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CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN DEĞİŞEN DİN SİYASETİ: 
1947 KURULTAYI* 

 

Abidin ÇEVİK** - Fahriye DİNÇER*** 

 

ÖZET 

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile tüm dünyayı ekonomik ve 

siyasi olarak etkileyecek yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır. Türkiye 
her ne kadar savaşa fiili olarak dahil olmamışsa da etkilerini yakından 

hissetmiş ve duruma uygun politikalar geliştirmiştir. Savaş sonrası 

ortaya çıkan yeni dünya düzeninde kendine yer arayan Türkiye, içerde o 

güne kadar sürdürdüğü tek partili sistemi daha fazla yürütemeyeceğini 

anlamıştır. İsmet İnönü ve parti yöneticileri dünyada yaşanan siyasi 

gelişmeleri yakından takip etmiş, yeni sisteme eklemlenebilmek için 
köklü değişiklikler yapılması gerektiğini anlamışlardır. Bu doğrultuda 

1945 yılı sonunda alınan bir kararla yirmi üç yıldır süren Tek partili 

dönemin sona erdirilmesi için yeni siyasal düzenlemeler yapılmıştır.  

Muhalefet partilerinin kurulması ile beraber CHP kitleler nezdinde 

o güne kadar sürdürdüğü kimi politikalarında revizyona gitmesi 
gerektiğini anlamıştır. Tek partili yıllar boyunca uyguladığı laiklik 

anlayışının artık yeni dönemde sürdürülemeyeceğini kavramıştır. Bu 

tutum nedeniyle uzun süre her hangi bir gelişmenin yaşanmadığı din 

eğitimi etrafında bir muhalefet oluştuğu görülmüş, geniş toplumsal 

kesimlerden bu yönde gelen taleplerin daha fazla ertelenemeyeceği 

anlaşılmıştır. Savaş sonrası gerek parti içerisinden gerekse çeşitli 
toplumsal kesimlerden bu konuda itirazlar yükselmiştir.   

Bu çalışmanın amacı, 1947 Kurultayında partinin “laiklik” ve daha 

özelde “din eğitimi” konusunda sürdürdüğü tartışmaları anlamaktır. Yine 

kurultay boyunca ele alınan konuların, kurultay sonrası parti 
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politikalarına nasıl yansıdığını ele almak amaçlanmaktadır. CHP’yi bu 
değişime iten iç ve dış nedenleri, parti içerisinde bu konuya bakışı 

anlamak çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: CHP, II. Dünya Savaşı, Laiklik, Din Eğitimi, 

Kurultay 

 

CHANGING RELIGIOUS POLITICS OF THE REPUBLICIAN 
PEOPLE'S PARTY: THE 1947 CONVENTION 

 

ABSTRACT 

By the end of World War II, the whole world stepped on a new stage 

that will affect any countries economically and politically. Turkey 

although did not involved in the actual war, but had been affected closely, 
and developed appropriate policies accordingly its’ own situation. Turkey, 

which looked for a proper position in the new world system emerged after 

the war, genuinely understood that their single party system would not 

be sustainable more. İsmet İnönü and the party executives had closely 

followed the political issues in the World, and they realized the radical 

changes they have to carry out to be integrated into the new system. In 
parallel to these changes, the Single Party period, which took twenty-

three years, was ended with the new political regulations by the end of 

1945.  

Along with the establishment of opposition parties, CHP apparently 

had to go through some revisions of their own policies. They therefore 
understood that the concept of secularism they practiced had to be 

changed in the new period. They also agreed that this attitude created 

opposition movements emerging around religious education which 

remained undeveloped, and they would no longer resist to oppositions’ 

demand for this issue. After the war, objections to the same issue were 

raised from both within the party and different social associations and 
groups.  

The aim of this study is to understand the debates carried out in 

the 1947 Congress on "secularism" and more particularly on "religious 

education". We also aimed to examine how the issues discussed 

throughout the congress reflect on party politics after the congress.  We 
finally try to understand the internal and external causes drove CHP to 

these changes and how their internal perspectives changed.  

 

STRUCTURED ABSTRACT 

By the end of World War II, politically and economically, the effect 

of the war was huge as the whole world stepped on a new stage. Turkey 

although did not involved in the actual war, but had been affected closely, 

and developed appropriate policies to its’ own situation. Turkey that 

looked for a proper position in the new world system emerged after the 

war, genuinely understood that their single party system would not be 
sustainable more. İsmet İnönü and the party executives had closely 

followed the political issues in the World, and they realized the radical 
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changes they have to carry out to be integrated into the new system. 
Additionally, the new world has more emphasis on democratic values 

with a new paradigm against the Soviet regime and the Turkish 

politicians have started to seek new strategies to adapt them.   

In 1945, İsmet Pasha (İnönü), in his parliamentary speech, claimed 

that the single-party system which had been going on for twenty-three 

years might be changed if nothing goes wrong. In his speech, İnönü 
evaluated the long-term single-party period and explained the reasons for 

the failure of the opposition trials during this period. Afterwards, İnönü, 

expressed his desire for the establishment of opposition parties in the 

new period, said that the next election will be made with these progresses. 

After İnönü's speech, the National Development Party was soon 
established, and the Democratic Party was established at the beginning 

of the following year as new steps towards the political changes.  

Along with the establishment of opposition parties, CHP apparently 

had to go through some revisions of their own policies after they 

discussed about these revisions in the Party. In the new period, two 

issues “economic statism and secularism” have become the focus of 
further discussions. At the beginning of the 1930s, statism adopted in 

the economy, and secularism representing the new political preference of 

the State were main two subjects that were argued by both the 

oppositions outside the council and those thought differently inside the 

party. The notion of secularism adopted throughout the single party 
period, and the attitude toward religious education were discussed both 

in various segments of society and in the political sphere. The CHP 

administration, especially İnönü, started thinking about these arguments 

more reasonably by understanding the need for both economic and 

political new approaches to harmonization with the new world order after 

the war. Moreover, they comprehended that the current situation could 
not be sustained in the new period.  

