnnna -din g6revlilerine ait 
i~lere mahsus olmak Ozere- o ii vcya ilve mOfttlsllniln 
kattlmas1 i!e kurulur. 

Disiplin cezalan 
· Mndde 14- Diyanct l§leri Ba§kanltgmm disiplin ku

rullannca i~lcm yapabilecck g6rcvlilcri hakkmda., 788 
sayi11 Mcmurin Kanununun disiplin ceza!annn nit 
hOkUmlerindcn ba~ka. glirUlen hi1n1etin 67.ellilinden 
doAan diAcr disiplin cc1.alan y6nctmcliktc belirtilir. 

D/;ner sermaye 
Madde 31- (tkinci f1kra) Bu sennayenin 

i§lctilmcsindcn elde edilecek karlar, sermaye ilv mityon 
tiray1 buluncaya kadar d6ncr sermaycye eklcnir. Serma
ye bu milctan bulduktan sonra artant Hazineye yatmlu' ve 
bOtye gelirlcrinc geyiritir. Bait§ ve yardun!ar or; milyon
luk tahdide bak1lmaks1zm d6ner sennayeye eklenir. 
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Kadro cetvellerinin yeralmad1g1 1982 say1h Kanun baglammdaki degi§iklikler Uzerine Ba§kanh{tm 

<1rgilt yap1s1 Serna 16'da g<1rtilen §ekli alm1§tir. 

6 ag-ustos 1979 tarih ve 7/17989 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi279•yle merkez 

<1rgiltilne "Koordinasyon ve Degerlendirme Daircsi Ba~kanhg1 11 ile "Koordinasyon ve Degerlendirme MUdUrlilgtt" ve 

"Dliner Sermaye MUdUrltlgU" kadrolan tahsis; "Program-Billye Mil§avirligi" kadrosu ise iptal edildi. Bu yasal 

dilzenlemeler sonucunda Serna 17'de r;izilen orgiit yap1s1 ortaya r;1km1§ttr. 

Bu arada, 1982 say1h Kanun'un iptali ir;in Cumhurba§kam tarafmdan Anayasa Mahkemesi'ne 

ba§vurulmu§ ve amlan Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 18 arahk 1979 tarih ve 46 say1h karanyla "bi~im 

yonUnden Anayasa'ya aykm" bulunmu§tu. Anayasa Mahkemesi'nin bu karan, yaymmdan bir yd sonra yilrilrlil{te 

girmek Uzere, 11 may1s 1980 tarihli Resmi Gazete'de yaymland1; bOylelikle, iptal hiikmii 11 may1s 1981'den 

itibaren ger;erlik kazanm1§ oldu. 

1982 Anayasa Tasans1'nm Anayasa Komisyonu tarafmdan hazirlanan metninde 169 uncu madde olarak 

diizenlenmi§ Diyanet l§leri Ba§kanhg1'yla ilgili htiktim, "Gene! ldare iyinde yer alan Diyanet l§leri Ba§kanhg1, 

ozel kanununda gosterilen gorevkri yerine gctirir" ~cklindc ifadc cdilmi§Li280. Gorii§meler sirasmda bu maddeye 

ili§kin iki <1nerge verildi. 1Ik okunan 20 imzalt oncrgcdc hir ck ftkrayla, "Diyanet l§leri Ba§kan1 Ozel Kanununda 

belirtilen nitelikleri ta§1yan ve Bakanlar Kurulunca gostcrilcn iki aday arasmdan Cumhurba§kanmca atan1r ve 

Ba§bakana kaq1 sorumludur" hiikmiiniin gctirilmcsi; ikinci okunan tek imzah onergede ise, maddenin birinci 

satmna «Diyanet l§leri B~kanhg1»ndan sonra «laiklik csaslan dogrultusunda» ibaresinin eklenmesi teklif 

edilmekteydi. llk <1nergenin sahiplcri adma konu§an vc Diyanet l§lcri Ba§kanh{t1'nm 1961 Anayasas1'ndaki 

diizenlemesi ve bunun uygulamas1yla ne kcndisindcn bcklcncn hizmcti vermi§ ne de balk iizerinde etkili olmu§ 

bir kurulu§ oldugunu iddia eden Dam§ma Mcclisi iiycsi Mchmct Pamak'a gore, "Diyanet l§leri Ba§kanhg1 daha 

ciddi bir tarzda ve rrok bilyilk yogunlugu MUsliiman olan millctimizin kendisine din te§kilau olarak giivenip 

baglanacag1, aynca legal ve illegal kurulu~lardan din konusunda mcdct ummayacag1, kuvvetli ve §erefiyle miltenasip 

bir statil ve atanma §ekline kavu~turulmahd1T 11 281. lkinci oncrgenin sahibi Bekir Tiinay'a g<1re de, "AtatUrk laiklik 

ilkesini koyarken, siyasi hilrriyetin on~art1 olarak dUl/Unce hiirriyctini Tilrk Milletine kazand1rmak istemi§tir. Bu 

nedenle laiklik ilkesini din dil~manhg1 olmaktan kurtarmamn vc beyinlere geryek anlam1yla i§lemenin tek ve 

yegane yolu, ba§ka din adamlan olmak Uzere hiitiln hir millctin laiklik anlay1~mda birle~mesiyle milmkiln olur"282. 

G<1rii§meler strasmda sozalan Fcyzi Fevzioglu da mctnin, 

"Gene] ldare iyinde ycr alan Diyanct l~lcri Ba~kanhg1, lslamiyetin geryek kural 

ve ilkeleri dogrultusunda yagm gcreklcrinc uygun olarak biitiln siyasi gorii~ ve dil§Uncelerin 

dI§Inda Ve iistiinde kaJarak VC mil!C!yC dayanil/ffiU VC biitiinJc~meyi amarr edinerek ozel 

kanununda glisterilen gorcvlcri yerinc gctirir. 

Diyanet l§leri Ba~kam, ozcl kanununda bclirtilcn nitelikleri t~1yan ve bakanlar 

kurulunca glisterilen ily aday ara~mdan Cumhurba~kanmca tayin edilir. 11 

§eklinde diizeltilmesini onermi§tir283. 1982 Anayasa Tasans1'nm Dam§ma Meclisi tarafmdan kabul 

279 Anilan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 7 eylUI 1979 gun ve 167 47 mukerrar say11t Resmi Gazete'da 
yaymlanmt§ttr. 

280 GorO§maler igin bkz. Dant§ma Meclisi Tutanak Dergisi, I, 10 (1982), 72-76. 

281 Ibid, 73. 

282 Ibid, 75. 

283 Ibid, 76. 



- 62 -

edilen metninde 190 mc1 madde olarak ycr alan ilgili dUzcnlcmc de ktir;Uk birtak1m farkhhklann dt§mda, 

bu son 6neri dogrultusundactrr284: 

"Genel ldare i9indc ycr alan Diyanct l~lcri Ba§kanbg1, lslam Dininin ger9ek 

kural ve ilkeleri dogniltusunda, biltiln siyasi goril§ ve dil~ilncelerin di§mda ve Ustilnde kalarak 

ve milletye dayam§ma ve biltilnle§meyi ama9 edinerek ozel kanununda ge>sterilen gorevleri 

yerine getirir. 

Diyanet l§leri Ba§kam, ozel kanununda belirtilen nitelikleri ta§tyan ve 

bakanlar kurulunca gosterilen il9 aday arasmdan Cumhurba§kanmca atamr". 

Ancak, Milli GUvenlik Konseyi'ndcki g6rii§mclcr sonucunda metinden atamayla ilgili htikiimler 

l(tkanlmt§; madde tamamen de~i§tirilmi§tir. 1982 Anayasas1'nm 136 mc1 maddesi olarak yilrOrlUge giren metin 

§U §ekildedir: "Gene! ldare i9inde yer alan Diyanct !§lcri Ba§kan!Jg1, laiklik ilkesi dogrultusunda, btltiln siyasi 

gC>ril§ ve dil§ilnil§lerin d1§mda kalarak vc millct<;c dayam~ma ve bUtUnlc§meyi ama9 edinerek C>zel kanununda 

gosterilen gl>revleri yerine getirir. 11 285 

2 a~ustos 1983 gun ve 83/6925 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi286•yte biitiin 

kurulu§lardaki, hukuk mii§aviri ile Basm ve Halkla lli§kiler MU§aviri kadrolan haril(, ba§mii§avir, mii§avir 

kadro ve iinvanlar1 iptal edilerek, yerine "uzrnan" kadrolan (Unvanlan) tahsis edilmesi iizerine, Ara§ttrma ve 

Planlama biriminde ba§mii§avir ve mii§avir kadrolannda gorcv yapan pcrsoncl, Ba§kanhk uzmanhg1 kadrolanna 

atand1. Aynca, 11 mart 1980 giin vc 16926 sayil1 Resmi Gazete'dc yaymlanarak yiiriirliige girmi§ olan 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Giirev ve <;ah§ma Y<inetmeligi'nin 58. maddesinde yeralan Ara§ttrma ve 

Planlama Ba§mil§avirligi'nin g6revlcrinin yUriillilmcsi ivin, 7 ckim 1983 tarih ve 209 say1h BU§kanhk onay1yla 

birimin ad1 "Ara§tirma ve Planlama Uzman!Jgi" oldu. Bu dUzcnlcmeler sonucu, 8 eyliil 1983 ile 17 temmuz 1984 

tarihleri arasmdaki Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 6rgiit yap1s1 ~cma 17'deki §ckli alm1§trr. 

14 arahk 1983 tarihli Resmi Gazete'nin mUkerrcr say1smda yaymlanan 190 sayd1 Genel Kadro 

ve Usulii Hakkmda Kanun Htikmtinde Kararname'de kamu kurum ve kurulu§larma ait kadrolarm 

ihdast, iptali ve kulla01Jmas1yla ilgili konularda gene! ilke ve usullcr getirildi. Bu diizenlemenin Ger;ici 2 nci 

maddesi geregince, 18 temmuz 1984 tarihli ve 84/8360 say1h Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi287'nin eki olarak yaymlanan ve 190 say1h Kanun HUkmOnde Kararname'nin eki sayilan 

cetvellerde, Bakanhklar ve bagh kurulu§Iann kadrolan ycrald1. Boylece, 27 eyliil 1984 tarihli ve 3046 say1h 

Bakanhklarm Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda 174 Say1h Kanun Hiikmunde Karaname ile 

13/12/1983 Gun ve 174 Say1h Bakanl1klarm Kurulu§ ve Gorev Esaslari Hakkmda Kanun 

Hiikmiinde Kararnamenin Baz1 Maddelerinin Kald1rilmas1 ve Baz1 Maddelerinin 

De~i§tirilmesi Hakkmda 202 Say11t Kanun Htikmtinde Karanamenin De~i§tirilerek Kabulii 

Hakkmda Kanun288 hiikiimleri geregincc, hakanhklann ve bagh kurulu§larm 6rgiit yaptlart ve kadro 

iinvanlan standardize ve reorganize edildi. 

84 Bu metin Dant§ma Meclisi Tutanak Dergisi, I, 1 O (1982)'nin en sonuna eklidir. 

285 2709 say11J ve 7 kas1m 1982 tarihli TUrkiye Cumhuriyeti Anayasas1. 

286 An1lan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 8 eylOI 1979 gun ve 18159 say11J Resmi Gazete'de 
yayinlanm111t1r. 

287 Bu kararname Resmi Gazete'de yaymlanmam1~t1r. Kararname'nin metni i9in bkz. N.AytOrk - Y.Cfelik -
E.$ahinarslan, Diyanet /§leri 8a§kanl!g1 Te§kilat Tarihqesi (1924-1987), 100,-110. 

288 R.G. 9 ekim 1984-18540, 1-11. 
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84/8360 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamcsi cki cctvcllcrde yeralan ve Diyanet l§leri Ba§kanhg-1'na 

tahsis edilen kadrolarla B~kanhk merkez orgOLO, 3046 sayih Kanun'a uygun olarak yeniden Orgiitlendi. Buna 

gore, Ba§kanhk merkez Orgiltilnde "dam~ma vc karar organlan" olarak Din l§leri Ytiksek Kurulu B~kanhg-1 ve 

Mushaflan lnceleme Kurulu Ba§kanhg1; "dam~ma vc dcnctim birimleri" olarak Tefti§ Kurulu B~kanhg1, Hukuk 

Mil§avirligi, Ara§tirma Planlama ve Koordinasyon Daircsi Ba§kanhg1; "ana hizrnet birimleri" olarak Din 

Hizmetleri Dairesi Ba§kanhg1, Hae Dairesi Ba§kanhg1, Dini Yaymlar Dairesi Ba§kanhg1, Dt§ lli§kiler Dairesi 

Ba§kanhg1; "yard1mc1 birimler" olarak da Pcrsonel Dairesi Ba§kanhg1, tdari ve Mali l§ler Dairesi Ba§kanhg1, 

Savunma Uzmanhg1 ve aynca do!l;rudan Ba§kanhga ba!l;h Doner Sermaye l§letme Miidiirliigil kuruldu. Ta§ra 

Orgiitilnde adet olarak il milftillilgil 67, il9e mOftOlilgil 582, egilim merkezi mildilrlilgil 7; yurtd1§1 Orgiitii 

olarak da Din Hizmetleri Mil§avirligi 16, Din Hizmetlcri Atqcligi I ?'ye ula§t1. Bu ye~eve iyinde Diyanet 

l§leri B~kanhgi Orgilt yap1s1 Serna 19'da gOstcrilmcktedir. 

18 ekim 1984 tarih ve A 1/134/173 say1ll Ba§kanltk i§Jemi289•yJe isimlendirilmi§ olan 

Yatmm ve ln§aat Milhendisligi, 7 ocak 1986 tarih ve 1\16/170/109 say1h i§lemle290 "Daire 

Milhendisligi" olarak de~;i§tirildi. 28 may1s 1987 tarih ve Al/154/23 say1h i§lemle291 de 

Ara§tirma Planlama Koordinasyon Daircsi Ba§kanlig1 bOnycsinclc ycralan §ube mildilrlilklerinin ismi yeniden 

belirlenerek Organizasyon ve Metocl Subcsi MOdOrltigO "Yiinctimi Geli~tirme ~ubesi MUdUrlilgU", Ara§tirma ve 

lstatistik Subesi Miidilrlilgil "lstatistik ~ubcsi MiidiirHigU", Biitc;c-Plan ve Koordinasyon Subesi Miidilrlilgil de 

"Plan ve Biltr,:e ~ubesi MUdilrlilgU" olarak dcgi§tirilcli. Aynca, 3391, 3392 vc 3399 say1h Kanun'larla 111 ilye 

kurulmas1 ilzerine ilye milftillilgil say1s1 cla 693'c ula§t1. Bu duzcnlcmelerle Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Orgill 

yap1s1 Serna 20'deki gOrilnilmil kazanm1§t1r. 

28 nisan 1989 tarihli ve 89/14086 sayil1 Bakanlar Kurulu Kararnamesi292 ile Diyanet l§leri B~kanhg1 

11 Milftillilklerinde birer Sube Miiclilrlilgunun kurulmas1 kararla§tmld1. Bakanlar Kurulu aynca 9 nisan 1990 

tarihinde, 12 mart 1986 tarih ve 3268 say1h, 9 nisan 1987 tarih vc 3347 say1h, 12 ekim 1988 tarih ve 3479 say1h, 

1 haziran 1989 tarih ve 3569 sayll1 kanunlarm vcrdigi yctkiyc dayanarak 633 say1h Kanun'da degi§iklik 

yap1lmasma karar verdi. BOylelikle, 416 sayil1 633 Say1h Diyanet l§leri Ba§kanh1t1 Kurulu§ ve 

Gorevleri Hakkmda Kanunun Baz1 Maddelerinin Dejti§tirilmesi Hakkmda Kanun 

Hiikmiinde Kararname ile Din l§leri Yilksck Kurulu Oyclcrinin say1s1 16 ve gOrev silreleri yedi ytl olarak 

belirlendi. Bu dilzenlemeyle, uyelerin bir kismmm Aday Tcspit Kurulu'nun seyecegi iki misli aday arasmdan 

Diyanet l§leri B~kan1 tarafmdan saptanacag1 csas1 bcnimscnmi§ti. Bu ko§ullar yCryevesinde Orgiltiln yap1s1 ~ema 

21 'deki hale ula§mt§tir. 

1924'den 1990'a uzanan si.ire9 i9indc Diyanct l§lcri Ba~kanhg1 orgi.itilniln geli§mesini ve geni§lemesini 

gorse! olarak da aytkya ortaya koyan §emalar a~ag1claki sayfalarcla sunulmaktadir. Bu §emalan takiben, Diyanet 

l§leri B~kanhg1 Orgiitlenmesi hususunda ortaya r,:1kt1g1 clii~Oniilcn hukuki sorunlar tartt§tlacakttr. 

289 l§lemin metni iqin bkz. N.Ayt0rk-Y.Qelik-E.$ahinarslan, Diya.net 1$feri Ba.$ka.n/Jg1 Te!}kila.t Ta.rihr;esi 
(1924-1987), 162-163. 

290 l§lemin metni iqin bkz. N.Ayt0rk-Y.Qelik-E.$ahinarslan, Diya.net 1$feri Ba.$ka.nflg1 Te!jkila.t Tarihr;esi 
(1924-1987), 164. 

291 l§lemin metni igin bkz. N.Ayt0rk-Y.Qelik·E.$ahinarslan, Diyanet /!}Jeri 8a!}kan/1g1 Te!}kilat Tarihr;esi 
(1924-1987), 165. 

292 Arnlan dOzenlemenin metni igin bkz. A.G. 16 ekim 1989-20314. 
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HAVRAT HADEMESI ZATl$LERI SICIL VE YAYIN Y AZll$LERI VE EVRAK 
1$LEBJMllD0RLOG0 LEVAZIM M0D0RL0~.0 MODORLOGO MODORLOGO 

TA$RA TE$KILATI 
- -- - - - - - - -- ---- -------------·-

VILA YET 
MOFTOLOGO (63) 

I 

KAZA 
MOFTOLOGO (434) 

$EMA 7 



M0$AVERE VE DINI BA$KAN 
ESERLERl lNCELEME i----

KURULU BA$KAN YARDIMCISI (1) 

MUSHAFLARI lNCELEME 
KURULU BA$KANLIGI 

I I I I 

HAYRA T HADEMESI ZA T 1$LERI SICIL VE YAZI 1$LERI VE YAYIN 
MODORLOOO LEVAZIM MODORLOCO EVRAK M0D0RL0GO MODORLOGO 

I I Dini Yaymlar Doner I 
Sermaye l~latmesi 

TA$RA TE~KILATI 
-- - - - - - - ------- --------------- · 

VILA YET 
MOFTOLOCO (66) 

I 

KAZA 
MOFTOLOGO (431) 

$EMA 8 



BA$KAN 

BA$KAN YARDIMCISI (2) ~-----,. • .,, •• ,. ••• , 
DIN !$LERI Y0KSEK : ADAY TESPIT : ... ,,,. .. .,,,,. .... ,,,.,,,. ... _ .. _,,,.,,,. ...... .-: ' 

f<URULU BA$KANUCI : KURULU l 
~-----············4 

I I 

TEFT1$ KURULU HU KUK 
BA$KANLIGI M0$AVIRLIGI 

I I DAIRE TABIPLIGI I I DINI HIZMETLER VE DIN GCREVLILERINI I 
OLGUNLA$TIRMA DAIRE BA$KANLIGI H DONATIM M0D0RL0GO I 
H Olgunla~trrma MOdOrlOOO I H SIVIL SAVUNMA UZMANLl~I I 

Derleme ve Yayrm MOdOrlO~O I YPERSONEL DAIRESI BA$KANLICI I 
i Mushaflar lnceleme K. Bali. I 1 CzlOk l~lerl MOdOrlO~O I 

Dini Yayrnlar Doner Ser. l!il. I YEvrak ve ldarl l~ler MOdOrlO~O I 

TA$RA TE$KILATI 
----- --- ------- .. - --------- --- --

I IL MOFTOLO~O (67) I 
I 

j IL<;E MOFTOLOGO (571) I 

$EMA 9 



BA$KAN 

BA$KAN YARDIMCISI (2) ,. ................. , 
DIN !$LERI YOKSEK I ADAYTESPIT I ....... , .. ,,., ... ~ ' 

KURULU BA$KANLIGI ! KURULU ! .,.,,, .•......•.... ~ 
I I I 

I TEFTI$ KURULU 
11 

HU KUK I I ARA$TIRMA PLAN VE PROGRAM I BA$KANUGI M0$AVIRL1GI BOTQE BA$M0$AV1RL1GI 

i Organizasyon ve Metod MO§avlrligi I 
-i Planlama MO§avirligi I 
-f Program-BOt<ie MO§avlrliQI I 

I 

~ DAIRE TABIPLIGI I l DINI HIZMETLER VE DIN G0REVLILER1N1 ' 
OLGUNLA~TIRMA DAIRE BA$KANUGI H OONATIM MODORLOGO I 
H Olgunla§trrma MOdOrlOQO I -I SIVIL SAVUNMA UZMANUGI I 
i Dr§ Hlzmetler MOdOrlOQO I YPERSONEL DAIRESI BA$KANUGI I 

Oerleme· ve Yayrm MOdOrlOQO I ... OzlOk l§leri MOdOrlOQO 

H Mushaflar lnceleme K. Ba§. I - Evrak ve ldari l§ler MOdOrlOQO 

Dini Yayrnlar Doner Ser. 1§1. I 
TA$RA TE$KlLATI ._,.. ____________ 

---------------· 
I 

' 
IL MOFTOLOGO (67) I EOITIM MERKEZI 

I M0D0RL0G0(3) 

j tLQE MOFTOLOGO (571) I 

$EMA 10 



BA$KAN 

BA$KAN YARDIMCISI (2) r··---,.·-····----.., 
DIN !$LERI YOKSEK I ADAY TESPIT I ····-···--·······J , 

KURULU BA$KANLl~l ! KURULU i 
·------------------· 

I I I 

I TEFTl$ KURULU 
11 

HU KUK I I ARA$TIRMA PLAN VE PROGRAM 
BA$KANLl~I M0$AVIRLl01 BOTQE BA$ M0$AVIRLICI 

H Organizasyon ve Meted MO§avirliQi f 

rl Planlama MO§avirliQi 1 
Y Program-Butc;e MO§avirliQI I 

I H DAIRE TABIPLICI I DINI HIZMETLER VE DIN GOREVLILERINI 
OLGUNLA$TIRMA DAIRE BA$KANLICI rl OONATIM M0D0RL0CO I 
H Olgunla§tirma MudOrlOi:JO H SlvlL SAVUNMA UZMANLl~I I 
..... 

01§ Hizmetler MOdOrlOijO LjPeRsoNEL DAtREsl BA$KANua1 I 
- Derleme ve Yay1m MOdOrlOQO H OzlOk l§leri MOdurlOQO 

H Mushaflar lnceleme K. Ba§. I ~ Evrak ve ldari l§ler MudOrlOQO 

Dini Yaymlar Doner Ser. 1§1. f 

TA$RA TE$KILATI 
--------------

____________ , ____ 

I IL MOFTOLOOO (67) I 
I 

j IL<;E MOFTOLOOO (571) I 

$EMA 11 



I 

BA$KAN 

BA$KAN YARDIMCISI (2) ,----------------"; 
DIN !$LERI VOKSEK ...................... ! ADAY TESPIT ! 

KURULU BA$KANLIGI i KURULU t 
'··-·--------------

I I I 

TEFT1$ KURULU 
11 

HU KUK I I ARA$TIRMA PLAN VE PROGRAM I 
BA$KANLIGI M0$AVIRLIGI B0TQE BA$M0$AVIRLIGI 

I Organizasyon ve ~ H Program-BOtQEJ I Metod MO§avirli~I MO§avlrli\'.11 

I Planlama ~y Basin ve Halkla I 
MO§avirligi lii§kiler MO§avirliQi 

I H DAIRE TABIPLIGI I • DINI HIZMETLER VE DIN GOREVLILERINI 
OLGUNLA$TIRMA DAIRE BA$KANUGI H DONATIM MODORLOGO I 
H Olgunla§ttrma MOdOrlOQO H SIVIL SAVUNMA UZMANLIGI I 
H Dt§ MOnasebetler MOdOrlOQO yrERSONEL DAIRESI BA$KANLIGl I 
-!-·· c;,;·H1;·,;;;1i;; · ;;ocio-riuo·il- • • i 
~-------------------------------~ 

H OzlOk l§leri MOdOrlOQO 

Detleme ve Yay1m MOdOrlOQO Ll Evrak ve ldari l§ler MOdOrlOQO 

H Mushaflan lnceleme K. Ba§. I 
Dini Yayinlar Doner Ser. 1§1. I 

TA$RA TE$KILATI 

IL MOFTOLOGO (67) 

ILQE MOFTOLOGO (571) 

$EMA 12 

EGITIM MERKEZI 
MOD0RLOG0(3) 



BA$KAN 

BA$KAN YAROIMCISI (3) " ••• ., ........ ,, •• , 
DIN 1$LERI YOKSEK 

KURULU BA$KANLIGI 

,__ _________ ___. I ADAY TESPIT I 
t---~-----1*·------------,---{ : 

TEFTI$ KURULU 
BA$KANLIGI 

HUKUK 
M0$AVIRLIGI 

DINI HIZMETLER VE DIN G0REVLILER1NI 
OLGUNLA$TIRMA DAIRE BA$KANLIGI 

Olgunla§tlrma 
MOdOrlOOO 

Derleme ve 
Yay1m MOdOrlugu 

D1§ MOnasebetler 
MOdOrlO!)O 

Hae l§leri 
MOdOrlO~il 

Mushaflar lnceleme K. Ba§. 

Dini Yayinlar Doner Ser. 1§1. 

I KURULU I 
l ••••••••••••••••• 1 

ARA$TIRMA PLAN VE PROGRAM 
BOTQE BA$MD$AVIRLIGI 

Organizasyon ve 
Meted MO§avlrli(11 

Planlama 
MO§avirliOi 

Program-BOtc;e 
MO§avirliOI 

Basin ve Hallda 
lli§kiler MO§avirliai 

DAIRE TABIPLIGI 

DONA TIM MODORLOGO 

SIVIL SAVUNMA UZMANLIGI 

OzlOk l§leri MOdOrlOgO 

Evrak ve ldari l§ler MOdOrlO~O 

TA$RA TE$K1LATI 

IL MOFTDLOGO (67) EGITlM MERKEZI 
MODORLOc'.'>0(3) 

ILCE MOFTOLOGO (571) 

$EMA 13 



BA$KAN 

BA$KAN YARDIMCISI (3) 

~--···-······---~----------------··· ------~ DAIRE BA$KANLAR KURULU ! 
'·····················-------------J r··································• DIN 1$LERI VOKSEK 

KURULU BA$KANLIOI 1-------i------: ADAY TESPIT KURULU j 
~----------------------------------! 

TEFTI$ KURULU 
BA$KANLIGI 

HU KUK 
M0$AVIRLl~I 

DINI HIZMETLER OLGUNLA$TIRMA 
DAIRESI BA$KANLIOI DAIRESI BA$KANLl01 

Egitlm KOtOphane ve 
MOdOrlOgO Ar§iV MOdOr. 

Derleme ve 
Yay1m MOdOrlOgO 

Mushaffar 
lnceleme K. Ba§. 

Dini Yaymlar Doner Ser. 1§1. 

Dini Hizmetler Hae §lerl 
MOdOrlOl}O MOdOrlOOO 

ARAlFIRMA VE PLANLAMA 
DAIRESI BA$KANLl~I 

Organizasyon ve 
Metod MO§avirligi 

Planlama 
MO§avirl~i 

Program-BOtc;e 
MO§aVlrligl 

Basin ve Halkla 
lli§kiler MO§avirliOi 

KOORDINASYON VE DEOER
LENDIRME DAIRESI BA$KANLIGI 

DAIRE T ABIPLl~I 

DONATIM MODORLOGO 

SIVIL SAVUNMA UZMANLIGI 

PERSONEL DAIRESI BA$KANLl~I 

Atama l§leri 
MOdOrlOgO 

Sicil l§leri 
MOdUrlogo 

BOtc;e ve Muha
sebe l§leri Mod 

Evrak ve ldari 
l§ler MOdOrlOgO 

TA$RA TE$KILATI YURTDl$1 TE$KILATI 

IL MOFTOLOGO (67) 

IL<;E MOFTOLOGO (571) 

EGITIM MERKEZI 
M0D0RL0~0(5) 

$EMA 14 

DIN HIZMETLERI 
M0$AVIRLIGl(10) 



BA$KAN 

BA$KAN YARDIMCISI (3) 
DIN 1$LERI VOKSEK 

KURULU BA$KANLIGI 

TEFTI$ KURULU 
BA$KANLIGI 

DINI HIZMETLER 
DAIRESI BA$KANLIGI 

HAC DAIRESI 
BA$KANLIGI 

OLGUNLA$TIRMA 
DAIRESI BA$KANL1a1 

HUKUK 
M0$AVIRLIGI 

Dini Hizmetler 
MOdilrlOQO 

Hae l§leri 
MOdOrlOQO 

EQitim 
MOdOrlOQO 

KOtOphane ve 
Ar§iv MOdOr. 

Derleme ve 
Yaytm MOdilrlOQO 

Mushaflar 
lnceleme K. Ba§. 

Dini Yaymlar Doner Ser. 1§1. 

ARA$TIRMA VE PLANLAMA 
OAIRESI BA$KANLIGI 

Organizasyon ve 
Meted MO§avirliQi 

Planlama 
MO§avirligi 

Program-BOt~e 
MO§avirliQi . 

Basin ve Halkla 
lli§kiler MO§avirl~i 

KOORDINASYON VE OEGER
LENDIRME DAIRESI BA$KANLIGI 

DAIRE TABIPLIGI 

DONATIM M0D0RL0GO 

SIVIL SAVUNMA UZMANUGI 

PERSONEL DAIRESI BA$KANLIGI 

Atama l§leri 
MUdUrlOQU 

Sicil l§leri 
MUdOrlOQU 

BUt~e ve Muha
sebe l§leri MOd 

Evrak ve ldari 
l§ler MOdUrlOQO 

TA$RA TE$KILATI YURTOl$1 TE$KILATI 

-------------------------------
IL MOFTOLOGO (67) 

ILQE MOFTOLOGO (571) 

EGITIM MERKEZI 
M0D0RL0G0(5) 

$EMA 15 

DIN HIZMETLERI 
M0$AVIRLIGl(10) 



BA$KAN 

.· BA$KAN YARDIMCISI (3) 
DIN )§LERI VOKSEK. 

KURULU BA~KANLIGI 
. ., 

I I I 

I TEFTI$ kURULU 
11 

HU KUK I I ARA$TIRMA VE PLANLAMA I BA$KANLIGI M0$AVIRLIGI DAIRESI BA$KANLIGI 

H Organizasyon ve Metod MO§avirliQ' 

l...f Planlama MO§avirliQi I 

,. DINI HIZMETLER OLGUNLA$TIRMA 
DAIRESI BA$KANLIGI DAIRESI BA$KANLIGI 

I Dini Hlzmetler~ Hae l§leri I EQitim 
~ 4 KOtOphane ve I 

MOdOrlOQO MOdOrlOQO MOdOrlOQO Ar§iv MOdOr. 

Oerleme ve r y Mushaflan .I 
Yay1m MOdOrlOQO lnceleme K. Ba§. 

Dini Yayinlar Doner Ser. l§I. I 

PERSONEL OAIRESI BA$KANLIGI -t SIVIL SAVUNMA UZMANLIGI I 
-t 

' 
Atama l§lerl BOt9e ve Muha- DAIRE TABIPLIGI -MOdOrlOQO sebe l§leri MOd -t DONATIM MOOORLOGO I Slcil l§lerf Evrak ve ldare 
MOdOrlOQO ... l§leri MOdOrlOQO 

---- TA$RA ··TE$KILATI YURTOl$1 TE$KILA Tl ------------------ - -- ----------
I 

I IL MOFTOLOGO (67) EGITIM MERKEZI DIN HIZMETLERI 

I 
M0D0RL0G0(5) M0$AVIRLIGl{1 O) 

I tl<;E MOFTOLOGO (571) I 

~EMA 16 



BA$KAN YARDIMCISI (3) 
OIN 1$LEAI YOKSEK 

l<URVLU. BA$KANL101 

TEFT1$ KURULU 
BA$KANLIQl ., 

DINI HIZMETLER 
DAIRESI BA$kANUGI 

HAC OAIRESI 
BA$KANLIGI 

OLGUNLA$TIRMA 
OAIRESI BA$KANLIQI 

HU KUK 
M0$AVIRLIOI 

Dini Hizmetler 
MOdOrtogo 

Hae l§lerl 
MOdOrlO()O 

EOltim. 
MOdOrlOOO 

KOtOphane ve 
Ar§iV MOdOr. 

Derleme ve Mushaflan 
Yaytm MOdOrlOOO lnceleme K. Ba§. 

Dini Yayrnlar 
Daner Ser. 1§1. 

ARA$TIRMA VE PLANLAMA 
DAIRESI BA$KANUQI 

Organizasyon ve Metod MO§avirlig 

Planlama MO§avirliOi 

KOORDINASYON VE DEGER
LENDIRME DAIRESI BA$KANLIGI 

Koordinasyon ve Deger. Mud. 

DAIRE TABIPLIGI 

OONATIM MODORLOGO 

SIVIL SAVUNMA UZMANLIGI 

PERSONEL DAIRESI BA$KANLIQI 

Atama l§leri 
MOdOrlOOO 

Sicil l§leri 
MOdOrlOOO 

BOt~e ve Muha
sebe l§leri MOd 

Evrak ve dari 
l§ler MOdOrlOgO 

TA$RA TE$KILATI YURTD1$1 TE$KILATI 

IL MOFTOLOGO (67) 

ILQE MOFTOLOGO (571) 

EGITIM MERKEZI 
M0D0RL000(5) 

~EMA 17 

DIN HIZMETLERI 
M0$AVIRLIGl(1 O} 



BA$KAN 
. , . .. · .. , .... BA$KANYARDIMCISI (3) 

DIN 1$LERI vei~SEK 
l<URULU .B.4.$1'.<ANL!Q! ... 

. .,.· ·, -·, ... ' · •: '· ·. ~ 

TEFTI$ KURULU 
BA$KANLIGI . 

BASIN VE HALKLA ARA$TIRMA ve HUKUK 
1Ll$KILER M0$AVIRLIOI PLANLAMA UZMANLIOI M0$AVIRLIOI 

DINI HIZMETLER 
DAIRESI BA$l<ANLIGI 

HAc DAIRESI 
BA$KANLIGI _ 

OLGUNLA$TIRMA . 
DAIRESI BA$f<ANLIGJ 

Dini Hizmetler 
MOdOrlOOO 

Hae l§lerl 
MOdOrlOOO 

EOltlm 
MOdOrlOOO 

KOtOphane ve 
A11iv MOdOr. 

Derleme ve Mushaflar1 
Yayrm MOdOrlOOO lnceleme i<. Ba§. 

Dini Yaymlar 
Daner Ser. 1,1. 

KOORDINASYON VE DEOER
LENDIRME DAIRESI BA$KANLl~I 

Koordlnasyon ve DeOer. MOd. 

DAIRE TABIPLIOI 

OONATIM M000RL000 

SIVIL SAVUNMA UZMANLl<ll 

PERSONEL DAIRESI BA$KANUOI 

Atama l§lerl 
MOdOrlOOO 

Slcil l§leri 
Mi.idOrli.iOO 

BOtqe ve Muha
sebe l§lerl MOd 

Evrak ve dari 
l§ler MOdOrlOQO 

TA$RA TE$KILATI YURTDl$1 TE$KILATI 

IL MOFTOLOOO (67) 

IL<;E MOFTOLOOO (571) 

EOITIM MERKEZI 
M000RL000(5) 

$EMA18 

DIN HIZMETLERI 
M0$AVIRLl01(10) 



BA$KAN 
! l, ~ 

' ' •· ./, / ,. ,, '''· .. • BA~~N YARD IMC IS I (5) 

DIN 1$LERI YOJ<SEK 
~ .,,.. ,' ' ' \ ' ·' 

. ,. .,QAN~MA VE. l<ARAR OAGANLARI MUSHAFLARI INCELEME 
KURULU BA$K.4NL1Gi.. , KURULU BA$KANLl01 

' ', .. ' . '; ,. DAN~VEDENETIM BIRIMLERI 
I " ·•' ·. ,.. ·;: '·" 1' ' I I 

TEFTI$ KURULU HUKUK ' I ARA$TIRMA PLANLAMA ve KOORDINASYON I 
BA$KANLIGI ., .. M0$AVIRLIOI DAIRESI BA$KANLl01 

' ~ Organizasyon ve Meted $b. Md. I 
-i Arattirma ve lstatistik $b. Md. I 

I 
-f BOt9e Plan ve Koordinasyon $b. Mdl 

', ... .. r " · •. ' ' '" ANA HIZMET BIRIMLERI 
.- ~ ·-·--· '' 

f.-1 DIN HIZMETLERI OAIRESI BA$KANLl~I I I DINI YAYINLAR DAIRESI BA$KANU01 ~ 
-4 Din Hlzmetlerl $b. Md. -. · I - Derleme ve Yaym $b. Md. I 
H lrtat Hlztnetlerl $b. Md. . " - SOreli Yaymlar $b. Md. I 
:......t Vakil Hesaplama $b. Md • . - Kutuphane $b. Md. I 

~ HAC DAIRESI BA$KANU01 I I 01$ ILl$KILER DAIRESI BA$KANU01 I-
- Hae l,ieri $b. Md. H Dit llitkiler $b. Md. I - Umre loterl $b. Md. ·, H Yurtd1t1 Din Hizmetlerl $b. Md. I 
-I Hae EOltlml ve. Rehberlik $b. Md. y Yurtd1t1 Din Egitiml $b. Md. I 

L( DIN EOITIMI DAIRESI BA$KANLIOI I 
-I Din EOltlml §b. Md. . 

~ Hizmeti9l EOitim $b. Md. 

-I Program Gelittirme $b. Md. 

' ... ·, . YARDIMCI BIRIMLER 

4°PE~$PNE~ .. DAIRESlBA$KANLIGI. . -. · . ~:·..:. · ·:; ~ . .. ~ · ':' .,,·: SIVIL SAVUNMA UZMANLIOI ~ 
I Atamal $b. Md. I-~ Slcll $b.Md. DONER SERMAYE 1$LMD. -
I Atama II $b. Md ... ~ Tahsls $b. Md. 

IDARI VE MALI 1$LER DAI. B$K. -I Kadro Sb. Md. J- Olsiplln ve Def1erlendirme I 
... $b.Md. Mall ltler $b. Md _,_ Malzeme $b.Md. 

Genet Evrak Sb. Md. ,.. Daire TabloliOI 

Protokol Basin ve ,.._ ldarl ve Sosyal 
Halkla llitkller $b. Md ltler $b. Md. 

I Yatmm ve lntaat I 
MOhendisligi 

TA$RA TE$KILATI YURTDl$1 TE$KILATI 
------------- ~---------------· ·- . ,. ., 

I I I 
IL MOFTOLOGO (67) I EGITIM MERKEZI DIN HIZMETLERI M0$AVIRLIGl(16) I 

r .MODORLOGO<n 
ILCE MOFTOLOGO (582) I I ATE$ELIK(17}j 

$EMA 19 



H 
H 
1 

• \ 

1 ~ 

. •' 

,· ··'·1 

. ..~ . . ' 

.·· .. 

. . 

t · \ · 

BA$KAN 
... 

. ... BA$KAN YARDIMCISI (5) 
L ' ... ... ; ''· •i: "; ' ;: .. 

.' ".\· I ' I 

TEFTI$ KURULUBA$1<ANLIOI . · .. .. .. I ARA$TIRMA PLANLAMA ve KOORDINASYON I 
HUKUK M0$AVIRL1al ,, ·'" , , I DAIRESI BA$KANLIOI 

DIN 1$LERI YOKSEK l<URULU BA$KANLl01 I H Yonetlml GeH§tirme $b. Md. 

L.f MUSHAFLARI INCELEME KURULU BA$KANLI01 I 1 lstatistik $b. Md. 

~ Plan ve BOtc;e $b. Md. 

H DIN HIZMETLERI OAIRESI BA$1<ANLIOI I I DINI YAYINLAR DAIRESI BA$KANLIOI I-
H Din Hlzmetlerl $b. Md. · · .. H Derleme ve Yaym $b. Md. 

- lrtat Hlzmetlerl $b. Md; . - SOreli Yayinlar $b. Md. 

- Vaklt Hesaplama $b. Md. - KOtOphane $b. Md. ... . 

H HAC DAI RES I BA$KANLIOI. I I 01$ IL1$KILER DAIRESI BA$KANLl~I I-
H Hae l§lerl $b. Md. H DI§ lli§kiler $b. Md. 

.H Umre l§Ierl $b. Md. H Yurtd1§1 Din Hizmetleri $b. Md. 

L.I Hae Egitiml ve Rehberllk $b. Md. H Yurtdt§I Din Egitimi $b. Md. 

H DIN EOITIMI DAIRESI BA$KANLI01 I 
- Din Egltiml $b. Md. 

- Hizmetlc;I Egitlm $b. Md. 

L.I Program Gelli;tirme $b. Md. 

4PERSONEL OAIRESI BA$KANLl~1 I SAVUNMA UZMANLl~I J-
I Atama I $b. Md. J.. ~ Sleil $b.Md. I DONER SERMAYE 1$L.MD. t-
f Atama II $b. Md. ·H Tahsls $b. Md. I 

PROTOKOL BASIN VE HALKLA r 
I Kadro Sb. Md. Oislplln ve Oegerlendirme I ILl$KILER M000RL000 

$b. Md. 
r-BILGI 1$LEM MERKEZI MO. 

IOARI VE MALI 1$LER DAI. B$K. J-
Mali li;ler $b. Md - Malzeme $b.Md. 

Genel Evrak $b. Md. ,.._ Daire Tabipligi 

Daire MOhendisligi ldari ve Sosyal 
l§ler $b. Md. 

TA$AA TE$KILATI YURTDl$1 TE$KILA Tl 
·-~·-·· ·····-- -- ----------------· I I I 

IL MOFTOLOOO (67) I EOITIM MERKEZI DIN HIZMETLERI M0$AVIRLl01(16) 
I M0D0RL000(7) 

ILCE MOFTOLOOO (693) I I A TE$ELlK(17) I 

$EMA 20 



BA$t<Afi 

BA$KAN YARDIMCISI (5) 

i······Ai5;\v·~si31:r·i<iJFtljllj·····1 ..... 
•...•...•.......•............••...... , 

I 

H TEFTI$ KURULU BA$KANLIGI I ARA$TIRMA PLAN LAMA ve KOORDINASYON I 
H HUKUK M0$AVIRLIGI I . . · DAIRESI BA$KANLIGI 

H DIN l$LERI YOKSEK KURULU BA$KANLIGI I H YOnetlml Geli§tirme $b. Md. 

Li MUSHAFLARI INCELEME KURULU BA$KANLIGI I H lstatlstik $b. Md. 
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Diyanet f§Ieri Ba§kanh~t Orgiitii Sorunlar ve Di.i~i.inceler 

Bu noktaya kadar Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm, kuruldugu 1924'den 199l'e uzanan silrey 

iyinde orgilt yap1smda gorillen degi§imler, ilgili her bir ayn kural-i§lem arac1hg1yla nakledildi. Bu 

a§amada da uygulamamn uyand1rd1g1 hukuki soru(n)lar vc bunlara ili§kin dil§ilnceler tartl§Ilacaktir. 

a) Yiiriitme Orgam ve Genel Diizenleyici l§lem Yapma Yetkisi 

Diyanet l§leri Ba§kan1Ig1 orgtitilnti olu§turan kural-i§lemler organik baklmdan 

degerlendirildiginde, bunlarm bir k1smmm yasama, bir ktsmmm da yilriltme i§lemi oldugu 

gorillmektedir. Kurumun orgiltii ilk y11Iarda hiitt;:C kanunlan ya da bcnzcri dilzenlemeler iyinde in§a 

edilmi§; ilk kez 1935'te kendine ozgil bir kanuna kavu§mu~tur. 2800 say1h Kanun ve bunda degi§iklikler 

yapan 3665 ile 5634 say1lt Kanunlan, kurumun tarihindc bir kilometrcta§I olan ve halen de 

degi§ikliklerle birlikte yilrilrliiktc bulunan 633 sayt11 Kamm izlcmi§tir. !dare hukuku bak1mmdan orgilt 

baglammda ilk gozahc1 nokta, 1970'lcrdcn itibarcn bu alanm tcmclde idari i§lemlerle diizenlenmekte 

olu§udur: onuncu §emada gostcrilen orgiltlcnmcnin hukuki dayanag1 22 may1s 1971 tarihli ve 7/2511 

say1h Bakanlar Kurulu Karamamesi; onbirincininkilcr Maliyc Bakanhg1'nm bir yaz1s1 ve 26 §ubat 1975 

tarihli ve 7/9619 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamcsi; onikincininki 13 nisan 1976 tarihli ve 7/11680 

say1h Bakanlar Kurulu Karamamesi; onilr;ilncilnilnkil 10 arallk 1976 tarihli ve 7/12998 say1h Bakanlar 

Kurulu Karamamesi; ondordilncilnilnkil 24 $Uhat 1978 tarihli vc 7/14656 say1h Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi; onbe§incininki bir Diyanct 1$lcri Ba$kanllg1 i$lcmi; onyedincininki 6 agustos 1979 tarihli 

ve 7/17989 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamcsi; onsckizincininki 8 eyliil 1983 tarihli 83/6925 say1h 

Bakanlar Kurulu Karamamesi; ondokuzuncununkilcr 18 tcmmuz 1984 tarihli 84/8360 say1h Bakanlar 

Kurulu Karamamesi ve bir Diyanet l§leri Ba~kanlig1 i§lcmi; yirmincininkiler de iki ayn Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 i§lemidir. Goriildilgil gibi, 1970'lcrclcn ba$layan vc 1990'lara dek uzanan silrey iyinde Diyanet 

l§leri Ba§kanhg1 orgiltlenmesinde yaptlan dcg;i$imlcrc dayanak olu~turan hukuki i~lemler arasmda 

organik anlamda tek istisnay1 olu$luran 1982 sayt11 Kanun'dur. 

Prof.Onar'm l(Ok geni~ vc kapsaml1 olduklnrm1 tcslim etmckle birlikte "geyici" olarak 

nitelendirdigi293 Kararnamekrin 1970'lcrdcn iLibaren uygulamada ncrcdeyse asli i§lem durumuna 

sokuldugu gorillmektedir. Somut inceleme alanim1zda da gozlcmlcnen bu uygulamanm gerekyelerini 

ara§tmp, "bu da amlan dC>nemden itibaren gcnel olarak Tiirk siyaset ve hukuk uygulamasmda gC>rillen 

293 S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esaslan I (3. basi-1966), 401. 
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«yilriltmenin gilrrlenmesi» e~ilimlerinin bir yansrmas1drr11 tfuiinden gorii§lere baglanabilecek tartt§malara 

varmay1 bir tarafa birakacak olursak294, hence somut uygulama baktmmdan ilgi r,:ekici g6riilen iki 

noktadan ilki, amlan i§lemlerle getirilen diizenlemelerin hirer Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 

gen;ekle§tirilmesinin hukuka uygun olup olmad1g1; ikincisi ise a§ag1da aynnuh olarak incelenecegi 

iizere, daha sonradan bir Anayasa Mahkemesi Karan ile iptal edildigi gC>riilen bir yasama i§lemiyle 

diizenlenmi§ bir alanda yiiriitmenin gerek 6nceden gerek sonradan yapttgi birtak1m kural i§lemlerin 

ger,:erliligi meselesidir. 

tlk nokta baglammda gerek 1961 gerek 1982 Anayasalanna bakt1g1m1zda, her ikisinde de 

Diyanet !§leri Ba§kanhg11na ili§kin maddelerde ozel kanununa yollama yapild1g1 goriiliir. Diger bir 

ifadeyle anayasakoyucu, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm "kanunla" diizenlenmesini emretmektedir. 633 

say1h Kanun bu gerekliligi kar§tlamaktadrr, ancak bu Kanun kapsam1 dt§mda getirilecek her diizenleme 

yine bir kanunla yap1lmahdrr. Yiiriitme orgam, ancak ve ancak Kanun'da yeralan hususlarda ve bu 

hususlarla r,:eli§meyecek iyerikte i§lemler ihdas edebilir. 

Yukanda da belirtildigi iizere, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na ili§kin olarak 1970-1990 

y11lar1 arasmda getirilen tek istisna dt§mda tiim diizenlemeler organik bak1mdan birer yiiriitme 

i§lemidir. Bu i§lemler incelendiginde, birer kadro karanamesi niteliginde olup, dayanak olarak ilgili 

y1lm Biltr,:e Kanunu'nun ilgili maddelerinin gosterildigi gorillmektedir. Oysa bu diizenlemeler 

kadrolara ili§kin birer diizenleyici i§lem olmanm C>tesinde, te§kilat bak1mmdan da ozel Kanun'da, yani 

633 say1h Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda Kanun'da 

bulunmayan yeni birimler ihdas eden diizenlemelerdir. Ara§tirma Plan ve Program Biitye 

Ba§mii§avirligi ve bilnyesinde yeralan Organizasyon ve Metod Mil§avirligi, Plan Mil§avirligi, Program-

Biltye Mii§avirligi; Dt§ Hizmetler Mildilrlilgil; Egitim Merkezleri; Di§ Milnasibetler Miidilrliigii; 

Basm ve Halkla lli§kiler Mii§avirligi; Di§ Miinasibetler Mildiirlilgii; Hae l§leri Miidiirliigil; Yurtd1§1 

Din Hizmetleri Mii§avirligi ve Ate§eligi; Koordinasyon ve Degerlendirme Dairesi; Hae Dairesi 

Ba§kanhg1; Yatinm ve 1n§aat Miihendisligi (Daire Miihendisligi) gene! diizenleyici i§lemlerle ihdas 

edilmi§; baz1lan kaldmlm1§ ya da isimleri degi§tirilmi§ birimlerdir. Yukanda ay1klanan ~erekyeyle, bu 

birimlerin Yiiriitme orgam tarafmdan ihdas edilmesinin !dare Hukukuna gore nitelendirilmesi "yetki 

gasp1"drr; diger bir ifadeyle kammca bu diizenlemeler "yetki" unsuru sakat ve dolay1s1yla hukuka aykm 

294 Gerek Yurutme ve ldarenin duzenleme yetkisi, gerek yurutmenin guc;lenmesi egilimlerini irdelemek 
konumuzun boyutlanni a§acakt1r; bu nedenle yanl1zca 1982 duzeni sonrasmda basllm1§ ve ilgili kuram 
ve goru§leri ozetleyen bir c;ah§maya yollama yapmakla yetinilecektir : B.Kuzu, Anayasa Hukukumuzda 
Yurotme Organmm DDzeh/eyici /§/em Yapma Yetkisi ve Gui:;lendirilmesi Egilimi, Istanbul 1987. 
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idari i§lemlerdir. 

Diger noktada ise ala.la takllabilecek sorulardan ikisi §Unlarchr: i) amlanlardan "5ncesi" 

evresini ele alacak olursak, akibeti ne olursa olsun, bir yasama faaliyetiyle diizenlenmekte olan bir 

alanda yiiriitmenin icraatta bulunma acelesi nasil yorumlanmahdrr? ii) "sonraki" evrede ise, iptaline 

hiikmedilmi§ olmakla birlikte, bir "yasama i§lemi"yle diizenlenmi§ olan bir alanda "yUriltme 

i§lemleri"yle aym diizenlemeyi saglamamn hukuk teknigi ve olabilirligi neyle a9iklanabilir? 

llgili durumu bir kez daha yakmdan inceleyecek olursak, 1974'ten itibaren yasama 

orgamnda 1965 tarihli ve 633 say1h Kanun'da birtak1m degi§ikliklere gidilmesi konusunda birtak1m 

hazirhklara giri§ildigi g0riilur295. Yukar1da ad1m ad1m izlenen ve maylS 1979'a dek uzanan yasala§ma 

siireci i9inde yiiriitme orgam yasama organmdan daha "atik" davranm1§ ve henilz 1982 say1h Kanun 

Resmi Gazete'de yaymlanarak yiirilrliige girmeden Once, 24 §ubat 1978 tarih ve 7/14656 say1h 

Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yle296, antlan kanunla OngOrillen yap1y1 gOzOniine alarak, 

Ba§kanhgm merkez Orgiitilnde gerekli degi§imleri saglayacak diizenlemeyi ortaya koymu§tur. Ote 

yandan, Anayasa Mahkemesi'nin 18 arahk 1979 tarih ve 46 say1h karanyla "bi¥im y5nUnden Anayasa'ya 

aykm" bulunarak iptal edilmi§ olan 1982 say1h Kanun'da yeralan diizenlemelerin tiimii, daha sonraki 

y1llarda yilriitme orgamnm yapt1g1 i§lemlerle hukuk alemine "yeniden" katilm1§trr. 

Yiiriitme ve ldarenin Ozerk (autonome) bir diizenleme yetkisi olmad1gmda hi9bir §iiphe ve 

tereddilt bulunmayan297 1961 Anayasas1 cer9evesinde dahi Yilriltme ve !dare organlar1, te§kilat, gOrev, 

yetki, personel ve usul unsurlanm i9eren idare alamm bir kanundan kuvvet almak kay1t ve §artiyle, ilke 

olarak, diizenlemek yetkisine sahiptir298. Ancak, irdelemekte oldugumuz somut olayda Oncelikle 

yukanda a9iklanan anayasal emirler; daha da dar baglamda bir yasama i§lemi ilzerinde Y asama organmm 

giri§tigi degi§iklikler ile sonradan Yarg1 organmm bu dilzenlemeleri iptal eden i§lemi sOzkonusudur. 

"Usulde paralellik" ilkesi geregince, bir kanun ancak ve ancak yine bir kanunla degi§tirilebilir, ya da 

yeniden diizenlenebilir. Bu ko§ullar altmda Yiiriitme organmm i§lemleri yetki alanmm d1§mda kalan, 

Yasama orgamnm alamna tecaviiz eden faaliyetlerdir. Duruma diger bir a91dan yakla§ilacak olursa, 

ldarenin genel dilzenleme yetkisinin smrrlanndan birinin de hie §iiphesiz, Prof. Balta'mn da ifade ettigi 

ilzere, "Ust hukuk kurallanna sayg1 11 299 oldugu gOriiliir. tdare'nin, somut olay1m1zdaki icraat1yla bu 

295 Bkz dn. 261 ile bagh ve izleyen metin. 

296 Bkz dn. 262 

297 L.Duran, "ldare Alanmm DOzenlenmesinde Te§rii ve Tanzimi Tasarruflann Sm1rlan", Istanbul 
Dniversitesi Hukuk FakO/tesi Mecmuas1, XXX, 3-4 (ayn basi-1965), 9. 

298 Ibid., 1 O; T.GOne§, TOrk Positif Hukukunda YOrOtme Organ mm DOzenleyici l§lemleri, Ankara 1965, 
116-117. 

299 T.B.Balta, /dare Hukuku I Genet Konular, Ankara 1970f72, 176. 
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sayg1y1 hiybir anlamda gostermedigi ortadadrr. 

Aym esaslar, ytiriitmeyi "yetk:i" olarak da niteleyen 1982 Anayasas1 yer<;evesinde de 

geyerlidir. TBMM'nin girWmi ya da izni olmadan Bakanlar Kurulu, olagan donemde hiybir konuyu 

ozerk biyimde dtizenleyemez; ancak kanundan kalkarak, onu a9Iklay1p tamamlay1c1 olagan dtizenlemeler 

yapabilir300. Anayasa yarg1s1yla iptal edilmi§ bir yasama i§lemi yerine, aym htiktimleri bir ytirtitme 

i§lemiyle hukuk alemine katmak hukuk teknigiyle asla bagda§amaz. 

b) Genel Diizenleyici i§lemlerin Yiiriirliik Kazanmalari 

Diizenleyici i§lemler yaym ve ilan yoluyla ilgililere duyurulmak gerekif301. Bu usul, 

!dare kar§1smda bireyin haklarmm korunmas1 baglammda onemli bir giivencedir. ldari i§lemin §ekil 

unsuru i9inde yer alan bu ilkeye uyulmamas1 ozellikle, Anayasada hiikme baglanm1§ diizenleyici 

i§lemler olarak tiiziik ve yonetmeliklerin Resmi Gazete'de yaymlanmas1 zorunlulugunun yeraldlg1 

1961 Anayasas1 yerr,:evesinde hukuka aykm, sakat bir i§lemin dogmasma yol ayar. 1982 Anayasas1'nda 

yay1mlanma zorunlulugu ilkesi yonetmelikler yoniinden bir degi§iklige ugram1§, hangilerinin Resmi 

Gazete'de yay1mlanacagmm kanunla diizenlenecegi belirtilmi§tir. Bu diizenlemeyi saglayan 3011 saytl1 

ve 24 may1s 1984 tarihli Resmi Gazetede Yay1mlanacak Olan Yonetmelikler Hakkmda 

Kanun302•cta ise, Ba§bakanhk, bakanbklar ve kamu tiizelki§ilerinin, i§birligine, yetki ve gorev 

alanlanna ait htikiimleri diizenleyen, kamu personeline ait gene! htikiimleri kapsayan, kamuyu 

300 L.Duran, " DOzenleme Yetkisi Ozark Say1labilir mi?", /dare Hukuku ve ltimferi Dergisi, IV, 1-3 (1983), 
42. Ayn1 yonde bir diger gorO§ igin bkz. T.Tan, "1982 Anayasas1 Yonunden Yurutme Gorevi ve 
Yetkisinin Niteligi (GOglO Devlet Ya da GOglO YurOtme)", Anayasa Yarg1s1, Ankara 1984, 36. Ote 
yandan kar§1 yonde bir gorO§ k;in bkz. M.K1ratli, "1924 ve 1961 Anayasalarmda ldarenin Kurulu§U (Bir 
Kar§1la§t1rma)", Tilrk /dare Dergisi, 341 (1973), 10-11. 1982 Anayasas1 gergevesinde bu tOr bir 
degerlendirme igin de bkz. E.Tezig, "Egemenligin Kullanilmasmda Yetkili Organlar", Milliyet, 14 agustos 
1982, 2. Prof. Yayla'ya gore de, a§ag1da belirtilen ve "kanun olmasa da ldari dOzenleme olabilir" sonucuna 
varan igtihatlann kabul ettigi esas1 savunmak ve hatta kabul etmek 1982 Anayasas1 kar§1smda daha 
kolayd1r. Bkz. Y.Yayla, /dare Hukuku I (2 nci bas1), Istanbul 1990, 107. 

Danl§tay, ozellikle 70'li y1llarda verdigi baz1 kararlannda «kamu yarannm gerektirdi!Ji hallerde, ldarenin gene! 
nitelikte dOzenleme yetkisine sahip oldugu hukukun gene! ilkelerindendir» (Dava Dalrelerl Kurulu, 28 
nisan 1972, E.968/709 - K.972/364, Amme /daresi Dergisi, V, 4, 201) diyerek; «ldarenin gene! ve 
asli dozenleme yetkisi» bulundugu gorO§OnO benimsiyordu (Dava Dalrelerl Kurulu, 5 may1s 1972, 
E.970/453 - K.972/385, Amme /daresi Dergisi, V, 3, 193). Dani§tay'a gore, ldarenin bir alani 
dOzenleyebilmesi igin «mutlak surette bu hususta yetki taniyan bir metnin varlig1 zorunlu» degildir (Dava 
Dairelerl Kurulu, 28 nlsan 1972, E.968/709 - K.972/364, Amme /daresi Dergisi, V, 5, 501); 
«hic;bir yasal metin olmasa dahi ldarenin gene! dOzenleme yetkisi ic;inde dOzenlemelerde bulunmas1 zorunlugu» 
vard1r (Dava Dairelerl Kurulu, 5 nlsan 1974, E.972/358 - K.974/437, L.Duran, /dare 
Hukuku Ders Not/an, Istanbul 1982, 392). 1982 Anayasas1 doneminde Anayasa Mahkemesi ve 
Yarg1tay'm da ayn1 yonde kararlan mevcuttur : Anayasa Mahkemesl, 11 ocak 1985, E.84/6, 
K.85/1, RG. 5 §ubat 1987-19363, 9; Yarg1tay ll;tlhad1 Blrlettlrme Kurulu, 24 kas1m 1986, 
E.86/2, K.86/2, RG. 5 §Ubat 1987-19363, 8. 

301 L.Duran, /dare Hukuku Ders Not/art, 391. 

302 RG. 1 haziran 1984, say118418. 
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ilgilendiren yonetmeliklerinin Resmi Gazete'de yay1mlanacag1 ilkesi getirilmi§tir. Ancak, aym 

maddenin ikinci fikras1 geregince milli emniyet ve milli giivenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi 

ta~1yan yonetmelikler yay1mlanamaz. 

1970-90 siirecinde Diyanet l§leri Ba§kanhg1'm yapilandiran kural i§lemler gl>zden 

ger,;irildiginde, ilgili Bakanlar Kurulu Karanamelerinden 22 may1s 1971 tarih ve 7/2511 say1h, aym tarih 

ve 7/2486 say1h ve 26 §Ubat 1975 tarih ve 7/9619 say1h olanlann yay1mlanmam1§ oldugu gl>riiliir. Bu 

diizenlemelerden ilkiyle Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nda yeni bir birim olarak Ara§tirma Plan ve Program 

Biltr,;e Ba§mii§avirligi kurulmu§ ve biinyesinde Organizasyon ve Metod Mii~avirligi, Plan Mii§avirligi 

ve Program-Biitr,;e Mii§avirligi'ne yerverilmi§tir. Aym tarih ve 7/2486 say1h Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi'yle de Dt§ Hizmetler Miidiirliigii kurularak, Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini 

Olgunla§ttrma Dairesi'ne baglanmt§tir. 26 §ubat 1975 tarih ve 7/9619 say1h Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi'yle ise kadrolarda birtaklm degi§iklikler yaptlarak Ankara ve !stanbul Egitim Merkezleri 

ir,;in iki adet egitim merkezi miidiirii kadrosu tahsis edilmi§ ve Bolu'da kurulmu§ ilkiyle birlikte Egitim 

Merkezlerinin say1s1 iir,;e yiikseltilmi§tir. Bu arada Bolu Egitim Merkezi'ni kuran i§lem de, Maliye 

Bakanhg1'nm 10 ekim 1973 tarihli ve 26018 say1h yaymlanmamt§bir yaz1s1dir. Ozellikle 1961 

Anayasas1 r,;err,;evesinde bir diizenleyici i§lemin yay1mlanmamas1 yok hiikmiinde olmasm1 sonur,;lar. 

Nitekim Dam§tay 11 inci Dairesi'nin 21 mart 1977 tarihli bir karan da aym yl>nde olup, «Resmi Gazetede 

yay1mlanmad1gma gore yok hilkmiinde olan yonetmelik»ten sl>zedilmektedir303. 

Ote yandan aym kuralm, somut inceleme alan1miz bak1mmdan 1982 Anayasas1 r,;err,;evesi 

ir,;inde de ger,;erli olduguna inamyorum304. Diyanet l§leri Ba§kanhg1'm diizenleyen i§lemler "kamuyu 

ilgilendiren" hiikiimler ir,;erdiginden, 1982 Anayasas1'nm yonetmelik, ya da son tahlilde yOnetmelik 

hiikmiinde olan tiim ads1z dilzenleyici i§lemler baklmmdan istisna yaratan hilkmil, kanuni dilzenleme 

geregi, zorunluluk kapsammda olmay1 korumaktadir. Diger bir ifadeyle bu dilzenlemeler, "bir kurumun 

(salt) iy diizenini ilgilendireceginden Resmi Gazete ile yay1mlanmalarma gerek olmayan alelade 

yonetmelikler"305 olmad1gmdan , list positif normlar gibi yay1mlanmahdir. Aksi taktirde yarg1 

gilvencesine agir bir darbe indirilmi§ olur. Kald1 ki, "her ne isim altmda y1kanlrrsa y~anlsm, yonlendirici 

303 E.72/1522, K.77/1077, in Dam§tay Dergisi, 28-29 (1978), 584 (aktaran l.Ozay, Dev/et, /dari Rejim 
ve Yarg1sal Korunma, Istanbul 1986, 131). 

304 Ankara 3 OncO !dare Mahkemesi de, Resmi Gazete'de yaymlanmam1§ ama ilgililere uygulanm1§ olan 
TRT Personal Yonetmeligi hakkmda ag1lan bir davada, 3011 say11! Kanun'a yollama yaparak, ag1kga 
belirtmese de, yonetmeligi yok saymi§tir. (Ank. 3. !dare Mahkemesi'nin 17.2.1988 tarihli ve 1988/235 
say11i karan - aktaran:Y.Yayla, /dare Hukuku I (2. basi),93. 

305 E.Tezig, Anayasa Hukuku, Istanbul 1986, 57. 
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ve yorumlay1c1 niteliginin di§mda, tamamen yeni bir tak:rm hukuk kurallan getiren direktiflerin dogrudan 

dogruya iptal davasma konu yap1labileceginde hir;bir ku§ku olmamak gerekir"306. Boylelikle, somut 

inceleme alamm1zdaki diizenlemelerin yaymlanmas1 ki§i haklan bak1mmdan genel anlarnda zorunlu bir 

durum dogurdugu bir kez daha goriilmektedir. 

c) Anayasa Mahkemesi'nin 1ptal Kararlarmm Sonu~lar1 I 

Diyanet l§leri Ba§kanbgt orgiitlenmesiyle ilgili bir diger sorun da, 1982 say1b Kanun 

aleyhinde Cumhurba§kanhgt tarafmdan Anayasa Mahkemesi'nde ar,.:1lan dava sonucunda alman iptal 

karan307 ve sonur,.:landtr. A§ag1da bu sorun irdelenirken, 1893 ve 1982 say1h Kanunlarm 

Cumhurba§kanhg1 tarafmdan TBMM'ne geri gonderilmeleri siirecindeki hukuki olgular da, salt somut 

inceleme konumuzu ilgilendirdigi baglamda ele almacaktrr. llk once, kisaca olaym geli§imini gozden 

ger,.:irelim. 

29 nisan 1975 tarih ve 1893 say1h Kanun, yukanda verilere ili§kin bOliimde ayrmtilanyla 

av1klanan gerekr,.:elerle, TBMM'de yeniden gorii§iilmesi ir,.:in Cumhurba§kanhg1 tarafmdan geri 

gc)nderilmi§ti; bunun iizerine r,.:al1§malara giri§en TBMM 26 nisan 1976 giinii 1982 say1h Kanun'u kabul 

etti. Sorun, ikinci Kanun'da yanhzca yeniden gorii§iilmesi istenen hususlarda degil, diger birtak1m 

maddelerde de degi§iklik yaptlmt§ olmasmdan kaynaklanmaktayd1. Bu gerekr,.:eyle Cumhurba§kam 

Kanun'un bir kez daha gorii§illmesi ir,.:in TBMM'ne iade etti. Buna kar§1hk Millet Meclisi Genel Kurulu, 

Cumhurba§kanmm bir kanunu iki kez geri gondermesinin miimkiin olamayacagm1 kararla§ttrd1; 

Cumhuriyet Senatosu Gene! Kurulu da bunun miimkiin oldugu gorii§iinii benimsemi§ oldugundan karma 

komisyon kuruldu. Karma Komisyon da kanunun yeniden gorii§iilmesi gerektigine karar verdi. Ancak, 

Millet Meclisi gorii§iinde israr ederek bir daha gorii§iilme isteginin kapsam1 dt§mda kalan hususlarda ve 

maddelerde TBMM'ce degi§iklik yapilsa dahi, Cumhurba§kanmm bir kanunu bir defadan fazla geri 

gonderemeyecegini kararla§tird1. Cumhurba§kam da bu karar geregince yay1mlamak zorunda kald1g1 

Kanun'un iptali ir,.:in Anayasa Mahkemesi'nde iptal davas1 ar,.:11308. Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 

306 C.Erkut, lptal Davasmm Konusunu Olu§turma Bak1mmdan /dari l§lemin Kimligi, Ankara 1990, 137. 

30 7 Karar metni i<;in bkz. Dilstur, V, 19 (1980), 1655-1675. Ayn 1 karar Anayasa Mahkemesi Kararlan 
Dergisi 17 (1980), 399-431 'de de yaymlanm I§t1r. 

308 Ayn1 durum 1542 say11I Baz1 Orman Suc;larmm Affma ve Bunlardan Mutevelllt ldare 
!?ahsl Haklarmm OuijurUlmeslne Dair Kanun bak1mmdan da mevcuttu. Bu nedenle, bu Kanun 
i<;in de Anayasa Mahkeminde dava agllm1§; 1979/22 say11I bu dava da 18 aral1k 1979 tarihli ve 1979/45 
say11I bir iptal karariyla sonugland1r1lm1§t1r. Karar metni iqin bkz. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, 
17 (1980) 349-398. Ayrica, bu Kanun'un Cumhurba§kani tarafmdan ikinci kaz, bir daha gorO§Olmek 
Ozere geri gonderilmesi Ozerine yap1lan Maclis gorO§malari iqin bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, V, 
12 (1979), 285-299. 



-91 -

yeniden gorii§illmesi sirasmda degi§il<lik yapdmas1 halinde o kanunun 11yine kabul!l11 degil, yeni bir kanun 

koyma durumunun ortaya 9tkacag1 gerekr;:esiyle amlan karan ve Kanun'u iptal etti. 

Geri gonderme iizerine, parlamentonun, yeniden g5ril§me srrasmda her degi§iklik yap1§mda 

Cumhurba§kam'nm yeni bir g5nderme yetkisi kazanmas1 yol ve y5ntemini getiren bir karara kaulmak ve 

bunu 1961 Anayasas1'mn benimsedigi dengeler sistemiyle bagda§rr bulmak kolay degildir309. Ancak 

bizim konumuz baglammda as1l onemli olan Anayasa Mahkemesi kararlannm sonuylandtr. 

Amlan karanyla kanun bo§lugu olu§acagmdan, Anayasa Mahkemesi, iptal hiikmilniin 

karann Resmi Gazete'de yaymlanmasmdan ba§layarak bir yd sonra ytiriirliige girmesine karar vermi§ti. 

11 may1s 1980 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan iptal karan, 11 may1s 1981 'den itibaren ytirtirliik 

kazand1. Ancak ne tanman stire ir;:inde, ne de sonrasmda hiybir kanuni diizenlemeye gidilmedi; ancak, 

yukanda da belirtildigi gibi alanm birtak1m Bakanlar Kurulu Kararnameleri ve diger idari i§lemlerle 

dtizenlenmesine gidildi. 

Bu noktada ortaya r;:tkan soru, ortada kanun §eklinde yeni bir diizenleme olmad1~na gore, 

iptal kararmm yiiriirliik kazanmasm1 miiteakkip 633 say1h Kanun'un degi§tirilme 5ncesindeki 

htiktimlerinin yeniden yiiriirliige girip girmeyecegidir. Bu sorun, tiimtiyle katild1g1m iki Dan1§tay 

karanyla yOztimlenmi§tir. Dam§tay Ur;:tincti Dairesi 931 say1h 1§ Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi'nce 

iptali tizerine ortaya r;:lkan durum hakkmdaki bir kararmda, <;ah§ma Bakanhg1'nm 931 say1h Kanun'un 

iptali tizerine 3008 say1h 1§ Kanunu'nun kendiliginden yiiriirliige girecegi y5niindeki g5rii§iiniin aksine, 

Anayasa'nm 64 iincii maddesi geregince kanun koymak ve degi§tirmek gorev ve yetkisinin yanhzca 

TBMM'ye ait oldugu ve Anayasa Mahkemesi kararlannm geriye yiiriimedigi gerekr;:eleriyle amlan 

Kanun'un yeniden yiiriirliige ger;:mesine imkan bulunmad1gma hilkmetini§tir310. Dant§tay Genel Kurulu 

da E.1971/22, K.1971/36 saytl1 ve 24 may1s 1971 tarihli karar1yla bu karan onam1§t1r3ll. Ogretide de, 

bir kanunun iptalinin, bizim hukuk sistemimizde. onun ortadan kaldird1g1 ya da degi§tirdigi kanunun ya 

da bir hiikmiiniin tekrar kendiliginden yilriirliige girmesi sonucunu yaratinad1g1 kabul edilmektedir312. 

Boylelikle, 633 say1h Kanun'un 1982 say1h Kanun'la degi§tirilmi§ hiikiimlerinin iptal hilkmtiniin 

309 Bu konuda bkz. M.Oytan, "1982 Anayasas1'nda Yasama ve Yarg1 Erkleri Kar§1s1nda Guglendirilmi§ 
YOrutme Organi ve Guglendirilme Nedenleri", TOrk /dare Dergisi, EylOI 1984, 15. Aynca bu konuda 
kapsamli bir gall§ma igin bkz. N.Ya§ar, TDrkiye'de Dev/et Ba9kanmm Kanunlan Geri Gonderme Yetkisi 
{Bas1lmam1§ Yuksek Lisans Tezi), Istanbul 1990, ozellikle 57-59. 

310 Dani§tay Oguncu Daire, E.1970/444, K.1971/10,T.9 ocak 1971. Karar igin bkz. Dam9tay Dergisi, 4 
(1972) 69-70. 

311 Bu karar igin bkz. Dan19tay Dergisi, 4 (1972) 71-75. 
312 Bkz. 0.Azrak, "Anayasa Mahkemesi lptal Kararlannin Geriye YOrumezliOi", Anayasa Yarg1s1, Ankara 

1984, 164. Farkll gorO§ igin bkz. 8.Kuzu, TOrk Anayasa Hukukunda Kanun HDkmOnde Kararnameler, 
Istanbul 1985, 424. 
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yilriirliige girmesiyle yeniden yfuiirliik kazanacag1 kabul edilemez. 

d) Anayasa Mahkemesi'nin lptal Kararlarmm Sonu~lar1 II 

9 nisan 1990 tarihinde Bakanlar Kurulu, 12 mart 1986 tarihli ve 3268 say1h, 9 nisan 1987 

tarihli ve 3347 say1h, 12 ekim 1988 tarihli ve 3479 say1h, 1 haziran 1989 tarihli ve 3569 sayI11 

kanunlann verdigi yetkiye dayanarak 633 say1h Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kurulu§ ve 

Gorevleri Hakkrnda Kanun 'un Bazi Maddelerinin Degi§tirilmesi Hakkmda 416 

say1h Kanun Hukmiinde Kararname313•yi yi.karm1§tir. Amlan kanunlardan ilki, Memurlar ve 

Diger Kamu Gorevlileri Hakkrnda Baz1 Kanunlarda Degi§iklik Yapilmasrna Dair 

Yetki Kanunu, digerleri ise bu yetki kanununun siiresini uzatan diizenlemelerdir. Bu noktada ortaya 

y1kan ilk soru, yiiriitmenin kanun hiikmiinde kararnamelerle diizenlemeler getirebilmesinin 

sm1rlanndan kaynaklanmaktadir. 

Anayasa Mahkemesi, 1985/7 say1h kararmda, Yiiriitmeye yetki veren ayrik hallerin 

csaslanm belirlemi~tir. Mahkeme'ye gore, kriz karamameleri, mali yiikiimliiliikler ve d1~ ticaretin 

diizenlenmesi alanlan ozerk diizenleme alanlandrr. Mahkeme'nin 1989/7 say1h karanna gore de, "TBMM 

tarafmdan Bakanlar Kuruluna Kanun Hiikmiinde Kararname rrikarma yetkisinin ancak onemli, zorunlu ve ivedi 

durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamma gelecek birrimde giincelle§tirilip s1k s1k bu yola 

ba§vurulmamas1 Anayasakoyucunun amacma daha uygundur". Prof.<;aglar'm ifadesiyle, "mahkemenin bu 

kararma gore, politikamn hukuku yap1lmasmda normlar §ebekesinde prensip olarak, kullamlmas1 gereken 

normatif devre, kanun devresidir ve kanun hiikmilnde karamame devresinin, ismacak ol9ilde, s1k 

kullamlmas1 da Anayasal "ama9"a uygun degildir"314. Olay1m1zdaki diizenlemenin, yukanda amlan her iki 

karardaki ko~ullara da uymamas1 Anayasa Mahkemesi'nin oniine geymeye yal1§t1g1 tiirden, hukuk 

teknigiyle bagda§amayacak icraatm bir par'i(as1 oldugunu gostermektedir. 

Amlan Kanun Hiikmiinde Kararname, Bakanlar Kurulu'nca 9 nisan 1990 tarihinde 

kararla§tmlm1§; 12 nisan 1990 tarihinde de Resmi Gazete'de yaymlanarak yiiriirliige ginni§tir. Bu arada 

gozoniine almmas1 gereken 1988/64 esas, 1990/2 karar say1h ve 1 §Ubat 1990 tarihli Anayasa Mahkemesi 

karandir31 5. Olay1m1zdaki Kanun Hiikmiinde Karaname'nin de dayanaklanm olu§turan Yetki 

Kanunlanm iptal eden ve Resmi Gazete'de yaymlanmasmdan iiy ay sonra yiiriirliige girecegi belirlenmi§ 

313 Antlan dOzenleme 12 nisan 1990 tarihli ve 20490 say1il Resmi Gazete'de yaymlanm1§t1r. 
31 4 B.<;aglar, Anayasa Mahkemesi Kararlannda "Demokrasi", (Anayasa Mahkemesi'nin 28. Kurulu§ 

y1ld6nOmO nedeniyle dOzenlenen Anayasa yarg1s1 konulu sempozyuma sunulmak ic;in haz1rlanan 
teblig:bas1imam1§ metin), 79. 

315 Antlan karar 21 nisan 1990 tarihli ve 20499 say1h Resmi Gazete'de yaymlanm1§t1r. 
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bu kararm basma da yans1yarak duyulmasma kar§m amlan diizenlemeye gidilmesi her§eyden <>nee 

iyiniyete s1gmayan, hukuki diizenin dolamlmasmdan ibaret bir tutumdur. Ancak bunun Cltesinde 6nemli 

olan, Anayasa Mahkemesi karanmn yiiriirliik kazanmasmdan sonra, bu Kanunlara dayamlarak yapilmI§ 

diizenleyici i§lemlerin, bu arada da ilgili oldugumuz 416 say1h Kanun Hiikmiinde Kararname'nin 

ak1betinin ne olacag1dir. 

Basmda 91kan bir degerlendirmesinde Prof.<;aglar, bu konuda iki tez ileri siiriilebilecegini, 

ya iptal edilen Yetki Kanunlarma dayamlarak 91karllm1§ Kanun Hiikmiinde Kararnamelerin de 

ytirtirliikten kalkacagm1 ya da itiraz yoluyla ayllacak davalarda i§in esasma girilmeden iptal 

edi leceklerini belirtmektedir3 l 6. Kamm ca bir diizenleyici i§lemin kendiliginden kalkm1§ saydmas1 

hukuk sisteminin giivenceleriyle ve hukuk teknigiyle bagda§amayacagmdan, asll olan Yiiriitme'nin iptal 

edilmi§ kanuna dayanan diizenlemelerini geri almas1dir; aksi halde gerekli olan yine de bir yarg1 

karandir. 

e) Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 Orgiitiiniin Vard1g1 Yap1 Uzerine Notlar 

1924 'te ama9Ianan Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Clrgiitiiyle 1990'da vanlan yap1 arasmdaki 

farkhhgm boyutlari yukaridaki gerek s<>zel gerek gllrsel verilerle ortadadir. Ba§kanhgm giiniimiizde 

ula§Ilan orgiit yap1s1 Devlet 1daresi iyinde yeralan herhangi bir kurumun degil, bir bakanhgmkini 

yans1tmaktadir. 

Kanunla diizenlenmesi gereken alanlarda siirekli Yiiriitme i§lemlerine gidilmesi 

hukukiligin otesinde, yetki gasb1 boyutlarina varan bir siyasi tavirdrr. Gerekli diizenlemelerin kanunla 

dtizenlenmesi yolundan adeta kay1mlmas1, Anayasa Yarg1smm denetiminden uzak bir alanm yaraulmaya 

9ah§1ld1g1 intibam1 uyandmc1 niteliktedir. 

B. Diyanet 1§leri Ba§kanhg11nm Gorevleri Hukuki Diizenlemeler 

1924 tarihli ve 429 say1h Ser'iye ve Evkaf ve Erkamharbiyei Umumiye 

Vekaletlerinin ilgasma dair kanun, Diyanet l§leri Reisligi'nin, "dini miibini 1s19.mm (te§ri ve 

infazt TBMM'ye ait olan muameHit1 nasa dair olan ahkfun d1§mda) itikadat ve ibadata <lair biitiln ahkam ve 

mesalihinin tedviri ve miiessesatl diniyenin idaresi i\)in" kuruldugunu belirtmi§tir. Diger bir ifadeyle, 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm bu Kanun'a gllre gorevleri, lslam dininin inan9 ve ibadete ili§kin i§lerini 

316 l§ik Kansu-Turan Y1lmaz, "Kararname yerine yasa", Cumhuriyet, 2 mart 1990, 1 O. 
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yilriitmek ve camilerle diger !slam mabetlerini idare etmektir. 

1827 say1h Evkaf Umum Miidiirlii~iiniin 1931 mali senesi biit~e kanunu'yla 

getirilen bir diizenlemeyle Tiirkiye Cumhuriyeti dahilindeki cami ve mescitlerin idaresi ve bunlarm 

hademesi Evkaf Umum Miidiirltigii'ne devredildi. B6ylelikle, Diyanet 1§leri Ba§kanhg1'mn g6rev alam 

daralttlarak; salt 429 say1h Kanun'da belirtilen "1slam dininin inan9 ve ibadete ili§kin i§lerini 

ytiriltmek"le smirh kilmd1. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ilk 6zel kanunu olan 2800 say1h Diyanet l§Ieri Reisli~i 

te§kilat ve vazifeleri hakkmda kanun'da gorevleri diizenleyen bir hiikiim yeralmamaktayd1; 

bunlann bir "nizamname" ile belirlenecegi belirtilmi§ti. Bu Kanun geregince clkanlan 11 te§rinisani 1937 

tarihli ve 7647 say1h Diyanet l§leri Reisli~i te§kilatmrn vazifelerini gosterir 

nizamname'de Diyanet l§leri Reisligi'nin, "1slfun dininin itikadat ve ibadata <lair bilttin ahkam ve 

mesalihinin tedviri vazifesiyle milkellef ve milftilerin mercii olmak Uzere tesis edilmi§" bulundugu 

belirtilmekteydi. Boylelikle, cami ve diger !slam mabetlerini idare etmek d1§mda, 429 sayilt Kanun'la 

be! irlenmi§ hiikiim tekrarlanm1§tl. 

