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4055 sayılı Kanımla değiştirilen Türk Ceza Kanununun 526 not maddesinin ikinci fikrasmvn
değiştirilmesi hakkmda Kanun teklifi
MADDE 1. — 4055 sayılı Kanunla. değiştirilen -Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin
ikinci fıkrasında yazılı ( . . . veya Arapça ezan, ve kamet okuyanlar) ibaresi kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun neşrinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar. Kurulu yürütür.

Tokad Milletvekili Ahmet Oürkan'ın, Türk Ceza Kanununun Ö2Ö nm maddecinin üdnei
nın değiştirilmesi hakkında Kanma teklifi (2/7)
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Akma

3İ. V.1950
T. B. M. M. Yüce Başkanlığına

T. C. K. 526/2 fıkranın tadili hakkında tanzim edilen gerekçe ve tasarı iki parça halinde ekli
ce sunulmuştur.
Kanuniyet kespetmesi için ivedilikle müzakere edilmek üzere gerekli komisyona şevkini ve ka
nunlaşmasını saygı ile teklif ederim.
Tokad Milletvekili
"•*°"' J f *
Ahmet Gürhan

GEREKÇE
Devletimizin Anayasamızda tesbit edildiği gibi laik olması ve laikliğin ise Devletle din müesse
selerinin yekdiğerinden ayrı tutularak birbirine karıştırılmaması mânasına gelmesi itibariyle ka
nunların bu esaslar dairesinde ayarlanması icabettiği gibi lâikliğe aykırı olan kanunların da buna
muvazi, olarak tâdili icabeder.
Esasen bütün demokrat ve medeni memleketlerde bu esas kabul edilmiş ve din işleri Devlet teşki
lâtından ayrı tutularak din adamlarmın dinî bilgilerine terk edilmiş bulunduğu bir hakikattir Şu
hale göre dine taallûk eden işlerden Devletin elini temamiyle çekmesi ve bu manevi varlığı ilâhiyat
çıların bilgilerine daha doğrusu ihtisaslarına terketmesi bir zaruret halinde karşımıza dikilmektedir.
Sabık iktidarın lâikliği din aleyhinde tefsir etmesi suretiyle ve bu cümleden olarak iman ve amel
den mürekkep müslümanlık dininin amele taallûk eden ezan ve kametin Türkçe okutulmasını mec
bur tutması lâiklik prensibini ihlâl ve Anayasanın verdiği vicdan hürriyetine tecavüzdür. Lâik
biç idarenin bir hiristiyan mabedinde çalınan çan tokmağını şukadar veya şu şekilde vuracağı hu
suslarına müdahale etmesi nasıl bir haksızlık teşkil ederse, ayni şekle muvazi olan ezan veya ka
meti şu şekil veya şu lisanla okutmak istemesi de o nispette haksızlık, hattâ din ve vicdan hürriye
tine bir tecavüzdür.
Hakkiyle ve ilmî bir şekilde Türkçeye tercüme dahi edilemiyen ezan ve kametin Diyanet îşlerı
Başkanlığı tarafından kabul edilecek şekli ne lursa olsun halen bu mevzuda lâiklik prensiplerini
ihlâl eden T. C. K. 526/2 fıkrasındaki (veya arapça ezan ve kamet okuyanlar) kaydının kaldırıl
ması suretiyle'mezkûr maddenin ekli tasarı şeklinde tâdilinde zaruret görmekteyiz. Bit zaruret,
çeşitli ırk ve lisanlara sahip 500 milyondan fazla müslümanın: kabul ettiği, hattâ hangi hiristiyan
memleketinde yaşarsa yaşasın tatbikatında asla güçlük çekmediği bu ibadet usûlüne medeni ve lâik
bir Devlet olarak müdahale etmemiz ' bariz bir hatadır. Bu bakımdan ekli tasarı hazırlanmış
bulunuyor.
( S. Say» : 3 )