Moreover, internal political developments have also been effective 

in this attitude change as well as the external conditions. The religious 

discourse of the Democrat Party, which appealed to the feelings of large 

groups, disturbed CHP managers, they and started to give more moderate 
messages to the demands of religious education. The CHP saw an 

opposition in particular, and understood that the broader social groups 

would not be able to postpone the demands coming out of these groups. 

The 1947 general assembly stands out because the party has dealt 

with all these issues in depth and shows how much party life will go 

beyond determining its own policies. After Celal Beyar and his friend left 
the party, this convention became a revenge area of different groups 

within the party. The principle, which has become the most important of 

the founding values of the state such as secularism, was discussed again 

through the congress. The vast majority of delegates emphasize the 

necessity of religious education while they avoid to suggestion impairing 
secularism. Delegates in general expressed the failings of the past in 

religious education, emphasizes the need for a new perspective and in a 

sense self-criticism. It emphasized the importance of religion for societies 

and emphasizes its’ importance to eliminate the threat of Communism. 

This issue was expressed by many delegates who spoke at the convention 

as a common thought. 
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There are also a few delegates who argue that the reforms in the field of 
religious education should be done carefully otherwise there will be some 

delegates who might claim that the old madrasa days would come back 

again. These delegates, who have a relatively harder attitude, consider 

the issue of religion through a nationalist thesis, and they criticize the 

use of religion to prevent from communism. Furthermore, Cemil Sait 

Barlas demonstrates an attitude by saying religious education cannot be 
considered as a means of struggle against Communism. The delegates 

who believe that religion should be excluded from the political sphere, 

emphasize the importance of secularism and also emphasize that it 

should not be compromised. The delegates, who emphasize the need to 

maintain the current view of secularism, convey the disadvantages of the 
state's intervention in religion. 

The main trend in the convention is to avoid the steps that will 

harm the principle of secularism. In the Convention, the importance of 

the issue of religious education is understood, and the steps and possible 

actions which will be taken in this regard were discovered. As a matter of 

fact, various implementations were held after the congress and concrete 
measurements were taken in religious education. In 1948, religious 

vocational schools (imamhatip okulları) were opened. In 1949, the 

subjects religion were brought as an elective course in primary schools’ 

curriculum. Finanly, after a long period a faculty of theology was 

established under the roof of the university in the same year. 

Consequently, the CHP, which manages the state alone for a long 

time, shifts a new period by the 1947 congress. With this congress, the 

party takes an important paradigm shift and uses the religion once again. 

Although they want to re-connect with the masses through these new 

steps, they understand that they did not get any profit with this change. 

However, the steps taken for religious education after 1947 encouraged 
the Democratic Party, which came to power after them, and the new 

government took more comprehensive steps to satisfy the masses in this 

regard. Between 1950 and 1960, the DP maintained its approach to the 

CHP's last government. 

Keywords:  The Republician People's Party, World War II, 
Secularism, Religion Education, Convention 

 

1. Giriş  

18. yüzyılın başlarından itibaren girişilen modernleşme hareketleri, zaman zaman yerleşik 

güçler tarafından kesintiye uğratılmaya çalışılsa da bir şekilde sürdürülmüş, özellikle Tanzimat’tan 

sonra belirgin ve programlı bir hale getirilmiştir. Modernleşme süreci, II. Meşrutiyet’le birlikte hız 

kazanmışsa da, asıl radikal adımlar ancak Cumhuriyet’ten sonra atılmıştır. Daha kuruluşta modern 

ve Batılı değerlere yakın bir toplumsal yapı hedefleyen Cumhuriyet, siyasal şartların da 

olgunlaşmasıyla, birlikte bir plan dahilinde öncelik sırasına göre reformlara girişmiş, sonrasında 

hemen tüm alanlarda gerçekleştirdiği yenileşme programı ile toplumsal hayatı yeniden düzenleme 

hedefleri doğrultusunda adım atmıştır.  

Bu çaba daha baştan, gelenekçiler ile modernleşmeciler arasında büyük gerilimlere yol 

açmıştır. 1920’de Meclis’in açılması ile beraber, Cumhuriyet tarihi boyunca bir biçimde karşı karşıya 

gelecek gelenekçiler-modernleşmeciler çatışması, devletin dinsel alana doğrudan müdahale 

girişimleriyle beraber daha üst bir aşamaya taşınmıştır. Gerilimler, özellikle saltanat, halifelik, eğitim 
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gibi doğrudan ya da dolaylı olarak dinle teması olan alanlar etrafında yoğunlaşmış, gelenekçilerin 

tüm karşı çıkma ve direnme çabalarına rağmen süreç, çoğunlukla modernleşme taraftarlarının 

zaferiyle sonuçlanmıştır. Böylece din-devlet ilişkilerinde yeni bir evreye geçilmiş, devlet bütünlüklü 

bir biçimde dini kamusal alanla ayrıştırmaya odaklanmıştır. Ancak bu boyutta hedeflenen 

kazanımlara sanıldığı kadar kolay ulaşılmamış, Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı gibi hareketler 

karşısında çok sert ve şiddetli karşılık verilmesinden kaçınılmamıştır (Toprak, 2013, 363).1 Bu 

gelişmeler, devletle din arasındaki ilişkinin olabildiğince azaltılmasına, devlete eklemlenmiş İslami 

unsurların sökülüp atılmasına olanak sağladığı gibi toplumun neredeyse bir bütün olarak dinin 

tesirinden uzaklaştırılmasına, çağdaş ve modern yaşam biçimi olarak kabul edilen daha farklı bir 

düzeye kavuşturulmasına yol açmıştır (Çavuldak, 2017, 47-54; Karpat, 2014, 266 ). 

1930’a gelindiğinde artık din-devlet ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda modernleşmeciler 

büyük ilerlemeler kaydetmiş, hukuk ve eğitim gibi devletin temel dinamiklerinin şekillendirecek 

alanlardaki hedeflerin hemen hemen çoğuna ulaşmıştır. Bu yıllarda  devlet dinsel alanı düzenlemenin 

de ötesine geçmiş, doğrudan dini alana müdahale sayılabilecek birtakım uygulamalara girişmiştir. 