Ne 1939 tarihli ve 3665 say1h Kanun'la, ne de 1950 tarihli ve 5634 sayih Kanun'la getirilen 

htiktimlerde gorevlere ili§kin herhangi bir degi§iklik yeralmad1. 1960'lann ilk yansmdaki, Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 ic;in yeni kanun yapma faaliyetleri sirasmda hazrrlanan ancak kanunla§mayan 1963 tasar1smda 

bu idare birimin gorevleri, "1slfun dininin inan9lan ve ibadetleri ile ilgili i§leri yilriltmek, din konusunda 

toplumu aydmlatmak ve ibadet yerlerini yonetmek" olarak belirtildi. !stanbul vaizleri, Kanun tasans1 

hakkmda yaymlad1klar1 bildiride gorii§ ve ele§tirilerini, 

"Birinci maddede Diyanet l§leri Ba§kanhgmm kurulu§ gayesi, lslfun dininin 

yalmz inany ve ibadetleriyle ilgili i§leri yilriltmek hususuna hasredilmi§; islftm dininin yilksek 

ahliiki cephesi ve -din bOlilnmez bir btittin olduguna gore- umumi tarifi nazan itibaar 

almmam1§t1r. 

lsllim dinini mf inany ve ibadetten ibaret sayarak islam dininin §ilmfil ve 

esaslarm1 tahdit etmek, hakikatte dine serbesti tan1IDamak demek olur ki, bu da anayasanm 

153 ilnctl maddesindeki 13.iklik prensibine aykmdrr. Nitekim yilrilrltikte bulunan medeni 

kanunun kaynag1 1svic;re'deki Hristiyan V AUT Kanton'unun (Dine ait kanunlarmm) bir ve 

ikinci maddeleri aynen §oyledir: «VAUT Kanton milli kilisesi, hristiyanhk dinini ogretir. 

V AUT Kanton kilisesi, ilyelerini hristiyanhga haz1rlamag1 gaye edinmektedir. 0 bu gayeye 

manevi vas1talarla din htirriyeti alam iyerisinde kalarak mukaddes kitabm (incilin) ihtiva 

ettigi Allah kelfunmdan ba§ka bir ogrenme vas1tas1 bulunmad1gm1 kabul ederek var1r.» 

Art1k aradaki mukayeseyi yilksek takdirlerine arzetmekle iktifa ediyoruz. 

Teklif edilen iasarmm hie; bir maddesinde ve hususiyle bu birinci maddede 

Kur'aru Kerime ve Stinneti Peygamberiye'ye yer verilmemesi esasta samimiyetsizligin ve i§i 

~ : 
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bir temele dayamamanm ay1k bir ifadesidir. !slam dinini ogretmek ve mUsHimanlan islil.m 

ya§ay1§ma haz1rlamak gibi en miihim esaslar, kurulu§ gayesine ithal edilmemi§tir. Yanhz 

zahiren Diyanet i§lerine bugiiniin ihtiyaylarma gore gerekli onemi veriyoruz iddias1yle, gerek 

din hiirriyeti gerekse dinin layik oldugu kudsi ehemmiyeti, hakiki deger ve mevkiini 

bah§etmiyerek sirf aldauc1 bir Uslup Uzre tasarmm kaleme alm1§1 kar§ismda her mUslUmanm 

tUyleri lirpermektedir." 

§eklinde ifade ettiler317. Anayasa hiikiimleri yeryevesinde kanunun diizenleme alanmm smirlanm 

yorumlama bak1mmdan hataya dii§en bu bir grup kamu g6revlisinin dl§mda kalan, ancak aym yizgide olan 

diger gorii§lerde de benzer ele§tiriler ifade edildi. Bireysel olarak yaymlanm1§ bir incelemede, "dinimizde 

gaye ahlak oldugu gibi «itikad» kelimesi de «inany» kelimesinden daha ziyade ah§Ilmu~ ve herkes tarafmdan 

bilinen ve kullamlan bir kelime bulundugundan" gerekr;esiyle tasarmm ilgili hiikmiiniin ilk ciimlesinin 

"ls!am dininin itikad, ibadet ve ahliika ait esaslar1 ile ilgili i§leri ytirUtmek" §eklinde degi§tirilrnesi onerisi 

getirilmi§tir3 l8. Ote yandan, bu konuya farkh bir bak1§a sahip olan Prof. Savc1 1963 tasar1smm 

ba§kanhga -kendine bagh 11 daire ve ta§ra organlan yoluyla yerine getirecegi- geni§ bir g6rev ve yetki 

alam tamd1g1; bu suretle de Mustafa Kemal'in, dini yalmzca «itikat ve ibadet»ler alanma kapayan 

gdrli§iinden aynld1g1 gorli§iindedir. Prof. Savc1'ya g6re, "bu tasan, Ba§kanhga devletin oteki Jaik 

organlarmm Jaik yeryeve iyinde yerine getirmesi gereken kUltUrel, sosyal, egitimsel, dU§iinsel, ahliiksal 

g<irevleri vermi§tir 11319. 

633 say1h Kanun'a y6nelik olarak, r;e§itli milletvekilleri ve hiikiimetin kanun teklifleri de 

gozoniine almarak haz1rlanan Tasan'da, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm g6revleri, "1slfun Dininin inanylan, 

ibadet ve ahliik esaslan ile ilgili i§leri yfirutmek, din konusunda toplumu aydmlatmak ve ibadet yerlerini 

yonetmek" olarak belirtilmi§tir. Kanun Tasans1'nm Meclis'te g6rii§iilmesi s1rasmda, Geyici Komisyon'un 

dcgi§tirmi§ oldugu bu hiikiim yerine, "lsliim Dininin itikat ve ibadetleri ile ilgili i§leri Anayasa dUzeni 

i~indc yiirUtmek ve yonetmek"320 §eklindeki Hiikiimet Teklifi'nin benimsenmesi konusunda onergeler 

verildi. Adana milletvekili ve Ger;ici Komisyon s6zciisii Hasan Aksay bu onergelere katilmamalarmm 

gerekr;elerini, 

"Bu onerge(ler)e ... i§tirak etmiyoruz. Birincisi, islfun dininin itikat ve 

317 Diyanet f$leri Ba$kan/1g1 Kurulu$ ve Gorevleri Kanun Tasans1 Hakkmda Istanbul Vaiz/erinin Goril$ ve 
Tenkitleri, 2. 

318 V.Bilimer, Diyanet f$leri Ba$kan/Jg1 Kurufu$ ve Gorevleri Kanun Tasans1 Hakkmda Muta/aa, 4 ve 9. 

319 B.Savc1, "Diyanet l§leri Te§kilatmm Geli§meleri", 95. 
32° Komisyon tarafmdan degi§tirilmeden onceki ic;erigiyle bu hOkOm kamuoyunda da ele§tirilere maruz 

kalm1§; "Islam dininin ahlaki esaslan hakkmda toplumu aydmlatmak vazifesine yerverilmediginden 5tar0 «laiklik din 
ve vicdan hOrriyeti anlay1§m1,, aksettirmekten uzak oldugu" belirtilmi§tir. Bkz. K.Nomer, Diyanet f$feri 
Ba$kan/Jg1 Kurulu§ ve Gorev/eri Hakkmdaki Kanun Tasansma Dair Dii$iince/er, 2. Yazarm bu konuda 
getirmi§ oldugu oneri, daha sonradan kanunla§an metni yans1tmaktad1r. 
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ibadetleri. Hilkilmet tasansmda sadece itikat ve ibadetleri denmekte. Halbuki islfun dini itikat, 

ibadet ve ahlak olmak ilzere Uy ana temel ilzerine oturmaktad1r. Ahlfil< gibi yok milhim bir 

temel, islfun dininin il¥ ana unsurundan birisi d1§ar1da birakild1g1 iyin buna i§tirak etmiyoruz. 

Zira bir Devlet olarak, Hilkilmet olarak Hiik bir ahlfil<m iyerisindeyiz. Halbuki dini ahlfil<, lfilk 

ahlfil<m di§mda, ondan daha ayn kay1tlar1 ortaya koyan bir ahlfil<tir. Lfilk ahlfil<ta iyki iymek 

ba§kadir, dini ahlfil<ta iyki iymek ba§kad1r. Eger burada ahlak kelimesini koym1yacak olursak, 

o taktirde bir din adammm iyki iymesini veyahut da yani, dini ahlfil<m d1§mda lfilk ahlfil<a 

gore davranmas1 Diyanet Te§kilat1 bak1mmdan bir suy olm1yacakt1r. Halbuki te§kilatm 

hususiyeti bak1mmdan buraya ahlfil< kelimesinin konmasmda zaruret vardrr. 

lkincisi, Anayasa dilzeni iyerisinde olmas1m biz tabii olarak kar§ihyoruz ve 

bunu bir ha§iV olarak telfil<ki ediyoruz.( ... ) 

Sonra bizim getirdigimiz teklifte, din konusunda toplumu aydmlatmak ve ibadet 

yerlerini yonetmek ilzere, k1sm1 Hilkilmet tasarmnda yoktur. Bu klSlm da gorevler arasmda 

say1lmas1 Hizumlu olan bir husustur. Bu bakimdan i§tirak etmiyoruz" 

§eklinde ifade ettmi§ir321. Nigde milletvekili Devlet Bakam Mehmet Altmsoy'a gore de, Anayasa'da 

"din ve vicdan hiirriyeti kabul edildigine, ... Diyanet l§leri Ba§kanhg1 genel idare iyinde miltalaa edildigine 

gore bu milessesenin Anayasa milessesesi olarak bir faaliyeti vard1r demektir. Dini faaliyet demek, hususiyle 

ahlak demektir. Dinin biltiln kurallar1 ahlfil< esaslarma dayarnr. Bu bak1mdan Anayasaya aykm degildir"322. 

<;anakkale milletvekili Sefik lnan'm, "Geyen oturumda komisyon sozcilsil bu kilrsilden komisyon metnini 

miidafaa sadedinde, ahlak esaslan kaydmm sarahaten burada zikredilmesinin sebebi olarak §Unu soyledi : Bir 

dini ahJak vardir, bir de Iaik ahlak vardir dedi. Daha ba§lang1cmday1z bu i§in. Gorilyor musunuz nereye 

glitilrecek bizi?"323 §eklinde ifade bulan gorii§leri yoniindeki birtak1m itirazlara kar§m, Komisyon metni 

aynen kabul edildi. 

633 say1h Kanun'un, incelemekte oldugumuz gorevle ilgili hiikmii, sonradan Anayasa 

Mahkemesi'nin iptal ettigi 1982 say1h Kanun'da da herhangi bir degi§iklige ugraulmam1§Ur. B6ylelikle 

giiniimiiz mevzuatmda da Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm gorevleri, "!slam Dininin inanylan, ibadet ve 

ahlak esaslan ile ilgili i§leri yilriltmek, din konusunda toplumu aydmlatmak ve ibadet yerlerini 

ylinetmek"tir. Bu r,;err,;eve ir,;inde ve orgiit birimleri baglammda Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn gorevlerini, 

scntetik bir sistematikle, ibadetle ilgili hizmetler; dini konularda toplumu aydmlatma; din egitimi; hac 

i§lcri; orgiitiin kendine yonelik faaliyetleri olmak iizere be§ alanda irdeleyebiliriz. 

a) lbadetle llgili Hizmetler 

lbadetle ilgili hizmetler, Diyanet l§leri Ba§kanbg1'nm kurulu§undan itibaren ba§hca gorev 

321 Millet Mec/isi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 381-382. 

322 Ibid., 580. 
323 Ibid., 582. 
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alam olmu§; ancak bu kapsamda yeralan ve Miiessesat-1 Diniye Miidireyeti ya da daha sonraki adlyla Dini 

Milesseseler Mildiirliigii tarafmdan yiiriitillen "cami ve mescitlerin idaresi" ge>revi 1931-1950 y1llar1 

arasmda Vak1flar Gene! Mildiirliigil'ne verilmi§tir. Bu de>nem iyinde Ba§kanhgm ibadetle ilgili ge>revleri 

"mushaflarm incelenmesi"nden ibarettir. 1927'de Tedkik-i Mesahif Heyeti Reisligi olarak kurulan ve 

1929'tan itibaren Mushaflar Tedkik Hey'eti Reisligi adm1 alan birimin 1937 tarihli Nizamname'nin 6 nc1 

maddesi geregince gorevi, "btitiln matbaalarda tab'edilecek musaflarm her ttirlU sehiv ve hatadan salim 

olmas1m temin i9in her noktadan icab eden tashihlerini yap(mak) ve bas1ld1ktan sonra sehiv ve hatadan 

salim oldugunu rcsmi mtihtirle tasdik (etmektir)".Heyetin dar anlam1yla hizmetten C>te, bir kolluk gorevini 

de yerine getirmekle yiikiimlil oldugu, aym maddenin ikinci fikrasmda ifade edilen, "tashihlerden 

gevmcksizin bastmlacak musaflarla ctizleri i\:in Diyanet l§leri Reisligine malumat verir" hilkmiiyle daha da 

belirginlik kazanmaktadtr. 

Cami ve mescitlerin ye>netiminin 5634 say1h Kanun'la yeniden Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na 

verilmesiyle bu gorevi, aym Kanun'la kurulmu§ olan Hayrat Hademesi l§leri Mildiirliigil yilriltmeye 

ba§lad1 ve varhg1yla i§levini 633 say1h Kanun'un kabul edildigi 1965 ydma dek silrdiirdil. 

Sentetik bir sistematikle "ibadete ili§kin hizmetler" arasmda irdelemekte oldugum "ibadet 

yerlerinin yonetilmesi" ve "mushaflann dogru bas1lmasmm saglanmas1" gorevleri 633 say1h Kanun'da da 

cliizenlenmi§tir. Ba§kanhga bagh birimler arasmda Kanun'la getirilen i§bOlii§ilmil geregi bunlardan 

ilkinin yiiriiliilmesiyle Donat1m Miidiirliigii; digeriyle ise Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini 

Olgunla§tirma Dairesi biinyesinde yeralan Derleme ve Yay1m Miidiirlilgii yiikiimliidiir. 

Kamm Tasans1'mn Meclis'te goril§tilmesi s1rasmda pek bir tartl§maya yol aymayan 

Donattm Miidiirliigii, cami, mescit ve miiftilliiklerle din hizmetinde kullamlan bilumum yerlerin ve 

buralardaki e§ya ve demirba§lann bak1m1 ve korunmas1 ile ilgili her tilrlil i§leri dilzenlemek (madde 

14/a); hizmetle ilgili dilek ve §ikayetleri kar§damak, ozel ve tiizel ki§ilerce yaptmlmas1 istenecek cami 

ve mescitlerin yer ve §ekilleri hakkmda isti§ari bilgiler vermek ve yardlmda bulunmak (madde 14/c); 

mazbut ve miilhak vak1flarda bulunan cami ve mescitlerdeki teberriikat e§yasmm tesbiti, numaralanmas1, 

degerlendirilmesi, korunmas1, yerlerinin degi§tirilmesi, sat1§1 ve saU§tan elde edilecek paralarm benzeri 

hizmetlere tahsisi, cetvellerin yapdmas1, muhasebesi, denetlenmesi ve sair hususlar1 Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 ve Vak1flar Gene! Miidiirliigil'nce hazirlanacak bir y6netmelige g6re diizenlemek (madde 

14/f) ile gorevlidir. Donat1m Miidiirliigil'ne ili§kin diizenleme baglammda 1893 ve 1982 say1h 

Kanunlarla herhangi bir degi§iklik getirilmemi§tir. 
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633 say1h Kanun'un 8/c maddesi geregi, Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini 

Olgunla§ttrma Dairesi biinyesinde yeralan Derleme ve Yay1m Miidiirliigii'niin alamna kattlan ve 

lstanbul'daki Uzmanlar Kurulu arac1hg1yla yerine getirilecegi hiikme baglanan "mushaflarm dogru 

bas1lmasm1 saglamak" gorevine ili§kin diizenleme324, 1982 say1h Kanun'la degi§tirilmi§ hiikiimler 

arasmda yerahr. Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini Olgunla§trrma Dairesi'nin, amlan Kanun'la Dini 

Hizmetler ve Olgunla§ttrma olmak iizere iki ayn daire haline getirilmesi sonucu bu gorev, 

Olgunla§tJrma Dairesi biinyesinde kurulmu§ olan Mushaflan !nceleme Kurulu'na verilmi§tir. Kanun'un 

8/D maddesi geregi bir Ba§kan ile 8 iiyeden te§ekkiil eden bu Kurul Tiirkiye'de bastmlacak Mushaf ve 

ciizlerinin, mealli mushaflarm, her ne suretle olursa olsun Mushaf metinlerinin dogru olarak 

has1lmasm1 saglamak ve kontrol etmek; yurt dt§mdan ithal olunacak veya yurt di§mda bastmlacak 

Mushaf ve ciizlerinin yurda sokulup sokulamayacagma karar vermek; Ba§kanhkc;a verilecek diger i§leri 

yapmakla gorevlidir. 

1982 say1h Kanun'un Anayasa Mahkemesi karanyla iptal edilmesi ve iptal hiikmiiniin 

am Ian karann Resmi Gazete'de yaymland1g1 tarihten bir yd sonras1 olan 11 may1s 1981 'de yiiriirliige 

girmesiyle Ba§kanhgm "mushaflarm do~u bas1lmasm1 saglamak" gorevi de "dilzenlemesiz" kald1. 

Gorevlere ili§kin olarak kanunla diizenlenmi§ olan hiikiimler ancak ve ancak yine bir kanunla 

diizenlenebileceginden, Mahkeme tarafmdan tanman bir y1l ic;inde yeni bir kanunla herhangi bir 

dtizenleme getirilmediginden ve ilgili iddialann aksine degi§iklige ugramt§ Kanun'un ozgiin metninin 

yeniden dcvreye girmesi bu boliimiin ilk alt ba§hgmda belirtilen gerekl(elerle olanaks1z oldugundan, 

gerek orgiit birimlerini belirleyen 2 nci maddede gerek g6revleri diizenleyen c;e§itli maddelerde yapdm1§ 

dcgi~iklikler sonucu gtintimiiz mevzuatmda Ba§kanhgm "mushaflarm dogru bas1lmas1m saglamak" gorevi 

c1e yok hiikmiindedir. 

Bu arada, heniiz 1982 say1h Kanun'a yonelik yasama siireci siirerken Yiiriitme organmm, 

anilan Kanun'la getirilmek istenen hiikiimleri ongorerek bir Bakanlar Kurulu Karamamesiyle diizenleme 

getirmesi, hic;bir hukuk teknigiyle bagda§tmlamayacak bir olgu yaratmi§tir. Bu baglamda orgiit 

yap1smm idari diizenleyici i§lemlerle kurulmas1 kabul edilse dahi, gorevlere ili§kin bir yasama i§lemi 

olmaks1zm birtak1m birimlerin ihdas edilmesinin hukuki olanaks1zhg1 ortadadrr. Bu ko§ullar altmda, 

yukanda belirtilen 24 §Ubat 1978 tarihli ve 7/14646 say1h Bakanlar Kurulu Karanamesi'yle 

yap1landmlm1§ Mushaflan lnceleme Kurulu Ba§kanhg1 da, aym durumdaki diger birimler gibi hukuksal 

dayanaktan yoksun, fiili bir birimden ibarettir. Bu hukuka aykm yapllanma, daha sonraki diizenlemelerle 

324 633 say11t Kanun c;erc;evesinde 91kart1lan " Diyanet l§leri 8a§kanltg1 Mushaflar lnceleme Kurulu 
Yonetmeligi "24 agustos 1967 tarihli Resmi Gazete'de yayinlanm1§t1r. 
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de siirdiiriilmii§tiir. 

lncelemekte oldugumuz konuda en son getirilen diizenlemeler geregi Mushaflan 1nceleme 

Kurulu Ba§kanhg1, Ba§kanhk merkez orgiitiindeki iki dam§ma ve karar organmdan biri olarak 

mevzuattaki varhgm1 korumaktadrr. Amlan diizenlemelerin dayanagm1 3046 say1h Kanun olu§turmakla 

birlikte, Diyanet l§leri Ba§kanhgt'nm giiniimiiz mevzuatmdaki yap1s1 da hukuka aykmhgm1 

siirdiirmektedir. Orgiitlenmenin bir Kanun'a dayanmas1 somut olay1m1z bak1mmdan yeterli degildir; 

zira, orgiitiin gorevlerinin belirlendigi Kanun'un baz1 maddeleri Anayasa Mahkemesi karar1yla iptal 

edilmi§ ve halen de bu konuda bir yasama i§lemi gerc;:ekle§tirilmemi§ oldugundan325, bu maddelerde 

diizenlenmi§ hiikiimler de hala yok hiikmiindedir. 

Hukuka aykmhgm bir ba§ka boyutu da, Diyanet l§leri Ba§kanhgt'nm siirdiirmekte oldugu 

birtak1m faaliyetlerde goriilmektedir. Bu durumun bir omegi de, "ibadetle ilgili hizmetler" kategorisinde 

degerlendirilebilir. 1982 say1h Kanun'la Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na verilen gorevler arasmda, "namaz 

vakitlerinin ve dini gilnlerin dogru olarak hesaplanmasm1 saglamak" da yeralmaktad1r Bu gorev 

giiniimiizde, Dini Hizmetler Dairesi B~§kanhg1 biinyesindeki Vakit Hesaplama ~ubesi Miidiirliigii 

tarafmdan yiiriittilmektedir. Mevzuaata mevcut tek yasama i§lemi olan 633 say1h Kanun'un hie;: bir 

maddesiyle ozel olarak hiikme baglanmam1§ olan bu gorevin, dogas1 geregi, inceleme konusu 1dare'nin 

gorev alamnma girdigi ileri siiriilebilse dahi bu durum 1982 say1h Kanun'la getirilen degi§iklikler 

iizerine, hukuken sakat olarak in§a edilen alamn varhgm1 gosteren omeklerden.yanhzca biridir. 

b) Dini Konularda Toplumu Aydmlatma 

1924 tarihli ve 429 say1h Ser'iye ve Evkaf ve Erkamharbiyei Umumiye 

Vekaletlerinin ilgasma dair kanun'da, Diyanet l§leri Reisligi'nin, "dini milbini lsia.rmn (te§ri ve 

infaz1 TBMM'ye ait olan muamelat1 nasa <lair olan ahkfun dr§mda) itikadat ve ibadata <lair biltiln ahkam ve 

mesalihinin tedviri ve miiessesatl diniyenin idaresi iyin" kuruldugu belirtildiginden, Islam dininin inane;: 

ve ibadete ili§kin i§lerini yiiriitmek kapsammda, kanunun amacma yonelik bir yorumla, dini konularda 

325 Gorevlere ili§kin dOzenlemenin bir YOrOtme i§lemiyle yapilmt§ olmast hukuka ayktrt durumu hic;bir 
§ekilde ortadan kaldtrmaz. Gerek 11 mart 1980 tarihli ve 16926 say1li Resmi Gazete'de yay1mlanarak 
yOrOrlOge giren Dlyanet l§lerl Ba§kanl1Q1 Gorev ve <;alI§ma YonetmellQI, gerek daha 
sonraki tarihli Yonerge ad1 ta§1makla birlikte yonetmelik hOkmOnde olan ads1z dOzenleyici i§lemler 
"konu bak1m1ndan yetkisiz" bir organ taraftndan "yetki gasb1"nda bulunularak yOrOtOlmek Ozere 91kartlmt§ 
idari i§lemlerden ibarettir. Bunlardan Dlyanet l§lerl Ba§kanl1Q1 Gorev ve <;al1§ma 
YonetmeliQi aleyhine, 2577 say1l1 ldari Yargtlama UsulO Kanunu'nun 7 nci maddesi dordOncO bendi 
geregince bir uygulama i§lemi dolay1s1yla, her zaman ic;in idari yarg1da iptal davas1 ac;1labilir. Asltnda 
birer yonetmelik olan Yonergeler ise, "kamuyu ilgilendiren" dOzenleyici i~lemlerin yay1mlanmas1 
zorunlulugu hilafina davranilm1§ oldugundan yok hOkmi.indedir (bu konuda bkz. dn.304 ve baglt oldugu 
metin). 
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toplumu aydmlatma i§levinin de gorevleri arasmda yeraldlg1 soylenebilir. 

Dini konularda toplumu aydmlatma gorevi, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ilk ozel kanunu 

olan 2800 say1h Diyanet 1§leri Reisli~i te§kilat ve vazifeleri hakkmda kanun geregince 

1;1kanlan 11 te§rinisani 1937 tarihli ve 7647 say1h Diyanet !§Jeri Reisli~i te§kilatmm 

vazifelerini gosterir nizamname'den beri, bir yandan somut olarak kendisine yoneltilen sorular1 

yamtlama, ote yandan da yaym faaliyetinde bulunma §eklinde yerine getirilmektedir. Amlan 

dtizenlemenin 2 nci maddesinin (A) bendi geregince, "ibadat ve itikadata ve Medeni Kanunun ne§rinden 

evvelki zamana aid vasiyet ve miras gibi hususlara milteallik sorulacak sualleri tedkik ederek cevaplanm 

haz1rlamak" Mti§avere Heyeti'nin gorevleri arasmdadrr. Diyanet l§leri Reisligi'nin ta§ra orgiitii olarak 

her ii ve il~e merkezinde bulunan miiftiiler de, Nizamname'nin 8 nci maddesinin (A) bendi geregince, 

"itikadat ve ibadata mliteallik sorulacak mes'elelerin §er'i icablanm bildirmek" ve (E) bendi geregince, 

"itikatlara ve ibadetlere ve Medeni Kanunun ne§rinden evvelki zamana aid vasiyet ve miras gibi hususlara 

<lair sorulacak suallere l&z1m gelen cevablan ya re'sen veya Diyanet l§leri Riyasetinden alacaklar1 cevaplan 

vermek"le gorevlidir. Ote yandan yaym faaliyetine ili§kin yetkiler Mii§avere Heyeti'nde toplanm1§ttr; 

dlizenlemcnin 2 nci maddesinin (B) bendi geregince, "lslfun dininin itikadat ve ibadata milteallik hususlar 

i<rin reislik tarafmdan lilzum gosterilecek kitaplan yazar ve reislik tarafmdan havale edilecek eserleri tedkik 

eder". Mii§averc Heycti'nin bir karar orgam olup, asli i§levi diger gorev alanlarmda oldugu gibi gerek 

dine ili§kin sorulan yamtlama gerek yaym faaliyetinde bulunmaya yonelik olarak Ba§kanhgm siyasasmr 

saptamamasma kar§rhk bu gorevler Ba§kanhgm diger ilgili organlarmca yiirtitiilmii§tiir. 

5634 say1h Kanun'un yiiriiliige girdigi 1950 y1hna kadar yaym i§leri Zat l§leri Miidiirliigii 

tarafmdan yiiriiliilmekteyken, bu diizenlemeyle bir "Yaym Mildilrliigil" kuruldu (madde 1). Bu alana 

ili§kin olarak bir de 2 temmuz 1951 ydmda kabul edilen ve 9 temmuz 1951 tarihli Resmi Gazete'de 

yaymlanarak yiiriirliige giren 5806 say1h Dini Yaymlar Doner Sermayesi Hakkmda 

Kanun326'1a Diyanet l§leri Ba§kanhg1 biit~elerine "dini yaymlar doner sermayesi" konuldu. Ancak, 

amlan Kanun'da doner sermayenin ayn orgiit ve kadrolan saptanmam1§, "kendilerine ek gorev olarak <loner 

sermaye saymanhg1 veya memurluklan verilen maa§h veya ilcretli memur ve milstahdemler" (madde 4) 

tarafmdan yilriitiilmesi ongoriilmii§; uygulama esaslan da Maliye Bakanhg1 ve Diyanet l§leri Ba§kanhg1 

tarafmdan hazirlanarak Bakanlar Kurulu'nca yiiriirliige konacak bir idari gene! diizenleyici i§leme 

h1rak1lm1§U (madde 5). Ongortilen diizenlemenin yiiriirlii~e konulmas1 15 kas1m 1951 tarihli ve 13934 

say1h Bakanlar Kurulu karanyla kararla§tmlarak 22 arahk 1951 tarih ve 7989 say1h Resmi Gazete'de 

326 Kanun metni igin bkz. DOstur, Ill, 32 (1951), 1808-1809; R.G. 9 temmuz 1951-7853. 
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yaymland1327. 

633 say1h Kanun'un, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm kurulu§ nedenlerinin dilzenlendigi 1 inci 

maddesinde din konusunda toplumu aydmlatma gorevi de yer ahr. Bu Kanun'un Meclis'teki 

gc)rii§melerinde Dev let Bakan1 Mehmet Altmsoy'un ortaya koydugu ar;Iklamalar328, kanunkoyucunun 

bu gorevi ifade etmesi gerektigi anlamdan daha geni§ bir yoruma tabi k1ld1klanm belirtir niteliktedir. 

Oysa Diyanet !§leri Ba§kanhg1'nm toplumu aydmlatma gorevi lafzmm ir;erdigi gibi, yalmzca dini 

konular r;en;evesinde kalmahdir. Bu baglamda tek saghkh yoruma, Anayasa ilkeleri ve Kanun'un 

cizgiilendigi somut amacm da goz oniinde bulundurulmas1yla vanlabilir. 

633 say1h Kanun'da din konusunda toplumu aydmlatma gorevinin, Din l§leri Yiiksek 

Knrulu ile miiftiiliiklere ve Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini Olgunla§ttrma Dairesi'ne bagh her iki 

Miidiirliige verildigi goriilmektedir. Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm en yiiksek karar ve dam§ma orgam 

oldugu belirtilen Din l§leri Yiiksek Kurulu, hem din ile ilgili sorulann cevaplanm haz1rlamak (m.5/c), 

din hususunda toplumu ve yurt d1§mdaki yurtta§lanm1z1 aydmlatmak amac1 ile ilgili r;ali§malann 

programlanm tespit etmek (m.5/h); hem de dini eserler telif ve terciime etmek, Ba§kanhkr;a 

yaymlanmas1 istenen telif ve terciime eserlerin yay1mma karar vermek, tetkiki istenen eserler hakkmda 

miitalaa bildirmek (m.5/b), yurt ir;indeki ve yurt d1§mdaki din ile ilgili yaymlan izlemek, geregine karar 

vermek ve kar§t yay1mlarla bilimsel miicadele esaslanm haz1rlamak (m.5/e) ile gorevlidir. Bu karar alma 

orgam kar§1smda bir yiiriitme orgam olan Olgunla§tirma Miidiirliigu'niin konumuz baglammdaki gorevi 

de, ibadethanelerin ir;inde ve dt§mda toplumu din konusunda aydmlatmak ir;in gerekli Weri yapmak, bu 

gayeyle teknik arac; ve imkanlardan faydalanmaktrr (m.7/b). Aym §ekilde Derleme ve Yay1m Miidiirliigii 

de, Ba§kanlJgm her c;e§it yaym i§lerini yiiriitmekle yiikiimliidiir (m8/a). 

633 say11t Kanun'da Diyanet l§leri Ba§kanhg1 orgiitiiniin diizenlenmi§ oldugu 2 inci 

327 Dini Yaymlar Doner Sermayesl YonetmellOlnl yOn'.irlOge koyan Bakanlar Kurulu 
karan, DDstur, Ill, 33 (1952), 127 

328 1 inci maddeye ili§kin olarak, Gec;ici Komisyon'un degi§tirmi§ oldugu metin yerine, HOkOmet teklifinde 
yeralan hOkmOn kabulO konusunda verilen onergeler Ozerine 91kan tart1§malarda Altmsoy, 

" ... umumi mana itibariyle her iki maddenin birbirinden fark1 yoktur. Ancak, komisyon 
degif;tirgesi daha teferruath vazifeler tahmil etmektedir Diyanet l§leri Ba§kanlig1'na. 
Bunun ba§mda toplumu aydmlatmak gelmektedir. Bunun Ozerinde bir nebze durmak 
isterim. Halen fiiliyatta durum odur ki, halkevleri, K1z1lay demekleri ve buna mOmasil 
sosyal dernekler din gorevlilerinden toplumu aydmlatmak babmda istifade 
etmektedirler. MOftOleri vaizleri sosyal meselelerde halkm daha 9ok yard1mc1s1 olmasm1 
temin etmek i9in hususi surette rica etmekte ve kendilerine vazife vermektedir, 
vergilerinin d1§1nda. Keza toplumun kalkmmasmda tabii olarak emirlerinde'9ah§t1klan 
valiler ve kaymakamlar tarafmdan din gorevlileri toplumun kalkinmas1 vazifesinde 
kullanilmaktadir. Bu maddeye bu hususu koymakla halen ve fiilen cari olan usulO 
kanunla§tirmaktan 1baret bir hizmet yap1lm1§ olacakt1r. Bu bak1mdan isabetli telakki 
etmekteyiz." 

ifadesini kullanm1§t1r. Bu ac;1klamalar ic;in bkz. Millet Mec/isi Tutanak Dergisi, I, 39, (1965), 580. 
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maddeyi 1982 say1h Kanun degi§tirmesi, ancak bu Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal 

edilmesinden sonraki evrede hukuk alemine getirilen Yiiriitme ve ldare i§lemleri sonucunda var1lan 

bugiinkii mevzuatta din konulannda toplumu aydmlatma gOrevinin bir taraftan Din l§leri Yiiksek 

Kurulu ve miiftilliikler329, Ote yandan Din Hizmetleri Dairesi'ne bagh lf§at Hizmetleri ~ubesi ve Dini 

Yaymlar Dairesi tarafmdan yiiriitiildiigii gOriilmektedir. Bu konuyla ilgili mevzuattaki en son gene! 

diizenleyici i§lemler, her ikisi de 1990 y1h ic;inde yiiriirliige girmi§ olan Diyanet 13Ieri Ba3kanhg1 

Dini Yaymlar Doner Sermaye 13letmesi Yonetmeligi330 ve Diyanet 13Ieri Ba3kanltg1 

Yaym Yonetmeligi•331ctir. Bunlardan ilkinin, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Dini Yaymlar Doner 

Scrmaye l§letme Miidiirliigiince yiirtittilen dini yaym i§leriyle ilgili her tiirlii idari ve mali esaslan 

dtizenlemek; digerinin de, din konusunda toplumu aydmlatmak, dini tefekkiirii geli§tirmek, dini ve milli 

birlik ve beraberligi temin etmek iizere Ba§kanhkc;a yap1lacak yaz1h, sesli ve gOriintiilii yaymlann 

hazirlanmas1, incelenmesi, degerlendirilmesi ve basilmas1 ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amac1yla 

c;1kanld1g1 1 inci maddelerinde belirtilmektedir. 

633 say1h Kanun'da Diyanet l§leri Ba§kanhg1 orgiitiiniin diizenlenmi§ oldugu 2 inci 

maddeyi degi§tiren 1982 say1h Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal edilmesi ve yerine bir 

yasama i§lemi yapilmamas1yla, Ba§kanhgm yap1smdaki birimler bak1mmdan tam bir bo§luk olu§mu§tur. 

Bu olgu her§eyden once, Tiirk hukuk sisteminde Anayasa Mahkemesi kararlannm gec;mi§e yiirtirlii 

olmamasmdan kaynaklamr. Bugiinkii mevzuat1m1zda bu konuda yeralan diizenlemelerin ttimiiyle 

329 Diyanet l§leri Ba§kanligt'nm son iki ba§kan1 doneminde c;1kartlan ilgili iki genegede de, 
"633 say1!1 Diyanet l§leri Ba§kan1Jg1 Kurulu§ ve GOrevleri Hakkinda Kanun'un 16. 
maddesi geregince, mOfto!Okler bulunduklan bOlgelerde (ii ve ilc;elerde) Diyanet l§leri 
Ba§kanl1g1n1 temsil ederler. 
Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 Ta§ra Te§kilat1 GOrev ve Qali§ma Yonergesi'nin 8/5 maddesi 
uyannca, yurtta§lanm1zin din ile ilgili yaz11i ve sOzlO sorulanni cevapland1rmak, 
mOftOlerin gOrevlerindendir. 

llge mOftolOklerince gOzOlemeyen meseleler, Once ii mOftOIOklerinden sorulacak; ii 
mOftOIOklerince de cevaplandtnlamayan sorular, Ba§kanhga gOnderilecektir" 

ifadesi yeralm1§ttr. 
Anilan belgelerden Diyanet l§leri Ba§kant Dr. Tayyar Altrkulac; imza, 5 aralik 1985 tarih, k/122-04/2140 

say1 ve 44 nolu Genelge ic;in bkz. Diyanet /§Jeri 8a§kan/1g1 GeneJgeJeri, Ankara 1986, 16-17. Bu 
genelgeyi yOrOr!Okten kaldrran Diyanet l§leri Ba§kanr Prof. Dr. Mustafa Said Yaz1c1oglu imza, 27 
ternmuz 1989 tarih, 10/166/971 say1 ve 69 nolu Genelge ic;in bkz. Diyanet /§Jeri 8a§kan/Jg1 
Mevzuat1, Ankara 1989, G-69/1 ve 2. 

330 R.G. 7 agustos 1990-20598, 2-10. Bu yonetmeligin yayinlanmas1yla, 1 eylOI 1966 tarih ve 12389 
say1!1 Resmi Gazete'de yay1rnlanm1§ olan "Diyanet l§leri Ba§kanlrgr Dini Yayinlar Doner Sermaye 
l§letmesi Yonetrneligi", degi§iklikleriyle birlikte yOrOrlOkten kald1rrlm1§t1r (m.44). 

331 R.G. 19 agustos 1990-20610, 4-10. Bu yonetmeligin yayinlanmasryla, 13 §Ubat 1980 tarih ve 16899 
say1l1 Resmi Gazete'de yay1rnlanm1§ olan "Diyanet l§leri 8a§kanlrg1 Yayin Yonetmeligi", degi§iklikleriyle 
birlikte yOrlir!Okten kaldinlm1§trr (m.38). 
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Yiiriitme ve !dare i§lemlerinden olu§mas1, gittikye artan yiirtitmenin giiylendirilmesi egilimi iyinde 

degerlendirilse dahi, kuvvetler aynhg1 esasma dayah bir sistemle bagda§tmlamayacak sonuylar 

dogurmaktad1r. Gerek 1961 gerek 1982 Anayasalarmda, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na ili§kin maddelerde 

ozel kanununa yollama yapdmaktadir. Diger bir ifadeyle anayasakoyucu, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm 

"kanunla" diizenlenmesini emretmektedir. 1982 say1h Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal 

edilmesinden sonra hukuk aleminde kalan hUkiimleriyle 633 saytll Kanun'un bu gerekliligi kar§tlad1g1 

ileri siiriilebilirse de, orgiite ili§kin hiybir "kanun" hiikmiiniin bulunmamas1 alanm diizenlenmesini 

ttimiiyle Yiiriitme organma b1rakmaktadir. Oysa Yiiriitme orgam, ancak ve ancak Kanun'da yeralan 

hususlarda ve bu hususlarla yeli§meyecek iyerikte i§lemler ihdas edebilir. Bunun da 6tesinde, kuramsal 

olarak teknik nitelikte olan ldare'nin bir 5rgiitilniin yaptlandmlmasmm tekba§ma siyasi iktidara 

b1raktlmas1, yoksesli olmas1 gereken demokratik sistemin kontrol mekanizmalarmm i§lemesinin 

engellenmesine firsat yarat1r. 

c) Din Egitimi 

Cumhuriyetin ilk y11larmda dine kar§t gildiilen siyasa etkilerini en yok din egitimi alanmda 

gostermi§; Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun da etkisiyle din 6gretimi yapdan kurumlarda h1zh bir azalma 

olmu§tu. Istanbul Dariilfilnununun yeni tlahiyat Fakiiltesi Siileymaniye Medresesi'nin yerini alm1§; 

ancak, 1933'teki iiniversite reformu sirasmda egitim i§Ievi olmayan 1slam Ara§tlrmalan Enstiitiisii'ne 

r;evirilmi§; 1924'te Istanbul ve ba§ka 28 yerde aytlmt§ ve 2258 ogrencisi olan imam hatip okullannm 

ogrenci say1s1 1932'de lO'a, okullann say1s1 da 1927-32'de 2'ye dii§mii§tii.Ertesi ytl bunlar da kapandt. Bu 

donemde din adam1 yeti§tirmek iizere kalan tek kaynak Kur'an kurslandrr. Milli Egitim Bakanhg1 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayanarak bunlart da almak istemi§se de Ba§kan Rifat (B6rekyi) Efendi 

bunlarm meslek okullan olarak kendi emrinde kalmasm1 saglam1§, hatta say1larm da yava§ yava§ 

arttirm1§t1r332. 

Degi§mekte olan konjonktiire ve taleplere g6re kendini uyarlamaya yalt§an CHP Meclis 

Grubu'nun 1946 y1hnda din egitimi meselelerini incelettirmek iizere kurmu§ oldugu komisyon 

r;al1§malan sonucunda, "Muass1r Milletlerde dahi oldugu gibi ilk okul ogrencilerine ihtiyari olarak din dersi 

vcrilmesinin layiklige milnafi olmad1g1" gorii§iine vardt. Bu komisyon tarafmdan haz1rlanan raporda iki 

milletvekili, Prof.Dr.Nihat Erim ve Tahsin Banguoglu, dini egitim kurumlarmm Diyanet l§leri 

332 Bu konuda bkz. G.Jaschke, Yeni Tarkiye'de lslaml1k, 75 ve ayni yazar, "Yeni TOrkiye'de Kur'an-1 
Karim Kurslan" (qev.N.Arsan), Islam Tetkikleri EnstOWsD Dergisi -Zeki Velidi Togan'm HatJrasma 
Armagan-, V, 1-4 (1973), 57. 
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Ba§kanhg1'na baglanmas1 hususunda muhalif kalm1§tl. Nitekim, Komisyonun dini egitimin Diyanet 

l§leri Ba§kanhg1'na baglanmasma ili§kin karan kabul edilmemi§; bu i§ Milli Egitim Bakanhg1'na 

birakilm1§tir333 . 

CHP Komisyon Raporu'nda saptanan esaslar Yfuiitme orgam tarafmdan yfuiirlilge kondu. 

Milli Egitim Bakanhg1'nm, 7 §ubat 1949 tarihli Tebligler Dergisi'nde yaymlanan 1 §Ubat 1949 tarihli 

ve 70/5426 say1h tamimiyle334 belirtilen ihtiyari din dersleri rejiminin esaslarl arasmda, bu husustaki 

mtifredat programrnm (m.3) ve bu derslerde okutulacak kitaplann (m.5) Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nca 

hazirlanacag1 ve Maarif Talim Terbiye dairesince gC>zden ger;irilecegi bulunmaktayd1. 1945-1950 

devresinde Gelenekr;i cevrelerin belirttikleri belli ba§h meseleleri aktaran Prof.Dr.Tunaya, dini egitimi 

hususunda lslamc1 gC>rti§e gore CHP'nin hatalarmdan birinin, din derslerinin okutulmasm1 ve din 

mekteplerinin idaresini Diyanet l§leri Ba§kanhgi'na vermemesi oldugunu ifade eder335. Bu cerr;evede 

Sehilarre,~ad ve Selamet'te yapilan yaymlardan almtilara dayamlarak vanlan kamya gC>re, 

"Bu hareket tarz1 bu iktidarm hala dini te§ekkllllere ve din adamlanna 

inanmad1gm1 gosterir. Bu hizmetin Milli Egitim Bakanhgma baglam§I, toplumda bir 

gilvensizlik yaratacakt1r. <;nnkn. Milli Egitim Bakanhg1 tevhid-i tedrisat kanununun 

kabulllnden sonraki davraru§lan ile toplumun infialini kazanm1§tir. Bakanhgm, geryek din 

adam1 yeti§tirebilen tek egitim mllessesesi olan medreseleri kapat1§1 bunun delili ve sebebidir. 

Diyanet l§leri Reisligine din egitimi konusunda yetki vermemek iyin ileri sllrillen, bu 

te§ekkllllln skolastik zihniyette oldugu iddias1 ise tamamile yanh§trr. Cumhuriyet Halk Partisi 

bu davram§l ile Devletin Uiyikligini bir kere daha yignemi§tir. Din egitimini Devlete 

vermekle layik olmad1g1m bir kere daha gostermi§tir.Halk Partisi suf rey kazanmak amac1 ile 

din egitimi konusunda taviz vermi§ olmaktadrr"336. 

1slflmc1 cevrelerin ele§tirilerine kar§m, Cumhuriyet dC>neminde din egitimine ili§kin 

baskm siyasa, en azmdan 1980'lerin sonlanna kadar, asli gC>revlinin Milli Egitim Bakanhg1 olup, Diyanet 

l§leri Ba§kanhg1'nm yalmzca Kur'an kurslan bak1mmdan amlan Bakanhkla birlikte gC>revli oldugu 

yolundadir. Ancak bu konu 633 say1h Kanun'un Meclis'teki goril§meleri s1rasmda ce§itli tartI§malara 

scbep olmu§tur. Dini egitim i§lerini Milli Egitim Bakanhg1'na btrakt1g1 anla§Ilan Htiktimet Teklifi'nden 

farkh olarak, Gecici Komisyon metninde, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 merkez kurulu§ C>rgiltti ir;erisinde 

"Din ve Dini Egitim ve Cgretim l§leri Dairesi" adh bir birime yer verilmesine kar§l r;1kan Burdur 

333 Bu bilgiler igin bkz. B.Daver, TOrkiye Cumhuriyetinde Layiklik, 135-136. 

334 Bu beige konusunda bkz. dn. 67. 

335 Bkz. T.Z.Tunaya, /s/amc1/1k Cereyani, 209-210. 

336 Ibid. Ozellikle, kaynafjmm Sebiliirre~ad'da yaymlanan baz1 yaz1\anyla E§ref Edip o\dugu be\irtilen 
"Din egitimini Deviate vermekle layik olmad1gin1 bir kere daha gostermi§tir" gorO§O devlet kavramma atfedilmesi 
gereken anlam bak1mmdan ilginc;tir. Bu bakl§la Milli Egitim Bakanilg1'nm "devlet"olmasma kar§m, Diyanet 
l§leri Ba§kanl1g1 farkil, "devlet d1§1" bir kurumdur. 
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milletvekili Fethi <;elikba§'a gore bu hiikiim Tevhidi Tedrisat Kanunu'na ve Anayasa korumas1 altmda 

olan Devrim Kanunu'na aykmdu.337. Bu iddiay1 yamtlayan Devlet Bakam Mehmet Altmsoy'a goreyse, 7 

nci maddede vazifeleri sayilm1§ olan uyu§mazhk konusu Daire'nin okul a1;ma yetkisi olmad1gmdan 

"Tevhidi Tedrisat Kanunu ile uzak yakm alakas1 yokturu338. Oysa <;anakkale milletvekili ~efik lnan, okul 

denmemekle birlikte 7 nci maddenin (1;) flkrasmda verilen kurs, seminer, konferans a1;1p yonetme 

gorevinin Anayasa'nm 19 uncu maddesinin 4 iincii flkrasma aykm oldugu gorii§iindedir339. Ote yandan 

Erzurum milletvekili Cevat Dursunoglu da, 7 nci maddenin (f) bendinde ifade edilen uKur'an kurslarmm 

yonetim, egitim ve ogretim i§lerini ilgili bakanhkla i§birligi yaparak yilriltmeku gorevinin ufiilen 

yilri.itmeku i§levini i1;ermesi bak1mmdan bir giin do!tfudan dogruya Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu ihlal 

edecek nitelikte oldugundan endi§e etmektedir340. Bu muhalefet kar§1smda amlan birimin kurulu§u 

kanunla§amam1§; AP, CHP, CKMP, MP, YTP Gruplan adma verilen ortak imzah onerge geregi Dini 

Hizmetler ve Din Gorevlilerini Olgunla§trrma Dairesi ihdas edilmi§tir. 

Bu Daire biinyesinde yeralan Olgunla§tirma Miidiirliigii'niin gorevlerinden biri de, 633 

say1h Kanun'un 7 nci maddesinin (d) bendindeki ifadesiyle, uKur'an kurslarmm yonetim, egitim ve ogretim 

i~lerini ilgili Bakanhkla i§birligi yaparak yiiriltmek"tir. Yukanda aktanlan endi§eler, bu hiikmiin 

kanunla§masma yonelik g6rii§melerde de ifade edilmi§tir. Kur'an kurslannm bu §ekilde bir 

diizenlemesinde ikili bir egitim kimligi goren, dolay1S1yla Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykm bulan 

gorii§e341 kar§l, "ilgili Bakanhkla i§birligiu hiikmiiyle bu iddianm bertaraf edilmi§ oldugu342 ileri 

siiriilmii§tiir. Devlet Bakam Mehmet Altmsoy'un ifadesiyle, uKur'an kursu ne bir mekteptir, ne bir ihtisas 

kursudur. Kur'an kursu sadece ve sadece Kur'an tilaveti tedris edilmek ilzere ve Kur'an1 iyi okumak iyin ayilan 

bir talim yeridir"343. 

Yine Altmsoy'un, u ... Diyanet l§leri Ba§kanhgmm uhdesinde birak1hrsa daima 430 say1h 

Kanun kar§1sma c;1kacaktir. Bir mektep hilviyati verilmesine mani olacaktrr .... Bir kurs mahiyetinde sadece 

Kur'an telavetini, sadece Kur'anm hifzm1 ogretecek bir mahiyetinde kalmasm1, bir okul haline gelmemesini 

maria istiyoruzu344 ifadesiyle haklarmda hiikiimetinin siyasasm1 belirttigi Kur'an kurslanna ili§kin 

337 Bkz.Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 590. 

338 Bkz. Ibid., 591-593. 

339 Bkz. Ibid., 594. 

340 Bkz. Ibid., 593. 

341 Edirne milletvekili Fahir Giritlioglu [Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 40 (1965), 81]. 
342 Istanbul milletvekili Fahrettin Kerim Gokay (Ibid., 81 ); Adana milletvekili Mehmet Gec;icioglu 

(op.cit.); Edirne milletvekili Nazmi Ozogul (Ibid., 82); Sakarya milletvekili Yusuf Ulusoy (op.cit.). 

343 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 40 (1965), 105. 

344 Millet Mee/isl Tutanak Dergisi, I, 40 (1965), 353. 
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diizenleme 1982 say1h Kanun'da daha kapsamh tutuldu ve "mesleki C>gretim yapan Kur'an kurslarmm 

a\;Jlt§, egitim, ogretim ve denetim i§lerini Milli Egitim Bak:anhg1 ile i§birligi yaparak yiiriitmek" 

Olgunla§tlrma Dairesi biinyesinde yeralan Egitim Miidfirlfigii'niin gorevleri arasmda say1ld1. 

1982 say1h Kanun'un Anayasa Mahkemesi karanyla iptal edilmesi ve iptal hiikmfinfin 

amlan kararm Resmi Gazete'de yaymland1g1 tarihten bir y1l sonras1 olan 11 may1s 198l'de yiirfirliige 

girmesiyle kanuni bir dayanaktan yoksun kalan bir cliger alan da Kur'an Kurslar1 oldu. Ancak mevzuatta, 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 tarafmdan345 Milli Egitim Bakanhg1'yla i§birligi yap1larak 1971 'de 

r;:1kartlm1§ olan Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kur'an Kurslan Yonetmeligi346 yeralmaktayd1. 

Dayand1g1 iist normun bir yarg1 karanyla iptal edilmesiyle hukuki dayanaks1z kalm1§ olmasma ragmen 

bu diizenleyici i§lem 1990'a dck yiiriirliikte tutuldu. 27 eylill 1974 giin ve 7/8980 say1h Bakanlar Kurulu 

Karan'yla Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 ve Miiftiiliikler Tarafrndan A~1Iacak Kurs ve 

Seminerlerde Ucretle Okutulacak Ders Saatlerinin Say1s1 ve Ders Gorevi 

Alacaklarrn Niteliklerine lli§kin Esaslar347 belirlendi. 27 temmuz 1989 tarih ve 78 nolu 

Genelge348•cte de "633 Say11I Kanun ve Kur'an Kurslan hiikiimleri uyarmca faaliyetlerini siirdiiren Kur'an 

kurslarmm a\;Jh§, egitim, ogretim ve yC>netim i§leri(nin), ad1 gerren yonetmelik ve bu genelge esaslarma 

gore yilriltillecek" oldugu belirtildi. On eki arasmda Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kur'an Kursu Bina Tamtma 

forrnu (EK 1); Kur'an-1 Kerim Ogretiminde Usul (EK 2); Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kur'an Kurslan 

Disiplin Talimat1 (EK 4); Kur'an Kurslart 1statistik Formlan ile llgili A91klamalar (EK 5); Yart§ma 

i le tlgili A91klama (EK 6) gibi tiim Tiirkiye 9apmdaki ilgili iiyiincii ki§ileri ilgilendiren bu ads1z 

diizenleyici i§lem Resmi Gazete'de yay1mlanmad1. Daha onceki Mliimlerde de iizerinde duruldugu gibi, 

hukuken yonetmelik hiikmiinde olan bu tiir ads1z diizenleyici i§lemlerin 1982 Anayasas1'nm ilgili hiikmii 

ve ozel kanunu yeryevesinde dahi yay1mlanmas1 gerekirken bu kurala uyulmamas1 sonucunda ortaya ylkan 

yine yak hiikmiinde bir diizenleyici i§lem olmu§tur. 

16 kas1m 1990 tarihinde yiiriirliige giren Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kur'an 

Kurslar1 Yonetmeligi349•ncte yeralan ve onceki diizenlemelerden farkhhk arzeden en onemli 

345 Diyanet l§leri Ba§kanl1g1'nm i§lem yapma yetkisi konusunda bkz. infra.· 

346 Resmi Gazete, 17 ekim 1971-13989,3-5. Dlyanet ll}lerl Baljkanl1g1 Kur'an Kurslari 
Yonetmeligl'nln 8 Incl, 13 OncO ve 25 Incl maddelerlnin degiljtirlimesine dair 
Yonetmelik i9in de bkz. Resmi Gazete, 27 nisan 1977-15921. 

347 Bu esaslar, 24 kas1m 1974 tarih ve 15072 say11J Resmi Gazete'de yay1mlanarak yOrOr!Oge girmi§tir. 
Daha sonra 22 aral1k 1978 tarih ve 7117334 say11J Bakanlar Kurulu Karan'yla bu esaslann 3 OncO 
maddesinde degi§iklik yapilm1§, bu degi§iklik 16 nisan 1979 gun ve 16611 say1l1 Resmi Gazete'de 
yay1mlanm1§t1r. 

348 13.1 /16612046 say1ll bu beige igin bkz. Diyanet 1§/eri Ba§kan/J~1 Mevzuat1, G-78/1-78/33. 

349 Resmi Gazete, 16 kas1m 1990-20697, 20-26. 
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hiikOm denetim hususunda Milli Egitim Bakanhg1'nm zikredilmemi§ olmas1yd1 (m.12)350. Milli 

Egitim Bakanhg1'nm kat§l koymas1 uzerine 27 kas1m 1990 tarihinde yiliurliige giren bir yonetmelik 

degi§ikligiyle351, 1739 say1h Milli Egitim Temel Kanunu'na gC>re Milli Egitim Bakanhg1'nm denetim 

yetkilerinin sakh oldugu htikmii kabul edildi. 1990 tarihli Yonetmelik ile getirilen yeni dtizenlcmeler 

arasmda ak§am kurslan (m.7), yaz kurslan (m.8), camilerde Kur'an C>gretimi (m.9) yeralmaktad1r. 

bnceki dtizenlemeden ilgin9 bir diger farkhhk da ogretimin siiresine ili§kin hi9bir hiikmtin 

ycralmamas1dir. Bunlar dt§mda, 1971 tarihli YC>netmelik'te a91khk verilmemi§ olan kadrolu-kadrosuz 

cigrctici352 aymm1 1990 Yonetmeligi'nin "Ogreticilikte Ger,:ici Olarak G<>revlendirilecekler" ba§hg1m 

ta§1yan 35 inci maddesinde aynnttl1 olarak diizenlenmi§tir. 

Din egitimi konusunda, yiirtitiilmesi gC>revleri arasmda yaralan Kur'an Kurslan dt§mda, 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 birtak1m ba§ka faaliyetleri de ba§latmaya giri§rni§ bulunmaktadir. Donemin 

Diyanet l§leri Ba§kam Prof. Mustafa Said Yaz1c1oglu, Ocak 1989'da yapt1g1 bir a91klamayla 1989-1990 

ogrenim y1!mdan itibaren Yiiksek Ogretim Kurulu karanyla dart yeni meslek yiiksek okulu 

kurulacag1m; bu yiiksek okullara, sadece imam-hatip lisesi mezunu olup Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nda en 

az iki y1l din gorevlisi olarak 9ah§IDI§ olanlardan, ogrenci se9me ve yerle§tirme merkezi smav1yla 

()grenci ahnacagm1 ve bu okullardan mezun olanlarm yanhzca Diyanet l§leri Ba§kanhg1 te§kilatmda 

imam-hatip ya da Kuran kursu ogreticisi olarak istihdam edilecegini bildirmi§tir353. Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 aynca, §ubat 1990'da Ar;1kogretim Fakiiltesine bagh tlahiyat Boliimti kurularak derslerin 

tclevizyondan yay1mlanmas1 i9in 9ah§ma ba§latt1354. Bu giri§imlerden ilki ytirtirltige sokulmu§ 

350 Bu konuyla ilgili olarak basmda 91kan haber ve degerlendirmelerden bazllari §Unlard1r : "Kuran kurslan 
denetim dJ§il, Cumhuriyet, 17 kas1m 1990, 1 ve 19; "EQitim Bakani Akyol:Kuran kursunu denetleriz", 
Cumhuriyet, 18 kas1m 1990, 1 ve 15; "Diyanet l§leri Ba§kanvekili:Gazetenizden ogrendik", 
Cumhuriyet, 18 kas1m 1990, 15; C.ArcayOrek, "Son Gerici Seruvenler", Cumhuriyet, 18 kas1m 1990, 
15; "Yonetmelik incelemede", Cumhuriyet, 19 kas1m 1990, 16; "Kuran kurslarma denetim", Mi/liyet, 18 
kas1m 1990, 18; "Ku ran kursu denetiminde degi§iklik 9ali§mas1", Cumhuriyet, 21 kas1m 1990, 10. 
Ozellikle, son haberde verilen"Yeni yonetmeligi hazirlayan baz1 Diyanet yetkilileri de, Cumhuriyet 
muhabirine, Kuran kurslarmm denetiminde Milli Egitim Bakanlig1'nm zaten i§levini yitirdigini savunarak, 
yap1lan degi§iklikle «fllll durumun yonetmellge aktarildrgml»(vurgu haberde yeralmaktad1r) 
ifade ettiler" §eklindeki bilgiyle Diyanet l§leri Ba§kanlig1 Ba§kan Yard1mc1s1 Hamdi Mert'in, ayni 
gazetenin 18 kas1m 1990 tarihli nOshasmda yaymlanm1§ olan beyan1 arasmdaki geli§ki dO§OndOrOcOdOr. 

351 Dlyanet l~lerl Ba~kanl1g1 Kur'an Kurslarr Yonetmellgl'nln Bir Maddeslnln 
Oegl~tlrilmeslne Dair Yonetmellk. Resmi Gazete, 27 kas1m 1990-20708, 3. 

352 Bu konuda bkz. RB.Scott, "Qur'an Courses tn Turkey", The Muslim World, LXI, 4 (October 1971 ), 
240-241 ve G.Jaschke, "Yeni TOrkiye'de Kur'an-1 Karim Kurslan" Islam Tetkikleri EnstOtOsii Dergisi -
Zeki Velidi Togan'm Hat1rasma Armagan-, 60. 

353 llgili haberler igin bkz. "llahiyatta yuksekokul atag1", Cumhuriyet, 27 ocak 1989, 12 ve Asuman 
Abac1oglu, "lmam-hatipliye yeni yOksekokul", Cumhuriyet, 20 §Ubat 1989, 1 ve 15. 

354 llgili haber igin bkz. "TV'de din dersi", Cumhuriyet, 24 §Ubat 1990, 1. Bu giri§imin ele§tirel bir 
degerlendirmesi igin de bkz. N.Arat, "llahiyat91 Ogretmenler SeferberliQi mi?", Cumhuriyet, 14 mart 
1990, 2. 
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olmakla birlikte, digeri mart 1991 itibariyle heniiz ger~kle§tirilmemi§tir355. 

d) Hae i§leri 

Hac'a gideceklere ilk kez 1947'de daviz tahsis edilmi§ti356; "hac maksadiyle Suudi 

Arabistan'a gidecek vatanda§lanm1zm bu seyahatlerinde kar§1l~acaklan mU§kUlleri C>nlemek ve 

mevzuat1m1zdaki hilkilmleri bir araya toplayarak kolayhk temin etmek ilzere ilgili Vekfiletler temsilcilerinden 

miitcllekkil komisyonca hazirlanan .. esaslarm yilrilrlUge konulmas1"mn 1cra Vekilleri Heyeti tarafmdan 6 

nisan 1953 tarihinde 4/531 say1h karanyla hiikme baglanmas1yla devlet, hac faaliyetlerine de el 

att1357. Amlan Esaslar'da pasaport itasma ait i§lemler, seyahat i§lerine ve ara9larma ait hiikiimler, vefat 

halinde yap1lacak i§ler ve saghk i§leri diizenlenmi§ti. 

Hacea gidecek olanlarm seyahatleriyle ilgili Talimatname, 11 haziran 1955 

tarih ve 5269 say1h lcra Vekilleri Heyeti Karan'yla yiiriirliige konuldu ve bu diizenlemeyle 6 nisan 1953 

tarih ve 4/531 say11I Esaslar ilga edildi358. Bu diizenleyici i§lemle de yine pasaport itasma ait i§lemler, 

scyahat i§lerine ve ara9larma ait hiikiimler, vefat halinde yap1lacak i§ler ve saglik i§leri diizenlenmi§ti. 

Bu diizenlemeyi, 1963359; 1968360 ve 1974361 tarihli Hae Amac1yla Suudi Arabistan 1a 

355 Her iki giri§imden hareketle Diyanet l§leri Ba§kanl1g1'nm egitim faaliyetlerini degerlendiren bir haber
yaz1 igin bkz. Hakan Aygun, "Dinde yaygm egitim", Cumhuriyet, 17 mart 1990, 1 ve 17. 

356 Bu konuda bkz. supra dn. 66 ve bagl1 oldugu metin. 

35 7 Hae maksadlyle Suudl Arablstan'a gldecek olanlarm seyahatlerlne mOtealllk 
esaslar, Resmi Gazete, 25 haziran 1953-8441, 6529-6531. 

358 Bkz. DOstur 111, 36 (1955), 1867-1873; R.G., 16 haziren 1955-9030. 

359 Anilan Yonetmeligin yOrOrlOge konulmas1 hakk1nda 28 §Ubat 1963 tarih ve 6/1485 say11l Bakanlar 
Kurulu Karan i<{in bkz. Dilstur, V, 212 (1963); R.G., 21 mart 1963-11361. Bu Yonetmeligin 8 ve 9 
uncu maddelerini degi§tirerek, bir madde ekleyen Yonetmeligi yOrOrlOge koyan 10 mart 1964 tarih ve 
6/2811 say111 Bakanlar Kurulu Karan i9in bkz. DDstur, V, 3 (1964), 1825-1827; 6 met maddesi 
(c) frkrasmm degi§tirilmesi hakkmda Yonetmeligi yurur!Oge koyan 5 §Ubat 1966 tarih ve 6/5957 say1l1 
Bakanlar Kurulu Karan igin bkz. DDstur, V, 5/1 (1966), 710-711; 8 inci maddesi (b) f1krasmm 
degi§tirilmesi hakkmda Yonetmeligi yOrOrlOge koyan 30 may1s 1967 tarih ve 6/8234 say11l Bakanlar 
Kurulu Karan i9in bkz. DOstur, V, 6/2 (1967), 2153-2154; 1, 7, 9, 15, 16 ve 20 nci maddelerinin 
degi§tirilmesi hakkrnda Yonetmeligi yOrOrlOge koyan 8 ocak 1968 tarih ve 6/9347 say1fl Bakanlar 
Kurulu Karan i9in bkz. DOstur, V, 7/1 (1968), 468-470; 9 uncu maddesinde degi§iklik yap1lmas1 
hakkrnda Yonetmeligi yOrOrlOge koyan 5 §Ubat 1966 tarih ve 6/5957 say1l1 Bakanlar Kurulu 
Karan igin bkz. DOstur, V, 7/1 (1968), 5820-583. 

360 An1lan Yonetmeligin yOrOrlOge konulmas1 hakkmda 5 aral1k 1968 tarih ve 6/11057 say1l1 Bakanlar 
Kurulu Karan i9in bkz. DOstur, V, 8/1 (1969); R.G., 19 aralrk 1968-13081. Bu Yonetmeligin 9 uncu 
maddesini degi§tiren Yonetmeligi yOrOrlOge koyan 15 ocak 1969 tarih ve 6/11257 say1l1 Bakanlar 
Kurulu Karan i9in bkz. DOstur, V, 8/1 (1969), 280; bir madde eklenmesi hakkmdaki Yonetmeligi 
yUrOrluge koyan 9 ekim 1973 tarihve 7/7242 say11l Bakanlar Kurulu Karan i9in bkz. Dilstur, V, 
12/2 (1973), 3082. 

361 An1lan Yonetmeligin yOrOrlOge konulmas1 hakkmda 28 eylOl 1974 tarih ve 7/8984 say1l1 Bakanlar 
Kurulu Karan i9in bkz. DOstur, V, 14/1 (1975); R.G., 3 kas1m 1974-15051. Bu Yonetmeligin 21 inci 
maddesini degi§tiren ve 09 ek ge9ici madde ekleyen Yonetmeligi yururluge koyan 5 agustos 1978 tarih 
ve 7/16071 say1t1 Bakanlar Kurulu Karan i9in bkz. Dilstur, V, 17 (1978). 
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Gidecek Olanlarm Seyahatlerine ili§kin Yonetmelikler izledi. 

Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 orgiitiinde hac i§lerine ozgiilenmi§ ilk birim olarak Hae l§leri 

Mtidiirliigii, 1976 tarihli bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi362•yle Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini 

Olgunla§Urma Dairesi Ba§kanhg1 biinyesinde kuruldu. Diyanet 1§leri Ba§kanhg1'nm bir g6revi olarak da 

hac i§leri ilk kez 1982 say1h Kanun'la yasal diizenlemeye kavu§tu. Ancak anilan Kanun'un Anayasa 

Mahkemesi tarafmdan iptal edilmesiyle bu gorev de yasal dayanaktan yoksun bir hal ald1. Ancak hukuka 

aykm uygulamanm yiiriitiilmesi bu gorev bak1mmdan da siirdiiriildu363. 

1979 tarihinde, Hae Seyahati ile ilgili l§lerin Diyanet l§leri Ba§kanhgmca 

Yiiriitfilmesine ili!ikin Karar364•1a Diyanet l§leri Ba§kanhg1 hac seyahatleri duzenlemeyi 

iistlendi ve hac mevsiminde, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 d1§mdaki ger\:ek ve tiizel ki§i, kurulu§, §irket ve 

acentalann hac seferleri diizenleyemeyecekleri hiikme bagland1 (m.3) ve Diyanet l§leri Ba§kanhg1 

tarafmdan, hac seyahatiyle ilgili i§lerin yiiriitiilmesine ili§kin esaslan gosteren bir de yonetmelik365 

362 Anilan beige i':(in bkz. supra dn. 260 ve bagl1 oldugu metin. 

363 12 eylUI 1980 harekat1n1 izleyen gi.inlerde 91kanlan Hae Amae1yla Yurt 01§ma <;1kacaklarm 
91k1§ l§lemleriyle llgill 20 nolu Mllll GOvenllk Konseyl Blldlrlsl, 1980 y1ll hac mevsiminde 
hacea gitmek amac1yla, si.iresi iginde muraeaat etmi§ bulunan vatanda§lann hae gorevlerini aksaks1z 
yerine getirmeleri igin gerekli tedbirlerin al10d1g1 bildirmekteydi. An1lan beige igin bkz. DDstur, V, 19 
(1980); A.G., 20eyli.il1979-17111. 

364 Arnlan Karann yururluge konulmas1 hakkinda 26 nisan 1979 tarih ve 7/17439 say1l1 Bakanlar 
Kurulu Karan igin bkz. DDstur, V, 18 (1979); R.G., 12 may1s 1979-16635. Bu Karann 4 OneO 
maddesinin birinei ve i.i90neO f1kralan ile 7 nei maddesi ve geqici maddesinin son f1kras101 degi§tiren 
karan yOrOrluge koyan 12 haziran 1980 tarih ve 8/17018 say1t1 Bakantar Kurutu Karan iqin bkz. 
DDstur, V, 19 (1980)242-243; dart ek gegici madde ekleyen karan.yurilrlOge koyan 24 temmuz 1980 
tarih ve 8/1319 say1l1 Bakanlar Kurulu Karan i9in bkz. DDstur, V, 19 (1980), 248-249; Ek 
madde eklenmesine dair karan yilrOr!Uge koyan 11 nisan 1983 tarih ve 83/6340 say111 Bakanlar 
Kurulu Karan i9in bkz. DDstur, V, 19 (1980), ; 11 nisan 1983 tarih ve 83/6340 say1ll Bakanlar 
Kurulu Karan ile eklenen Ek Maddelerden 1 ve 2 nei maddelerin degi§tirilmesi ve 3 Oneil maddenin 
yOrOrliikten kald1r1lmas1 hakkinda karan yiirurlOge koyan 11 nisan 1983 tarih ve 83/6340 say1t1 
Bakanlar Kurulu Karan iqin bkz. R.G., 7 mart 1984-18334, 3. 11 nisan 1983 tarih ve 83/6340 say11i 
Bakanlar Kurulu Karan ile eklenen Ek Madde 4, 17 oeak 1985 tarih ve 85/8985 saytlt Bakanlar 
Kurutu Karan ile yururlOkten kaldmlm1§t1r.Bu karar metni ic;in bkz. R.G., 24 ocak 1985-18645, 2. 
Hae Seyahatl lie llglll lflerln Dlyanet lfterl Bafkant1S')rnea YOrOtOlmeslne lll§kln 
Karar son olarak 16 kas1m 1988 tarihli ve 88/13495 say1t1 Bakanlar Kurutu Karan ile 
degi§tirildi. Bu degi§iklikle getirilen yeni diizenlemelerin ba§licalari, hae mevsiminde Diyanet l§leri 
8a§kanlig1 ile Diyanet l§leri Ba§kanl1g1rnn denetim ve gozetimi altinda Hae Komisyonunun uygun 
gordi.igO (A) grubu seyahat acenteleri d!§Indaki gerc;ek ve tOzel ki§i kurulu§, §irket ve acentalann hac 
seferi dOzenleyememesi kurali; ozel otomobillerle hac seyahatinin yasaklanmas1 ve Diyanet l§leri 
Ba§kanltgt'nin hae i§leriyle ilgili 9alt§malannda Tiirkiye Diyanet Vakfi'yla i§birligi yaparak hae seferleriyle 
ilgili 9al1§malann paraya ili§kin her ge§it i§lemlerinin Vak1f'9a yOrOWlecegi ilkesidir. Kararin metni iqin 
bkz. R. G., 21 aral1k 1988-20026, 16. Bu kararin bir sonucu olarak c;1kanlan Seyahat Acentalarmm 
Hae Seferl dOzenlemelerlne Dair Esaslart Bellrleyen Yonetmellk 17 ocak 1989. gun ve 
20052 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanarak yilrOrluge girdi. 

365 Hae Seyahatl lie ilglll lflerln Dlyanet lflerl Ba§kanlIE)mca YOrOtOlmeslne lll§kln 
Yonetmellk, R.G. 29 may1s 1979-16650, 32. 
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c;1kanld1. Haziran 1980366, Eyliil 1980367, 1981368 ve 1982369 y1llannda degi§ikliklere ugrayan bu 

yonetmelik 1984'e dek hac seyahatlanyla ilgili mevzuau olu§turdu. 

30 mart 1984'te c;1kartlan bir yonetmelik370 ile 29 may1s 1979 giln ve 16650 say1h Resmi 

Gazete'de yaymlanm1§ olan Hae Seyahati ile ilgili i§lerin Diyanet 1§leri Ba§kanhgmca 

Yurutulmesine tli§kin Yonetmelik.ek ve tadilleriyle birlikte ylirilrdliikten kaldmld1 ve bu alan 

ycniden diizenlendi. Boylelikle "urnre seyahati" ile ilgili diizenlemeler ilk kez Ttirk hukuk mevzuauna 

sokulmu§ olmaktayd1. Yiiriirliige sokuldugundan beri iic; kez degi§iklige ugrayan371 bu yonetmelik, 

hacla ilgili konulardaki gilnilmilz mevzuatm1 olu§turmaktadrr. 

e) Orgiittin Kendine Yonelik Faaliyetleri 

Dogal olarak ilk hukuki diizenlemelerden beri, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 orgiitii iyinde 

ic;dlizenle ilgili faaliyetleri yiiriitmek ic;in kurulmu§ idari birimler yeralmt§tlf. Ancak mevzuatta bu 

hususta hiikiimler ilk kez, Ba§kanhgm da ilk ozel kanunu olan 2800 say1h Kanun'un ikinci maddesine 

dayamlarak c;1kanlmt§ Diyanet i§leri Reisligi te§kilatmm vazifelerini gosterir 

nizamname372'de gorliliir. Bu diizenlemenin 3 ilncil maddesinde Zat l§leri Mtidilrli.igi.i'ni.in, 4 ilnci.i 

maddesinde Yaz1 l§leri Mi.idiirliigii'ni.in, 5 inci maddesinde de ayniyat muhasipligi ve levaz1m 

memurlugunun gorecegi i§ler belirtilmi§tir. 

366 Hae Seyahatl lie llglll lflerln Olyanet lflerl Bafkan11gmea YOrOtOlmeslne lllfkin 
Yonetmeli(lin Baz1 Maddelerlnln de(llftlrllmeslne ve 9 uncu maddeslnln 
kaldrnlmasma Dair Yonetmelik, R.G. 19 haziran 1980-17022, 3. 

367 Hae Seyahati lie ilglll lflerln Diyanet lflerl 8afkanl1gmea YOrOtOlmeslne lllfkln 
Yonetmellge Gec;iel Bir Madde Eklenmeslne Dair Yonetmellk, A.G. 6 eylOI 1980-17097, 
13. 

368 Hae Seyahati ile ilglll lflerln Olyanet lijlerl Bafkanl1gmea VOrOtOlmesine lllijkln 
Yonetmeligin Baz1 Maddelerlnin De(ll!jtlrllmeslne Dair Yonetmellk, R. G. 1 may1s 1981-
17327, 19. 

369 Hae Seyahatl lie llglli l§lerln Oiyanet l§leri Ba§kanllgmea YOrOHilmeslne lli!ikln 
Yonetmeli(lin 17 nel Maddesinln Degl!jtlrllmeslne Dair Vonetmellk, A.G. 14 temmuz 
1982-17734, 20. 

3 70 Hae ve Umre Seyahatlerlyle llglll lijlerln Olyanet lijlerl Ba!jkan11gmea 
YOrOtOlmesine Dair Yonetmellk, R.G. 30 mart 1984-18357, 8. 

3 71 Hae ve Umre Seyahatlerlyle llglll lijlerln Dlyanet lijlerl Ba!jkan11gmea 
YOrOtiilmesine Dair Yonetmellk'ln 32 ve 37 nel Maddelerlnln De(llftlrllmeslne Dair 
Vonetmelik, R.G. 8 §Ubat 1989-20074, 1; Hae ve Umre Seyahatlerlyle llglll ltlerln 
Diyanet ltlerl Bafkanl1gmca VOrOtOlmesine Dair Yonetmellgln 22 nel Maddesinln 
YOrOrlOkten Kaldmlmas1 Hakkmda Yonetmellk, A.G. 28 mart 1989-20122, 1; 30 Mart 
1984 Tarih ve 18357 Say1ll Resml Gazete'de Yay1mtanan Hae ve Umre 
Seyahatleriyle llgill ltlerln Oiyanet lflerl Batkanl1(ltnca VOrOtOlmeslne Dair 
Yonetmellgin 20 net Maddeslnln De(llftlrllmesl Hakkmda Vonetmelik, A.G. 16 may1s 
1990-20520, 6. 

372 Arn Ian beige igin bkz. supra dn. 221 ve bagli oldugu metin. 
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3 iincii maddeye g6re Zat l§leri Mildiirliigil, "reislige bagh biitiln daire ve §ubelerde ¥alI§an 

memur ve mlistahdemlerin tayin, terfi, tahvil, becayi§, vekalet emrine ahnma, istifa, mezuniyet, taltif, 

cezaland1rma, kanuni takibat icras1, tekalid ve askerliklerine aid i§lerini kanun ve nizamnamelerin 

hiikiimlerine gore tedvir eyler, dosyalan ve sicilleri tanzim ve muhafaza, mahrem tezkiye varakalanm h1fz, 

maa§, harc1rah vesaireye aid blitiln tahakkuk muamelelerini ve tekaild, dul ve yetim ve vekalet emri 

maalilanmn tahsisine miiteallik hususlan ifa eder". 

Yaz1 l§leri Miidiirliigii'niln g6revlerinin dilzenledigi 4 ilncil maddede ise, 

"A- Reislik makamma gelen ve .bu makamdan giden biltiln evrakm kay1d ve 

tescilile sevkini temin etmek, 

B- Umum evrakda ve §Ubelerde kay1d ve tescil muamelesini fi§ usulile yapmak, 

C- Umum evraka gelen biitiin muharrerat iyin ne tarihte geldiklerini ve hangi 

numara ile hangi daireye verildiklerini alakadarlara bildirmek, dairelere sevkolunan evrakm 

neticelenip neticelenmedigini, cevap verilip verilmedigini aramak ve gecikenlerin 15 gilnde 

bir listesini yaparak mlitalasile reislige vermek, 

\:- Mlihim ve mahrem kag1tlan, tenkit ve §ikayetleri, aid oldugu daireye 

havaleden evvel icabma gore reise arzeylemek, 

D- Reislik dairelerindeki evrak servislerini, evrakm sevki ve idaresi 

noktasmdan nezareti altmda bulundurmak, 

E- Evrakla ve dogrudan dogruya gelen paralan ve k1ymetli pul vesaireyi aid 

oldugu §Ubenin mes'ul memuruna zimmet veya makbuz mukabilinde vermek, 

F- Gelen nlimune ve biltiin matbualari hangi mektuba aid oldugu anla§ildlktan 

sonra evrakma i§aret ve yine zimmet mukabilinde aid oldugu daireye sevk etmek, 

G- Reislik namma gelen mahrem ve zata mahsus i§aretli zarflan makamdan 

alacag1 mlisadeye gore ay1p numaralandirarak nereye havale edildigi ilzerinde yaz1h, kapah 

zarfla ve numara altmda zimmetle umumi evraka iade etmek, 

H- Ayniyat muhasipligi ile levaz1m i§lerini reis namma murakabe ve kontrol 

ey lemekle milkelleftir." 

5 inci madde geregince ayniyat muhasipligi ve levaz1m memurlugunun g<>recegi i§ler 

§tmlard1r: 

"1-Dairede mevcut demirba§ e§yay1 tesbit ve muhafaza etmek ve ayniyat 

talimatnamesi hiiklimleri dairesinde biltiln reislige merbut dairelerin ayniyatlan hakkmda 

Muhasebe Divamna hesap vermek, 2- Dairelerin mahrukat, su vesair ihtiyaylanm tesbit ve 

hariyten almacak §eyleri ArttJTma ve Eksiltme ve lhale Kanunu hilklimlerine gore tedarik 

ederek aid oldugu yerlere vermek, 3- KITtasiye ihtiyaylarm1 matbu talepnameler mukabilinde 

Maliye ambarmdan alarak usulil dairesinde dairelere tevzi ve noksanlan tahsisat dahilinde 

ikmal eylemek, 4- Biltiln dairelerin temizlik ve buna milmasil i§lerini yaptrrmak ve odac1lar 

arasmda itaat ve intizam1 temin etmek ve odacilarm tayinini inha, icab1 hale gore yerlerini 

tebdil etmek." 

1~diizen faaliyetleri bak1mmdan salt 6zliik i§lerini ve yaz1§malan yilriltmekle g6revli 
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oldugu goriilen ve donemin smirh kamu yonetimi ihtiyacma omek olu§turan bu yapmm aksine, 1965 

tarihli 633 say1h Kanun'da bu alandaki 6rgiit birimleri de arttmld1ktan ba§ka g6revlerde de geni§leme 

gC>riildii. 

633 say1h Kanun, i9diizen faaliyetleri ile ilgili olarak ba§hca gorevleri merkez orgiitii 

i\'.indeki Dini Hizmetler ve Din Gorevlilerini Olgunl~trrma Dairesi'ne bagh Olgunla§tirma Mudiirli.igi.i 

ile Derleme ve Yay1m Miidiirliigii, Tefti§ Kurulu, Personel Dairesi'ne bagh 6zli.ik l§leri Miidiirlilgii ile 

Evrak ve 1dari l§ler Miidilrliigii, Donatim Mildiirliigii arasmda payl~tttd1. Boylece Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1'nm yiiriittiigii gorevler arasma i9dilzen faaliyetleri olarak, kurulu§un 9e§itli kademelerine 

yetkili elemanlar temin etmek amac1yla, yurt i9indeki ve yurt dl§mdaki her dereceli okullara burs tahsis 

ctmek ve burslularla ilgili i§leri yiiriitmek (m.7/a-1) ile din hizmetlilerinin hizmeti9i egitimi (m. 7/a-2 

ve 3) de katild1. Orgiittin ayn bir birimi olarak mevzuata ilk kez 1950 tarihli Kanun degi§ikligi hakkmda 

Kanun'la "lnzibat Komisyonu" olarak girmi§ olan denetim orgamm 633 say11I Kanun'da "Tefti§ Kuru1u"373 

ad1yla diizenlendi; aynca merkezde, il ve il9elerde disiplin kurullan374 olu§turulmas1 hiikme bagland1. 

