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bağımsızlık hareketine... Din elbette saygı gösterilmesi gereken bir inançtır; hepimiz buna say
gılıyız. İslamiyete de çok özel biçimde saygımız söz konusudur elbette; ama, din de tartışmalarla 
dolu bir tarihsel süreçten geçmiştir. Mustafa Kemal'in istiklali tam hareketine, Türkiye Cum
huriyetini kuracak, bizleri bugünlere ulaştıracak hareketine karşı, İstanbul Hükümetinden yana bazı 
din adamları fetva vererek, Mustafa Kemal'i dine mugayir hareket etmekle, İstiklal Harbine yol 
açacak bu hareketi başlatmakla dine mugayir hareket ederek suçlamışlar, hakkında fetva çıkarmış
lardır. O sırada Mustafa Kemal, Ankara'ya gelmiştir arkadaşlarıyla birlikte. Milletin istiklalini 
temin etmek için üniformalarından soyunmuş, sinei millete dönmüştür ve sinei millet içinde Ankara 
Müftüsü -şu Meclis kürsüsünden bir daha rahmetle yad ediyorum- Rifat Börekçi Hoca, İstanbul 
Hükümetinin yayımlattığı bu fetvaya karşı -onların da din adamlığı tartışılır, İslamiyet açısından o 
fetva sahiplerinin; tarih uzun süreçli bir şey- fetva yayımlayarak, Mustafa Kemal'in ve başlattığı 
hareketin İslamiyete mugayir değil, tam tersine bir hareket olduğunu duyurmuş ve Türkiye'de o 
sırada Kuvayı Milliye elinde bulunabilen sadece iki tane pervaneli uçakla bu fetvalar, Ankara Müf
tüsü Rifat Börekçi'nin fetvası, beyanname, Anadolu halkına ilçe ilçe, vilayet vilayet atılarak, Mus
tafa Kemal hareketinin, istiklali tam hareketinin dine mugayir olmadığı halkımıza anlatılmaya 
çalışılmıştır. 

Şimdi, cumhuriyet kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra, Sayın Uzunkaya'nın söylediği 
gibi, cumhuriyetin kurumlaşması tamamlanırken, cumhuriyet devleti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Başkan buyurun, konuşmanızı tamamlayın. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlaşırken, Diyanet İş

leri Başkanlığı da bunlar arasında yer almıştır. İlk Diyanet İşleri Başkanı da Merhum Rifat Börek
çi Hocadır. 

Ben, Rifat Börekçi Hocanın oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı, daha sonra bu 
Partide Ankara Milletvekilliği yapan Fuat Börekçi'nin yanında, siyasette feyz aldığım Fuat Börekçi'nin 
yanında yetiştim. Fuat Börekçi'yi de bu münasebetle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Ayrıca, beraber mil
letvekilliği yaptığım Diyanet İşleri eski Başkanı, Allah sağlık versin, Lütfı Doğan'ı ve Musa Uzunkaya 
arkadaşım gibi değerli müftüleri, din adamlarını, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan hatırlıyorum ar
kadaşlarımı ve onlara da yaşayanlara esenlikler diliyorum, ölenlere de rahmet diliyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı niye kurulmuştur Mustafa Kemal tarafından; şundan kurulmuştur: 
Din işleri ile devlet işlerini birbirinden ayırmak için kurulmuştur. Osmanlıda Diyanet İşleri Başkan
lığı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı cumhuriyet kurumudur. "Din, din adamının işidir, devlet 
yönetimi siyaset adamlarının işidir" diyerek din ve siyaset birbirinden ayrılmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu ülkeye yaptığı en büyük hizmet budur. Sanırım duyulan rahatsızlıklar da bundan ileri 
gelmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Diyanet İşlerini kurmuştur; bugün bundan onur duymaktadır. Bunu 
ifade eden ben, Cumhuriyet Halk Partisi adına bir daha söylüyorum, bir daha tekrar ediyorum; 
Cumhuriyet Halk Partisi Diyanet İşlerini kurarak, Türkiye Cumhuriyetini bir şeriat devletinden 
çıkarıp, laik, demokratik bir hukuk devleti yaptığı için Cumhuriyet Halk Partisinden rahatsızlık 
duyulmaktadır. 

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Anadol. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde AK Parti Grubu adına konuşan Yozgat Millet

vekili Sayın Mehmet Çiçek, konuşmasının farklı bir şekilde değerlendirildiğinden, daha sonra Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Kumkumoğlu tarafından eleştirilirken, farklı bir 
şekilde yorumlandığından ve atfedildiğinden bahisle söz istemiştir. 
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