Türkçe ezan, Türkçe Kuran (Zürcher, 2016, 284)2 gibi adımlar, geleneksel din anlayışının hakim 

olduğu Anadolu’da neredeyse hiç benimsenmemiş, halkın önemli bir kısmı özelindeki dini hayatını 

kendi bildiği şekilde sürdürmüştür. 1940’lardan ise devletin dine yaklaşımında yavaş yavaş 

değişimler yaşanmaya başladığı görülür. Özellikle 1945’ten sonra devletin kurucu partisi 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde dini alanın yeni bir anlayışla ele alınıp düzenlenmesi 

tartışmaları boy gösterir.  

2. Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, 1945’ten sonra, CHP içinde yaşanan din tartışmaları ve bu 

tartışmaların siyaset ve toplumsal yaşama etkilerini ortaya koymak, ayrıca Savaş sonrası 

Türkiye’sinde CHP’yi bu değişime zorlayan iç ve dış etkenleri ele almaktır. Çalışma, temel olarak 

1947 kurultay ve meclis tutanakları ile konuya ilişkin literatürün taranması sonucu elde edilen 

verilerin sınıflandırılıp çözümlenmesine dayanmaktadır. Çalışma, CHP’nin 1947 Kurultayı’nın 

tartışma konuları arasında olan “laiklik” başlığı özelinde dinsel alan ve dinsel konularla ilgili yaşanan 

tartışmalar ve bu tartışmalar sonucunda alınan kararların siyasi ve toplumsal sonuçlarıyla sınırlıdır. 

3. Cumhuriyet Halk Partisi ve Din 

3.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Değişen Siyaset Anlayışı ve Cumhuriyet Halk 

Partisi’ne Etkisi 

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ekonomik ve siyasi olarak tüm dünyada yeni ve uzun 

sürecek bir dönemi başlatmıştır. Devlet idarecileri, uzun zamandır sürdürülen tek partili yönetim 

anlayışını bu yeni dönemde sürdürülemeyeceğini görmüş, siyasal hayatı yeni gelişmelere uyacak 

şekilde düzenleyecek adımlar atmayı uygun görmüşlerdir (Zürcher, 2016, 303; Sevinç, 

                                                 
1 Devlet 1925 yılında çıkan Şeyh Sait İsyanını laiklik hedefine yönelik bir tehdit olarak algılamış, sonrasında buna karşı 

tekkeleri kapatmış, şapka kanunu çıkarmış ve din görevlileri dışındaki insanların dini kıyafet giymelerini yasaklamıştır. 

Binnaz Sayarı (Toprak)dinin bu dönemde devlet üzerinde bir denetim gücü olmamasına rağmen, fırsat olarak 

düşünüldüğünü ve daha radikal tutum takınmayı kolaylaştırdığını belirtmiştir. Detaylı bilgi için bkz. Binnaz Sayarı 

(Toprak), “Türkiye’de Dinin Denetim İşlevi” AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, c. 33, s. 1-2 (1978): 177. 
2 Bu adımdan dört yıl önce bugün bile dile getirilmesi önemli sorunlara yol açan bir adım atılmışsa da devamı 

getirilmemiştir. Dinin modernize edilmesi yolunda atılan önemli bir diğer adım 1928’de bir kurul aracılığıyla somut 

önerilerin gelmesiyle olmuştur. Kurul, hazırladığı raporda, ahlak ve iktisadi hayat gibi, dini hayatın da ilmi esaslara göre 

düzenlenmesi gerektiğini belirtmiş. Bunu desteklemek için de camilerde sıra ve vestiyerlerin bulunmasını, içeriye temiz 

ayakkabılarla girilmesini önermiştir. Bkz. Kasaba, age, 31; Türkçe Kur’an o yıllardan başlamak üzere uzun bir süre 

tartışmaların ana eksenini oluşturmuştur. Mustafa Sabri Efendi yurt dışına çıktıktan sonra bu konu ile ilgili karşı yazılar 

yazmış, bu alanda atılacak adımlara itiraz etmiştir. ondan çok sonra 1950’li yıllarda Sebilürreşad dergisinde uzun süre bu 

konulara itiraz eden yazılar kaleme alınmıştır. Türkçe Kır’an ve Halifelik meselesi Türkiye’deki dindar çevrelerin her 

dönem hassasiyet gösterdiği konuların başında gelmiş, itirazın ana omurgasını oluşturmuştur. 
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http://www.diken.com.tr, Eroğul, 2013, 3). CHP, bir yandan yeni bir ekonomik yapılanmaya 

giderken diğer yandan da uzun zamandır ilgilenmediği konulara, özellikle de dini yaşamla ilgili sorun 

ve taleplere eğilmek zorunda kalmıştır.  Otuzlu yıllarda özellikle dini alana yönelik atılan adımların, 

geniş kitlelerde yarattığı tepkiyi de gören idareciler siyasi ve ekonomik koşulların da etkisiyle, dine 

bakışı yeniden ele almaya mecbur kalır. 1945’ten itibaren gözle görülür biçimde hissedilmeye 

başlayan dini talepler ve bu taleplerin CHP içerisinde, basında ya da mecliste sıkça tartışılması çözüm 

konusunda harekete geçilmesini hızlandırmıştır. Din-devlet ilişkilerinin yeniden ele alınması, din 

eğitimi konusunda gelen talepler her mecrada tartışılınca siyaset başta olmak üzere çeşitli mecraların 

ana gündem maddesi haline gelmiştir. CHP içerisinde de bu konuda toplumsal taleplerle benzer 

düşünceye sahip milletvekilleri taleplerin gündeme alınmasını, uzun süre katı (Zürcher, 2008, 338-

339; Karpat, 2014, 271) denilebilecek politikaların artık değiştirilmesi gerektiğini dile getirmiştir.  