Bu Kanun'la getirilmi§ yeni bir kurum olan "Din ~uras1" da Kanun'un lkinci Boliim'iinde, "ozlilk i§leri" 

kapsammda diizenlenmi§tir. Gorevleri hakkmda Kanun'un metninde kararlannm "isti§ari mahiyette" 

olmasmdan ote hi9bir htikiim bulunmamakla birlikte, bu hususta Din ~uras1 Tiizii~ii375 birtak1m 

ipu\'.lan vermektedir: 15 inci maddesinde, "Din konusunda toplumu aydmlatma komisyonu", "Dini hizmetler 

ve din gorevlilerini olgunla§tirma komisyonu", "ldari i§ler komisyonu", "Dini yay1mlar komisyonu" adh 

komisyonlar halinde 9ah§acagmm belirtilmesi 9er9evesinde, Diyanet l§leri Ba§kan1'nm yonetiminde 

bilimscl yeterliligi ve dini hizmetiyle tamnm1§ olan bilim ve din adamlarmdan kurulu bu §uranm amlan 

konularda hizmetin yiiriltiilmesine ili§kin tavsiye kararlan ald1g1 soylenebilir. 

19diizen faaliyetleri bak1mmdan Diyanet l~leri Ba§kanhg1'nm en onemli birimlerinden biri 

de, mevzuata ilk kez 22 may1s 1971 tarib ve 7/2511 say1h Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi'yle376 "Ara~urma Plan ve Program Bilt~e Ba§mil§avirli~i" ad1 altmda girmi§ olan birimdir. 

373 Diyanet l9ieri Ba9kanl1g1'nm bu gorevine ili9kin olarak gOnOmOz mevzuatmda bir tOzOk ve bir de 
yonetmelik bulunmaktad1r. 25 may1s 1971 tarih ve 7/2346 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yle 
yOrOrlOge konulan Diyanet l,lerl Ba,kanllg1 Teftlf Kurulu TOzOgO iqin bkz. DDstur, V, 10 
(1971), 2316; R.G. 21.5.1971-13842. Dlyanet ltlerl Bafkanl1g1 Teftlf Kurulu Gorev ve 
<;:alifma Yonetmellgl ic;in de bkz. R.G. 16 agustos 1980-17077. 

374 Diyanet l9ieri Ba§kanl1g1'nm bu gorevine ili9kin olarak gOnOrnOz mevzuatmda yeralan ve 5 haziran 
1980 tarih ve 8/1032 say11I Bakanlar Kurulu Kararnamesi'yle yOrOrlOge konulan Diyanet ltleri 
Bafkanl1g1 Disiplin Kurullan Kuruluf ve Cal1fma Usulleri Hakkmda Yonetmelik ic;in 
bkz. R.G. 26 haziran 1980-17029. 

3 75 30 aral1k 1970 tarih ve 7/1789 say1l1 Bakanlar Kurulu Kararnamesl'yle yOrOr!Oge konulan 
anilan i9lem ic;in bkz. DOstur, V, 10 (1971), 480; R.G. 31.1.1971-13740. 

376 Bu kararname Resmi Gazete'de yaymlanmam1§t1r. Kararname'nin metni iqin bkz. N.AytOrk - Y.C.(elik -
E.~ahinarslan, Diyanet f$leri Ba$kanl101 Te$kilat Tarih9esi (1924-1987), 129-130. Aynca bkz. supra 
dn. 254 ve baglI oldugu metin. 
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Kurucu i§lemin Resmi Gazete'de yay1mlanmam1§ olmas1 nedeniyle daha 6nceden aynntlh olarak 

a\:1kland1g1 iizere377 yok hiikmiinde saydmasma kar§m, 1982 say1h Kanun'da 6ng6riilen 6rgiit yap1s1 

dikkate ahnarak \:lkartlmt§ olan 24 §ubat 1978 tarih ve 7/14656 say1h Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi'yle378 "Ara§tirma ve Planlama Dairesi" olu§turuldu. 1978-1980 y1llannda iy6rgiitiinde 

birtak1m degi§iklikler olmasma kar§m bu birim varhgm1 korudu; 11 mart 1980 tarihli ve 16926 say1h 

Resmi Gazete'de yay1mlanarak yiiriirliige giren Diyanet l§Ieri Ba§kanh~1 Gorev ve <;ah§ma 

Y tinetmeligi3 79•nin 58 inci maddesinde yeralan Ara§tlrma ve Planlama Ba§mii§avirligi'nin 

gc>rcvlerinin yuriitiilmesi iyin, 7 ekim 1983 tarih ve 209 say1h Ba§kanhk onay1380 ile birimin 

ad1 "Ara§t1rma ve Planlama Uzmanhg1" oldu. 84/8360 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi381 

eki cetvcllerde yeralan ve Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na tahsis edilen kadrolarla 3046 say1h Kanun'a uygun 

olarak yeniden orgiitlenen Ba§kanhk merkez orgiitiinde amlan birim, "Ara~t1rma Planlama ve 

Koordinasyon Dairesi Ba§kanlig111 adm1 ald1. Giiniimiiz mevzuatmda halen bu ad1 ta§1yan birimin g6revleri 

arasmda Ba§kanhgm ana hizmet politikasmm ve planlanm hazrrlanmasm1 saglamak; Ba§kanhgm biitye 

teklifini, yllhk yah§ma programm1 hazirlamak ve uygulamasm1 takip etmek; y6netim, denetim, egitim, 

personel, malzeme, haberle§me gibi idari konularda uygulanan tekniklerin ve sistemlerin geli§tirilmesi 

i\:in inceleme ve ara§tirmalar yapmak; Ba§kanhkla ilgili biitiin istatistiki bilgileri derlemek ve 

degerlcndirmek; birimler aras1 koordinasyonu saglamak yeralir382. 

Ba§kanhgm iydiizenine yonelik faaliyetlerinden bir digeri de kurulu§un \:e§itli 

kadcmclcrinc yctkili clcmanlar temin etmek amac1yla yurt iyindeki ve yurt dt§tndaki her dereceli 

okullara burs tahsis etmek ve burslularla ilgili i§leri yiiriitmektir. Bu g6reve ili§kin diizenleme gerek 

633 say1h gerek 1982 say1h Kanun'da yeralm1§t1f. Ba§kanhgm amlan faaliyetine 633 say1h Kanun'un 7 

nci maddesinde Dini Hizmetler ve Din G6revlilerini Olgunla§Urma Dairesi biinyesinde tesis edilmi§ 

olan Olgunla§tirma Miidiirliigii'niin; 1982 say1h Kanun'un ise 8 inci maddesinde Olgunla§tirma Dairesi 

377 Bu konuda ayrint11J tarti§ma i9in bkz. BolOm II, (A) Diyanet l;?ieri Ba§kanl1g1 OrgOtO, (1) Diyanet l§leri 
Ba§kanl1g1 OrgOtO : Sorunlar ve DO§Onceler, (b)Genel DOzenleyici l§lemlerin YOrOrlOk Kazanmalan ve 
ozellikle supra dn. 304. 

378 Anilan Bakanlar Kurulu Kararnamesi 28 §Ubat 1977 gun ve 16214 mOkerrer say1h Resmi Gazete'de 
yayinlanm1§t1r. Aynca bkz. supra dn. 262 ve bagh oldugu metin. 

379 Bu yonetmelige ili§kin olarak bkz. supra dn. 325. 

380 Anilan i§lemin metni i9in bkz. N.AytOrk - Y.Qelik - E.$ahinarslan, Diyanet /§/eri Ba§kanl@ Te§kilat 
Tarih9esi (1924-1987), 161. 

381 Bu kararname Resmi Gazete'de yaymlanmam1§t1r. Kararname'nin metni i9in bkz. N.AytOrk - Y.Qelik -
E.$ahinarslan, Diyanet /§/eri 8a§kan/1g1 Te§ki/at Tarih9esi (1924-1987), 100,-110. Aynca bkz. supra 
dn. 287 ve bagl1 oldugu metin. 

382 Bu konuda bkz. Diyanet l§leri 8a§kanl1g1 Ara§t1rma Planlama ve Koordinasyon Dairesi 8a§kanllg1'nca 
haz1rlanm1§ ve Din l§leri YOksek Kurulu'nun 23.6.1989 tarih ve 39 say11J Karan ile TOrk9e. Arap9a ve 
lngilizce olarak 10.000 adet bas1m1 uygun gorOlmO§ T.C. Diyanet /§/eri 8a§kan/1g1 ba§l1kli bro§Or, sayfa 2. 
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btinyesinde olu§turulmu§ Egitim Miidiirliigii'niin g5revleri arasmda yerverilmi§tir. Amlan g5reve 

ili§kin olarak mevzuatta 1967 tarihli Diyanet 1§Ieri Ba§kanhg1 Hesabma Oniversite ve 

Yiiksek Okularim1zda Okuyan Burslu Ogrenciler Hakkmda Yonetmelik3 8 3 

bulunmaktadir. Bu y5netmelik geregince burslu 5grenci, Diyanet l§leri Ba§kanhgi 5rgiitiinde, burs ald1g1 

siirenin birbuc;:uk kat1 (fiili askerlik ya da ihtiyat olarak silah altmda gec;:en askerlik siiresi haric;:) hizmet 

ifas1yla yiikiimliidiir (madde 17). 

Diyanet i§leri Ba§kanhg1'nm Gorevleri: Gozlemler ve Dii§iinceler 

~er'iye ve Evkaf Vekaletini kaldrran 3 mart 1924 tarih ve 429 sayd1 Kanun'la kurulmu§ olan 

"Diyanet l§leri Makam1"mn biitiin yetkisi, itikad ve ibadet alanmda kalacakttr. Y5netimsel giicii de; 

camilerin, mescitlerin, tekke ve zaviyelerin y5netimiyle 5teki din adamlarmm tayin ve azillerinden 

5teye gec;:emez. Bu suretle din i§leri makam1, hem g5rev alam, hem yetki demeti ac;tlanndan 

smirlandmlm1§ttr, hem de art1k hiikiimet orgam olma diizeyinden indirilmi§, tabi bir !dare ciizii haline 

gcltni§tir384. 

Siirec;: ic;:inde farkhla§an siyasi anlay1§m ve kamu siyasalarmm etkisiyle vardan 1965 tarihli 

ve 633 say1h Kanun ic;in Prof. Dr. Bahri Savc1'mn g5rii§iine katdmaktayl1Il385: "Once §U, kesin bir ger<;:ek 

olarak beliriyor: Turkiye'de Diyanet l§leri B8.§kanhg1, artik, Mustafa Kemal'in istedigi ilzere, 

a- Yalmzca ibadet ve itiyat i§leri ile ugr8.§rr, 

b- Bu alan d1§ma <;:ikar1lmamasm1 saghyacak bir tayin ve denet usulu altma konmu§ bir orgilt 

degildir:Gorev ve yetki alam, 1963 Tasar1smdaki gibi a<;:1k terimlerle ifade edilmemekle beraber, «ibadet ve 

iLikat» konulanm a§m1§t1r." Diyanet i§leri Ba§kanhg1'nm gorevlerini yerine getirmesi hususunda 8.§alt1da 

verilen uygulamadan 5mekler degerlendirilirken, ya§anmt§ olan siirec;:teki siyasi anlayt§ farkhhklanmn 

da gozoniinde bulundurulmas1 gerekir. lzleyen alt-Mliimlerde de, olan durum ile hukuken olmas1 

gerektigi dii§iiniilenler ortaya konulacaktir. 

a) Gorevlere tli§kin Uygulamadan Ornekler 

Gorevlerini, sente.tik bir sistematikle, ibadetle ilgili hizmetler; dini konularda toplumu 

aydmlatma; din egitimi; hac i§leri; orgi.ittin kendine yonelik faaliyetleri olmak i.izere be§ alanda 

irdelemi§ oldugumuz Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm uygulamasmdan 5rneklere de aym 

383 Resmi Gazete, 14 eylOI 1967-12699. 

384 Bu konuda bkz. "Diyanet l§leri Te§kilatmm Geli§rneleri", 91. 

385 lbid.,99. 
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yontemle.yakla§t1g1m1zda ilk alana giren gl>revler, "cami ve mescitlerin idaresi" ve "mushaflann 

incelenmesi"inden ibarettir. 

Tiirkiye'de y1lda ortalama 1500 cami yap1lmakta ve ibadete ayllmaktad1r. B<>ylece, 

Tiirkiye'de cami artl§tyla niifus artl§ oram (yakla§Ik %2.5) parelellik g<>stermektedir. 1989 say1lar1yla 

Tiirkiye'de 62947 cami bulunmakta; gene! nufusa gore 857 ki§iye bir cami dil§mektectif386. 1990 

Kas1m'mda verdigi bir demel(te Diyanet l§leri Ba§kam Said Yaz1c1oglu, "Tiirkiye'de bugiln 65 bin cami 

var. Bu camilerde 80 bin dolaymda tadrolu personel bulunuyor. 7 bin dolaymda personel ay1g1 var. Her 

koye bir cami yeterliyken, neredeyse 100 metre arayla yap1byor. Ne kadar az cami yaparsak vatandll§ 

arasmdaki bOli.lnmeyi onlemi§ oluruz" §eklindeki ifadesiyle fazla cami yapmanm sakmcah buldugunu 

belirtmi§tir387. Ancak Ba§kanm bu gorii§iiyle Ba§kanhgm siyasas1 arasmda bir yeli§ki oldugu, Diyanet 

l§lcri Ba§kanhg1 Ara§tlfma .Planlama ve Koordinasyon Dairesi Ba§kanhg1'nca haz1rlanm1§ ve Din l§leri 

Yiiksek Kurulu'nun 23.6.1989 tarih ve 39 say1h Karari ile Tiirkye. Arapl(a ve lngilizce olarak 10.000 adet 

bas1m1 uygun g5riilmii§ T.C. Diyanet l§leri Ba§kanlzgz ba§hkh bro§ilrde yerverilmi§ olan "Tiirkiye'de 

Camilerin Y1llara Gore Dag1hm1"na ili§kin verilerdeki tondan anla§ilabilmektedir. 

Amlan bro§iirde, Ba§kanhgm "mushaflarm dogru bas1lmasm1 saglamak" g5revine ili§kin 

olarak son on ytlcla Tiirkiye'de bastmlm1§ olan 4.057.942 Mushaf-1 ~erifin Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nca 

miihiirlenmi§ oldugu da belirtilmektedir388. 

Diyanet !§Jeri Ba§kanhg1'nm, yukar1da ayrmt1h olarak al(1kland1g1 uzere yaym 

faaliyetleriyle birlikte, somut olarak kendisine y<>neltilen sorular1 yamtlama §eklinde yerine 

gctirilmekte olan dini konularda toplUmu aydmlatma g5revi389 baglammda basmda yeralmt§ olan 

11 §eytan ayetleri"; "Tiirk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi"; "tiirban" ve "olil yakma" konulanndaki gl>rii§leri 

giittiigii siyasay1 belirleme ay1smdan birer ornek olu§turucu niteliktedir. 

Hint as1Ih !ngiliz yazar Salman Rii§di'nin Seytan Ayetleri adh kitab1 uzerinde 1988 

386 Bu konuda bkz. Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 Ara§tlrma Planlama ve KoordinasyonDairesi Ba§kanl1g1'nca 
haz1rlanm1§ T.C. Diyanet /§/eri 8a§kanllg1 ba§likh bro§Or, sayfa 6 (Tablo1 : TOrkiye'de Camilerin Y1llara 
Gore Dag1!1m1}. Aynca, 1986-1988 y1!lan arasmda TOrkiye'de mevcut olan camileri baz alarak Bier aras1 
degi9meleri inceleyip camile§me oranlanni ve egilimlerini tespit eden ve camile§me oranlann1 
ag1klayabilecek faktorleri ortaya g1karmay1 amaglayan bir inceleme i<;in bkz. Y.Z.Ozcan, "01kemizde 
Cami Say1lan Ozerine Say1sal bir lnceleme", Journal of Islamic Research, IV, 1 (January 1990}, 5-20. 

387 llgili haber ic;in bkz. "Yazrc1oglu «Fazla cami yapmak sakmcah ... » ", Giinaydm, 4 kas1m 1990, 
388 Bu konuda bkz. Diyanet l9leri Ba§kanilg1 Ara9t1rma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Ba§kanl!g1'nca 

hazrrlanm19 T.C. Diyanet l§leri Ba§kan/191 ba§IJkl1 bro§Or, sayfa 16 (Tablo 6 : TOrkiye'de MOhOrlenen 
Mushaflann Y11lara Gore Dag1hm1}. 

389 Prof.Dr.Ne9et Qagatay'a gore, yeti§kinleri ibadet yerlerinde egitmek ve aydmlatmak durumunda olan 
Diyanet l§leri Ba§kanl1g1, ayni gorevi gocuklar bak1mmdan Ostlenmi§ Milli Egltim Bakan1Jg1 gibi bugOn bu 
gorevini yerine getirmekten uzakt1r; zira bu gergekleri anlatacak yeterli elemanlan yoktur. Bkz. 
N.Qagatay, "TOrkiye'de Din SomOrOsO ve Laiklik", Bel/eten, XLI, 163 (temmuz 19n), 568. 
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sonundan itibaren biittin diinyada ba§layan yogun tartl§ma ortam1 icinde uzun siire sessizligi siirdiiren 

Diyanet 1§leri Ba§kanhg1390 nihayet, kitaptaki iddia icin "kocaman ve kas1th bir yalan olmaktan ote 

hcrhangi bir degeri yoktur" g5rii§iinii ortaya koymu§39l; bir derginin bu konuda aydmlatic1 bir haber 

paketi olu§turmaya yonelik, "konuyu iyi bilen uzmanlan kar§ihkh tart1§trrma" 5nerisini red ederek, !slam 

bilginlerinin tarih boyunca ce§itli d5nemlerde tartl§ffil§ oldugu anla§llan bir konuda bir tartl§maya 

katilmaktan kacmm1§tir392. Asil 5nemlisi, kitabmdan 5tiirii lran'm dini lideri Ayetullah Humeyni 

tarafmdan yazan hakkmda verilmi§ olan"katli vaciptir" fetvas1 ve bunun iizerine g5riilen din kaynakh 

tcror konusunda hicbir ac1klamada bulunulmaml§ olmas1drr; zira bu §ekilde salt "iftiradir", "dinsizlerin 

uydurmasrdir" biciminde ifadelerle yetinmek, cinayete azmettiren fetvalan yerinde gormek anlam1 ta§tr. 

1989 arahk aymda Adalet Bakam Oltan Sungurlu'nun yaptig1 bir a91klamaya gore, ba§ta 

163 iincii madde olmak iizere, Tiirk Ceza Kanunu'nda yap1Imas1 planlanan degi§iklik 9al1§malan 

konusunda gorii§lerini alm1§ oldugu Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kurumu yetkilileri, anllan maddenin 

kaldmlmasma kar§1 degillerdir; ancak, Anayasa'daki hiikiimler durdukca tamamen kald1rmanm s5z 

konusu olamayacagma dikkat cekmi§lerctir393. 163 iincii madde baglammda Anayasa'da bulunan en ilgili 

ilke, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri arasmda yeralan ve Tiirkiye Cumhuriyeti devletine geyi§ten 

beri gerek siyasal gerek sosyal ya§amda en temelta§t kavramlardan biri haline getirilmeye 9ab§1lm1§ 

olan "Hl.iklik"tir. "Anayasa'daki hiikiimler durdukya" ifadesi, kurumun kurulmu§ oldugu 1924'ten bu yana 

gecirmi§ oldugu degi§imin tipik bir gostergesidir. 

Kuruma egemen olan bakt§taki ciddi farkhla§manm bir diger g5stergesi de, 12 eyliil'den 

sonra lmam Hatip Liselerinde okuyan k1z 5grencilerin k1yafetleri cercevesinde ba§lat1lan bir tartI§ma 

dolay1s1yla, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 tarafmdan 30 arahk 1980 tarih ve 77 say1 ile Ba§bakanhga 

gfindcrilen gorii§ yaz1smda bulunmaktad1r394. Yazmm 3 iincii bOliimiindeki ifadeyle, 

"Din, s1rf bir inany veya inany sisteminden ibaret degildir. Dinin inanca ait 

esaslan yanmda; ibadet, amel ve ahlaki davran1§larla ilgili hilkiimleri, dirri kabul eden inanyh 

ki§ilerin ya§ay1§larmda uymalan zorunlu emir ve yasaklan da vardrr. 0 halde din ve vicdan 

hiirriyeti, sadece bir dinin inanyla ilgili esaslarma inanmak veya inanmamak hakk1 degil; 

dindarm mensup oldugu dinin btitiin emir ve yasaklarm1, hiybir engele rastlamadan, serbestye 

yerine getirebilmesi hakk1dir. ( ... ) Din ve vicdan hilrriyetinin, dinin emir ve yasaklarm1 hiy 

bir bask1ya ugramadan yerine getirebilme hUrriyeti oldugu §Uphesizdir." 

Aym yazmm 4 iincii bOliimiinde §Unlar belirtilmektedir: 

390 llgili haber igin bkz. " Diyanet'ten «Ayetler»e inceleme ", HOrriyet, 22 §Ubat 1989, 21. 

391 .llgili haber igin bkz." lslamc1lann pehlivani yok", lkibine Dogru, Ill, 12 (19 mart 1989), 8-15. 
392 Ibid., 13-14. 

393 llgili haber ic;in bkz. Fikret Bila," 163'e Diyanet ve llahiyat'tan gorO§", Milliyet, 8 aral1k 1989, 1 o. 
394 Bu yaz1yla ilgili olarak bkz. T.llgaz, "TOrban:Bir Modideoloji", Gone~ P-eki, 4 §Ubat 1990, 1-2. ,,. 
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"Milsli1man hammlann ba§lanru ortmeleri, vilcutlanru el, yilz ve ayaklar dt§mda 

kalan kisunlanm, aralannda <linen evlenme caiz olan yabanc1 erkekler yanmda a.¥1k 

bulundurmamalan, baz1 s.;evrelerce samld1g1 gibi belli bir zilmrenin sonradan ortaya y1kard1g1 

bir adet veya i§aret degil, lslam Dini'nin bir hUkmildUr. Bu husus yukanda delilleriyle 

as.;1klanm1§t1r. Bu emirlerin geregi olarak kadmlarm ortilnmesi milletimizin de bir orfil haline 

gelmi§tir ... " 

Ve yine aym yaz1mn 6 nc1 bOltimunun sonu: 

"Milslilman Tilrk vatanda§1, «Ya Allah'm emri, ya Atatilrk ilkeleri» §eklinde, 

son derece vahim bir tercihle kar§1 kar§tya brrak11mamahdrr". 

Boylelikle kurum, ilahi yasalarla hukuki yasalarm 1tat1§mas1 meselesini ortaya koyarak, 

gayet a1t1k bir §ekilde siyasi felsefe a1t1smdan bir tercihte bulundugunu gostermektedir. Bu durumun, 

1982 Anayasas1'nda belirtilen " ... Diyanet !§leri Ba§kanhg1, Iaiklik ilkesi dogrultusunda, biltiln siyasi 

gorii§ ve dii§ilnii§lerin dt§tnda kalarak ... ozel kanununda gosterilen gorevleri yerine getirir" htikmtiyle nasil 

l(eli§tigi ortadadir; zira Iaikligin kammca ozti, devlet yonetiminde ilahi yasalar yerine hukuki yasalann 

yiiriirltikte olmas1d1r. Ornek vcrilen olaydaki "giyim" ki§isel planda bir tercih olarak kabul edilebilir; 

ancak, incelcmekte olunan kurum a1t1smdan gene! bak1§m1 yans1tmas1, bu bak1§m diger uzantllarm1 

dli§tindiirmesi bak1mmdan gayet onemlidir. 

Diyanet l§leri Ba§kanllg1'nm en yiiksek karar ve dan1§ma orgam olan Din l§leri Ytiksek 

Kurulu Ba§kam lrfan Yiicel'in "olil yakma" konusunda basmda yeralan gorii§ii de aym bak1§1 

yans1tmaktactir395 : "1slami hUkilmlere gore olilniin yakilmas1 caiz degildir. Gaynmilslim cHUsiiniln 

yak1lmas1 bile caiz degildir. OIU bir beze sanhr ve defnedilir. Yak11mas1 gilnahtrr. Yasada yerinin olmas1 

durumu degi§tirmez. Dinimizin yasak ettigi biryok §ey yap1hyor." Ba§kanm kastettigi yasa, Um umi 

Htfz1s1hha Kanunu396 olup; 224, 225 ve 226 nc1 maddeleri 51ii yakllmas1yla ilgili hilkiimler 

i1termektedir. ldare'nin gene! idari kolluk gorevi kapsammdaki kamu dilzeninin saglanmas1 ve korunmas1 

<;er9evesi i9inde kalan konu ve amac;Jar arasmda yeralan genel saghk baglammda dtizenlenmi§ bu 

hiikiimleri "Yasada yerinin olmas1 durumu degi§tirmez" §eklinde degerlendirmek, ilahi yasalarla hukuki 

yasalarm 9ati§mas1 meselesini bir kez daha ortaya koymaktadir. Ba§vurulann artmas1 iizerine lstanbul 

395 Ilg iii haberler ic:;in bkz. Ferit Farsakoglu, "«610 yakma»da karga§a", Mil/iyet, 1 o aral1k 1990, 11; •610 
yakma f1rinlan", 20 aral1k 1990, Cumhuriyet, 20; Turgay Gozdereliler, "610 yakma finnlan", 25 aral1k 
1990, GOne$. 13 .. 

396 An1lan say11i Kanun'un metni ic:;in bkz. Din l§leri YOksek Kurulu Ba§kan Vekili lrfan YOcel'in fetvay1 
and1ran yorumlanndan bir digeri de sigorta konusundad1r. Bir sigorta §irket yoneticisinin dilekc:;esini 
yan1tlayan YOcel, son as1r Islam bilginlerinin c;ogunlugunun sigorta sozle§mesini kumara benzeterek 
haram sayd1klanni; Bag-Kur ve SSK tarafmdan sigortalanmanm ise helal oldugunu belirtmi§tir. Sigorta 
§irketinin ald1g1 primden daha fazla olarak odedigi tazminatm "hukuken borcu olmayan bir §eyi bor9lanmak" 
kabilinden oldugunu kaydeden Ba§kan Vekili, bir §ah1s veya kurumdan borc;lu olmad1g1 bir tazminat1 
almanm da dinen caiz gorOlmedigini ifade etmi§tir. Bu konuya ili§kin haber ic;in bkz. Cerni! Dirim, 
"Diyanet'e gore ozel sigorta haram", GDne§, 5 nisan 1991, 1ve12. 
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Biiyiik§ehir Belediyesi'nin giindeme getirip, sonra dinsel kaynakh baskdar ve tepkilerden duydugu endi§e 

nedcniyle Olli yakmak icin gerekli diizenlemelerin yapdmas1 projesinden vazgevmesiyle bireylerin bir 

hakkl elinden ahnmr§ ve kamu dilzeni bak1mmdan hicbir sakmca ta§1mad1g1 mevcut hukuki 

diizenlemelerden anla§Ilan bir alanda ilahi yasalar geregi i§lem yap1lmaktan ka9mllm1§Ur. Bu 

uygulamamn laiklik ilkesiyle ne denli aclk bir celi§ki icinde oldugu ortadrr. 

Toplumu aydmlatma gorevi baglammda degerlendirilse de, yer yer yukarldaki orneklerde 

ac1kca goriildiigii gibi kurulu§ ilkeleriyle bagda§mayacak faaliyetlerde bulunan Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1'nm baz1 hususlarda da yeterli bilgi sunmamakta oldugunun bir 6rnegini, 1983 y1h biit9e 

gorii§meleri srrasmda soz alan Dam§ma Meclisi iiyesi Necip Bilge vermi§tir397. Bilge'nin ifadesiyle, 

" hac1larm (hac esnasmdaki) kurban kesme i§leri amacma ula§amayan bir 

davram§ olarak gozilkmektedir. \:ilnkil kesilen kurbanlann be§te dordil greyderlerle topraga 

gomillmektedir. ( ... ) kurbanm as1l amac1, bir kan ak1tmadan ibaret degildir, sosyal bir 

yard1mdir, yard1mla§mad1r. ( ... ) Halbuki hacda kesilen kurbanlarm be§te dordil heba 

olmaktad1r. ( ... ) Diyanet !~Jeri Ba§kanhg1'na dil§en bir gorev vardir : Bu kurbanlan herkesin 

kendi memleketinde kcsmesinin caiz oldugunu, milmkiln oldugunu ay1klamas1dir ve hatta baz1 

hac tilrlerinde kurban kesmeye bile lilzum yoktur. Yan!tz hac1 adaylanm1z burada yeter derecede 

aydmlat1lmachklan iyin orada kurban kesmektedirler. ( ... ) (Oysa) Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm 

gazetelerde 91kan beyanati vardtr ( ... ) «ancak hacc1 temettil ve hacc1 kiranda kurban kesmek 

Iaz1md1r. Digerlerinde, yani hacc1 ifratta buna lilzum yoktur; ama bu mesele daha ziyade Suudi 

Arabistan'1 ilgilendirmektedir, onun dag1t1m1 ve sairesi, bizim yapacag1m1z ba§ka bir§ey 

yoktur» diyerek iyin iyerisinden ytkmaktadrr". 

Ote yandan, bu iddiay1 yamtlayan Devlet Bakam Mehmet Ozgiine§'e gore, hacda olanak 

dahilinde gorevliler yoluyla halka bu konuda gerekli aydmlatma yap1lmakla birlikte, biltiin gayretlere 

ragmen bir k1s1m vatanda§lar kurban kesmekte israr etmektedir ve Bakan'm ifadesiyle "bir vatanda§a 

«Ille de kurban kesmeyeceksin» diye tazyik etmeye Anayasa bakimgmdan imkarum1z yoktur, yilnkil laik bir 

clevletin gorevlisiyiz; bir vatanda§ eger «1lle de ben kurban kesecegim» diyorsa, «Hayir, kesmeyeceksin» 

diyerek ona mani olma imkanlan da elimizde yoktur11398. 

5634 say1h Kanun'la Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na getirilen diizen icinde yeralan ve 

varhgm1 633 say1h Kanun donemine dek siirdiiren Mii§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu'nun 

g()revleri arasmda yeralan dini yaymlara ili§kin inceleme faaliyeti baglammda diizenlenmi§ raporlardan 

Nurculuk ile ilgili olanlarm bir krsmmm incelenmesi, yarg1 erkiyle merkezi !dare icinde yeralan 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 arasmda bir kar§1thgm sergilenmesi baklmmdan ilginytir399. 1952-1960 

397 Bu konuda bkz. Dam!}ma Meclisi Tutanak Dergisi, 11 (1983), 497. 
398 Ibid. 501. 

399 Anilan raporlardan olu§an bir derleme igin bkz. Diyanet i!}leri Reisligi Nurculuk Hakkmda Ne diyor? 
Izmir 1964, passim. 
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y1llan arasmda verilmi§ oldugu goriilen bu raporlarda, yarg1 organlannm gene! kanaatinin aksine, Said-i 

Nursi'ye ait eserlerin "dini, idari ve siyasi mevzuat-1 kanunumuza mugayir bir hUkilm ve ifade goriilmeyen 

ve yanhz Kuran-1 Kerim'in hakikatlarma aid hikmetleri beyan eden" nitelikte olduklar1 goril§ii 

savunulmu§tur. 

Toplumu aydmlatma amac1yla yaym faaliyetlerinde bulunmak tizere ancak 1938 yllmdan 

itibaren Diyanet l§leri Ba§kanhg1 biltcelerine Menekler konulmu§400 ve bu Odeneklerle 1950 yilma 

kadar toplam bask1 adedi 352.00'i bulan otuz kitap bastmlarak paras1z olarak dag1ttlm1§ttr40l. Aslmda 

1924-1950 arasmdaki 26 y1lda yaymlanm1§ olan dini kitaplann say1s1 oldukca azctir402 ve hemen hemen 

tiimiinii resmi yaymlar olu§turmaktadir. 1940'11 y1llann sonlarmdan itibaren gozlemlenebilen siyasi 

iklim farkhla§mas1 sonucu "resmi rahatlatma" giri§imlerinin dine ili§kin faaliyetlere yans1mas1 yaym 

alanmda da goriildii; ancak asII artl§ 1965 sonrasmda ortaya cikt1. 1979-1989 y1llan arasmda beher yil 28 

ila 69 adet kitap Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nca bastmld1403. Dini konularda halk1 aydmlatma gorevinin 

ycrine getirilmesinde Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm kurulu§ ilkelerine pek fazla bagh kalmad1g1 ce§itli 

y1llara ait a§ag1da irdelenecek orneklerden goriilebilmektedir. 

Din l§leri Yiiksek Kurulu'nun 24 mart 1972 gun ve 615 say1h karan geregi 1973'de 

yaymlanan Hutbeler kitabmda yeralan «Hakimiyet Milletindir» ba§hkh hutbede "Milli Hakirniyet 

Kitabm11zm (kasdedilen Kur'an'd1r) ve Peygamberimizin g5sterdigi yoldur"404 tamm1 gecmektedir. Ulusal 

egemenligin bu §ekilde ele almmas1 milletin kendi iradesiyle siyasi tercihlerde bulundugu demokratik 

siyasal yapilar yerine ilahi yasalarla yonetildigi ve yonlendirildigi bir sistemin savunuldugu anlamm1 

ta§Ir. 

Aym kitapta, "Allah katmda gerrrek din lslam'dIT.( ... ) lslam'dan ba§ka dinlere ragbet edenler 

Lam bir sap1kltk ve ziyan irrindedirler." ifadeleri kullamlmakta405; bunun yamnda Hristiyan dininin 

400 Bu konuda bkz. N.Aslanpay, (1924-1973) Diyanet /9leri Ba9kanfJg1 (Kuru/u9u, c;at19mas1) ve 
(Birimlerinin TanJfllmas1), 33. 

401 Bu konuda bkz. l. Kara, "Cumhuriyet TOrkiyesi'nde Dini Yaymc11ign Geli§imi Ozerine Birka9 Not", 
Top/um ve Bilim, 29/30 (Bahar-Vaz 1985), 159. 

402 Dahiliye Vekaleti Matbuat Um um MOdOrlOgO'nOn 1943 tarihli ve Vedat Nedim Tor imzal1 bir yaz1smda 
gozlernlenebilen siyasa bu miktarin gerekgesini ag1klayabilici nitelikte gozOkrnektedir:" Bizier ne §ekil ve 
surette olursa olsun memleket dahilinde dini ne§riyat yap1larak dini bir atmosfer yarat1lmas1na ve genc~lik ic;in dini bir 
zihniyet fideligi vocuda getirilmesine taraftar degiliz". Bu belgeye ili§kin olarak bkz. Ba§gil, Din ve Laiklik, 
Istanbul 1962 (ikinci bas1), 12 dn.3. 

403 Bu konuda bkz. Diyanet l§leri Ba§kanlig1 Ara§t1rma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Ba§kanhg1'nca 
haz1rlanm1§ T.C. Diyanet /§/eri Ba§kan/lg1 ba§llkh bro§Or, sayfa 18 (Tablo 7 : Diyanet l§leri 
Ba§kanlignca Bastmlan Kitap ve Bask1 Adetlerinin Y1llara Gore Dag1hm1)_. 

404 Diyanet l§leri Ba§kanl1g 1, Hutbe/er, Ankara 1973, 180. Bu kitaba ili§kin bir yorum yaz1s1 iqin bkz. 
M.Soysal, "As1I Soru", Milliyet, 7 haziran 1974, 2 ve aynca l.Arsel, "Layik Devlet Anlay1§mdan 
Sapmalar", Recai Seqkin'e Armagan, Ankara 1974, 47-79. 

405 /bid.,216-217 
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benimsedigi akideler red edilmekte ve yiiriitiilmeye yah§tlmaktadu.406. lslanun ho§gorii dini oldugunu 

c;e§itli vesilelerle beyan eden Diyanet l§leri Ba§kanhg1 ve onu yoneten din adamlanmn laik bir anayasa 

sisteminde ve laik bir iilkede resmi ag1zdan, farkh inarn; ve dindekilere 11sap1khk i9indedirler11 ifadesini 

kullanmas1 gec;erli hiybir §ekilde aylklanamayacak bir olgudur. 

Benzer baz1 ornekler kurumun resmi yaymlarmdan biri olan Diyanet Takvimi'nden 

verilebilir407. Takvimin 23-24 ekim 1979 giinii yapraklarmm arkasmda 11mumin saydabilmek i9in 

mutlaka cihad etmek laz1m geldi~i 11 1srarla ifade edilmekte; tiirbelerin kapatilmasma, eski takvimin 

Lcrkcdilmcsinc, saat ve k1yafet devrimlerine c;at1lmakta; bu devrimler aleyhinde, "hangi maddi ve manevi 

silahmla vuru§tun !slam1 y1kmaya 9ah§an ak1mlarla? 11 sorular1 yoneltilmekte; toplumu, karanhk olarak 

simgelenen devrimlerin ta§lanmas1 onerilmektedir. 13 Haziran 1979 tarihli takvim yapragmda ise 

hilafet 6zlemleri dile getirilmekte, "Hilafet bu millete ilahi emanet olarak tevdi edilmi§tir" 

denilmektedir. 13 haziran 1979 giinlii takvim yapragi salt kadm haklan degil, biitiin olarak insan haklar1 

c;erc;evesinde tiimiiyle hukuk d1§1 bir goriintii sergilemektedir: Metni kaleme alana gore, 11Erkek devamh 

kazamr, kadm ise tUketicidir. Devamh Uretici olan o~lan ile, miltemadiyen tUketici olan k1z evlad bir 

olabilir mi?" Aynca, bu yaprakta konuya y6nelik §U sorular yeralmaktadrr : "Erkek kadm bir arada 

oturmaya Islam dini mUsade etmez iken bu maniay1 kadm nas1I a§acak? 11
; 

111slami noktadan kadmm tek 

ba§ma seyahatine cevaz bulunmad1~ma g5re memleket a§ITI yerlere kadm nas1I seyahat 

yapabilecek?" ... Aym baglamda iki diger 6rnek farkh ydlann takvimlerinde yeralmaktadrr : 27 eylill 

] 980 tarihli yaprakta "Kadmm tahsil gormesi fuh§a vesile olabilir. 11
; 22 nisan 1976 giinliisiinde ise 

"Medeni nikah bo§anmalan arttird1. Oysa mukaddesata bagh oldu~umuz d5nemde bo§anmanm erkek elinde 

oldugu zamanlarda talak pck nadirdi" Bir devletin gerek hukuk gerek ceza mevzuatma aylkya da aykm olan 

bu tiir ne§riyatm inanan kitle iizerinde nas1l etki ve sonuylar doguracag1 ortadayken, bunun o devletin o 

toplumu dinsel konularda aydmlatmakla g6revli klld1g1 bir kurumunun resmi bir yaymmda yap1lmas1 

dii§iindiiriiciidiir. 

Ba§kanhgm bir diger resmi siireli yaym1 olan Diyanet Gazetesi'nin 278 numarah nisan 

1982 tarihli say1smda §oyle denilmektedir : "Bugiln bir di§ politika olaymda, bir i9 politika tercihinde 

sozUmiiz, gozUmiiz var". 266 numarah 15 temmuz 1981 tarihli say1smdaki, "Esir milletler hiirriyet istiyor" 

ic;erigi ve resimleriyle; 276 numarah 1 §ubat 1982 say1smdaki, "Polonya ne ilk ne son" ifadesi ve 

rcsimleriyle Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm siyasi gorii§ ve dii§iincelerini ac1klamaktadlr. 

406 lbid.,4. 

407 Bu orneklerin bir k1sm1 Prof.Dr.Bahriye O<;ok'un 26 nisan 1981 'deki "TOrkiye'de Din Egitimi" 
Seminerinde verdigi bildiride ve 18 mart 1982 tarihli Cumhuriyert.e yaymlanmt§ clan "Diyanet l§leri ve 
Egitsel Tutumu" ba§hklt yaztsinda da yeralmaktadtr. Bildirinin metni ic;in bkz. B.Oc;ok, AtatOrk'On lzinde 
Bir Arpa Boyu, 133-139 .. 
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Aynca, aym gazetenin yine 278 say1h nisan 1982 tarihli say1smda b~ortiilii bir kadmla 

ba§I a91k bir kadmm, 9ocuk bak1m1yla ilgili bir konuda, "lkisi de anne ama" b~hg1 altmda, "Materyalist 

felsefe insam bu hale getirdi" §eklinde kiyaslama yapdarak b~1 a9tk olan kmanmaktadrr. Bu ktyaslamanm 

Tiirk Devrimi ilkelerine ne denli aykm oldugu ortadadrr. 

Ba§bakanhk Sosyal Hizmetler ve <;ocuk Esirgeme Kurumu 11 Sosyal Hizmetler 

Miidiirliigii'niin tiim valiliklere gC>nderdigi 8 ocak 1990 tarihli yaz1s1yla, <;ocuk Esirgeme Kurumu 

kurulu§lanndaki bak1m ve koruma altmdaki \(Ocuklara okunmas1 gerektigi belirtilen ve Diyanet 1§1eri 

Ba§kanhg1'nm bir diger resmi silreli yaym1 olan Diyanet Cocuk Dergisi'nde pedegojiye son derece 

aykm, dogmatik dii§ilnceyi telkin edici ne§riyatm yer almakta oldugu konunun uzmanlarmca 

vurgulanan olgulardn408. 

Din !§leri Yilksek Kurulu tarafmdan ders kitabt olarak okutulmasma uygun bulunarak 

1981'de yay1mlanm1§ Dini Bilgiler Ders Kitabz, bir yaz1smda Prof. Aysel <;elikel tarafmdan "yanhz 

9ocuklan degil, btiytikleri de korkutacak, a§m §ekilci bir dindarhga ve kadercilige itecek biyimde yaz1lm1§" 

olarak degerlendirilmi§tir409. Amlan kitaptan alman baz1 ifadeler §U §ekildedir: "Efendimizin Allah'tan 

getirerek haber verdigi ger9ekleri kabul etmeyen kafirdir .... Kafirlerin cehennemden 9ikma hakk1 yoktur .... 

Miinafrklar cehennemin en derin 9ukurlarmda olacaklard1r. 11 410 "Cehennemdeki azap bizim dtinyada 

anlatabilecegimiz gibi degildir .... Mtiminlerden girenler bir zaman ceza 9ektikten sonra 91kar. Kafir ve 

mtinaf1klar devamh kahr."411 "Mah§er yerinde cennetlikler sag tarafa, cehennemlikler sol tarafa 

verilir."412 11 S1rat koprtisil:Cehennem ilzerinde kurulacak olan bu koprilden milminler geyerek cennete 

kavu§acak, kafir ve milnaf1k olanlar cehenneme yuvarlanacaklard1r. n413 

Henilz din derslerinin orta dereceli okullarda zorunlu hale getirilmemi§ oldugu 1982 y1h 

ba§mda Diyanet l§leri Ba§kanhg1 yaymlar1 arasmda \(tkan Ataturk ve Din Egitimi adh kitapta, din 

derslerinin zorunlu hale getirilmesi istenmekte; bunun lfilklik ilkesiyle 9atl§mayacag1 kamtlanmaya 

l(ah§tlarak bu ilkenin ancak vicdana bask1 sC>zkonusu oldugunda ihlal edilmi§ olacag1 ileri 

siiriilmektedir414. Oysa taik bir devlette yurtta§a dini ogretmek devletin gorevi degildir; ote yandan, 

bircyler herhangi bir dini ogrenmek istiyorsa devlet bu isteme engel olu§turamaz. Kammca bu 9er\(evede 

408 Bu konuyla ilgili bir uzman olarak Prof. Dr. Aysel Ek§i'nin degerlendirmesi hakkinda bkz. "Din Egitimi 
Qocuklari Nas1! Etkiler?", Cumhuriyet, 2 nisan 1990, 2. 

409 A.Qelikel, "Qagda§ Egitim Bu mu? .. ", Cumhuriyet, 21 ekim 1988, 2. 
41 O Dini Bilgiler Ders Kitab1, Diyanet l§leri 8a§kanl!g1 Yaymlan, Ankara 1981, 12. 
41 1 Ibid., 50. 

412 Ibid., 51. 

413 Ibid., 52. 
414 A.GOrta§, AtatOrk ve Din EUitimi, Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 Yaymlan, 4. bast, Ankara 1982, 136-137. 
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devlet ancak istege bagb olarak almabilen din derslerini milli egitim milfredatma koyabilir; bunun 

otesinde, din ogrenimini zorunlu ktlma, yeni ku§aklann kafa yapllan ilzerinde etkili olma arzusu 

ta§iyan devletin, en iyimser varsay1mla, "milli egitim" siyasasma yeni bir boyut ekleyerek resmi 

ideolojiye uygun ahlaki degerleri de empoze etmek gayretini ifade eder. Yap1 olarak omek alman BatI'da 

XVI nc1 yy'dan beri egitimin laikle§tirilmesi siirecinde ya§anm1§ milcadeleler415 gozonilnde 

tutuldugunda, laik bir yap1 ir;inde "zorunlu" din dersleri koymanm yaratug1 r;eli§ki daha da yarp1c1 olarak 

gorlilebilmektedir. Prof.Dr.Bahriye Dr;ok'un Milli Gilvenlik Konseyi'nin istegi ilzerine hazirlam1§ ve 

stmmu§ oldugu Turkiye'deki Din Egitimi Konusundaki Goril§lerim ba§hkh raporda yer alan a§ag1daki 

paragraf:1ar, bu meseleyi kammca mukemmelen ifade etmektedir416: 

Laik bir devlette ihtiyari olarak din dersi verilebilir. Ancak o Ulke:de ya§ayan 

blitlin dinlerin ve mezheplerin yetkili 6gretmenlerince bu derslerin verilmesi titizlikle 

saglamr. Ornegin Anglikan kilisesinin resmen ba.§1 olan lngiliz hUkUmdarmm iilkesinde 

katolik yurtta§lara anglikan veya protestan veya protestan 6grencilere de katolik 

ogretmenlerin ders vermesi dil§linillemez. lngiltere gibi bUtUn demokratik Ulkelerde her rrocugun 

mezhebine gore ilgili ogretmenlerce ders verilir ve bu dersler hitrbir demokratik illkede zorunlu 

degildir ve olamaz. Din derslerinin illkemizde zorunlu kilmmas1 anayasam1zm 2. maddesine 

aykm dU§er. <;unkU bu maddede Ttirkiye Cumhuriyetinin "Lliik" bir devlet oldugu yaz1hdir.: 

1990 ocak aymda, basmda r;1kan bir haber Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nca yaymlanan bir 

Kur'an-1 Kerim'in Bakara suresinin 54 ilncil ayetinde "Tovbe etmeyenleri oldlirtin11 ibaresinin yerald1gm1; 

oysa as1l yevirinin "nefsinizi oldUriln" §eklinde olmas1 gerektigini duyurmaktayd1417. Habere g6re bu 

vahim hataya Din l§leri Yiiksek Kurulu Ba§kam 1rfan Yiicel'in tepkisi, "Boyle bir yanh§hk nasil 

yapilm1§ anlayam1yorum. Yeni Kur'an-1 Kerim'de bu yanh§hk dlizcltilecektir. Eskileri bitmedigi itrin yenisi 

basilmam1§ olabilir. bilgim yok" olmu~; Diyanet l§leri Ba§kan Yard1mc1s1 Halit Gurler ise konuya 

ili§kin olarak haberi yaymlayan gazetenin yoneltmi§ oldugu soruyu, "Bir terclime hatas1 olmu§tur" 

§Cklinde yamtlamakla yetinmi§tir. Ote yandan, Mushaflar lnceleme Kurulu Ba§kan1 Ahmet Okutan da 

bOyle bir hatanm g6zden kar;masma mazeret bulunarnayacag1m belirterek, "Bunu savunmanm milmklinil 

yok. lnsan, bunu okuyunca Allah'a kar§l §tipheye dti§er11 ifadesini kullanml§tlf. 

415 Bat1 Avrupa'nin ge§itli Olkelerinde ya§anm1§ bu y1ld1ruc1 sava§Jm hakkinda bkz. l.Ozay, "XVI. YOzy1I 
ve Sonras1 Bat1 Avrupa Olkeleri Kamu Yonetimi Tarihine lli§kin Notlar-Qagm§imlar -II- Egitimin 
Laikle§tirilmesi-Oniversiteler ve Devlet", /dare Hukuku ve l!imleri Dergisi, II, 2 (1981 ), 85-92. 

416 Raporun metni ic;in bkz. 8.0c;ok, AtatDrk'Dn lzinde Bir Arpa Boyu, 157-162. At1f verilen gorO§ler iQin 
bkz. 160. Prof.Dr.Oc;ok'a gore din egitiminin zorunlu olmasin1 isteyenler sOnniligi egemen k1lmaya 
c;al1§maktadrr. Bu gorO§ ic;in bkz. anrlan eser, 159. Buna kar§1l1k Diyanet l§leri Ba§kani Mustafa Sait 
Yaz1c1oglu ise, okullarda zorunlu din egitiminin devamindan yana oldugu konusundaki bir beyaninda 
gerekc;esini, " Bu gorev devlet eliyle yerine getirilmezse, vatanda§larrn bu ihtiya9lann1 kar§rlamak i9in deOi§ik 
yollara ve usullere ba9vuracaklan da bir ger9ektir" olarak belirtmektedir. "Dini devlet ogretmeli, yoksa .. ." 
ba§l 1kh bu haber ic;ln bkz. Nokta, VII, 12 (26 mart 1989), 20. 

417 tlgili haber i<;in bkz. BOlent E§kinat, "Diyanet Kur'ani'nda bOyOk yanll§ ", Sabah, 1Oocak1990, 1 ve 13. 
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Diyanet !§leri Ba§kanhg1'nca 4 iincil bask1s1 yapllan 12 ciltlik Sahih-i Buhari Muhtasarz 

Tecrid-i Sarih Tercumesi ve Serhi isimli kitapta, "lk:i kadmm tarukhg1, bir erkegin tarukhgma bedeldir. 

Kadmlar aklen ve <linen eksik ya:rat1klardir. Kadm ugursuzdur. Namaz1 tat eden §eyler, kopek, e§ek, domuz 

ve kadmdir. Yabanc1 kadmla el temas1 el zinas1dir. Cehennem halk1mn c;ogunlugu kadmlard1r" ifadeleri 

kullamlmaktadtr. Turk Kadmlar Birligi'nin tepkisi ilzerine Diyanet l§leri Ba§kanbg1'nm aylklamas1, bu 

kitabm basdmasmdaki amacm sadece ticari oldugu olmu§tur .... 418 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 ve Diyanet Vakf1'mn yaymlad1g1 kitaplar Milli Egitim 

Bakanhgr tarafmdan okul kitaphklarma girebilecek kitaplardan sayrlmakta; Tebligler Dergisi'nde de bu 

kitaplar tavsiye edilmektedir419. Bu kitaplarm yogunda ay1k bir §eriat propagandas1 yap1ld1g1 

gozlcmlenebilmektedir. Bunlardan yalmzca birkay 6rnek olarak Yard1mc1 Doyent Dr. Mehmet ~eker'in 

kaleme alm1§ oldugu lslam'da Sosyal Dayani§ma Muesseseleri; Profes6r Dr. Servet Armagan'm Islam 

Hukukunda Temel Hak ve Hurriyetler'i ve Dr. Faruk Ba§er'in fslam'da Sosyal Guvenlik adh kitab1 ele 

almabilir. Bu kitaplarm herbirinden yapilacak birer paragrafbk almu herhangi bir yoruma gerek 

brraktrrmayacak kadar Tiirkiye Cumhuriyeti'nin mevcut hukuk sistemiyle yeli§mektedir: 

"Mlilkiyet iytimai bir vazifedir diyenler, mUlkiyetin, hakimler veya devlet 

ba§kanlanmn gorevlendirmesiyle degil, Allah'm vazifelendirmesi sonucu oldugunu bilmek 

gerektigini ileri surmektedirler. Zira hakim ve devlet ba§kam olan idarecilerin her zaman adil 

olamayacaklan gozonune almarak, her §eyi en iyi bilen ve her §eye en iyi nufuz eden Cenab-1 

Allah'm tavzifinin devammm, yine O'nun koydugu §eriat hilkumleriyle §ilphesiz daha faydah 

ve ihatah olacag1 dil§ilncesindedirler."420 

"Erkek karde§i ile birlikte mirasy1 oldugunda kadm, erkek kerde§inin hissesinin 

yansm1 ahr. ~ahitlikte iki kadmm §ehadeti, bir erkegin §ehadeti say1hr. Kadmm devlet 

ba§kam olamayacag1 kabul edilmi§tir. Erkegin gerektiginde dort kadmla evlenmesi 

mumkundur. "421 

"Kanunlann herkese e§it §ekilde uygulanmas1 halkta, «~eriatm kestigi parmak 

ac1maz» duygusunu geli§tirir .. lslamda erkek kadmm hakimidir. Zina edenler evli iseler recm 

yoluyla oldurillilrler. Eger kol, bacak kesme gibi cezalar olmasa, birileri digerlerinin mallanm 

alabilirler. Eger biri izinsiz olarak seni rontgenlerse, sen de ta§ atar onun gozunu c;1kart1rsm, 

bundan sana bir gunah yoktur. 11422 

418 Bu konuyla ilgili olarak bkz. SOlayman Ate§, "Diyanat )§lari Gazo ila Kadm", Cumhuriyet, 16 ocak 
1990, 15. 

419 Bu kitaplarm yanis1ra, Nak§ibendi $ayhi Mehmat Zahit Kotku'nun lqki adll kitab1 da ogrencilere 
onarilen kitaplar arasmda yaralmaktadir. Bu konuyla ilgili bir habar ir~in bkz. Hakan AygOn, "$eriat91 
Kitaplar", Cumhuriyet, 27 §Ubat 1990, 1 va 17. 

420 M.$aker, lsfam'da Sosyaf Dayani§ma Muesseseferi, Diyanat l§lari Ba§kanlig1 Yaymlan, Ankara 1985, 23. 

421 S.Armagan, Islam Hukukunda Temel Hak ve Hurriyetler, Diyanet l§lari Ba§kanl1g1 Yaymlan, Ankara 
1987, 98. 

422 F.Ba§er, ls!amda Sosyal Guvenlik, Diyanat l§lari Ba§kanllg1 Yaymlan, Ankara 1983, 175. 
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Rahathkla yogalttlabilecek tiim bu ornekler, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kurumunun, 

toplumu dini konularda aydmlatma amacma yonelik olmas1 gereken yaym faaliyetini, anayasal 

dayanagm1 olu§turan "lfilklik ilkesi dogrultusunda, bt!tiin siyasi goril§ ve dti§tlntl§lerin d1§mda kalarak ve 

biltilnle§meyi ama9 edinerek" hiikmiine aykm biyimde ve bir anlamda gorevini kotiiye kullanarak 

siirdiirmekte oldugunu aylkya sergilemektedir. Ancak ote yandan, Ba§kanhgm yakla§tk 20 ylldir ele 

almmayan Tiirkye Kuran'm dilini sadele§tirerek yeniden yaymlamak423 ya da hazrrladlg1 «llmihal» ile 

ibadetin kolayla§tmlmasm1 hedeflemek424 gibi giri§imleri de iistlenmi§ oldugu gorevler baglammda 

olumlu faaliyetlerinden bazilandir. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm din egitimi alanmda ustlenmi§ oldugu Kur'an kurslarmda 

yapi!an ogretimin dini ogretmek ve tammaktan yOk lslam dininin hukukla ilgili tiim kurallanm 

belletmekten ibaret oldugu ileri siiriilmektedir425. Oysa laik bir hukuk diizeninde Iaik bir devleLte 

kti<;iik c;ocuklara din bilgisi yerine §eriat propagandas1 yapmak, ba§ka bir ifadeyle lslamm aile hukuku, 

miras hukuku gibi ki§iler arasmdaki ili§kilerini diizenleyen kurallanm ogretmek din bilgisi vermek 

degil, geny insanlara bu diizeni ogretmekten ba§ka bir§ey degildir. Bazllanna gore yiizlerce imam-hatip 

okulu, binlerce Kur'an kursuyla egitim birliginin ortadan kaldlnlmas1, dini bilgi verilmesini aile iyiyle 

smlflamaya yonelmi§ Turk Devrimi'nden ve laiklik ilkesinden geri dC>nii§iin bir ifadesidir426. 

1statistikler ayllan Kur'an kurslarmm say1smm ortaogretim kurumlanndan bir hayli fazla oldugunu 

ortaya koymaktad1r427. Aynca, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm resmi kurslannm yamsrra428, "Kurs ve 

423 ligili bir haber ic;in bkz. Hakan AygOn-GOnseli Ona!, "Ku ran bilgisayarda", Cumhuriyet, 29 may1s 1991, 
3. Aynt haber ic;erisinde, daha geni§ kitlelere ula§may1 hedefledigi belirtilen 8a§kanl1gtn Kuran'1 
bilgisayara yOkleyerek disketler halinde satl§a sunacag1 da bildirilmektedir. 

424 Bu konuda ilgili haber k;in bkz. Hakan AygOn, "Kuran yorumunda reform atagt", Cumhuriyet, 28 may1s 
1991, 3. 

425 Bu konuda bkz. A.Qelikel, "$eriat egitimi ve Laik Hukuk", TOrkiye'de Laik Ogretime Geyi~ (3 mart 
1989 Ogretim Birligi Paneli), (bastm yeri ve tarihi yok), 12. 

426 Bu konuda bkz. D.Perinc;ek, Anayasa ve Partiler Rejimi, 3. bast, Istanbul 1985, 302. 
427 Resmi istatistiklere gore Kur'an kurslanntn say1s11968'de 1202; 1969'da 1298; 1970'de 1240; 1971'de 

1224; 1972'de 1140; 1973-74'de 1132'dir. Bu say1lar 1980-81'de 1913; 1982-83'de 2350; 1983-84'te 
2378'e ula§mt§t1r. (Kaynaklar: Milli Egitim lstatistikleri Yaygm Egitim 1967-74, Ba§bakanltk Devlet 
lstatistik EnstitOsO, Ankara 1976, 56; Milli Egitim lstatistikleri Yaygm Egitim 1980-81, Ba§bakanl1k 
Devlet lstatistik EnstitOsO, Ankara 1984, 8; Milli Egitim lstatistikleri Yaygm Egitim 1982-83, 
Ba§bakanltk Devlet lstatistik EnstitOsO, Ankara 1985, 8; Milli Egitim lstatistikleri Yaygm Egitim 1983-
84, Ba§bakanltk Devlet lstatistik EnstitOsO, Ankara 1986, 10.) Diyanet l§leri 8a§kanltg1 Ara§tlrma 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi 8a§kanl1Q1'nca haz1rlanmt§ T.C. Diyanet /§Jeri Ba§kan/1g1 ba§llkh 
bro§Orde yeralan " Kur'an kurslart ve kurs ogrencilerinin ylllara gore daQ1hm1 " ba§hklt Tablo 2'ye gore de, 
y1lda ortalama 234 yeni Kur'an kursu hizmete ac;1lmaktad1r. 1979'da 2610 olan kurs say1s1 1989'da 
4715'e ula§mt§ttr. Ogrenci say1s1 da, 1979'da 68486'dan 1989'da 155403'e c;1km1§tir. Y11l1k ortalama 
ogrenci art1§ say1s1 5876 olmu§tur. 

428 Bastnda c;1kan bir habere gore, Milli Egitim Bakanltg1 yetkilileri 1989 itibariyle, Anadolu'nun pek c;ok 
yerinde, devletin kay1tlanna gec;meyen tahminen 1500 Kur'an kursu bulunduQunu bildirmi§lerir. Bkz. 
"142 bin c;ocuk Kuran Kursu'nda", HDrriyet, 13 agustos 1989, 
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Okul Ogrencilerine Yard1m Demegi" ad1 altmda faaliyette bulunan dei;neklerce ar;Ilmt§ kurs ve okullar da 

mevcuttur429. Basmda yer yer bu okullardaki egitime ili§kin r;1kan veri ve haberler, Ba§kanltgm bu 

alandaki g6revini de temel amacma uygun bir §ekilde siirdilrmedigini sergilemektectir430. Mart 199l'de · 

basmda clkan bir haber, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na bagh Kuran kurslarma okul statiisil verilmesinin 

planland1gm1 belirtmektedir431. Haberden anla§dd1gma gore, Milli Egitim Bakanhg1'nca desteklenen 

yasa onerisi geregince, iiC y1lhk Kuran kurslanm bitirenler ortaokul mezunlanyla e§it say1lacak; 8 

y1lltk zorunlu egitimin ilkokuldan sonraki devam1 saytlacak Kuran kurslannda, fark derslerini alan 

ogrencilere de ortaokul diplomas1 verilecektir. Milli Egitim Bakam'mn, amaclananm Kuran kurslarmm 

bakanhkya kontrol altma ahnmas1 oldugu yolundaki ac1klamasmm, bir amacm da 6gretim programma 

gene! kiilltir derslerinin de eklenecegi ve Mylelikle Kuran kurslarmdaki 6grencilerin "tek tarafh 

yeti§melerini onlemek" olacag1 ifadesiyle bir noktaya kadar anlam kazandtg1 dii§iiniilebilir. Ote yandan, 

bu projenin ashnda bir aczin ifadesi de oldugu ortadadrr; zira bir biltiinliik ta§1mas1 gereken Devlet 

ayg1t1 icinde varoldugu anla§tlan ve kontrolii saglanamayan bir olgu bu §ekilde kanalize edilmeye 

yah§1lmaktadir. Oysa Kur'an kurslan ancak hirer yaygm egitim kurumudur. 633 say1h Kanun'un 

Meclis'te g6rii1mesi s1rasmda Devlet Bakan1 Mehmet Altmsoy'un ifade etmi§ oldugu gibi432,"Kur'an 

kursu ne bir mekteptir, ne bir ihtisas kursudur. Kur'an kursu sadece ve sadece Kur'an tilaveti tedris edilmek 

iizere ve Kur'am iyi okumak iyin ay1lan bir talim yeridir". 1991 Tiirkiye'sinde yiiriitiilmekte olan bu proje, 

1965'teki Dev let Bakam Altmsoy'un, " ... Diyanet l§leri Ba§kanl!gmm uhdesinde birak1hrsa daima 430 

say1h Kanun kar§isma y1kacakt1r. Bir mektep htiviyat1 verilmesine mani olacaktir .... Bir kurs mahiyetinde 

sadcce Kur'an telavetini, sadece Kur'anm h1fzm1 C>gretecek bir mahiyetinde kalmasm1, bir okul haline 

gclmemesini !Sfarla istiyoruz."433 §eklindeki gerekcesiyle tezat bir olguyu sergilemekte olup; son 

tahlilde, 25 yilda gelinen noktada uygulanmakta olan farkh siyasamn tipik bir gostergesidir. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm iistlenmi§ oldugu bir diger g6rev olan hac seferlerinin 

dtizenlenmesi konusunda y6neltilmekte olan en onemli ele§tiri, bu faaliyet kanal1yla elde edilen kardtr. 

Ozellikle, hac seferlerinin tekel halinde Ba§kanhk tarafmdan diizenlendigi donem icinde yetkili kthnan 

Tiirkiye Diyanet Vakf1'nm 1984 y1lmda hac Odemelerinden 2.5 milyar TL. faiz geliri elde edildigi ileri 

429 lddiaya gore bu dernekler, y1llard1r bu alanda faaliyette bulunmakta olan Suleymanc1lar'1n 1980'den 
beri kulland1klar1 ad olup; c;al1§malarin1 «Ki.Jrs ve Okul Talebelerine Yard1m Dernekleri Federasyom.t• ekseninde 
sOrdOrmektedirler. Bu konuda bkz. R.Qak1r, Ayet ve Slogan, Istanbul 1990, 131. 

430 Birkag ornek olarak bkz. Nebil 6zgent0rk-Ya§ar 6zay, "Hangi gaga athyoruz?", Gunaydm, 15 ocak 
1990, 1 ve 9; Hakan AygOn, "Kuran kursunda patlama", Cumhuriyet, 23 §Ubat 1990, 1 ve17; ErcOment 
l§leyen, "Kuran kurslari gig gibi bOyOyor", Milliyet, 25 §Ubat 1990, 8. 

431 Hakan AygOn, "Kuran kursu ogrencileri art1k «okullu» oluyor", Cumhuriyet, 4 mart 1991, 3. 

432 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 40 (1965), 105. 

433 Millet Mec/isi Tutanak Dergisi, I, 40 (1965), 353. 



-126 -

siirtilmii§tiir. Amlan y1l Tiirkiye'den hacca giden 31 bin ki§i hac masraf1 olarak vakfa dort ay onceden ki§i 

ba§ma ortalama 500 bin, toplam olarak da 15 milyar Odemi§lerdir. 1985'de ise, hacca gidi§ 

s1mrlamalannm kaldmlmas1 sonucunda, bu say1 33 bini a§IDI§tlr. Hac1 adaylanndan karayoluyla 

gideceklerden 636 bin, hava yoluyla gideceklerden de 911 bin TL'yi dort ay once pe§in toplayan Tiirkiye 

Diyanet Vakfl, iddialara gore 1985 y1h haccmdan 4.5 milyar TL'lik faiz geliri toplam1§trr434. 

Bu konuyla ilgili olarak skandal boyutlarma ul~an olay 1990'da y~and1. Haziran 1990'da 

Suudi Arabistan makamlanndan, miiracaat eden hac1 aday1 say1s1 oranmda vize almamadlg1 gerek'i(esiyle 

karayoluyla hac program1 iptal edildi; bunun iizerine b~gosteren kriz biiytimeye ba§lad1435 ve Diyanet 

l§leri Ba§kam Mustafa Sait Yaz1c10glu'nun istifa etmesine kadar varan boyutlara ula§tI436. Olaym 

temelinde hac organizasyonunun ticari bir 'i(eki§me haline getirilip daha fazla para kazanma tutumunun 

yatt1g1 ileri siirillmekteydi437. 1990 y1h i9in Suudi Arabistan'm Ttirkiye'ye 55 bin ki§ilik kontenjan, 

tammasma kar§m Diyanet l§leri Ba§kanhg1 160 bin hac1 aday1 kayd1 yapm1§ ve bunlardan 250 milyar TL 

dolaymda para toplanm1§t1. Ozel turizm §irketleri de Ba§kanhk'tan aldlgr vizelerle 27 bin ki§inin hac 

diizenlemesini tistlenmi§ti. Cumhurba§kam Turgut Ozal'm giri§imleriyle Suudi Arabistan tarafmdan 

Tiirkiye'ye ek 15 bin ki§ilik kontenjan verilmesi de sorunu 9ozemedi. lptaller sonrasmda yapilan 

hcsaplamalara gore Diyanet Vakfr'na 21 milyar faiz kan ile, havayolundan gotilrdiigii 15 bin ki§iden de 3 

milyar 820 milyon kaldr. Boylelikle vakfm, skandala ragmen 1990 kan 25 milyar dolaylannda 

gen;ekle§ti. 

1990 y1lmda ya§anmr§ olan bu onemli krize kar§m Diyanet l§leri Ba§kanhg1 ve turizm 

§irkctleri arasmda ya§anan 9eki§me 199l'de de devam etmektedir438. Durumu basmda yeralan bir 

soyle§isinde degerlendirmi§ olan Diyanet l§leri eski b~kanlarmdan Siileyman Ate§'in ongordilgil gibi, 

hac i§inde Diyanet l§leri Ba§kanhgr'na bagh da olsa, din gorevlileriyle ilgili olmayan yeni bir 

434 ligili haber ic;in bkz. Mil/iyet, "Diyanet mi Ticaret mi?", 28 mart 1985, 

435 Hac1 adaylannm karara kar§J giri§tikleri protesto hareketlerinden biriyle ilgili olarak bkz. "MOftOIOkte de 
gosteri", Mil/iyet, 14 haziran 1990, 1, 5 ve 15; bir diger ic;in de bkz. "Diyanet Vakfma Bomba", 
Cumhuriyet, 15 haziran 1990 (kaynak : lktibas, 139 - temmuz 1990, arka kapak). Aynca, paralarm1 
yat1rd1klan halde hacca gidemeyen hac1 adaylannm Diyanet l§leri Ba§kanlig1 ve Diyanet Vakf1 aleyhine 
a9t1klan davalarla ilgili bir haber ic;in bkz. "Hae ic;in dava kuyrugu", Cumhuriyet, 21 haziran 1990, 14. 

436 lstifas1 Ba§bakanlikc;a kabul edilmeyerek gorevine devam eden Yaz1c1oglu, bir ay kadar sonra basmda 
91kan bir soyle§isinde bu konularda tam bir degerlendirme yapmaktan siyasi boyutlann da varoldugu 
gerek9esiyle ka9mm1§t1r. Bkz. Nuriye Akman, "Haftanm Konugu :Said Yaz1c1oglu", HDrriyet, 22 
temmuz 1990, 1, 15 ve 22. 

437 ligili yorum ic;in bkz. "Diyanet Vakfmm para h1rs1 onbinlerce hac1 adaym1 peri§an etti", GDnaydm, 15 
haziran 1990, 1. 

438 Bu konuda baz1 haber ve degerlendirme yaz1s1 ic;in bkz. Celal Pir, "Hac1lan soyma kumpas1 kuruldu", 
Milliyet, 21 mart 1991, 5; "Hae yolu, engel dolu", Istanbul Bayram, 17 nisan 1991, 14; Fuat Ugur, 
"Diyanet'ten Suudiler'e hac kaymag1", GDne9, 5 may1s 1991, 1. 
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yap1landirmaya gidilmesi zorunludur439. 

b) Ahlak Esaslar1yla 1Igili 1§leri Yiiriitmek ve Devlet 

Diyanet 1§leri Ba§kanhg11nm gorevlerine ili§kin hukuki dilzenlemelerin irdelendigi onceki 

boltimde belirtilmi§ oldugu gibi, 633 say1h Kanun'un "G<:lrev" ba§hkh ilk maddesi geregince kurum, 

!slam dininin inanylan ve ibadetleri oldugu kadar ahlak esaslanyla ilgili i§leri yilriltmekle de 

yiiktimliidiir. Kanun Tasans1'mn Meclis'te gorii§iilmesi s1rasmda, Geyici Komisyon'un degi§tirmi§ 

oldugu bu hiiktim yerine, "tsHim Dininin itikat ve ibadetleri ile ilgili i§leri Anayasa dilzeni ic;inde yilrutmek 

ve yonetmek" §eklindeki Hiikilmet Teklifi'nin benimsenmesi konusunda onergeler verilmi§; ancak, Adana 

milletvekili ve Geyici Komisyon sozcilsil Hasan Aksay bu onergelere kaulmamalanmn gerekl(elerini, 

"Bu onerge(ler)e ... i§tirak etmiyoruz. Birincisi, islfun dininin itikat ve 

ibadetleri. Hilklimet tasansmda sadece itikat ve ibadetleri denmekte. Halbuki islfun dini itikat, 

ibadet ve ahlak olmak ilzere i19 ana temel ilzerine oturmaktadrr. Ahlfilc gibi \!Ok milhim bir 

temel, islfun dininin i19 ana unsurundan birisi d1§ar1da brrak1ld1g1 i9in buna i§tirak etmiyoruz. 

Zira bir Devlet olarak, HUklimet olarak laik bir ah18km i9erisindeyiz. Halbuki dini ahlfilc, laik 

ahJakm d1§mda, ondan daha ayn kay1tlar1 ortaya koyan bir ahlfilctrr. Laik ahlfilcta i9ki i9mek 

ba§kadir, dini ahlakta i9ki i9mek ba§kadir. Eger burada ahlak kelimesini koym1yacak olursak, 

o taktirde bir din adammm i9ki i9mcsini veyahut da yani, dini ahiakm di§mda Iaik ahlfilca 

gore davranmas1 Diyanet Te§kil1it1 bak1mmdan bir suer olm1yacaktir. Halbuki te§kiiatm 

hususiyeti bak1mmdan buraya ahlfilc kelimesinin konmasmda zaruret vard1r." 

§Cklinde ifade etmi§tir440. Nigde milletvekili Devlet Bakam Mehmet Altmsoy'a gore de, Anayasa'da 

"din ve vicdan htirriyeti kabul edildigine, ... Diyanet l§leri Ba§kanhg1 gene! idare i9inde mlitalaa edildigine 

gore bu miiessesenin Anayasa milessesesi olarak bir faaliyeti vardir demektir. Dini faaliyet demek, hususiyle 

ahJak demektir. Dinin biitiin kurallar1 ahlfilc esaslarma dayanir. Bu bakimdan Anayasaya aykm degildir"441. 

Canakkale milletvekili Sefik lnan'm, "Ge9en oturumda komisyon sozcilsil bu kilrsilden komisyon metnini 

miidafaa sadedinde, ahlfil< esaslar1 kaydmm sarahaten burada zikredilmesinin sebebi olarak §Unu s<:lyledi : Bir 

dini ahliik vardir, bir de Iaik ahlak vard1r dedi. Daha ba§lang1cmday1z bu i§in. GClruyor musunuz nereye 

gotiirecek bizi?"442 §eklinde ifade bulan gorii§leri yoniindeki birtak1m itirazlara kar§m, aynen kabul 

edilerek yasala§an bu metin kan1mca "devlet"i yurtta§lan yonetebilmek iyin yonlendirici bir ideolojik 

ayg1t olarak goren anlay1§m tipik ifadesidir. 

439 Bu gorO§lerin yer ald1g1 soyle§i iqin bkz. Osman S.Arolat, "Haftanm Konugu : SOleyman Ate§", 
GDnaydm, 9 ey!Ol 1990, 6. 

440 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 381-382. 

441 Ibid .. 580. 

442 Ibid., 582. 
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Nitekim, donemin Devlet Bakam Kazim Oksay'm, 13 arahk 1986 tarihinde Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 1987 biit9esine ili§kin olarak T.B.M.M.'nde yapt1g1 konu§ma bu anlay1§m en a9Ik 

gostergesidir: "Diyanet l§leri B8.§kanh~1'run hizmetleri, Cumhuriyetimizin demokratik ve laik karakteri 

gozontinde tutularak verilmektedir. Boylece, milletimizin manevi alandaki ihtiyaylan bizzat devlet tarafmdan 

kar§rlanmakta ve demokratik rejim iyin tehlike te§kil edebilecek akrmlann geryekyi ve ak11c1 tedbirlerle 

onlenmesine r;ah§Ilmaktadir ... " Bakan, "Ttirk vatanda§larm1, kendi kendine ba§ka yollar arama 

mecburiyetinde b1rakmamak ir;in resmi kurslarm yaygmla§tmld1g1m 11 belirtmekte ve resmi dini hizmetlere 

ili~kin temel politikanm amacm1 9izmektedir: 

"Biz htikilmet olarak din hizmetlerini beka ve hayat davam1z ar;mndan son derece ltizumlu 

gorilyoruz. Ancak, bu hizmetlerin Anayasa ve kanunlar yerr;evesinde topluma maledilmesi, devlete ve rejime 

zarar verebilecek eylem ve davran1§lan akamete ugratacak bir §UUT ve muhteva ir;erisinde verilmesi geregini 

de varhg1m1zm devam1 i<;in onemli ve hayati bir mesele olarak addediyoruz"443. 

ldolojik bir ayg1t olarak kullanma tavn, kurumun her donemki faaliyetlerinde 

gozlemlenebilmektedir. Degi§en, farkhla§an siyasal konjonktiir i9indeki yans1malard1r. Boylelikle, 

1948'de Diyanet l§leri Riyaseti'nde diizenlenen bir toplant1yla "manevi sukutun sebepleri"nin tart1§ilmas1 

ve "manevi sukuta kar§1 mukabil tedbirler" onerilmesiyle444, 1990'da Diyanet l§leri Ba§kanl imzas1yla 

valiliklere bir genelge g6nderilerek ~ocuk Esirgeme Kurumu'na bagh 9ocuk yuvalan ve huzurevlerinde 

dini sohbetler ve konferanslar diizenlenmesinin istenmesi445 arasmda nitelik bak1mmdan pek bir fark 

bulunmamaktadir. Bu anlay1§la yapllandmlan bir devlet tiiriiniin tart1§tlmas1 bu 9ah§manm boyutlan 

cl1~mdadir; ancak bu tutumun 9agda§ demokratik bir topluma uygun olabilecek bir devlet modeline 

uymad1g1 da ortadadir446. 1darenin i§levi i9inde ne bir kamu hizmeti ne de kolluk gorevi olarak "ahlak" 

443 T.M.M.M. Tutanak Dergisi, Ayni resmi gorO§ bir ba§ka ifadesini de eski Diyanet l§leri Ba§kan1 
Mustafa Sait Yaz1c1oglu'nun, okullarda zorunlu din egitiminin devamindan yana olu§unu, "Bu gorev devlet 
eliyle yerine getirilmezse, vatanda9lann bu ihtiya9lanrn kar91lamak i9in degi9ik yollara ve usullere ba9vuracaklan da 
bir gerc;ektir" §eklinde gerekqelendirmesinde bulmaktad1r. Bu konuda bkz. "Dini devlet ogretmeli, 
yoksa .. .", Nokta, VII, 12 (26 mart 1989), 20. lslamc1 kanattan bir yazar bu tutumu, "devletln kendl 
resmi ldeotojlslnl olU§lturan paradlgmas1 lc;lnde dint tan1mlamas1 ve resml 
kurumlanyla dlnl hayat1 etkllemesl" olarak nitelendirmekte ve bunu bizantist bir tav1r olarak 
adland1rmaktad1r. Bu gorO§ iqin bkz. A.Bulaq, GOndemdeki Konular, Istanbul 1988, 70. 

444 Anilan toplant1ya ili§kin haber iqin bkz. Tahir Harimi Balc1~lu, "Diyanet Riyasetinde mOhim bir toplant1", 
Sebi/Orre§ad, I, 20 (1948), 309-310. 

445 llgili haber iqin bkz. Ayhan Aydemir, "Yuvada dini eQitim", Mi/liyet, 1 o mart 1990,2 ve 12. 

446 Bu konuda yaln1zca, c;aQda§ siyaset felsefesinde yeri olan minimalist d~vlat, refah devleti (sosyal 
devlet) ya da bunlarm bir kand1rmaca olup olmad1Q1 konulannm tartl§tlmakta olduQu yap1tlara bir 
yollamayla yetinmek istiyorum : Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books Inc., New 
York 1974; John Rawls, Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford, Melbourne and Capetown 
1980; F.A.Hayek, Law, Legislation and Liberty, Routledge & Kegan Paul, London, Melbourne and 
Henley 1982. 
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ile ilgilenmenin hukuken yeri olamaz. Kald1 ki, C>zel kanunuyla !slam dininin ahlak esaslanna ili§in 

i§lcrini yiiriitmeyi iistlenmi§ kurumun, yaym faaliyetiyle bu gC>revi ne §ekilde yerine getirmekte oldugu 

Diyanet Gazetesi'nde "orucun f1khi hUkilmleri" ile ilgili olarak "hayvanla, olii kadmla ve kendisinde 

§ehvet bulunmayan kiiyiik bir k1zla cinsel ili§ki kuran ki§inin orucunun bozulup bozulmayacag1 11 

meselelerinin tarti§dd1g1 ve baz1 hallerde bozulmayacagmm dahi kaydedildigi paragraflarla ifade 

edilebilir447. 

c) Dinsel Propaganda ve Devlet 

Yukanda vurgulad1g1m uzere, cagda§ demokratik bir topluma uygun olabilecek bir devlet 

modelinde ideolojik propagandamn yeri tartl§mahdrr; kammca da olmamah, 1dare'nin i§levi kamu 

hizmeti sunmak ve giivenlik, dirlik-esenlik, genel saghkla smrrh kalmak iizere kolluk gC>revini yerine. 

getirmekle smirh kalmahd1r. Oysa gene! !dare icinde yeralmakta olan Diyanet !§Jeri Ba§kanhg1'nm 

g<>revleri bu r,;er~evenin C>tesinde diizenlenmi§tir. 633 say1h Kanun'un Din l§leri Yiiksek Kurulu'nun 

gorevlerinin belirlenmi§ oldugu 5 inci maddesi icinde, "Yurt i~indeki ve yurt d1§mdaki din ile 

ilgili yaymlari izlemek, geregine karar vermek ve kar§1 yay1mlarla bilimsel 

miicadele esaslarm1 haz1rlamak" da yeralmaktadir (''e" bendi). Bu amaca yonelik olarak 

yay1mlanm1§ kitaplardan biri de "Yehova $ahitleri"448 hakkmdadir. "Dinler Tarihi Bak1mmdan Tenkidi Bir 

lnceleme" altba§hgm1 ta§1yan ve Onsoziinde yeralan "Ti.irkiye'de ortamm zaaflarmdan, bilgi eksikliginden 

ve manevi milli egitimin ay1klarmdan faydalanan Yehova $ahitleri de yay1lma, geli§me imkanlan 

bulmu§lard1. Bir taraftan da Emniyet Te§kilatmm uyanik ve ba§ar1h elemanlarmm takibi sonunda <>nemli 

belgeler ele geyirilerek mesele yer yer dava konusu haline gelmi§ti. Fakat Ti.irkye'de Yehova $ahitleri 

hakkmda yaz1lm1§ kitap ve bro§ilrlerin eksikligi, Yehova $ahitlerinin yah§ma ve geli§mesini 

kolayla§tmyordu"449 paragraf1yJa eksikligi kapatacak "bilimsel miicadele" amayh bir "kar§I·, 

yay1m" oldugu ifade edilen bu kitapta "Yehova ~ahitlerine ve diger hristiyan misyonerlerine kar§t 

almacak tedbirler "§Oylece maddele§tirilmi§tir450: 

"1- llmi Yaymlar 

Yehova $ahitlerinin zaranm onleyici ve bilgi verici, uyar1c1 bir bro§iirle, 

konuyu daha etrafl1 ve ilmi §ekilde ay1klayan bir kitab1 yay1mlayarak, Tiirkiye'de oldugu kadar 

yurt d1§mdaki vatanda§larrm1za ula§tirmanm ve bu konuda konu§malar yaptirmanm faydasmm 

Diyanet l§leri Reisligi'nce bilindigi, bu yaymlariyle a~Ikhk ve kesinlikle sabit olmaktad1r. 

447 Bu hadisler i9in bkz. "Orucun F1khi HOkOmleri", Diyanet Gazetesi, 3 (1 kas1m !970), 14. 

448 Hikmet Tanyu, Yehova $ahitleri, 3. bas1, Ankara 1984. 

449 Ibid., 9. 

450 Ibid., 143-144. 
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2- Diyanet l§leri Reisligi'nin konulan bilen, din g<>revlilerini arturmga 

<;:al!§masmda, yabanc1 yurtlara s1k s1k din gorevlileri gondererek konu§malar yaptumasmda,. 

vaazlar verip uyarmasmda elbette <;:ok fayda mevcuttur. 

3- Polis, kanun ve mahkemelerle ilgili hukuki tedbir. 