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Meclisin 1945 yılı 7. Dönem açılışında toplumsal talepleri 

karşılayacak, uzun bir konuşma yapmış, yeni dönemin işaretini vermiştir: “Büyük Millet Meclisinin 

yedinci döneminin üçüncü toplantısını açmakla bahtiyarım” (TBMM ZC, 1982, Dönem VII, Toplantı 

III, c. 20, 1 Kasım 1945, 3-4). diyerek konuşmaya başlayan İnönü, önceki dönem yapılan çalışmalar 

için meclise teşekkür etmiştir. Savaş sonrası barış girişimlerinin izlendiğini belirten İnönü uzun uzun 

savaş dönemi yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’nin tavrını ele almış, sözü daha sonra iç politikaya 

getirmiştir. Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki zorlukları aktaran İnönü reformların her aşamasının 

“demokratik” esasa göre yapıldığını vurgulamıştır. “Demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde 

prensip olarak muhafaza olunmuştur.” diyerek tek partili yılların uygulamalarının makullüğünü 

vurgulamıştır (TBMM ZC, 1982, Dönem VII, Toplantı III, c. 20, 1 Kasım 1945, 7). Daha sonra bu 

demokratiklikte temel eksiğin “Hükümet Partisinin karşısında bir partinin bulunmaması” olduğunu 

aktaran İnönü, “Bu yolda, memlekette geçmiş tecrübeler vardır” diyerek çok parti denemelerine sözü 

getirir ve bu girişimlerin “memlekette çıkan tepkiler” nedeniyle başarısızlığa uğradığını söyler 

(TBMM ZC, 1982, Dönem VII, Toplantı III, c. 20, 1 Kasım 1945, 7). Yeni duruma uygun kanunların 

çıkarılacağının haberini veren İnönü, “…yeni seçim için tabiî olarak bir buçuk sene kadar geçecektir. 

Bu zaman, milletin yeni seçime bir hazırlık devri olacaktır. Tek dereceli olmasını dilediğimiz 1947 

seçiminde, milletin çoklukla vereceği oylar gelecek iktidarı tâyin edecektir.” (TBMM ZC, 1982, 

Dönem VII, Toplantı III, c. 20, 1 Kasım 1945, 8-9) diyerek Türkiye’de yeni bir döneme girileceği 

mesajını net bir biçimde vermiştir. İnönü daha sonra sözü parti içerisindeki muhalefet hareketine 

getirir.  “…bir siyasi kurul içinde prensipte ve yürütmede arkadaşlarına taraftar olmıyanların hizip 

şeklinde çalışmalarından fazla bunların, kanaatleri ve programları ile açıktan durum almaları siyasi 

hayatımızın gelişmesi için daha doğru yol; milletin menfaati ve siyasi olgunluğu için daha yapıcı bir 

tutumdur.” (TBMM ZC, 1982, Dönem VII, Toplantı III, c. 20, 1 Kasım 1945, 9) diyerek Menderes 

ve arkadaşlarının izleyeceği siyasi çizginin ip ucunu verir. İnönü’nün yeni bir dönemin kapısını 

aralayan bu konuşmasından sonra siyasal hayatta kısa zaman içerisinde gelişmeler ardı ardına gelir. 

Aynı yıl, Milli Kalkınma Partisi, kısa zaman sonra da Demokrat Parti kurulur. Bu gelişmeler, CHP 

içinde yeni bir dönemi başlatır, mevcut politikalarla daha fazla gidemeyeceğini anlayan parti 

yetkilileri politikalarda köklü değişimlere gitme zorunluluğunu hisseder ve buna uygun adımlar atar.  

3.2. Cumhuriyet Halk Partisi 1947 Kurultayı: Değişen Din Siyasetinde Önemli Bir Eşik 

CHP’nin 1947 tarihli kurultayı, savaş sonrası ortaya çıkan yeni siyaset koşulların ve çok 

partili hayata geçilmesiyle beraber gün yüzüne çıkan toplumsal taleplerin politik rekabet aracı haline 

gelmesinin yarattığı karmaşanın gölgesinde gerçekleşir. Kurultay, bu nedenle, mevcut duruma uygun 

değişim rotasının belirlendiği ve bu yolda parti içerisindeki tarafların sert tartışmaları sürdürdükleri 

bir platforma dönüşür. Tartışma devletçilik ve laiklik başlıklarında daha görünür olur, farklı 

düşünenlerin belirgin olarak ortaya çıkmasını sağlar. Burada ileri sürülen görüşler, CHP ile birlikte 

devletin yeni dönemde yöneleceği istikameti de gösterir. CHP aracılığıyla devlet, uzun zamandır 

ilgisiz kaldığı bir alanda –laiklik ve din eğitimi- önemli bir paradigma değişikliğine gider. Burada 

http://www.diken.com.tr/
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sürdürülen tartışmalar aynı zamanda çok partili hayatın seyrini de belirler (Akşin, 2002, 189). Parti 

içerisindeki sağ kanada3 mensup milletvekilleri iç ve dış siyasi gelişmeler ışığında partiyi din 

konusunda yeni bir tutum almaya zorlamışlar ve somut kararlar almaya yöneltmişlerdir. Dahası, bu 

milletvekilleri parti yöneticilerini bir yandan dinin birleştirici gücünden yararlanmaya teşvik 

ederlerken diğer yandan da Komünizme karşı bir panzehir olarak kullanmak üzere, dini eğitim 

konusunda adımlar atmaya ikna etmişlerdir (Jenkins, 2008, 115). Bu etkenler nedeniyle kurultay, din 

ve laiklik gibi kritik konular üzerine odaklanan, delege ve milletvekillerine sert tartışmalar arasında 

düşüncelerini dile getirmelerine olanak veren bir mecraya dönüşmüş, bu yüzden de diğer 

kurultaylardan çok daha önemli hale gelmiştir. Şunu da belirtmekte yarar var ki parti içerisinde din 

eğitimi meselesinin yeniden ele alınması konusunda bariz biçimde itiraz eden neredeyse yok gibidir. 

İtirazların daha çok “laikliğe halel getirecek” düzenlemelerden uzak durulması yönünde olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. Değişen dünya dengeleri ve çok partili hayatın getirdiği rekabet ortamı 

nedeniyle din konusunda geçmişte takınılan tavrın mevcut haliyle sürdürülemeyeceği parti 

içerisindeki kesimler tarafından da bilinmektedir. Uygulamada ve atılacak adımlarda nasıl bir yol 

izleneceği üzerinde farklı bakış açıları mevcuttur.  

Kurultay yukarıda bahsettiğimiz toplumsal ve siyasi atmosferde 11 Kasım 1947’de 

toplanmış, 4 Aralık 1947 tarihine kadar on bir birleşim gerçekleşmiş, bu esnada yukarıda sözü edilen 

pek çok temel politika yeniden ele alınmış ve tartışılmıştır.   2 Aralık 1947 Salı günkü 9. birleşiminin 

ikinci oturumunda ise, o güne değin geniş kitlelerce eleştirilen laiklik konusuna geçilmiştir.  

Oturum, kâtip üyenin:  

“Partimiz, devlet idaresinde bütün kanunların, nizamların ve usullerin, muasır 

medeniyete, ilim ve fenlerin temin ettiği esas ve şekillere ve dünya 

ihtiyaçlarına göre yapılmasını ve tatbik edilmesini din fikirlerinin devlet ve 

dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutulmasını milletimizin her yönden 

ilerleyip yükselmesinde başlıca muvaffakıyet amili görür. Din anlayışı vicdan 

işi olduğundan her türlü taarruzdan ve müdahaleden masundur. Hiçbir 

vatandaşa kanunların menetmediği ibadet ve ayinlerden dolayı karışılamaz.” 

(CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 448).  

sözleriyle başlamış, başkan vekili Şemsettin Günaltay, madde üzerinde söz almak 

isteyenlerin olup olmadığını sormuştur. İlk sözü alan Sinop delegesi Vehbi Dayıbaş, partinin laiklik 

meselesinde takındığı tavrın toplumun “medeniyet yolunda ilerlemesine büyük faydalar” getirdiğini 

belirtmiş, “Türk milleti, uzun asırlardan beri, Müslüman dinini kabul eylemiş” olduğunu ve çeşitli 

bilim dallarında önemli şahsiyetler yetiştirdiğini, bunlardan bu gün hala istifade edildiğini 

söylemiştir. Dayıbaş sözü medreseler dönemindeki olumsuzluklara getirmiş, buralardan bir şey 

öğrenmeden çıkan şahısların “dini menfaat ve geçim vasıtası kılarak” hurafelerle toplumu yanlış 

                                                 
3 Dörtlü Takrir ile başlayan CHP içerisindeki gruplaşma ayrılanların DP’yi kurmasıyla da sona ermemiştir. Aslında tek 

partili yıllar boyunca da parti içerisinde sürekli bir hizipleşme olduğu gerçektir. Savaş sonrası yeni gelişmeler parti 

içerisindeki ayrılıkları daha net biçimde ortaya çıkarmıştır. Recep Peker gibi tek parti yönetimi konusunda hayli sert tavır 

takınanlara karşı Nihat Erim önderliğinde “ılımlı” olarak anılabilecek gruplar vardır. Dahası çok partili hayata geçişle 

beraber laiklik ve din eğitimi gibi konularda sesi daha gür çıkan “sağ kanat” olarak adlandırılabilecek bir grupta vardır. 

Şemseddin Günaltay gibi isimlerin etkinliğinde olan bu kesim konjonktür nedeniyle daha öne çıkmış ve temel politikalarda 

belirleyici olmuştur. CHP içerisinde bahsettiğimiz bu meseleye dair daha geniş bilgi için bkz. Hakkı Uyar, Tek Parti 

Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, (İstanbul: Boyut Yayınları, 2012). 

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, (İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1952), Taner Timur, Çok Partili 

Hayata Geçiş, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1991), Asım Us, Atatürk, İnönü, İkinci Dünya Harbi ve Demokrasi 

Rejimine Giriş Devri Hatırları (1930-1950), (İstanbul: Vakit Matbaası, 1966), Metin Toker, Demokrasimizin İsmet 

Paşalı Yılları (1944-1973), tek Partiden Çok Partiye (1944-1950), (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1998), Kemal H. Karpat, 

Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2010), Nihat Erim, 

Günlükler (1925-1979), c. I Haz. Ahmet Demirel, (İstanbul: YKY, 2005). 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/tek-parti-donemi-ve-cumhuriyet-halk-partisi/269078.html
http://www.kitapyurdu.com/kitap/tek-parti-donemi-ve-cumhuriyet-halk-partisi/269078.html
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yönlendirdiklerini ifade etmiştir. Kuruluş sürecinde atılan adımlarla meselenin “kökünden” 

halledildiğini, zamanla “hurafatın” anlaşıldığını ve inkılapların yerleştiğini dile getirmiştir. Dayıbaş,  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenleyeceği  bir programla ilk okul çağındaki çocuklara din esasları 

hakkında bilgi vermenin artık zararının olmayacağını, hatta bundan “ahlaki büyük faydalar tevlit 

edeceğine de kuvvetle” inandığını belirtmiştir. Ona göre, “Kiliselere gidenler, orada ayin yapanlar 

kendi dinlerine ait bir şeyler okuyorlar”sa Müslüman çocuklar da aynısını din eğitimi ile 

gerçekleştirecektir. Dayıbaş, devletin ilkokulda haftada iki saat temel düzey din eğitimi vermesi 

gerektiğini, bu faaliyeti üstlenecek eğitimci bulunmasında da bir sorun yaşanmayacağını iddia etmiş, 

bu adımın “memleket için, bir çok bakımlarla, faydalı olacağı kanaatında” olduğunu belirterek 

sözlerini sonlandırmıştır (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 448).  