4- Maarifle ilgili egitim ve ogretim tedbiri. Aym zamanda islami, manevi; 

ahlaki ogretim ve egitimi geli§tirme. Milli Egitimde zararh akimlara kar§1 uyaric1 <;:ah§malar, 

yaymlar, konu§malar. 

veri1mesi." 

5- Ozel yaymevlerince bu konuyla ilgili eserler yaymlanmas1. 

6- Gazete ve dergilerle halka gerekli §ekilde bilgi verilmesi 

7- Radyo, televizyon vb. yaym ara<;:lanyla milletimize gerekli §ekilde bilgi 

Bu oneriler oncesinde bir de, "Zaten Kur'an-1 Kerim ... mealen §oyle demektedir : «Allah 

katmda hak din, Islam dinidir.»" ifadesinin kullamlm1§ oldugu gOzOniine ahnd1gmda ortaya 91kan, 

devletin temel nizamlanm dini esas ve inanylara uydurmak i9in yapilan dt§mda, laik anayasal diizen 

i<;inde gerek "din ve vicdan hiirriyeti" gerek "dii§iinceyi a<;:1klama ve yayma hiirriyeti" 9er9evesinde serbest 

olmas1 gereken din propagandasmm lslam dl§l dinler i9in 143 iincii madde gibi farkh cezai hilkiimler 

kullanarak yasakland1g1; bOylelikle yalmz ve yalmz "resmi" lslami gorii§iin ldare i9inde yeralan bir 

kurum eliyle yaptmld1g1dlr4Sl. 

Bu baglamda Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm yetkililerinden birinin, Yay1mlar Dairesi 

Ba§kam Ahmet Giil'iln, faaliyetleriyle ilgili bir al(lklamasmda kullanm1§ oldugu "Genyligi kazanmak ve 

amac1yla ba§latt1klan atag1 siirdiirecekleri" §eklindeki ifade, kurumun kendi gOrevlerini algilay1§m1 

451 Diyanet l§leri Ba§kanl1g1'nin gorevleri arasina dini propaganday1 da katan bak1§, muhalefet konumunda 
yeralan taraflar arasinda da gorOlmektedir. Diyanet l§leri Ba§kanlig1 1989 mali y11i bOtc;esinin TBMM'de 
gorO§Olmesi s1rasinda Sosyal Demokrat Halkc;1 Parti adma soz alan Kahramarimara§ milletvekili Ali 
$ahin'in konu§masinin bir bolOmO bu bak1§1 ac;1kc;a sergilemektedir: 

" O!kemiz,Avrupa Ekonomik Topluluguna girmek i9in ba§vurmu§tur. 0 topluluga 
girdigimiz zaman, yanhz ekonomide degil, din baktmindan da Hristiyan alemine kar§t, 
Islam dinini bu kadroyla korumakta g09IOk 9ekecegiz. ( ... ) Son zamanlarda Olkemizde 
Avrupa'dan gelen Hristiyan misyonerlerin dinimizi paryalamak istedikleri, Avrupa'da 
9ali§an i§9ilerimizin ev adreslerini tespit ederek, onlara kilise tarafindan yard1m yapmak 
suretiyle, Hristiyanl1k propagandast yaptp, blze gore bat1I dinl yaymak istediklerini 
basindan ogreniyoruz. Diyanet l§leri 8a§kanhg1m1z1n, imam hatip liselilerin iki sene daha 
ilahiyat fakOltesi tesislerinden yararlanarak egitilmesi ve yeti§tirilmesi gorO§OnO 
memnuniyetle ogrendik." 

Anayasasinda resmi bir din yeralmayan laik bir Olkenin yasama meclisinde gorev yapan bir temsilcinin 
vurgulad1g1m ifadeyi kullanmasindaki hukuka aykmhk ortadad1r. (Bu konu§manm metni igin bkz. TBMM 
Tutanak Dergisi, 299.) Buna kar§in 1992 ocak ayina kadar Diyanet l§leri Ba§kanhg1 gorevini sOrOrmO§ 
olan Prof. Dr. Sait Yaz1c1oglu demec; ve soyle§ilerinde ayn1 konuya c;ok daha temkinli bir dille 
yakla§m1§t1r. Basinda yeralm1§ olan bir soyle§isinde oldukc;a liberal bir Qslup kullanan Yaz1c1oglu, 
TOrkiye'nin Avrupa Toplulugu'na kat1lmas1 durumunda "dinde rekabet" gorOlecegini; bunun bir "pazarlama, 
hadisesi" oldugunu; buna kar§I tek yolun h1zla degi§en Turk toplumuna en iyi §ekilde hizmet verecek, 
egitimli din adamlannm yeti§tirilmesi oldugunu belirtmi§tir. Bkz. Ozcan Ercan, "Tatil Sohbeti", Milliyet, 
18 haziran 1989, 5. Yaz1c1oglu'nun benzer ifadeli bir dig er demeci ic;in bkz. "Diyanet de A T'a 
haz1rlaniyor", Milliyet, 6 ocak 1989, 6. 
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yans1tmas1 bak1mmdan ilginytir. Yukanda irdelenmi§ yap1 9eryevesinde, "daha geni§ kitlelerin dinin 

ko§ullanm yerine getirmesini saglamak" Ba§kanhgm bir gfirevi degildir ve devlet eliyle bir dinin 

propagandas1 anlamm1 i9erdiginden anayasal laik devlet nitelemesiyle de bagda§maz452. 

d) idare Hukukunda Kamu Hizmeti Kavram1 ve Dinsel Faaliyetler 

Devletin dini nitelikte kamu hizmeti kurup, i§letmesi kar§1smda ortaya ylkan ilk sorun 

bunun laiklik ilkesiyle bagda§1p bagda§mad1g1 noktasmdadu453. Prof.Siiheyp Derbil'e gOre laik bir 

devlet i9in bu ti.ir bir kamu hizmeti olamaz; yilnkii kamu hizmetleri din ayird1 yap1lmaks1zm biltiin 

vatanda§lardan alman vergi ve resimlerden saglanan parayla ger9ekle§tirilir. "Vergiyi islam, hristiyan ve 

dinsizler de verirler. Biltiin dinlerin yalan ve sihirbazhk oldugunu, bilgisizlik ve kuruntudan dogmu§ 

bulundugunu dil§tinen ve insanlan dinlerin etkisinden kurtarmak i9in canla ba§la 9ah§mak gerektigine 

inanm1§ bir dinsiz de dini ayin yap1lmas1 ve din adamlarma ayltk verilmesi i9in vergi Odemeye mecbur 

turulursa yalmz devletin liiikligi degil, din htirriyeti bile zedelenir. 11454 1961 Anayasas1'na yfinelik olarak 

!stanbul fin tasansm1 haz1rlayan ekip i9inde de bu konu yogun lartl§malara neden olmu§tur. Kaleme 

alman metnin 12 nci maddesinin, "Devlet, Anayasa esaslarma uygun olmak §artiyle, halkm i;:ogunlugunun 

veya gerekli gorfuse, azmhkta olan din veya mezhep mensuplarmm din ihtiya9larm1 veya din egitim 

ogrctimini saglayacak kamu hizmetleri koyar ve gereken te§kilat1 kurar." §eklindeki ilyilncil flkras1 aleyhine 

muhalefet §erhi koyan Prof.Dr. Lutfi Duran'a gfire lfilk devlet, "vatanda§larm yalruz dtinya i§leriyle me§gul 

olabilir ve onlardan ald1g1 vergileri milnhas1ran bu i§lere tahsis ve sarf edebilir. Ahret i§leri kamu 

hizmetlerine konu olamaz ... 45 5 

Ancak, "toplum i9in onem kazanm1§ olan ortak ve genel bir ihtiyacm tatminine yonelik 

olarak kamu ttizel ki§ileri ve onlann denetimi altmda ozel ki§ilerce yonetilen bir faaliyet"456 olarak 

tanimlanan kamu hizmeti bak1mmdan, devletin din i§leriyle ilgilenmesi kammca laiklik ilkesiyle 

r;eli~kili degildir. Prof.Dr. S1dd1k Sarni Onar'm belirttigi gibi, "kollektif bir ihtiyai;: §eklinde gorunen 

ibadct ihtiyacmm §ahsi, ayni ve maddi vasitalarm1 saglamak ve bunun i9in gerekli kamu hizmeti te§kilatm1 

kurmak laiklik prensibine aykm olmaz."457 

452 Anilan ifadenin yerald1g1 haber ic;;in bkz. Hakan AygOn-GOnseli Ona!, "Kuran bilgisayarda", 
Cumhuriyet, 29 may1s 1991, 3. 

453 Bu hususta ortaya g1kan bir diger sorun, kamu hizmetierinde e§itlik ilkesi kar§1smda Diyanet l§leri 
Ba§kanllg1 uygulamasmm hukuka uygun olup olmad1g1 sorunudur. Bu konu aynnt1lanyla, Oc;;OncO 
Boli.im'On "Din, Kamu Hizmeti ve E§itlik llkesi" ba§hkh altaymmmda irdelenecektir. 

454 S.Derbil, /dare Hukuku cilt II (fdari Faa/iyet), Ankara 1949, 466. 

455 Bu konuda bkz. T.Z.Tunaya, lslamc1/1k Cereyam, 248-249. 

456 A.GOian, KamuHizmeti ve GorD!il§ Usulleri, bas1lmam1§ yOksek lisans tezi, Istanbul 1987, 4. 

457 S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esaslan cilt II, 3. bas1, Istanbul 1967, 722. Kald1 ki, Prof. Onar'a 
gore kamu hizmeti kavrammm sosyolojik bir yakla§imla irdelenmesi sonucu, herhangi bir alanda bir 
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Ancak burada 5nemli olan teknik hizmetin g5riilmesidir. Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm 

iistlenmi§ oldugu g5revler bu baglamda degerlendirildiginde ortaya <;:1kan, yalmzca "ibadet yerlerinin 

yonetilmesi" ve "mushaflarm dogru bas11masmm sa~lanmas1" g5revlerinin kollektif ihtiya<;:lan kar§1layan 

birer kamu hizmeti oldugudur. Kurumun "toplumu dini konularda aydmlatmak" amac1yla yapmakta oldugu 

a<;:1klamalar ve yaymlarm bu §ekilde bir kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi i<;:in, propaganda 

niteligi ta§1mayan, tarafs1z bir g5zle ele ahnmt§, tartI§mah olan konulan <;:e§itli yOnleriyle irdeleyen 

i<;:erik ta§1mas1 gerekir. Oysa, din gibi felsefi, siyasi boyutlara sahip bir alanda faaliyet gostermekte olan 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm, ozel kanunuyla kendisine verilmi§ bu g5revleri tek bir anlay1§1 benimsemi§ 

§ekilde siirdiirmekte oldugu gerek yukanda ele ahnmt§ olan uygulamalarla gerek ileriki bOlilmlerde 

irdclenecek olaylarla sergilenmektedir. Kur'an kurslarmm yilriitillmesi bak1mmdan ilstlenmi§ oldugu 

"din egitimi" g5revi, mi1li egitimin temelini olu§turan egitim birligi esas1 <;:er<;:evesinde zaten ideolojik 

bir i§leve sahiptir; ote yandan bu faaliyetin de toplumsal gereksinimden dogan bir kamu hizmeti oldugu 

da gozard1 edilemez. Hae seferleriyle ilgili i§leri yiiriitmek ise, ozellikle uygulamadan a<;:1k<;:a g5riildiigii 

~ckilde, kar amacma yonelmi~ bir faaliyettir. Bu durumun kamu hizmeti kavram1yla bagda§mad1g1 

ay1kt1r. Bu baglamda kuruma dii§en gorev, diizenlemeye bizzat giri§mekten ka<;:mmak ve ozel ki§iler 

eliyle siirdilriilecek olan faaliyeti ancak kamuya bir zarar gelmesini onlemek amac1yla denetlemekten 

ibaret olmahdlf. Ote yandan, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn ozel kanununda a<;:Ik olarak dilzenlenmi§ olan 

"lslam dininin ahlak ile ilgili i§lerini yilriltmek" ve propaganda faaliyetinde bulunmak §eklinde 

yorumlanabilecek olan "yurt iyi ve yurt d1§mda gerekti~inde dini yaymlara kar§1 yay1mda bulunmak" 

gorevlerinin teknik bir kamu hizmeti kavram1 i<;:inde yeri olmad1g1 da, onceki iki altaymmda irdelendigi 

iizere a§ikardir. 

e) idarenin Kolluk Gorevi ve Diyanet l§leri Ba§kanh~1 

Laik bir devlet yap1s1 i<;:inde hi<;:bir §ekilde bir din kollugunun bulunmas1 dii§iiniilemez. Ote 

yandan kammca Diyanet l§leri Ba§kanhg1, yapilandmlmas1 <;:er<;:evesinde bu gorevi kendine ozgii bir 

~ckilde siirdiirmektedir. Kumm bir yandan kollektif bir ihtiyac1 kar§ilamak amac1yla kurulmu§ olmakla 

birlikte, ote yandan genel ldare i<;:inde yerverilmesiyle tiim personelinin kamu ajam olmas1 saglanm1§tir. 

gereksinme ortaya c;1kt1g1nda, bunun sOrekli olmasr halinde, giderilememesinden kamu dOzenini 
etkileyici bir durum da sozkonusu olabilecek ise, orada bir kamu hizmetinin kurulmasr ve sOrdOrOlmesi 
bir zorunluluktur. Bkz. S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esaslan, 37. Batr Avrupa Olkelerinde dini 
alanda bir kamu hizmeti orgOtO kurulmas1 geregi olmayr§rna kar§rllk TOrkiye'nin bu bak1mdan ozgOn 
konumu hakkmda ayrrntrlr bir inceleme ictin de bkz. l.Ozay, "Cumhuriyetin Dini", /dare Hukuku ve /Jimleri 
Dergisi, II, 3 (1981 ), 81-83. 
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Boylelikle dinsel alanlarda kamu hizmeti faaliyeti siirdiirmekle yiikiimlii olan elemanlarm bu 

gorevlerini "resmi" anlay1~ uygun bir,;imde yerine getirilmesi denetim altmda tutulabilmektedir. Ancak 

sanmm bu uygulamanm, personel konusunda bir yarg1 karar1yla irdeleyecegim iizere, hukukilik 

boyutundan r,;ok siyasal tercih olarak algilanmas1 gerekir. 

C. Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 Orgiitii • Merkezi tdare ili§kileri ve Yetkiler 

Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasas1'nm, "Yiltiitme" bOliimii ir;inde "ldare"ye ayrrdlg1 paragrafta 

kullamlan "kurulu§" kavram1yla ldare orgutu kastedilmektedir. 6te yandan ldare'yi olu§turan ogeler 123 

iincii maddede ifade edilen "kurulu§ ve gorevler"den ibaret olmay1p; ldare'nin "gorevleri" yanmda, bunlarm 

yerine getirilmesi ir,;in zorunlu olarak sahip oldugu "yetkileri" de vardir458. <;ah§manm bu alt 

bOliimiinde ilk altba§hk olarak Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ldare it,;indeki yeri ele ahnacak; daha sonra 

da kurum baglammda "yetkiler" kavram1 tartt§dacaktir. 

1. Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 ile Merkezi !dare Arasmdaki 1ti~kilerin Hukuki Niteligi 

Yukanda belirtilmi§ oldugu gibi, 1924 Te§kilat1 Esasiye Kanunu'ndan farkh olarak, gerek 

1961 Anayasas1(madde154) gerek 1982 Anayasas1(madde136) Diyanet l§leri Ba§kanhg1'm gen~l !dare 

ir,;ine ahp, ozel kanununda gosterilen gorevleri yerine getirmekle Odevlendirmi§ bulunmaktadrr. Kamu 

tiizel ki§iligine sahip olmayan ve merkezi ldare ir;inde yapdanmakla devlet tiizel ki§iligi ir;inde yeralan 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm, 633 say1h Diyanet 1§leri Ba§kanbg1 Kurulu§ ve Gorevleri 

Hakkmda Kanun'la (maddel) da, ilk kurulu§ kanunu olan 3 mart 1340 (1924) tarihli ve 429 say1h. 

~er'iye ve Evkaf ve Erkamharbiyei Umumiye Vekaletlerinin ilgasma Dair Kanun'la 

(madde 4) oldugu gibi Ba§bakanhga bagh oldugu belirlenmi§tir. 

Prof.Dr. Duran'a gore, Cumhuriyetin kurulu§undan bu yana, birtak1m hizmet orgiilerinin 

Ba§bakanhkla, bir bakanhk imi§9esine ilgilendirilmi§ bulunmas1 anayasa, siyaset ve idare bilimleri 

a~1smdan tart1§1hp dogru ve yerinde goriilmeyebilirse de, Devlet idare te§lilatmda benimsenmi§ ve 

yerle§mi§ bir olgu olarak kabul edilmek gerekir459. Ne var ki, her biri bir bakanbk kadar geni§ ve 

gorevleri r,;ok olan bagb kurum ve dairelerin i§lerini Ba§bakanhgm bizzat yiiriltmesi ve hatta izlemesi 

milmkiln bulunmad1g1 i~in, 4951 sayil1 Bakanhklar kurulu§u hakkmdaki kanunun yiiriirliige girdigi 1946 

y1hndan beri, Ba§bakanhga bagh kurum ve dairelerin, her yeni hiikiimet te§kili srrasmda ve bazan ara 

458 Bu kavramlara ili§kin olarak bkz. L.Duran, /dare Hukuku Ders Not/an, Istanbul 1982, 33 vd. 

459 lbid.,97-98. 
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yerde. Devlet bakanlan arasmda bOlil§tiirillmesi ve bir tiir alt bakanhklara konu olmas1 §eklindeki 

uygulama460, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 bak1mmdan da ge9erli olmaktadrr. Boylelikle donem donem 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 ile ilgili gorevlerden, bir Devlet Bakanhg1 sorumlu olmakta; donem donem de 

dogrudan Ba§bakanhk bu gorevi iistlenmektedir. Bir tak1m kurulu§larm Ba§bakanltga bagh olmalannm 

yaratt1g1 sakmcalar ne olursa olsun, Prof. Duran'm belirttigi gibi, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 da Milli 

1stihbarat te§kilat1 gibi, siyasi nitelik ve etkileri dolay1s1yle, Ba§bakanhgm otoritesinden c1kanlmas1 

dogru ve yerinde goriilmeyecek servislerctif461. 

Gorev alammn yakm oldugu herhangi bir bakanhga devredilmesi sozkonusu olamayan 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm bir Devlet Bakanhg1'na bagh olmas1 mevcut mevzuat bakimmdan bir 

sakmca yaratmaz; zira, 27 eyltil 1984 tarihli ve 3046 say1h Bakanhklarm Kurulu§ ve Gorevleri, 

Hakkmda 174 Say1h Kanun Hiikmiinde Karaname ile 13/12/1983 Giin ve 174 Say1h 

Uakanhklarm Kurulu§ ve Gorev Esaslari Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 

Baz1 Maddelerinin Kaldmlmas1 ve Baz1 Maddelerinin Degi§tirilmesi Hakkmda 202 

Say1h Kanun Hiikmiinde Karanamenin Degi§tirilerek Kabulii Hakkmda Kanun462•un 4 

iincii maddesiyle devlet bakanhklan dilzenlenmi§; "Ba§bakana yardrm etmek, Bakanlar Kurulu'nda 

koordinasyonu sagfamak, ozel ve onem ve oncelik ta§1yan konularda tecrilbe ve bilgilerinden istifade 

cclilmek amac1yla Ba§bakanm teklifi ve Cumhurba§kanmm onay1yla Devlet Bakan1 gorevlendirilebilecegi" 

ve (a) bendinde de, "Devlet Bakanlar1, Ba§bakan tarafmdan verilecek gorevleri yerine getirirler" hukmii 

yeralm1§ttr. Boylelikle, Prof.Dr. Duran'm eski mevzuat 9en;;evesinde belirtmi§ oldugu aykmhkJar463 

giderilmeye yah§Ilm1§tir; nitekim Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm gorev alanma ili§kin ortak 

karanamelerde, bir Devlet Bakanhgl'nm gorevli olmas1 durumunda, tiim diger devlet bakanlannm 

oldugu gibi, bu Devlet Bakanm da imzasma yer verilmektedir. Mevcut mevzuatm, Devlet bakanlar1mn, 

hizmet bakanlan gibi i§lev gormesi i9in geyerli hukuki gerek~eyi saglad1gi soylenebilir. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1, merkezden yonetim i~inde yeralmakla hiyerar§i ili§kisine tabi 

bir konumda kalmaktadlf. Kurum iyinde personel ili§kileri bak1mmdan tabii ki asthk-ilstlilk baglar1 

mevcuttur; bunun da otesinde, amlan ozel hizmet birimi, kurulu§ yasas1 geregi Ba§bakanhga baghdrr. Bir 

Devlet Bakanhg1'nm Diyanet l§leri Ba§kanhg1'yla ilgili i§lerden sorumlu olmas1 durumunda dahi, gerek 

460 Bu uygulama ilk kez, 7 agustos 1946 tarihinde kurulmu§ clan Peker HOkOmeti doneminde gorOlmO§tOr. 
Anilan saptamanm dayand1g1 veriler i<;in bkz. N.Erdilek, "HOkumetler ve Programlarr", Cumhuriyet 
Donemi Tilrkiye Ansik/opedisi; , 1984. 

461 L.Duran, /dare Hukuku Ders Not/an, 99. 

462 R.G. 9 ekim 1984-18540, 1-11. 

463 L.Duran, /dare Hukuku Ders Not/an, 98. 
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1982 Anayasas1'nm, 1961 Anayasas1'ndan farkh olarak, her bakam Ba§bakana kar§l sorumlu kdm1§ 

olmas1 (madde 112/2) gerek devlet bakanhklannm ba§bakanhkla ili§kileri bak1mmdan haiz olduklan 

oznel durum nedeniyle Ba§bakanhk Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm, daha Gzgill bir c,:erc,:evede de Diyanet 

l§leri Ba§kam'nm hiyerar§ik iistii konumundadir. B6ylelikle biitiin yetki ve sorumluluklar 

Ba§bakanhktadir; Ba§bakanhk Diyanet 1§leri Ba§kanhgt iizerinde salt siyasal anlamda degil, hukuk 

haklmmdan da hiyerar§i giiciine haizdir. Bunun sonucu olarak da, gerektiginde, hiyerar§i ili§kisinden 

dogan ic,: diizene ili§kin karar ve tedbirler almak; Gnceden emir ve direktif vermek; memurlann yapug1 

i§lcm ve eylemlcri, sonradan onaylamak, diizeltmek, degi§tirmek, yeniden yapmak, kaldrrmak ya da iptal 

etmek, uygulamay1 ertelemek veya durdurmak; astlan disiplin yetkisine dayanarak, cezaland1rmak ya da 

Mtillendirmek gibi her tiirlii yetkiyi464 kullanabilecegini kabul etmek gerekir. 

2. Diyanet l§leri Ba§kanhg11nm Yetkileri 

ldare hukukunda "ldare'nin yetkileri", geni§ anlam1yla, ldare'nin i§lem ve eylem yapma 

gtictinti ifade eder465. !dare, yetkilerini kullamrken, birtak1m i§lemler yapar, yani hukuk alanmda 

degi§iklik ve yenilik yaratan irade ac,:1klamalarmda bulunur. 1dare'nin tek yanh iradesiyle yapug1 

i§lemlerin ya bir kural i§lem, diger bir sOzciikle de genel diizenleyici i§lem ya da birel-Ozgiil i§lemler 

olarak gOrtildtigti malumdur. 

1982 Anayasas1'mn 124 iincii maddesi ilk fikrasmda yeralan, "Ba§bakanhk, bakanhklar ve 

kamu tiizel ki§ileri, kendi g5rev alanlanm ilgilendiren kanunlarm ve tttziiklerin uygulanmasm1 saglamak 

tizere ve bunlara aykm olmamak §art1yla, yonetmelikler cr1karabilirler11 §eklindeki hUkUmle y()netmelik 

c,:1karabilecek kurulu§lar belirtilmi§tir. Gene! !dare ic,:inde yeralan ve kamu tilzel ki§iligine bizzat sahip 

olmayan Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm, bu anayasal diizenleme c,:erc,:evesinde y6netmelik c,:Ikarma yetkisi 

bulunmad1g1 ai;;1ktir. Nitekim bu durum, Dam§tay 5 inci Dairesi'nin 86/1938 esas; 88/2866 

karar say1h ve 6 arahk 1988 tarihli karar1yla466 da yarg1sal hiikme baglanm1§tir. 5 inci 

Daire'ye gore, "heme kadar, 633 say1b Yasanm 5/f ve 14/f maddelerinde «yonetmelik haz1rlamak» yetki ve 

gorcvinden sozedilmekte ise de, bu konunuii belirtilen crercreve icrinde degerlendirilmesi ve Diyanet l§leri 

Ba~kanhg1'nm genel idare icrinde Ba§bakanhga bagb bir kurulu§ olmas1 nedeniyle bu yetkinin, mtinhas1ran, 

kendisine 633 say1h Yasa ile verilen g5revlerin yerine getirilmesi ile ilgili yonetmelikleri hazirlayarak 

464 Bu yetkilere ili§kin aynnt1h bilgi igin bkz./bid., 57. 

465 lbid.,380. 

466 Anilan karar, Dani§tay Dergisi, XIX, 74-75 (1989), 243-249'da yaymlanm1§t1r. 
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uygulamaya konulmak Uzere Ba§bakanhga sunuhnas1 i¥in yapilan hazirhk yah§mas1 olarak degerlendirihnesi _ 

' I 
gerekmektedir." Bu nedenle, Diyanet 1§leri Ba§kan1Ig1'nca haz1rlanm1§ ve yaymlanm1§ olan ye>netmelild. 

•, 

§eklindeki kural i§lemler, i§lemin "yetki" unsuru bak1mmdan sakat; diger bir ifadeyle hukuka aykm: 

dilzenlemelerdir. Gunumtiz mevzuatmda, yukanda amlan karar dogrultusunda, ye>netmelikler dC>nemin 

geregine gore Ba§bakanhk ya da Devlet Bakanhg1 tarafmdan yaymlanmaktadrr. 

Amlan gerek9eyle yonetmelik yapma yetenegi bulunmayan Ba§kanhk, kammca, fark11 adlar 

altmda dilzenlenen ve ldare hukukunda ads1z dtizenleyici i§lemler olarak nitelendirilen kategori kural 

i~lemleri de ancak i9dtizen i§lemi niteliginde olmalan ko§uluyla yapabilir; zira bu i§lemler de hukuk 

bak1mmdan son tahlilde yonetmelik htikmtinde saydmaktadIT. Boylelikle kurumun yetkileri, bir noktada 

birel-ozgiil i§lemler yapabilmeyle smirlandmlm1§Ur. 

D. Diyanet 1§leri Ba§kanh~1 Personeli Hukuki Diizenlemeler 

Kamu ye>nctiminin insan C>gesini olu§turanlann hukuksal durumlarmm irdelenmesi, diger' 

idari birimlerde oldugu gibi, Diyanet !§leri Ba§kanhg1'nm da bilimsel olarak degerlendirilebilmesi 

bak1mmdan 6nemlidir. Bu altbOlilmde, kurumdaki gorevlilere 6zgti yasama i§lemleri ve idari 

dilzenlemeler, din hizmetleri sm1f1 ve hukuksal sonu9lanyla kamu g6revlisi kavram1; Ba§kanhga tahsis 

edilmi~ bulunan kadrolar; atama usulleri; haklar ve ytikilmliiltikler; sicil ve disiplin esaslan 

bak1111lanndan yarg1 kararlan I§tgmda ve personel hukukunun anahatlan 9er9evesinde incelenecektir. 

a) Din Hizmetleri Sm1f1 ve Hukuksal Sonu~lar1yla Kamu Giirevlisi Kavram1 

657 say1h Devlet Memurlan Kanunu'nun 36 mc1 maddesinde, 31 temmuz 1970 tarihinde 

kabul edilcn 1327 say1h Kanun'un 9 uncu maddesiyle yapdan bir degi§iklikle "din hizmetleri srmfi" ihdas 

edildi. Degi§iklikle mevzuata §U dtizenleme getirilmi§ti: 

"VI - D1N HlZMEfLERl SINIFI: 

Din hizmetleri sm1f1 ozel kanunlanna gore ye§itli derecelerde din egitimi 

gormil§ olan ve dini gorev yapan devlet memurlanru kapsar. 

Bu sm1fa: 

a) tlkokul mezunu olanlardan kayy1mlar 16 nc1 derecenin ilk kademesinden, 

1mam-hatipler, muezzinler, Kur'an kursu ogretmenleri, vaiz ve milftiller 15 inci derecenin ilk 

kademesinden i§e ba§larlar ve bunlardan kayy1mlar 11 inci derecenin, imam-hatipler, 

milezzinler ve Kur'an kursu ogretmenleri 10 uncu derecenin, vaiz ve milftiller 10 uncu derecenin 

son kademesine kadar yilkselebilirler. 

b) !mam-hatip okulunun 1 inci devresini bitirmi§ olan imam-hatipler 15 inci 
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derecenin 4 iincii kademesinden i§e ba§larlar ve 9 uncu derecenin son kademesine kadar 

yiikselebilirler. 

c) 1mam-hatip okulunun ikinci devresini bitirmi§ olan itpam-hatipler 13 Uncil 

derecenin ilk kademesinden i§e ba§larlar ve 5 inci derecenin son kademesine kadar 

yilkselebilirler. 

d) Dini egitim veren yilksek okul veya fakUltelerden mezun olanlar 10 uncu 

derecenin ilk kademesinden i§e ba§larlar ve 1 inci derecenin son kademesine kadar 

y\ikselebilirler." 

Bu diizenlemenin Anayasa'nm ye§itli maddelerine aykm oldu~ gerekyesiyle Birlik Partisi 

tarafmdan al(Ilan iptal davasmda Anayasa Mahkemesi, 1327 say1h Kanun'un 9 uncu maddesinin din 

hizmetlilerine ili§kin VI say1h bendinin anayasaya aykmhk ta§1mad1gma A vni Givda ve Ahmet Akar'm 

esasa; Muhittin Gtirtin'tin gerekyenin bir bOltimtine kar§I oylariyla ve oyyokluguyla karar verdi467. Dava 

dilekl(esinde anayasaya aykmltk iddialarmm ve iptal isteminin gerekyesi ozet olarak, "Anayasa'nm 2 nci 

rnaddesi htikmunce TUrkiye Cumhuriyeti 18.ik bir devlettir. Laiklik, klasik anlam1yla din ve devlet i§lerinin 

birbirinden aynlmas1 demektir. Anayasam1za gore din ve devlet i§leri birbirinden aynlmi§tir. Din hizmetleri 

bir kamu hizmeti niteligi ta§1mad1gma gore din adamlarmm memur saydmas1 laik devlet ilkelerine 

uymaz.Kanunun din gorevlilerini kapsamma almast Anayasa'nm 117. maddesine aykmdrr. Dava konusu 

hilkmiln din hizmetleri s1mf1 kurmas1 yoluyla devlet, din i§leriyle ugra§an teokratik bir devlet hUviyeti alml§ 

olacaktir. Bu ise Atatiirk Devrimlerinin, 1961 Devrim Anayasas1'mn tam manas1yla inkar1drr ve dolaylSlyla 

Anayasa'nm 2 nci, 4 Uncil, 19 uncu, 117 nci ve 154 Uncil maddelerine aykmdrr" §eklinde ifade edilebilir. 

Anayasa Mahkemesi, anilan dilzenlemeyi esas yoniinden incelemeye geytiginde, ilk olarak lfilklik ilkesini 

kuramsal olarak irdelemi§; ardmdan bu ilkeyi Anayasa'da yeralan ilgili hiikiimler I§Igmda anayasa 

koyucunun kastettigi anlam1 tart.I§arak saptamaya l(ah§mI§t.Ir. Anayasa Mahkemesi'ne gore468, 

"Diyanet l§leri Ba§kanhg1 dini bir te§kilat degil; Anayasa'nm 154 Uncil 

maddesinde saptand1g1 Uzere gene! idare iyinde yeralm1§ idari bir te§kilat durumundad1r ve bu 

te§kilata mensup ki§iler de 154 Uncil maddede sozil geyen ozel·kanun ve dolaymyle 154 ilncil 

madde hilkmiince memur niteliginde sayilm1§lard1r. Bu durumun bir Anayasa hilkmii olmas1 

dolaylSlyle de, Anayasa'nm 117. maddesine aykmhktan soz edilemez. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn Anayasa'da yeralmasmm ve mensuplarmm memur 

niteliginde sayilmasmm, ... biryok tarihi nedenlerin, geryeklerin ve Ulke ko§ullanyle 

gereksinmelerinin dogurdugu bir zorunluk sonucu oldugundan kU§ku yoktur. 

Din Devletye denetiminin yiiriitUlmesi, din i§lerinde yah§acak kimselerin 

yetenekli olarak yeti§tirilmesi yoluyfa dini taassubun onlenmesi ve dinin toplum iyin manevi 

467 Anayasa Mahkemesl, E.1970/53, K.1971/76, 21 eklm 1971. Anrlan karar, Anayasa 
Mahkemesi Kararlar Dergisi, 10 (1973), 52-79'da yaymlanm1~t1r. 

468 Ibid., 67-68. 
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bir disiplin olmasmm saglanmas1 ve be>ylece Ttlrk milletinin yagd~ uygarhk seviyesine 

eri§mesi, ytlcelmesi, ana ereginin gerQekle§tirilmesi gibi nedenlere dayand1g1 gibi aym 

zamanda toplumun yogunlugunun m1lsl11man bulundugu tilkemizde, dini ihtiyaQlannm 

kar§1lanabilmesi iQin din i§leri gorecek ki§iler, mabet ve b~ka maddi ihtiyaylarm saglanmas1 

ve bunlarm bak1m1 gibi konulara yard1m etmek nedenlerine de dayanmaktadrr. ( ... ) Diyanet 

l§leri Kurulu§U gorevlilerinin memur sayilmas1 devletin din i§lerini ytlriitttlgii anlamma 

gelmeyip iilke ko§ullarmm zorunlu kild1g1 ihtiyaca uygun bir yoziim yolu bulmak erek ve 

anlamm1 t~1maktadu. 11 

Bu karara bir kar§IOY kaleme alm1§ olan Avni Givda'ya gC>re ise, 633 say1h Kanun'un ve 

dolay1s1yla bu kanunla diizenlenmi§ kurumun, anayasa koyucunun diizenledigi Diyanet l§leri Ba§kanh~ 

birimine uyarhlrgr anayasaya uygunluk denetiminden g~memi§ oldugundan bir 6lyiit ve dayanak olarak 

kabul edilmesi hukukya savunulabilir bir tutum olmaz469. Anayasa'mn Diyanet l§leri Ba§kanhg1 olarak 

ongordiigii kurum, iilkenin tarih boyunca g~iregeldigi ac1 ve agrr tecriibeler sonucu, devletin, din alanma 

ili§kin anayasal ilkelerin aksamadan, saptmlmadan i§lemesine dikkatle, titizlikle bekyilik ve 

koruyuculuk etmesini saglayan giiylii, geni§ bir tefti§ ve denetleme kurulu§uctur470. Bu yeryeve iyinde 

ancak tefti§ ve denetleme hizmeti geryek bir kamu hizmeti niteligini ta§1d1gmdan, Anayasa'mn 117 nci 

maddesi uyannca, bu hizmetin gerektirdigi asli ve siirekli gorevler memurlar eliyle goriilebilir471. Buna 

kar§ihk,iptal isteminin reddi karanna katrlmakla birlikte, gerekye bakimmdan bir kar§toy kaleme alm1§ 

olan Muhittin Giiriin, kammca :}'erinde bir mantlkla, "Anayasa'mn kabul edildigi tarihte ytlriirliikte bulunan 

Diyanet l§leri Te§kilat ve Vazifeleri hakkmdaki Kanunla bu Ba§kanhga verilmi§ olan gorevler ve bu 

gorevlerin yerine getirilmesi iyin meydana getirilmi§ bulunan kurulu§ ve kadrolarm Anayasa Koyucu 

tarafmdan bilindigi gozoniine ahnacak olursa sozii geQen 154. madde ile bu g()revlerle kurulu§a gonderme 

yap1lm1§ oldugunu soylemek de yanh§ sayrlamaz" kanaatine varmaktarur472. 

Karann esasma ve gerek9esine ili§kin bu azmhk oylanna kar§m, Devlet Memurlar1 

Kanunu'nda bir "din hizmetlileri s1mf1" diizenlenmesini anayasaya aykm bulmayan Anayasa Mahkemesi, 

kamu hizmeti kavramm1 a91k olarak tartI§mam1§ olmakla birlikte, din hizmetlerinin kollektif bir 

gereksinim oldugu ve <lava konusu diizenlemenin Anayasa'nm memurlarla ilgili hiikiimlerinin yerald1g1 

bO!timiindeki "genel kural" ba§hkh 117 nci maddesine aykm olmad1g1 gerek9eleriyle son tahlilde 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 personelini kamu gorevlisi saym1§tlf. Bu hiikmiin hukuksal sonucu, din 

hizmetleri smrfmda yeralan gorevlilerin de yiiriirliikte olan 1982 Anayasas1'nm 128473 inci ve 129 uncu 

469 Ibid., 75. 

470 Ibid. 

471 Ibid., 76. 

472 Ibid., 78. 
473 Nitekim durumu irdeleyen Prof.Dr.Ali OlkO Azrak bir tebliQinde Diyanet l§leri 8a§kanliQ1 memurlannin, 
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maddelerine tabi olup; sorumluluk bak1mmdan 129/5 ile getirilen dilzenlemeye ve disiplin 

soru§tunnalanndaki gilvenceye sahip olmalandrr. 

Ote yandan Yarg1tay Ceza Genel Kurulu, 20 ocak 1969 tarih ve 3/17 say1h karannda, 

633 say1h Diyanet l§leri Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmdaki Kanun hilkilmleri, yasanm gerekyesi ve Tilrk 

Ceza Kanunu'nun 279 uncu maddesi hilkmil ile 8 agustos 1941 tarih, 1255 say1h Tilrkiye Bilyilk Millet 

Meclisi yorum karanm474 gerekye gostererek din gorevlilerinin gorevinin kamu gorevi niteliginde 

kabuliine ve memur saydmasma olanak bulunmadigma hilkmetmi§tif475. Yarg1tay'm ye§itli daireleri 

tarafmdan verilmi§ kararlar da aym yondedir476. Bu hilkilmlerin hukuksal sonucu olarak, bu gorevliler 

Memurin Muhakemat1 Hakkmda Kanun'la getirilen prosedilre tabi olmay1p; haklarmda dogrudan ceza 

davas1 ar.;1labilir. 

Dam§tay ikinci Dairesi de, vermi§ oldugu bir karannda "idari gtlrev" kriterini 

kullanm1§t1r. Bu Daire'ye gore477, 

"Ti.irk Ceza Kanununun 279 uncu maddesi ve bu maddeye ayikbk kazand1ran 

1255 say1h TBMM yorum karan memur tanrmmda kamu gtlrevini esas almi§tlr. Ceza Kanunu 

bak1mmdan memur, kamu gtlrevini yerine getiren kimsedir. Halbuki imam, hatip vaiz gibi din 

hizmetlilerinin yapuklan vazifeler, kamu gtlrevi niteli~inde olmad1~mdan bunlarm Ceza 

Kanunu uygulanmasmda da memur sayilmalarma olanak yoktur. Nitekim Yarg1tay Ceza Genel 

Kurulunun 20.1.1969 giin ve K: 693/17 say1h kararmda bu durum ayikya ifade edilmi§tir. Ote 

Anayasa'nm 128 inci maddesinin dogal sonucu olarak kamu hizmeti gordOgOnO belirtmektedir : "DOnden 

Bugiine Yonetim", Frans1z Devrimi ve TOrkiye'nin Qagda§fa§mas1 (qogaltrlmr~ teblig), , Istanbul 

MOlkiyeliler Birligi, 22 nisan 1929, 17. 

474 Anilan karann rnetni igin bkz. Resmi Gazete, 13 agustos 1941-4885. 

475 Anrlan kararrn metni igin bkz. Doktrin ve /9tihatfar BD/teni, 2 (1969),7. 

476 Yarg1tay Blrlnci Ceza Dalresl, E.71/2155, K.72/19, 28 hazlran 1972, " ... Caza Kanunu 
uygulamas1 bak1mindan memur, kamu gorevini yerine getiren kimsedir. Halbuki vaiz, imam, hatip gibi din 
hizmetlilerinin yapt1klan vazifeler kamu gorevi mahiyetinde olmad1gmdan, bunlann TCK.nun 279 ve 251 inci maddeleri 

uygulamasmda memur say1lmas1 mOmkOn degildir." (Resmi Kararfar Dergisi, Yrl 8, BolOm 111/2 [1973], 28); 
Yarg1tay lkincl Ceza Dalresl, E.1982/6983, K.1982/6929, 24 araltk 1982, "0ZET : lmamm 
gorevi, kamu gorevi niteliginde degildir. Davanin iddianame ile sulh ceza mahkemesine ag1lmas1 gerekir. Bu konuda 

Memurlarm Yarg1lanmalanna lli§kin Yasadaki usu! uygulanmaz." (Yarg1tay Kararfan Dergisi, IX, 3 [mart 1983], 
426). Bu konuya ili§kin bir farklr yargrsal hOkOm, 633 sayrlr Kanun'da degi§iklik yapan 1982 sayrh 

Kanun'un 23 OncO maddesinin (D) bendiyle getirilmi§ olan,"Diyanet l§leri Ba§kanl1g1 te§kilatmda gall§an 
motto, vaiz, murak1p, Kur'an kursu Ogreticisi ve imam-hatip gibi personelin gorevlerinden dogan veya gorevlerinin 
yap1!mas1 s1rasmda i§ledikleri suglardan dolay1 yarg1lanmalan, Memurin Muhakemat1 Hakkmda Kanun hOkOmlerine 

gore yap1hr" §eklindeki dOzenleme kar§rsrnda Yarg1tay Dokuzuncu Ceza Dalresl'nin almr§ oldugu 

E.1979/4660, K.1979/4645 say1il ve 19 kastm 1979 tarihli karand1r:" ... Savunmalannda (imam}, 
(imam-hatip) oldugunu bildiren sanigm 633 say1h Kanunun degi§ik 23/D maddesinde belirlenen ki§ilerden olup 
olmad1g1 ve kendisinin Memurin Muhakemat1 Hakkmdaki Kanuna tabi bulunup bulunmad1g1 ara§t1nlmadan iddianame 
ile ag1lan dava Ozerine duru§maya devamla yaz1h §ekilde mahkumiyet hOkmO tesisi yasaya ayk1n ... gOrOlmO§ 
oldugundan ... hOkmon ... bozulmasma ... karar verildi." (Yarg1tay Kararfan Dergisi, V, 12 [aralrk 1979], 
1793). 1982 say1l1 Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafrndan iptal edilmesi ve bu hOkmOn yOrOrlOge 

girmesinden sonraki kararlar, yukarrdaki 1982 tarihli ornekte oldugu gibi, yine din gorevlilerinin ceza 

hukuku bakrmmdan memur say1lmad1g1 yonOndedir. 

477 Dan1,tay lkincl Dalresl, E.1982/4344, K.1983/477, 28 fUbat 1983. Anrlan karar, 
Dam9tay Dergisi, XIV, 52-53 (1984), 87'de yaymlanmr§trr. 
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yandan Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kurulu§ ve G6revleri Hakkmda Kanunun l6nc1 maddesi ile, il 

ve il9e mliftilleri Diyanet l§leri Ba§kanl1gm1 temsilen Mlgelerindeki din hizmetlerini, dini 

milesseseleri y6netmek ve din g6revlilerinin hizmetlerini dilzenleyip, kontrol etmek ile 

g6revlendirilmi§lerdir. Milftillerin, ancak anilan idari g6revleri ile ilgili ya da bu g6revleri 

yaparken i§ledikleri su9lar1 Memurin Muhakemat1 Hakkmdaki Kanun kapsammda dil§ilnmek 

mi.!mki.!ndilr. Halbuki, olay1m1zda Devletin askeri ve emniyeti muhafaza kuvvetlerini alanen 

tahkir ve tezyif etmek su9unu vaaz s1rasmda i§leyen sanik .... ilyesi mi.!fti.!sil ... 'nun vaaz 

etmek gorevi bir kamu gorevi niteliginde olmad1gmdan ad1 geyen san1k hakkmda Memurin 

Muhakematl Hakkmdaki Kanuna gore il yonetim kurulunca karar verilmesinde yasaya uyarhk 

yoktur." 

Metinde vurgulamI§ oldugum iizere, bu kararla Dani§tay lkinci Dairesi'nin "idari g6rev-

idari olmayan gorev" aymm1 yaratt1g1 ve Ba§kanhgm teknik-idari hizmetler dI§mda kalan gllrevlerini 

kamu g5revi saymamaktadir. Yargitay kararlarmdaki ceza hukuku baklmmdan memur tanimmdan bir 

kademe farkh olmasma ragmen yine de bu yorumla Dant§tay tarafmdan da son tahlilde vanlan sonur;, 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm personelinin bir k1smmm Memurin MuhakematI Hakkmdaki Kanun'a tabi 

olmayacaklan y5niindedir. Oysa Prof.Dr. S1ddlk Sarni Onar'a g5re, "memur methumunun umurni ve mi.!§terek 

say1lan iki esash unsuru vardir"478 Bunlardan birincisi, memurun "kendisine bir kamu hizmeti tevdi edilen 

kimse" oldugu; ikincisi de, "1dare'nin daimi, sabit ve normal kamu hizmetleri kadrosuna girmi§ ve bu 

kadronun dereceleri i9inde kayna§IDJ§ 11 bulundugudur479. lkinci unsur, "memur s1fatmm tayin ve tesbitinde 

ve memurlan diger ajanlardan ay1rmakta en ehemmiyetli rol oynayan bir karakterdir"480.~iinkii, kamu 

hizmetlerinin kesintisiz yiiriitiilmesi i1;in, hizmete siirekli bir;imde bagh, hizmetin daimi unsuru haline 

gelmi§ kamu gorevlileri kitlesinin varhg1 zorunludur. Gerek anayasa koyucu, gerek yasama orgam, gerek 

anayasa yarg1s1 tarafmdan ar;1klanm1§ ilgili iradelerinde, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kadrolannda 

yerverilmi§ tiim personelin de, bu iki ko§ulu kar§Ilayacak §ekilde dilzenlenmi§ oldugu goriilmektedir. 

«Kamu gorevlileri» teriminin gerek anayasa metninde, gerek kanunlar ve diger genel 

diizenleyici i§lemlerde kar1§1khga yol ar;acak bir;imlerde, tertiplerde kullanllm1§ ve kullanllmakta 

oldugu; bu kavram r;evresinde kullamlan, "kamu hizmeti gorevlileri"; "kamu gorev ve hizmetinde 

bulunanlar"; "kamu hizmetlerinde herhangi bir s1fat ve suretle 9al1§makta olan kimse"; "kamu hizmeti"; 

"kamu hizmetine girenler" gibi terimlerin de bu karga§ay1 artt1rd1g1 ogretide gozlemlenen bir, 

sorundur481. Ancak irdelemekte oldugumuz kurum personelini, Prof.Dr. Sait Giiran'm Anayasa 

Mahkemesi'nin XXII nci kurulu§ ylldoniimii dolay1s1yle, 25-27 nisan 1984 giinlerinde diizenlenen 

478 S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esaslan, 3. bas1, Istanbul 1966, 1074-1075. 

479 Ibid., 1075. 

480 Ibid., 1076. 
481 Bu konuda bkz. S.GOran, "Anayasa'nin 128 ve 129 uncu Maddeleri YonOnden Kamu Gorevlileri ile 

Bakanlann Durumu", Amme /daresi Dergisi, XVII, 3 (EylOl 1984), 30-32. 
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scmpozyuma sunmu§ oldugu ve Anayasa'nm 128 ve 129'uncu maddeleri yOnilnden kamu gOrevlileri ve. 

bakanlarm durumunun tartt§Ild1g1 bildirisindeki belirlemelerin baz1s1 l§tgmda ele ald1g1m1zda ortaya, 

Anayasa'nm gerek 128 gerek 129 uncu madde hiikilmlerine tabi olduklan yikmaktadn482, 128/l'de andan 

gorevler, hem genel idare, yani «kamusal yonetim» usullerine gOre yilriitillen; hem de asli ve silrekli 

nitelikte oldugundan ve tamm geregi Oncelikle ve kaideten memurlar tarafmdan yerine getirilen 

tiirdendir. 128/l 'de memurlar dt§tnda, kapsamma "ancak: !dare ile «kamu hukuku» ili§kisi bulunup, 

hizmetin «asli elemam» sayrlabilecek bir gorevde yall§anlar" girebilir hiikmilne vanlan «di~er kamu 

gorevlileri» de amlmaktadtr. Bu §ekilde c;izilen geni§ yelpaze ic;inde, Anayasa'da genel ldare ic;inde 

yapilandmlm1§ Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm 657 say1h Kanun'a tabi tiim personelinin de yeralmas1 

gerekir. 129 uncu maddenin son ftkras1 uygulamas1 baklffimdan, bu hiikmiln amay ve i§levinden hareketle, 

128/l'e ait ac;1klamalarla irtibatlandmlmas1 ve bu suretle izin giivencesinin, memurlar ve "ancak: !dare ile 

«kamu hukuku» ili§kisi bulunup, hizmetin «asli elemanr» sayrlabilecek bir gorevde yah§anlar"dan olu§an 

diger kamu gorevlilerini kapsad1g1mn belirtilmesi kar§tsmda, bu olanaktan Diyanet l§leri Ba§kanltg1 

personelinin de yararlanmas1 hukuken kac;mdmazdlr. BOylelikle, gerek bu yeryevede gerek amlan Anayasa 

Mahkemesi karan t§1gmda, Yarg1tay ve Dam§tay'm benimsemi§ oldugu yorumlann zorlama oldugunun 

kabul edilmesi gerekir. 

b) Diyanet 13teri Ba3kanh~1'na 1li3kin Kadro Diizenlemeleri 

3 mart 1340 (1924) tarih ve 429 say1h ~er 1 iye ve Evkaf ve Erkamharbiyei 

Umumiye Vekaletlerinin ilgasma dair Kanun483·1a kurulmu§ olan Diyanet l§leri Reisligi'nin 

tc§kilat ve kadrolan bu kanunda gosterilmemi§tir. 

1924-1926 y1llannda Diyanet l§leri Reisli~inin kadro yap1s1, biltye kanunlarmda yalmzca 

maa§ ya da ucret yekfmu olarak gOsterildi. Buna gore, merkez te§kilatmda Reis, Heyet-i Mil§avere ile 

me'murin-i merkeziye ve mustahdemin-i muhtelife; ta§ra te§kilatmda da mufti, mufti milsevvidi, milfti 

katibi, muftilik mustahdemi, milstahdemin-i ilmiye, dersiam484, kiirsil §eyhi, vaiz, cuma vaizi, huffaz 

muallimi ve Hayrat-1 ~erife hademesi unvanlan yeralmt§; ancak kadro sayllan belirtilmemi§ti485. 

482 Aralannda, inceleme konum geregince ozellikle Ot;OncO ve be§incisinden yararlanm1§ oldugum arnlan 
belirlemeler igin bkz. Ibid., 34-35. 

483 Kanun metni ic;in bkz. Dilstur, Ill, 5 (1931 ), 665. 
484 Dersiam, Osmanl1 lmparatorlugu devrinde medreselerde ders veren mOderrislerin Onvanid1r. 3 mart 

1340 ve 430 say1l1 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile butOn medreseler kapat1lmca, buralarda ders veren 
dersiamlara kayd-1 hayat §art1yla Diyanet l§leri 8a§kanilg1 butc;esinden maa§ baglanm1§t1r. Sonradan 
gerc;ekle§tirilen bir duzenlemeyle, Cumhuriyet HOkumetlerinde memuriyet gorevi alan dersiamlarm 
dersiamlrk maa§I kesilmemi§, her iki maa§J da almalan saglanm1§t1r. Ba§lang1c;ta Oc;yOzden fazla olan 
dersiamlardan gOnOmOzde 09 tanesi ya§amaktad1r. 

485 Cami Hademeterl Nlzamnamesl'nde, iki tOr cami hizmetleri bulundugu; bunlardan birinin imamilk, 
hatiplik, va1zl1k, reisOlkurralrk gibi ilmi hizmetle, digerinin de kayyrmilk, mahyac1l1k gibi bedeni hizmetle 
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Reisligin merkez ve ~ra te§kilatlanmn kadro yap1s1 ilnvan, adet ve ffiaa§ ya da iicret 

ilk kez 1927 y1h biitye kanununda486 gOsterildi. Buna gOre, kurumun merkez te§kilatma 57 maa§h 

memur ve 5728 iicretli miistahdem; ta§ra te§kilatma da 1373 maa§h memur ve 5668'i hayrat hademesi 

olmak iizere 5728 iicretli miistahdem kadrosu tahsis edilmi§; toplam kadro say1s1 7172'ye ula§mt§U. Bu 

kadrolar 1928 y1h biitye kanunuyla487 merkez Orgiitiinde 65, ta§ra Orgiitµndeyse 625l'e; toplam olarak 

da 6316'ya varm1§tlr. 

30 haziran 1929 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan 1452 say1h Devlet Memurlar1 

Maa~atmm Tevhid ve Teadiiliine Dair Kanun488•a ekli Diyanet l§leri Reisligi kadro cetvelinde, 

ilk defa kurumun daimi maa§h memur kadrolan belirlenmi§ ve derece, iinvan, adet, maa§ olarak 

gosterilmi§tir. Bu Kanun'la Diyanet 1§leri Reisliginin merkez Orgiitiine 53, ~ra Orgiitiine de 485 olmak 

iizere toplam 538 kadro tahsis edildi. Ancak, amlan cetvelde yeralmayan, Ozellikle dersiam, vaiz, h1fz 

muallimi, hademe-i hayrat ve odac1 gibi din hizmetleri ve yard1mc1 hizmetlerle ilgili diger kadrolar. 

1929'dan 1970 y1lma dek barem dt§l olarak, her ytl biitye kanunlarma ekli «D» cetvellerinde 

ilgili oldugu belirtilmekteydi. Nizamname'nin 2 nci maddesine gore, "ilmi ve bedeni hizmetleri ifa edenlerin 
intihab1, tayin ve azilleri bu nizamnameye, koy imamlarinin tayini koy kanununa tabi"ydi. Anilan 
dOzenlemenin metni iqin bkz. 12 agustos 1928 gun ve 6995 say11J Cami hademeleri nizamnamesinin 
meriyete vaz'1 hakkmda karaname, Dilstur, Ill, 9 (1931), 1146-1152; R.G. 1 eylOl 1925-977. Koy 
imamlarmm statOsO, 18 mart 1924 tarihli ve 442 say1!1 Koy Kanunu'nun 83-86 mc1 maddelerinde 
dOzenlenmi§tir. Kanun'un metni iqin bkz. Dilstur, Ill, 5 (1931 ), 336; R.G. 7 nisan 1924-68. 1928 tarihli 
Cami Hademeleri Nizamnamesi'ne ili§kin §U i§lemler mevcuttur : Cami Hademelerl 
Nizamnamesinln 32 ve 38 Incl maddelerl hakkmda 8 kAnunuevvel 1928 tarihll ve 69 
say1l1 ~uray1 Devlet karan (Dilstur, Ill, 10, (1934), 182; R.G. 29 kanunusani 1929-1105); 26 
nisan 1930 tarihli ve 9180 sayl11 Cami Hademelerl Nlzamnameslne zeyl olmak Ozere takdlm 
k1lman nizamnamenln mer'lyete vaz'1 hakkmda kararname (Dilstur, Ill, 11, (1930), 378-
379; R.G. 19 may1s 1930-1497); 13 mart 1932 tarihli ve 12398 say11J Cami Hademelerl 
Nizamnamesinin baz1 maddelerlnln tadlll hakkmda Nlzamname (Dilstur, Ill, 13, (1932), 
147-150; R. G. 26 mart 1932-2060); 8 may1s 1933 tarihli Cami Hademelerl Nlzamnameslnln 14 
ve 7 ncl maddelerlnln tellfi hakkmda ~uray1 Devlet karari (Dilstur, Ill, 14, (1933), 1624-
1625; R.G. 17 temmuz 1933-2454). 1935 y11Jnda, Evkaf Umum MOdOrlOgO tarafmdan yeni bir Cami 
Hademesi Nizamnamesl haz1rlanild1 ve gerekli prosedOrden geqirilerek 22 nisan 1935'de yOrOrlOge 
konuldu. An1lan dOzenlemenin metni iqin bkz. 22 nisans 1935 gOn ve 2/2392 say11J Cami hademesi 
nizamnamesinin meriyete konulmas1 hakkmda karaname, Dilstur, Ill, 16 (1936), 724-732; R.G. 1 
may1s 1935-2991. 1935 tarihli Cami Hademeleri Nizamnamesi'ne ili§kin §U i§lemler bulunmaktad1r : 21 
kanunuevvel 1936 tarihli ve 2/5740 say11J Cami Hademesl Nlzamnameslnln baz1 maddelerlnln 
degl~tirilmesl ve 3 Oncu ve 13 Oncu maddelerlne blrer f1kra eklenmesl hakkmda 
Nlzamname (Dilstur, Ill, 18, (1937), 176-181; R.G. 31 kanunuevvel 1936); 15 kanunusani 1937 
tarihli ve 3092 say1l1 VAiz ve dersiamlar hakkmda kanun (Dilstur, Ill, 18, [1937], 230-231; 
R.G. 23 kanunusani 1937-3515); 16 §Ubat 1938 tarihli ve 2/8124 say1l1 22/4/1935 tarlhll Cami 
Hademesl Nlzamnameslnln 21 Incl maddeslnl deglftlren nlzamname (Dilstur, Ill, 19, 
[1938], 319-320; R.G. 2 mart 1938-3845). Bu donemdeki yarg1sal uygulamadan bir ornek iqin bkz. 
Dani$tay Kararlan Dergisi, 7 [1938-1939], 52-53. 

486 19 nisan 1927 tarihli ve 1011 say1!1 1927 Senel Mallyesl Muvazenel Umumlye Kanunu. Bkz. 
Dustur, Ill, 8 (2.basi-1946).190 ve 277-280. 

487 1928 Senei Mallyesl Muvazenel Umumlye Kanunu, Dilstur, Ill, 9 (1931 ), 341 ozellikle 344. 

488 Kanun metni iqin bkz. Dilstur, Ill, 10/2 (1934), 1051ve1064-1066. 
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gosterilmi§tir. 1929 y1h hiitye kanunu489 (D) Cetvelinde Diyanet l§leri Reisligi merkez orgiltil iyin 

harem d1§1 olarak 13, ta§ra orgiitil iyin de 5546 kadro saptanm1§; bOylece, Diyanet l§leri Reisliginin gene! 

kadro say1s1 6097 olmu§tur. 

Evkaf Umum Miidiirliigii'ntin 1931 y1h hiltye kanunu ile, 1931 y1h haziran aymdan itiharen 

htittin cami ve mescitlerin idaresi ve bunlarm gorevlilerinin (hademe) Evkaf Umum MUdilrliigii'ne 

verilmesi tizerine, 1930 y1h Biitye Kanunu'nda yeralan 26adet1stanbul Kiirsii ve Cuma Vaizi ve 4081 

cami gorevlisi kadrolanyla birlikte Evkaf Umum Miidiirliigii'ne geymi§ ve bu uygulama 1950 y1hna 

kadar devam etmi§tif490. Bu nedenle, 1931 yllmdan itibaren Diyanet l§leri Reisligi'nin toplam kadro 

say1smda biiytik bir azalma olmu§tur491. 

22 haziran 1935 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanan 2800 say1h Diyanet l3leri : 

Reisligi Te3kilat ve Vazifeleri Hakkmda Kanun492 eki cetvelde, merkez ve ta§ra orgiitii 

kadrolan derece, tinvan, adet ve maa§ itibariyle yeniden tesbit edildi; merkez orgiittine 29, ta§ra C>rgiitiine 

451, Mylelikle de toplam 480 kadro tahsis edildi. 

8 temmuz 1939 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanan 3656 say1h Devlet Memurlan 

Ayhklarmm Tevhid ve Teadiiliine Dair Kanun493 eki cetvelde Diyanet l§leri Reisligi'nin 

merkez ve ta§ra ta§kilat1 kadrolan da belirlenmi§tir. Aynca, 11 temmuz 1939 tarihli Resmi Gazete'de 

yay1mlanan ve 2800 sayih Kanun'da Degi3iklik yapan 3665 say1h Diyanet 13Ieri 

Reisligi Te§kilat ve Vazifeleri Hakkmda Kanunda Baz1 Degi3iklikler Yapdmas1na 

Dair Kanun494 eki cetvelde, Diyanet l§leri Reisligi'nin kadrolan yeniden tesbit edilmi§; ancak, bu 

kanunun 3 iincii maddesi geregince 3656 say1h harem (gene! kadro) kanununun eki cetvel kaldmlarak 

489 1929 Mall senesi bOtc;e kanunu, DDstur, ill, 10-2 (1934), 1172 

490 Kanun metni ic;in bkz. DDstur, ill, 12 (1930), 551. Aynca, 4 kanunusani 1932 tarihli ve 670 say1h 
Cami ve medreselerin ldaresl ve bunlarrn hademesi hakkmda Heyetl Umumiye , 
Karart'nm metni igin bkz. DDstur, ill, 13, (1932), 72-73; R.G. 9 kanunusani 1932-1997. An1lan 
di.izenlemeye ili§kin olarak §U i§lemler mevcuttur : 15 te§rinisani 1935 tarihli ve 2845 say1il Cami ve 
mescidlerin tasnifine ve tasnif harlcl kalacak caml ve mescid hademeslne verllecek 
muhassasat hakkmda kanun (DOstur, Ill, 17, (1936), 13-14; R.G. 22 te§rinisani 1935-3163; ilgili 
Meclis gori.i§meleri igin Zab1t Ceridesi, V, 6-7, (1935), 19-20 ve 59); 9 nisan 1941 tarihli ve 3994 say1h 
Cami ve mescldlerin tasnifine ve tasnlf haricl kalacak caml ve mescid hademesine 
verilecek muhassasata dalr 2845 say1l1 kanunun blrlnci ' maddeslne baz1 f1kralar 
llavesl hakkmda kanun (DDstur, 111, 22, (1941 ), 459; R.G. 15 nisan 1941-4785). 

491 "Diyanet l§leri Reisligi kadrosunda dahil bulunan vaiz ve dersiam s1niflannda vukubulacak mOnhaller 
kadrodan 91kanlir" hOkmOnO ta§1yan 8 may1s 1933 tarihli ve 2171 say1il VAlz ve Oerslam maa,lan 
hakkmda kanun (DDstur, Ill, 14, [1933], 230-231; R. G. 14 may1s 1933-2400) bu durumun bir 
ornegidir. 

492 Kanun'un metni i<;in bkz. DDstur, ill, 16 (1935), 1501-1504 ; R.G.22 haziran 1935-3035. 

493 Kanun'un metni ic;in bkz. DOstur, iii, 20/2 (1939), 1397; R.G. 8 temmuz 1939-4253. 

494 Kanun'un metni i<;in bkz. DDstur, iii, 20/2 (1939), 1552-1554; R.G. 11 temmuz 1939-4255. 
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yerine amlan 3665 say1h Kanun eki cetvel konmu§tur. 

7 temmuz 1939 tarihinde kabul edilen ve 11 temmuz 1939 tarihli Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 3711 say1h Hatay Vilayeti Kurulmasma Dair Kanun495 eki cetvelde. Hatay il ve 

il\:e miiftiiltiklerinin kurulmas1 iyin. Clrgiit kadrolarma eklenmek iizere 6 miiftii, 1 miiftii miisevvidi, 4 

vaiz ve 2 katip kadrosu; 1939 yih biit¥e kanununa496 eklenmek iizere de 6 hademe kadrosu ihdas 

edilmi§tir. Bundan ba§ka ye§itli ydlarda. ilye kurulmas1 hakkmda ylkardan kanunlarla da miiftii 

kadrolar1 ihdas edilmi§tir. 

CHP'nin tek parti dClneminden kalan iktidarmm ve Giinaltay Hiikiimeti'nin son giinlerinin 

ya§anmakta oldugu497 29 nisan 1950 tarihinde yiiriirliige konulan 5634 say1h, Diyanet 13Ieri 

Ba3kanhg1 Te3kilat ve Vazifeleri Hakkmdaki 2800 say1h Kanunda Bazi 

Degi3iklikler Yapllmasrna Pair Olan 3665 say1h Kanuna Ek Kanun498 eki cetvelde, 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm merkez orgiltilne 52, ta§ra orgiitilne de 889 olmak ilzere toplam 941 kadro 

tahsis edildi. Gezici vaizligin de ilk kez ihdas edildigi hukuki diizenleme bu kanundur; aynca Geyici 7 nci 

madde geregi vaizlik kadrolan tahsis edilerek vaizler kadroya geyirilmi§tir. Amlan Kanun'un 5 inci 

maddesi geregince de, Kanun eki (3) say1h cetvelde gClsterilen hayrat hademesi kadrolan (4503 adet 

imam-hatip ve milezzin-kayyum kadrosu), Vak1flar Gene! Miidiirliigii'nden tekrar Diyanet i§leri 

Ba§kanhg1'na devredilmi§499 ve bu kadrolar 1950 y1hndan itibaren, her yil biitye kanunlanna ekli «S» 

cetvellerinde gClsterilmi§tir. Bii~e kanunlanna ekli D cetvellerindeyse, barem dI§l olarak sadece cuma ve 

kilrsil va:izi, dersiam, Kur'an Clgreticisi, memur ve odac1 kadrolan gosterilmeye devam edilmi§; vaiz 

kadrolan 5634 say1h Kanun eki (1) say1h cetvelde yeralmI§trr. 

11 §ubat 1955 tarihinde kabul edilen ve 1mart1955 tarihinde yilrilrlilge giren 6465 say1h 

Diyanet 13Ieri Reisligi Te3kilat ve Vazifeleri Hakkmdaki Kanunda Baz1 

Degi3iklikler Yapilmasma Dair Olan 5634 sayih Kanunda Degi§iklik Yapllmas1 

Hakkrnda KanunSOO eki cetvelde 25 adet milftil kadrosu ihdas edildi ve imam-hatip okulu 

495 Kanun'un metni igin bkz. DDstur, Ill, 20/2 (1939), 1552-1554; R.G. 11 temmuz 1939-4255.Kanun'un 
metni igin bkz. DDstur, Ill, 20/2 (1939), 1552-1554; R.G. 11temmuz1939-4255. 

496 1939 Mall y1l1 Muvazenei Umumlye Kanunu, DOstur, 111, 20 (1939), 707. 

497 Birinci Menderes HOkOmeti, 22 may1s 1950'de olu§turulmu§tur. 

498 Kanun'un metni igin bkz. DOstur, Ill, 31 (1950),1950-1957; R.G. 29mart1950-7469. 
499 Aynca, bu Kanunla imam, hatip, muezzin ve kayy1mlann atama, nakil, emeklilik ve goreve son verme 

i§lerini yurOtmek Ozere bir mudOr, bir mudur yard1mc1s1, bir tevcih §efi ve be§ memurdan olu§an Hayrat 
Hademesi l§leri MOdurlOgu kurulmu§; 6 madde geregince haz1rlanan Hayrat Hademesl TOzOOO de, 
Bakanlar Kurulu tarafmdan 21 nisan 1952 tarihinde kararla§tmlarak, 12 may1s 1952 gun ve 8107 say1h 
Resmi Gazete'de yay1mlanarak yurur!Oge girmi§tir. 

500 Kanun'un metni igin bkz. DOstur, Ill, 36 (1955),241-242; R.G. 19§Ubat1955-8935. 
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mezunlarmm maa§h memur olarak atanmas1 i\:in 100 adet imam-hatip kadrosu tahsis edildi. 
' 

2 temmuz 1965 tarihli Resmi Gazete'de yay1mlanarak 15 a~stos 1965'te yiirtirliige giren 

633 say1h Diyanet 13leri Ba3kanh~1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda Kanun50l•a ekli (2) 

say1h cetvel ile, Diyanet l§leri BB§kanhg1'nm kadrolan yeniden di.izenlendi; merkez Orgiitiine 203, ~a 

orgiitilne 19490 olmak iizere toplam 19693 kadro tahsis ~ldi502. Ancak, 1970 y1hna kadar barem dl§1L 

olarak biitr;e kanunlarmm (D) cetvellerinde Kur'an ogreticisi, bucak ve koy imam-hatipleri, daktilo.i 

hademe, kayy1m, bekr;i ve §OfOr kadrolan; (S) cetvellerinde de hayrat hademesi (imam, hatip, muezzin, 

kayy1m) kadrolan gosterilmi§tir. 

657 say1h Devlet Memurlari Kanunu503 uyannca, personelin intibak i§lemlerinde 

kullamlmak iizere, 31 temmuz 1970 tarih ve 1322 say1h Genel Kadro Kanunu504 ile Diyanet l§leri 

Ba§kanhgr'na \:C§itli smrf ve derecelerden 31.149 adet kadro verildi. Aynca, 1971 yrlmdan itibaren kadro 

ihdaslan ve 1-4 derece kadrolann iptal ve ihdas i§lemleri Bakanlar Kurulu Kararlan'yla; 5-15 derece 

kadrolarm iptal ve ihdas i§lemleriyse Maliye Bakanhg1 yazdar1yla yapdm1§trr. 

14 arahk 1983 tarihli Resmi Gazete'nin miikerrer say1smda yay1mlanan 190 say1h Genel 

Kadro ve Usulii Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararname'nin eki sayllan 18 temmuz 1984 

tarih ve 84/8360 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi505 eki kadro cetvellerinde Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1'nm biitiin kadrolan bir kez daha belirlendi; r;e§itli sm1f ve derecelerden merkez orgiitiine'·. 

1082, ta§ra orgiitiine 77.251, yurtdl§l orgiitiine 143; di.iner sermaye Wetmesine 103, §ahsa bagh olarak da 

3 adet dersiam olmak iizere toplam 78.582 kadro tahsis edildi. Ancak sozkonusu cetvelde tutulu bulunan 

kadrolar, 1985506, 1986507 ve 1987508 y11larmda ~ikanlan Bakanlar Kurulu kararlar1yla serbest 

b1raktld1. 

501 Kanun'un metni igin bkz. DDstur, V, 4 (1965),2911; R.G. 2 temmuz 1965-120389. 

502 1965 tarihli ve 633 sayrlr Kanun sonrasrnda, 1967'de imam-hatip, hatip, muezzin-kayyrm ve 
kayy1mlann gorevleri, nitelikleri, atanma ve yukselmeleri igin gereken seqme ve srnav usulleri , disiplin 
cezalarr, izin, nakil ve i§ten q1karmayla ilgili duzenlemelerine ili§kin olarak Dlyanet l§lerl 
Ba§kanl1g1 Cami Gorevlilerl Vonetmellgl g1kart1ld1 (Resmi Gazete 15 eylOI 1967-12700, 3-8). 
Aynr §ekilde, vaizlere ili§kin dOzenleme de 1969'da Dlyanet l§lerl Ba§kanllg1 Va'z ve Va'z 
Edecekler Vonetmellgl ile gerqekle§tirildi (Resmi Gazete 17 arahk 1969-13376, 5-7). 

503 Kanun'un metni iqin bkz. DOstur, V, 4-3 (1965), 3044. 

504 Bkz. DOstur, V, 9-2 (1970), 2678. 
505 Bu kararname Resmi Gazete'de yayrnlanmam1§t1r. Kararname'nin rnetni igin bkz. N.AytOrk - Y.Qelik -

E.$ahinarslan, Diyanet l§!eri Ba§kan/Jg1 Te§kilat Tarihqesi (1924-1987), 100,-110. 

506 3 nisan 1985 tarihli ve 85/9352 say11l Bakanlar Kurulu Kararnamesl, 22 nisan 1985 gun vei 
18733 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanm1§t1r. 

507 29 may1s 1986 tarihli ve 86/106982 say11l Bakanlar Kurulu Kararnamesl, 8 haziran 1986 gun 
ve 19131 sayrh Resmi Gazete'de yay1mlanm1§t1r. 

508 14 mayrs 1987 tarihli ve 87/11810 say111 Bakanlar Kurulu Kararnamesl, 10 haziran 1987 gun 
ve 19483 sayrh Resmi Gazete'de yay1mlanm1§t1r. 
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Diyanet l§leri Ba§kanbg1'mn, 31 arahk 1991 itibariyle kaclrolan ula§IBI§tlr. 31 aMstos 

1990 tarihli ve 90/844 say1h Bakanlar Kurulu Kararnamesi509 ile, kurumun ta§ra t>rgiitiine 

3027 ek kadro verilmi§ bulunmaktadlr. Bunun 600'ii Kur'an kursu ogreticisi, 2000'i imam-hatip, 396's1 

muezzin, geri kalam ogretmen ve Kur'an kursu mlidiiriidiir. Tahsis edilen Kur'an kursu ogreticisi lqldro, 

derecesi 8-11 arasmda degi§irken, mliezzinlerinki 10-12 nci derece arasmdadlr. Kur'an kursu miidiiriine ise,' 

3 iincii dereceden kadro verilmi§tir. Bu veriler, diger kadro kararnamelerindekilerle kar§tla§tmldtgmda, 

ba§ka idari birimlerinkiler kar§1smda Diyanet l§leri Ba§kanhgt personeline olduk9a ayncahkh bir 

konum yaratilmakta olundugu g6zlemlenebilmektedir510. 

c) Diyanet i§Ieri Ba§kanhg1 Personeli Atama Usulleri 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kuruldugundan beri ger9ekle§tirilmi§ tilm hukuki dlizenlemeler 

geregi Diyanet l§leri Ba§kam, Ba§bakan'm 6nermesi lizerine Cumhurba§kam tarafmdan atanm1§; halen 

k1smen de olsa yi.iriirliikte olan diizenlemede bu prosediirde Cumhurba§kant'mn imza edecegi Bakanlar 

Kurulu kararma yerverilmi§tir. Ba§kan'm atama y6ntemi, 429 say1h Ser'iye ve Evkaf ve 

Erkamharbiyei Umumiye Vekaletlerinin ilgasma dair kanun'un 3 iincii maddesinde; 2800 

say1h Diyanet l§leri Reisligi te§kil~t ve vazifeleri hakkmda kanun'un 3 iincii maddesinin 

birinci f1krasmda; 3665 say1h Diyanet 1§leri Reisligi te§kilat ve vazifeleri hakkmdaki·, 

kanunda baz1 degi§iklik yapdmasma dair kanun ve 5634 say1h Diyanet l§leri Ba§kanhg1 

te§kilat ve vazifeleri bakkmdaki 2800 say1h kanunda baz1 degi§iklikler yap1lmasma 

dair olan 3665 say1h kanuna ek Kanun'un 2 nci maddelerinin birinci f1krasmda; 633 say1h 

Diyanet i§leri Ba§kanhg1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda Kanun'un 21 inci maddesinin (a) 

bcndinde diizenlenmi§tir. Cumhurba§kam tarafmdan geri g6nderilmi§ oldugundan kanunla§mamt§ olan 

1893 say1h Kanun Tasans1'nda Diyanet l§leri Ba§kam'nm, Aday Tespit Kurulu'nun s~ecegi ii9 aday 

i1;'.erisinden Ba§bakan'm teklifi iizerine Cumhurba§kam'nm imza edecegi Bakanlar Kurulu karar1yla 

atanmas1 yolu diizenlenmi§se de; 1982 say1h Kanun'la da, 633 say1lt Kanun'daki yontem aynen 

benimsemi§tir. Ancak 1982 say1h Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal edilmi§ olmas1 

nedeniyle bu di.izenleme de hukuki dayanaktan yoksun bir hal almt§ bulunmaktadlr. 

2800 say1h Kanun'un 3 iincii maddesinin ikinci flkrasmda da, Mii§avere Heyeti azas1 ile Zat 

509 Resmi Gazete, 11 kas1m 1990-20692, 1-2. 

51 O Benzer bir saptama ve ele~tiri i9in bkz. Hikmet Qetinkaya, "Diyanet'e 09bin Kadro •, Oumhuriyet, 
kas1m 1990, 11. 
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ve Yazi l§leri Mildilrlerinin goreve gelme silrecinin, Diyanet !§leri Ba§karu'mn belirlemesi, Ba§bakan'm 

atamas1, Cumhurba§kam'nm onaylamas1 ilzerine tamamland1g1 esas1 dilzenlenmi§tir. 3665 say1h; 
·-,'-_·. 

Kanun'la bu mercilere "reis muavini" eklendi; 5634 say1h Kanun'un 2 nci maddesinin birinci flkrasmdai 

"Mil§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu" ilyeleri ve bu kurulun ilye yardlmcdanyla miidilrlerin atanma 

usulleri yerald1. Bu diizenlemeyle kurul ilyelerinin se9im silreci.yontemi korunmu§tu; iiye 

yard1mc1Ianyla miidilrler ise Diyanet l§leri Ba§kan1'nm belirlemesi ilzerine Ba§bakan tarafmdan 

atanmaktayd1. Bu Kanun'un 2 nci maddesinin son f1krasmda da, anllanlar dI§mda kalan memurlann 

atanmasmm Diyanet l§Ieri Ba§kam tarafmdan ger9ekle§tirilecegi dilzenlenmi§ti. 

2800 say1h Kanun aynca, milftillerin atanma silrecine se9imin katlld1g1 tek yasal 

diizenleme olma ozelligini ta§1maktadir. 4 ilncil madde geregince, illerde valilerin, ilyelerde 

kaymakamlarm ba§kanhg1 altmda o yerdeki dersiam, vaiz, imam ve hatiplerle belediye ilyelerinin 

biraraya gelerek milftiililk i9in gereken ilim ve erdeme sahip ki§iler arasmdan gizli oyla il9 ki§i 

se9mekteydi. Valilik, ozel goril§iinil de eklenerek seyim sonucunu Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na 

bildirmekte; bu il9 ki§iden biri tercih olunarak Diyanet l§leri Ba§kam tarafmdan milftil olarak 

atanmakta; se9imin uygun goriilmedigi durumlarda da yenilenmesi iyin geri gonderilmekteydi. 

633 say1h Diyanet i§leri Ba§kanh~1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda 

Kanun'un 22 nci maddesi gorevlerin gerektirdigi nitelikleri; 21 inci maddesi atamalara ili§kin 

diizenlemeleri i9erir5I1. Bunlardan 22 nci maddede aramlan ortak nitelik "Diyanet l§leri Ba§kam ile 

kuru!U§Ull biltiln gorevlilerinde itikad1, ibadeti, tav1r ve hareketinin !slam torelerine uygunlugu yevresince 

bilinir oldugu" §eklindedir; aynca 9e§itli kadrolar iyin gerekli egitim diizeyi de bu maddede 

dlizenlcnmi§tir512. 657 say1h Devlet Memurlan Kanunu'nun 98 inci maddesinin (b) f1krasmda yeralan, 

memurluga almma §artlarmdan herhangi birini ta§1mad1gmm sonradan anla§tlmas1 veya memurluklar1 

srrasmda bu §artlardan herhangi birini kaybetmesi halinde devlet memurlugunun sona erecegi hiikmii bu 

gereklililikler bak1mmdan da tabi ki ge9erlidir513. 

511 633 say1l1 Kanun'un, Din l§leri YOksek Kurulu Oyelikleri ve Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na atanacaklarda 
aranacak ozel niteliklere ve atanma usullerine ili§kin hOkOmlerinin, 657 say1h Kanun'un 237 nci 
maddesinin (b) f1kras1yla yOrOrlOkten kald1r1lmam1§ oldugu hakkmda Dani,tay O~OncO Dalresl'nin 
E.71/498, K.71/509 say1h ve 15 eyli.ll 1971 tarihli karan, Genel Kurul'dan gec;mami§tir. Arnlan; 
karar, Dani$fay Dergisi, II, 6-7 (1972), 122-126'da yaymlanm1§t1r. · 

512 Din ogrenimi veren bir yOksek okul veya fakOlteyi bitirmemesina kar§m bOyla bir yOksak okul veya 
fakOltede yalrnz dinsel bilimlerin herhangi bir dahnda doktora yapml§ olanlann, 633 say1h Kanun'un 22 
nci maddesinde belirtilen gorevlere atanamayacaklanna ili§kin bir yarg1 karan ic;in bkz. Dam§tay 
Oc;Onci.l Dalresi, E. 75/18, K.75/32, 17 ocak 1975. Gene! Kurul'un 27 §ubat 1975 gun ve 
E.1975/5, K.1975/17 say11i karanyla onanmt§ olan anllan karar, Dan19tay Dergisi, VI, 20-21 (1977), 
155-156'da yaymlanm1§t1r. 

5 1 3 Yarg 1 uygulamas1ndan bir ornek ic;in bkz. Danittay Betlncl Dalresl, E. 80/5132, 
K.83/6647, 11 ekim 1983. Anilan karar yaymlanmam1§t1r. 
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21 inci madde geregince Diyanet !§leri Ba§kam, Ba~bak_an'm teklifi iizerine 
,,, . . ! 

Cumhurba§kam'nm imza edecegi Bakanlar Kurulu karanyla; Din l§leri YUkSek Kurulu ilyelen514, ~day 

tesbit kurulunun gizli oy ve salt yogunlukla, ai;lk yerin ii\: kau olarak seyecekleri adaylar arasmdan, 

Diyanet l§leri Ba§kam'nm l>nerisi, Ba§bakan'm atamas1 ilzerine Bakanlar Kurulu karanyla; Din l§Ieri ) 
:·"i ---.~· 

Yiiksek Kurulu Ba§kam, kurul ilyelerinin kendi aralanndan gizli oy ve salt yogunlukla seymeleri ve;\ 

Ba§bakan'm onay1yla; Diyanet !§leri ba§kan yard1mcllan, Dini Hizmetler ve Din Gl>revlilerini '. 