Çorum delegesi Abdülkadir Güney,  parti programında din ve devlet ilişkilerini düzenleyen 

15. maddeyi aktardıktan sonra din öğretiminde ortaya çıkan sorunları aktarmış, Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın din eğitimi verecek bir teşkilatı olmadığını, dolayısıyla devletin bu adımı atmasının 

zaruri olduğunu dile getirmiştir. Dahası araştırmaların dini önemseyen milletlerin gelişip ilerlediğini, 

bunu yapmayan milletlerin ise geri kaldığını savunmuştur. Güney din eğitimi alanında daha önce 

atılan adımların sorunlarını aktarmış, bunu çözmenin yolunun yeniden bu alanı dolduracak eğitim 

kurumlarının açılmasından geçtiğini vurgulamıştır. Tartışmayı ve beklentiyi yüksek eğitim 

düzeyinde de dile getiren Güney, sadece ilk okullarda zorunlu din dersinin yeterli olmadığını, din 

eğitimini “cahil öğretmenlerden” korumak amacıyla üniversite düzeyinde “münevver hocalar 

yetiştirmek” lazım geldiğini eklemiştir.  Güney, din eğitiminde yüksek öğretimin önemine ilişkin 

düşüncelerini İsmet İnönü’nün bulunduğu bir ortamda söylediğini, orada bulunan başka delegelerin 

tepkisiyle karşılaştığını aktarır (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 449). Atatürk’ün bazı 

tekke ve türbelerde, ayrıca din kisvesi altında yürütülen çalışmalarda dine aykırı davranışlar gördüğü 

için müdahale ettiğini ve altı oktan birinin bu nedenle laiklik olduğunu dile getirir. O dönem atılan 

adımların dinin gelişip ilerlemesini önlemeye dönük bir çaba olmadığını söyler. Ülkedeki bütün 

fenalıkların ve ahlaksızlıkların dinin ihmalinden kaynaklandığını dile getiren Güney, öncelikle 

ilkokullarda din derslerinin verilmesini, ayrıca öğretmen yetiştirmek üzere bir İlahiyat Fakültesinin 

kurulmasını, teklif eder (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 449-450).  

Kayseri delegesi Şükrü Nayman da kendinden önceki iki konuşmacının savunduklarına 

yakın düşünceler dile getirir. Bunu yaparken önceki konuşmacılar gibi dinin toplumsal hayatın 

şekillenmesinde ne derece önemli olduğunu vurgulamayı ihmal etmez. Nayman, Vakıflar İdaresi ve 

Diyanet’in birleştirilmesinin öneminin altını çizer. Ona  göre “maneviyatı bozulan toplum”, ancak 

dini değerlerle düzeltilebilir ve bundan korkmamak gerekir; asıl korkulması gereken komünizmdir 

(CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 451-452). Şükrü Nayman, konuşmasının bir yerinde, 

ABD ve Avrupa’da da savaş sonrasında dine yönelişin arttığını belirterek adeta yeni dönem 

Türkiye’sinin  siyasal yönünü işaret eder. Savaştan sonra, ABD ve Avrupa radyolarında dini 

konferanslar verilir ve kiliseler dolup taşarken Türkiye’de “iftar sofraları yerine, içki masaları, 

sabahlara kadar kadınlı erkekli briç ve poker partileri yapma” nın yenilik olarak kabul edilmesi, ona 

göre kabul edilemez bir durumdur; bu eleştiri hem geçmişle bir hesaplaşma içerir hem de geleceğe 

ilişkin bir istikamet verir niteliktedir (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 450-451). 

Konuşması tepki çekmesine rağmen Nayman, devletin geçmişte din meselesinde takındığı tavrın 

artık sürdürülemeyeceğini söyler ve din eğitiminin artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtir. 

Böylece parti içerisinde değişim yanlılarının bu konudaki tutarlılığını o da sürdürerek bunların hayli 

aktif olduğunu gösterir.  

Maraş delegesi Dr. Emin Karpuzoğlu, kurultayın “gaye ve hedefinin” CHP’yi yaşatmak 

olduğunu söyler; ancak tek parti yılları boyunca siyasete yön veren “eski zihniyet ve geleneğin” 

yürüdüğü yolun heyelan olduğunu söyleyerek ciddi bir geçmiş eleştirisinde bulunur. Ona göre, 

eskiden, “irtica hortluyor, vatan tehlikede, rejim gidiyor” biçiminde lanse edilen olayların çoğu 
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yalandır. O, rejimin “feyzini tadan” hiçbir yurttaş buna yönelmeyeceğini iddia eder; asıl irticanın 

“beş bin yıl evvelki güneş dinine İsa’nın Havarilerinin safsatalarına götürmek isteyenlerin” (CHP 

Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 454) tavrında yattığı kanaatindedir.  

Kurultayda görece daha ılımlı bir tarz belirleyenler de vardır. Din eğitimi konusunda yeni 

bir başlangıca ihtiyaç olduğunu, ancak “laiklik” in öneminin de göz ardı edilemeyeceğini düşünüp 

buna göre dengeli tavır takınan delegeler de vardır. Örneğin Sinan Tekelioğlu, laikliğin öneminin 

altını çizen ifadeler kullanır; laiklikten uzaklaşılmasının gerilemeye neden olacağını savunur; ancak 

uygulamalarda kendince gördüğü aksaklıkları da ayrıntılı bir şekilde dile getirmekten kaçınmaz. Tek 

parti dönemine yönelik yaygın bir biçimde duyulan “ölüleri gömecek din adamı bulamıyoruz!” 

serzenişini o da aktarır. Ülkedeki Hıristiyan ve Musevilerin dini anlamdaki özgürlüklerini dile getirir 

ve onlar kadar “özgürlük” ister. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütün personeliyle beraber 

özerk hale getirilmesini savunur (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 450-451). 

Tekelioğlu bu teklifle yüzyıllardır dinin devlet denetimi altında sürdürülmesi politikasının tam 

karşısında bir öneri ile önemli bir çıkış yapar.  O da tıpkı önceki konuşmacılar gibi toplumdaki 

“ahlak”, “terbiye”, “maneviyat” eksikliğinin giderilmesinin “ancak ve ancak İslâm dininin kabul 

ettiği ahlâk kanunlarında” (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 451) bulunacağını 

söyleyerek genel eğilime uygun davranır. Tekelioğlu’nun dönemin siyasal anlayışına uygun bir 

tespiti de Komünizme dairdir. Dinden korkulmamasını ifade eden Tekelioğlu, asıl büyük tehlikenin 

“amele arasına yayılan kızıl tohumları” olduğunu ileri sürer.  

Kurultaydaki konuşmasında bir yandan Cumhuriyet dönemi reformlarının gerekliliğini 

anlatan, diğer taraftan artık mevcut halde bunun sürdürülemeyeceğini dile getiren diğer bir delege de 

Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir. Dünyadan çeşitli örnekler veren Tanrıöver, kuruluş sonrası din 

meselesinde sürdürülen politikaların geçmişte yaşanan olumsuzluklardan kaynaklandığını ifade eder. 

Bu tavrın geçici olduğunu, yeryüzünde hiçbir devletin din konusunda sonsuza kadar baskıcı bir 

yöntem belirleyemeyeceğini söyler. Böylece o da genel eğilimle uyumlu bir pozisyon takınır. 

Tanrıöver, devletin kuruluşu sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurulmasının denetim 

duygusundan kaynaklandığını dile getirir. Dini eğitimin sadece ülke vatandaşları için değil, aynı 

zamanda bir zamanlar Osmanlı topraklarında bulunan ülkelerdeki Müslümanlar için de önemli 

olduğunu aktarır. Komünizm etki alanına giren Müslüman toplulukları kasteden Tanrıöver, 

kendinden önceki delegelerle ortak tavır takınır ve komünizm tehlikesine dikkat çeker. İmam Hatip 

okullarıyla birlikte üniversite bünyesinde “yüksek din mektebi” açılmasının, komünizm tehdidi 

altındaki “ekalliyetler”in kendilerini savunmaları için önemlilik arz ettiğini savunur (CHP Yedinci 

Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 458).  

Kurultayda “laiklik” konusunda mevcut durumun korunması yönünde tutum takınıp onu 

zaafa uğratacak taleplerde bulunan delegelere karşı gelenler de olur. Gaziantep Milletvekili Cemil 

Sait Barlas, Kongre’nin laiklik konusundaki en sert görüşleri savunanlardan biridir. Barlas, 

kendinden önce konuşan Tanrıöver’i sert ifadelerle eleştirir ve savunduğu laiklik anlayışına 

katılmadığını, dahası Tanrıöver’in anlattığı tarzda bir laiklik anlayışının dünyanın hiçbir yerinde 

olmadığını söyler. Barlas’ın din meselesinde daha “milliyetçi” bir çizgide durur; Türk milletinin “son 

bekası ne dindedir ne imândadır”  derken belirgin bir milliyetçi tavır alır. O, dini “Türkün kendi 

vicdanile Allah arasında” olduğu vurgusu ile vicdan hürriyetine vurgu yapar. Tek parti yıllarında din 

meselesinde takınılan tutumun “din düşmanlığı” olmadığını çeşitli örneklerle vurgulayan Barlas 

delegelere, Fevzi Çakmak, “Kur’an okurken hangimiz fena gözle baktı?” diyerek önemli bir figür 

üzerinden rejimin bakışını makulleştirir. Diğer konuşmacıların aksine Komünizm meselesinde farklı 

bir tutum takınır. Barlas, komünizm alerjisinin zirvede olduğu bir dönemde din eğitimine karşı 

olmadığını, arkadaşların bu konuda dile getirdiği düşünceleri makul karşıladığını ancak din 

eğitiminin Komünizme karşı bir mücadele aracı olarak düşünülmesine itirazı olduğunu ekler. 

Sözlerini, parti programında yer alan laiklik maddesinde herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu 
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belirterek bitirir (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 459-460) ve bu tavrıyla genel 

eğilimden ayrı düşer.  

Siirt Milletvekili Ali Rıza Esen ve Kocaeli delegesi Yusuf Ziya Kösemen de laikliğin 

önemini ve Cumhuriyet’in bu konudaki tavrını olumlayan konuşmalar yaparlar. Beş yüz yıllık bir 

ulema ailesinden geldiğini belirten Ali Rıza Esen laikliğin, “Anadolu’da birliğin temelini teşkil” eden 

bir araç olduğunu söyler. Dini politikaya alet edenlerin kendi seyrinde süren siyasi hayatı 

karıştırdığını dile getirir ve dinle ilgili konuları halkın “aklına” bu tür insanların soktuğunu söyler 

(CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 461).  

Yusuf Ziya Kösemen de laikliğin mevcut halinin korunmasının gerekliliğini vurgular. 

Laikliği “yabancı bir akide değil, kendi milletimizin, daha doğrusu, mensup olduğumuz dinin bize 

telkin ettiği bir esas” olarak tarif eder. “esas gaye, esas dâva nedir? Vatandaş ne istiyor? Bunu aramak 

lâzımdır.” diyerek toplumsal taleplere vurgu yapar. “bugün vatandaşlar, memleketimizde dini 

tedrisatı, din terbiyesini, ahlâk terbiyesini istemektedirler.” diyerek toplumsal taleplerden ne 

anlaşılması gerektiği konusundaki düşüncesini ortaya koyar. Bu taleplerin gerçekleştirilmesi için 

mevcut kanunların yeterli olduğunu belirtir ve 1924 yılında çıkartılan 430 numaralı Tevhidi Tedrisat 

Kanunu’na gönderme yapar (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 462).  