Olgunla§tmna Daire ba§kam, Tefti§ Kurulu ba§kam, milfetti§ler, hukuk mil§aviri, Personel Dairesi 

Ba§kam, Donatim Mlidlirii ile milftiller Diyanet l§leri Ba§kam'nm atamas1 ilzerine ortak kararnameyle; 

merkez kurulu§unun mildlirleri ile diger memur ve hizmetlileri, milfetti§ yard1mcdan, ili;e milftilleri ve 

vaizler Personel Daire Ba§kam'mn atamas1 lizerine Diyanet l§leri Ba§kam tarafmdan; kadrolu imam ve 

hatipler ilgili mliftlinlin onerisi valinin atamas1 iizerine Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nca; koy imam-

hatipleri Koy Dernegi'nin 6nerisi, ilgili milftiiniin atamas1 ilzerine vali ve kaymakamhki;a; il ve ili;e 

514 Uygulamada bu kurulun yap1s1 hakkinda 0Iw1an terreddOtlerin giderilmesi i<;in Dam§tay Oc;uncO 
Dalresi, MO§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu Oyelerinin, 633 say11I Kanun'un yOrOrlQge girmesiyle 
Din l§leri YOksek Kurulu Oyeligine atanm1§ say1lacaklan hususunda bir karar vermi§ (E. 65/373, 
K.66/366, 5 kas1m 1965); anilan karar Umumi Heyet'in 22 kas1m 1965 gOn ve E.1965/264, 
K.1965/264 say1l1 karariyla onanm 1§t1r. Bu karar yay1nlanmam1§t1r. Damljtay Oc;ancil Dalres 
aynca, 633 say1l1 Kanun'un Din \§leri YOksek Kurulu'nun olu§umuyla ilgili 20, 21 ve 22 nci maddelerinde 
ongorO!en bazl i§lemlerin yap1lmas1 !gin duraksama duyulan konulann acs1kliga kaVU§tUrulmasma ili§kir 
bir karar da vermi§tir (E.70/299, K.70/329, 18 eylOI 1970). Gene! Kurul'dan ge9memi§ olao bu , 
karar, Dant§tay Dergisi, I, 1 (1971 ), 73-77'de yaymlanm1§t1r. · 

Bu arada, Din l§leri YOksek Kurulu Oyelerinin atanma i§Iemleri aleyhinde ag1lan iptal davalari nedeniyle 
Kurul bir tOrlO olu§amam1§t1r. Dava Dalrelerl Kurulu'nda goriilen 1966/194 esas say11t davada, 
Kanun'un 20 nci maddesi hOkmOne uymayan Tesbit Kurulu'nca aday se9imi yap1lm1§ olan Kurul'un 
Oyelerinin atanmasina ili§ki olarak Devlet Bakanllg1'n1n 30 ocak 1966 tarih ve 345 say1l1 teklifi Ozerine 
Bakanlar Kurulu'nca ittihaz edilen 31 ocak 1966 tarih ve 615908 say1l1 karann hukuka ayk1nlli)1 sebebiyle 
iptali istenmi§tir. MO§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu Oyesi a/up, 633 say1l1 Kanun'un yOrOrlOge 
girmesiyle Din l§leri YOksek Kurulu Oyeligine atanmas1 gerekirken vaizlige atanmt§ olan davac1 Ahmet 
Hamdi Kasapoglu'nun evvelce Dani,tay Beflncl Dalresl'nde a9m1§ oldugu 1965/7728 esas 
say1l1 davada Mahkeme, 20 ocak 1966 tarihinde 202 say1l1 karari ile i§lemin iptali hOkmOne 
varm1§t1r. Dava Daireleri Kurulu da 5 kastm 1966 tarihli ve 1966/1222 say1l1 karari ile, Din l§leri 
YOksek Kurulu Oye/igi kazanilm1§ hakk1 olan davacinm bu durumu nazara almmadan vanlm1§ oldugu ve 
onbir Oyeligin tamam1n1 igerdiginden Kasapog/u'nun bu goreve getlrilmesi olanagm1 ortadan kald1rd1g 
gerekgelerine dayanarak Bakanlar Kurulu'nun anilan i§lemini iptal etmi§tir. (Anilan karann metni, 
Dani§tay Kararlan Dergisi, XXX, 107-110, 141-144'de yaymlanm1§t1r .) 

Dava Dalrelerl Kurulu'nda gorOlen 1967/444 esas say111 davada da, Din l§leri YUksek Kurulu 
Oyelikleri igin yap1lan segime ait olan 31 arallk 1966 gOn ve 617502 say11i Bakanlar Kurulu karannm, 
segimlerin Kanun'un 20 nci maddesi hOkmOne uymayan bir kurul tarafmdan yap1lm1§, nisaba riayet 
edilmemi§ ve MO§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu'ndan intikal eden Oyelerin sec;iciler arasma 
al1nmam1§ olmas1 ve segilenlerin gerekli nitelige sahip bulunmamas1 sebepleriyle iptali istenmi§tir. 
Mahkeme, 15 kas1m 1968 tarihinde, 1968/743 say11t karart ila davay1 reddetmi§ (bu karann. 
metni, Dant§tay Kararlan Dergisi, XXXll, 127-130, 28-30'da yaymlanm1§t1r); Bakanlar Kurulu'nun an1lari 
i§lemi bir ba§ka davada, salt 90gun/uk esasmm yanll§ uygulanm1§ oldugu ve aday tespit kurulunun 
kanuna ayk1r1 olarak kurulmu§ oldugu gerek9elerine dayanan Dava Dalrelerl Kurulu tarafmdan iptal 
edilmi§tir (bu kararm metni, Dani~tay Kararlafl Dergisf, XXXIII, 135-138 (1970), 55-60'da 
yaymlanm l§t1 r). 
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21 inci madde geregince Diyanet !§leri Ba§kam, Ba~bak_an'm teklifi iizerine 
,,, . . ! 

Cumhurba§kam'nm imza edecegi Bakanlar Kurulu karanyla; Din l§leri YUkSek Kurulu ilyelen514, ~day 

tesbit kurulunun gizli oy ve salt yogunlukla, ai;lk yerin ii\: kau olarak seyecekleri adaylar arasmdan, 

Diyanet l§leri Ba§kam'nm l>nerisi, Ba§bakan'm atamas1 ilzerine Bakanlar Kurulu karanyla; Din l§Ieri ) '. 
:·"i '"·.Jr.· 

Yiiksek Kurulu Ba§kam, kurul ilyelerinin kendi aralanndan gizli oy ve salt yogunlukla seymeleri ve;\ 

Ba§bakan'm onay1yla; Diyanet !§leri ba§kan yard1mcllan, Dini Hizmetler ve Din Gl>revlilerini '. 

Olgunla§tmna Daire ba§kam, Tefti§ Kurulu ba§kam, milfetti§ler, hukuk mil§aviri, Personel Dairesi 

Ba§kam, Donatim Mlidlirii ile milftiller Diyanet l§leri Ba§kam'nm atamas1 ilzerine ortak kararnameyle; 

merkez kurulu§unun mildlirleri ile diger memur ve hizmetlileri, milfetti§ yard1mcdan, ili;e milftilleri ve 

vaizler Personel Daire Ba§kam'mn atamas1 lizerine Diyanet l§leri Ba§kam tarafmdan; kadrolu imam ve 

hatipler ilgili mliftlinlin onerisi valinin atamas1 iizerine Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nca; koy imam-

hatipleri Koy Dernegi'nin 6nerisi, ilgili milftiiniin atamas1 ilzerine vali ve kaymakamhki;a; il ve ili;e 

514 Uygulamada bu kurulun yap1s1 hakkinda 0Iw1an terreddOtlerin giderilmesi i<;in Dam§tay Oc;uncO 
Dalresi, MO§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu Oyelerinin, 633 say11I Kanun'un yOrOrlQge girmesiyle 
Din l§leri YOksek Kurulu Oyeligine atanm1§ say1lacaklan hususunda bir karar vermi§ (E. 65/373, 
K.66/366, 5 kas1m 1965); anilan karar Umumi Heyet'in 22 kas1m 1965 gOn ve E.1965/264, 
K.1965/264 say1l1 karariyla onanm 1§t1r. Bu karar yay1nlanmam1§t1r. Damljtay Oc;ancil Dalresl 
aynca, 633 say1l1 Kanun'un Din \§leri YOksek Kurulu'nun olu§umuyla ilgili 20, 21 ve 22 nci maddelerinde 
ongorOlen bazl i§lemlerin yap1lmas1 lgin duraksama duyulan konulann acs1kliga kaVU§tUrulmasma ili§kiri 
bir karar da vermi§tir (E.70/299, K.70/329, 18 eylOI 1970). Gene! Kurul'dan ge9memi§ olao bu , . 
karar, Dant§tay Dergisi, I, 1 (1971 ), 73-77'de yaymlanm1§t1r. } 

Bu arada, Din l§leri YOksek Kurulu Oyelerinin atanma i§Iemleri aleyhinde ag1lan iptal davalari nedeniyle ' 
Kurul bir tOrlO olu§amam1§t1r. Dava Dalrelerl Kurulu'nda goriilen 1966/194 esas say11t davada, 
Kanun'un 20 nci maddesi hOkmOne uymayan Tesbit Kurulu'nca aday se9imi yap1lm1§ olan Kurul'un 
Oyelerinin atanmasina ili§ki olarak Devlet Bakanllg1'n1n 30 ocak 1966 tarih ve 345 say1l1 teklifi Ozerine 
Bakanlar Kurulu'nca ittihaz edilen 31 ocak 1966 tarih ve 615908 say1/1 karann hukuka ayk1nlli)1 sebebiyle 
iptali istenmi§tir. MO§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu Oyesi a/up, 633 say1l1 Kanun'un yOrOrlOge 
girmesiyle Din l§leri YOksek Kurulu Oyeligine atanmas1 gerekirken vaizlige atanmt§ olan davac1 Ahmet 
Hamdi Kasapoglu'nun evvelce Dani,tay Beflncl Dalresl'nde a9m1§ oldugu 1965/7728 esas 
say1l1 davada Mahkeme, 20 ocak 1966 tarihinde 202 say1l1 karari ile i§lemin iptali hOkmOne 
varm1§t1r. Dava Daireleri Kurulu da 5 kastm 1966 tarihli ve 1966/1222 say1l1 karart ile, Din l§leri 
YOksek Kurulu Oye/igi kazanilm1§ hakk1 olan davacinm bu durumu nazara almmadan vanlm1§ oldugu ve 
onbir Oyeligin tamam1n1 igerdiginden Kasapoglu'nun bu goreve getirilmesi olanagm1 ortadan kald1rd1g1 
gerek9elerine dayanarak Bakanlar Kurulu'nun anilan i§lemini iptal etmi§tir. (Anilan karann metni, 
Dani§tay Kararlan Dergisi, XXX, 107-110, 141-144'de yaymlanm1§t1r .) 

Dava Dalrelerl Kurulu'nda gorOlen 1967/444 esas say111 davada da, Din l§leri YUksek Kurulu 
Oyelikleri i9in yapllan se9ime ait olan 31 arallk 1966 gOn ve 617502 say1/i Bakanlar Kurulu karannm, 
segimlerin Kanun'un 20 nci maddesi hOkmOne uymayan bir kurul tarafmdan yap1lm1§, nisaba riayet 
edilmemi§ ve MO§avere ve Dini Eserler lnceleme Kurulu'ndan intikal eden Oyelerin sec;iciler arasma 
al1nmam1§ olmas1 ve segilenlerin gerekli nitelige sahip bulunmamas1 sebepleriyle iptali istenmi§tir., 
Mahkeme, 15 kas1m 1968 tarihinde, 1968/743 say11t karart ile davay1 reddetmi§ (bu karann 
metni, Dant§tay Kararlan Dergisi, XXXll, 127-130, 28-30'da yaymlanm1§t1r); Bakanlar Kurulu'nun an11ari 
i§lemi bir ba§ka davada, salt 90gunluk esasmm yanll§ uygulanm1§ oldugu ve aday tespit kurulunun'' 
kanuna ayk1r1 olarak kurulmu§ oldugu gerek9elerine dayanan Dava Dalrelerl Kurulu tarafmdan iptal 
edilmi§tir (bu kararin metni, Dani~tay Kararlafl Dergisf, XXXIII, 135-138 (1970), 55·60'da 
yaymlanm l§t1 r). 
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bclirtmek gerekir ki, onceki bOliimde aynnnh olarak irdelendigi iizere, Anayasa yarg1s1yla iptal edilmi§ 

bir yasama i§lemi yerine, aym hiikilmleri birtakim yiiriltme i§lemleriyle hukuk alemine katmak hukuk 
}' 

teknigiyle asla bagda§amaz. 

Diyanet !§leri Ba§kanbg1 personeliyle ilgili atama ve nakil i§lemleri konusunda hukuka 

aykm olarak ortaya r;lkm1§ olan bir diger husus da, personel hukuku uygulamasmda g6riilen, yasal[ 

dayanagi bulunmayan ve bu yiizden de gorevden alma karamamelerinde ilgili kanun maddesi yazilamayan, 

bir durumdur. Prof. Dr. Sait Giiran'm bir makalesinde "asi<tdaki memur" olarak adlandrrdlg1 bu uygulama 

Tiirk 1dare orgiltiiniln agir bunahm donemine girdigi 1970'Ierle birlikte ortaya y1km1§ ve 70'li ydlar 

ilerledikye h1zlanan 'blirokrasiyi siyasile§tinne" hareketine paralel olarak biltiln hilkilmetlerce daha geni§ 

Olyilde ba§vurulan onemli bir aray say1lm1§tir518. Diyanet l§leri Ba§kan1 Liitfi Dogan da bu uygulamaya 

Milliyeu;i Cephe doneminde maruz kalmt§ bir kamu gorevlisidir; 16 nisan 1976 tarihinde g5revinden 

almarak ask1daki memur statiisilne geyirilmi§519, Ba§bakanhk uzman mii§avirligi gorevine ise ily ay 

ondort giin sonra, 29 temmuz 1976 tarihli ikili karamameyle atanm1§trr520. Prof.Dr.Giiran'm belirttigi 

gibi, "kanuni yonetim ilkesine, Anayasa'nm buyurucu temel hilkfunleriyle ikinci maddesindeki «hukuk 

devleti»ne aykm dti§en ve TUrk hukukunda memur gUvenligine inmi§ agrr bir darbe olan"521 ask1daki 

memur uygulamasmm Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm en ilst organma dahi uygulanm1§ olmas1, siyasi 

iktidann ldare'yi siyasile§tirme yabalarmm tipik bir §ekilde bu kurum ilstiinde ve hatta ir;inde de 

yilriitiildilgiinil ortaya koymaktad1r. 

d) Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 Personelinin Hak ve Yiikiirnliiliikleri 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 personeli de, kendilerine verilmi§ ge>revleri kesintisiz bir 

biyimde ve hizmetin gereklerine uygun olarak yilriltiirken diger tilm devlet memurlan gibi yasalara 

sayg1h olmak, tarafs1z hareket etmek gibi Odevleri yerine getirir; mal bildiriminde bulunmak, hukuki 

cliizenlemelere uygun giyinmek gibi yilkiimliiliiklere ve memurlar iyin konulmu§ yasaklara uyar, 5te 

yandan da memurluk mesleginin ir;erdigi ye§itli haklardan yararlamrlar. lncelemenin bu altb5liimiinde, 

irdelemekte oldugum kurum personeline yonelik birtak1m hukuksal hak , yilkilmliiliik ve yasaklar ele 

almacaktlf. 

518 S.GOran, "Yeni Bir Bulu§ : «Ask1daki Memur»", Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi /dare Hukuku 
ve ltimleri Dergisi, 1 (1980), ozellikle 75 vd. 

519 Resmi Gazete, 29 temmuz 1976. Dr. LOtfi Dogan'm bu Bakanlar Kurulu kararma kar§I actml§ oldugu 
1976/427 esas saytlt davada Dantftay Dava Dalrelerl Kurulu, 13 ocak 1978 tarihli vei 
1978/90 saytlt karart ile uyu§mazhk konusu i§lemi iptal etmi§tir.Anilan karar, Dam§tay Dergisi, IX," 
32-33 (1980), 290-297'de yaymlanm1§t1r. ' 

520 Resmi Gazete, 30 temmuz 1976 

521 Ibid., 78. 
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i. Diyanet l§leri Ba§kanh~1 Personeline Tanmm1§ Hal<lar 

Diger memurlara oldugu gibi, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 personeline de tamnan en Cinemli 

mali hak, ayhk maa§ ya da iicrettir. Yasama meclisi zab1tlan, siyase~ilerin kurum personeline y6nelik 

olarak sarfettigi c;abalann, c;oklukla mali durumu iyile§tirmek hususunda oldugunu ortaya koymaktadrr. 
f ·' ,; 

Bu gayretlerin iiriinii, c;e§itli d6nemlerde gerc;ekle§tirilen hukuksal diizenlenielerde g6riilmektedir. 

Bunlar arasmda kronolojik bir c;izgi ve seyici bir y6ntem izleyerek yapmi§ oldugum bir taramada ilk g6ze 

c;arpan, Diyanet l§leri Reisi'nin atanmasm1 3656 say1h Kanun'un 6 mc1 maddesi hi:ikmiine 1Abi kllm1§, 1 

kanunuevvel 1941 tarihli ve 4135 say1h Diyanet l§leri Reisli~i Te§kilat ve Vazifeleri; 

hakkmdaki kanunda baz1 de~i§iklik Yapilmasma Dair Olan 3665 say1h kanunun 2. nci; 

maddesine bir f1kra eklenmesi hakkmda kanun522•ctur. 3656 say1h Devlet Memurlan 

Ayhklarmm Tevhid ve Teadiiliine Dair Kanun523•un 6 met maddesi, devlet memurluguna ilk 

dcfa almacak olanlardan bir kismma ayncahklar tammakta; .3 iincii maddesinde belirlenmi§ derece 

kay1tlamalarma tabi tutulmaks1zm kadrodaki derece maa§1yla atanabilecekleri esasm1 ic;ermektedir. 

Aynca bu memuriyetlerde bulunanlarm belirli yiikselme siirelerini doldurdukc;a aym g6revlerin yiiksek 

dcrecelcrine yiikscltilebilmeleri de bu hiikiimle saglanm1§tir. Diyanet l§leri Ba§kanmm da, bu 

diizcnlemcden yararlanmasmm saglanmas1, hiikmiin 6zgiin metninde yeralan "Riyaseti Cumhur Dairesi 

Memurluklan", "el9ilikler", "valilikler" diizeyinde bir konum ta§1makta saytldlgm1 ~ostermektedir. Birkac; 
i 

yrl sonra gerc;ekle§tirilen bir ba§ka dtizenlemeyle de, Diyanet l§leri Mil§avere Heyeti azalanna ayru hak 

tanmm1§tir524.1965 tarihli ve 633 say1h Kanun'un 26 nc1 maddesi de, Diyanet l§leri Ba§kanhgma, Din 

l§leri Yiiksek Kurulu Ba§kan ve iiyeliklerine atanacaklar hakkmda an1lan hiikmtin uygulanacagm1 kabul, 

etmi§tir. 

11 haziran 1947 tarihli ve 5070 say1h Memur ve hizmetlilere verilecek 

olaganiistii zam hakkmdaki 4178 say1h kanuna ek Kanun525, hak kapsamma aybkb vaizlerin 

de almacag1 hiikmiinii ta§tmaktadir. Aynca bu d6nemde, din gorevlilerine paras1z kuma§ dag1tmak gibi 

birtak1m ayni yard1mlarm da yap1lmakta oldugu, hukuksal diizenlemelerden anla§Ilmaktad1r526. 

522 DOstur, Ill, 23 (1942), 51; R.G. 6 kanunuevvel 1941-4977. Kanunun Meclis'teki gorO§meleri i<;in bkz. 
TBMM Zab1t Ceridesi, VI, 21-22 (1941), 57. Kanun layihas1 ve bOtge encOmeni mazbatasm1 igeren 15 
say11i basmayaz1 anilan zaptm sonundad1r. 

523 Kanun'un metni ic;in bkz. DOstur, Ill, 20/2 (1939), 1397; R.G. 8 temmuz 1939-4253. 
5 24 2 agustos 1944 tarihli ve 4631 say11J Dlyanet h11erl Relsllgl Tefkllat ve Vazlfelerl 

hakkmdakl kanunda baz1 deghjlkllkler yap1lmasma dalr 3665 say1ll kanunun Oc;Onca 
maddeslne blr frkra eklenmesl hakkmda kanun, DOstur, Ill, ,25 (1944), 1251 ;. R .. G. 8 
agustos 1944-5777. 

525 DOstur, Ill, 28 (1947), 1266; R.G. 18 haziran 1947-6635. 

526 19 temmuz 1943 tarihli ve 4484 sayrll Cami ve mesc;It hademelerlne paras1z elblsellk 
kumaf verllmesl hakkmda kanun, DOstur, Ill, 24 (1943), 1608; R.G. 24 temmuz 1943-5464. 
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5027 say1h Kanun'la yiiksek dereceli bir tak1m gorevlilere verilmesi kabul edilen "temsil 

odenegi"nin. Diyanet l§leri Ba§kam'na da ayhk 250 TL olarak verilmesi, 23 mart 1950 tarihli ve 5633 

say1h Temsil Odenegi hakkmdaki kanuna ek Kanun'la hiikme baglam1§tu527. Manisa Milletvekili Kfunil 
I' ' ' " 

yo§kunoglu ve ii9 arkada§mm bu diizenlemeye y6nelik teklifinin gerek9esi, "Diyanet l§leri 
' 

Ba~kanhg1('nm), birinci derecede bir devlet memurlugu oldugu gibi haiz oldugu hususiyet sebebiyle temsil 

odenegi verilmeye deger bir durumda" bulunmas1drr. 

Mali haklarda iyile§tirmenin dolayh bir yontemi de, Say1§tay Genel Kurulu 10 

eyliil 1973 tarihli, E.1973/6, K.3688/1 say1h karar1528 ile ger9ekle§tirilmi§; gene! btit9eden 

ayhk alan koy imam-hatiplerinin bu ayhklarmm, 193 say1h Gelir Vergisi Kanunu'nun 202 say1h 

Kanun'la degi§ik 23 iincii maddesinin 5 inci f1kras1 hilkmii uyarmca, gelir vergisinden istisna edilmesi 

gerektigine karar verilmi§tir. 

1980'li y1llarda kadro say1s1 50 binden 85 bine 91kan din gorevlilerine ili§kin olarak maddi 

kalkmma konusunda da biiyiik ad1mlar atilm1§t1r. 1990 y1h biit9e tasansmda D1§i§leri Bakanhg1 

bliwesinden 1.5 kat, Baymdirhk ve lskan Bakanhg1 biityesinden 2.5 kat, Ula§nrma Bakanhg1 biit9esinden 

2 kat, Sanayi Bakanhg1 biit9esinden 3.5 kat, Killtiir Bakanhg1 biit9esinden 2 kat, Turizm Bakanhg1 

btit9esinden 6 kat, Cah§ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg1 biit9esinden ise 10. kat fazla olarak belirlenen 

Diyanet l§leri Ba§kanbg1 biit9esinin % 94.7'si personel giderlerine aynlm1§nr. Ancak, tiim tanman 

olanaklara kar§m Diyanet l§leri personelinin maa§lanna ili§kin §ikayetleri durmam1§nr; nihayet kas1m 

1990 tarihli bir Bakanlar Kurulu karanamesiyle bir klSlm iist diizey yoneticilerle ta§ra personelinin, 

maa§larmda arn§ sagland1529. Bu kararla Diyanet l§leri biinyesindeki 60 bini a§km imam, miiftii ve diger! 

personelin alacag1 fazla mesai iicreti de % 50 oranmda artn. Ost diizey y6neticilerinin kadrolan kar§1h8J 

sozle§meli personel olarak 9ah§abilmelerine olanak saglanmas1yla maa§lar1 da bir misli oranmda 

yiikseldi. Aynca bu personelin de fazla mesaiden yararlanmasma; kendilerine, Ba§bakanhk elemanlarma 

odenen fazla mesainin yans1 kadar Odeme yapllmasma karar verildi. 

Ayhk hakkmdan ba§ka, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 personeli tabii ki ba§ta, Devlet 

527 DDstur, Ill, 31 (1950), 1949; R.G. 29 mart 1950-7469. Kanun'un Meclis'teki gorO§meleri igin bkz. 
TBMM Zab!t Ceridesi, VIII, 25 (1950), 837. Kanun teklifi ve BOtge Komisyonu raporunu igeren 259 say1h 
basmayaz1 an1lan tutanagm sonundad1r. 

528 DDstur, V, 12/2 (1973), 3011-3013; R.G.1ekim1873-14672. 6te yandan Say1§tay Gene! Kurulu'nun 
din gorevlilerinden bir k1smma ili§kin olumsuz bir karan da mevcuttur. Mahkeme, bir igtihad1 birle§tirme 
karanyla, cezaevlerine giderek dini ve ahlaki konferansler veren mOftUlereJ1cret odenmesinin mOmkOn 
bulunmad1gma hOkmetmi§tir (E.1075/4, K.377011, 7 nisan 1975; an1lan karar DDstur, V, 14/2 (1975), 
2709-2715'de, aynca 21 haziran 1975 gun ve 15272 say1h Resmi Gazete'de yaymlanmI§trr). 

529 Resmi Gazete, 12 kas1m 1990, 20693. Aynca bu konuda bir haber i~in bkz. "Diyanet l§leri'ne maddi 
destek", Cumhuriyet, 2 kas1m 1990, 1. 
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Memurlan Kanunu'nun 19 uncu maddesinde, memurlann genel haklan arasmda saydan ve "ozil itibariyle 

mcmurlugun meslek olmas1 (kariyer) ilkesinin bir geregi ve sonucu olan"530 emeklililik de dahil olmak 

iizere, memurlara tanman sosyal giivenlik haklanndan yararlanmaktad1r. Aynca, kurumun g~mi§inde 

Diyanet l§leri Ba§kam'nm, emeklilik i9in ya§ haddi gibi dilzenlemelerden aynk tutulabilecegine ili§kin 

baz1 diizenlemelere gidildigi de g6riilmil§tfir531. 

' 
ii. Diyanet l§Ieri BaWUih~1 Personeli t~in Konulmu~ Y asaklal'f · 

) 

Diger memurlara konulmu§ ba§ka g6rev alma, birlikte 9ekilme, ticaret ve kazan9 getirici 

faaliyetlerde bulunmama, hediye ve 91kar saglama, siyasal partilere girme yasaklan yanmda Diyanet 

l§leri Ba§kanhg1 personeli i9in "siyasetle ilgilenmeme" yasag1 bulunmaktadrr. 633 say1h Kanun'un 25inci\ 
:< 

maddesi geregince, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kurulu§unun her derecesinde gOrev alan personel, Memurin; 

Kanunu'nun hizmetliler i9in yasak ettigi siyasi faaliyetten ba§ka, dini gorevi iyinde veya bu gorevin 

d1§mda, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onlarm tutum ve davrant§mt 

ovcmez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanlarm, ilgili ve yetkili mercilerce i§ine son 

verilir532. 

e) Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Personeline Uygulanan Sicil ve Disiplin Esaslar1 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn merkez, ta§ra ve yurtd1§1 kurulu§lannda gOrevli personelinin 

dcgcrlendirilmesi amacma y6nelik sicil raporlanm doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve ii9\incii .sicil 

amirleri, 1991 tarihli Diyanet 1§leri Ba§kanhA1 Sicil Amirleri Yonetirieli~i eki cetvellerde 

belirtilmi§tir533. Devlet Bakanhg1'nm 7 temmuz 1987 giin ve P4/l 70/24498 sayih onay1yla yilriirliige 

530 S.GOran, "Memurlann Sosyal GOvenligi", 1.0.Hukuk FakO/tesi I§ Hukuku ve Sosya/ GiJvenlik 
Ara§tlrma ve Uygulama Merkezi 1982 Konferans/an (1982), 117. 

53 1 19 temmuz 1931 tarihli ve 1842 say1l1 Dlyanet ltlerl RelsllQlnln 1683 numaral1 TekaQf' 
Kanununun 3 Onell maddeslnln ml'.llkl memurlara alt olan k1smmm (A) f1kras( 
hOkmOnden istisnasma dalr kanun, Diyanet l§leri Reisligini ifa edecek zatlarm, !era Vekilleri 
karariyla, 65 ya§ dolumunda emeklilik i§lemlerine giri§ilecegi; ancak bunlardan yararlanilabileceklerin 
gorevlerine devam edebilecekleri, yalniz bu uygulamanm da be§ y11! a§amayacagma dair dOzenlemeden 
ayrik tutulabilecegi §eklinde bir ayncal1g1 igermektedir. Kanun'un metni igin bkz. DDstur, Ill, 12 (1931), 
631; R.G. 26 temmuz 1931-1857. Kanun'un Meclis'teki gorO§meleri igin bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, IV, 
3 (1931 ), 200. Kanun teklifi ve mazbatay1 igeren 56 sayll1 basmayaz1 anilan zaptm sonundad1r. 

532 7 §Ubat 1976'da, Diyanet l§leri Ba§kan1 Prof.Dr.SOleyman Ate§'in Devlet Bakani Dr. LOtfi Dogan 
tarafmdan gorevine son verilmesinde "kanun, yCinetmelik ve insaf 6190lerini dikkate almadan yapt101 tayinlerle 
mOftO, vaiz ve din gCirevlileri arasmda huzursuzluk 91kararak, din gCirevlilerine sayg1s1zca davrand1g1, siyasal 
yararlar ve ki§isel c;1karlar pe§inde ol(mas1)" gerekge gosterilmi§ ve 633 say11! Kanun'un 25 inci maddesi 
hukuki dayanak olarak kullanilm1§t1r. 

Aynca, bu hOkmOn uygulamasma yarg1sal bir ornek olarak da, Damttay Betlncl Dalresl'nin bir 
siyasi partinin gene! ba§kan ve milletvekilleri ile siyasl mahiyetteki bir mitinge kat1ld1~1 soru§turma 
sonunda sabit olan davacmm gorevine son verilmesinde yasaya aykmhk bµlunmad1g1 hOkmOne vard1g1, 
E.81/2793, K.85/1797 saytll ve 7 hazlran 1985 tarlhll karariverilebilir. Antlan karar 
yay1mlanmam1§t1r. 

533 Bkz. Resmi Gazete, 11 §ubat 1991-20783. 
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konulmu§ olan «Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Sicil Amirleri Y<inetmeligi»ni yiiriirliikten kalchran 1991 

Yonetmeligi, 657 say1h Devlet Memurlan Kanunu'nun degi§ik 112 nci maddesine dayanllarak 

Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 ile ilgili mevzuatta, 657 say1h Devlet Memurlan Kanunu'na 

dayamlarak s;1kanld1g1 belirtilen bir diger diizenleme de 1986 tarihli Diyanet t~leri Ba~kanhg1 

Disiplin Arnirleri Yonetmeligi'dir534. Bu diizenlemelerde dayanak olarak ozel kanun yerine 

gene! kanunun belirtilmi§ olmas1, Ba§kanhgm 198l'den itibaren kanuni dayanaktan yoksun olmasmdan 

kaynaklanmaktadir. 633 say1h Kanun'u degi§tiren ve Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal edilmi§ olan 

1982 say1h Kanun'da diizenlenmi§ hususlardan biri de, disiplin kurullanna ili§kin hiikiimlerdir; 

dolay1s1yla iptal hiikmiiniin yiiriirliige girmesi iizerine Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 personeline 

uygulanacak disiplin esaslan hukuksal olarak bo§lukta kalm1§Ur. Diger alanlarda oldugu gibi kurumun 

bu hususta da tutumu, bo§lugu idari i§lemlerle kapatmaya s;al1§mak olmu§tur. tptal edilen Kanun'un 

gctirdigi hiikiimler s;ers;evesinde diizenlenmi§ olan 1980 tarihli ve bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 

yiiriirliige konulmu§ «Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Disiplin Kurullan Kurulu§ ve ~ah§ma Usulleri Hakkmda 

Yonetmelik»535•in yerini, dayanag1 657 say1h Devlet Memurtb Kanunu'nun degi§ik 124 iincii maddesi 

ile Disiplin Kurullari ve Disiplin Amirleri Hakkmda Yonetmelik536 olan ve Devlet 

Bakanhg1 onay1yla yiiriirliige giren alu maddelik 1986 tarihli Yonetmelik alch. Yonetmeligin, disiplin 

amirlcrinin belirtildigi 4 iincii maddesinde 10 mart 1987'de yine aym usuller izlenerek degi§iklik 

yap1ldi. Diger bir ifadeyle, yaymlanmayan bu yonetmelik degi§ikligi de, Devlet Bakanhg1'mn 10 mart 

1987 tarihli onay1yla yine valiliklere (il miiftilliikleri ve egitim merkezi mfidilrliikleri), 

kaymakamhklara (ils;e miiftiililkleri), yurtd1§1 din hizmetleri mii§avirliklerine ve. ata§eliklerine, me;rkez 

orgiitii birimlerine dal1;1tilch. 

Giiniimiiz mevzuaunda yeralan ve yalmzca disiplin amirlerinin belirtilmesine ili§kin 

hiikiimler is;eren bu yonetmelikte hizmetin ozelliginden dogan disiplin cezalar1 dilzenlenmemi§tir. 

Uygulamada, alanm tiim memurlar bak1mmdan diizenlenmi§ oldugu Disiplin Kurullar1 ve 

Disiplin Arnirleri Hakkmda Yonetmelik esaslan s;ers;evesinde yap1lanm1§ kurullar eliyle 

yiiriitiilen ilke ve usuller kullamlmaktad1r. Gorevli bulundugu camide birtak1m §eylerin 

534 Bu Yonetmelik yaytnlanmam1§; Devlet Bakanl1Q1'ntn 1 kas1m 1986 tarihli onay1yla valiliklere (ii 
mOftOIOkleri ve egitim merkezi mOdOrlUkleri), kaymakaml1klara (ilc;e mOftUIOkleri), yurtdi§I din hizmetleri 
mO§avirliklerine ve ata§eliklerine, merkez orgOtO birimlerina daQ1tilm1§t1r. 

535 DDstur, V, 19 (1980), 1528-1533; A.G. 26 haziran 1980-17029. 

536 Resmi Gazete, 24 ekim 1982-17848. Bu yonetmelige ili§kin deQi§iklik de 30 ocak 1986 tarih ve 19004 
say1l1 Resmi Gazetetie yaymlanm1§t1r. 
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kaybolmasmdan sorumlu olan memurun cezalandmlmas1 tilrti faaliyetler bakunmdan, ilgili kurullarm 

gerekli ozeni gostermekte oldugu ilgili kararlardan537 ve kurum ic;i istatistiklerden ac;1kc;a 

anla§ilmaktadir. Ote yandan hac i§lemleri ve diger birtakim sebeplerle Diyanet 1§leri Ba§kanhg1 Umrei 
.~. 

l§leri Miidiirii ve Hae Dairesi Ba§kam hakkmda ac;ilan soru§turmalann bilerek geciktirildigi de iddiai 

edilmi§tir538. Dam§tay'm yerle§ik i9tihadma gore, kararlan yarg1 karan niteliginde olan yetkili disiplin~ 

kurullannm etkin ve tarafs1z olarak c;ah§tnas1, gerek kamu hizmetinin gerektigince sunulabilmesi gerek 

gilvenilir, hukuk devleti ilkesine sayg1h bir tdare'nin gerc;ekle§tirilebilmesi bak1mlanndan son derece 

onemlidir. Bu verimliligin saglanabilmesinin yolu da, her idari birimin, kendine ozgii ko§ullan 

~cr9evesinde haz1rlanm1§ ozel diizenlemelere sahip olmas1dir. Anayasa hiikmii geregi varolmas1 gereken 

kanuni diizenlemeden yoksun bir idari birimin uygulamada kar§t kar§tya oldugu sorunlan kurum-ic;i 

diizenlemeler ve yiiriitme i§lemleriyle c;ozilmlemeye 9a11§mas1yla, siyasi etkilere tiimiiyle ac;tk ortamlar 

yaraulabilmesi rahat9a miimkiindiir. Bu durumdan son tahlilde zarar gorenin, kamu yaran dl§mda 

amac;lar gildebilecek ve fakat kamu giiciinil elinde tutan !dare kar§1smda son derece e§itliksiz bir konumda 

kalan bireyler olacagx muhakkakur. 

Diyanet l§leri Ba§kanh~1 Personeli Gozlemler ve Dii§iinceler 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 personelinin, yarg1 kararlar1 t§1gmda ve personel hukukunun 

anahatlan 9er9evesinde irdelenmesi siirecinde beliren gozlemler ve dii§iinceler arasmda, bu altbOliimde, 

din gorevlilerinin politik malzeme olarak kullamlmas1 olgusu; tslamiyette ruhban sm1f olmamas1 

mcselesi; din gorevlilerinin egitimi; Diyanet l§leri Ba§kanhg1 personelinin kuruma ili§kin 

clegerlendirmeleri; din gorevlilerinin karnu gorevlisi saydmas1 ve lfilklik ilkesi ele ahnacakt1r. 

a) Din Gorevlilerinin Politik Malzeme Olarak Ku,llan~lmas1 Olgusu 

Hemen her donemin Meclis zab1tlan, ozellikle de biltye goril§meleri i9inde Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1'na ait k1s1mlan okundugunda, siyasetc;ilerin 9oklukla ne kalabaltk ifadelerle din duygular1m 

ok§amaya 9abalad1g1 ac;1k9a gorilliir. Bu gayretlerin konusu genellikle din adamlannm statiilerinde ve, 

537 Gorevli bulundugu carnide daha once baz1 §eylerin kaybolrnas1 Ozerine suc;lunun ortaya c;1kanlrnas( 
iqin carni kurnbarasma at1lan ve fotokopisi onceden allnrn1§ olan 100.000 TL'yi olay sabah1 carniye 
gelerek bir anahtarla kurnbaray1 ac;rnak suretiyle ald1g1nm sabit gorOldOgO gerekqesiyle hakkmda devlet 
rnernurlugundan c1karrna cezas1 verilen rnOezzin-kayy1rna ili§kin YOksek Disiplin Kurulu Ba§kanhg1'nm 
19 ocak 1989 tarihli ve 5 say1l1 karan bu tOr i§lernlere bir ornektir. 

538 Bu iddiaya ili§kin aynnt1l1 haber iqin bkz. Tarner Erkiner, " Diyanet'de a§k skandah ", Mi/liyet, 5 eylOI 
1989, 12. 
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olanaklarmda olandan daha iyiyi saglamakor 
. ' 

Cami gC>revlilerinin maa§lanm iyile§tinnek konulu sC>ylemJdah~ 1925'lerden i~ibaren 
Meclis'tedir; Karesi Mebusu Vehbi Bey bir Meclis gC>rti§mesinde, " .. buyuruluyor ki hatipler, imamlar 

namazda §C>yle ooyle. Evet ama ne mall§ veriyoruz? Onbe§, otuz kuru§a kadar imama maa§. Sonra camilerimiz 

;_' ; 
pis, evet amma o tanzifati husule getirecek olan hademenin maa§1 otuz kuru§, elli kuru§. Vaktiyle bir 'ak¥ej. 

c - + 

imi§, Bugiln be§ akye yapm1§lar, ktilfet nimet mukabilidir."539 ifadesini kullamr. 

Siyaset arenasmda, dine kar§1 steril olarak nitelenebilecek bir siyasanm izlendigi 

cumhuriyetin ilk y1llanndan sonra, 1945'1erde C>nce muhalefet tarafmdan ifade edilmeye ba§layan din,din 

adamlan, dinsel egitim gibi konulardaki istemler CHP'yi de etkiledi. 17 kas1m 1947 glinli cah§malanna 

ba§lay1p, 20 glin sliren ve delegelerle parti yC>neticileri arasmda bir hesapla§ma havasmda gectigi 

anla§Ilan CHP yedinci kurultay1 sonucunda alman kararlar540, partinin din konusundaki siyasasmda 

gc)riilecek olan belirgin farklihgm ilk ifadesidir. 9 temmuz 1942'de kurulan Birinci Saracoglu 

Hiikiimcti'nin programmda yeralan, "Biz TUrk!lz, TUrkyilyUz ve daima TUrkyU kalacag1z. Bizim i¥in 

TUrk9Ulilk bir kan meselesi oldugu kadar ve laakal o kadar bir vicdan ve kUltUr meselesidir. Biz azala;n ve 

azaltan Tiirk9il degil, yogalan ve 9ogaltan Tilrk9ilyilz ve hervakit bu istikamet~e ¥al1§acag1z. 11 541 §eklinde 

ifade edilen egitim ve kiiltiir siyasasmdan, CHP'nin tek parti dC>neminden kalan iktidarmm sonuncu 

hiikiimeti olan Giinaltay Kabinesi'nin programmda, 11 
... vatanda§m vicdan hilrriyetini de mukaddes tanmz. 

' 
( ... ) vatanda§lann 9ocuklarma din bilgisi vermek haklarm1 kullanmalan i¥in gereken imkanlan{ 

hazirlayacag1z 11 542 ifadesini kullanma geregi hissettigi siyasaya geci§ dogal olarak icraatlanna da 

yans1m1§tir. Giinaltay Hilkiimeti'nin son aylanm ya§amakta oldugu bir tarihte yiiriirliige konulan 5634 

say1h Diyanet i§leri Ba§kanhg1 Te§kilat ve Vazifeleri Hakkmdaki 2800 say1h 

Kanunda Baz1 De~i§iklikler Yapilmasma Dair Olan 3665 say1h Kanuna Ek Kanun'un 

Mcclis'te gorii§iilmesi snasmda, 23 mart 1950 giinii Seyhan milletvekili Sinan 

Tekelioglu'nun,"TUrkiye'de en magdur olan sm1f hi¥ §ilphe yok ki, Diyanet l§Ieri ve ona bagl! olan 

miiftiller, imamlar, hatipler, vaizler, milezzinler ve sairelerdir. Arkada§lar, bunlarm i¥inde o kadar magdur 

olanlar vard1r ki, minareye y1kmak i9in kudret kazanacak kadar maa§ dahi al'r1ay1Ullar vardir. Hatiplere , 

539 TBMM Zab1t Ceridesi, 11, 14 (1925), 216. Ayn1 donemin bir diQer orneQ de, 1928 bOtc;esi 
gorO§melerinde Gaziantep mebusu Ahmet Remzi Bey'in, Mu§ mebusu llyas Sarni Bey'in, Kastamonu 
mebusu Hasan Fehmi Bey'in konu§malannda da gorOIOr. Bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, II, 31 (1927), 197-
206. 

540 Bu konuda bkz. Cumhuriyet Halk Partisi Yedinci Kurultay Tutanag1, Ulus Bas1mevl, Ankara 1948, 

541 N.Erdilek, "HOkOmetler ve Programlan", Cumhuriyet Donemi TOrkiye Ansiklopedisi, IV, Istanbul; 
1983, 982-983. 

542 lbid.,988. 
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imamlara, milezzinlere vaktiyle buradan vaktiyle be§ lira zammetmi§tik. ~imdi bunu 60 liraya ylkanlmaslnl 

istiyoruz. Heyeti umumiyesinin hi¥ olmazsa imamlar aym seviyeye gelmi§ olurlar. 60 lira gUnde iki lira 

yapar, bundan vergi de kesilirse bir insan bir aileyi bu miktarla nas1! geyindirebilir bilmem. Onlan 

kanaatkar gordilgUmUz iyin belki be§ lirayla iktifa ederler. Onun iyin bu kanuna bagh Uy numarah cetvelde 
,. 

yaz1h 50 Iiranm 60 liraya iblag1m ve imamlarm bir s1ruf olarak kabulUnU rica ederim ... 543 sOzl~rini 
}<: ~ 

sarfetmi§ oldugu tutanaklarda yeralmaktadrr. 

1965 sel(imlerinden Onceki son Meclis'te hazrrlanm1§ bulunan 1%6 biltl(esinin Diyanet 

l§leri Ba§kanhg1'na ili§kin kismmm Millet Meclisi goril§me tutanaklar1, gerek parti gruplan gerek ' 
. I 

§ah1slan adma sozalm1§ biitiin milletvekillerinin din, din adamlan, din egitimi konulannda, en azmdanl; 

soylem diizeyinde birbirleriyle hemen hemen aym tav1r il(inde olduklanm ortaya koymaktadrr. CHP 

adma konu§an Sakarya milletvekili Yusuf Ulusoy, kurumun durumu hakkmdaki gorii§ ve temennilerinin 

ifadesine dinin insan ya§ammdaki iistiin ve kapsamh yerini anlatmakla ba§lam1§; "be§eriyet varoldukya, 

din ve dini milesseseler de var olacakt1r. ( ... ) 20 inci yilzy1lda medeni alemin dine ehemmiyet vermesinin 

schebi, bu hakikatlerin Iayikiyle anla§1lm1§ olmasmdad1r." §eklindeki kanaatlerini Kur'andaki ayetlerden 

c)rneklcrle de desteklemi§ ve ldare il(inde yeralan bir kurumun biitl(esi iizerinde yapllan gorii§meyi 

Ul(iincii lnonii Hiikiimeti sirasmda Diyanet l§leri personelinin maa§lanna ve kadrolarma yonelik olarak 

bulunulan icraatm, saglanan zamlann dokilmilnil veremek suretiyle CHP'nin propagandas1 'i9in 
1' ~ \ 

kullanm1§tir544.AP grubu adma konu§an Adana milletvekili Hasan Aksay 'a
1

gor~. 
11 Din hizmetlilerinin maa§larmm azhg1 ise, her yil b11tye mttnasibeti ile ilzerinde 

uzun uzun durulan vak1alardan biridir. ( ... ) Bu bilti;:e ile maa§lara yapilan zamnu memnuniyetle 

kar§ihyoruz. ( ... ) ~unu ehemmiyetle tebarilz ettirmek isteriz ki, burada memnuniyetle 

kaydettigimiz husus vasil olunan netice degildir. Bu memnuniyet, rakamlarm gosterdigi 

istikamet ve ifade ettigi alaka ve yilkseli§ temposuna mahsustur. ( ... ) Din hizmetlileri ye§itli 

sebeplerle, 9e§itli mahfiller tarafmdan ithamlara maruz kalmaktad1r. Bir ornek olarak, her 

firsatta tekrar edilen cahil ithamlanm alabiliriz. 0 kanaatteyiz ki, din adamlan konusunda, 

cahil hilkmil 9ok dar olyillerle verilmekte, mesleki ilitisas ve ehliyet hiy nazara almmadan 

ithamlar yap1lmaktad1r. Bu durum bUyilk kiltleleri rencide etmekle kalmay1p, hirer Devlet 

memuru olan din gorevlilerinin otorite ve hizmet imkanlar1m zaifa u~atmaktad1r. 11545 

Erzurum milletvekili Nihat Oiler, mensubu oldugu Yeni Tilrkiye Partisi (YTP) adma 

Diyanet l§leri biitl(esine ili§ik gOrii§lerinin ifadesine, dinin insanhgm kurulu§undan bu yana toplumlarm 

hayatmdaki yeri hakkmda uzun bir ay1klamayla ba§lamt§, kurumun kurulu§ ve gOrevlerine ili§kin olarak 

haz1rhklan yapilmakta olan kanun tasar1smda yeralan diizenlemeler1 i9i~ sarfettigi, "sab~hm 

543 TBMM Tutanak Dergisi, VIII, 25 (1950), 838. 

544 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 678-681. 

545 Ibid., 681-683. 
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alacakaranhgmdan gecenin get;; saatlerine kadar kendilerine dU§en bu kutsal vazifeyi yok cUzi bir Ucretle,, 

~crefle yapan personele diger devlet memurlarma tanman haklar tanmacak, harem dahiline almacak, 

memnuniyeti mucip ferahhk yaratacaktrr. Ahlaki ve manevi roHinU temel prensiplerinden biri kabul eden 

YTP Meclis Grubu tasarmm sUratle kanunl!i§mas1m beklemektedir" s6zleriyle ve "Millet olarak topyekun 

kalkmma hamlesi yapr.1ak mecburiyetindeyiz. Yeralt1 ve yerUstU servetlerimiz muazzam bir yekun te§kil 

etmektedir. Bu servet ve nimetlerden istifade etmek it;;in kar§1hkh bUyUk fedakarhk ve feragate katlanmam1z, 

yUksek bir vazife ve mesuliyet §UUru ile hareket etmemiz gerekmektedir. l§te bu manevi ruhu halkim1za 

a§1layan Diyanet l§leri Te§kilati topyekun mensuplar1m mai§et ve geyim derdinden kurtarmak haysiyet ve 

~erefleriyle mUtenasip asgari devlet memurlarmm emniyet ve gUvenligini saglamak mecburiyetindeyiz." 

kanaatiyle baglam1§tu546. 

Millet Partisi (MP) grubu adma konu§an Ku§ehir milletvekili Ahmet Bilgin'e ~6re,j 
y 

" ... hakikatcn biz bu meslegin §erefli bir mevki ihraz etmesini istiyorsak (din adamlarma) lazimgelenl 

yard1m1 ve ehcmmiyeti vermeye mecburuz. ( ... ) ~ayan1 §ilkran olan, §U son biltt;;elerde hit;; olmazsa bu 

hademei hayrat ve din adamlarma laz1m gelen ehemmiyet verilmeye ba§lam1§, hit;; degilse asgari bir geyim 

haddi kendilerine temin edilmeye ba§lanm1§ olmas1 bizleri memnun etmektedir."547 

Cumhuriyetr;:i Koylii Millet Partisi adma glirii§leri ar;:lklayan Konya milletvekili Kadircan 

Kafh , "Din adamlanna ufak da olsa zam saglanm1§ bulunmas1 senelerden beri ilk defa olmaktadrr ve bu 

hay1rh bir ba§lang1t;;tir" sozleriyle duyduklan ho§nutlugu ifade etmi§, bu arada konu§masmda, "lslam dini 

elbette ilericidir. Lakin hiybir zaman li§m solcularm, ay1k manasiyle komUnistlerin anlad1g1 manada ilerici 

degildir. As1l gericiler, dinsizlige itibar edenler, ay1k ve sinsice din dU§manhg1 yapanlar kUtleleri 

hayvanla§t1rmaya t;;ah§anlardrr." yolundaki kanaatlerini belirtmeyi de ihmal etmemi§tir548. 

~ahs1 adma soz alm1§ olan Konya milletvekili 1hsan Kabaday1'ya g6re de, " .. bu y1lki Diyanet 

bilt9esi §irndiye kadar gorillmemi§ ilavelerle hazrrlanm1§trr. Bunu bir anlay1§ ve terakkinin ta kendisL 
' ' . ~· 

{ ' ~; 
buluyorum. Fakat te§kilatta bir klSlrn hizmetlere ilcret zamm1 yapilrrken aym camiaya mensub olan 666y 

Kur'an kursu ogreticisinin terfiden mahrum edilmesi ve harem d1§1 (D) cetvelindeki 116 vaizin de keza, bu; 

terfiden mahrum b1rak1lmas1 bizleri milteessir etmi§ bulunmaktadir. 11549 

Meclis gorii§melerinden omeklerden de g6riildiigii iizere, birbirlerinden farkh siyasal 

gorii§leri temsil eden siyaset9iler, konu din ve din adamlar1 oldugunda birbirlerinden pek farkh bir 

546 Ibid., 683-687. 

547 Ibid., 687-688. 

548 Ibid., 688-690. 

549 Ibid., 694-695. 
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tutum sergilememekte; en azmdan sOylemsel olarak aym cabalan g6stermektedir. Bu cabalann bir cliger 

orncgini de, Diyanet 1§Ieri Ba§kam tbrahim Elmah olay1 dolay1s1yla AP Kayseri milletvekili Mehmet 

Ate§oglu'nun Devlet Bakanhg1'na verdigi muhtrra olu§turur. TRT'de yaptlan «Brahmanizm» konusunda 

bir konu§ma aleyhinde giri§imlerde bulunmu§ olan Elmah'ya kar§1 ,Devlet Bakam Refet Sezgin 

tarafmdan yap1lan uyanya tepki olarak kaleme ald1g1 «muhura»ya Ate§oglu, "Ben se<;:im b<>lgem olan 

Kayseri'nin ve do1ay1siyle bi1ti1n Turk milletinin bir vekili olarak, Tilrk'iln dinini, imamm, her tilrlil hakkm1 

korumak ve her ne pahasma olursa olsun, milcadele etmek mecburiyetindeyim. Bilytik Peygamberimiz Hazreti 

Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki : Haks1zhk kar§ismda susan, dilsiz §eytFdir/' ifadesiyle ba§l~t§; 

"Tilrklilgiln iman te§kilaumn ba§mda bulunan lbrahim Elmah gibi, cesur, mert, imanh, amelli, faziletli, 

yigit insana hi.irmet etmek, Ti.irk milletinin imanma hi.irmet etmek demektir. 0 halde, son hadiselere gC>re, 

Ti.irk milletinin imanma kar§l, memlekette bir hi.irmetsizlik, bir kundak hareketi vard1r" §ekllnde! 

geli§tirerek Devlet Bakam'm istifaya cagrrmt§ ve "lstifa etmedigi takdirde, yukarda belirttigim hususlarmr, 

vc bundan dogacak durumlarm mes'uli.i olan Devlet Bakan1'm Allah'a, tarihe, milli vicdana havale ediyorum. 

Allah, Turk Milletiyle beraberdir." ciimleleriyle sona erdirmi§tir550. 

5 haziran 1977'de yapilan erken secim sonrasmda hiikiimeti kurmakla gC>revlendirilen 

Biilcnt Ecevit'in 28 nisan 1977'de Meclis'te okudugu; ancak, giiven oyu alamayan hiikiimet programmda 

yeralan, "Toplumumuzun ve insanhgm ortak degeri olan islam dini, milli birligin saglanmasmda, kalkmma 

yabalanm1zm ba§anya ula§masmda, i<;: ban§m olu§masmda ve karde§lik duygularmm gcli§tirilip 

pcki§tirilmcsinde kutsal bir kaynaktir. ( ... ) Hi.iklimetimiz, k<>ylerde ve dar gelirli y<>relerde cami yaplffima 

' yard1mc1 olacakur. Vekil imam-hatiplerin kadro intibaklar1 ivedilikle saglanacaktlr. ,Htikilmetirniz btl.tOn din 
I .. 

gorevlilerinin manevi ve maddi huzurunu saglamay1 <>dev bilecektir"551 ifadesi,:CHP'nin de din kar§tSinda 

almak dururnunda kald1g1 tavm sergilernektedir. 

Verilen biitiin bu C>meklerden <>te, 1934 y1hnda miizeye d6nii§tiiriilen, fakat yeniden camit ,., '! 

; ~ 

haline getirilmesi Tiirkiye'deki lslami akimlann ana hedefleri arasmda gC>ziiken Ayasofya'nm imami,, 

kadrosunun hie; kaldmlamam1~ olmas1 ve 56 yildrr !dare tarafmdan buraya imam tayin edilmesinin; 

siirdiiriilmesi, siyasi gorii§ olarak ne renkte olursa olsun siyasetcilerin genel tavrmm bir 

gostergesidir552. 

550 Diyanet l§leri Ba§kam Ibrahim Elma/1 o/ay1 do/ay1s1y/a AP Kayseri milletvekili Mehmet Ate§og/u'nun 
Dev/et Bakan/Jg1'na verdigi muht1ra, Istanbul (tarihsiz), passim. 

551 Bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, V, 1 (1978),.43. 

552 Ayasofya'nin mOze haline getirilmesiyle imam1 Hakk1 AydoQan daimi izinli sayllm1§; kendisinin 
olGmGnden sonra da herhangibir carni gibi atarnalar sGrrnO§tGr. Bu konuda bir yorurn ve bir haber yaz1s1 
ir;in bkz.Y.Dogan, "Ayasofya Carnii lmam1l", Mi/liyet, 25 temmuz 1990, 15; Emin Demircioglu, 
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Bu 9abalarm en azmdan bir k1sm1, ki§isel beklentiler ve oy sa~lamaya yonelik s~yasft 

yatmm arac1dir. Din gorevlilerinin politik malzeme olarak kullamlmas1 siyaset9iye hi9 de vahirn! 

goriinmeyebilir; ancak muhakkak ki bu durumdan en 9ok zaran goren yamnda yerald1~ devlet ve i9inde; 

yapiland1g1 diizendir. 

b) islamiyette Ruhban Sm1f Olmamas1 Meselesi 

Prof.Yusuf Ziya Y6riikan Muslamanltk adh eserinde, "Mi.lsltimanlarm ibadethanesi 

ycryilzildiir, krblesi Kabe'dir. Onlar her yerde namaz krlarlar. Herkes imam olabilir. Bu vazifeler belirli 

kimselere, bir aileye veya sillaleye verilmi§ degildir. 11 ifadesini kullanmaktadlr553. Radyoda din ve ahlak 

saatinde yapt1g1 bir konu§masmda Prof.Dr.Bahriye U9ok'a gore de, "Yalwidogudaki kom§ularuru'.z ve 
: • J. 

uzakdogudaki milsliiman nilfusun en yogun oldugu Pakistan ve Endonezya gibi uzakdogu 1ilkelerinde bir din 

adamr sm1f1 yoktur. Endonezya'da yer yer cemaat tarafmdan her hafta se<;ilen bir ki§i imamllk gorevini 

iistilnc almaktadrr. ( ... ) Kutsal dinimizde din adamlarma, yani ruhban S!Illfma yer verilmedigini karutlayan! 
' ' 

;-

saglam bir delil arayanlara Kur'an-1 Kerim'in Hadid suresindeki : «Onlarm arkasmdan resullerimizi gt>nderdik,:,· 

Meryem oglu 1sa'y1 gonderdik, ona lncil verdik, lsa'ya uyanlarm gonlillerine esirgeme ve merhamet koyduk, 

onlar bizim kendilerine farzetmedigimiz ruhbaniyeti icad ettiler, biz onlar is;in Tann'mn ho§nutlugundan 

ba§ka bir§ey farzetmemi§tik» (Yirmiyedinci) ayeti en kesin bir cevap olacaktir ku§kusuz."554. 

Bakanlar Kurulu'nun 13 §ubat 1962 tarihli ve 6/209 sayih karan uyarmca haz1rlanan 

Merkezi Hiikiimet Te§kilat1 Ara§ttrma Projesi (MEHT AP) raporunda, "Diyanet l§leri Ba§kanhgmm 

merkez te§kilatr ile il ve ils;elerdeki miiftillilk te§kilatl gorevlilerinin genel bilts;eden maa§ almalan usuliinii 

muhafaza etmek zaruri gorilnmektedir. Aym usulU imamlar, hatipler ve cami hizmetlileri is;in kabul etmek 

miimkiin degildir. !badet ve cami hizmetleri aslmda !slam geleneklerine gore mahalli topluluklar i<;inde, dini 

j . ' 
bilgi sahibi hem§ehriler tarafmdan yerine getirilen ve ba§h ba§ma bir ge9im ~ayna.g1 say11mamas1 gereken 

hizmetlerdir. Bu kademeye mensup din adamlarmm memur say11mas1 ve genel !dare kadrolarma geymesi lfilk 

devlet ilkelerine uymaz; aynca <;e§itli etkiler altmda hlzla geni§letilmesi muhtemel olan bOyle bir kadro 

bi.ltiiniinil genel !dare masraflarma eklemek, devleti, kar§ilamakta gli<;llik <;ekecegi agrr bir mali klilfet 81tina1 

sokmak olur."555 §eklinde ifade edilen gorii§lere kar§m, 1965 tarihli ve 633 say1h Diyanet 1tleri\ 

Ba§kanh~1 Kurulu§ ve Gorevleri Hakkmda Kanun'un 29 uncu maddesiyle bucak ve koy imam-

"Ayasofya'ya biletle giriyor", Milliyet, 25 ternrnuz 1990, 15. 

553 Y.Z.YorOkan, MOs/ilmanltk, Ankara 1957 (aktaran : F.Yavuz, "lmarn-hatiplik meslek midir?", 
Cumhuriyet, 4 mart 1968, 2). 

554 B.Ogok, "Islam ve Din Adami", Atatork'Dn lzinde Bir Arpa Boyu, Ankara 1985, 24. 

555 Merkezi HOkOmet Te$kilat1 Ara$flfma Projesi (MEHTAP), Ankara 1963, 
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. ' .,, 
: "f 

hatipleri i9in, "en az ayhk 300 lira Uzerinden bilt~enin (D) cetvelinde Diyailet 1§leri Bll§kanh!~ lospuna 
t-- ) 

konulacak kadrolar ihtiyay kar§1lamncaya kadar her yll (2.000) ikibin adet konulmak suretiyle arttmhr." 

hiikmii konulmu~tur. 

Bu durum, kammca Cumhuriyet'in!ilk kurulu§unda lru.k siyasi iktidann din iizerinde birJ 
I . ? k 

denetim mekanizmas1 olarak yapilandrrd1g1 kurumun, farkhla§an siyasalar 9er9evesinde nitelikf 

dcgi§tirmesi sonucu, vanolan siyasal diizeni ko§ullanyla bagda§trrmay1 kabullenmi§ din ag1hkh sag; 

kadrolann istemi dogrultusunda yonlendirilmesinden ve gil9lendirilmesi 9abalanndan 

kaynaklanmaktadrr. Diger bir ifadeyle, bilim adamlanmn ortaya koydugu ve kamtlamaya 9ah§Ug1, tslam 

dininde bir ruhban sm1f olmas1 ya da olmamas1 hi9bir siyasi iktidann c;:oztimlemek istedigi bir mesele 

degildir556 ; zira Diyanet l§leri kurumunun yaptlandmlmas1 ve tiim Cumhuriyet d5neminde 

kullamlmas1, siyasi iktidarlarca ideolojik bir ara9 olarak algllanmasmda odaklanmaktadir. 

c) Din Gorevlilerinin E~itimi 

3 mart 1340 (1924) tarihli ve 430 say1h Tevhid-i Tedrisat Kanunu557•nun 4 iincil 

maddesi geregince, "Maarif Vekaleti Yilksek Diniyat miltehass1slar1 yeti§tirilmek Uzere Daru'l-filnunda bir 

llahiyat Fakilltesi te'sis ve lmamet ve Hitabet gibi hidemat-1diniyenin iras1 vazifesiyle milkellef memurlarm
1 

yeti§tirilmesi iyin de ayn ayn mektepler kU§at edecektir". 

Birinci bOliimde de deginildigi iizere, Tevhid-i Tedrisat Kanunu 9er9evesinde ilk kez 

1924 y1lmda 29 imam-hatip okulu ve dariilfiinun biinyesinde bir llahiyat Fakiiltesi ac;:tlm1§; ancak, 1930 

yilmda bu okullar "o!renci bulamama" gerekc;:esiyle kapanmt§trr. CHP'nin Yedinci Kurultay'mda alman 

kararlar dogrultusunda 1948 yllmda, Milli Egitim Bakanhgma bagh olarak on ayhk imam-hatip 

kurslan a91lm1§; 1951'de de bunlarm yetersiz kald1g1 ve aydm din adamlarma gereksinim duyuldugu 

kanaatine vanlarak Ankara, lstanbul, Adana, Isparta, Mara§, Konya ve Kayseri illerinde birer lmam

Hatip Okulu ac1Im1§tlf. 

1951 'den 1971 'e dek iki devreli bir meslek okulu olarak i§lev gC>ren imam-hatip okullannm 

dC>rt ytlhk birinci devresi uygulamada ortaokula, ill( ytlhk ikinci devresi de lfseye muadil say11maktaych. 

4 agustos 1971 tarihli bir kararla imam-hatip okullarmm birinci devreleri, kaldmlm1~558; 14 h~iran 

556 lslamiyette bir ruhban sm1f1 olup olmamasmm sonuc;lanrn, konunun esas baglamm1 olu§turan laiklik 
c;erc;evesinde ele alm1§ olan Prof.Dr.II Han Ozay'a bu noktada salt, ileride 111.BC>IOm ic;inde ayrmt1lr 
olarak irdelemek Ozere, bir at1fda bulunrnakla yetinilecektir: Bkz. Dev/et /dari Rejim ve Yarg1sal, 
Korunma Ill, Istanbul 1990, 15. · i~, 

?; 

557 Bkz. DOstur, Ill, 5 (2.bas1 - 1948} 322. ): 

558 Bu icraatm din egitimi bak1rnmdan olurnsuz etkiler yaratt1g1 yonOnde bir gC>rO§ ic;in bkz. K.Erdil, lmam2 
Hatip Okul/an ve Diyanet /§Jeri Ba§kan/Jg1'nm lstihdam-lhtiya9 Sorunu, Ankara 197 4, 17-18. 
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1973 tarihli ve 1739 say1h Milli Egitim Temel Kanunu559•nun 32 nci maddesi imam-hatip 

liselerine ili~in bir yasal dilzenleme getirmi§tir : "lmam-hatip liseleri, imamhk, hatiplik ve Kur'an Kursu 

ogreticiligi gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle g5revli elemanlan yeti§tirmek iizere, Milli Egitim 

I 
Bakanhg1'nca a91lan orta5gretim sistemi i9inde, hi meslege hem yiiksek 5gretime hazrrlay1c1 programlar 

uygulayan ogretim kurumlandrr". 31 inci maddesi, meslek lisesi mezunlanmn lyalmz yeti§tirildil<leri 
I 

yonde egitim veren fakilltelere kabulilne olanak le~ekte olan bu Kanun'da 16 haziran 1983 tarihli ve 

2842 say1h Kanun'la560 yap1lan bir degi§iklikle, lise dengi tum okullan bitirenlerin yiiksekogretim 
I 

kurumlarma girmek ir;in aday olmaya hak kazanmas1, imam-hatip lisesi r;tlo§hlara tlahiyat Fakilltesi 
I 

dI§llldaki yiiksek ogretim kurumlarmm da yolunu ~ytl. 

Giinilmilz ko§ullarmda geni§ olanaklara kavu§turulmu§ olan imam-hatip liselerinden 

mezun olarak Diyanet l§leri orgiitilnde gorev alanlann say1s1 39.907'dir. Oysa, imam-hatip egitiminden 

ger;mi§ toplam ogrenci say1s1 433.277 olup, din hizmetlerinde gorevli imam-hatip lisesi r;1k1§h eleman 

say1smm yakla§1k on kat1dir. Bu sayisal geli§me bu okullarm genel egitim kurumuna donil§tilgilnii ortaya 

koymaktadir. DOnii§menin bir ba§ka gostergesi de, yilksekogretim dallarma yonelik tercihlerdir. 6rnegin 

1988-89 ogretim ydmda fakiiltelere yeni kay1t yaptiran toplam 9931 imam-hatip lisesi mezunundan 

988'i tlahiyat Fakilltesini ser;mi§ken, geri kalan 8943'ii miihendislik, ogretmenlik, kamu yonetimi, tip ve 

hukukun da aralarmda bulundugu farkh alanlarda egitim veren yilksekogretim kurumlanm tercih 

etmi§tir561. 

Gerr;ekle§tirilmi§ hukuki dilzenlemelerin gerekr;eleri ne olursa olsun, din egitimi 

bak1mmdan da vanlan noktaya devlet eliyle gelinmi§ oldugu bir olgudur. Din ag1rhkh ortaogrenim, 

kurumlarmdan yeti§en ve dindt§l meslek alanlarma yonelenler, biiyilk olas1hkla, ergenlik r;agmda 

dogmatik bir formasyon alm1§ olmanm etkilerini ya§amlarmm her alanma yans1tacaktir. Bu etkilerin 

kimi sonur;larmm da uzun vadede gosterecegi etkilerin, toplumsal yap1 degi§ikliklerinin nedeni 

olabilmesi bilyilk bir olas1hk gibi goziikmektedir. 

559 Bkz. Dilstur, V, 12/2 (1973), 2342; R.G. 24.6.1973-14574. 

560 14/6/1973 tarlh ve 1793 saytll Miiii EOltlm Temel Kanununun baz1 maddelerlnln 
deOl,tlrilmesi hakkmda kanun. Bkz. Dilstur, V, 22/1 (1984) .. 403; R.G. 18.6.1983-18081. 

561 Say1sal verilerde kaynak olarak TOrkiye Sanayici ve I§ Adamlan tarafmdan haz1rlat1lan Tilrkiye'de 
Egitim Ba§llkl1 rapor allnml§tlr. Bkz. Z.Baloglu, Tarkiye'de Egitim, Istanbul 1990, 132-139.0zellikle din 
egitimi konusunda vard1g1 sonuglarla tepkilere maruz kalan bu rapor hakkmdaki baz1 izlenimler igin bkz. 
$ahin Alpay, "Devlet, raporu soguk kar§1lad1", Cumhuriyet, 20 eylOI 1990115; Nedim Yalgm, "Talihsiz 
bir raper", Zaman, 22 eylOI 1990, 1 ve 10; Mehmet OzOlker-Nuh GonOlta§, "TOSIAD'a ANAP ve 
DYP'den tepki", Zaman, 22 eylOl 1990, 1ve10; Fehmi <(almuk, "Amac:tlan dinsiz nesil", Milli Gazete, 22 
eylOl 1990, 6; "Zengin KulObO ba§ka i§le ugra§sm", ve Fahrni Qalmuk, "lmam-Hatipler kime «kl§» dedi", 
Milli Gazete, 23 eylOl 1990, 6; "Iman yuvalanndan bu korku neden?", Milli Gazete, 24 eylOl 1990, 15. 
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d) Diyanet t3Ieri Ba3kanhg1 Personelinin Koroma tli3kin Degerlendirmeleri 

(:e§itli dC>nemlerde din adamlarmm Diyanet l§leri Ba§kanhg1 ve icraatl hakkmda 

yaymlanan gorii§leri, personelinin kurum hakkmdaki gorii§lerine l§lk tutmaktadrr. ~ile Miiftilsii Rahmi 

Serin'in kalerne ald1g1 Tarkiye'de Din Adamlarimn DuniJ. ve BugiJ.niJ. adh kitap bunun bir omegicJ.ir562, 

Serin'in ba§hca kayg1smm, ''tavan taban silrtil§mesi"563 olarak adlamhrdlg1 durumun or~dan 

kaldmlmasma yoneliktir. Serin, "Temel din egitimi i¥in §art"564 olarak: gC>rdiigii Kur'an kurslarmm 

yaygmla§tmlabilrnesi i\:in Ba§kanllk kadrolarmm yeterli olmad1gi gerek~siyle, resmi olmayan ve fakat 

tabam olu§turdugunu ileri siirdiigii kurslara kar§l \:Ikllmamas1 gerektigini iistii kapah ifadelerle 

savunmaktadrr. Ac1k adlandITma yapllmamakla birlikte Serin'in kastettigi kurumlar, Siileymancllar 

olarak adlandmlan grubun yurt sathmda yaygm olarak faaliyet siirdiirdiigii Kur'an kurslar1dir. 

Durdurulmas1m istedigi "hiziptrilik" le5 6 5 de, kurum ici S iileymanc1lara alman tav1r 

ele§tirilmektedir566. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm 1990 sonlannda yurt \:apmda, 11 ildeki imam ve diger din 

gorevlileri arasmda, ana hizmetlerle ilgili degerlendirmelerini Oicrnek iizere uygulad1g1 ankete alman 

sonuclann gene! bir degerlendirmesi, imamlarm kurumu begenmedigini sergilemektedir. "Dinimize ve 

te§kilat1m1za zarar veren soz ve yaz1lara kaq1 Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn takip ettigi icraatm1 yeterli 

' 
buluyor musunuz?" sorusuna din gorevlilerinin % 37.5'i, "yetersiz buluyoruz" yan1tlm verdi. Diyanet 

personelinin % 44.5'i ise kurumun dine ve orgiite zarar veren soz ve yazllara kar§l takip ettigi icraau 

"k1smen yeterli" bulduklanm a\:lkladllar. lmam ve diger gorevlilerin sadece % 18'i Diyanet'in icraaum 

yeterli bulduklanm soylediler. 

Ankette, "Kur'an kurslarm1 begeniyor musunuz?" §eklindeki soruya ise %21.6 olumsuz yan1t 

verdi. Bu ki§ilerin biiyiik cogunlugu da (% 56.6) memnuniyetsizliklerini, "kismen begeniyoruz" §eklinde 

ifade ettiler. Diyanet mensuplarmm Kur'an kurslanndan % 21.8 oranmda memnun olduklan ortaya \:lktl. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 anketinin baz1 sorulanna verilen yamtlar §Oyledir : 

Soru: "Ba§kanhgm dini ve milli ktiltiliilmilzil koruma, milli birlik ve beraberligi saglama faaliyetlerini 

562 R.Serin, Tilrkiye'de Din Adamlannm Dilnil ve Bugilnil, (yer belirtilmemi§) 1974. 

563 lbid.,50-51. 

564 Ibid. 

565 lbid.,51-52. 

566 Ayni konuda birtak1m suglamalarda bulunan bir ki§i de SOleymanc1larm liderl olarak nitelendirilen Kamal 
Kagar'd1r. Kendisiyle yap1lan ve bir dizi yaz1 olarak basmda yeralan roportaj s~mrasmda Diyanet l§leri 
eski Ba§kani Tayyar Alt1kulag'm verdigi ve yine ayn1 basm organmda g1kan yanitlara kar§11lk veren 
Kagar, Alt1kulag ve ona bagl1 kadrolarm kurumda, dosyalara (S) harfi vurup SOleymanc1lar'1 tasviye 
ettil}ini iddia etmektedir. Bkz. "Kemal Kagar Cevaphyor", Tercilman, 24 arallk 1989, 
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begeniyor musunuz?" 

Yamt: % 35.2 "begeniyoruz"; % 50.3 "lasmen begeniyoruz"; % 14.5 "begenmiyoruz" 

Som: "Dini hUlctimler, ba§kanb.lwa. gilniln ihtiyal(lanna gore nasd ortaya konuyor?" 

Yamt: % 19.1 "iyi ortaya konuyor"; % 33.3 "orta dtizeyde ortaya konuyor"; % 41 "az ortaya 

konuyor"; % 6.6 "hi(,( ortaya konmuyor" 

Soru: "Ba§kanhkl(a yaymlanan eserleri toplumu aydmlatma al(ISmdan yeterli buluyor musunuz?" 

Yamt: % 27.8 "yeterli"; % 50.8 "k1smen yeterli"; % 21.4 "yetersiz" 

Soru: "Halka gotilrillmekte olan iqat hizmetlerini yeterli buluyor musunuz?" 

Yamt: % 12.8 "yeterli"; % 48.5 "lasmen yeterli"; % 38.7 "yetersiz" 

Som: "Merkez te§kilata geldiginizde nas1l bir ilgiyle kar§ilamyorsunuz?" 

Yamt: % 41.8 "yeterli ilgiyle"; % 38.4 "az ilgiyle"; % 13.4 "hi(,( ilgi gormtiyoruz"; % 6.4 "merkeze 

hi(,( gelmedik"567. 

e) Din Gorevlilerinin Kamu Gorevlisi Sayilmas1 ve Laiklik tlkesi 

Tiirkiye'nin siyasal modernle§me siirecinin irdelendigi ve Japonya'yla kar§1la§tmld1g1 

1964 tarihli bir derlemede yeralan "Sivil Bilrokrasi" ba§hkh incelemede yazar, bir yabanc1 goziiyle, 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kurumunun kurulmasmm a(,(1k etkisinin din kurumunun basunlarak; i§levi ve 

personelinin biiyiiyen sivil biirokrasi i(,(inde eritilmesi oldugunu ifade etmi§tir568. 

Bu saptamanm, 1924'teki kanunkoyucunun Diyanet l§leri Reisligini ihdas ederken, 

Cumhuriyet'in ilk y11lan ideolojisi (,(er(,(evesinde, ger(,(ekle§tirilmeye (,(alt§ilan yeni siyasal ve toplumsal 

yap1ya uygun bir diizenleme getirmi§ oldugu baglammda dogru kabul edilebilir. Ancak, stirey i(,(fude, 

(,(e§itli etkenlerle siyasal konjonktiirde gortilen farklda§malar, kurumun iktidar tarafmdan ele alm1§m1 

ve yap1sm1 etkilemi§; bu olgunun yans1malan alaru diizenleyen hukuksal metinlerde de gortilmii§tiir. 

Ozellikle 1965 sonras1 hukuksal diizenlemelerle kurulan yap1 i(,(indeki Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 kummu, iki cepheli bir goriiniim arzetmektedir. Kuruma klasik Iaiklik bakt§tyla · 

yakla§tld1gmda, ozellikle iist diizey yoneticilerin atanmas1 siirecinde idari makamlann ald1g1 etkin 

konum dolaylSlyla, dinsel ya§amm Iaik devletin denetimi altmda oldugu izlenimi edinilmektedir. Bu 

(,(er(,(eve iyinde bizzat kumm da, Iaik devlete sadakatle bagh yoneticiler eliyle yonlendirilecektir. Bu 

durum, ozellikle iist diizeyde Bakan ya da iistlerinin, daha alt diizeyde de valinin ongoriilen denetim 

567 Din Gorevlileri Hakkmda Hakkmda Bilgifer, llim Vakf1 Yaymlan, Istanbul 1991, 23 vd. 

568 R.L.Chambers, "The Civil Bureaucracy", Political Modernization in Japan and Turkey (ed. RE.Ward & 

D.A.Rustow), Princeton-New Jersey 1964, 107. 
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olanaklanm sorumluluk bilinciyle kullanmalannda ortaya c;:Ikacaktrr. Ote yandan kurumun, anti Ulik ve 

1slamc1 ideoloji ak1mlarmm, memurla§tmlan din hizmetleri yoluyla resmi devlet ya§amma 

girebilecekleri bir kap1 olmasi ve b6ylelikle bunlara lfilk anayasa ve toplum dilzenine uzun vadede zararh . 

etkiler yapabilecek olanak saglamas1 da i§in diger cephesini olu§turmaktad1r. Kurumun ti.im yurt: 

sathmda, hemen hie;: bir !dare orgiltilniln sahip olmadlgi yaygm bir aga sahip olmas1, astl amac;:lanna 

ula§mak ic;:in, bir silre ic;:in de olsa varolan dilzenle baltda§may1 yegleyen ya da dilzeni kendi ko§ullan 

dogrultusunda degi§tirmeye ve ideolojisi c;:erc;:evesinde denetime almay1 erek edinen kadrolar ic;:in bilyiik 

bir olanaktir. 

Bu olas1hklar kurumu, c;:ozilmil hie;: de kolay olmayan bir c;:eli§kiye sokmaktadlf. 

Uygulamada da, kendisine hukuksal metinlerin satir aralarmda "denge" i§levi verilmi§ Ba§kanhk, klasik 

anlamda laiklik savunuculanyla; Iaik devlete sadakatle yilkiimlii bir kurumun, c;:ogunlugu miisliifnan 

olan bir toplumun gerc;:ek dini gereksinimlerini tatmin edemeyecegini savunan lslamctlarm da 

ele§tirileriyle kar§I kar§iyadlf. Son tahlilde kan1mca kurumun varhgm1 silrdilrmesi, iktidarm kendisine 

ideolojik bir ayg1t olarak verdigi onemle s1k1 baglantlhdlf; bu baglamda c;:eli§kiler asla 

c;:Oziimlenmeyecek; ancak, farklda§abilen konjonktilre gore §U ya da bu yOnde daha fazla bir egilim 

sergileyecektir. Bu baglamda, genel !dare ic;:inde din i§leriyle ilgili bir kurumun varhg1 ve personelinin 

kamu gOrevlisi olmas1 Bat1 demokrasileri anlammda yad1rgatic1 olsa da, Tiirkiye kendine t>zgil 

ko§ullanmn yap1landird1g1 laiklik anlay1§m1 silrdiirdilgil siirece birlikte ta§1yacag1 sonuc;:lanndan biri 

olarak goziikmektedir569. 

E. Diyanet t~Ieri Ba~kanh~1 1nm Gelirleri ve Mallar 

Bu altbOliimde, Once Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm patrimuan1, ardlndan da Ba§kanbgm 

mali ko§ullan ilzerinde biiyiik bir etkinligi olan Tiirkiye Diyanet Vakf1 ayn altba§hklar ic;:inde 

incelenecektir. 

569 Ozellikle Bat1 Avrupa'daki laiklik uygulamalanyla kar§1la§tmld1gmda Qarp1c1 bir §ekilde ortaya Qlkan 
laiklik anlay1§mdaki farkl1l1k, paralel olarak bu alandaki personel rejimine de yans1maktad1r. Nitekim, 

Prof.Dr. II Han Ozay'm vermi§ oldugu ltalya orneginde, "devlet hastahanesi, hapishane ya da ordu gibi 
yerlerde gorevlendirilmi§ din adamlari veya okullarda zorunlu olmayan din dersi oQretim gorevlileri bulunmakla 
beraber bunlann hig birisi «memur» degildirler ve birgoklan «maa§» almad1klan gibi kamu gorevlilerinin sosyal 
haklanndan da yararlanmazlar." Bkz. l.Ozay, Dev/et /dari Rejim ve Yarg1sa/ Korunma ///, 16. 
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I. Genel tdare Yap1s1 t~inde Gelirler ve Mallar 

Bu altba§hkta Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm patrimuam, genel biitr;e ir;indt'., (A) 
; l 

cetvellerinde g<>sterilen biitr;esi ve kurumun g<>rev alam ir;inde onemli biriyer tutan mabetlereili§kin 

diizenlemelerle bunlann hukuksal statiisiiniin irdelendigi altba§hklar olarak ele almacaktrr. 

a) Diyanet l3Ieri Ba11kanhg1 Btit~esi 

Ozellikle 1981 yilmdan bu yana, devletin din alanma ayrrd1g1 kaynaklann h1Zla arttl~m 

gozlemlenmesi, yogun ele§tirilere yol ar;u570. 1981 yllmda Diyanet l§leri'ne biitr;eden aynlan pay 11.3 

milyar lirayken, turizme 5.8, sanayiye ise 8.7 milyar lirahk pay ayrllm1§U. 1982-1987 ylllarmda belirgin 

bir farkhhk goriilmediyse de, 1988 biitr;esinden itibaren kurumun biitr;esi h1zla yiikselen bir grafik r;izdi. 

Ba§bakan Yddmm Akbulut'un Ba§kanhga vermi§ oldugu "1991 btit¥eniz 1 trilyon liray1 ge¥ecek" 

sozu571 kar§1hks1z kalmad1; Diyanet l§leri Ba§kanltg1'nm 1991 y1h biitr;e teklifi 1 trilyon 223 milyar 

TL olarak ongoriildii ve TBMM'de aynen kabul edilerek, yasala§t1. 

Diyanet 1§leri Ba§kanhg1'nm 1923 den 199l'e dek uzanan siirer; ir;indeki biitr;eleri 
i 

incelendiginde ortaya r;1kan, oldukr;a ilginr; bir manzaradrr. A§ag1daki tabloda, 1924-1991 y1llannm 

toplam biitr;eleri; bunlar ir;inden Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na tahsis edilen miktarlar ve her yllm toplam 

biitr;esinde Ba§kanhga ayrllan oran yeralmaktadrr: 

570 Bu arada, kaynak aymmindaki yOksek oranlara kar§tn yurt dl§tnda gorev yapan ge>revlilerin 
maa§larinin kar§ilanmasinda, Suudi Arabistan kokenli uluslararas1 lslami bir kurulu§tan yard1m 
alinmakta olduQunun ortaya c;1kmas1 oldukc;a bOyOk c;alkant1lara yol a<;m1§t1r. Bu konuda yabanc1 
basinda 91kan bir yorum yaz1s1yla konunun aynnt1h olarak incelendiQi bir kitap i<;in bkz. Alan Cowell, "A 
Scandal Rubs Nation's Raw Nerves", The New York Times, march 28 1987, 4L; U.Mumcu, Rabtta,' 
2.bas1, Istanbul 1987, passim. 

571 llgili haber ic;in bkz. Hakan AygOn, "Diyanet bOtc;esi trilyonu a§tl", Cumhuriyet, 6 kas1m 1990, 15. 
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45951000 
67482000 

128795 
232616 
788390 

1223270 

GENEL 
140433369 
183932767 
190103544 
194454619 
207169388 
220408481 
222646523 
186582006 
169146747 
170474794 

(184075636 
195011053 
212755680 
231017776 
249954020 
261064192 
268476321 
309740396 
394326938 
486717349 
570434417 
418936486 
990572884 

1136215530 
1243563197 
1222184799 
1487208563 
1274746465 
1375741765 
1566357419 
1693338876 
2063368337 
2369710119 
2733377184 
4475552400 
4062816796 
4638486305 
5961365000 
6783996017 
8164488319 
6639572924 
7269516882 
8288026634 
9397911139 
21612211235 
25696976157 
28860265467 
37092900305 
50312079043 
61453023020 
82411411359 
107680514782 
153637351500 
229692988900 
276148529050 
409430671000 
766687182000 

1780640059000 
1780640059000 

2558902500 
4627525840072 

5412082049 
7104111000 
1,0885686000 

20706923 
32733446 
63925354 
105217150 

PAY 
0.0101 
0.0092 
0.0084 
0.0092 
0.0083 
0.0076 
0.0074 
0.0034 
0.0036 
0.0036 
0.0033 
0.0031 
0.0029 
0.0026 
0.0024 
0.0024 
0.0025 
0.0023 
0.0022 
0.0019 
0.0016 ' ' 

0.0018' 
0.0015 
0.0024 
0.0023 
0.0023 
0.0020 
0.0061 
0.0067 
0.0069 
0.0068 
0.0074 
0.0089 
0.0085 
0.0055 
0.0015 
0.0085 
0.0076 
0.0076 
0.0021 
0.0090 
0.0115 
0.0189 
0.0178 
0.0085 
0.0076 •· 
0.()07.~;;.~ 
0.0004 ·.' 
0.0094 
0.0085 
0.0092 
0.0083 
0.0081 
0.0066 
0.0058 
0.0077 
0.0085 
0.0069 
0.0069 
0.0071 
0.0060 
0.0063 
0.0065 
0.0062 
0.0062 
0.0071 
0.0123 
0.0116 
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Goriildilgil ilzere, bu saydann incelenmesi, 67 yd icinde be§ kez toplam biltcenin % 1 ile 

2'sine varan oldukca yilksek bir paym kuruma aynldlg1m gostermektedir; diger ydlar bu oran 

bindelik say1larda kalm1§t1f. Diyanet l§leri Ba§kanhg1 bntcesi bak1mmdan "istisnai" olarak 

nitelendirilebilecek bu be§ yll, 1965; 1966; 1967; 1990 ve 1991'dir. 

1965 y1h biltcesi, 1965 s~imlerinden onceki son iktidar olan -Orgilplil hilkilmeti 
I 

doneminde hazirlanm1§; gorii§illmil§ ve kabul edilmi§tir. Kammca 1965 biltcesinin Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 icin % 1.15'lik bir oranla ortaya c1k1§mda asd etken, yakla§makta olan 1965 secimleridir. 

lkinci cumhuriyetin ilk serbest s~imlerine katdmaya haz1rlanan siyasi partiler oy saglamaya yonelik 

hicbir faaliyetten kacmmamaktadrr. Meclis iiyelerinin, gerek Diyanetl§leri Ba§kanhg1'na bir kurulu§ 

kanunu hazrrlama, gerek biltceden kuruma daha fazla pay ayrrma yolundaki yogun cabalan, Meclis 

zab1tlardan ac1kca anla§tlmaktadlr. 19 may1s 1965'te Millet Meclisi'nde Diyanet l§leri Ba§kanhg1 

biitcesi dolay1s1yla gecen gorii§meler, tiim siyasi partilerin dine, din adamlanna ve din i§lerine aynlmasi 

uygun goriinen pay hakkmda hemfikir oldugunu gostermektedir572. Siyasi yelpazenin neresinde yeralrrsa 

alsm, gerek parti grubu gerek §ahs1 adma soz alan biltiln milletvekilleri sozbirli etmi§cesine, dinin 

toplum ya§ammdaki derin oneminden sozetmekte; haz1rhklan silren kurulu§ kanunun bir an once 

tamamlanmas1 yonilnde dileklerini belirtmekte; din adamlarmm gelirlerinin arttmlmas1 icin varolan 

liizumu ifade etmekte ve inane hiirriyetinin onemini vurgulamaktadrr! lroni bir tarafa, bu durum, dinle 

ilgili konularm siyasi beklenti ve kaygdara nas1l malzeme oldugunun aclk bir gostergesidir. Siyasi 

ya§amda cok partili doneme gecildigi 1945 sonras1, aynen CHP'nin iktidan kaybetmemek amac1yla dinle 

ilgili konularda o gilne kadarki siyasasmdan yapugi bilyilk donii§ gibi, 1965 s~imlerine hazrrlanan siyasi 

partilerin de oynad1klan koz din ile ilgili konular olmaktadrr. 

1965 secimlerinden bir zaferle clkan AP, sonraki icraattnda dajla a¥Ikca goriilecegi ilzere, 
. . 

lslamc1 cevreleri de ho§nut edici siyasasm1 biltceden Diyanet l§leri kurumuna aynlan paylara da 

uygulam1§; toplam biltceden aynlm1§, Ba§kanhk tarihinde goriilen % 1.89'1uk en yiiksek pay, 1966 

biitcesinde yeralm1§tir. Kurumun biitce tarihindeki ii9iincii istisnai yll olan 1967 de, biit9enin AP iktidani 
! 

doneminde hazrrlanmasmm bir sonucu olarak goziikmektedir; bu kez toplam bii19enin % 1.78'i Diyanet( 

l§leri Ba§kanhg1'na tahsis edilmi§tir. 

ANAP iktidar1 doneminde hazirlanm1§ olan 1990 ve 1991 biltceleri de, kalan diger iki 

istisnai y1h olu§turmaktadlr; 1990 y1h genel bdt9esinin % 1.23'il, 1991 y1h gene! biit9esinin ise % l.16's1 

Diyanet l§leri kurumuna ayrdrn1§tir. A§ag1daki grafik, amlan baglamda farkhla§an oranlar1 gorse! 

olarak ortaya koymaktadir: 

572 Bu gorO§me tutanaklari igin bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, I, 39 (1965), 677-698. 

f::,10<\", 
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b) Mabetlerin Hukuksal Statiisii ve tlgili Diizenlemeler 

Prof.Dr.Onar'a gore, "amme hizmetlerine tahsis edilen ve bu hizmetle maddi veya manevi s1kx 
' 

\' ', , . '1' -:< 

bir alakas1 bulunup onun bir unsuru veya mtltemmim ctlz'tl say1labilecek mljlb.iyette olan binalar", amme 

emlaki kategorisindedir ve "camiler ve buna benzer ayniyle intifa edilen vakiflar da gerek tarihi ve smai 

k1ymetleri ve gerek umumun istismaline ve istifadesine arzedilmi§ veyahut . bir hizmete tahsis olunmu§ 

bulunmalan itibariyle bu kategoriye girer"573. 

Kamu mallanm kamusal mallar-ozel mallar olarak sm1flandiran Prof.Dr.Duran'a gore ise, 

" .. cami, mescit, kilise ve havra gibi mabedler, otekilerden (yollar, meydanlar koprtller, park ve bahs;eler, 

korular, deniz, gOl ve akarsular gibi kamunun ortakla§a ve serbests;e yararland1g1 yerler; askeri tesisler, 

bOlgeler, barajlar, enerji santralleri, yalmz yetkili ve ilgililere as;1k binalar, ara§tirma ve bilgisayar 

merkezleri ve benzerleri gibi kamu hizmetlerinde kullamlan mallar; hizmete ozel binalar, okul, hastane, 

miizeler, kitaphklar gibi kamu hizmetlerinde kullamlan ve kamunun hizmet dolayJS1yla yararland1g1 yerler; 

otlak, yaylak. ki§lak, batahk gibi koy orta mallan) farkh yanlara sahip ayn hirer s;e§it kamusal mal 

olu~turur"574. 

Ote yandan, 18 mart 1924 tarihli ve 442 saytl1 Koy Kanunu1575nun 2 nci maddesine gore 

koy camii bir orta mahdir. Kanun 13 ilncil maddesi 14 ilncil flkras1yla, koylilniln zorunlu olan i§leri 

arasmda koyde bir mescit yapmay1 da katmI§tlr. 44 ilncii maddenin 2 nci ftkrasma gore Koy lhtiyar 

Meclisi, cami gibi koylilye faydah olan i§leri yapmak il(in istedigi yeri kar§tl1g1m Odeyerek saun alir. 

Kammca camiler ve diger mabetler, Yarg1tay Dordiincii Hukuk Dairesi'nin 20 

may1s 1985 tarihli ve E.1985/398-K.1985/5074 say1h kararmda576, kamu mallarmda aymm 

ol<,;iltiinii a<,;1klarken kulland1g1 "mal kamu hizmetinin gortllmesinde <Jnemli rol oynuyorsa, kamu mahdrr. 

Burada maim, yalmz kamu hizmetine tahsis edilmi§ olmas1, onun kamu mah olmas1 is;in yeterli degildir; 

bunun yanmda malm, hizmetin bir unsuru veya onun tamamlay1c1 pars;as1 olmas1 da gereklidir" ifadesi ve 

buna «kamusal mal» tammmda ekledigi, "kamu tarafmdan yararlan1lanlar" nitelemesi 9er9evesinde yerahr 

ve baz1 ozellikleri olmakla birlikte hirer kamu mahdir. Kamu emlaki hukuki rejimi tilm ozellikleriyle 

bu grup mallar i9in de ge9erlidir: devir ve ferag edilemez577; haczedilemez; zamana§1m1 yoluyla ozel 

573 S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esaslan, Istanbul 1966, 1317. 

574 L.Duran, "Kamusal Mallar Olc;OtO", 44. 

575 Kanun'un metni ic;in bkz. DOstur, Ill, 5 1931), 336; R.G. 7 nisan 1924-68. 

576 Anilan karar, Yarg1tay Kararlan Dergisi, XI, 10 (ekim 1985), 1454-1458'de yaymlanm1§t1r. 
577 Jaschke bir eserinde, 1928 y11Inda lstanbul'da bir caminin Halk Partisine sat1ld1gm1 belirtmektedir.i 

Yeni TOrkiye'de ls!am/Jk (qev.Hayrullah Ors), Istanbul 1972, 66. ·' 
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ki§iler tarafmdan kazamlamaz; haklannda tahrip, calma gibi filler balammdan ozel korunma hiiktimleri 
. 'd 

: . . L · . . ·~'. :- i 
uygulamr; her tiirlil resim ve vergiden bag1§ikllf; kamula§tmlamaz. 6570 sayili v¢ 18 may1s 1955, 1:1;\rihli 

r - ~ ' 

·i·;•,. ·,- ! 

Gaynmenkul Kiralan Hakkmda Kanun578•un 1 inci maddesinin ikinci fikras1, "Mabetler kiraya 

verilemez ve ibadethane haricinde hict bir i§ ictin de kullarulamaz11 579 hUlcrniinil getirm~tir; oysa bu 

hukuksal bir diizenlemeye hie gerek yoktur. Kamu emlaki kuram1 ve hukuki rejiminin oziinde yeralan 

olanaks1zhg1 Prof.Dr.Duran, "Gerc;i, Amme Emlaki Nazariyesine gore, ldarenin bu kabil mallardan (krumus:al 

mallar) baz1 hususi ve istisnai §ekillerde bir takim menfaatler te'min etmesi caiz ise de, bunlar fizerinde kira 

gibi §ahsi haklar tesisi suretiyle fayda saglanmas1 hukuken imkans1z ve memnudur" ciimleleriyle ifade 

etmektedir580. 

1982 say1h Kanun'la degi§iklige ugramam1§ oldugu icin 633, say1h Kanun'un, hukuken hala 

yiiriirliikte olan 30, 37 ve 38 inci maddeleri, giiniimilz mevzuatmda da yeralan vak1f tiirlerine bagh 

camilere ili§kin diizenlemeler icermektedir. Giiniimilzde de camiler, mazbut vak1flara bagh olanlar ve 

miilhak vak1flara bagh olanlar §eklinde bir hukuki diizene tabidir. 

Mazbut vaktflar ayn ayn ki§ilige haiz olmakla birlikte, dogrudan dogruya devlet 
i " f 

tarafmdan idare olunan vak1flardir. Buna kar§llik miilhak vak1flar miltevellileri tarafmdan yonetilir; 

!dare bunlar1 yalmzca gozetim ve denetimi altmda tutar. Mazbut vaklflarla millhak valaflar arasmda, 

1darenin yonetime katilmasmm tarz ve derecesi bak1mmdan fark vardir : mazbut valaflar dogTudan) 

dogruya !dare tarafmdan yonetildikleri halde miilhak valaflar vakl.f senedinde gosterilen miitevellileri: 

tarafmdan yonetilmektedir, ancak denetimin kapsammm geni§ligi yer yer yonetime katilmay1 da 

ir;erir. 581 

Vak1flar, 3 mart 1340 (1924) tarihli ve 429 say1h Ser'iye ve Evkaf ve 

Erkamharbiyei Umumiye Vekaletlerinin ilgasma Dair Kanun'un 7 nci maddesi, "Evkaf 

umuru, Milletin hakiki menafiine muvaff1k bir §ekilde halledilmek fizre bir mtidtidiyeti umumiye halinde 

§imdilik Ba§vekalete tevdi edilmi§tir" hiikmii uyannca 3 haziran 1935 tarih ve 2762 say1h Vak1flar 

Kanunu582•yla kurulmu§ olan Vak1flar Gene! Miidiirliigii'ne baghdir. Mazbut vaklflar Valaflar Gene! 

Mildilrliigii'niin tiizel ki§iligi icindedir. Genel Miidilrliik bunlann malvarhgi ve wrsonelini de do~dan 

578 Bkz. DOstur, Ill, 36 (1955), 469; R.G. 27.5.1955-9013. 

579 YOksek Se11im Kurulu Ba§kanh~1 27 arahk 1966 tarihli ve 1966/230 say1ll karanyla, "sand1k kurulunca 
gerekli gorOldOgOnde, oy verme sand1klannm mabetlerin bilfiil ibadet eclilen k1s1mlan dt§mda kalan elveri§li yerlerine 
konulabilecegine" hOkmetmi§tir. 

580 L.Duran, /dare Hukuku Mese/e/eri, 2.bas1, Istanbul 1964, 152. " ; c 

581 Bu konuda bkz. S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esaslan, Istanbul 1966, 674-675. Vak1tf'.;*·j; 
kurumunun koklerine ili§kin olarak da bkz. A.AkgOndOz, Islam Hukukunda ve Osman/I Tatbikatmda . ,,, 
Vaklf MOessesesi, Ankara 1988, 286-288. ' ' 

582 Bkz. DOstur, Ill, 16 ( 1935), 1293. 
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dogruya yonetir. Ote yandan Vak1flar Genel Miidiirliigii, ayn ayn tiizel ki§iligini koruyan ve 

miltevellileri eliyle yonetilen miilhak vak1flan da denetleme yetkisine sahiptir. Bu yetki, 1dare'nin genel 

anlamda sahip oldugu kolluk yetkilerinden Ote, bu kurumlarm i§levleriyle ilgili bir niteliktedir.583 

V aktflar Genel Miidilrlilgiince mazbut vaktflar arasma alman miilhak: vaktflara bag~(eami 
: t?--:~ - ;: r -:- :_::;', --~· i. 

ve mescitlerdeki imam-hatip ve miiezzinler, 633 say1h Kanun'un 38 inci maddesi geregi, ertesi bii~e y1h 

ba§mdan itibaren Diyanet l§leri Ba§kanltg1 maa§lt veya iicretli kadrolanna g~irilirler. Miilhak vaktflara 
I·- J, 

bagh cami gorevlilerinin ise, bir kismmm iicretleri Vaktflar Genel Miidilrliigii, geri kalanmm da, 
; 

miitevelli heyetleri tarafmdan Odenmektedir. Bunlardan iicretlerini Vaktflar Genel Miidilrliigil'ndeni 
r.·bi· 

~ -;'; i :~ ~ 

alan cami gorevlilerinin atanmasmda, vakfm ko§ullanndan ba§ka 633 say1h Kanun'da belirtilen ,,, 

ozellikler aramr. 

30 uncu maddeye g5re de, mazbut vaktflar arasma ahnmt§ ve ahnacak cami ve mescitlerin 

aydmlatma, 1sttma, ve bak1m giderleri i9in her y1l Vak1flar Genel Miidilrlilgii biit9esine konulacak 

odenekler bir taraftan Hazinece irat ve diger taraftan bu hizmetlere harcanmak iizere Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1 biitr.;esinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanhg1'nca Odenek kaydedilir. Bu arada, 633 say1h 

Kanun'un, Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal edilmi§ olan 1982 say1h Kanun'la degi§iklige ugram1§ 

maddelerinden biri oldugu i9in yiiriirliikte olmayan 14 ilncii madde geregi cami, mescit ve miiftiiliiklerle 
I i • i 

din hizmetinde kullanilan bilumum yerlerin ve buralardaki e§ya ve demirba,§lann baktm1 ve korunmas1 

ile ilgili her tiirlii i§leri diizenlemek Donatim Miidilrliigii'niin gorevleri arasmdadrr. 

Yeni cami ve mescit yaptmlmas1 hususunda Devlet bil~esine Odenek konulmamak~drr. , 
' ' j 

Esasen lslamda 5teden beri mabetlerin halk eliyle yaptinlmas1 ah§Ilagelmi§ olan usuldilr. Giiniimiizde1 

bu icraatl 9ok9a yiiriiten, cami yapt1rma demekleridir. Ancak devlet yer yer gerekli maddi yard1m1 da/'(:~ 

saglamaktadlf. 14 §Ubat giin ve 15159 say1h Resmi Gazete'de yaymlanarak yiiriirliige giren 

Camilerini Yaptiracak Koylere Yapilacak Malzeme ve Yard1m Fonu Yonetmeligi, 

ilgili diizenlemeleri saglayan mevzuata bir ornektir. 

2. Tiirkiye Diyanet Vakf1 

Tiirkiye Diyanet Vakf1, Ankara l l'inci Noterligi'nde diizenlenen 13 mart 1975 giin ve 9125 

yevmiye no.lu senetle kurulmu§, Ankara Asliye 14 iincii Hukuk Hakimligi'nin 7 nisan 1975 gilp ve 
t 

E.1975/203, K.1975/194 say1h ilam1yla Vaktf Senedi'nin tesciline karar verilmi§tir. Vakfm kurulu§u, 

583 Vak1flar Genel MOdOrlOgO .konusunda ayr1nt1ll bilgi i~in bkz. S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi 
Esas/an, Istanbul 1966, 894-896. 
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Vak1flar Gene! MUdUrlilgO'nce Resml Gazete'nln 8 may1s 1975 gUn ve 1S230 say1h nOshns1n1n lS inci 
• I 

I 

:myf asmda ilun cdilmi~tir. 1 .. I 1 

I ' 

Vuk1f Scnedi'nin 2 nci mad<lesinde vakfut nmac1, "lslArtt dinlnin gcr~ek hUviy~1tlytc( 

1an111lmu.smda, 1oplumun din konusunda aydmlaulmasinda Dlyanol 1,1eri Botk.anhJ
1

1'rta yardmtc1 ve ~!sleltt :~ :· ' ~ !' . ~ .· ... , . : ~ 

. ! 
olnll1k, i:eroken ycrlcrdo qaini YllPJP donatmak, fakir h11sialttr !~In tcclavl kuruntlllft ll\'IP i~letmek, zckal fiue , . 1 

gibi mU:;IUman vi11and~lanm1~ tarafmdun y11p1lacllk ynrd1mlrm t11rtl11.t1na uygurt olllrnk toplumdakl ihtiya~ 

sahiplerine intikul 1mirerek ~oayal yurd1m vo hll.llleti goliwtirmektlr" $Cklinde ifude edilmi~tir. 

Tilrldye Diyanet Vakf1, bu nmav ~er~eveslndc goroldogortde t\d1yla uyumlu bir diyani 

vak1ft1r584. Ancak Vakfm fa1lliy0Ueri ve Ozellikle OrgOtlenmcst. bcllrll bir mnl varlt~m1 

gcn;eklO§lirmck isiedigi amuca OigUleml~ bir Ozel hukuk Lllzel kl~lslnin Otcslndc oldugunu 

scrgi1omettedir. TUrkiye Diyane1 Vak/i Dokutuncu DtJMm 9at11ma Progrr.imi (1989-1991) bn$hkh 

MUTEvELll HEYET 
GEN£l SEKRETERI 

TlJHKtYE DlYENET VAKFI 
TE~K1LAT ~El\IASI 

GENEL KURULU 

MOtevELLI HEVETI 

GENELM0D0R 

0.MI Md.. Yrcl. 

leftA l(UR\JlU 

·i 

,., '.I I. 

....... UV.. 
.,... 060 . Ml>OGld.000 

1 • . -. · • • -t • ~ 

S84 Bu konuda ayrint11! ac;1klama lt;;ln bkl. H.GOnerl, rtlrk M9dtln/ Xanunu lt;1$1ndt1t1 Vaktlta Ama9 
Kavram1 ve Amacma gotfJ Vakil Tar/er/, Ankara 1976, 175·221. 

j 
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Vakfm yapllanmasma model olarak "devlet" in almm~ oldugu en az bu §ema kadar, 

tiimiiyle devlet memurlarma ili§kin bir hukuksal diizenleme niteligi ta§1yan ve Vakil Milteveml 

Heyeti'nin 13 ocak 1985 tarih ve 4 say1h karanyla kabul edilmi§ olan "Tili'kiye Diyanet Vakf1 PersoneI1 . .'l~~>lr\t,' 
.}-;,,:·;-''. 

Talimati "ndan da ac1kca bellidir. Vakfm faaliyetleri arasmda, "yurtiryindeki ve y11rt d1§mdaki 

vatanda§lanm1za ir§ad ekipleri gC>ndermek" dahi vard1r; bu durum akla, !dare icinde yeralan ilgili birimin 

gorev ve i§levini yerine getirmekten aciz oldugu d1§mda ba§ka bir sebep getirememektedir. 

Vak1f Miitevelli Heyeti'nin 20 mart 1986 tarih ve 76 say1h karar1yla kabul edilmi§ olan 

"Tilrkiye Diyanet Vakf1 ~ubeleri <;ali§ma Talimat1"mn 10 uncu maddesi geregi §Ube yonetim kurulu ba§kam, 

§ubenin bulundugu ii veya ilcedeki miiftii ya da vekilidir. Vakfm personelinin biiyiik cogunlugun aym 

zamanda Diyanet l§leri Ba§kanhw personeli de olmas1, bir cok baklmdan biiyilk sakmcalara yol acacaktrr. 
'I 

Bu konuda ilk akla gelen, herhangi bir nedenden bir zarar olu§tugunda prtaya clkacak sorumluluk 
\ I 

sorununun hangi esaslara gOre, ne tiir hukuk uygulanarak cOzilmlenecegidir.' Son tahlilde bir Ozel hukuk 

faaliyeti olan vak1f i§lerinin kamusal nitelikte ve Ozellikte faaliyetlere Orgiin bir nitelik kazanmasma 

Prof .Dr. Hatemi tarafmdan yOneltilen ele§tiri, bu konuda ba§ka bir yoruma gerek 

ni teliktedir585: 

"Dikkati ryeken bir diger husus da §Udur: TUrkiye'de, kamu hukuku alanmda "i§ 

yapmak" isteyen ki§ilerin kar§isma ylkan "biirokratik engeller"den l>teden beri yak1mhr. 903 

say1h kanun "cazip" hUkilmler getirince, ikinci Me§rutiyet'de ahp yilrilyen "dernekyilik 

ak1m"na benzer bir ak1m, bu defa da vak1f hukuki ryerryevesinden yararlanmak Uzere kendisini 

gl>stermi§tir. Bl>ylece, her bakanhgm, her kamu kurumunun ve her mahalli idarenin yanmda, 

ilkokullarm yanmdaki "okul-aile birlikleri"ni veya koruma derneklerini andmr biryimde 

"koruma, destekleme, gilrylendirme vs. vak1flan" kurulmak istenmektedir. Bu vak1flar sadece 

"paray1 verip", "dildilgil yalmay1" kamu tilzelki§iliklerinin yetkili organlarma b1raksalar, bu 

uygulama kanimnda endi§eye kap1lmak yersiz gl>riilebilir. Oysa, vaktf yl>neticilerinin kamu 

tilzelki§iliginin irri i§lerine kar1§mas1 sonucunu doguracak dolayh ve dolarnbarrh yollara 

girilmesi, "hirybir kimse veya organ, kaynag1ru Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi 
!;, .• _:· 'l ' 

kullanamaz" diyen Anayasa ilkesine (m.4/son) aykm olur. Aynca, ·bu;, vaktflar dolaylSl ile, 

bask1 gruplanm kamu hizmetlerinin gl>rUlmesi i§levleri Uzerinde olumsuz, kamu yaranna 

aykm etkilerine yol ary1labilir. "TUrkiye'yi GUrylendirme Vakf1" ad1 altmda bir vak1f 

kuruldugunu, bu vakfm yl>netim kurulunun bakanlar kurulu gibi 9ah§t1g1ru bir an iryin 

dil§ilnelim. Bu l>rnek nasil ryarp1c1 ise, bir kamu tUzelki§iligi ile bir 5zel hukuk tUzelki§iliginin 

fazla "iryli-d1§h" olmasmm da ryarp1c1 g6rilnilmler dogurabilecegi hesaba kat1lmahdrr. Devlet 

tilzelki§iligi iryin sakmcah gC>rUlebilen bir uygulama, Devlet dt§mdaki kamu tilzelkil§ilikleri 

iyin de kendi ryapmda ve boyutlarmda sakmcahd1r. Hele bu vaktflar1 kamu tUzelki§ilikleri 

bizzat kuruyorsa, buna imkan olup olmad1g1 karnu ttizelki§ilerinin "ehliyet"i ary1smdan 

585 H.Hatemi, "Onceki Hukukumuzda ve TOrk Medeni Hukukunda Vak1f Kurumuna lii§kin Baz1 Sorunlar ve 
DO§Onceler", Istanbul Oniversitesi Mukayese/i Hukuk Ara$f1rma/an Dergisl, 14 (1978), 78-79. 
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incelenmelidir. Kamu tllzelki§iligi degil de bu tllzelki§iligin yetkili makam veya .kurullannda 

gorev Ii olan ki§i veya ki§iler hirer "ferd" olarak kuruyorlarsa, bu davra.tll§m; saikleri lizerin4e' · r 
{,·, - ·t - •' :; I 

di!§i!nlilmelidir. Geryekten s1k1c1 ve yarars1z blirokratik engeller dolarulmak isteniyorsa:,' ' f 
l···' 

ile "kanuna kar§1 hile" istekleri mevzuat gozden geiirilmeli, "te§ri'i mudahale" 

sondi!ri!lmelidir. Kamu hukuku kurallarmm hakh ve yararh denetim, kurallar1 dolarulmak 

isteniyorsa, yine kanuna kari§1 hileleri onleyecek tedbirler almmahchr. Ne olursa olsun, 

"dolayh yoldan da olsa, kamu gliclinlin ozel hukuk ti!zelki§ilerine aktar1lmas1 .onlenmelidir." 

Derhal belirtelim ki, bir kamu tllzelki§iligine mali destek saglama amac1, me§ru 

olmayan bir amay degildir. Yap1lacak §ey, bu amayla vakif kurulmasm1 onlemek degil, sadece 

vak1f senetlerini iyi inceleyerek "kanuna kar§1 hile"leri, bu yol ile kamu hukuku kurallarmm 

denetiminden kay1mlmasm1, · kamu mal ve gelirlerinin ozel hukukun serbesti alanma 

aktanlmasm1 ve bask1 guruplannm kamu yarar1 amacmdan saptmc1 etkilerde bulunabilmesini 

onlemektir." 



... .. .. .. .. 
U<;UNCU BOLUM 

Tiirkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet 1§Ierinin Orgiitlenmesi 

Baglam1nda Devlet-Din 1,li§kileri Uzerine Tezler 
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A. Bir ldeoloji Olarak Tfirkiye'l Dinin Yeri 

Din, ki§ilerin yalmzca C>zel ya§antilarrda ki§isel davram§larm1 belirlemekle yetinmez; 

aym zamanda ki§iye toplum fr;indeki ili§kilerinde d~ yol g5sterir. Dinin ki§isel davranI§lar iizerindeki 

etkisi ahlak:m konusudur; C>te yandan toplumu ilgilenwren olaylarm yorumu olarak: dinin konusu siyaset 

alanma girmektedir. 

1deolojilerin, "belli bir ytkar yonilnden toplum olaylannm, yine aym y:ikar yon\inden 

yozUmlerini ve takmtlmas1 gereken tutumlanda i~eren yorumlamas1 11 586 olarak: tammlanmas1 durumunda, 

din de miikemmel bir ideoloji omegi olmaktadir. Prof. Dr. Serif Mardin'in kullanm1§ oldugu kavramla 

din, "yumu§ak" bir ideolojidir; yani, sistematik bir ~ekilde incelenmi§, temel teorik eserlere dayanan, 

s~kinlerin kiiltiiriiyle smirlandmlrn1§, icerigi kuvvetli bir yapmm kastedildigi "sert'' ideolojilerin 
I 

ak:sine, kitlelerin cok daha §ekilsiz inane ve bilgisel s\stemlerinden olu§ur587. 

Cumhuriyetin kurulu§undan itibaren, :tslamiyet gibi tarihin gidi§i ve siyasal yapmm 

niteligi Tann'nm yeryiiziinde kurmak: istedigi diizeni yans1tmasmdan C>tiirii tarihe ve siyasal yap1ya 
I 
' 

biiyiik agirhk veren588 bir ideolojinin, ulus ideoloj:isini ve bilincini benimsetmeye cah§an Kemalist 

586 B. Sezer, Top/um Fark/Jla§malan ve Din Olay1, Istanbul 1981, 215-216. 
587 $. Mardin, Din ve /deoloji, Ankara 1969, 6; "Religion As Ideology", Prof. Dr. Yavuz Abadan'a 

Armagan, Ankara 1969, 193-194. Ancak dinin bir inang sisteminden ate, siyasi bir dil olarak farkllla§ma 
yonilnde kullarnlmas1yla "yumu§ak ideoloji" niteliginden g1kt1g1 kan1smday1m. 

588 "lslamda din ve dOnya i9in ayn ayn hakikat yoktur. lnsan fiileri bu iki alem i9in aym bir kanuna, yani §eriate baghd1r. 
Binaenaleyh cismani ve ruhani kuvvet birdir ve bu kuv\'.eti halite-sultan temsil eder." Bkz. A.F.Ba§gil, Esas 
Te§kilat Hukuku (l.Cilt:Tiirkiye'nin Siyasi Rejimi ~e Anayasa Prensipleri}, Istanbul 1960, 75; "lslami 
sistem i9inde hi9bir dOnemde, siyasal laikli!:lin uyguland1g1 gorOlmemi§tir, qOnkO lslam'm ortodoks yorumu, devlet ile 
dini birbirinden ay1rmaz". Bkz. l.Huseyn, "Hilafet Sonra51 lslam'm Tarihsel Bir lncelemesi ve Yeni Bir lslami 
Dilzen Aray1§1:1924-1969 Donemi", (Crescent International : 16-30 haziran 1988'den gev.M.Kilr§ad 
Atalar), lktibas (Haziran 1990), 33. Ayrica, lslamiyetin teolojik olarak sosyal ve siyasal yap1y1 
onemsemesi ve bu yapmm me§ruiyetini kutsal bir gilce bagl;;amas1 hususunda bkz. D. Little & J. Kelsay 
& A.A. Sachedina, "Human Rights and the Conflict of Cultures: Western and Islamic Perspectives on 
Religious Liberty, Columbia - South Carolina 1 ~88, passim. Ozellikle bu kitabm iginde bkz. A.A. 
Sachedina, "Freedom of Conscience and Religion in the Qur'an", 53-90. Prof.Dr. Cahit Tanyol ise 

I 
hukukun devletin iskeleti oldugunu, Hristiyanllkta ikisi arasmda bir bag mevcut degilken lslamiyette 
ikisinin birbirlerine bagll olmasmdan otilril Avrupai !laikligin lslamiyette mOmkOn olamayacagm1; ancak 
geli§meye agik do~as1 geregi "harigten ithal edilmi~ bir laiklige ne ihtiyac1 ... ne de ilgisi" olmad1gm1 ileri 
sOrmektedir. Bkz. Laiklik ve lrtica, Istanbul 1989, ~64-266. Bu gorO§O kar§.: "Kapitalizm, komunizm gibi 
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kadrolar icin en bilyilk rakip olacag1 ortadayd1. Her§eyden l>nce, tslamiyet'e gl>re me§ru otorite Allah'm 

otoritesini yans1tan otoritedir. Egemenligin millete ait oldugunu savunan Cumhuriyetci gOril§le 

celi§kidedir. Guclu rakipten kurtulmak isteyen MusMa Kernal ve yanda§lari, Once kuramsal diizeyde 

dini degi§tirmek icin giri§imlerde bulunmu§l ancak uygulamaya koymadan bu projeden 

vazgeymi§lerdir589. Bunun iizerine, dinin bireyle ann arasmda bir mesele oldugunu One siirillmek 

suretiyle vicdanlara itilmesi siyasas1 gildillmeye ba§ anm1§br590; ki bu, siyasal ve toplumsal ya§amda 

gercekle§tirilen Iaikle§tirme siirecinin bir parcasmJ ibarettir591 . 

Devrimle eski yOnetici sm1f yerini ! biirokrat ve aydmlardan olu§an ikincil elite 
I 

birakm1§ti592 Bir yandan, olu§turulan yeni kuruknlarla yapilandmlan ilk cumhuriyet ekonomik 
I 

insan elinden ve kafasrndan g1kma sistemlerin ugrad1g1 degi§ikliklere bak1p da «mutlak dogrular sistemi" olan lslamrn 
da degi§ebilecegine inanmak, lslam1 tan1mamak olur." M. Dogan, "Ben «laik»im diyen ki§i mOslOmanllkta 
kalamaz ben mOslOmanim diyen ki§i de laik olamaz!..", Cuma, I, 18 (26 ekim-1 kas1m 1990), 46; 
" .. fOruat-1 lslamiye degi§meye kabil bir libas hOkmOnde degil ki, onlar tebdil edilse esas din baki kalabilsin. (Said 
Nursi)" l.l§tk, Bediiizzaman Said Nursi ve Nurcullik, Istanbul 1990, 128. Ota yandan bkz. " .. hayatm 
dinamizmine ayak uydurabilmek ic;On, bizzat $eriatin de dinamik bir bOnyeyle techiz edilmi§ olmas1 §artt1r.l§te bunun 
igOndOr ki bizzat Kur'an-1 Karim ve Resulullah tarafmdan ictihad mOessesesi ihdas edilmiljdir. ( .. ) Kitab ve Sonnet, 
bize, daha ziyade, fikir ve hareketlerimizin nirengi noktalanm verirler. ( .. ) ananevi §ekliyle f1khm da kifayet 
etmiyecegi, diger bOtOn ilimlerden, hatta muas1r felsefi t~fekkOrden dahi istifade etmek laz1m gelecegi, a§ikar bir 
hakikattir." Yesevizade, Laisizm (lime Gore DinJDOnya MOnasebeti), Istanbul 1986, 180-181 ve 
"Gergekte (lnkarc1lar ya da sentezciler ne derse desin) !(SLAM lslamd1r, Laiklik de Laikliktir. Bir ba§ka ifadeyle, 
tamamlanmu1 ve se~lmi§ Hak Din olan !SLAM ile Laikligi ,ya da sekOlarizmi SENTEZLEMEK, veya mOslOman bir 
kimsenin aym zamanda LAIK olmas1 !SLAM A<;ISINDAN (nomkOn gorOlmemektedir." M.E.Gerger, Din, Siyaset, 
Laiklik, Istanbul 1989, 34-35. 

589 1928'de llahiyat FakOltesi'ne haz1rlat1lan "refer~ projesi" ve akibet i hakktnda bkz. S. Albayrak, 
TOrkiye'de /s/amc1/Jk-Bat1c1/ik MOcade/esi, 331-338. Prof. Dr. Mard in, lslamtn ba§tndan beri, lslami 
inanc;lann ilkel safhg1yla korumay1 devlet birimini korumak kadar onemli sayan bir ak1min varoldugunu; 
devletin bu safhg1 ortadan kald1racak egilimler gostermesi durumunda deviate kar§I kondugunu ileri 
sOrmekte ve bu tutumun Islam tarihinde ve Osmanl1 tarihinde beliren uzun bir halk ayaklanmalan 
geleneginin tarihsel-toplumsal ic;erigini olu§turdugunu kaydetmektedir ($. Mardin, "Sivil Toplum", 
Cumhuriyet Donemi TDrkiye Ansiklopedisi, VII, 1922). Bu arada Mete Tungay'a gore, anilan komisyon 
raporunun hic;bir zaman uygulamaya konulmamastntn olas1 nedeni, din adamlarmm yeniden gOc;len
dirilmekten c;ekinilmesidir. Bkz. M. Tunc;ay, TOrkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yonetimi'nin Kuru/mas1 
(1923-1931 ), Ankara 1981, 220 ve "Laiklik", Cumhuriyet Donemi TOrkiye Ansik/opedisi, II, 572. 

590 Niyazi Berkes'e gore, modern laik devletin benimsedigi gorO§, dinin ki§isel vicdan inanc1 sorunu 
olduQu gorO§One dayan1r. Bkz. N. Barkes, "Toplumbilim Ac;1smdan Din-Dunya Kurumlari Arastndaki lri§ki 
TOrleri", Teokrasi ve Laiklik, Istanbul 1984, 22. Ayni gorO§On ba§ka bir ifadesi ic;in bkz. B.Savc1, Laik 
DD$Dnce ve Hareketin Gerilemesindeki Tehlike, Ankara 1958, 6. Ancak lslamc1 kanattan bu gorO§lere 
kar§t c;1k1lmaktad1r. Bir panelde konu11an $evket K~an kendisinden daha once sozalm1§ olan Prof. Dr. 
Bahri Savc1'y1 ele§tirerek gorO§lerini, "Sayrn Savc1, ~em dini vicdanlara hapsetti, hem de laikligin dine sonsuz 
ozgOrfOk kazand1rd1grn1 iddia etti. Bu bir geli§ki degildir d~ nadir? Din vicdanda kalmaz ki, insan hayatma yans1r, 
buradan toplum hayatma yans1r. Boylece toplumda sorekli geli§meler kaydedilir." §eklinde ifade etmektedir. Bkz. 
"Din, vicdanlara hapsedilemezl", Milli Gazete, 12 eylOI 1989, 6. 

591 Prof. Dr. Aydan Aybay, devrim iktidarlan olarak 1nitelediQi tOr siyasi iktidarlann, toplumdaki yap1sal 
deQi§ikliklere yonelik eylem planlart ic;inde, din kurumunun oteki toplumsal kurum ve ili§kilerle olanak 
olc;OsOnde ilgisinin kesilmesini hedefledigini ifade etmektedir. Bkz. A. Aybay, "Devrim Ac;1smdan Laiklik 
ltkesinin Olu§umu ve 6nemi", Atatilrk 100. Y1/ K~nferanslan, Istanbul 1981, 91. Aynt yaz1 Istanbul 
Barosu Dergisi AtatDrk 6ze/ Say1s1, LV, 10 - 11 - 12 (ekim - kas1m - arallk 1981), 407 - 412'de de 
yay1mlanm1§t1r. 

592 Bu kavram ve s1n1fsal saptama ic;in bkz. S. N. Eisenstadt, "The Kemalist Regime and Modernization: 
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diizeninin de etkisiyle kuvvetlenen yeni bir yonetici sm1f; ote yandan siyasal me§ruiyet ilkeleri ve 

toplumsal sm1rlarla sembollerde g5riilen farklda§ma; merkez-9evre ili§kilerinin modemle§meye dogru 

ideolojik yeniden yap1lanmas1yla ilintiliydi. Devrimin ilk y1llannda rejim tiimiiyle yonetici sm1f 

tarafmdan kontrol edilmekle birlikte, bu geli§imleln sonucu olarak siyasal kat1hm olanaklan daha 

geni§ gruplara ula§t1. j 

Bu arada Cumhuriyetin kurucu kadrollnm Ul.iklik siyasas1 9er~evesinde 5ngoremedikleri 

bir husus, modernle§mi§ toplumlarda dahi dinin in ,anlarm siyasal davram§mt etkileyen fakWrlerden 
I 

biri olabildigidir593. Bir yandan ekonomik ve sosyal yoksunluklarm, tite yandan degerler baklmmdan 

ortaya ~lkan bo§luklann594 su9lusu olarak goriil~n devlet kar§tsmda toplumun farkh sm1flannda 

olu§an tepki, bir yandan resmi ideoloji d1§1 dinsel akimlar §eklinde goriilmii§595 ; ote yandan 

geni§lemekte olan katthm mekanizmalar1 kullamlarak bir siyasal isteme donii§mii§tiir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolarm gosterdikleri siyasalm yams1ra toplumsal 

olgular1 da Ul.ikle§tirme 9abas1 ve fakat yeni bir de$er yaratmada tam anlam1yla ba§anh olmamalar1 

sonucu596, Tiirkiye'de fertlerin ki§ilik ve kimlik kri~lerini halletmekte zorluk 9ekmi§ olduklan ay1knr. 

Ancak Prof. Dr. Kemal Karpat'm, 1kinci Diinya Sava§t sonrasmda Tiirkiye'de laikle§menin siyasal 

amacmm klsmen ba§anlmt§ oldugu yolundaki sap~mas1 da konunun bir diger boyutudur. Prof. Dr. 
I 

Karpat'a gore, kasaba ve koy halk1, dind1§1 konular1µ devlet tarafmdan daha iyi ve verimli bir §ekilde 
i 

yiiriitiilebilecegini; gene! olarak lslam'm modern ya§amm karma§1khg1 ve gereksinimleriyle ba§ 

edemeyecegini anlam1§ ve kabullenmi§Ierdir597. Kammca, tanman hukuki olanaklar sonucu ortaya \!lkan 

Some Comparative and Analytical Remarks", AtatDrk and the Modernization of Turkey (ed. J. M. 
Landau), Boulder - Colorado 1984, 9. 

593 Bu gorO§ ve sonu9lan iqin bkz. A. Y. Sanbay, "TOrkiye'de Siyasal Modernle§me ve Islam", Top/um ve 
Bilim, 29 - 30 (Bahar - Yaz 1985), 63. 

594 Aksi gorO§ i9in bkz. E. Z. Kara!, "Devrim ve Laiklik", AtatDrk, Devrim ve Laiklik, Istanbul 1968, 29 -
30. Ayni yaz1 aynca iki ayn derlemede de yaymlanm1§t1r: Laiklik /,Milli TesanOt Birligi Yaym1, Istanbul 
1954, 63 - 75 ve AtatDrk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler) (1935 - 1978), Ankara 1980, 203 - 205. 

595 Prof. Dr. Baykan Sezer, tarikatlann, Islam aleminin onderligini ele ge9iren Osmanlllann sOnni 
savunuculuguna ge9mesiyle 9eli§kiye dO§en u~surlarm muhalefet merkezleri olarak varllklann1 
sOrdOrdOkleri kanaatindedir (B. Sezer, Top/um Fark/Jla$malan ve Din O/ay1, 188). Ayni tepkinin, tom 
engellemelere kar§m Cumhuriyet doneminde de gorOldOgO soylenebilir. 

596 Prof.Dr. MOmtaz Soysal'a gore, "TOrkiye gibi dine dayah bir toplumdan laik bir toplum yaratmaya c;ah§mak, 
c;CizOmO olmayan bir problemi yapmaya kalkmakt1r. Hi9bir a§amada biz bu problemi c;Cizemeyiz, bu yeli§kiyi 
kabullenerek bu problemle olumlu bir §ekilde ya§amay1 Cigrenmemiz gerekir." Bkz. "Laiklik problemini 
9ozemeyiz", G0ne$, 14 ocak 1990, 3. Bu konuda ,mevcut oldugu iddia edilen ba§ans1zllk, TOrkiye'de 
burjuva devletin burjuva toplumundan once dog~u§ oldugu gerek9esiyle de ac;1klanm1§t1r. Bkz. K. 
Steinhaus, AtatOrk Devrimi Sosyolojisi (9ev. M. -4kka§), Istanbul 1973, 127. Ota yandan, bir diger 
gorO§e gore Kemalistlerin yanilg1s1, lslam'm sosyal yonOne kar§J tavn ahrken dinin bireyin ozel 
ya§ammdaki yerini yeterince onemsememi§ olma.lanndadir. Bkz. S. M. Akural, "Kemalist Views on 
Social Change", AtatOrk and the Modernization of Turkey (Ed. J. M. Landau), Boulder 1984, 128. 

597 K. H. Karpat, The Transition of Turkey's Political Regime To a Multi - Parti System, Ann Arbor -
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cami yapurma ya da fahri Kuran kursuna yard1m, imam-hatiplere yard1m, din gorevlilerine yard1m gibi 

dinsel ama9h dernekler, devlet di§mda bir tiizel ki§ilik §eklinde me§ru bir varhk kazanmaya ba§layan 

toplumun yerel killtiirel istemlerini bizzat kar§damLanrur598. Aynca bu orgiitler' siyasal istemlerin 
I 

me§fll siyasal orgiitlere ula§urtlmasm1 saglay1c1 bastci. gruplan olma i§levini de iistlenmi§lerdir. 
I 

Bu arada, siyasi partilerin dini "kullanbas1" iki farkh diizeyde goriilmektedir. Birincisi, 

dinin en azmdan kiiltiirel ve sosyal baglamda yadsmabaz bir olgu oldugu bilinciyle tiim siyasal partiler, 

dinsel istemleri farkhla§an diizeylerde tatlnin etlney~ 9al1§maktadrr599. Ancak 9izgileri ne olursa olsun 

tiim partiler, varolan anayasal diizeni korumay1 yegleyen ideolojilere sahiptir. Diger taraftan, 

Tiirkiye'deki me§ru siyasal orgiitler arasmda lslaip ideolojisine sahip sosya-ekonomik tabam ilk 

do~dan temsil eden parti MSP olmu§tur. Prof.: Dr. Binnaz Sayan (Toprak)'ya gore, Kemalist 

aydmlarm devrim anlay1§mm kar§isma MSP, ilk defa olarak, yap1sal degi§iklikleri iyermeyen ikinci bir 

9agda§la§ma tammt getirmektedir. MSP'nin tamrrimda Bat1hla§ma, '!(agda§la§manm bir onko§ulu 

olmaktan 91kmaktadir600. Ancak MSP, 1slamc1 gruplarm ele§tirisinden kurtularnamt§; "dnzene" yapttg1 

muhalefet §eklinin "pasif" olu§u; diizenin bir "parf!(as1" haline geldigi su9lamalanyla kar§da§ml§ttr601 . 

Y illar boyu i9diizen i9inde verilmi§ olan kimlik miicadeleleri, giiniimiizde uluslararas1 

ili§kiler 9er9evesinde Tiirkiye'nin konumunun belirlenmesi; dogu-bat1 9at1§masmda lslami kimligin 6ne 

siiriilmesi yoluyla Batmm yaytlmac1hgma kar§t konulmas1 noktasma ula§mI§ttr602. Bu baglamda, 

Michigan 1974, 287. Ayn1 kanm payla§tld1g1 bir diger yap1t ic;in de bkz. Shaw & Shaw, History of the 
Ottoman Empire and Modern Turkey Volume N. R~tDrm, Revolution, and Republic: The fise of Modern 
Turkey, 1808- 1875, Cambridge 1977, 388. 

1 

598 Bu konuda, 1946 - 1968 y11lann1 kapsayan qir c;alt§ma i9in bkz. A. N. YOcekok, Tilrkiye'de 
Orgiitlenmi~ Dinin Sosyo - Ekonomik Tabani, Anka~a 1971. Prof. Dr. Mardin"e gore din, bu §ekilde art1k 
devletin kontrolOnOn dt§mda geli§mek imkanlann1 kazanmt§ttr (Din ve /deoloji, 125). Ayni sonuca 
ula§an bir diger inceleme i9in bkz. N. Abadan - Umit & A. N. YOcekok, "Religious Pluralism in Turkey", 
Millet/eraras1 Miinasebetler TDrk Y11/1g1, 10 (1969 ~ 1970), 31 vd. Ancak bu arada, anilan derneklerin 
ozellikle iktidara ge9en sag partiler tarafmdan "komohizm"e kar§t bir sObap olarak orgOtlendirilmi§ oldugu 
da unutulmamaltd1r. Bu 9erctevede derneklerin me~ruiyeti, ancak iktidar tarafmdan kendilerine verilen 
ya§am hakkt olgOsOndedir. Son tahlilde kolluk yetkileriyle de bu orgOtlerin ldare'nin denetimi altmda 
oldu!:)u da unutulmama!Jdir. 

599 Milli Selamet Partisi'nin propagandas1 ic;in yaz1lm1§ bir kitapta yeralan ele§tiri, bu bak1mdan ilginc;tir: 
"Her galen parti, tabii CHP di§mda, milletin dini duygulan~1 91c1khyor, fakat bir tOrlO Islam dininin prensiplerine itibar 
etmiyordu. BOylece de bOyOk bir din istismarc1s1 oluyorlard1. Ezanla vakit gec;iriliyor, Kur'an kurslan a<;1hyor, I. H. 
Okullan a<;1hyor, ama bir tOrlO Laik dO§Oncenin <;er<;evesinden <;1k1lm1yor, ve din ruhbanhktan kurtanlmaya 
bak1lm1yordu. Daha doi)ru bir deyimle, ruhbanllk haline getirilmi§ olan din sOmOrOIOp duruyordu (2 Karib, 1975 
Tiirkiye'sinde Nk;in MSP?, Istanbul 1975, 77)." Bu arada kanimc1, CHP'nin de dinin oy bak1mmdan 
onemini hi9 yads1mad1!:)1, 1927'deki VII. Kurultay kararlarmdan ve 1977'deki bir hOkOmet programmdan 
(bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, V. 1 (1979), 43) ac;1kga anla§tlmaktad1r. 

600 B. Sayan (Toprak), "TOrkiye'de Dinin Denetim l§levi", Ankara Oniversitesi Siyasa/ Bilgi/er Fakiiltesi 
Dergisi, XXXlll, 1 - 2 (1978), 185. 

601 A. Y. Sanbay, "TOrkiye'de Siyasal Modernle§me ve Islam", 62. 
602 6te yandan Barkes, Panislam ve lslamc1l1k ideolojisinde bir "sahte anti - emperyalizm" bulundugunu; 
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radikal lslamc1 gruplar icin, me§ru diizen icinde bir yer edinmek yerine; diizeni yads1y1p yeni bir toplum 

kurmaya yOnelmek esastlf603 . B6ylece, hie de geleneksel topluma ait tutumlar sergilenmemekte; tam 

tersine, varoldugu dil§iiniilen sorunlarm koktenci bir boziime ul~tmlmas1 erek haline getirilmektedir. 

Ote yandan degi§en sosyal yapmm604 e1siyle farkhla~ dii§iince, deger inany ve ylkarlan 

sonucu toplumun, hatta giderek geleneksel gruplanJ bu tavlf kar§ismda tepki gOstermesi de olas1dlr. 

Zira, tarnn top!umundan sanayi top!wnuna geci~te. tp!wnsa! yapu!a meydana ge!en degii'Jle dinde de 

degi§meye yol ayar. Yeni toplumsal yap1da din yenl bir icerikle, yeni bir konum kazamr. Son derece 

temelde ve geni§ degi§melerin yer ald1g1 Tiirk toplur.unda dinselligin degi§mesi de ka\!tmlmazdir605. 

Nitekim, Prof. Dr. Krray'm yapm1§ oldugu bir alan ara§t1rmasmm sonuylan bu konuda ilginc veriler 

iyermektedir606 . Tiirkiye'deki "killtilr devrimi" cogu zaman iddia edildiginin otesinde bir b~anya 

ula§IDl§tir607 ; tkinci Diinya Sava§m1 izleyen ek9nomik ivme de aym yonde kuvvetli bir etken 

olmu§tur608 . 

<;agda§ sosyoloji biliminde toplum ile din arasmdaki ili§kiler icin saptamlmaya yah§ilan 

bunun, Turk devriminin ikinci yarn olarak niteleyip uygarlik devrimi sorunu olarak adland1rd1g1 baglamda 
gerici kalmak zorunda oldugunu ve bu yaniyla da emperyalizmin kendisine yatkm oldugunu ileri 
surmektedir: N. Barkes, "AtatOrk ve Laikligin lki Kaynag1", Atatilrk ve Devrimler, Istanbul 1982, 166. 

603 TOrkiye'de bugOnkO lslami hareketlerin ic;inde, dOnyay1 gittikc;e reddeden bir egilimin hissedildigi 
kanisma vanlan bir inceleme ic;in bkz. E. Ozdalga, .rrorkiye'de lslami Uyanl§ ve Radikalle§me Ozerine", 
Journal of Islamic Research, JV, 1 (January 1990), 60. 

604 Prof. Dr. MObeccel K1ray'a gore, "degi§me sosyal yapmm her tarafmda zincirleme reaksiyonlar §eklinde kendini 
gosterir" ("Toplumsal Yap1 Analizleri lc;in bir Qerc;eve", Toplumbilim Yaz1lan, Ankara 1982, 15 -16). 

20 Ancak degi§menin daha da farkfJ bir boyutunu ortaya koyucu sonuc;fanyfa, Prof. Dr. Vergin'in, Eregli 
civarmdaki koylerde Nak§ibendi tarikat1 Ozerine yapt1g1 inceleme onemli ve ilginc;tir. Vergin, buralarda 
Nak§ibendi tarikat1 Oyelerinin yapt1g1 toplumsal ele§tirinin, ekonomik geli§meyle beraber toplumu istila 
eden yabanc1 degerlerin yaratt1g1 kOltOr bunallmmdifade ettigini anlatmaktad1r. Meydana galen yap1 ve 
kOltOr degi§ikliklerine kar§I bir set c;ekme denemesi olan Nak§ibendi hareket, ideolojik ve siyasal 
degi§ime kar§J direnmeyi ifade etmektedir. Vergin, Eregli'de gozlemlenen gelenegin "pseudo -
gelenek9ilik" oldugunu, ki bunun da zaten gelenegi,n ba§kala§masina i§aret ettigini belirtmektedir (N. 
Vergin, "Toplumsal Degi§me ve Dinsellikte Art1§", 9 ~ 28). 

606 M. K1ray, "Toplurn Yap1s1 ve Laiklik", Ord. Prof. Re§at Kaynar'a Armagan, Istanbul 1981, passim. 
Aynca farklila§an dinsel ic;erik konusunda bir degerlendirme ve arkasmda gOc;IO bir sekOlarizasyon 
egilimi bulundugu iddias1 ic;in bkz. F. Atacan, Sosyal Degi§me ve Tarikat: Cerrahiler, Istanbul 1990, 
ozellikle 15 - 17. · 

607 Bu bak1mdan, Prof. Dr. Toprak'in, Kemalist ideoloji aleyhine getirmi§ oldugu "ba§anh bir modernle§me i9in 
altematif yaratama" ele§tirilerine ve devrimin ba§ans1z kald1g1, bu nun 1950'lerdeki siyasi ya§amda dinin 
kazand1g1 rolle belirginle§tigi, MSP'nin ba§ansinm da bu durumu peki§tirdigi yolundaki sonuc;lanna 
kat1lm1yorum. Bkz. B. Toprak, Islam and Political Development m Turkey, Leiden 1981, passim. 

608 Devrimin ba§ans1 gorO§OnO yans1tan bir inceleme ic;in bkz. M. Haper, "Islam, Polity and Society in 
Turkey: A. Middle Eastern Perspective", The Middle East Journal, 35 (summer 1981 ), ozellikle 362 -
363. Ayni dogrultuda bir diger gorO§le de Turk laikligi "ulusal ve demokratik bir clay" olarak tanimlanmakta; 
bOtOn kar§1fa§1fan engellere ragmen, bu alanda gerc;ekle§en degi§ikliklerin art1k bir geriye donO§O 
imkans1z k1lacak derecede koklO karakterler arzettigi ileri sOrOlmektedir: B. Tanor, "TOrkiye'de Laikligin 
YOkseli§i", §ar;ak, 18 (temmuz 1985), 33 ve 34. Bu konuda aynca bkz. I. Turan, "Stages of Political 
Development in the Turkish Republic", Perspectives on Democracy in Turkey, Ankara 1988, 98 - 99. 
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durum, toplumun dini, ya da dinin toplumu belirI¥igi ve olu§turdugu degil, fakat her ikisinin de 

belirlenme ve olu§ma y5nilnden birbirleri iizerinde etkin olduklandir609. Bu etkile§imin temelinde salt 
I 

toplumsal yap1dan kaynaklanan iy dinamikler de il; uluslararas1 konjoktilr ve dt§ dinamikler de 

yatmaktadir. Degi§mekte olan diinya konjoktiirii yeryevesinde uluslararas1 ili§kileri ve yapllan 

y5nlendirmeye yah§an giil(lerin farkh saiklerle e olsa silrdilrdiikleri giri§imlerin ii( etkenlerle 

birle§mesi, toplumu farkh sentezlere yekme gayreti iyindedir. Prof. Dr. Yiicek5k, 1989 sonunda 

GOlciik'te yapmui olduitu brr alan araiunnasi sonucu~da, I968'de gOrlllen derneklO¥De sttrecinin yerini, 

bir "vaktfla§ma" siirecinin alml§ oldugu saptamasma 1varm1§trr. Ozel hukuk tiizel ki§iligi de bulunan ve 

bir amaca Ozgiilenen mal toplulugu olma {)zellilti ta§tyan vaktf, yeni {)rgiitlenmenin ekonomik 

kaynaklardan beslendiginin bir g5stergesidir610 

B. Laiklik Kavram16 l l 

Turk hukuk mevzuatma 1937'de giren laik nitelemesi, 1961 ve 1982 anayasalannda da 

cumhuriyetin nitelikleri arasmda yer ald1612. Anayasa geregince degi§tirilemeyecek hiikiimlerden birini 

609 T. Parsons & A. L. Kroeber, "The Concepts of Culture and of Social System", American Sociological 
Review, 23 (1958), 583. 

61 0 YOcekok ara§t1rmasmda, islamm 1968'1erdeki hal~ katmda orgOtlenen radikallerinin 1989'da yerlerini, 
orgOtlenmeyi ve ideolojik cihazlanmay1 daha 9ok tepeden gerc;ekle§tirme yolunda olan "entel" islamc1lara 
ve onlarm parah yabanc1 dostlanna, terkettikleri sonucuna varmaktad1r (Bkz. §osyoekonomik DDzene 
Tepki 0/arak Din: GolcDk Ornegi, TOrkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Ara§t1rmalar Vakf1, Istanbul 1989, 
25- 26). 

611 Bu noktada terminolojik bir saptama yaparak, sekOler ve laik kavramlan arasmda varoldugu ileri 
sOrUlen farkllllk gorO§One kat1l01ay1p, laikligi de sekOlere yOklenen anlam i9inde degerlendirmekte 
oldugumu belirtmeliyim. Farkhhga ili§kin iki ayn gorO§ ic;in bkz. A. Altmdal, "Secularism'den Laicisme'e", 
Sure~. II, 5 (ocak - §Ubat - mart 1981 ), 3 - 6; B.Govenc;, "Laiklik Yorumlan Ozerine ... ", Cumhuriyet, 11 
may1s 1991, 2 (Ancak Altmdal'm da belirtilen gorO§Onden vazgec;mi§ bulundugu, yapml§.oldugu bir 
soyle§ide "sekOlerizm yani laiklik kavram1" ifadesine 9ayan1larak ileri sOrOlebilir. Anilan soyle§i ic;in bkz. 
Ozcan Ercan/Aytunc; Altmdal, "Bat1'da laiklik fark1id1r", Milliyet, 4 kas1m 1990, 5). Aynca, bu hususa 
ili§kin olarak getirilen ele§tiri ve yorumlar ic;in bkz.: H.Hatemi, Hukuk Devleti Ogretisi, Istanbul 1989, 
257-276. 

I 

612 1979 tarihli bir makalesinde Y1ld1zhan Yayla, laiklik ilkesinin 1924 Anayasasma almmas1 ve 1961 
Anayasasmda Cumhuriyetin nitelikleri arasma spkulmasmm, her§eyden once, demokratik hukuk 
devletinin varllgm1 korumas1 ve geli§tirmesi bak1mmdan onem ta§1d1g1n1 belirtmektedir. Bkz. Y. Yayla, 
"Anayasa Mahkemesine Gore Cumhuriyetin OzO", 1.0. Hukuk Fakil/tesi Millet/eraras1 Hukuk ve 
Mil/etleraras1 MDnasebetler .EnstitDsD HJfz1 Timur'un Anisma Armagan, Istanbul 1979, 1015. Dogal 
olarak ayni mOlahaza, bu c;err,;eve ic;inde 1982 Anayasas1 ir,;in de ger,;erlidir. Vine 1979 tarihli bir 
makalesinde, ekonomik modernle§meye giri§i TOrkiye kadar eski olan baz1 Ortadogu Olkelerinde siyasal 
kurumla§malann ve ideolojinin Olkemizdekine gore r,;ok daha geri dOzeyde bulundugunu ve nihayet 
aksakhklarma ragmen TOrk demokrasisi dOzeyinde bir demokrasinin bu Olkelerde henOz bulunmad1gm1 
vurgulalan llber Ortayh da TOrkiye'de siyasal modernle§menin bat1 toplumlarmdakine benzer bic;imde 
geli§ebilmesi ve demokratik bir toplumsal mOcadelenin varllgmda laik ideolojinin onemli pay1 oldugu 
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olu§turan laiklige, 1982 Anayasas1'nda Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm diizenlendigi, "Genel ldare iyinde yer 

alan Diyanet l§leri Ba§kanh~1 laiklik ilkesi do~rultusunda, btltiln siyasi goril§ ve dil§ililil§lerin d1§mda 

k'1orak ve mi!le..., dayonqm• ve biltilnl"'Jnieyl ="i r=•k. ••el ... .,,..,,. •• gO.terilen g<>revleri yerine 

getirir" hiikmilnii ta§1yan 136 mc1 maddede de yer vrlmi§ olmas1 Diyanet l§leri kurumuna ili§kin bir 

c;ah§mada kavramm irdelenmesini zorunlu kllmaktadrr. 

Herhangi bir siyasal rejimin kurucull1 tarafmdan, ad1 hukuksal belgelerde konulmu§ 

olsun ya da olmasm, bir siyasi iktidar diizeni m~deli olan laikligin benimsenmesi, sosyo-politik 

ko§ullan c;erc;evesinde ilgili toplum ic;in §ekillendi~lmi§ amar; ve siyasalanm gosterir. Her toplum 

farkh sosyo-politik ko§ullara sahip oldugundan lai~ligin siyasal ve dolay1s1yla hukuksal sistemlerde 

yorumlam§1 ve uygulam§l da farkhhklar arzeder; bu bak1mdan onemli bir i§leve de yasama ve yiiriitme 
i 

organlanmn i§lemlerinin denetleyicisi ve dengeleyicisi s1fat1yla yarg1 sahiptir. <;ogunlugun Hristiyan 
I 

inancmda olmasma kar§m bu dinin r;ok degi§ik mezheplerine mensup bir niifusa sahip A.B.D. omeginde 

devlet, Iaikligi din ve inanc;lar kar§1smda tarafs1zhk olarak yorumlamay1 yeglemi§tir. Anayasasmda, 

dinin gereklerini serbestc;e yerine getirmeyi engelleyici yasama faaliyetlerinde bulunulmas1m yasaklayan 

bir ilkenin yamsira bir dinin devletc;e diizenlenmesine ili§kin herhangi bir yasama faaliyetine 

giri§ilmesini de onleyici bir ilke bulunan A.B.D.'nin laiklik anlay1§1 Yiiksek Mahkeme'nin Lemon

Kurtzman613 karannda formiile edilmi§tir: 1) Hic;bir yasama ya da !dare i§leminin amac; unsuru dinsel 

olmamahdir (secular purpose); 2) i§lemin uygulanmas1yla din ne olumlu ne de olumsuz bak1mdan 

etkilenmemelidir (primary effect); 3) i§lem dolay1s1yla devlet dine a§m bir ilgi gostermemelidir 

(excessive entanglement)614. Ote yandan, A.B.D. yarg1 organlarmm dinin kamusal ya§amm d1§mda 

tutulmas1 gerektigi hiikmiine kar§m sivil toplumda bu konuda farkh kamlara bOliiniilmii§ oldugu, 

kimilerinin bu sekiiler tutumu dinsel ozgiirliigiin ihlali olarak gordiigii gozlemlenmektedir615. 

Ote yandan, kilise-devlet arasmda bir !siyasi giic; miicadelesinin verilmi§ ve ayn§manm 

saglanmas1 iizerinden as1rlar ger;mi§ olmasma kar§m bir bak1ma hala Katolik Kilise'nin golgesini 

iizerinde hisseden Fransa omeginde ise laiklik A.B.D.'ye nazaran daha kau bir yorum yeglenmektedir. Bu 

nedenle Conseil d'Etat "dilzenleyici ve uzl~tmc1 11 bir rol iistlenmi§tir; bir yandan kamu diizeninin 

gerekleri ve ibadet ozgiirliigiiniin kullamlmas1 arasmda, diger yandan herkesin inane; l>zgiirliigii ile 

kanrsmdad1r. Bkz. I. Ortayll, "Laiklik ve TUrkiye", GOnDmDzde Yarg1, 35 (1979), 12. 

613 403 U.S. 602 (1971 ). 

614 Laikli~in A.B.D. bak1mmdan aynnt11J bir irdelemesi ic;in bkz. l§tar 8. Tarhanll, "A.B.D. YUksek 
Mahmemesi'nin Kararlan l§1gmda Din OzgUrlUgUnUn DOzenlenmesi Sorunu", /dare Hukuku ve //imleri 
Dergisi (/HID), IX, 1-4 (1988), 289-311. 

615 Bu konudaki son geli§meler hakkmda bir inceleme ic;in bkz. N.Gibbs, "America's Holy War", Time, 9 
December 1991, 54-56. 



-183 -

laiklik ilkesinin gazetiminde ve inananlarla inanmayanlann haklan arasmda tam anlam1yla 1789 

Bildirgesi'nin getirdigi "dini dil§Unce Ozgilrlilgii" ve i"laik devlet" ilkelerine bagh kalarak, Gabriel Le 

Bras'm belirttigi gibi, "diizenleyici" bir glirev yilril+ektedir616. Rivero'nun deyi§iyle Conseil d'Etat, 

"ldare'nin, inananlarm OzgiirlilgU pahasma, inanmaytlar Uzerinde ye§itli bask1 ve tedirginliklere yol 

aymamas1I11" saglamak amac1yla yOk dikkatli davranmaktadir617. 

Tilrkiye Cumhuriyeti devletinin kurucJiannm Diyanet l§leri Ba§kanhg1 gibi bir kuruma 

!dare iyinde yer vermelerinin gerekyesini de kammca, !ad1 ba§tan Anayasa'da konulmu§ olmasa da sonraki 
I 

icraatlar1yla "laiklik" olarak nitelenebilecek idelojiyi benimsemeleri sonucu olu§turmaya yah§ttklar1 

siyasal yap1y1 korumaya ylinelik olarak hukuk diiz~nine koyduklan kurallar ve dengeler sisteminde 

aramak gerekir; "paradoksal bir §ekilde devlet dine ve bunun sosyo-politik alandaki muhtemel nUfuzuna 

kar§l Diyanet l§leri Ba§kanhg1'm kullanmaktad1r." 618· 

Yeni diizenin, ntifusunun r,;ok az bir or~n d1§mda tek bir dinin mensuplannm olu§turdugu 

ve bu dinin, en azmdan belirli giiy milcadelelerinin ya§anmt§ ve halledilmi§ oldugu Hristiyanhktan da 

farkh olarak ba§hba§ma siyasi bir nitelik ta§tyan. tslamiyet oldugu bir iilkede gerr,;ekle§tirilmeye 

yah§tld1g1619 dii§iiniildilgilnde, kuruculann koydug~ hukuksal diizenin kendi amaylanna uygunlugu 

ortadad1r. Konjonktiir geregi ertelenmi§ oldugu ~nla§Ilan devletin dini ibaresinin Anayasa'dan 
I 

y1kanlmas1, laik nitelemesinin Anayasa metnine kat1lmas1 gibi birtak1m geli§melerin de sonunda siyasal 

yap1 baklmmdan ortaya 91kan panaroma, me§rutiyet kaynagmm ilahi yasalar yerine "ulus iradesi" olarak 

belirlenen kurallara dayandmld1gm1 ortaya koymaktadir620. Baylelikle ortaya ytkan laiklik anlay1§1, 

616 Le Conseil d'Etat, regulateur de la vie paroissiale dans cette revue, annee 1950 [aktaran: F.Gazier, 
M.Gentot, B.Genevois, "1789 like ve OO§Oncelerinin, Anayasa Konseyi ve Conseil D'Etat Kararlarina 
Etkisi" {<;ev. Celal Erkut), /dare Hukuku ve //im/eri Dergisi (/HID), X, 1-4 (1989), ]. 

617 La notion juridique de laicete, chronique au Dalloz, 1949, Rec., p.137 (aktaran: ibid.). 

618 M.A. A!)aogullari, L 'Islam Dans La Vie Politique de la Turquie, Ankara 1982, 55-56 {aktaran:B.Tanor, 
"TOrkiye'de Laikligin YOkseli§i", Sagak, 18 (temmuz 1985), 31 ). Prof. Dr. Suna Kili, ulusal devrimcilerin 
daha ilk ba§tan dinsel gOgleri gagda§la§manm en onemli engeli olarak itilmesi nedeniyle laikli!)in dini 
devletin denetlemesi bigiminde gorOlmO§ ve uygulanm1§ oldugunu ifade etmektedir. Bkz. S. Kili, 
Atatiirk Devrimi, Ankara 1981, 239. Ayn1 gorO§O payla§an Mete Tungay'a gore "bunun i<;in Diyanet 
l§leri devlet orgOtOnOn bir parc;as1d1r". Bkz. "Laiklik" (a91k oturum), Yeni GDndem, 33 (1-14 kas1m 
1985), 17. Prof. Dr. Ald1kac;ct1'ya gore de, " .. memleketimizde laiklik her§eyden once batthla§ma Qabalannt 
Cinlemek isteyen bir dOnya gOrO§OnO tesirsiz hale getirmek iQin kabul edilen bir ilkedir: 0. Ald1ka<;t1, "AtatOrk 
lnktlaplarmdan Laiklik" Istanbul Oniversitesi Hukuk FakOltesi Mecmuas1 (Dogumunun 100. YJ/mda 
AtatDrk'e Armagan), XLV - XLVll, 1 - 4 (1979 - 19$0 - 1981 ), 41. Bu arada Giritli, ileri sOrdOgO "halktn 
kara tansuba terkedilmesi ", "din adina yap1lm1§ korkun~ ihanetler" gibi kavramlarla, dinin devlet tarafmdan 
ba§1bo§ b1rak1lmamas1 gerekti!)ini savunun gord§On tipik bir temsilcisidir. Bkz. I. Giritli, "AtatOrk 
Cumhuriyetinin Laiklik llkesi", AtaWrk Ara§t1rma Mekezi Dergisi, II, 4 (kas1m 1985), 57. 

619 "Qok bOyOk bir <;o!)unlugu mOslOman olan bir Olke yonetiminin "laik" olabilmesi gerQekten c;ok zor ve adeta 
inan1lmas1 gOc; bir mucizedir." : l.H.Ozay, "ccLaiklik», AtatOrk Zamanmda ve OIOmOnOn Ellinci Ytlmda", 
Hukuk Ara§tJrmalan, Ill, 3, 52. 
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Kemalist saylemde ileri siiriildiigii gibi "devletin 
1
ctinle aynhg1"621 olarak de~il; devletin siyasal 

m~ruiyet temellerinin ve dolay1s1yla hukuk diizenibin dind1~1 kurum ve kurallara dayandmlmasmda 

k d. . " . 622 C h . . k I fi1·1· I ikl"k I . . 623 k ·~· d di en mt gustenr . um unyetm urucu armm 11 1 a 1 an ay1~mm zcme • gere tt6 m e n 

kurumu temsilcisi olarak belirledikleri makamm bir liir "olur" unu almaya yanelmek oldug-u kadar624; 

ol~turduklan bu kurumu, resmi lslamm yay1c1s1 ve lfarklt gruplann denetleyicisi olarak kullanmak da 

s1g-ar625 ; ancak ileriki ytllarda gl>riilecek siyasalar~an farkh olarak burada nihai amac, toplumdaki 
I 

yap1sal degi~ikliklere yOnelik eylem planlan i9i~de, di·n kurumunun meki toplumsal kurum ve 
i 

I 
620 Prof. Dr Ne§et Qagatay'a gore laiklik "toplumun, Peygamberin kalbine do{ldurulup Kur'an'da metinle§en Tann 

buyruklanna, yasaklanna gore yonetilmesi" olarak tan1mlad1g1 §eriat dOzeninin kar§1t1d1r. Bkz."Laiklik Nadir, 
$eriat Nadir?", Belleten, XLll, 167 (temmuz 1978), 1428-429 ve "Laiklik, ne degildir. .. " Milliyet, 29 ekim 
1985. Prof. Dr. Niyazi Qktem'e gore de, "Laiklik rasyonalizmdir (us9uluk-ak1lc1hk). ( ... ) Akim rehber ahnmas1; 
safsata, hurafe, bilim dI§l ac;:1klamalann, irdelenmemi§ "nakillerin" at1lmas1 ak1lc1 davrani§ modelleridir. Devlet 
yonetiminde bu yOntem izlenirse onun ad1 laikliktir. Bkz. ".Laiklik ve Ak1lc1llk", Cumhuriyet, 19 nisan 1989, 2. 
Prof. Dr. Muammer Aksoy'a goreyse laiklik ilkesinin TOrkiye"ye ozgO yonO, iman ve ibadet ile hic;bir ilgisi 
bulunmayan ve yaln1zca toplum ya§ammm dOzenlenmesine ili§kin dinsel kaynakll kurallann hukuksal, 
siyasal, ekonomik, egitsel ve sosyal sorunlarm c;ozOmOnde art1k asla egemen olamamalarm1, hatta 
hic;bir surette etkinlik gosterememelerini ongormektir. Bkz. Laiklige Qagn, Ankara 1989, 5. Aynca, 
laikligin cumhuriyet rejiminin aynlmaz pargas1 oldugµ gorO§O igin bkz. N. Qagatay, "Laiklik $eriata Aykm 
m1d1r?", Cumhuriyet, 1 mart 1978, 2. ' 

621 Kar~. L Koker, Modernle§me Kemalizm ve Demokrasi, Istanbul 1990, 85. Aynca bu baglamda 
kavramm, Cumhuriyetin kurucu kadrolannda yeralan bir kaynak tarafmdan bu dogrultuda bir tanim 
getirilerek kanimca yer yer geli§kili olmakla birlikte ifade ettigi amag bak1mmdan gayet radikal bir 
anlat1mla ac;1klanmas1 ic;in bkz. M. E. Bozkurt, Atatiirk lhtilali, Istanbul 1940, 426 vd. Laikligi din ile 
devlet i§lerinin aynlmas1 olarak tanimlay1p, TOrkiye Cumhuriyeti ornegine uygulamakta duraksama 
gostermeyen baz1 kaynaklar igin bkz. I. Arsel, "Din ve Devlet Aynllg1", Ankara Oniversitesi Hukuk 
FakDltesi Dergisi, XVI, 1 - 4 (1959), 170 - 171; N. Bilge, "AtatOrk Devrimlerinin Temel Ogesi Layiklik", 
Belleten, XLll, 168 (ekim 1978), 603-627; H. V. Velidedeoglu, "Yasada ve Toplumda Layiklik", 
Cumhuriyet, 24 arahk 1978, 2; N. Armaner, "Laiklik: SOrekli GOncel", Cumhuriyet, 9 Mart 1979, 2; C. 
Nalbantoglu, "Toplumumuz Ac;1smdan Laikligin Degerlendirilmesi", Yarg1tay Dergisi AtatDrk Armagam, 
VII, 1 - 2 (ocak - nisan 1981 ), 160 ve 168 Ote yandan Prof. Dr. Ozek, laiklik kurahnm "din ile devletin 
ayrim1" tan1mm1, "yanl!§ ve hatta Jaik dOzene kar§Jt ak1mfan gOi;fendirici ve yOrekfendirici bir tamm" olarak 
gormektedir (bkz. Q. Ozek , "Caza Hukuku ve Demokratik DOzenin Korunmasmda Laiklik llkesi -
Cumhuriyet Doneminde Laiklige Kar§1 Dini Ak1mlar", AtatDrk Sempozyumu (15 - 18 araltk 1981), 
Istanbul 1983, 123. 

622 Aym kanmm, "me§ruluk kaynag1 olarak kendi hOr iradesinden daha ba§ka, daha OstOn irade aramayan her ulus, 
her yOnetim, ka91n1lmaz olarak Jaiktir" §eklindeki bir ifadesi igin bkz. D. Ergil, Atatiirk9D Top/um ve Siyaset 
Felsefesi A9tsmdan Laiklik, Ankara 1990, 21 [Bu <;all§ma, "AtatOrkgO DO§Oncenin Temeli : Laiklik" 
ba§llg1yla AtatDrk Ara§tlfma Merkezi Dergisi. VI, 17 (mart 1990), 245-305'de de yaymlanmr§tirJ. 

623 Bu arada Mete Tungay, art1 ve eksileriyle laikligi ,degerlendirdiginde ag1rllg1, ag1k ifadesinde belirttigi 
Ozere bilimsel amac;lan siyasal endi§elere yegleyerek, olumsuzluk yonOnde tutmakta; demokrasiye 
aykin dO§tOgO ve halk kitlelerinin Cumhuriyet yonetiminden yabanc1la§masrna yol ac;t1g1 gerekc;esiyle 
ele§tirici gozle gordOgOnO belirtmektedir: M. Tungay, Tilrkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yonetimi'nin 
Kurulmas1 (1923- 1931), 208 vd. 

624 Falih R1fk1 Atay, Mustafa Kemal'in ilk donemlerde hemen her faaliyeti ic;in Diyanet i§leri Ba§kan1 
Borekc;i'den, desteklenmekte oldugunu belirten bir ag1klamada bulunmasm1 istedigini belirtmektedir. 

625 Bu bak1mdan, Gencay $aylan'm, "Cumhuriyetin kurucu atalan, laik ve sivil bir rejim ic;in en ag1rhkh on 
ko§ul olan din ve ordu kurumlarmrn siyaset dl§I kalmas1 amaglanni gerqekle§tirememi§lerdir" kanaatine 
katrlmryorum; zira kanrmca ama<; salt bu kurumlann yetkelerinin kaldmlmas1, boylelikle de rakip iktidar 
odaklan olu§turmalannm onlenmesidir. Bkz. G. $aylan, /s/amiyet ve Siyaset, 47. 
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ili§kilerle, olanak lil9iisiinde ilgisinin kesilmesidir626. Diger bir ifadeyle bu 9er9evede bir laiklik 

anlay1§1yla, "devletin din kar§1smda tarafs1zhg1''.mn ongoriildiigii klasik anlammdan farkh olarak "dind1§1 

kurallarla y5netilen devlet" olu§turulmu§; siyasi rejibin gilvencesi olarak da bir adim daha atllarak 

toplum da "egitilerek" laikle§tirilmeye 9ah§ilrn1§t627. Laik (dindt§t) devlete bir tehlike olarak 

gorillen din olgusunun denetim aluna ahnmas1 i9i t~e i9i bir Orgilt yaptlandtrtlm1§ttr628. Bu arada, 

lslam dininin laiklikle bagda§masma ili§kin kurams~l yap1 da, "TUrkiye Cumhuriyetinde muamelati nasa 

dair olan ahkamm te~ri ve infaz1 Ttlrkiye Btlyilk Millet IMeclisi ile onun te§kil ettigi Hilkilmete ait olup dini 
i 
! 

milbini lslamm bundan maada itikadat ve ibadete dai! btlttln ahkam ve mesalihinin tedviri ve milessesati 
j 

diniyenin idaresi iyin Cumhuriyetin makarrmda bir )(Diyanet l§leri Reisligi) makam1 tesis edilmi§tir" 

hiikmiinil i9eren Seriye ve Evkaf ve Erkan-1 Harbiye Umumiye Vekaletlerinin ilgasma 

dair Kanun'da temellendirilmi§; muamelat ve inan9 ile ibadet aynlmt§tir. Bunun 6nemi lslamiyetin 

Kur'andaki ayetleri inan9, ibadet ve muamelat olarak iiy ktsma aytrmt§ olmasmdadrr. lnanca ve ibadete ait 

olanlarm degi§mezligi kabul edilirken; diinya i§lerine devletin diizenlenmesine dair olan muamelat 

hakkmda din, "zamanm degi§mesi ile hilklimler degi§ebilir" ilkesine uygun olarak sosyal ger9eklere ve 

gereksinimlere uygun yasalar yap1lmasm1 g6rev olarak devlete yiiklemi§tir629. tslamiyette devletin 

amac1 adaleti ger9ekle§tirmek oldugundan, Kemalist 'laiklik anlayt§tntn tam bir formillasyonu olan 429 

626 Bu konuda yabanc1 bir bilim adammm, "(A} !though AtatOrk exploited religious sentiment initially by couching 
his appeal partially in religious terms, he abruptly changed course on this matter once his militry and political 
positions were secured(.)" §eklindeki degerlendirmesi l<;in bkz. F. Tachau, Turkey, New York 1984, 30. 

627 "AtatOrk'On onderligindeki Turk aydmlan, layiklige yalniz politik ve yonetimsel gereklerle degil, halkm 
modern ve mOreffeh bir millet haline gelmesini onleyen bat1I inan<;larm, dogmalann ve cehaletin bask1 
altmda tuttugu sosyal ve kOltOrel hayata yeni bir temel te§kil edecek olan ileri bir fikir sistemi olarak 
ula§mak istemi§lerdir." B.Daver, "Layiklik, 1973", Tahsin Bekir Ba/ta'ya Armagan, Ankara 1974, 41. 

628 Bu baglamda ele almd1gmda c:;e§itli qevrelerce ileri surOlmekte olan "TOrkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet 
olmad1g1" ya da "Kemalist laiklil)inligin laiklik olmad1g1" savina ili§kin baz1 ornekler ic:;in bkz. Kitap Dergisi, 
"TOrkiye'de Din Devlet lli§kisi", Kitap Dergisi, 33 (kas1m 1989), 1 O (bu yaz1da TOrkiye'deki laiklik 
«Bizantinizm,, olarak nitelendirilmektedir); A. Onaltay, "Turkiye'de Din Devlet lli§kisinin Tarihsel 
Boyutu", Kitap Dergisi, 33 (kas1m 1989), 22; Murat Beige, "Laiklik Nadir, Ne Degildir?" (dizi-ropartaj), 
Cumhuriyet, 4 mart 1990, 6; A.lnsel, "Kemalist cclaiklik» mi, qogul toplum laikligi mi?", Birikim, 20 
(arahk 1990), 21. Prof.Dr. Hatemi'ye gore de, "Bat1 demokrasilerinde laiklik; tOzelki§ilik olarak dini OrgOtOn 
Devlet'ten aynlmas1 ve vicdan hOrriyetinin tan1nmas1 anlam1na gelir. Dini OrgOtOn Devlet'ten aynlmas1 ilkesi de her 
yerde tek-dOze bir uygulama gostermez. Bizde ise, laiklik ilkesinin en ate§li taraftarlan, bu ilke adma ve Bat1'daki 
uygulamaya kar§1t bigimde, dinin Devlet bask1s1 ve vesayeti alttnda kalmasrnt, Tork-Islam sentezi gibi, yeni "M~ol 
lmparatoru Ekber• dinlerinin icad edilebilmesi ic;in, §iddetle savunurlar." Bkz. "Gerc:;ek Din Anlayl§I ve 
Kar§1la§t1g1 Hucumlar", lktisat Dergisi, 31 o (arallk 1990), 11. Bu gorO§lerin aksi (bir gerekc:;e 
sunulmaks1ztn) §U sat1rlarda ifade edilmi§tir: "Cumhuriyet yOnetimi Osmanh lmparatorlugu'nun "§eriat» 
kaynakh ve «askeri» destekli iktidar dOzeni yerine, halk egemenligi ilkesi baglammda, parlamenter demokrasi 
amacm1 getirerek, laik ve demokratik bir hukuk devletini kurmay1 amac;lam1§t1r. Cumhuriyet dOneminin parlamenter 
demokrasi smavmda gok ba§anh oldugunu soylemek zordur. Ancak TOrkiye Cumhuriyeti'nin laik olmad1gm1 sOylemek 
c;ok daha zordur; bilimsel temeli olan bir iddia da degildir." Bkz. K.Sayba§lll, "ccSivil Toplum», Siyasal Toplum 
Laiklik ve Demokrasi", Cumhuriyet, 5 §Ubat 1990, 2. 

629 Inane:;, ibadet, muamelat ay1r1m1 ve lslarniyetle laikligin bagda§abilmesi konusunda bkz. C. Tanyol, 
Sosyolojik A91dan Din, Ahlak, Laiklik ve Po/itika Ozerine Diya/oglar, Istanbul 1970, 190 - 192. 
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say1h Kanun'la son tahlilde lslam anlay1~ma da uygun bir hukuki yap1 kurulabilmesi en azmdan 

kuramsal olarak ba§arilmi§tir630. 

Kemalist Iaiklik yorumunu mC§ru kdmf ya yOnelik olarak Niyazi Berkes. "Tthk mneiinde 

dinle devletin karma§ikhgmm zorunlu olarak aynlmaj1 sayesinde, devlet yokolmaktan kurtulmu§tur"631 

savm1 ileri silrer. Kammca, izleri 1982 Anayasas1'nda da kuvvetle g5rillecegi ilzere, Cumhuriyet'in 

kuruluiundan itibaren Tilrkiye'de devlet<;ilik, devf eti top I um g~lerine kal;1 savunmak anlwmn1 

ta§rr632. Tilrkiye'de laikligin resmi ele ahm§ biyimi, bu devletyi gelenegi tamamlar. Bu gelenek, toplum 
I 

iyinde ()zerk siyasal, killtilrel alanlarm yasal varhgm1 tammamak, bunlan devletin varhgma kar§1 

I 
y5nelen tehlikeler olarak ele almak ve me§ru toplumsal pratikten sadece devletin denetledigi pratikleri 

anlamaya dayan1r633. Din de resmi ideoloji yerr.(evesinde, kaym1lmaz olarak bu devlet(,(i gelenek iyinde ele 

ahnm1§tir634. Sonuy olarak, Prof. Dr. Binnaz Toprak'm ifadesiyle, "her ne kadar r;eli§kili gl>rilnse de, 

lslamiyette dini devletten ayumanm olanaks1zhg1 dinin devlet biirokrasisine baglanarak kontrol alt1a 

almmas1yla sonur;land1"635 

Mustafa Kemal henuz hayattayken, 5 ~ubat 1937'de tsmet 1n6nu ve 153 arkada§mm vermi§ 

oldugu bir kanun teklifi tizerine Te~kilat-1 Esasiye Kanunu'nda yer verilen laik nitelemesi hakkmda 

630 Boylelikle laiklik konusunda devletin Bat1'da ideolojik yans1zhg1 mevcutken TOrkiye'de ideolojik yanhhg1 
sozkonusu olagelmi§tir [B.Qaglar, "1982 Anayasa Sistemi Bir Devlet Krlzinin Cevab1d1r", Teklif, II, 19 
(16 kasim-15 arahk 1989), 26]; ancak, Prof. Rustow'a gore AtatOrk'On iaiklik ilkesi higbir §ekilde Avrupa 
ya da Amerika Birle§ik Devietleri'nde kabul gordOgO anlam1 tam olarak ta§1mamasma kar§m; ortaya 
konulmu§ olan dOzenlemelerin sonuqlan lngiliz kilisesi ya da lsveg'in LOtherci Devlet Kilisesi'nden pek 
de farkh degildir. Diyanet l§leri Ba§kani'nm Canterbury Ba§piskoposu'yla en bOyOk farkhhg1 torensel bir 
i§levi olmamasmdad1r; ate yandan M1s1r ve diger Sunni MOslOman Olkeierde oldugu gibi Diyanet l§leri 
8a§kanhg1 bir yandan din adamlannrn finanse edilmesi ate yandan devlet denetimi altrnda tutulmasrn1 
saglamakta; son tahlilde de dinsel orgOtlenme ve yay1nlann koktenci ya da diger devlet kar§1t1 
eylemlerin arac1 olamamas1 igin gerekli i§levi yerine getirmektedir. llgili yorumlar iqin bkz. D. Rustow, 
Turkey America's Forgatten Ally, New York 1987, 29. 

631 N. Barkes, Teokrasi ve Laiklik, 22. 
632 Bu bak1mdan, k1smen de oisa 1961 Anayasas1 ve farkh dinarniklerle olu§an degi§ik sanc1lann 

hissedilmeye ba§land1g1 1980'1erin son yansmin aynk tutulrnas1 gerektigi kanismday1m. 
633 Bu bak1mdan, son donemin bir resmi yaymmda yeralm1§ olan §U ifade ilgingtir: "lrticanm §ahsi y1karlara, 

politikaya alet ederek yapt1Q1 yaresiz q1rpm1!jlar ink1labm sert kanunlan kar§1smda ezildi". V. Tanfer, "lrtica 
Olaylan Kar§1s1nda AtatOrk", AtatDrk Ara§ttrma Merkezi Dergisi, VI, 17 (mart 1990), 317. Ota yandan, 
bu bat]lamda kar§lt grup olarak nitelendirilebilecek lslamc1larm "laik devlet bir dinin ibadet ve dualarma, 
bunlarm icras1 tarzlarma, usul ve adabma, diline kan!jamai' §eklindeki tanimlamalan da ayni derecede tek 
yonlO, "i§e geldigince" bir anlay1§1 yans1tmaktad1r. Bkz. S. Albayrak, Tilrkiye'de Din Kavgas1, 2. bas1, 
Istanbul 1975, 287. Laikligi istedigince anlamland1rmak qabalannm ug ornekleri de Islam dini ve Osmanh 
lmparatorlu{1u'nun laik oldut]u iddialannda gorOlmO§tOr! Ele§tiri igin bkz. Q.Ogok, "Anla§Jlamayan 
Laiklik", Cumhuriyet, 16 eylOI 1985, 2. 

634 "T.C. devleti, kendi dt!jmda olu§mU!j her torlO toplumsal me!jruiyet odagmdan huzursuzdur": A. lnsel, TOrkiye 
Toplumunun Bunaltm1, Istanbul 1990, 111. 

635 B. Toprak, "Dinci Sag" (gev. N. Satllgan), Ger;i§ SOrecinde TOrkiye (der. I. C. Schick - E. A. Tonak), 
Istanbul 1990, 240. 
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Yedinci lnonU HiikUmeti'nin Dahiliye Vekili Stikril Kaya, "maksadumz dinin memleket i§lerinde mUessir 

ve amil olrnamasiru temin etmektedir.( ... ) Dinler, vicdanlarda ve mabetlerde kalsm, maddi hayat ve dUnya 

I 
i§ine kar1§masm"636 ifadesini kullanmaktayd1. Bu 'fade, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na ili§kin olarak 

I 
yapllan e§ zamanh dUzenlemelerle birlikte degerlendirilmesi, amacm, ba§kalarmzn din faaliyetlerinin 

! 
memleket i§lerinde mUessir ve amil olmamasm1 temin: etmek oldugunu a1t1k~ ortaya koyar. 

' 

tzleyen on yd i1tinde CHP'nin laiklik lsiyasasmda ortaya y1kan farkhla§ma, en belirgin 
I 

ifadesini Yedinci Kurultay'da ozellikle parti program tasar1smm laiklige ili§kin maddesi dolaylSlyla 

yap1lan gorti§meler ve sonul(ta ahnan kararlarda ortaya koyar. Amlan goril§meler, delegelere 1920'ler ve 
I 

1 

ozellikle 1930'Iar rejimi di§mda niyet ve istemleri bulundugunu belirtmek olanag1 tanmmas1 

bak1mmdan ilginl(tir; gen1tlere okullarda din bilgisi verilmesi istemi dile getirilmi§637, dinin 

gerekliligi defalarca tekrarlanm1§638, birtaktm ele§tiri ve yakmmalarda bulunulmu§tur639 Bu 

geli§meler kar§1s10da Kemalist laiklik yanhlan tedirgindir640. Ttirk Ceza Kanunu'nun baz1 

maddelerinin degi§tirilmesine dair Kanun Tasans1'nm Meclis'teki g5rii§meleri de, temelde laik kurallara 

dayanan bir sistemin savunulmas1yla birlikte, Cumhuriyet'in kurucu kadrolar1 tarafmdan ama1tlanan 

diizende yer alabileceklerden farkh istemlerin yasama organmda dile getirilmesine sahne olmu§tur641. 

Ortarn, Diyanet Ba§kanhg1'na ili§kin olanlar ba§ta olmak tizere bu d5nemde yapilmakta olan hukuk 

dtizenlemeleriyle birlikte degerlendirildiginde ortaya 1t1kan, varolan ancak o giine dek ifade edilememi§ 

gorii§lerin de belirmesiyle, olmas1 gereken l(Ok sesli topluma dogru bir gidi§in kaydedilmekte 

636 Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Zab1t Ceridesi, V, 16 (19), 61. 

637 Cumhuriyet Halk Partisi Yedinci Kuru/tay Tutanag1, Ankara 1948, 448 (Sinop Delegesi Vehbi 

Day1ba§). 

638 "Dinini kuvvetlendiren milletler daima sosyal tekamOle mazhar olmu§, payidar olmu§tur; ihmal edenler ise geri 

kalm1§lard1r" ibid. ,449 (Qorum Delegesi AbdUlkadir GU nay); "Dinsiz milletler ya§ayamaz, muhakkak ki bir gon 
gelir, ademe giderler. Tarih, bunu ispat etmi§tir ve ortaya koymu§tur. ( ... ) Dinsiz bir milletin memleketinde hi<;bir 

korku kalmaz, ya§ayabilmesi i<;in bir mefhumdan korkusu olmahd1r", ibid., 451 (Seyhan Milletvekili Sinan 

Tekelioglu); "BugOnkO ihtiyac;, TOrk milletinin ve Tork genqliginin muhtac; oldugu ve hasretle Ozledigi manevi g1da 

ihtiyac1d1r", ibid., (Kayseri Delegesi $0krU Nayman). Istanbul Milletvekili Hamdullah Suphi Tannover'in 

eskisine gore farkhla§mt§ bulunarak birtak1m ele§tirilere maruz tutulan gorU§leri de bu dogrultudad1r 

(ibid. ' 454 - 459). 

639 "Bir de milletle ~fi arasina bir kara <;all gibi, girmek isteyenler vard1r. ( ... ) Art1k yeter, bu adamlar vicdamm1za, 

dinimize, ve mukaddesat1m1za dil uzatmasinlar" ve "Tork milletinin bOnyesinden doQmayan medeni kanunu kabul 

ederken acaba naz1m rolOnO oynayacag1n1 nereden ve hangi mant1gm sinesinden c;1kard11ar1 ibid., 453 (Mara§ 

Delegesi Dr. Emin Karpuzoglu). 

640 "Laisizm, TOrkiyede, daha dun derecedeki o dini esasl1 toplulugun baz1 §eraitini henoz ortadan kald1rmam1§tir. Eski 
teokratik cemiyetin baz1 unsurlannm meydani terkettigi henOz iddia edilemez. Eger yeni toplulugun bOtOn §artlan 
mutlak bir istikrar kazanmadan laisizm prensibinde mOsamaha gOsterirsek, o zaman, eski toplulugun henOz devam 
eden bu dini esastaki unsurlan hemen geri gelir, ve belki de layik esprinin getirdigi mOesseselere bir aksOlamel 

olarak, biraz §iddetli avdet eder": 8. Savct , "Laiklik Prensibi Kar§tsinda Ogretim ve Ogrenim Hiirriyeti", 

Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, II, 3 - 4 (1974), 292. · 

641 Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Zabtt Ceridesi, VIII, 20 (1949), 572 - 599, 633 - 676, 680 - 699. 
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oldugudur. 

DP'nin en azmdan kagu ilzerindeki laiklik anlay1§1 CHP'ye gC>re daha dilriisttiir; parti 

programmda, "Partimiz, Iaikligi hi~bir din dil§ilnJesinin, kanunlarm tanzim ve tatbikatmda milessi 
I 

olmayacag1 manasma anlar" ifadesi yer ahr. Din bJ1mmdan ice dC>niik, bir anlamda Tiirkiye 1slam1 
I 
I 

yaratmaya cah~n Kemalist siyasadan farkh olarak cliger lslam iilkeleri ve anlayt§larma ac1k olunmaya 
i 

ba§lanmt§; ancak iktidar temelde bagh oldugu laik diiieni korumaya yC>nelik siibaplan koymaktan da geri 

kalmamt§tlr642. 

Tiirkiye'deki laikligin icerigi konusun~ ortaya clkan ba§hca iki gC>ril§, ba§lang1cmdan son 

hilkiimlerine kadar Atatiirkcii, devrimci ve laik bir nizam1 kurmak icin dilzenlenmi§ olan643 1961 

Anayasas1'nm haz1rhk cah§malarmda da gC>rillmil§tilr. Bu gC>ril§lerden biri Kemalist uygulamanm 

belirledigi laiklik anlay1§m1 savunurken; gelenekci yap1daki diger gC>rti§ klasik bat.I laiklik kavrammda 

ISrar etmekteydi644. Prof.Dr. Onar'a gC>re Komisyon laikligi, dinin devlet i§lerine mildahale etmemesi 

§eklinde kabul ediyordu; "yani Devlet kanun. ttlzilk, yonetmelik gibi kaide-tasarruflan veya diger i§lem ve 

eylemlerini, tasarruflarm1 ve fiillerini dini bir esasa istinat ettirmek mecburiyetinde olmad1g1 gibi, 

fonksiyonlarm1 ifada teokratik esaslarla, dini kaidelerle bagh degildir, din Devleti baglamazn645. 

Temsilciler Meclisi icindeki giic dengelerinde Kemalist laiklik anlay1§1 yanda§lar1 iistiin gelmi§; 

devletin dine miidahalesi anlamma gelse de, dinin herhangi bir §ekilde siyasi iktidar ilzerinde vesayetini 

saglayacak bir arac olmamas1 bak1mmdan hiyerar§i icinde bulunmas1 laiklige aykm gC>riilmeyerek 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na anayasal bir diizenlemeyle gene! idare icinde yer verilmi§tir. 

Diyanet l§leri kurumuyla ili§kili olarak, anayasal laik devlet ilkesine indirilmi§ ilk aclk 

642 Bunun bir ornegi, TGrk ogrencilerinin yabanc1 Olkelerde ckumalariyla ilgili dOzenlemede, diger 
alanlardan farkl1 clarak din ogrenimi yapmak igin yurtd1§ma gitmek isteyen ogrencilerde en az 
clgunlugunu vermi§ lise mezunu clmak kc§ulunun aranmas1d1r. Bu hususta ve dahas1, parti hatta parti 
meclis grubu i9inden gelen ancak dczu fazla gorOnen istemlerin yoneticiler tarafmdan ele alml§I 
bak1mmdan bir ornek clarak, Mara§ Milletvekili Abdullah Aytemiz'in, din adam1 yeti§tirmek Ozere 
M1s1r'daki Cami-01-ezher'e ne igin talebe gonderilmedigine, gitmi§ clanlarm durumuyla HOkOmetin 
alakadar clmad1gma ve bu ilim mOessesesinden mezun clanlara ne gibi haklar tanmd1gma dair 
Ba§bakanhkla Milli Egitim Bakanllg1'ndan clan scrusuna lkinci Menderes HOkOmeti Milli Egitim Bakani 
Tevfik lleri'nin sozlO cevab1 ile izleyen tartl§malara bak1labilir. TDrkiye BDyDk Millet Mec/isi Zabtt 
Ceridesi, IX, 17 (1953), 214 - 222. Nitekim donemin lslamc1 kesimi DP'nin iktidara gelmesi durumunda 
gOdecegi din siyasas1 hakkmda tereddOtler ta§1makta clduguna ili§kin clarak bkz. E§ref Edip, 
"Demckrat Partinin Din Siyaseti HenOz Tamamiyle Aydmlanm1§ Degildir", Sebi/Drre$ad, II, 27 (ccak 
1949), 27-28. 

643 Bu husus Anayasa Meclis Kcmisycnu'nun gerek9esinde ac;1k clarak belirtilmektedir. Bkz. Temsilciler 
Mec/isi Tutanak Dergisi, II, S. say1s1 35, 6. 

58 ligin9 clan, gelenek9i gorO§ taraftarlarmm bat1dan ahnan her tOrlO geli§imi taklit oldugu iddias1yla 
ele§tirmelerine kar§m, laiklik 9er9evesindeki anlay1~m tOm ilkeleriyle benimsenmesinde gosterdikleri 
1srard1r. Bu kcnuda bkz. supra. dn. 114 - 122'nin ba~l1 cldugu metin. 

645 S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esas/an, II. Cilt, 3. bas1, Istanbul 1966, 722. 
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agrr darbe, kammca 1965 tarihli ve 633 say1h Diyanet l§Ieri Ba§kanh~1 Kurulu§ ve Gorevleri 

Hakkmda Kanun'dur. Bu dilzenlemede Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm gorevleri "lslam dininin inanylan, 

ibadet ve ahlak esaslanyla ilgili i§leri yilriltmek din konusunda toplumu aydmlatmak ve ibadet yerlerini 

yonetmek" olarak belirlenmi§tir. Nilfusunun % 95'lere varan yogunlugunun, Ball'da ya§anffit§ oldugu gibi 

bir ilahi iktidar-siyasi iktidar aym§mas1 deneyimi oli:nayan lslam dinine mensup oldugu bir iilkede bu 

dinin ibadetine ili§kin gene!, gilnlilk gereksinimlerin tatminine yonelik olarak hizmet sunulmas1 ve 
I 

i. 

bunun i~in sekiiler yap1 iyinde teknik bir kurum olu§~urulmas1 siyasal yap1ya ve hukuk sistemine uygun 

g6riilebilecegi halde; bu kuruma "ahlak esaslanyla ilgili i§leri yilriltmek" gibi iyerigi hukuken 

belirleneyecek bir i§lev yiiklemek ancak devletin bir dini ideoloji olarak benimsemi§ oldugu anlamma 

gelir. Devlet kurumun yap1sm1 olu§tururken, daha onceki diizenlemelerde oldugu gibi yine i§levinin 

d1§ma ~1kmasm1 6nleyici siibaplar yerle§tirilmi§tir646; ancak 6te yandan bizzat kendisi kurum ideolojik 

bir ayg1t olarak kullanma yoluna gitmi§tir. Devletin yeglemi§ oldugu, bir dinin propagandasm1 yapmak 

ve korumak laik devlet kavram1yla asla bagda§amayacak olgulardir647. Bu noktada, 1960'h ytllarm 

sosyal ve siyasal konjonktiirii ivinde yap1Ianm1§ olan kanun koyucunun, Tiirklerin ferdi kimliklerini 

olu§turmada lslamm oynad1g1 rolii anlayamamt§ olan Kemalizmin648 yamlg1sm1 dilzeltmek amac1 

giittilgii dii§iinillebilirse de, bunu aym arayla yani devlet eliyle geryekle§tirmeye yah§manm gerek hukuki 

gerek sosyal saghks1zhg1 ortadadir. Anayasasmda laik oldugu belirtilen bir sistem iyindeki yasama 

organmm faaliyetinin hukuki me§rulugu, bir yandan dinsel hak ve 6zgiirliiklerin kullamlabilmesini 

saglamak, 6te yandan da kamu diizenini koruyucu tedbirleri almaktan ibaret olmaya baghdrr; bunun 

6tesinde herhangi bir miidahale madalyonun her iki yan1 ivinde zedeleyici olur. 

1982 Anayasas1'nda Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm diizenlendigi 136 mc1 maddede, aynca 

kurumun "laiklik ilkesi do~rultusunda" yah§acagmm belirtilmesi, tarafstz ve onyarg1s1z bir ilk bakI§la, 

anayasa koyucunun devletin dine yakla§1mmm salt bir kamu hizmeti olmas1 yolunda gosterdigi vabanm 

ilriinii olsa gerekir. Ote yandan bu Iaiklik kavram1, en azmdan gorevlerinin belirlendigi I inci maddesiyle 

yiiriirliikte ola 633 say1h Kanun'da ongoriilmil§ olan "ahlak esaslanyla ilgili i§leri yilriltmek" gibi i§levler 

646 Merkez ile ta§ra orgOtO arasmda kurulan hiyerar§ik bag; kurumun personelinin kamu gorevlisi 

olmastndan kaynaklanan hukuki sonuc;lar bu sObaplara ornektir. 

647 "Laik devletin tarafs1zhg1, onu somutla§t1ran organlann ve temsil eden ki§ilerin, resmi i§lem ve eylemlerinde, 
mO'minlere has ifade ve hareketlerde bulunmamalanni ve herhangi bir dinin propagandas1n1 veya koruyuculugunu 
yapmamalanm gerektirir." L.Duran, "Bizde Laiklik", Cumhuriyet, 8 mart 1965. 

648 ~· Mardin, "Religion and secularism in Turkey", AtatOrk, Founder of a Modern State (ed. A. Kazanc1gil 
& E. Ozbudun), Hamden - Connecticut 1981, 218. Bu makalenin Fahri Unan tarafmdan yap1lm1§ TOrkc;e 
<;evirisi MOmtaz'er TOrkone ve Tuncay Onder tarafindan derlenen $erif Mardin TOrkiye'de Din ve 
Siyaset Makaleler Ill ba§hkl1 kitap sayfa 37 - SO'de yaymlanm1§t1r. 
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kar§tsmda degerlendirildiginde ortaya c1kan olsa olsa, Tiirkiye Cumhuriyeti hukuki ve siyasi karar alma 

mekanizmalanm elinde bulunduranlann farkh bir algtlamaya sahip olmalanyla ac1klanabilir; bunun ise 

hukuk manug1yla bagda§mad1g1 ortadadir649. Bunuh d1§mda da, Onceki benzer diizenlemeleri bir kez 
I 
I 

daha 8.§aralc 1982 Anayasas1'nm 136 mc1 maddesiyle piyanet l§leri Ba§kanhg1'na verilmi§ olan "millet~ 
I 

dayam§ma ve biltilnle§me gClrevi", laiklik ve milli~etciligi dinsel gorevlerle birle§tirilebilen 1982 

anayasa koyucusunun ve siyasi uygulay1cilannm inakro anlay1§ ve siyasasmm mikro dilzeyde bir 

gOstergesidir! 

Anayasa yarg1smm laikligi yorumlay1§1 da Kemalist laiklik anlayt§mm bir yans1mas1 

olmu§tur. Milli Nizam Partisi'nin kapattlmas1 hakk~ndaki E.1971/l, K.1971/l say1h, 20 may1s 1971 

tarihli Anayasa Mahkemesi karannda partinin kapatilma gerekcesi, kurulu diizenin kismen veya tamamen 

dini esaslara dayandmlmas1 amac1yla faaliyette bulunmay1 yasaklayan Turk Ceza Kanunu'nun 163 ilncii 

maddesinin kaldmlmasm1 istemek; din derslerinin orta ogretimde mecburi hale getirilmesini savunmak; 

hilafetin geri gelmesinde "bilytik faydalar g5rmek ve millet isterse bunun olabilece~ini s5ylemek"; dinle 

devletin aynlamayacagm1 iddia etmek (buna bagh olarak, Tiirkiye'de gecen yiizy1hn ortalannda ba§layan 

batihla§ma ve laikle§me yonilndeki geli§meleri mahkum etmek ve son elli ytlhk laik devriyse "dalalet" 

devri olarak gormek); her alanda lslamla§ma zorunlulugundan soz etmek §eklindeki eylem ve amaclann 

laiklige aykm bulunmu§ olmas1drr650. 

Birlik Partisi'nce 1970/53 esas say1yla, 657 say1h Devlet Memurlar1 Kanunu'ndaki baz1 

ekleme ve degi§ikliklere kar§I ac1Ian iptal davasma ili§kin 21 ekim 1971 giin ve 1971/76 say1h 

kararmda651 da Anayasa Mahkemesi tarafrndan, Tiirk toplumu a91smdan laikligin anlammm 

saptanabilmesi icin Anayasa'nm Ba§lang1c bOlilmilyle 2 inci, 19 uncu, 153 ilncil ve 154 ilncil maddelerinde 

yeralan esaslann herhalde gozonilnde tutulmas1 geregine i§aret edildikten sonra, 

"Anayasamn 153. maddesinde, bu Anayasanm hir,;bir hilkmilniln TUrk 

toplumunun r,;agdll§ uygarhk seviyesine eri~mesi ve Tilrkiye Cumhuriyetinin laiklik niteligini 

649 Diyanet l§leri Ba§kanltlj1'n111 yetkililerinden birinin, Ba§kan Yard1mc1s1 Hamdi Mert'in Ankara'da 8 - 10 
Nisan 1988'de verilmi§ Diyanet 1$feri Ba$kan/Jgmm TDrkiye'nin Manevi Hayatmdaki Yeri Resmi StatD ve 
Fonksiyonu ba§ltklt bir tebliginde yeralan «B<ilge», «Servet» ve «Etnik» farkhltk iddialarmm devlet 
aleyhine istismarmm onlenmesinde «Din,,'in bOtOnle§tiriciliginden faydalanmak, ak1lc1 bir yol olsa gerekir" 
§eklindeki ifadesi 1990'lann siyasi anlay1§1 ve yonteminin tipik bir tezahOrO olmakla birlikte; ayni 
zamanda, Cumhuriyet'in kuruculannm "ulus devlet" anlay1§mdan da ne denli uzakla§1ld1g1nm bir 
gostergesidir. 

650 DDstur, V, 11 /1 (1972), 28-85, ozellikle 82. Aynca, bu karardan sonraki sOrec; ic;inde anlay1§m ne 
den Ii degi§tiginin, "on y1I <>nee laiklige aykin gMilOp parti kapatma nedeni olabilen g<irO§lerin, on y1I sonra nas1l 
sanki laikligin bir geregi imi§ gibi sunulabildigi"nin ileri sOrOldOgO bir makale i9in bkz. Tekin GOle9man, 
"Laikli!)in Neresindeyiz", Sar;ak, 12 (ocak 1985), 6-9 [Bu makale geli§tirilmi§ haliyle, M.B.GO!tekin 
ad1yla yaymlanml§ Laikfigin Neresindeyiz ba§ltkh (Ankara 1987) kitapta da yeralmaktad1r (246-263)]. 

651 Matin i9in bkz. Anayasa Mahkemesi Kararfar Dergisi, X (1973), 52-79 ya da Resmi Gazete, 15 
haziran 1972-14216. 
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koruma amacm1 gilden, madde metninde gosterilmi§ devrim kanunlarmm, bu Anayasanm 

halkoyuyla kabul edildigi tarihte yilrilrliikte bulunan hilkilmlerinin Anayasaya aykm oldugu 

§eklinde anla§1lamayacag1 ve yorumlanamayacag1 belirlenerek bOylece laik devlet dilzeninin 

korunmas1 hedef tutulmu§ bulunmaktad1r. 1961 Anayasas1yla gildiilen ana erek Ba§lang1y 
I 

bOlilmilnde (Tilrk ulusunun daima yilcelmesi) vt; 153. maddesinde ise (Tilrk ulusunun yagda§ 

uygarhk seviyesine eri§mesi) biyiminde saptanmi§tlr. Bu esaslann Anayasada yeralmas1, az 

once ayiklanan, ana erege var1lmasm1 engelliyebilecek veya zorla§tirabilecek nitelikte hiybir 

hak ve ozgilrlilgiln Anayasada tanmmam1§ oldugunu, Anayasada benimsenmi§ laiklik dilzenine 

ili§kin kurallarm ancak bu ana eregi Anayasada ongortilen bir yok smirland1rmalan zorunlu 

kilan bir neden, daha ay1kyas1 Anayasada benimsenmi§ biltiln temel ilkelere egemen bir 

dil§ilnce oldugu"652 

vurgulanm1§tir. Anayasa Mahkemesi'ne gC>re Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasas1'nda kabul 

edilmi§ olan laiklik ilkesinin esaslan da, 

a) Dinin, devlet i§lerinde egemen ve etkili olmamas1 esas1m benimseme; 

b) Dinin, bireyin manevi hayatma ili§kin olan dini inany bolilmilnde aralannda 

aymm g5zetilmeksizin sm1rs1z bir hilrriyet tammak suretiyle dini anayasal gilvence altma 

almak; 

c) Dinin, bireyin manevi hayat1m a§arak toplumsal hayat1 etkileyen eylem ve 

davran1§lara ili§kin b5lilmlerinde, kamu dilzenini, gilvenini ve y1karlarm1 korumak amac1yla, 

sm1rlamalar kabul etmek ve dinin kotilye kullamlmasm1 ve somilrillmesini yasaklamak; 

¥) Devlete, kamu dilzeninin ve haklarmm koruyucusu s1fat1yla dini hak ve 

hilrriyetler ilzerinde denetim yetkisi tammak 

olarak C>zetlenebilir. 

Huzur Partisi'nin kapat1lmas1 hakkmdaki E.1983/2, K.1983/2 say1h, 25 ekim 1983 tarihli 

Anayasa Mahkemesi karannda653 da laiklige ili§kin §U a<;:1klamalar yer almaktadrr: 

"Laikligin, dinle devlet ili§kilerini dilzenleyen bir ilke olmas1 nedeniyle, her 

illkenin iyinde bulundugu ve her dinin bilnyesinin olu§turan ko§ullardan esinlenecegi, bu 

ko§ullar arasmdaki uyum ya da uyumsuzlugun laiklik anlay1§ma da yans1yarak farkh ve 

degi§ik modelleri ortaya y1karmas1 dogal sayilmal!d1r. 

Hukuki y5nden ve klasik anlamda laiklik, dinle devlet i§lerinin birbirinden 

aynlmas1 anlamma gelmektedir. Buna ragmen, hristiyan ve islam dinlerinin ko§ullar1, inany 

ve gerekleri aym olmad1gmdan, illkemizde ve bat1 illkelerinde olu§an durumlar ve ortaya yikan 

sonuylar birbirinin aym olmami§, aksine bilyilk fark!J!Jklar g5stermi§tir. Dini ve din anlay1§1 

tamamen farkh olan bir illkenin, laikligi o illke ball medeniyetine ay1k olsa dahi bah 

illkeler(in)deki anlay1§ iyinde benimsenmesi esasen dil§ilnillemez ve beklenemez. Bu durum, 

ko§ullar ve kurallar arasmdaki farkhhklarm dogal bir sonucu olarak g5rillmelidir. Kald1 ki, 

aym dini benimseyen bat1 iilkelerinde dahi devletlerin laiklik anlay1§1 birbirinin aym 

olmam1§tir. (sayfa 10-11) 

652 Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, X (1973), 63. 

653 ResmiGazete, 15 ekim 1984-18546, 3-20. 
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( ... ) 
Bugi.in dahi baz1 kimselerle orgtitlerin, dini kotilye kullanmak ve bOylece din 

somi.iri.isilnden bir tak1m y1karlar saglamak egiliminde olduklan bilinen bir geryektir. Bu 
' nedenle Anayasa ve yasa koyuculan bu alan'1 dilzenlemi§ler ve kCSti.iye kullanmaya set 

yekmi§lerdir: 
i 

a) Ti.irkiye Cumhuriyeti Anayasalan ile kabul edilen laiklik ilkesi geyirilen 

tarihi tecliibelere, devrimlere, ulusun dini ve iiyasi ozelliklerine ve yurdumuz ko§ullanna 
! 

uygun bir anlam ta§1maktad1r. (sayfa 11) i 

( ... ) 
~u hususu ayikya belirtmek gerek~ ki, Atatilrk devrimlerinin hareket noktasmda 

laiklik ilkesi yatar ve devrimlerin temel ta§lfll bu ilke olu§turur. (sayfa 13)" 

E.1986/11, K.1986/26 say1h ve 4 kas1m 1986 tarihli karannda654 Mahkeme, 1982 

Anayasas1'mn laiklik ilkesini 1961 Anayasas1'ndan pek az degi§ikliklerle devrald1gmdan bahisle amlan 

Anayasa dC>neminde verdigi ve yukanda baz1 bC>ltimlerinin aktanlm1§ oldugu 21 ekim 1971 giinlii ve 

53/76 say1h karannda koymu§ oldugu ilkelere at1f yaparak, bunlann ge9erliligini 1982 Anayasas1 

dC>neminde de biltilniiyle korudugunda duraksamaya yer kalmad1gma hiikmetmi§tir. Laiklik ve e§itlik 

ilkeleri I§tgmda yapugi degerlendirme neticesinde Y ilksek Mahkeme, Tiirk Ceza Kanunu'nda yaptlan bir 

degi§iklikle getirilmi§ olan "semavi dinler ve ona inananlar" ile "semavi olmayan dinler ve ona inananlar" 

aymmm1 ve yalmzca birinci kesime girenlere yonelik saldmlan cezalandiran hiikiimleri, herkes i9in 

tanman din, inan9 ve ibadet ozgilrliiklerine aykm olma gerek9esiyle (sayfa 313-314) iptal etmi§tir. Bu 

karar iizerine yasama orgam tarafmdan yeniden diizenlenen ilgili maddelerde amlan aymma 

gidilmeyerek, semavi olsun olmasm biitiin dinlerle (ilkel kabile dinleri, Tao dini gibi ulusal ya da 

Budizm gibi evrensel vs.) ilgili inani; ve ibadetlerin e§it koruma altma almm1§ bulunmasmm655, hak ve 

C>zgiirliikler diizeni i9inde olunmas1 gereken noktaya yonelik olarak Anayasa Mahkemesi sayesinde 

ger~kle§tirilmi§ C>nemli bir ilerleme oldugu a91kt1r656. 

Resmi Gazete'nin 27 arahk 1988 gilnlii 20032 nci say1smda yay1mlanan 10 ekim 1988 

giinlil, 3511 say1h 2547 Say1h Yiiksekogretim Kanununun 44 iincii Maddesinin 

De~i§tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dort Ge~ici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun'un 2 nci maddesiyle 2547 say1h Kanun'a eklenen Ek Madde 16'nm, Anayasa'mn Ba§lang19 

654 Anayasa Mahkemesi Kararlan Dergisi, 22, 298-323. 

655 3369 say1l1 ve 20 may1s 1987 tarihli TOrk Ceza Kanununun 175. ve 176. maddelerlnln 
deOlftlrllmeslne dalr kanun (Resmi Gazete 26.5.1987-19471) 

656 Bu arada, 175 inci maddenin yeni dOzenlernesinin, 1957'de M.H. OrgOplO'nOn bOyOk tepkilere yol 
ac;t1gmdan yasala§tmlmam1§ onerisinin benzeri oldugu (bkz. Birinci BolOm, dipnot 109 ve baglI oldugu 
metin) gozden kac;mlmamalid1r. Oysa laik devletin gorevleri bunlan degil dinsel hak ve ozgOrlOkleri 
korumakt1r. Ayn1 c;izgide gorO§ler ic;in bkz. B.Tanor, Tilrkiye'nin lnsan Haklan Sorunu, cilt 1, 2.bas1, 
Istanbul 1991, 59-60 ve 77. 
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losm1yla 2 nci, IO uncu. 24 iincii ve 174 Oneil maddelerine aykmhg1 iddias1yla Cumhurb~kam Kenan 

Evren tarafmdan acdm1§ iptal davasma ili§kin olarak bir yasal diizenlemenin din kurallanna, dinsel 

inanclara ve gereklere gore yap1hp yapllamayacag1 rtoktasmda yogunla§tig1 belirtilen karannda657 da 

Anayasa Mahkemesi laiklige bakt§ cizgisini siirdiiIT?ektedir. Hakkmda hiikiim verdigi hususa yOnelik 
! 

gerekcelerine658 katdmad1g1m kararmda belirt~ldigi iizere Mahkeme'ye gOre "laiklik, ortayag 
l 

dogmatizmini y1karak aklm llncilltigil, bilimin aydm~1g1 ile geli§en llzgilrlilk ve demokrasi anlay1§m1, 
I 

ulusla§manm, bag1ms1zhgm, ulusal egemenligin ve , insanhk idealinin temeli kxlan bir uygar ya§am 

biyimidir (sayfa 24-25). ( ... ) Laik dilzende din, siyasalfa§madan kurtanhr, yllnetim arac1 olmaktan yxkar1hr, 

geryek, saygm yerinde tutularak ki§ilerin vicdanlarma b1rak1hr. Boylece, siyasal ya§amm dayanag1 bilim ve 

hukuk olur (sayfa 25). ( ... ) Tilrkiye'de laiklik ilkesinin uygulanmas1, rejimleri degi§ik kimi bat1h illkelerdeki 

laiklik uygulamalarmdan farkhd1r (sayfa 25). ( ... ) Ger9ekte laiklik din-devlet i§leri aynhg1 biyiminde 

daralt1lamaz. Boyutlar1 daha bilyilk, alan1 daha geni§ bir uygarhk, llzgilrlilk ve yagda§hk ortam1drr (sayfa 27). 

( ... ) Devlete, dinsel konularda denetim ve gozetim hakk1 tanmmas1, din ve vicdan ozgilrlilgilniln demokratik 

toplum dilzeninin gereklerine aykm bir smrrlama sayilamaz (sayfa 25)". 

Anayasa Mahkemesi'nin ilgili iptal kararmdan sonra 25 ekim 1990 giin ve 3670 say1h bir 

Kanun'la 2547 say1h YiiksekOgretim Kanunu'na eklenen bir maddeyle "yilrilrlilkteki kanunlara aykm 

olmamak kayd1yla; Yilksekllgretim Kurumlarmda k1hk ve k1yafet serbesttir" hiikmiiniln getirilmesi iizerine 

657 E.1989/1, K.1989/12, T.7 mart 1989, Resmi Gazete, 5 temmuz 1989-20216, 15-41. 

658 Mahkemeye gore, "Siyasal alanda dinsel qabalar, dinsel geleneklere uygunlugu aranan dOzenlemeler, eylem ve 
i§lemler ne kadar geyersizse, ogretim ve egitim alanmda da din buyruklanyla ili§ki kurulamaz" (sayfa 29). Oysa 
sorun <:>gretim ve egitim alamna ili§kin olmad1g1 gibi bu §ekilde Iaiklikligin ihlal edilmesi de sozkonusu degildir; oyle ki 
ba§OrtO tak1lmasmm yasaklanmas1, Oniversite c;agma gelmi§ ogrencilerin herhangi bir giysiyi giymelerine mOdahale 
edilmesi kadar hak ve "ozgOrlOkleri ihlal edici niteliktedir. Anayasa Mahkemesi, "denetlenen yasa maddesi(nin), 
dinsel inanc;lart simgeleyen ba§ortOsO ya da tOrbanla yOksekogretim kurumlanna gelip ogrenimlerini ve bilimsel 
c;al1§malannt bu durumda sOrdOrmelerine olur vermekle yOksekogrenim ilgilileri, ozellikle genc;ler arasmda sosyal 
gorO§, inane;, din ve mezhep aynhg1nt k1§k1rtarak bolOnmelerine yol ac;abilecek, sonuc;ta devletve ulus bOtOnlOgOnO, 

kamu dOzenini ve gOvenini bozabilecek nitelikte" (sayfa 32) oldugu gorO§Ondedir; "dinsel olsun olmasm, 
c;agda§hga aykm, devrim yasalannm ongordOgO dOzenlemeyle c;eli§en giysiler uygun kar§llanamaz• (sayfa 33). 
Kanaatime gore bu §ekilde ongorOlen ancak tekdOze bireylerden kurulu bir dOzendir ki, her renkten olu§acak olan 
demokratik toplum ilkelerine uymad1g1 gibi sosyal gerc;eklere de aykm dO§er. lster dinsel inanc;Iar geregi ister mocla 
olgusunun ya da herhangi dOnya ve ya§am gorO§OnOn bir par9as1 olarak olsun giysiyle kamu dOzeni arasmda bir ilinti 

kurmak ve "devrim yasalannm ongordii!JO'' gibi tanimlar getirmek olgunluk ve kendinden giivenle 
bagda§amaz. 

Huzur Partisi'nin kapat1lmas1 hakktndaki E.1983/2, K.1983/2 saytlt, 25 ekim 1983 tarihli Anayasa 

Mahkemesi kararmda da Orhan Onar'la birlikte esasa yonelik bir kar§toy yazmt§ clan Mehmet Qmarlt bu 

kararda da c;;ogunluga benim de payla§tlgrm, "Bu gibi inane; sahiplerinin arasma siyasi amac; ta§ryanlarm, 
yabancr telkinlere uyanlann, laik Cumhuriyet rejimini devirmek isteyenlerin kat1lmad1klannt, katilamayacaklanm ileri 
sOrecek degilim. Arna, boyle bir durum, inane; sahiplerinin inanc;Ianna gore giyinmelerini engellemenin gerekyesi 
yaptlmamah, kurular yanmda ya§lar da yakilmamahd1r. Ostelik, boyle bir engelleme, rejimin korunmasr ac;1smdan da 
doQru saytlmaz Dini inanc;Iara konan angel ve yasaklar, samimi inane; sahiplerinden bir k1smm1 -ister istemez- kcto 

niyetlilerin saflanna kaydrracak; kotO niyetlilerin eline onemli bir koz verecektir" (sayfa 41) gerekc;;eleriyle 
kat1lmamaktad1r. 
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aydan iptal davasm1 Mahkeme E.1990/36, K.1991/8 say1h ve 9.4.1991 tarihli karanyla reddetmi§tir Uye 

H~im Kdty'm de~i§ik gerekyesinde farkh bir yorum getirilmi§ olmasma kar§m bu karar Mahkeme'nin 

laiklik anlay1§mda herhangi bir degi§ikligi yans1tmamakta, 1989/12 say1h ve 7 mart 1989 tarihli iptal 

kararma konu dilzenlemeden farkh olarak hilkilmde yeralan "yilrilrlilkteki kanunlara aykm olmamak 

kayd1yla" ko§ulu nedeniyle Anayasa'ya uygun oldugu kanaatine vanlmaktad1r659. 

Dam§tay'm da laiklik konusunda, bir anlamda "koktenci" olarak nitelendirilebilecek 

yorumu benimsemi§ oldugu ilgili kararlanna yansunaktadir. 8 inci Daire'nin gerek cuma gilnlerine ait 

mesai saatlerinin dilzenlenmesi gerek yilksekogretim kurumlan ogrencilerinin ba§ortiiyle fakillteye 

gelmelerini yasaklayan dilzenlemede yeralan gerekyeler rejimin korunmas1 kayg1smm hak ve 

Ozgilrlilklere nazaran yOk daha agirhkh tutuldugunun gOstergesi say1labilir660. Bu kararlardan 

ilkinde661 "«din ve devlet i§lerinin birbirindcn bag1ms1z §ekilde yUrUtillmesi» olarak tammlanabilen laiklik 

ilkesi, mevzuatm din kurallarmdan tamamen bag1ms1z dilnyevi ve objektif esaslara goredilzenlenmesini 

gerekli kilmaktad1r. ( .. ) Laiklik ilkesinin dogal sonucu olarak, kamu kudretine dayah hukuki tasarruflarda 

bulunanlarda bu gorevini yerine getirirken din kurallanndan bag1ms1z ve laiklik ilkesini oncelikle 

gozonilnde bulundurmakla zorunlu olup dinsel inaner serbestligini saglamak yanmda bireyler Uzerinde dinsel 

nitelikte bask1da bulunmamakla da gorevlidirler. ( .. ) Ote yandan idari tasarruflann kamu yaranna uygunluk 

gostermesi idare hukukunun genel ilkelerindendir. Cuma gUnlerine ait crah§ma saatlerinin, cuma namaz1 

ibadetini yerine getirebilmek amac1yla degi§tirilmesinde ise kamu yarar1 bulunmad1g111 gerekyeleriyle dava 

konusu i§lemin iptaline hilkmedilmi~tir. Bu hiikiimle, ibadetin gereklerini yerine getirebilmeyi de 

659 Kanimca bu karar anayasaya uygunluk denetimi bak1mmdan onemli bir nitelik ta§1sa da (Anayasa 
Mahkemesi bu karanna konu olan Kanun'u gerekc;esinden bag1ms1z bir §ekilde yorumlayarak 
kanunkoyucunun niyetine bakilmas1 yontemini bertaraf etmi§tir. Bu noktaya deginen, ancak son tahlilde 
de kararm amac;lad1g1 sonuca ula§mt§ oldugunu savunan bir gorO§ ic;in bkz. C.Ktrca, "Qok onemli bir 
karar", Milliyet, 5 agustos 1991, 11 ), ac;tk<;a ba§ortOsO ya da benzer k1l1k-k1yafeti yasaklayan bir 
hOkOm mevcut olmadtgmdan, iptali istenmi§ olan kuralm anlam ve kapsammm degerlendirilmesinde 
hataya dO§Olmesi itibariyle son tahlilde amac;lad1g1 anla§ilan sonuca varmt§ degildir. Kararda attf yaptlan 
Devrim Kanunlart arasinda yeralan Baz1 Kisvelerin Giyilemeyeceglne Dair Kanun da din 
adamlarmm giysilerini dOzenlemektedir , boylelikle ne Anayasa'nm 174 OncO maddesiyle gOvenceye 
baglanmt§ dOzenlemeler arasmda bu hususta positif hukuk bak1mmdan attf yaptlabilecek bir hOkOm 
bulunmakta, ne de kararda zikredilmi§ olan Anayasa'nm temel gorO§ ve nitelikleri, Cumhuriyetin ozgOn 
nitelikleri, yOksekogretimin yasalarda belirlenmi§ amac;lart gibi gene! ilkeler iptal davast konusu olmu§ 
dOzenlemede ongorOlen positif hukuk kurallartnt kar§1lamaktad1r. GOdOldOgO anla§tlan amac;, iptali 
isteminde bulunulmu§ dOzenlemenin kapsamma ba§ortOsOnOn girmesi olas1!1gmm bertaraf edilmesi 
olduguna gore izlenmesi gereken yontem, Oyelerden Selc;uk TOzOn, Ahmet N. Sezer ve GOven Dinc;er'in 
kar§toy yaz1larmda belirtildigi Ozere Anayasa Mahkemesi tarafmdan daha once iptal edilmi§ bir 
dOzenlemenin yeniden yasalla§t1rtlm1§ olmasmm Anayasa'nm 153 OncO maddesine ayk1n dO§tilf'jO 
gerekc;esiyle iptal yoluna gitmektir. 

660 Prof.Dr.II Han Ozay bu kararlartn gerekc;elerine kat1lmad1g1 gibi, bunlarm "laiklik" ilkesiyle dogrudan hie; 
bir ilgisi bulunmad1g1 kan1s1nda oldugunu belirtmektedir. Bkz. Dev/et, ldari Rejim ve Yarg1sal Korunma, 
29. 

661E.1975/1933, K.19761672, T.2 mart 1976, TORK-1$ (metin ic;in bkz. ibid. 31-33). 
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kapsadig1 ku§kusuz olan din ve vicdan Ozgiirliigii bir yana itildi~ gibi, Mahkeme'nin kamu yaran 

kavranumn i~inde salt egemen ideoloji mensuplanmn bulundugu da mtla§tlmaktachr. 

Amlan ikinci kararda662 da Mahkeme, " . .kendi toplumsal ¥evrelerinin baskisma veya 

gelenek ve goreneklerine boyun egmiyecek ol¥iide egitim goren baz1 lozlanmizm ve kadmlanmlZln srrf laik 

Cumhuriyet ilkelerine kar§t ¥lkarak dine dayah bir devlet diizenini benimsediklerini belirtmek amac1 ile 

ba§lanm orttilkleri bilinmektedir. Bu ki§iler i¥in ba§ortiisii masum bir ah§kanltk olmaktan ¥tkarak kadm 

ozgilrliigllne ve Cumhuriyetimizin Temel 1lkelerine kar§t bir diinya goril§ilniinii simgesi haline gelmektedir. 

Davac1 Yilksek Cgretim diizeyinde e~itim gordii~ilne gore bu ilkelerin Cumhuriyetimizin kurulu§unda ve 

korunmasmdaki onemini bilmesi gerekmektedir. Aydm, uygar ve Cumhuriyet¥i gen¥ler yeti§tirmekle gorevli 

e~itim kurumlannm baz1 kurallar1 o~rencilere uygulamas1 do~aldtr. Bu kurallar herkes¥e bilinen ve 

benimsenen Cumhuriyetin kurallar1drr. Bu kurallar1 ogretmek ve benimsetmekle gorevli e~itim kurumlannm 

bunlardan Odiln vermesi dil§ilnlllemez Bu nedenle Yilksek ogrenim gormek ilzere okula geldi~ srrada dahi ba§ 

ortilsiinii ¥lkartmamakta direnecek ol¥iide laik devlet ilkelerine kaq1 bir tutum i¥inde bulunan davacmm okula 

ahnmamasmda yasalara aykinhk olmadtg1" gerek~esiyle derslere devam etmenin yasaklanmas1 i§leminin 

iptali istemini reddetmi§tir. Oysa, yukanda 44 iincii dipnotta aynntth olarak belirtilen gerek~elerle dava 

konusu i§lem laiklikle dogrudan ilgili olmadtg1 gibi, bu hiikiimle de anti-demokratik bir diizene 

me§ruiyet kazanchnlarak anayasal giivence altmdaki din ve vicdan Ozgiirliigii de ih1a1 edilmektedir. 

Y arg1tay'm kararlan ise, laiklik kavrammm tiim y<>nleri ve Tiirkiye'deki Ozellikleriyle 

biiyiik Ol~iide kavrantnl§ oldugunu ortaya koymaktadrr. Bireysel faaliyetlerin denetlenmesine ili§kin ve 

gerekli hassasiyetin g<>zetilmekte oldugu kararlanmn dt§mda Y arg1tay'm ii~ grup i~in ayn ayn Onemli 

i~tihatlar1 bulunmaktadtr. Bunlardan, Yehova Sahitleri ile ilgili ilk grupta663 din ve vicdan 

Ozgiirliigiiniin geni§ bir yorumu yeralmaktadrr. Mahkeme'ye gOre ki§inin Ozgiir bir iradeyle inan~larmi 

yerine getirmesi ibadet bi~iminde olsun, belli bir toplanttda kitap okumas1 bi~iminde olsun, devletin laik 

diizeni aleyhine propaganda amac1 ta§tmadtk~a din ve vicdan <>zgiirliigu slDlrlarmdadrr. Buna kar§tllk 

ikinci grup olan Nurculuk ile ilgili kararlarda664 Nurculugun dogrudan dogruya devletin laik diizenine 

662 E. 1983/207, K.1984/330, T.23 §Ubat 1984, AKBULUT [metin ic;in bkz. Dam§tay Dergisi, 56-57 
(1985}, 317-318]. 

663 Bu kararlardan baz1lan ic;in bkz. Yargrtay Dokuzuncu Ceza Dairesi, E. 1976/47, K. 1976154, T.20 ekim 
1976 [amlan karar Yarg1tay Kararlart Dergisi, Ill, 1 (ocak 1977), 137-150'de yaymlanm1§t1r]; Yarg1tay 
Ceza Genel Kurulu, E.1979/276, K.1980/115, T.24 mart 1980 [amlan karar Yarg1tay Kararlart Dergisi, 
VI, 7 (temmuz 1980), 1015-1033'te yaymlanm1§t1r]; Yarg1tay Ceza Genel Kurulu, E.1985/9-596, 
K.1986/293, T.26 may1s 1986 [amlan karar Yarg1tay Kararlart Dergisi, XIII, 4 (nisan 1987), 597-621'de 
yaymlanm1§t1r]. 

664 Bkz. Yarg1tay 1. Ceza Dairesi, E.67/2828, K.6812291; T. 18.9.1968 (metin ic;in bkz. Cevat Ozel, 
Yarg1tay Ceza Daireleri ve Gene! Kurul /9tihatlar1, Istanbul 1988, 7); Yarg1tay Ceza Genel Kurulu, 
E.1976/9-3, K.1976/23, 26.ocak.1976 [metin ic;in bkz. Yarg1tay Kararlart Dergisi, IV, 6 (nisan 1976), 
542]; Yargrtay Dokuzuncu Ceza Dairesi, E. 1977/4375, K. 1978/454, T.8 §Ubat 1978 [metin ic;in bkz. 
Yarg1tay Kararlart Dergisi, IV, 5 (may1s 1978}, 850-852]. 
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y6nelik ve devletin 6ziinii, bicimini tiimiiyle dini esaslara uydurmak amacma y6nelik eylemler halinde 

g6riildiigfine hiikmedilerek laiklige aykmhk saptanmt§tir. Uciincii grupta Genel Kurul karan 

olmamakla birlikte, konuyla gfu'evli olmu§ olan 1 inci ve daha sonra da 9 uncu Ceza Dairesi'nin yerle§mi§ 

hale gelmi§ ictihadtdrr. Bu mahkemeler, Kitab1 Mukaddes Sirketi'nce yaymlanan ve dag1ttlan 

hristiyanhkla ilgili kitaplann propaganda amac1 olmadan sattlmas1 ve sergilenmesinde laiklige aykm 

hicbir unsur bulunmadtg1 g6rfi§iindedif665. B6ylelikle gOriilmektedir ki Y arg1tay, bir yandan laik 

anayasal diizeni koruyucu kanunlara uygunlugun denetimi saglamakta, 6te yandan anayasal giivence 

altmdaki din ve vicdan 6zgiirliigiinii de gerektigince g6zetmektedir. 

Laik demokratik diizenin gercek savunuculan tarafmdan astl iizerinde durulmasi gereken, 

"devletin iilkesi ve milletiyle bOliinmez biitiinliigii, htir demokratik diizen ve nitelikleri Anayasada belirtilen 

Cumhuriyet aleyhine i§lenen ve dogrudan dogruya devletin iy ve di§ glivenligini ilgilendiren suylara 

bakmakla" g6revli Devlet Giivenlik Mahkemelerinden birinde verilmi§ olan takipsizlik kararldrr. Konya 

Devlet Giivenlik Mahkemesi Cumhuriyet BR§savcilig1 tarafmdan 1989/16 hazrrhk, 1985/5 karar sayiyla 

Konya Biiyiik§ehir Belediye Ba§kanhgi'nm Selcuk Universitesi kampiisiine <>grencileri ta§1makla 

g<>revlendirilmi§ otobiis seferlerinde cinsiyete gfu'e ayinm yaptldtgmm belirlenmesi iizerine yaptlmt§ 

sue duyurusu yerinde g6riilmemi§tir. Devlet Giivenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savc1s1 Mehmet 

<;avu§oglu tarafindan, din kurallanna uygun davranmak amac1 giidiildiigii R§ikar olan bir idari i§lem 

aleyhine verilmi§ takipsizlik karannda, laikligin yasalarda tan1mlanmam1§ oldugu gibi hangi 

hareketlerin laiklige aykm oldugunun herkes tarafmdan kabul edilebilir bir tamm1 yaptlabilmi§ 

olmadtgmdan bahisle "cinsiyet aymm1 esas ahnarak yaptlan her eylem ve i§lemin laiklige aykm oldugu 

iddiasmm ortaya attlabilecegi, ki bunun toplumsal geryeklere ve yasa koyucunun amacma uygun bir yorum 

olmad1g1" gerekcesine dayanllm1§tir. lnanclar geregi istenildiginde kar§t cinsle aym mekanda 

bulunulmaktan kacmllabilecegi halde bu tfir bir diizenlemeye gidilmi§ olmas1, 1aik diizenin dl§mda din 

kurallarmm hakim oldugu bir diizene dogru atllmt§ bir adtm1 g6stermektedir; 6te yandan, verilmi§ 

takipsizlik karar1 kavramlann ideolojik clkarlara gore nastl carp1ttlabileceginin belirgin bir ()megidir. 

C. Diyanet l§Ierinin Diizenlenmesi 

Onceki altb<>liimde deginildigi gibi, Tiirkiye Cumhuriyeti devletinin kuruculan tarafmdan 

dinsel giicler ilk ba§tan itibaren cagda§la§manm en <>nemli engeli olarak g()rfilmii§ ve b<>ylece laiklik 

dinin devletce denetlemesi biciminde yorumlanarak uygulanmt§trr. DolaylSlyla Diyanet l§leri 

665 Bu konudaki Birinci Ceza Dairesi kararlan yaymlanmam1§t1r; bu alanda yaymlanmJ§ tek karar iQin bkz. 
Yarg1tay Dokuzuncu Ceza Dairesi, E. 1976/2, K. 1976124, T.18 may1s 1976 [metin iQin bkz. Yarg1tay 
Kararlan Dergisi, VI, 6 {haziran 1976), 937] 
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Ba§kanhg1 gibi bir kuruma !dare icinde yer verilmesinin gerekcesini, olu§turulmaya cah§tlan siyasal 

yap1yi korumaya yC>nelik olarak hukuk dilzenine koyulan kurallar ve dengeler sisteminde aramak gerekir. 

Kurumun 70 y1lhk varhk silrecinde, C>zellikle laiklik1ilkesi cercevesinde yeri, iizerinde en cok tartI§ma 

olan meseleleden biridir. Diyanet i§lerinin diizenlenmesine ili§kin olarak gerek TBMM'deki 
I 

tartl§malarda gerek doktrinde iiC ana gC>rii§ belirmektectir; bir grup bu i§lerin devlet yat1s1 icinde yeralan 

I 
bir kurumca yilriitiilmesi, ikinci bir grup kurumun devlet organizmas1 icinde tutulmakla birlikte C>zerk 

bir nitelik kazandmlmas1, bir diger grup da diyanet i§lerinin sivil toplum icinde yaptlanmas1 gerektigini 

savunmaktadir. 

I. Diyanet 1§leri Ba§kanh~1 1nm Devlet Yap1s1 t~inde Yeralmas1 

Prof. Dr 11 Han Ozay'm ifadesiyle, "din olgusu kar§1smda, Cumhuriyetin kurucular1 

secenekleri pek fazla olmayan bir konumdayd!lar. Ya bu olgu hie yokmu§ gibi davranacaklar, ya da 

yC>nelmekte bulunduklan laik Devlet modeline en az ters dii§ebilecek bir cC>ziim arayacaklard1. Din 

olgusunu «yok» farz edemeyecek kadar basiret ve ileri goril§ sahibi olan Cumhuriyetin kuruculan !dare 

icinde bulunmakla beraber miimkiin oldugunca bag1ms1z ve etkilenmelerden uzak kalabilecek bir yap1da 

olmasma C>zen gC>sterdikleri «Diyanet l§leri Ba§kanhg1»Ill kurmu§lard1"666. Cumhuriyetin 

kuruculanmn, bu kuruma ba§hca iki i§lev yilklemi§ olduklan gC>zlemlenebilmektedir : bir kamu hizmeti 

sunmak ve bu hizmeti saglayan personeli gozetim altmda tutmak suretiyle laik dilzeni korumak. 

Hristiyanhktaki kilise C>rgiltiiniln aksine lslamiyette ruhban sm1fmm olmay1§1, devletin 

dini bir kamu hizmeti olarak kabul ederek geregini yerine getirmesini me§ru k1hc1 en C>nemli 

gerekcelerden biridir667. Prof. Dr. S1dd1k Sarni Onar'm belirttigi gibi, ortada tatminsiz ve uzun silreli 

toplumsal bir gereksinimin bulundugu, bu gereksinimin giderilcmemesinden de toplumda hUJ!llrsuzluk 

666 l.H.Ozay, Dev/et, /dari Rejim ve Yarg1sal Korunma, 28. 11 (Kurulu§ gOnlerinin ko§ullannda) din i§lerinin 
devlet kontrolundan tatamen uzak §ekilde cemaat te§kilatlanna b1rak1lmas1, c;:ok sakincah olur;bu kurulu§lar, devlet 
organlan Ozerinde bOyOk bir siyasi etki sahibi olarak, AtatOrk'On TOrk toplumuna gosterdigi c;:agda§ medeniyet 

dOzeyine ula§mak hedefini tehlikeye atabilirlerdi. 11 E.Ozbudun, 11Atatiirk ve Devlet Hayat1", Atatilrk //keleri 
ve lnk1/ap Tarihi II : Atatilrk<;illiik (Atatilrk<;il Dil§ilnce Sisteminin Temelleri), Ankara 1987, 77. Ancak 

~erif Mardin'e gore bu hususta dO§Olen hata, bir halk dininin varl1gm1 gozden ka91rarak, reformlann 

sOnni lslamm ortodoks §ekline yeni ve «medeni» bir §ekil vermek olarak planlanmasmdadtr ve bu 

tutumlar, uzun vadede, bir halk dini oldu~unu bilen ve onu ciddiye alan §thlara, hocalara, bat1I itikad 
ticareti yapanlara yaram t§ttr. Bkz. Din ve /deo/oji, Ankara 1969, 119. 

667 Diyanet l§leri eski ba§kanlarmdan Dr. LOtfi Dogan'a gore, "lslam'da Allah adma bu gorevi yOklenecek, kilise 
te§kilatma benzer bir te§kilat yoktur. QOnkO MOslOman'm inancmdan, ibadetinden ve dini eylemlerinden yalniz 
kendisi sorumlu olur. Kendini temize c;:1karacak, nefsini hesaba 9ekecek yalniz tek yoce Allah'ttr. Onun adma hie;: 
kimse yetkili degildir. Din bilginleri, ruhaniler, arac1lar de§il, ancak iyilikte, takvada Allah yolunda ona hizmet ve 
yard1m edenler, ogretici, egitici onderlerdir. Bundan otOrO 1924 y11inda yeni yap1lanmada dini hayattan sorumlu ve 
MOslOman'm inane;: ve vicdan1n1 Koruyucu, ibadetinde din i§lerinden yard1m saglamay1 amac;:layan Diyanet l§leri 
8a§kanhg1 kuruldu". Bkz. 11Laiklik ve yeni yaptlanma", Mi/liyet, 4 mart 1989. 
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do~as1 hususunda giiclii bir olas1hgm varoldugu durumlarda devlet bahis konusu alam, bir kamu 

hizmeti olarak, gorevleri arasmda iistlenebilir668. Burada sozkonusu olan herhangi bir ba§kas1 gibi din 

hususunda da kollektif bir gereksinimin tatminidir. Ancak bu gorevi iistlenecek orgiitiin tarafsxz olmas1, 

imanla degil salt teknik gereksinimle ugTa§mas1 gerek:ir669. 

Uygulama silrecinde Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kurumunun daha cok laikligi korumay1 

saglamak icin bir arac olarak kullamld1g1; bunun ce§itli gerekcelerle me§ru kxhnmaya ca11§Ild1g1 

gozlemlenebilmektedir. Prof. Dr Turban Feyzioglu'na gore, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm tdare icinde 

tutulmas1 salt dini hizmetleri saglamak icin degil, devletin laik yap1sm1 korumak, dinin devlet i§lerine 

ve siyasete karx§masm1 onlemek ii; in de gereklidir670. 1965 sei;imleri oncesindeki bir demecinde Nihat 

Erim, devletin gorevlerinden ba§hca gorevinin kamu diizenini saglamak oldugundan Otilrii a§m siyasi 

ak1mlar1 serbest bxrakamayacaklanm; bu nedenle Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm da !dare di§ma 

c1kanlamayacagm1 belirtmekteydi671. "Devlet kasasmdan din gorevleri icin harcanan paralar, «devlet 

i§lerine din kar1§sm» diye degil, tam tersine, «din, devlet i§lerine kan§masm» diye harcanrr. Daha 

dogrusu oyle harcanmas1 gerekir. Devlet, din gorevlerinin yi.iri.itillmesini iizerine alacaktrr ama, bu 

yi.iriitii§iin laiklige uygun olarak yap1lmasm1 saglamak i.izere alacakur. Dinin bir «vicdan», bir «ig inang» 

konusu olarak kalmas1, laik devlet gi.ici.iniin saglayacag1 boyle bir denetim yoluyla gercekle§ecektir"672. 

Diger bir ifadeyle, "laik bir devlette «Diyanet l§leri Ba~kanhg1»nm gene] idare iyinde yer almas1, TUrk 

devriminin ozelliklerine uygun bir laikligin, yani dini toplum i§lerinden ki§isel vicdanlara itebilme i§inin 

daha saglam ve emin yollardan geryekle§tirilmesi d1§mda herhangi bir anlam ta~1yamaz11 673. 

Prof. Dr. Ozer Ozankaya'ya gore674, 

11 
... «gerikalm1§hk» ortammda laik devlet denetiminin d1§mda kalacak bir din 

orgilttlniln, yabanc1 somilrilcillerden ve yerli ortaklarmdan destek gorilp ekonomik gily de 

668 S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esasfan, cilt II, 3. bas1, 722-723. 

669 Bu do!)rultuda olan baz1 gorO§ler i9in bkz. l.H.Ozay, "AtatOrk llkeleri ve Caza Hukuku Sempozyumu, 
lkinci GOn Haporlan Ozerinde Tart1§malar", Dogumunun 100. Yilmda AtatOrk Sempozyumu (Atatiirk 
//ke/eri ve Ceza Hukuku) (15-18 aralik 1981), Istanbul 1.983, 239; Y.Yayla, "Laiklik llkesi ve TOrkiye'de 
UygulanJ§I" (a91k oturum), Banka ve Ekonomik Yorumlar, XXlll, 1 O (ekim 1986), 11; B.Tanor, 
Tiirkiye'nin lnsan Haklan Sorunu, 2.bas1, Istanbul 1991, 70. Buna kar§1hk Prof. SOheyp Derbil, kamu 
hizmetlerinin din ay1rd1 yapllmaks1zm vatanda§lardan alinan vergi ve resimlerle sa!)lanmasmdan otOrO 
dinin bir kamu hizmeti konusu yap1lamayacag1 goro§Ondedir: /dare Hukuku, cilt 2 (ldari Faaliyetler), Ankara 
1949, 466. Prof. Bahri Savc1'ya gore de, "layik qen;:eve ic;inde kalinca din bir amme hizmeti deQildir." Bkz. "Layiklik 
Pensibi Kar§1s1nda Ogretim ve Ogrenim HOrriyeti", Siyasa/ Bilgiler Okulu Dergisi, 11, 3-4 ( ), 288. 

670 T.Feyzio!)lu, "Secularism : Cornerstone of the Turkish Revolution", AtatOrk's Way {ed. by Turhan 
Feyzioglu), Istanbul 1982, 188 ve 216 

671 I.Asian, lktidar Aday/an, Ankara 1965, 119 (aktaran : Geyikdag1, Political Parties in Turkey, 100). 

672 M.Soysal, "Laiklik nas1l y1k1l1r?", Milliyet, 31 may1s 1975, 2. 

673 M.Soysal, Anayasa'nm Anlam1, 8. bas1, Istanbul 1990, 260. 

674 O.Ozankaya, Tarkiye'de Laiklik, Istanbul 1990, 215-216. 
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biriktirebilecegi ve toplumu daha kolayhkla boHlp parcrahy1c1, atomlalltmc1 bir etkene de 

donil§ebilecegi de acr1ktir. 

Ozetle: imam, hatip, vaiz ve milftillerin laik devlet, laik toplum olcrilleri icrinde 

gorevlerini yapmalanm gilvenceye almak ve onlann ozlilk i§leri ile din hizmetlerini gormek 

ilzere, devlet orgilt!i icrinde Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kurulmU§tur. 

l§te bu icrtenlikli ve derin kavrayt§m bir anlat1m1 olmak ilzere Diyanet l§leri 

BWikanhg1 laik devlet yapm icrinde korunmu§tur.: Ve dinsel duygular her tilrlil bo§ inans;lardan 

arm1p, bilim ve teknoloji t§1klanyla dupduru oluncaya degin, dini s5milrillmekten kurtarmanm 

ve gers;ekten ergin ki§ilerin dinsel inancrlarm1 ,5zgilr kan1lar1yla olu§turacaklan ve bireysel 

vicdanlannda tutacaklar1, hicrbir bask1ya konu ~apm1yacaklan bir dilzeye ula§mcaya degin, 
I 

dini birey vicdanlannda tutabilmenin en deniokratik yolu, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn 
l 

Atatilrk'iln dil§ilndilgil ozellikleriyle devlet yap1s1 ic;inde sakh tutulmas1 olacaktir". 

70 ya§ma gelmi§ bir devletin dGzenini kurulu~ gGnleri ko§ullan g6zliigGyle g6rilp, lehine 

olarak yorumlad1g1 rejim i9inde tutabilmek i9in baz1 g6rG§lcri vesayet altmda tutmanm tipik g6stergesi 

olan bu dii§iinceler ancak bir aczin ifadesi olabilir. Her dGzenin kendini koruma gGdGsG olmas1 dogaldir; 

ancak "en demokratik yol" gibi anlam saptirmalanyla devleti diizenin bask1c1 bek9isi olarak kabul etmek 

ne hak ve 6zgiirlukler rejimi anlay1§1yla ne de demokratik toplum gerekleriyle bagda§amaz. Bu bakI§, 

1982 Anayasas1'nda 6ng6rillmii§ ve laiklikle bagda~mas1 dG§Gnillemeyecek olan zorunlu din derslerini 

dahi laikligi koruyucu bir 6nlem olarak gormeye varabilmektedir675. 

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etat Ba§kanhg1 tarafmdan hazirlanm1§ Laiklik ve 

Atatilrk'iln Laiklik Politikast ba§hkh raporda "biltiln bu nedenlerle devlet, ibadeti gozetiminde 

bulundurmak gorevini resmi i§leri arasmdan sokilp atamam1§t1r" hiikmGne gerek9e olarak "Diyanet l§leri 

BWikanhg1'mn devletten aynlmas1"nm doguracag1 dG§Gniilen sakmcalar g6sterilmi§ ve "biltiln bu nedenler" 

§U §ekilde s1ralanm1§t1r676: 

(1) Aynlmas1, halkta huzursuzluk yaratabilir ve bu hareket cahil ortamda 

dinsizlik diye nitelenebilir. 

(2) Ozel din ogretimi altmda bir tak1m bO§ ve yanh§ inancrlar ogretilmeye 

giri§ilebilir. Halbuki halkm inanma gcreksinimi duyuracak (not: doyuracak olmas1 gerektigini 

sanmaktay1m) ve temin (not: tatmin olmas1 gerektigini sanmaktay1m) edecek kurumlar, uygar 

devlet tarafmdan bilimin t§1g1 altmda korunacak ve aym zamanda kontrol edilecek olursa bu 

sakmcalar ortadan kalkacak ve din bo§ inancrlar karanligmdan kurtularak gerc;ek nuruhu (not: 

nurunu olmas1 gerektigini sanmaktay1m) ruhlara sac;abilecektir. 

(3) Kurulacak dernekler, ccmaatler arasmda mezhep anla§mazhklart olas1hg1m 

da bir oranda onlemi§ olacaktIT. 

675 Bkz. l.Giritli, "AtatOrkc;O Laiklik", Atatilrk Haftas1 Armagani, Ankara 1987, 22. 

676 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik EtUt Ba§kanl1g1, Laiklik ve Atatilrk'On Laiklik Politikas1, Ankara 
1980, 59-60. Anilan sakmcalartn, bir at1f verilmemekle birlikte, Prof. Dr. H1fz1 Veldet Velidedeoglu'nun 
"Din, Halk ve Devlet" ba§hg1yla 16 nisan 1952 tarihli Cumhuriyet'te yaymlanm1§ bir makalesinden 
TOrkc;ele§tirilerek ahnd1g1 gorOlmO§tOr. 
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Diyanet l§leri Ba§kanhg1 kurumunu "devletin ibadeti gozetimde bulundurmak goreviyle" 

miicehhez sayd1gm1 ayikya ifade eden bu bak1§1677~ Anayasasmda Iaik nitelikte oldugu belirtilen bir 

devlette hukuken me§fu sayabilmek olanaks1zd1r. 12 Eyliil 1980 harekatm1 izleyen giinlerde d<>nemin 

Devlet, Adalet, lyi§leri, D1§i§leri, Milli Egitim, Koyi§leri ve Kooperatifler, Genylik ve Spor 

Bakanlanyla Diyanet l§leri Ba§kanmdan olu§an sekiz ki§ilik bir komisyon tarafmdan haz1rlanm1§ 

oldugu ileri siiriilen "Tilrkiye'de Din Egitimi-Din lstisman" konulu rapordan ahnm1§ ve basmda ylkan 

almttlar, raporu haz1rlayanlarm zihniyetinde laikligin devletin dini denetim altmda tutmas1, hatta bu 

denetimi arttirarak yaygmla§tirmas1 anlam1 ta§1d1gm1 gosterir niteliktedir678. Bu yerl(evede devlet 

iilkenin kendine ozgii ko§ullan baglammdaki laiklik anlay1§ma dahi ters dii§en bir yonteme 

ba§vurmakta; Diyanet l§leri Ba§kanhg1 eliyle Tiirkiye'deki Miisliimanlara, kendi inanc1 dogrultusunda 

bir Miisliimanhg1 empoze etmek gibi bir i§levi yiiklenmektedir679. Kanunkoyucu tarafmdan 1965 

tarihli ve 633 say1h Kanun'un 1 inci maddesiyle verilmi§ gorevler bu amac1 kanun bazmda me§ru 

kllmakla birlikte, propaganda i§levinin devletin herhangi bir dini benimseyip savunmasma olanak 

vermeyen laiklik ilkesi yeryevesinde anayasaya aykm oldugu a§ikardir. Diyanet l§leri Ba§kanhg1'mn 

gerek orgiit, gerek personel, gerek mali kaynaklar bak1mmdan ula§ffiI§ oldugu durum, devlet eliyle 

siirdiiriilen siyasamn, nitelikleri arasmda oldugu iddia edilen laiklikle asla bagda§amayacak ()Jyfide 

hukukd1§1hgmm ay1k gostergesidir680. Aynca Mehmet ~evket Eygi'nin, "Ben §ahsen statilkonun 

muhafazasma taraftanm. Zira zaman lslamm ve Mtislilmanlarm lehine i§lemektedir. Evet, her §ey oldugu gibi 

kalmah ve Milslilmanlar var gtiyleriyle yetenekli, Ustiln, milessir kadrolar yeti!ltirmelidir. Gun gelecek hak 

yerini bulacakur. Sunni lslaml!kta din ve dilnya aymm1 olmad1gma gore mevcut modelin muhafazas1 en 

akilh yoldur; §errin ehvenidir" 68 l §eklindeki ifadesi, Cumhuriyetin kurucularmm Diyanet l§leri 

677 <;etin Ozek de, 1962'de yaymlanm1§ tezinde, Diyanet l§leri Ba§kanhgmm tamamiyle idari, memur 
hiyerar§isine dahil bir orgOt oldugunu; dini icraatlann kontrolOnO saglamak ve bir elden idaresini 
saglamak i9in kabul edildigini; tamamamiyle zab1ta hizmeti gordOgOnden hi<; bir §ekilde laiklige aykm 
anlam ta§1mad1gm1 ileri sOrerek tek yonlO bir laiklik anlay1§m1 savunmaktadir. Bkz. Tiirkiye'de Laiklik 
(Geli§im ve Koruyucu Ceza HDkDmleri), 57. 

678 Metinden almt1lan ve ilgili yorumlar igin bkz. Y.Arslan, S.Kaplan, E.K1h9oglu, "Din Egitimi, Laiklik ve 
Otesi", Nokta, VII, 12 (26 mart 1989), 16-25. 

679 Bu uygulamanm Islam dini adma bir ele§tirisi i9in bkz. M.Y1lmaz, "Laiklik, Din-devlet lli§kileri ve Otesi", 
teklif, II, 23 (16 mart-15 nisan 1990), 24-26. 

680 Nitekim bu durum varofan ko§ullardan duyulan memnuniyeti yans1tan §U gorO§lerde de ifadesini 
bulmaktad1r: "TOrkiye Cumhuriyeti'nde dini destekleyici durum inkar edilemez. ( .. ) En mOhim nokta gene! bOtc;ede 
Diyanet l§leri 8a§kanltg1('na) ( .. ) her y1! milyarlarca lira aynlmaktad1r. ( .. ) Diyanet l§leri gerek mali gerek hukuki 
bak1mdan gittik~e bir geli§me gostermi§tir. Diyanet l§lerinin muhtar olmas1 ve bir cemaat te§kilat1 kurulmas1 ( .. ) 
bununla §imdiki kadar bir mali imkana kavu§up kavu§mamas1 ( .. ) Ozerinde tart1§1lan ve kabut edilmeyen bir konudur." 
H.Tanyu, Islam Dininin DD~manfart ve Allah'a lnananlar, Istanbul 1989, 200. 

681 M.$.Eygi, "Tak angel g09sOz mOslOmanlar", Nokta, VIII, 33 (19 agustos 1990), 35. Radikal lslamc1 
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Ba§kanhgm1 ihdas etmekteki niyetileriyle kurumun bugiin giittilgii siyasa arasmdaki farkhhg1 

vurgulamaya yeterlidir; laik rejimi korumaya yonelik olarak yapilandmlm1§ kurum laik olmayan bir 

' 
diizene geyi§i hazrrlay1c1 ko§ullan saglayan bir basa~ak haline getirilmi§tir 

I 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ula§t1g1 ~urumdan rahats1zhk duyulmasma kar§m sosyal 

ko§ullann gozC>nilne almmas1yla ba§gC>steren, ihtiyab1 ldare ic;inde bir C>rgilt tarafmdan tatmin etmek 

gereksinimiyle olsa gerek, bu· kurumun kaldmhnasmm, ancak din gC>revlilerini Milli Egitim 

Bakanhg1'nda kurulacak din i§leri milste§arhg1 ve bir genel mildilrlilge baglamamn en dogru yol olacag1 

da savunulmu§tur682. Bu tilr §ekli degi§ikliklerin bir anlam1 yoktur; ancak Tiirkiye toplumunun bilyilk 

c;ogunlugunu olu§turan nilfusun dini olan lslam'da Hristiyanhktaki gibi bir kilise orgiitii olmamasmdan 

kaynaklanan kendine C>zgii §artlarm yaratt1g1 kollektif gereksinimin tatmini anayasal bir ilke olan 

laiklige aykm saydamayacag1 ic;in salt kamu hizmeti sunmak amac1yla yap1landmlm1§ bir kurumun 

ldare ic;inde yeralmas1 hukuka tek uygun cozilm olarak gorillmektedir. 

2. Ozerk Bir Kamu Tiizel Ki§isi Olarak Diyanet l§Ieri Ba§kanh~1 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ldare ic;inde 6zerk bir kurum haline getirilmesi, 1960 

harekatmdan beri zaman zaman bir tiir ara c;6ziim olarak ortaya at1Jm1§tlf. Yaz1 Kurulu'nda, 27 may1s 

sonras1 Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na atanan Omer Nasuhi Bilmen'in de bulundugu Islam Mecmuast'nm 

34 numarah ve temmuz 1960 tarihli say1smda yay1mlanm1§ olan "Din hilrriyeti isiyoruz" ba§hkh 

bildiride yeralan taleplerden biri de Diyanet l§leri te§kilatmm 6zerkle§tirilmesidir683. Prof. Dr. Ali 

Fuat Ba§gil, 31 temmuz 1960 tarihli Yeni Sabah'ta yaymlanm1§ "Din Hiirriyeti ve Laiklik Prensibi 

Ozerinden Anayasa'ya Girmesini Uygun Gordiigilmiiz Hiiktimler" ba§hkh yaz1smda Siralad1g1 

esaslardan «madde g»de "TUrkiye Cumhuriyetinde, lslam dinine ait i§ler (Diyanet l§leri Reisligi)ne baghdir. 

TUrkiye Diyanet l§leri reisligi, be§ senelik bir geli§me devresi sonunda, ilmi, dini ve idari hususlarda 

muhtariyeti haizdir. Geli§me devresi i9inde, Diyanet l§leri Reisligi, ba§vekalete bagh olarak idare edilir."684 

onerisini ortaya koymaktayd1. Ancak bu donemdeki diger yazilanyla bir biitiin olarak 

degerlendirildiginde Prof. Dr. Ba§gil'in muhtariyet ya da ozerklikle kasdinin ldare d1§1 bir yap1 oldugu 

anla§Ilmaktadir685. Ancak, bu yapmm devlet eliyle mi, yoksa tiimiiyle devlet d1§1 sivil toplum 

olarak nitelenen bir kanatm laikligin saglanabilmesine yonelik bir dizi onerisi arasmda yeralan Diyanet 
l§leri 8a§kanhg1'nm !dare iginden g1karilmasma da ylne lslamc1 gevreden Ismail Kara'nm oportUnlst 
gerekgelerle kar§J g1k1§1 da metindeki kanaatleri dogrulay1c1 niteliktedir: "Devlet mi, cemaat ml", Nokta 
VIII, 32 (12 agustos 1990), 64. 

682 $. Ya§atan, Kemalizm l§Igmda Din ve Egitim, Izmir 1982, 262. 
683 Metln igin bkz. G.Jaeschke, Yeni Tilrkiye'de Islam, 129-130. 

684 Metin iqin bkz. A.F.Ba~gil, //min /§1gmda GDnDn Meseleleri, Istanbul 1960, 133. 

685 "Ben §Una kaniim ki, istisman onlemenin tek qaresi, diyaneti, laiklik esas1 Ozerinden, personeli ve te§kilatiyle 
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tarafmdan m1 olu§turulacag1 muglaktJT686. Bu konuya, 1962'de yeniden gOzden geyirilerek dilzeltmeler 

ve baz1 eklemelerle ikinci kez bas1lan Din ve Laiklik adh incelemede a\:Ikhk getirilir: "Bizce bugiln 

TUrkiye'de islami sahada, yap1lacak i§lerin ve ele almacak meselelerin ba§mda, diyanet i§lerini yeniden 

tanzim edip te§kilatlandmnak ve vilcuda getirilecek yeni te§kilat1 devletten aymp, hiy olmazsa ilniversiteler 

gibi, muhtar bir milessese haline koymak gelir."687.Aynca, Prof. Dr. Ba§gil'e gOre, "~er'iye Vekaletini ilga 

eden 429 say1h kanun, birinci maddesiyle devleti dinin vesayetinden kurtarm1§, iytimai milnasebetler 

hayatlmn icra ve te§ri sahalarmda ona mutlak bir karar ve hareket selahiyeti temin etmek suretiyle devlete 

tam bir istiklal kazand1rm1§tlr. Fakat, buna mukabil, mabede de, itikat umurunda, ahlak ve ibadete bagh amel 

hususunda olsun, bir karar ve hareket selahiyeti tammak ve onu kendi sahasmda muhtar (=autonome) 

kllmak laz1m gelirdi. Layiklik prensibinin mant1g1 bunu cmrederdi. l§te ~er'iye Vekaletini ilga eden kanun 

bunu yapmatnl§ ve laiklik yolunun yar1smda duraklam1§t1r. "688. 

"Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm lagvedilmesi ve din i§lerinin biltUnUyle cemaate b1rak11mas1 

demek, ABD'deki gibi yilzlerce mezhebin ya da inany grubunun ortaya y1kmas1 demektir. Bu yolla ancak, 

Milslilmanhgm Gilney Afrika'da oldugu gibi paryala§masma hizmct edilebilir."689 gOril§ilnde olan Prof. Dr. 

Hilseyin Hatemi'ye gore de Diyanet l§leri Ba§kanhg1, "iyice 5zerk" olarak tammlad1g1 ve 12 eylill Oncesi 

ilniversitelerinin ya da 1971'den Onceki TRT'nin statlisil §eklinde 5mekledigi bir tilr kamu tilzel 

ki§iligine690 d0nil§tilriilmelidir691. 

1991 'in sonlanna dogru yap1lan genel se\:imler sonucunda yeni bir siyasi l>rgiitlenmeye 

giren Tiirkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir yapilanmaya dahi a\:1k gOrilnen iktidar arenasmda ileri silrillen 

Oneriler arasmda Diyanet l§leri kurumunun ozerk bir yap1ya kavu§turulmas1 da bulunmaktactrr692. 

Basmda yeralan ve 9e§itli g5ril§lerden olu§an bir derlemedc, Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm mevcut 

birlikte politika d1§1 yapmaktir. Bunun ic;:in ise, Diyanet te§kilatm1 §Uurlu ve muhtar bir benlik haline koymak laz1md1r. 
Bizde diyanet, ic;:timai bir mOessese olarak, kendine has bir benlige sahip olmad1g1 ic;:indir ki, esen havaya tabi 
olmaktadir. DO§OnOlsOn ki, bizde Devlet hem laiktir, hem de Diyanet l§leri Ba§vekalete bagll, onun ernrinde ve devlet 
bOt<;esinden beslenen bir te§kilatt1r. lstisrnan onlemek ic;:in ilk yap1lacak i§, bu tenakuzu ortadan kald1rmak ve laikligi 
Garp Hukukundaki §ekli ve rnanas1 ile tatbik etrnektir. Fakat, as1l gOc;:IOk de bu noktada kendisini gostermektedir." 
Bkz. ibid., 155. 

686 1960 agustosu basminda g1kan haberler Milli Birlik HOkOmeti'nin EylOI ba§lannda Ankara'da bir «Din 
~urasJ» toplamay1 kararla§t1rd1g1n1 belirtmektedir. Ba§gil, sorunun, devlet eliyle olu§turulacak bu ~ura 
tarafmdan gozOmlenmesinin en uygun gozOm olacag1 dO§Oncesindedir; dolay1s1yla deviate din 
konusunda yine bir i§lev yOklenilmi§ gozOkmektedir. Bkz. ibid., 152-153 ve 155. 

687 A.F.Ba§9il, Din ve Laiklik, 2. bas1, Istanbul 1962, 203. 

688 Bkz. ibid., 188-189. 

689 Bkz. A.GormO§, $.Kaplan, N.Ersanel, "Devlet mi, cemaat mi?", Nokta, VIII, 32 (12 agustos 1990), 63. 

690 Diyanet i§leriyle ilgili kurumun devletten ayn bir kamu tOzel ki§iligine donO§tOrOlmemi§ olmasmm 
ele§tirisi igin bkz. H.Hatemi, Batrltla$ma, Istanbul 1987, 113. 

691 Bkz. ibid., 64. 

692 Seyfullah TOrksoy-HOseyin Sankog, "Diyanet Ozark Olmall", TOrkiye, 23 kas1m 1991, 3 ve 13. 
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yaplSlyla Tiirk toplumunun beklentilerine cevap vermekten uzak693 ve hem lslamiyet hem de laiklige 

ters694 bir kurum oldugu iddia edilmektedir. Eski Diyanet l§leri ba§kanlanndan Dr. Tayyar Alttlculac'a 

gore B~kanhk en azmdan dogrudan dogTuya Ba§bakanltga bagh olmalt; Ba§kan siyasi tercihlere konu 

olmayacak §ekilde, te§kilatm temsil edilecegi bir kurul tarafmdan se<.;ilmelidir695. lslami Ar~tmnalar 

Vakf1 Ba§kam Doe. Dr. Ali Ozek ise, devlet protokoliinde yeri olmas1 gerektigini iddia ettigi Ba§kan'm 

secilmi§ mUftillerden olu§an bir isti§are kurulunca: belirlenmesini onermektedir; mevcut statilsUyle 

Diyanet l§leri Ba§kam hiikiimetlerin istegini yerine g~tiren herhangi bir gene! miidiir konumundadrr696. 

Ozerklik, sosyal bilimlerde kullamlan diger bir tak1m kavramlar i<.;in de olamad1g1 gibi net 
I 

bir tamma sahip degilse de, herhangi bir kurumun oierk k1immak istenmesinin ba§hca gerekcesinin, 0 

kurumu siyasi iktidarm etkisinden uzakla§ttrabilmek oldugu temelde birle§ilen nokta gibi 

goziikmektedir697. 1961 Anayasas1'nda ozerk olarak nitelenmi§ olan iiniversiteler ile Radyo ve 

Televizyon kurumuna ili§kin diizenlemelere bak1ld1gmda da, Turk hukukunda ozerklige atfedilen 

anlamdaki ortak paydanm, bir kurumu siyasi etkiler ve iktidardan gelme bask1lar kar§Ismda korunmak 

amac1yla organlannm tarafs1zhg1 saglanmaya r;ah§1lmas1 oldugu gozlemlenebilir. Ba§ka ulusal hukuk 

sistemlerinde goriildiigu gibi, Tiirk hukuk uygulamasmda da siyasi etkilerden ari kllmmas1 gerekli 

bulunan kurumlara idari, mali ve teknik anlamda 5zerklik tanmmI§llr. Ancak bu hususta ce§itli hukuk 

dtizenleri arasmda ve hatta herbiri ir;inde <.;ok farklt dtizenlemeler ve uygulamalar dogmu§tur; kamu 

tiizel ki§iligi olarak diizenlenme, hiyerar§i ve idari vesayet ili§kileri di§mda tutulma, siyasi iktidar 

oldugu kadar ozel <.;1karlarm da miidahalesi olmadan varhg1m siirdtirme kavramlan ozerkligin temel 

ilkeleri gibi gortilmii§se de, bu arada Fransa'da radyoya ili§kin birtak1m dtizenlemelerde oldugu ilzere 

idari vesayetle bagda§Ir bir stattintin benimsenmesi, Almanya'da gortildiigii gibi kamu tiizel ki§iligin 

zorunlu lalmmay1p ozel hukuk tiizel ki§ileriyle de ozerkligin ger<.;ekle§tirilmesi, ABD, Kanada ve 

Japonya'da uygulamld1grnca tekel yarattlmamasmm benimsenmesi gibi durumlara da 

rastlamlmaktadu698. 

693 Ibid. (Diyanet l§leri Ba§kani Prof.Dr. Said Yaz1c1oglu). 

694 Ibid. (Marmara Oniversitesi llahiyat FakOltesi ogretim Oyesi Prof. Dr. Bekir Topaloglu). 
695 Ibid. 

696 Ibid. 

697 Ozerklige ili§kin baz1 incelemeler olarak bkz. S.GOran, lfade HDrriyeti Ozerinde /dare'nin Yetkileri, 
Istanbul 1969, 449-454, 622/dipnot 190; S.GOran, "Orta Dogu Teknik Oniversitesi'nin Ozerkligi Sorunu", 
Istanbul Oniversitesi Hukuk FakO/tesi Mecmuas1, XXXVI, 1 ·4 (1971 ), ayn bas1, ozellikle 4-7; E.llal, 
Radyo HOrriyeti, Ozerklik ve 1961 Anayasas1, Istanbul 1972, passim; A.S.YOksel, "Demokrasilerin 
Tame! Ta§lanndan Biri:Merkez Bankasi bzerkligi", Cumhuriyet, 29 temmuz 1991, 2 (bu yazmm ic:;erigi, 
ozellikle merkez bankas1 baglammdaki irdelemesiyle, yazarm ozerklik kavrammdan tam anlam1yla ne 
anlad1gm1 belirginle§tirmeye yeterli degilse de siyasal iktidar kar§1smda bir dereceye kadar 
bag1ms1zllgm, en azmdan organlann azledilemezliginin saglanmas1 amac;land1g1 goriilebilmektedir). 

698 Aynnt11I bilgi ic:;in bkz. E.llal . Radyo HOrriyeti, Ozerklik ve 1961 Anayasas1, ozellikle 86. 
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Diyanet !§Jeri Ba§kanltg1'nm kurulu§ ve gorevlerinin diizenlenmi§ oldugu 633 say1h 

Kanun'a baz1 degi§iklikler getirmi§ olan ve fakat Anayasa Mahkemesi tarafmdan iptal edilen 1982 say1h 
I 

Kanun'da, Diyanet l§leri Ba§kanhgma ve Din l§leri jYliksek Kurulu iiyeligine atanacaklann adayhg101 

tespit etmekle gorevli bir aday tespit kurulunun olu§turulmas1 ongorillmfi§tli. Bu sisteme gore Ba§kan, 

aday tespit kurulunun ~ecegi fi9 aday i9erisinden; Din l§leri Ytiksek Kurulu fiyeleriyse, amlan kurulun 

gizli oy ve salt 9ogunlukla a91k yerin iki katI olarak tespit edecekleri adaylar arasmdan ilgili Kanun'da 

belirlenmi§ usul izlenerek atanacakt1. Onemli organlann kurum i9i belirlemeye gore atanmasmm 

ongorlilmesi bakimmdan ozerklige yakla§an bu sistem, Cumhurba§kanhgmca uygun gorlilmeyerek iki 

kez geri gonderilmi§; kanunla§ma siireci sonrasmda da Anayasa Mahkemesi tarafmdan §ekil yoniinden 

sakat bulunarak iptal edilmi§tir. Kammca da, kanunla§tmld1g1 hukuki dtizen, diger bir anlaumla o 

donemde yiirlirltikteki 1961 Anayasas1'nm Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na gene! ldare i9inde yerveren ilgili 

maddesi 9er9evesinde hukuka aykm olan 1982 say1h Kanun'la getirilmeye 9ah§tlan benzeri dahi olsa 

ozerklik ta§tyan bir yapmm ger9ekle§tirilebilmesi i9in 1982 Anayasas1 diizeninde de anayasal bir 

degi§ikligin §art olacag1 ku§kusuzdur. 

Hukuka uygunluk bir yana b1rak1larak mesele yerindelik a91smdan ele almacak olursa, 

kavram ve kurumun ozellikleri fizerinde durulmas1 gerekir. Yukandaki orneklemelerde de gorlildligfi 

iizere ozerklik, kurumlann i§levleri ve mahiyetine gore farkhhk ta§1yan bir kavramd1r; dolay1s1yla bir 

kuruma ozerklik kazandmlmas1 tartl§ma konusu olacaksa per se nitelikler gozC>nfine ahnmahdrr. 

Tiirkiye'de dinin devlet eliyle orgiitlenmesinde, niifusun bliyiik 9ogunlugunun, kendine C>zgfi olarak 

devletten ayn bir cemaate sahip olmayan !slam dinine mensup ki§ilerden olu§mas1 g<>sterilmektedir. 

Onceden de belirtmi§ oldugum fizere, kammca dinin bu 9er9evede teknik bir kamu hizmeti olarak 

sunulmasmm, anayasal laiklik ilkesine ters dil§medi!ti dil§ilnfilebilir699. Ancak bunun C>tesinde i§levler 

yiiklenen bir yaptlanmanm hukuka aykm bir alana kayacag1 ku§kusuzdur. Ozerklik, merkezi yapmm 

dl§mda bir kamu kurumu stattisilyle anlam ta§lf. Dinsel hizmetlerin bu ama9la olu§turulacak bir kamu 

kurumunca yiirfitiilmesine yC>nelik bir dilzenlemeye ise laik devlet 9er9evesinde yer olmamas1 hukukun 

geregidir. 

699 Aksi gorU§ i<;in bkz. L.Duran, "Laiklik prensibinin manas1 ve icaplan", Cumhuriyet, 5 mart 1955 : "Laik 
devlet, hi9 §Ophesiz, diyanet i§lerini bir amme hizmeti §eklinde tanzim ve tedvire yetkili olamaz. QOnkO din fertlerin 
hususi hayatma mOteallik bir konudur ve Devletin bu hOrriyet sahasma dogrudan dogruya mOdahalesi caiz degildir". 

Ayrica, 1961 Anayasas1 i9in Istanbul Kornisyonu'nun haz1rlad1g1 i:in tasan hakkindaki muhalefet 
raporunda ilgili 12 nci maddenin 090ncU f1krasina sert bir ele§tiri getirrni§ olan Prof.Dr. Duran'a gore laik 
devlet, "vatanda§larrn yalmz dOnya i§leriyle me§gul olabilir ve onlardan ald1g1 vergileri mOnhasrran bu i§lere tahsis 
ve sarf edebilir. Ahret l!lerl kamu hlzmetlerlne konu olamaz" (aktaran:T.Z.Tunaya, lslamc11lk 
Cereyani, 248-249). 
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Diyanet i§leriyle ilgili bir kurumun da {jzerk yap1da olmas1 gerektigini ileri silrenlerin bu 

baglamdaki (jzerklik kavramm1 nas1I §ekillendirdikleri belirgin degildir700; ancak bu (jneriyi ileri 

silrmekteki asli amacm, kurumu siyasi iktidarm etkisinden uzakla§t1rabilmek oldugu dil§ilnillebilir. 

Ancak yukarlda belirtildigi ilzere devlet dinle salt teknik bir kamu hizmeti olarak ilgilenmelidir. Bu 

yer<;eve iyinde kalmmamn sagland1g1 bir yap1lanmada siyasi iktidarm etkisinin de yokedilecegi en azmdan 

hukuken olmas1 gerekendir. 

3. Diyanet l§lerinin Sivil Toplum t~inde Yapdanmas1 

Batt'nm Iaiklik anlay1§1yla Tilrkiye'deki uygulamanm bagda§mad1gma ili§kin ele§tiriler 

Cumhuriyet'in ilk d(jnemlerinden itibaren 6zellikle yasama organmda s1k s1k ileri silrillmil§tilr 701. 

Hatta laik niteligin 1937'de Anayasa metnine girmesine ragmen devletin bizzat lslam dini ve 

kurumlanyla resmi baglanm silrdtirmesi, «Turk siyasetine yabanc1 katk1» olarak nitelenmi§ ilkenin 

tilmiiyle bir toplumsal kabul g6rmemesiyle aym paralellikte degerlendirilmi§tir702. 6gretide ye§itli 

kanatlardan g(jril§leri temsil eden ifadeler arasmdaki ortak payda laiklikle devlet iyinde diyanet i§lerini 

dilzenleyen bir kurumun yeralmasmm bagda§tmlamayacag1d1r. 

D6nemin Ba§bakan Yard1mc1s1 Prof. Dr. Nihat Erim'in, Diyanet l§leri biit\:esinin 

g{jril§meleri s1rasmda belirttigi dinin sosyal bir vakia oldugu ve amme intizamm1 yakmdan 

ilgilendirdigi yolundaki g{5rii§lerini Sebilurre~ad'da ele§tiren E§ref Edip'in ifadesiyle,"Devlet layik bir 

idare §eklini kabul etmi§ oldugu halde diyanet riyasetinin umumi bir mtidtiriyet, bir riyaset halinde 

ba§bakanhga bagh olmas1, diyanet biltc;;esinin diger umumi mtidiriyetler ve devlet mUesseseleri gibi 

meclisten gec;;mesi ve muvazenei umumiye dahil olmas1, diyanet riyaseti te§kilatmm tevsi ve inki§af1 

hususunda laik htikUmetin bir hUkumet vazifcsi olarak alakadar olmas1 Jaiklikle nas1l kabili telif olur?"703 

Aym g6ril§ \:Ok daha ay1k olarak Abdurrahman Dilipak'm §U ifadesinde dile getirilmektedir: " .. bu gtlnkti 

Tapu kadastro memuru statUsUndeki Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm mUslUmanlan temsil etmesi 

700 Oyle ki, CHP 7 nci Kurultay'mda bir onerge veren Mara§ Delegesi Dr. Emin Karpuzoglu, "Laiklik umdesi 
kar§lsmda tezat te§kil eden Vak1flar idaresi ile Diyanet l§leri Riyasetini birle§tirerek "muhtar" bir idare kurulmahd1r" 
ifadesini kullanabilmi§tir. Boyle bir dG§Once ancak ozerkligin ve !dare yap1srndaki yerinin 
bilinmemesinden ileri gelebilir sanmm. 

701 Ornek olarak bkz. TBMM Zab1t Ceridesi, II, 31 (1927), 203 (Ergani mebusu Kaz1m Vehbi Bey); TBMM 
Zab1t Ceridesi, V, 16 (1937), 62 (Mu§ mebusu Hakk1 K1!19oglu); CHP 7 nci Kurultay Tutanag1, Ankara 
1948, 450 (Seyhan milletvekili Sinan Tekelioglu). 

702 RH.Davidson, "Enviromental and Foreign Contributions", Political Modernization in Japan and 
Turkey, Princeton-New Jersey 1964, 107. 

703 E.E.Fergan, "Laik Devletin Laik Meclisinde Din Meseleleri Konu§ulamaz", Sebi/Orre§ad, II, 33 (mart 
1949), 115. 



- 206 -

dti§iln1llemeyecegi gibi mecburi din dersleri de olamaz. Bu hem mtislilmanhga.. hem de laiklige aykmdrr"704. 

ldare Hukukunun Umumi Esaslan'nm 1952 bas1smdaki ifadesiyle Prof. Dr. S1ddlk Sarni 

Onar'a gore, "Bugtin Diyanet l§leri Reisliginin Devl~t te§kilau iyinde yer almas1 ve Devletin bu te§kilat 

marifetiyle dini bir takim faaliyetler ifa etmesi laiklik esasiyle telif edilemez. Filhakika m1ls1Umanlann 

ekseriyeti te§kil ettigi ve bu itibarla bunlann ihtiyai;larma cevap vermek te Devlet ii;in bir vazife, bir arrune 

hizmeti mahiyeti ald1g1 ileri sUr11lebilir. Ancak bu ekseriyet, ekaliyetler gibi bu ihtiyaylarma kendi te§kilat 

ve vas1talar1yla cevap verebilir. Devlet belki de bu te§kilata digerleriyle beraber, ve umumi menfaatlere 

hadim cemiyetlere yapt1g1 tarzda baz1 yard1mlar yapabilir. Fakat laik bir Devlette idarenin din sahasmda 

m1lsbet faaliyetler icra etmesine sebep ve lilzum yoktur. Diyanet l§leri Reisliginin idare te§kilat1 iyindeki 

yeri ve roHI hukuki esaslardan ziyade siyasi millahazalarla izah edilmek ve muvakkat ve geyici bir tedbir 

say1lmak daha dogru olur. Aym suretle tekkelerin kapat1lmas1 ve bunlann amme intizamm1, maddi nizam1 

ihlal etmeyecek bir §ekilde ayinlerine milsade edilmemesi de gene siyasi esaslara milstenit ve geyici bir 

tedbir say1lmak laz1m gelir. Bu ancak ink1labm icab ettirdigi ve muayyen bir zaman ve mekana mahsus 

fevkalade bir zab1ta tedbiri mahiyetindedir."705. Nitekim Dr. Biilent Daver de, "Bir gun Tilrkiyedeki 

i~timal §artlar tamamlyle olgunla§mca, hukuki esaslardan zlyade siyasi miilahazalarla 

ve i~tlmai zaruretlerle kabul edilmllj yart layik Devlet slstemlmlzden tam laylk Devlet 

slstemine yanl din i§lerlnln Devletten ayrihg1 rejlmlne gltme(nin) en makul ve mantiki 

yol olaca(g1)" kanaatindedir706. Ogretide bazilarma gore gUnUmUz ko§ullan devletin diyanet 

i§lerinden tiimiiyle s1ynlarak, dinsel gereksinimlerin sivil toplum i9indeki yap1lanmalarca 

kar§Ilanmasma brrakmasm1 gerektirmektedir70?. Ancak bu dUzenlemeye gidilebilmesi iyin gerekli 

anayasa degi§ikligi d1§mda bir de Siyasi Partiler Kanunu'nun Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm gene! ldare 

d1§ma yikarilmasmm bir siyasi parti tarafmdan 6nerilmesi halinde kapatilacag1 esas1m i9eren 89 uncu 

maddesinin kaldmlmas1 gerekmektedir708. Bu haliyle, "din konusuna ili§kin anayasal d1lzenlemeler 

T1lrkiye Cumhuriyeti'nin teokratik bir devlet olmasma yetmese bile, laiklik niteligini silecek kadar 

704 A.Dilipak, Bu Din Benim Dinim Degi/ («Resmi Din» ogretisine ele§tirel bir yakla§tm), Istanbul 1990, 
183. 

705 S.S.Onar, /dare Hukukunun Umumi Esaslari, Istanbul 1952, 565. Prof.Dr.Onar'm bu dO§Oncelerinin 
sonradan farkhla§t1!)1, 1961 Anayasasma yonelik Istanbul Komisyonu ontasansmdaki dOzenlemede ve 
1966 bask1s1nda gorolmektedir. 

706 B.Daver, Tilrkiye Cumhuriyetinde Layiklik, 89-90. 

707 A.lnsel, "Kemalist «laiklik» mi, 9o!)ul toplum laikli!)i mi?", Birikim, 20 (ara!Jk 1990), 22; G.$aylan, 
ls!amiyet ve Siyaset, Ankara 1987, 58; D.Peringek, Anayasa ve Partiler Rejimi, 3.bas1, Istanbul 1985, 
307; M.Taplamac1oglu, Din Sosyolojisi, 2.bas1, Ankara 1975, 278-279. 

708 Dr. Perin9ek'e gore laiklik ilkesine aykm bir amac1 olmayan bir partinin s1rf Diyanet l§leri Ba§kanh!)1'n1 
gene! ldare d1§ma 91karmay1 savundu!)u igin yasaklanmasr Anayasaya aykrn olur. Bkz. D.Peringek, 
Anayasa ve Partiler Rejimi, 215. 
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g6lgelemektedir. Buda, yagd~ demokratik niteligini etkiler."709, 

Arahk 1989'da Diyanet l§leri Ba§kam Dr. Said Yaz1c10glu'nun basmda yeralan bir 

soyle§ide710 belirtmi§ oldugu goril§ler oldukc;a buyiik bir tepki uyandird1.Laikligin tartJ.§ildig1 bu 

soyle§ide Dr. Yaz1c1oglu, "llmi ve Batth anlamda laikligi, ... dinin devlet i§lerine, devletin de din i§lerine 

kan§mamas1" olarak tanimhyor ve bu tammdan harek~tle Tiirkiye'de laik bir rejimin var oldugunu kabul 

edemeyecegimizi ileri siirilyordu. "\:UnkU" demektey~i, "TUrkiye'de ... dini mUessese devlet yap1S1 ivirtde yer 

ahyor ... Laiklikten s6z edebilmek iyin din i§lerinin devlet ivinde olmamas1 laz1mdrr. Diyanet l§leri 

Ba§kanltg1 gibi bir te§kilata devlet iyinde yer verilmkemesi laz1md1r. Din i§lerinin cemaate birak1lmas1 

lazundrr." 

Bunun ilzerine, Kemalist laiklik modeli yanhlan tarafmdan oncelikle Ba§kan'm bir kamu 

gorevlisi s1fatiyla «hiyeraqik amiri»nden talimat almakslZln demec; veremeyecegini ileri silrilldu711. 

Bunun d1§mda, "bUyUk yogunlu~u MUslilman olan bir Ulkede, devlet, laik olmak ve kalmak istiyorsa, dirti 

faaliyetlerin laiklik smmm a§mamasmt denetim altmda tutmak zorundad1r. Atatilrk laikligi, aym zamanda, 

devlet denetimi olarak g5rmil§tilr"712 gerekc;eleri ve "din i~lerinin ti!mOyle cemaate terk edilmesi halinde 

ulusal birligin bozulacagt, dini gruplarm din devletleri kurmaya kalkacagt ve mezhep yatti:malannm ortaya 

~:ikacag1"713 varsay1mlan bir kez daha ortaya atlld1. Atatilrkr;il ve anayasal laiklik anlay1§ma ters 

dii§tilgil ileri siirillen bu yakla§1m neticesinde "bakar(d)m1z bir k1v11c1m umutlar1 tutu§turur; ardmdan 

bilirtmezligin bogucu karanhg1 yilreklerde r;oreklenir"714. Oysa zamamn birileri ic;in bir noktada durmu§ 

oldugunu yans1tan bu arkaik, anti-demokratik ve c;agm getirdigi gcrek ic; ko§ullara gerek dt§ dinamiklere 

aykm tepkiler yerine c;ok daha sakin, toplumun farkh gruplanm yalmzca co-existance pasifique'in 

gerc;ekle§tirebilmesine olanak tamy1c1 bir platformda toplayabilecek bir yakla§1mm en azmdan daha 

ak1lc1 ve dilrilst olabilecegi Prof. Dr. Karkut Boratav'm tiimilyle kat1ld1g1m bir makalesinin sonuc; 

paragrafmda ifade bulmaktadrr715: 

"Diyanet li:Ieri Ba§kam Dr. Yaz1c1oglu'nun oncrisini dcstekleyelim; onun yorumlad1g1 anlamda 

laikligi mant1ki sonuylanyla birlikte hayata geyirmek ilzere -yani Diyanet l§leri Ba§kanh~1, din dersleri, 

resmi Kuran kurslan, imam hatip liseleri ve kadrolu din adamlan konusunda bu yaz1da belirtilen 6nerileri 

709 L.Duran, Tilrkiye Yonetiminde Karga$a. Istanbul 1988, 24. 

71 O "TOrkiye laik degil" (soyle§i:Fikret Bila), Milliyet, 9 aralik 1989, 1 ve 14. 

711 C.K1rca, "Ti.irkiye Laik Degilmi§!", Milliyet, 10 aral1k 1989, 11. 

712 Ibid. 

713 Fikret Bila, "Din devleti kurmaya kalkarlar", Milli yet, 1 O aralik 1989 (eski Diyanet l§leri 
ba§kanlanndan Dr.Lutfi Dogan'm beyanlan). 

714 K.Yenice, "Laiklik ve Cumhuriyet", Milliyet, 21ocak1990. 

715 K.Boratav, "Diyanet )§leri Ba§kani ile ... ", Cumhuriyet, 1 O ocak 1990, 2 
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gen;ekle§tirmeyi hedefleyen- bir kampanya ba§latalim ve dinci siyasi ak1mlarm yasall~mas1ni bu kampanya 

ba§anya ul~uktan sonra ve ancak o zaman gUndeme getirelim". 

D. Din, Kamu Hizmeti ve E§itlik 1Ikesi 

Daha 6nceden de belirtilmi§ oldugu iizere, kendine 6zgii ko§ullan dahi olsa diyanet i§leri 

laik bir devlette ancak kollektif gereksinimleri kar§Ilamaya y6nelik teknik bir kamu hizmeti olarak 

kabul edilebilmesi dolay1s1yla devlet i9inde 6rgiitlendirilebilir. Hangi usul ile ve kim tarafmdan 

g6riiliirse g6riilsiin biitiin kamu hizmetleri i9in ge9erli olan ortak ilkelerin bu hususta da uygulanmas1 

gerektigi; diger bir ifadeyle siireklilik ve uyarlanma ilkeleri yams1ra e§itlige de uyulmasmm zorunlu 

oldugu ku§kusuzdur. 

Anayasa Mahkemesi tarafmdan "nimet ve kalfetlcrde e§itlik" olarak yorumland1g1 ve 

uyguland1g1 anla§Ilan 7l6 e§itlik ilkesi oncelikle bir kamu hizmetinden yararlanmaya aday durumda 

olanlann, bu hizmetten "serbest9e ve e~it olarak" faydalanabilmclerini gerektirir717. Zaten, "kamu 

hizmetleri Ulkede ya§ayan tUm bireyler ve topluluklarma e§it bir bi9imde sunulan edimlerdir"718 .Kamu 

hizmetinin konusu din oldugunda ortaya 91kan mesclelcrdcn ilki, iilkenin tiim niifusunu kapsayacak bir 

hizmet yerine tek bir dine yonelinmi§ olmas1d1r; ancak bu husus konumuz baglammda yamtlanmas1 

nispeten en kolay1dlr zira hem tslam nufusun biiyiik 9ogunlugunca benimsenmi§tir, hem de diger dinlere 

ili§kin hizmetler Lozan Andla§mas1 hiikiimleri geregince cemaatleri tarafmdan kar§Ilanmaktadir. Ote 

yandan bir diger mesele tslam dini i9inde farkh inam§lara sahip gruplara gotiiriilen hizmete ili§kindir ki, 

Diyanet l§leri kurumu e§itlik baglammda en s1k ve yogun ele§tirilere bu yilzden ugramaktadir. 

"Turk Devriminin !aiklik ilkesi, Devletin din ve mezhepler kar§ismda aymm g5zetmeyen bir 

uygulama iyine girmesini saglayarak milli geli~me iizerinde devrimci bir rol oynam1§ti. Ne var ki, Iaiklik 

ilkesinden verilen odUnlerle birlikte, Ulkemizde mezhepler kar§1smda tarafs1z ve e§itlik9i tutum da bUyUk 

5li;:Ude sarsilmt§Ur."719 Siire9 i9inde devlet9e bcnimsetilmcye 9ah§llan inancm Silnni mezhebi 

dogrultusunda oldugu; Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm ya da onun emir ve nilfuzu altmdaki din 

sozciilerinin, zaman zaman, Alevilere ve Sii'lere cephe ahrcasma bir tutum i9ine girdikleri 

goriilmil§tilr720. Ote yandan, 1963'te Diyanet !§Jeri Ba§kanhg1'nm kurulu§ ve gorevleri hakkmda 

716 Y.Yayla, "Anayasa Mahkemesine Gore Cumhuriyetin 6zO", 1027. 
717 A.GOian, Kamu Hizmet/eri ve GorOIO§ $ekilleri, 38. 

718 l.H. 6zay, Dev/et, /dari Rejim, Yarg1sal Korunma, cilt I, 47. 

719 D.Perin9ek, Anayasa ve PartilerRejimi, 3.bast, 271. 

720 29 nisan 1947-9 ocak 1951 tarihleri arasinda Diyanet l§leri Ba§kanlig1 yapmt§ olan (bu bilgi i9in bkz. 
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haz1rlanan bir tasanda «Mezhep!er MUdilrlilgU>>niln ihdasmm 6ng0rillmil§ olmas1 bu yolla "resmen tefrika 

yollan(mn) ayilnu§ olabil(ecegi)"721 gerekcesiyle ele§tirilrni§; kurumun tarihinde hicbir zaman b6yle bir 

diizenlemeye gidilmemi§tir. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'na g6re, Alevllerle Siinniler arasmda fark gOzetilmemektir; zira 

bu iki grup arasmda baz1 yerel Orf ve inam§Iarla aynntiya ili§kin meseleler di§mda temel dini konularda 

herhangi bir farkhhk sOz konusu degildir722. Ba§kan Prof. Dr. Yaz1c1oglu'na gOre kurum, "Turkiye'de 

belirli bir mezhebe mensup yurtta§larm dini ihtiya9larm1 kar§tlamak rnaksad1 ile degil, ister Sunni ister 

Alevi olsun, bUtiln MilslUrnanlara din hizrncti sunrnak Uzerc kurulmu§tUr. Islam dininin itikat, ibadet ve ahlak 

ile ilgili temel esaslar1 bellidir. Hangi mezhepten olursa olsun bUtiln MUslUrnanlarm son ilahi kitap olarak 

tan1d1g1 Kuran-1 Kerim ortadadu. Kuran'm hilkilmleri dogrultusunda toplumu din konusunda aydmlatmak, 

boylelikle dini ve milli birligimizi saglamak, kanunlarm Diyanet l§leri Ba§kanltg1'na verdigi gorevdir"723. 

Gerek 2000'e Dogru dergisi Ankara Temsilciliginin gerck UBA Ulusal Basm Ajansmm baz1 haberlere 

yOnelik olmak iizere yapm1§ olduklan yaz1h ba§vurulardaki sorulara Ba§kanhkca verilen yamtlar da 

aym ifadeleri ta§tmaktadlf. Ba§kanhga gore, "Alevilik, mtistakil bir mezhep olmay1p diger baz1 dini 

ekollerden etkilenmi§, tarihi silrey i9erisinde tasavvufi ag1rltklt bir ozellik arzetmi§, baz1 Tilrk boylannm 

kendilerine munhasrr dini goril~, anlayt§ ve inan9lanm ifadc ctmcktedir ( ... ) Alevilerle silnniler arasmdaki 

goril§ aynhg1, dini olmaktan yok, siyasidir"724. UBA Ulusal Basm Ajans1 tarafmdan yOneltilen 

a§ag1daki sorulara verilen yamtlar da Alevilige kar§l takmilan "tammaz" tavn yans1tmaktadlf : (I) Bir 

grup avukat Cumhurba§kanh~t, TBMM, Ba§bakanhk, Siyasal Partiler ve YOK'e, 

Alevilerin, Diyanet 1§leri Ba§kanhg1'nda temsil edilmeleri iste~i ile ba§vuruda 

bulunacaklar. Ba§kanhk olarak sizin konuya yakla§1mm1z nedir? Bu istek olumlu 

kar§Ilanabilir mi? Diyanet l§leri Ba§kanhg1, bir mezhep veya gOril§ mensuplanna degil, bir biitiln 

T.C. Ba§bakanltk Diyanet l§leri 8a§kanl1g1 APK Dairesi 8a§kanlig1, Diyanet /g!eri Bagkan/1g1 Biyografik 
Te§kilat AlbDmO 1924-1989, Ankara 1989, 17) Ahmet Hamdi Akseki'nin Hatay'da Qikan bir kitaba, ~Hier 
ve Alevi'ler aleyhinde bir onsoz yazmas1 Ozerine dogan tepkiler ve HOkOmet'in kitabm toplat1lmas1 
yoluna gitmesi hakkmda bilgi iQin bkz. I.Ada, "Anayasa'da Laiklik", Laiklik /, Istanbul 1954, 96 dipnot 4. 

721 V.Bilimer, Diyanet lg!eri Bagkanlig1 Kurulu§ ve Gorevleri Kanun Tasaris1 Hakkmda Muta!aa, 5. 

722 1978 arahgmda ya§anan Kahramanmara§ olaylannin ardmdan, donemin Diyanet l§leri Ba9kanhg1'yla 
ilgili Revlet Bakan1 Lutfi Dogan, "Diyanet l§leri 8a§kanhg1 son y1llarda k1§k1rt1lan ve lslamiyette hiQ yeri olmayan 
mezhepqilik taassubunu bOyOk bir titizlikle etkisiz k1!1c1 Qal1§malara ba§layacak ve bu konudaki ir§ad (aydmlatma) 
programlarma a{l1r!Jk verecektir" sozleriyle «mezhepqilik" sorununa kar§I Diyanet l9leri kurumundan 
yararlanilacagm1 vurgulamaktayd1. Bkz. L.Dogan, "Mezhep ve mezhepQilik", DDnya, 5 ocak 1979, 2 
(aktaran : S.Albayrak, TDrk Siyasi Hayatmda MSP O!ay1, 252). 

723 Sait Yaz1c1oglu, "Alevilerle Sunniler arasmda fark gozetmiyoruz (dizi roportaj : G.~aylan, Laiklik Nedir, 
Ne Degildir)", Cumhuriyet, 10 mart 1990, 6. 

724 T.C. Ba§bakanlik Diyanet l§leri Ba9kanlig1'nm 2000'e Dogru Dergisi Ankara Temsilcisi Hasan YalQm'a 
gonderdigi 23 §Ubat 1989 tarih ve 8/924-049 say11I cevap. 
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olarak milletimize, saghkh din hizmeti sunmaktadir. Bu sebcple Ba§kanhkta Hanefi-~afi-Maliki-

Hanbeli-Caferi ... hi9 bir "mezhep"in temsilciligi bulunmamaktadir. T.C. Devletinin yap1s1, temel ilkeleri 

ve biitilnle§tirici esprisi kar§tsmda buna gerek te, imkan da bulunmad1g1 dii§iiniilmektedir. (2) Aym 

avukatlar Diyanet l§leri Ba§kanhA1'nm Tiirkiye'de 30 milyon insana hizmet ettiAini, 

25 milyon dolaymda Alevinin hakk1m gaspettiAini one siiriiyorlar. Bu gorii§ii nasll 

degerlendiriyorsunuz? Tiirkiye'de dini kaynakh bir "mezhep" problemi bulunmamaktadrr. Bir 

mezhebin, diger mezhep veya mensuplarma "tavir" ~lmas1 lslamiyetin temel esprisi ile de bagda§maz. 

T.C.Devleti bir hukuk devletidir. "Rak gasb1" vb. miilahazalann hukuk devleti esprisi ile bagda§mamas1 

bir yana, bu tiir yakla§tmlarm "din" ve "mezhep" gibi biitiinle§tirici degerlere bula§tmlmas1 milli 

biitiinliigiimiiz a91smdan fevkalade sakmca!Jd1r. (3) A vukatlarm bir de, 11ahiyat 

Fakiiltelerinde alevilikle ilgili kiirsii konulmas1 ve tmam Hatip Liselerinde de 

alevilikle ilgili derslerin okutulmas1 iste~i var. Bu istekler geq;ekle§tirilebilir 

mi? llahiyat Fakiilteleri ve lmam-Hatip Liseleri, Ba§kan!Jg1m1z hizmet alam d1§mda olan 

miiesseselerdir. Bu egitim milesseselerinde btitiin "din" vc "mezhep"ler hakkmda objektif din 6gretimi 

verilmekte oldugu bilinmektedir. 725 

Oysa varhk silreci i9inde.Diyanet l§lcri kurumunun yalmz Stinnilerin gereksinimleriyle 

me§gul oldugu ileri siirillmi§tir726. Siinniligin din ve mezhep bak1mmdan 9ogunlugu olu§turmas1 

Devletin diger mezheplerle ilgilenmemesi i1;in ycter bir sebep degildir, zira "Iaik bir devlette din ve 

mezhep yo~unlu~u veya azmh~1 olamaz. Devletin biltiln din ve mezheplere kar~1 tarafs1z olmas1 gerekir"727. 

Ancak e§itlik ilkesi 9er9evesinde hukuken saglanmas1 gereken tarafs1zhk, Ozellikle de 1982 Anayasas1 

diizeninde bir anayasal htikiimle din egitiminin zorunlu kilmmas1yla tamamen ihlal edilmi§ 

bulunmakta; zira bu yolla "silnnilik egemen k1l(m)maya c;:ah~(1lm1~t1r)"728. 

Diyanet l§leri Ba§kanhg1'nm Alevi ntifusunun dinsel ve mezhepsel inancmdan habersiz 

725 T.C. Ba§bakanhk Diyanet l§leri 8a§kanl1g1'nin UBA Yaz1 l§leri MOdOru Ozden Alpdag'a gonderdigi 27 
temmuz 1989 tarih ve 01/924-165 say11i cevap. 

726 GOdOlmekte olan mezhep c;ogulculugu ve ay1r1mc1l1g1 zihniyetinin bir ornegi de Ocak 1990'da 
Azerbaycan'da ba§gosteren olaylari degerlendirirken Cumhurba§kani Turgut Ozal'in kulland1g1 «Onlar ~ii 
biz Sonni. Onlar lran'a yakin» ifadesindedir. Ozal'in sarfetmi§ oldugu ''TOrkiye'de Diyanet l§leri 8a§kanhQ1 var. 
Diyanet l§leri 8a§kan1 hep Sonni olmu§tur. Hi<tbir zaman bir Alevi Diyanet l§leri 8a§kanhQ1'na gelmemi§tir. Madam 
TOrkiye'de din i§leri Diyanet l§leri 8a§kanlig1'na bagl1d1r ... Ben ona gore konu§uyorum ... " ifadesi o gune kadar 
resmi olarak asla telaffuz edilmemi§ bir gerc;egi yans1tmaktad1r (Bkz. GOneri Civaoglu, "Mezhep ve 
otasi", Sabah, 23 ocak 1990, 15). Ozal'in bu sozleri kurum tarafindan tepkiyle kar§1lanm1§t1r, baz1 
ornaklar igin bkz. Nezih Tavla§, "Diyanet'ten Ozal'a cevap", Sabah, 25 ocak 1990, 15 ve "Diyanet l§leri 
Ba§kani Oza1'1 dogrulamad1", Milliyet, 27 ocak 1990, 16. 

727 S.S.Onar, /dare Hukukununun Umumi Esaslan, cilt 2, 3.bas1, 724. 

728 B.Oc;ok, "TOrkiye'de Din Egitimi Konusundaki GorO§lerim", AtatOrk'On lzinde Bir Arpa Boyu, 159 
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gorilnerek729 Alevi koylerinde camiler yaptirmasmm, dcvlctin bu halk ilzerindeki bir tilr bask1s1 oldugu 

ku§kusuzdur730; amac; Siinni inancm benimsctilmesidir. Oysa anayasal korunma altmdaki inane; 

ozgttrlilll;il, tiim bireylerin ibadette kendi adetlerini uygulayabilmelerine olanak sall;Iar73l. Gor!ildilll;il 
I 

gibi din hizmetleri, kamu hizmetlerinin sunulmasmda e§itligin saglanabilmesinin aritmetik bir ~ozilme 

ball;h olamayacagmm tipik bir gostergesidir; ancak objektif ko§ullarda birle§en topluluklarm 

gereksinimlerinin tatmin edilmesiyle bu kuralm o~ii yakalanabilir. Aksi halde devlet giicii kotiJye 

kullamldlll;1 gibi, bu tilr bir siyasayla bir k1s1m halkm anayasal ozgilrlilkleri alenen ihlal edilir. 

Ancak arahk 1991 'de Diyanet l§leri Ba§kanhg1 bilnyesinde ba§laulan birtaklm faaliyetler, 

yukanda belirtildigi ilzere, c;ag1m1zdaki devletin ilstlcnmesi gereken gorevlerle hi~bir §ekilde 

bagda§mayan §ekilde dinsel bir inancm sozcillilgilnil vc hatta yay1c1hgm1 ilstlenmi§ gorilnmekte olan 

Tilrkiye Cumhuriyeti'nin, bu siyasasm1 degi§tirmek giri§iminde oldugunu gostermektedir. Alevi 

inancmm sozcilleriyle silrdilrillen temaslarm amac1, Diyanet l§leri Ba§kanhg1 bilnyesinde bir Alevi 

Dairesi ihdas etmek gibi goriinmektedir732. Bu giri§imin, ilgili tarafm da ongordilgilnce bir sonuca 

ula§mas1yla, e§itlik ilkesine ili§kin olarak en gcrc;ckc;i belirlemeyi getirmi§ olan Chenot'nun tamm1 

ya§ama gec;irilmi§ olabilir : "E~itlik ilkesi farkhhklan degil, im~iyazlan onler"733. Devletin asli i§levi de 

729 Ba§kanllgtn, saytlan 17-20 milyon arastnda degi§en Alevileri bir inarn; grubu olarak yak sayd1g1 ileri 
sOrOlmekte; yani bir ba§ka deyi§le Aleviler, odedikleri vergileri kullanan kurumun kendilerine din hizmeti 
getirmedigini dO§Onmektedir. Bkz . G.$aylan, "Aleviler ve Laiklik : Devlet, dini denetleyince" (dizi
roportaj, bolOm 2), Cumhuriyet, 7 may1s 1990, 6 ve $.Kalkan, Kanunlar herkese e§it uygulanstn", (dizi
roportaj, bolOm 6), Cumhuriyet, 11 may1s 1990, 6 (009.Dr.lzzettin Dogan'la soyle§i). 

730 Bu konuda bkz. H. V. Velidedeoglu, "lnsan Haklan ve TOrkiye 3 - Siinnilik, Alevilik Sorunu", 
Cumhuriyet, 24 arallk 1989, 2 (bu yaz1 C.$ener taraftndan derlenmi§ ve Ant Yaymlan taraftndan 
Istanbul 1990'da yaytnlanmt§ Alevilik Ostilne Ne Dedilerba§l1kh kitapta da sayfa 24-30'da yeralmt§ttr). 

731 <;all§malarini Alevililik ve Aleviler Ozerinde yogunla~tirm1§ bir ara§t1rmac1 olan Cemal ~ener4e gore 
Aleviferin en onemli sorunlarmdan biri de cenaze namaz1 mese!esidir : "Alevilerin boyok <;ogunlugu bugon 
Olkemizde camilere gitmemektedir. Giden k1s1m Orta Anadolu'da kO<;Ok bir kesimdir. Boyle olunca, dogumundan 
oldOgO gone kadar camiye gitmeyen insani biz olOnce cenaze namaz1 i<;in camiye gotOrmekteyiz. Alavi kitle dogas1 
geregi camide kllman namaz1 bilmez. Bu clay olenin akrabalan ve 9evresi iqin 9ok g09 bir durum yaratmaktad1r. Zaten 
<;ogu yerde cami imam1, olen Alavi ise, cenaze namaz1rn k1lmak istememekte, arkasmdan tartt§malar ve tatsizhklar 
<;1kmaktad1r. Oogumundan olOmOne kadar Alevi mezhebinin inancma gore ya§amm1 sOrdOren ki§i, olOnce Sonni 
inancma gore cenaze namaz1 k11inmaktad1r. Bu <;ok bOyOk bir 9eli§kidir". Bkz. C.$ener, Alevilik O/ay1 
Top/umsa/ Bir Ba§kaldmnm K1sa Tarih~esi, 8.bas1, Istanbul 1990, 174-175. Ancak, Din l§leri Yiiksek 
Kurulu'ndan lrfan YOcel, f1k1h kurallanna ili§kin bir yorumunda cemaatle k1ltnan namazlarm sahih ve caiz 
olmast igin, imam ile cemaattn ayni mezhepten olmalari gerekmedigini ileri sOrmektedir. Bkz. l.YOcel, 
"Mezhep Farkt Cemaati Terl\etmeyi ve Ayn Cemaat Olu§turmay1 Gerektirmez ... ", Diyanet Gazetesi, 
278 (nisan 1982) [Aktaran: lktibas, 48 (15 aralik 1982). 17-18].Bu arada bir «Alavi dedesi», Aleviler 
olarak taleplerini, "Diyanet l§leri'ne gelince, orada da bizi savunacak bir mOdOrJOk veya kOrso kurulsun. 0 kadar 
cami yaptmyorlar, cem evleri de yapttrsmlar. 0 kadar imam hatip lisesi aq1Jd1, bizim de kOltOrOmOzO yayabileC90imiz, 
gocuklanm1z1 yeti§tirebilecegimiz okullar kurulsun. Kendi dini inan<;larm1 bizim <;ocuklanm1za zorla ogretmeleri 
onlensin" §eklinde ifade etmektedir. Bkz. Musa Ate§, "Allah TOrkge bilmiyor mu?" (roportaj : Erda! 
KtltgoOlu) Nokta, VIII, 20 (20 may1s 1990), 32. 

732 Bu konuya ili§kin ayrint1h bilgi, haber ve yorumlar igin bkz. Cumhuriyet, 11 araltk 1991 ve izleyen 
gOnler. 

733 Chenot, Organisation Economique de l'Edat, 1965, 407 (aktaran : GOian, Kamu Hizmet/eri ve 
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as1l bunu ger9ekle§tirebilmekdir. 

E. SODU!; Verine: 

Tiirkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet 
Baglammda Devlet-Din tli§kileri Uzerine 

1§Ierinin Orgiitlenmesi 
Bir Sentez Denemesi 

lslam dininin, din ile devlet i§lerini ayirmak §Oyle dursun, bunlarda tam bir kayna§ma 

getirdigi; bu dinin, insanlarm i<; dilnyalan kadar devlet i<;indeki davram§larm1 da tannsal kurallara 

baglamak amac1 gilttilgil bir olgudur. Bu nedenle, Tiirkiye'de laikle§tirmeye dogru atilmI§ her ad1m, 

eninde sonunda dinin kendisiyle 9at1§maya kadar varr~11§t1r. Tiirkiye Cumhuriyeti'nde iktidara geyen yeni 

seykinlerin, dini ki§isel inan9 alemine iterken; Tiirkiye'nin ktrsal nilfusu hatta kentsel nilfusunun alt 

sm1f1 i<;in bile aym tutum ge9erli olmad1734. Bu iki grupta dinin siirekliligi, onlar it;in lslamm sadece bir 

inan9 degil aym zamanda r;ok boyutlu i§levlcri olan bir dizi toplumsal pratik niteligi ta§Imasma bagh 

olabilir. Bu anlamda koktenci potansiyel, uzun y11!ar yeraltmda kalmakla birlikte varhgm1 silrdiirdii. 

Nihayet, §eyhlerin propagand&lanyla, insanm dar smirlanm a§maya yonelik istekliligi, 1940'lann ve 

1950'1erin ilk anti-laik hareketleri olan «Nurcu» ve «Ticani» olaylanna meydan verdi. Bu hareketlerin her 

ikisi de Cumhuriyetin «laik» reformlanm sorgulayan «ycnidcn canlanmac1» hareketlerdi. Tilrkiye'nin r;ok 

partili sisteme geyi§inin ardmdan da, kasabalardan ba§layarak, dinin saf siyasi, merkezden yonlendirilen 

boyutlannm siyasi tercihi etkilemek it;in bir ideoloji olarak kullamld1g1 goriilmeye ba§lad1. Bu arada 

Tiirkiye 1950'den beri, nilfus art1§m1 yilda % 2-3 a§an dilzenli bir ekonomik geli§me ya§ad1. Bu da 

§ehirlerde i§ edinme onam1 yaratu ve kirsal yerle§im b6lgelerinden insanlann biiyiik ilgisini ~ekerek 

kentlerdeki gecekondula§ma siireci ba§lad1. Bu silrC9 i9indc gerek Diyanet l§leri kurumu ya da imam-hatip 

liseleri gibi kanallarla devlet; gerek dernek, vak1f gibi ozel hukuk orgiitlenmelerine sahip r;1kan sivil 

toplumir;i baz1 kesimler dinsel gereksinimleri yonlendirme r;abalanm kar§1hkh siirdilrdii. 1980'1erde 

iktidarda olan siyasi partinin siyasalan yakmdan incelendiginde lslami ya§am tarzmm bir par9as1 olan 

toplumsal pratiklerin yeniden canlandmlarak ekonomik geni§lemenin modern teknikleriyle oldukya iyi 

biltilnle§tirilmi§ oldugu goriilebilir. Ote yanda da a§ag1da ele almacak olan «kimlik» sorunlan iyice su 

yilzilne r;1km1§tlr. 

Boylelikle gerek yukanda k1saca belirtilcn it; dinamiklerle gerek diinyada silregelen 

Gorilfil~ $ekilleri, 42). 
734 TOrkiye Cumhuriyeti'nde sosyal ve siyasal dinsel pratigin k1saca ozetlendigi bu paragraftaki 

c;Ozilmlemelerde, c;ah§marnn Birinci BolOmOndeki bilgilerin yan1s1ra $erif Mardin, "2000'e Dogru KOltOr ve 
Din", (geviren:GOl§at Aygen Tosun), Tilrkiye GOn/DgD, 13 (kl§ 1990) 4-12'den de yararlan1lm1§t1r. 
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yeniden yaptlanmalarla 735 1924'1erin ko~ullarmdan r,:ok daha farkh bir ortamda bulundugu ku~kusuz 

olan 2000'1ere dogrunun Tiirkiye'sinde dinin ycnidcn sorgulanmasmm ilgililerine b1rak1hp; hukuksal 

diizeyde iki ilst anayasal ilke 9er9evesinde ele ahnmas1 gerektigi kamsmday1m. Bu ilkelerden biri temel 

hak ve Mevler arasmda yeralan vicdan ve din ozgiirliigii, digeri de Cumhuriyet'in niteliklerinden biri 

olan laikliktir; oyle ki, ge~k anlamda demokratik toplum ya~am1, bu iki ilkenin toplumsal ya~a tam 

anlam1yla geyirilebilmesiyle ger9ekle~ebilir. 

Bir inancm o iilkede ya~ayanlann 9ogunlugunca benimsenmi~ olsun ya da olmasm, 

ozgfirlilk konusu olacagt, 1961Anayasas1'nm19 uncu maddesinde736 oldugu gibi 1982 Anayasas1'nm 24 

iincil maddesiyle de kabul edilmi§tir. Ttirk Ceza Kanunu'nun «Din Hilrriyeti Aleyhinde Cfui!mler» b~hk11 

175-178 inci maddelerinde Anayasa Mahkemesinin de katk1s1yla 1987'de ger9ekle§en degi§iklikle laik 

sistemin gerektirdigi dinsel inanr,: ve tapmma ozgUrliigilniln hir,:bir din farkt yaratmaks1zm devlet9e 

korunmas1 gerekliligi yerine getirilmi~ olmaktadir. Ote yandan dinsel inane; ozgiirliigii inanmamay1 da 

iyeren bir C>zgiirliiktiir. Toplumdaki 9e§itli gruplarm ban§ ir,:inde yanyana ya~yabilmesi ir,:in, herhangi bir 

inancm inananlannm inanr,:larmm geregini yerine getirebilme ozgilrlilgil oldugu kadar aym inanc1 

payla~mayanlann giinliik ya§amlanm silrdilrmek hakk1 bulundugunun kabul edilmesi §arttir. Soyle ki, 

bunun tipik bir uygulamas1 lslam inancmm bir par9as1 olan ramazan aymda orur,: tutulmas1 ritiielinde 

goriilebilmelidir. Bu ay boyunca inananlar inanr,:lannm gcregini yerine getirmek iizere orur,: tutarken, bu 

inanca sahip olmayanlar ya da inancm ritilelini yerine getirmek arzusu ta§1mayanlar gilnlilk ya~lanm 

sfirdiirebilmek arar,:Iarmdan mahrum b1rakilmamahdir. Oysa bu olmas1 gerekenin aksine uygulamalann 

giinlilk ya~amda artarak yerald1g1, dahas1 devlct cliyle koriiklcndigi goriilmektedir; 1987 y1h ramazan 

ayma ili~kin bir incelemede sunulan veriler arasmda, dcvlet bakanhklan d1~mdaki ondort bakanhgtn 

yedisinin yemekhanesinin amlan ay boyunca kapa!J tutulmasmm da yeralmas1737, devletin anayasal bir 

ozgfirliigii tarafs1zca korumaktan ne denli uzakla~t1gmm ar;1k bir gostergesini olu~turmaktadlf. Diger 

bir ifadeyle, ger9ek anlamda bir din ozgiirliigilnc vanlabilmcsi kar~1smdaki en biiyiik tehlike bizzat 

735 "Ondokuzuncu yOzytlda yaptlan ve akla dayand1nlm1§ bir9ok kehanetin, kovalamaya 9alt§ttklart sOzde 
kuruntulardan daha da yanlt§ olduklannin kavrani§inl ya§1yoruz. Laik liberaller ve sosyalistler dOnyada daha gOylO 
bir ileti§im ve evren hakkmda daha g09IO bir bilimsel anlay1§in egemen olacagina, ulusal ya da kabileci tutkulann ise 
giderek ortadan kalkacagma inamyorlardt. Arna bu ger9ekle§medi. Bir «kabile.,ye sahip alma gereksinimi her 
zamandan daha gOylO. Ulusal 9at1§malar ortadan kalkacaga benzemiyor ( ... ) Dahast, dinle ilgili rasyonalist 

kehanetlerin de yanlt§ oldugu anla§tld1. Dinin ya da Tann'nin i:ilecegini sanm1yorum". L.Kolakowski, "lnsan Yaln1z 

Akllyla Ya§amaz", (<$eViren : f? .Alpay),.NPQ TUrkiye, I, 1 (Vaz 1991), 20. 

736 1961 anayasal dOzeninde din ozgOrlOgOnOn dOzenlenmesine ve ozellikle ceza hukuku baglammda 

korunmasma ili§kin aynnt1l1 bir inceleme i~in bkz. Q.6zek, "Din 6zg0rl0g0n0n Korunmas1 ve Dinsel 

Haklardan Yararlanilmas1 Konusunda Baz1 DO§Onceler", Istanbul Hukuk Fakilltesi Mecmuas1, XLV
XLVll, 1-4 (1979-80-81 ), 71-117. 

737 Bkz. "Oru<$suzlara da Sayg1", Yeni Gilndem, IV, 63 (17-23 mayts 1987), 10-14. 
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devlettir; ancak 1924-1945 donemi sorunlan tiimilyle ters yilz edilmi§tir. 

Ote yandan laiklik, Biilent Ecevit'in bir demecinde kulland1g1 nitelemeyle Tilrkiye 

Cumhuriyeti i~in soylencedeki «A~il'in topu~u» kadar ya§amsal onem ta§1r738. Ancak Prof. Dr. Ozay'm 

da belirttigi ilzere, laiklik de t1pk1 demokrasi gibi, iyerigini sosyo-kiiltilrel geli§mi§lik veya 

azgeli§mi§ligin belirledigi, nitelikli insanlara ozgii bir davram§ biyimidir ve yasalar ve yasaklarla 

t>nlenmesi, gizlenmesi milmkiin ise de ger9ekle§mesi hiybir zaman hukuk yoluyla olamaz 739. Bir yandan, 

baz1 gruplarm direncine kar§m 70 ytla yakla§an uygulamas1yla laik ya§am bicimine ah§Ild1g1 sosyolojik 

bir olgu gibi gorilnmektedir740. Ote yandan ilgin9 bir olgu, laikle§menin paradoksal olarak dinsel 

canlam§m en azmdan ii~ anlamda onko§ulu olabilmesidir741. Birincisi, herhangi bir dinsel topluluk laik 

bir ortamda ilyelerinin ilgisini koruyabilmek icin silrekli degi§en §artlara kendini uyarlayabilmelidir. 

Ote yandan, dinsel yeniden canlam§lar gencllikle bizzat laikle§meye kar§I bir tepki olarak dogar. 

Nihayet, laikligin dinsel canlanma yaratmasmm ilyiincil bir yolu da dinsel hareketlerin laikle§meyle ne 

denli baglantlh olduguna baghdir. Oyle ki yogu zaman din, iktidar, etnik grup, sosyal sm1f, Mlgesellik, 

ulus~uluk ve hatta Bau kar§1thg1 gibi kavramlarm siyasal tcrcihlerc olan etkileri birbirinden ayrrd 

edilemez olabilir. 

Bir yandan bu olgularm ote yandan yilzcyscl yagda§la§manm bir sonucu, miisliimanlarda 

lslami kimliklerinden ve geleneklerinden koptuklan duygusunu uyand1rm1§ olmas1d1r742. Bau etkisine 

kar§1 tepki ve ulusal kaderi tayin etmenin bir anlamda lslami nitelikte olmas1 gerektigi dil§ilncesiyle 

tarihi bir lslami kimlik aray1§ma girilmi§743; Miisli.lmanlar iyin Islam, lran'm da anciiJUgUnii yapag1 

bir modelle, duygusal bir yakla§1mla yiicelttikleri ve tiim sorunlanm mucizevi bir bi~imde yl>zecegine 

inand1klan bir ideal haline gelmi§tir. Bu idealin ba§an saglayamayacagmm gorillebilmesiyle, insan 

haklanm ve uluslararas1 hukuku iyeren yeni bir tslami kimligin ortaya 9ikmas1 olas1hg1 vardrr ve Myle 

bir 1slami yonelim, devletle dinin i§levsel aynhgm1 koruyan tarafs1z bir devlette dahi varhgm1 

738 Niteleme d1§mda ic;erigi bak1m1ndan farkl1 gorO§te oldugum bu deme9 ic;in bkz. Fikret Bila, "Din devleti 
kurmaya kalkarlar", Milliyet, 10 aralrk 1989. 

739 l.H.Czay, Dev/et, /dari Rejim ve Yarg1sal Korunma Ill, Istanbul 1990, 17. 

740 Bu benimsenmenin orneklenmesi igin bkz. M.Krray, ve $.Mardin , "2000'e Dogru KOltOr ve Din", 11. 

741 Bu izlenimin esinlenildigi blr lnceleme ic;in bkz. N.J.Demerath Ill, "Religious Capital and Capital 
Religions: Cross-Cultural ar.d Non-Legal Factors in the Seperation of Church and State", Daedalus, 
summer 1991,,32 vd. 

742 Kimlik sorununa yonelik c;ozOmlemelerde, Sudan'daki Hartum Oniversitesi Hukuk FakOltesi ogretim 
Oyelerinden ve Cumhuriyetc;i Karde§ler adl1 lslamc1 reform grubunun onde gelenlerinden Prof. An
Naim'in, lslamiyette insan haklarrna ve sivil ozgOrlOklere uygun bir reform yap1labilmesi ic;in gerekli 
ko§ullara ili§kin bir incelemesinden yararlan1im1§t1r. Bkz. A.A.An-Na'im, "lslamiyette Reform" 
(geviren:T.Balkan), NPQ TUrkiye, I, 1 (yaz 1991 ), 56-60. 

743 "~eriatc;1 sOylem, bir bilinc;alt1 milliyetc;iligi. .. Benim kOltOrilmde Islam var darken gerc;ekte milliyetc;ilik yap1yor" (Prof. 
Dr. Nur Vergin) Bkz. $.Alpay, "2020 Yrlinda TOrkiye", (dizi-roportaj) Cumhuriyet, 3 nisan 1991, 14. 
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silrdilrebilir. Kammca bunun tek olanagm1 da csas olarak ulusal ve demokratik bir olay olduguna 

· inancbg1m Tilrk laikligi744, gilniin ko§ullanna uyararak kendini yeniden iirettigi bi9imiyle saghyabilir. 
! 
I 

Tilrkiye'nin 9agda§l~ma adma laikligi On planda tutarak 9agd~l~mamn en Onemli unsuru 
I 
i 

olan demokrasiyi zedelemi§ oldugu, geni§ halk kitlelerinin bask1 altmda tutulmu§ oldugu bir 

ger9ektir745. Ancak gilnilmilzde asil tehlike, yukanda da omeklendigi ilzere, bir dini pratigin ve onun 

ahlak kurallarmm, resmi kurallara, devletin kurallarma donil§tilrtilmesinde yatmaktadrr746. Ozellikle 

son on yilm Tilrkiyesinde ya§anan devlet eliyle siirdiirtilen yogun bir tslamizasyon silrecidir; ilstelik 

lslam'm bu yorumu iktidardaki siyasi toplum tarafmdan resmi olarak belirlenmi§ bir tilr Tiirk-lslam 

sentezidir. Kadrola§ma gibi yollarla da beslcnen 747 bu silrecin siirdiiriilmesi, kararlan alan siyasal 

topluma hakim olanlarm maddi ko§ullanyla birlikte ycnidcn ilretebilmek iizere gerektiginde zor da 

kullanabilmesiyle §ekillenecek bir tekseslilige ve totalitcr bir yap1ya yolayacaktir. Oysa gilnilmilziin 

demokratik siyasal toplumu i9inde ye§itli topluluklann eridigi bir kazan (melting pot) olmak yerine 

farkh gruplann yan yana ya§amas1yla olu§mU§ bir mozaiktir. 

Din kaynakh, bu arada lslami siyasal ak1mlann ekonomik, toplumsal ve siyasal dii§iinceler 

i9eren Obiir siyasal ak1mlara g5re yOk 5nemli bir ozellik g5stermesi; aym zamanda bir din ve ibadet 

sistemi olduklar1 i9in ele§tirilemeyen, tartI§Ilamayan, oldugu gibi kabul edilmesi gereken sistemleri 

ifade etmesi748 yan yana ya§amay1 giir,;le§tircn fakt6rlcrden biri olmasma kar§m Bat1 sisteminden 

ahnabilecek en 5nemli kurum olan demokratik yapt ir,;inde tlim topluluklarm varolu§lan siirdiirillebilir. 

Onemli olan bu yapmm korunabilmesidir; burada da laiklik yanltlarma dii§en, gerektiginde devletle 

i§birlik9i bir konuma sahip 91k.arak 9ifte standarth tutars1z r,;ozilmlere b~vurmalan yerine sivil toplum 

i9inde demokratik ara9Iarla korumaya deger gordGklcri ilkcleri savunabilmeleridir. 

2000'e dogrunun tiim bu veri ve olgulan r,;cr9cvesinde dcgerlendirildiginde Diyanet l§leri 

Ba§kanhg1, kurulu§ saikin de d1§mda ideolojik bir misyonla yiikletilmi§ bir kurum olarak 

744 Aynr gorO§ i<;in bkz. B.Tanor, "TUrkiye'de Laikligin YOkseli§i", Saqak, 18 (temmuz 1985), 28-34. 

745 Prof. Dr. Mete Tunqay'a gore bu bask1nrn kaldmlmas1 mutlaka TOrkiye'de §eriat91 dOzenin kurulmas1 
sonucunu vermez; tam tersine, onu onlemenin §artlarindan biridir. Bkz. $.Alpay, "2020 Y1hnda TOrkiye", 
(dizi-rop0rtaj) Cumhuriyet, 3 nisan 1991, 14. 

746 "Arna eQer devlet, vicdan ozgOrlOklerinin arkasma s1g1narak bir siyasal orgOtlenmeye 9anak tutuyorsa, 
bu bir tehlikedir".(Prof . Dr. Tansu Qiller) . Bkz. $.Alpay, "2020 Y1lmda TOrkiye", (dizi-roportaj) 
Cumhuriyet, 3 nisan 1991, 14. 

747 Uluslararas1 lslami orgOtler tarafmdan din gorevlilerine maa§larodenmesine ya da kamu gorevlilerinin 
hacca gonderilmesine edilen mOsadeler de bu sOrecin diger baz1 cepheleridir. Bu konuda iki k1sa 
irdeleme i<,tin bkz. H.V.Velidedeoglu, "~eriat91larm Amac1", Cumhuriyet, 5 nisan 1987, 2; Q.K1rca, 
"Laiklik Tehlikede mi?'', Milfiyet, 9 temmuz 1990, 9. 

7 48 A.Qelikel, "Din in Siyasalla§mas1", Cumhuriyet, 12 ~ubat 1990, 2 
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goriilmektedir. Bu yeryeve iyinde en uygun ryoziim, demokratik bir toplum yaratabilmenin ba§ta gelen 

onko§ullanndan biri olan Iaikligi siirey iryinde liim uzant1lanyla gerryek anlam1yla geryekle§tirebilmek 

yolunu s~mektir. Giiniimiiz Tiirkiyesinde dini killtilriln laik killtiirii a§ma olas1hg1 yOk daha az 

gOriilrnektedir. Ancak bu arada laik demokratik yap1, kendini korumak amac1yla toplum kurallarma 

uymayan ter6ristlerin varhgm1 da hesaba katmahd1r; devletin kolluk gOrevini bu baglamda yerine 

getirmesi de yalmzca bu yeryevede me§ru sayllabilir. Ote yandan, bilindigi gibi hem siyasi-hukuki 

kavrarnsal biltiin icinde, me§rulanma aramayan bir siyasi iktidar kavram1 dti§iiniilemez749. Laik modem 

devlet dii§iincesi, Ortayagm me§ruiyeti Tann'da bulan siyasi iktidar dii§ilncesinden kesin bir bicimde 

kopularak kuruldu 750. Cag-da§ demokratik devlette ise, siyasi iktidan kullanan ve kendilerini toplumun 

temsilcileri olarak sunanlarm, sosyal corpusun (sivil toplum) istemlerini ne yOnlendirmesi ne de 

gozard1 edebilmesi milmkiln olabilmelidir. 

749 C.B.Akal, Sivil Top/umun Tanns1, Istanbul 1990, 63. 

750 Ibid., 64-65. 
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OZET 

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin, niifusun biiyiik ~ogunlugu lslarn dinine mensup olmakla birlikte 

devlet mekanizmasmm laik nitelik: Ul§1chg1Illn anayasal bir ilke olarak kabul edilrnesinden ve fakat 

devlet cihaz1 i~inde dinsel hizmetleri diizenlemekle i§levlendirilmi§ bir kurum ihdas edilmi§ 

bulunmasmdan kaynaklanan kendine 6zgii model ile bunun ortaya ~tkard1g1 hukuki problematik, "Laik 

Tiiriye Devletinde Diyanet l§leri BR§kanhg1" ba§hklt bu tezde idare hukuku kavram ve kurumlan 

~~vesinde degerlendirmi§tir. Laik olarak nitelenen yap1 i~inde Tiirkiye'de devletin dini 6rgiitleme arac1 

olarak i§lev g6ren Diyanet l§leri BR§kanhg1, bu arna~la ~ah§mada idari bir birim olarak, yukarida 

belirtildigi iizere idare hukuku kavrarnlari ~er~evesinde, 6rgiit yap1s1, g6revleri, merkezi idareyle 

ili§kileri, yetkileri, personeli ile mallarl baklmmdan ele ahnmt§a ve bunlartn herbiri kurumun kurulu§ 

tarihi olan 1924'ten 1991 yth sonuna uzanan s~ i~indeki farkhla§malariyla incelenmi§tir. 

~ah§mantn, Tiirkiye'de devlet ile devlet ch§l yaptlar arasmdaki din kaynakll ili§kilerin 

cumhuriyet 6ncesi kurulu§ a§amalarindan giiniimiize getirilerek olaylar ve olgular diizleminde 

aktartlchg1 ilk Mliimiinde g6riildiigil iizere 1945'e kadar olan dt>nem i~indeki Cumhuriyet'in ilani 6ncesi 

kurulu§ ve ilani izleyen tek parti ytllan; ~ok partili diizene g~ilmesinden 1950 s~imlerine kadar 

ya§allan d6nem; Demokrat Parti iktidarlilln ya§anchg1 1950-60; 19601ar ile 19701er ve en son olarak da 

1980 sonras1, devlet-din ili§kileri baklmmdan da farkhla§an siyasalann g6riildttgtt siir~lerdir. 

Anadolu'da ba§layan Kurtulu§ Sava§t ve sonrasmda yaptlanan Tiirkiye devletinin ana ilkesi olarak «milli 

hakimiyet»in benimsenmesi, dine ve iimmete dayah bir diizenin yerine, Ifilk ve ulusa dayah yeni ve farkh 

bir siyasi s~ime gidildigini g6stermekteydi. Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas1yla, egemen siyasi 

kadrolari, ba§tan beri dii§iincelerinde varolan ve icraatlarina yans1yan lfilk: nitelige, giri§tikleri hukuksal 

diizenlemelerle toplumsal ve kiiltiirel boyutlar da katmaya ~ah§mt§; ancak, yeni toplumsal diizende de 

g6riilen e§itsizlikler ve adaletsizligin belki de artarak siirdiiriilmesi, toplumda yiikselen beklentilerin 

ger~kle§memesi bir sava gt>re bilinen tek ideolojiye, balk tarafmdan geli§tirilen lslami yoruma dt>nmeyi 

hizlanchrchml§ ve 6zellikle kattltmc1 ve yari§tmc1 bir siyasal ya§ama g~erken bu istekler 6nem 
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kazanarak agtrhkh politik fak.Wr haline gelmi§tir. Bu nedenle Atatilrk'iin partisi olan Cumhuriyet Halk 

Partisi bile. din ve J.filklik ile ilgili yorumunu yenilemek. daha yumu§ak bir siyasa izlemek durumunda 

kalmt§br. 1950-1960 d()neminde siyasal iktidan elinde tutan Demokrat Parti'nin. dinin toplumsal roltt 

ve i§levi konusunda. ktsmen politik kaygtlara bagh olarak. ktsmen de inan~lanmn geregi Cumhuriyet 

Halk Partisi kadrolanna nazaran daha liberal bir tutum almt§ olmakla ve o zamana kadar sttregelen 

uygulamalara glire daha tavizkar davranmakla birlikte, temelde. Kemalist lfilklik anlayl§ma sahip 

ctkmaya Calt§tlklan glirttlmektedir. 1961 Anayasasi din OzgiirlU{tiinO aynnttlt bir bicimde dUzenlemi§; 

tapmma. egitim. dinsel dtt§fince a~lklama ve dinsel inanclann1 aclklamaktan kacmma haklan ~tk~a 

benimsenmi§tir. Dinsel gOsteri hakkt ise Anayasa'mn toplantl ve gOsteri 6zgiirlttgttyle ilgili genel 

kurallan i~inde tanmmt§br. Bunlara kar§lhk. sistemin dengelemesi olarak. din 6zgiirlttAiinttn k6taye 

kulantlmas1yla ve din istismanyla ilgili kurallar da Anayasa'da yeralml§br. Diyanet l§leri Ba§kanltA1 

da. genel tdare i~inde anayasal bir kurum statttsane sokulmu§tur. 1982 Anayasas1'mn. dinsel konularda 

1961 Anayasas1'ndan farkh olarak getirdigi en 6nemli dUzenleme. "Din ve Vicdan Hiirriyeti" ba§hkh 24 

ttnctt maddesinin ttcttnctt ftkrasmda yeralan "din killtiirti ve ahlak o!retimi"nin. ilk ve orta6Afetim 

kurumlannda okutulan zorunlu dersler arasma katllmas1drr. Aynca bu Anayasa'da 1961 Anayasas1'ndan 

farkh olarak, "Iaildik ilkesi do!rultusunda, biitiin siyasi gorii§ ve dii§iinii§lerin di§tnda kalarak ve mille~e 

dayant§ma ve biitiinle§meyi am~ edinerek" 6zel kanununda g6sterilen g6revleri yerine getirecegi 

linglirttlmii§tfir. 

Kurumun yukanda belirtildigi Uzere idare hukuku kavramlart ce~evesinde irdelenmesine 

6zgiilenmi§olan ikinci bliliimde glirttldttgu Uzere, 3 mart 1340 (1924) tarihli ve 429 sayili Ser'iye ve 

Evkaf ve Erkamharbiyei Umumiye Vekaletlerinin llgasma Dair Kanun'la ihdas edilmi§ olan Diyanet 

l§leri Ba§kanhgt tarihindeki Onemli kurulu§ kanunlart arasmda 14 haziran 1935 tarihinde kabul edilen ve 

22 haziran 1935 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanarak yiirarlii{te giren 2800 say11t Diyanet l§leri 

Reisli{ti te§kilat ve vazifeleri hakktnda kanun; 5 temmuz 1939 tarihinde kabul edilen ve 2800 sayili 

Kanun'da degi§iklik yapan 3665 sayili Diyanet l§leri Reisligi te§kilat ve vazifeleri hakktndaki kanunda 

baz1 deAi§iklik yaptlmasma dair kanun; 29 nisan 1950 tarihinde yiirarliige giren 5634 sayili Diyanet 

l§leri Ba§kanltg1 te§kilat ve vazifeleri hakktndaki 2800 sayili kanunda baz1 degi§iklikler yapllmasma 

dair olan 3665 sayili kanuna ek Kanun ve ha1a yiiriirliikte olan 22 haziran 1965 tarihli 633 sayili Diyanet 

l§leri Ba§kanltg1 Kurulu§ ve GOrevleri Hakktnda Kanun'dur. Diyanet l§leri kurumunun, gttnttmfizde 

yaratbgt en 6nemli hukuki sorunlardan biri bir~k httkmfiniin yasama meclisince degi§tirilmi§ olmasma 

kar§m bu degi§ikligin Anayasa Mahkemesi tarafmdan §ekil y6nttnden iptal edilmi§ olmas1 sonucu bir~ok 
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y6nden hukuksal dayanaktan yoksun kalnu§ olmas1drr. 633 sayili Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kurulu§ ve 

G6revleri Hakkmdaki Kanunun Bazi Maddelerinin Degi§tirilmesi ve Bu Kanuna 5 ~ici Madde 

Eklenmesine Dair 1893 sayth Kanun TBMM'ce kabul edildikten soma. yaymlanmak ttzere 6 mayis 1975 

tarihli bir yaz1yla Cumhurba§kanhg1'mn onayma sunulmu§; ancak Tilrkiye Cumhuriyeti Anayasas1'nm 

93 iincii maddesi geregince bir daha g6rii§iilmek fizere 16 mayis 1975 tarihinde Millet Meclisi 

Ba§kanhg1'na geri g6nderilmi§tir. Kanunu yeniden g6rii§en Millet Meclisi'nde firetilen yeni metin 26 

nisan 1976 giinlii ve 1982 sayili 633 Saylh Diyanet l§leri Ba§kanhg1 Kurulu§ ve G6revleri Hakkmdaki 

Kanunun Bazi Maddelerinin Degi§tirilmesine ve Bu Kanuna 4 Geyici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

olarak Tilrkiye Biiyiik Millet Meclisi'nde kabul edilmi§ ve yaymlanmak ttzere 30 nisan 1976 tarihinde 

Cumhurba§kanhg1'na g6nde:rilmi§ti. Bu Kanun'un da, 1893 saylh Kanun'un geri g6nderme gerekcesinin 

kapsam1 d1§mda ka1an delti§iklikler yaptlarak kabul edilmi§ olmas1 nedeniyle Cumhurba§kanhg1'nca yeni 

bir kanun olarak telakki edilerek bir daha g6rii§iilmek iizere Millet Meclisi Ba§kanhlt1'na 7 mayis 1976 

tarihinde iade edilmesine kar§m 1779 saylh Kanun nedeniyle, Tfirkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin 18 nisan 

1979 tarihli karara dayantlarak, aynen yaymlanmas1 icin 30 nisan 1979 tarihinde Cumhurba§kanhg1'na 

g6nderilmesi fizerine, 11 may1s 1979 tarihli Resmi Gazete'nin miikerrer sayismda yaymlandl ve 

b6ylelikle yfirfirliige girmi§tir. Bunun fizerine Cumhurba§karu da yayimlamak zorunda kaldlg1 Kanun'un 

iptali icin Anayasa Mahkemesi'nde iptal davas1 acmas1 sonucunda Mahkeme, Kanun'un yeniden 

g6rii§iilmesi srrasmda degi§iklik yaptlmas1 halinde o kanunun "yine kabultt" degil, yeni bir kanun koyma 

durumunun ortaya clkacag1 gerekcesiyle antlan karan ve Kanun'u iptal etmi§tir. Yasama Meclisi 

tarafmdan hala .bir dfizenlemeye gidilmemi§ olmasmdan 6tfirii, belirtildigi ttzere, kurum hukusal olarak 

kadiik bir dayanakla yfiriitiilmekte; diger bir ifadeyle hukuka aykm bir yap1 sergilenmektedir. 

Uciincii b6liimde 6ncelikle Diyanet l§leri kurumuyla ilintili olarak Tiirkiye 

Cumhuriyeti'nin laik ve e§itlikci bir devlet olma nitelemesi sorgulanml§; bu kavramlar cercevesinde 

Ba§kanhgm §imdiki haliyle ya da farkh bir dttzenlemeyle idari yap1 icinde yapllanmasmm veya i§levinin 

sivil toplum icindeki gruplarca iistlenilmesinin uygunlugu tartI§tlmI§trr. 20001ere dogunun tiim veri 

ve olgulan cercevesinde degerlendirildiginde kurulu§ saiginin di§mda ideolojik bir misyonla 

yiikletilmi§ bir kurum oldugu ortaya cikan Diyanet l§leri Ba§kanlliti icin en uygun C6ziim, demokratik 

bir toplum yaratabilmenin ba§ta gelen 6nko§ullarmdan biri olan laikligi sfirey icinde tiim uzanttlanyla 

gercek anlamlyla geryekle§tirebilmek yolunu seymektir. 

lt.;tli 
Yi\ksek.5irethn Kurulu 
~M.erkezi 