Behçet Kemal Çağlar, Cumhuriyet’in laiklik anlayışını ve kimi uygulamalarını eleştirenlere 

karşı sert bir konuşma yapar. Din ve devlet ilişkileri meselesini geçmişten örneklerle ele alan Çağlar, 

bu konuda verilecek bir tavizin ne tür sonuçları olabileceğini Osmanlı dönemindeki deneyimlerden 

örneklerle aktarır; gericiliğe ve softalığa asla müsaade edilmemesi gerektiğini özellikle vurgular. Bu 

nedenle din ve devlet ilişkileri hiçbir zaman iç içe geçmemelidir: “Biz, iliklerimize kadar 

Kemalist’iz. Bizim akidemizce din Devletten ve siyasetten ayrıdır. Devlet dine karışmaz. Dinin 

devlete karışması hayırlı gibi başlar, ölçüsüz denecek kadar zararlı olur. Devlet dine karışır, 

hayredeceğim derken alet eder, kadrini küçültür.”  

Çağlar’ın bir uyarısı da mensubu olduğu CHP’yedir. Partinin laiklik meselesinde “yeni 

dönemin ruhuna uygun” ve “günü kurtarmaya” dönük adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini net 

bir biçimde belirtir. Çağlar kurucu değerlere atıf yaparak, ülkenin geleceğini kurtarmanın daha 

önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırır (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 

1948, 464).  

Bingöl Milletvekili Tahsin Banguoğlu ise, tartışmaların asıl mecrasının dışına taşırıldığını, 

asıl konunun laiklik değil, din eğitimi, din adamlarının durumu ve dini mekanların bakımı olduğunu, 

partinin de bu konulara odaklanması gerektiğini söyler. O da diğer pek çok konuşmacının yaptığı 

gibi laiklik ilkesinin zedelenmemesi gerektiğini önemle belirtir. Ona göre temel yaklaşım, halkın din 

eğitimi konusundaki taleplerinin karşılamak olmalıdır.  

Kurultayda Hamdullah Suphi Tanrıöver’in eleştirilere cevap vermesinden sonra, “laiklik” 

başlığı tartışılmasının sonlandırılmasına ilişkin verilen iki önerge oylanır ve kabul edilir. Daha sonra 

Konya milletvekili Fatin Gökmen söz alır, dinin siyasetin etki alanından çıkarılarak Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na bırakılmasını önerir. Bundan sonra laiklikle ilgili değişiklik önergeleri verilirse de 

hiçbiri kabul edilmez, karar son haliyle bırakılır, ardından bir sonraki müzakere başlığı olan 

“devrimcilik” konusuna geçilir (CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağı , 1948, 467-470).  

Tartışmalar, 1943 programındaki laiklik ilkesiyle ilgili “…Parti millî dilin ve millî kültürün 

diyanet yollarından yabancı dil ve kültürlerin tesirinden masum kılınmasını Türk milletinin hali ve 

istikbali için lüzumlu sayar.” ibaresinin çıkarılmasıyla sonlanır (Uzun, 2012, 130).  
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4. Sonuç 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında değişen iç ve dış siyasi ortam, o güne kadar ülkeyi tek başına 

yöneten CHP’yi bu yeni duruma uyacak adımlar atmaya zorlamıştır. CHP, yeni duruma uyum 

sağlayabilmek için 1945 sonrası hem parti içinde hem genel olarak ülkede sürdürdüğü politikalarında 

farklı adımlar atmak zorunda kalmıştır. 1945 yılı sonunda Milli Kalkınma Partisi’nin ertesi yılda 

Demokrat Parti’nin kurulması yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Muhalif partilerin kurulması, 

CHP kadrolarını partiyi içerde ve dışarda ortaya çıkan bu yeni duruma uyacak politikalar 

geliştirmeye zorlamıştır.  

Parti içerisinde başlayan bu değişim talebi kendini 1947 kurultayında gerçekleştirme imkanı 

bulmuştur. Devletçilik ve laiklik merkezli önemli tartışmaların yapılmasına olanak sağlamıştır. Bir 

önceki kurultayda (1946) bu istikamette başlayan tartışmalar, bu kurultayla daha da somutlaşmış, 

partinin ve genel ülke siyasetinin sonraki istikametini belirlemiştir. O güne kadar devletle 

bütünleşmiş bir parti görüntüsü çizen CHP bu tartışmalarla sadece kendisi için değil, yakın dönem 

siyasal hayat içinde siyasette yeni bir dönemin önünü açmıştır. Girdiği bu yol, alınan kararlar ve 

uygulamalar çok partili hayatın sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlamış, demokratikleşme yolunda 

önemli bir eşiğin aşılmasına hizmet etmiştir.  

1947 kurultayı CHP için devleti kuran ve tüm toplumsal kesimlerin sesi olduğunu iddia eden 

bir devlet partisi kimliğinden çıkışın anahtarı olmuştur. Kurultay, partinin temel politikalarında 

değişikliklerin yaşanmasına hizmet etmiş, devletçilik ve laiklik bakışında bir revizyona gidilmesiyle 

sonuçlanmıştır.  

Kurultay aynı zamanda o güne kadar etkili olan klasik CHP bürokrasisi ile hesaplaşmaya 

dönüşmüş, yeni döneme uyum sağlamanın gerekliliğine inanların seslerinin daha çok çıktığı bir 

siyasal süreci başlatmıştır. 1947 Kurultayı din eğitimi meselesi ve dine bakışının yeniden 

değerlendirilmesi, klasik CHP yaklaşımı için ciddi bir kırılmanın yolunu açmıştır. Burada süren 

tartışmalarda dile getirilen taleplerle ilgili adımlar zaman içerisinde atılmış, 1948’de İmam-hatip 

kursları açılmıştır. 1949 yılında ise ilkokullara seçmeli olarak din dersi konmuş, bu okullarda eğitim 

verecek öğretmen yetiştirmek üzere aynı yıl Ankara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi 

kurulmuştur. CHP bu adımlarla hem din meselesinde artan bir biçimde kendisini kitleler nezdinde 

sıkıştıran Demokrat Parti’nin önemli bir kozunu elinden almaya çalışmış hem de toplumdan gelen 

talebi radikal dini akımlardan uzak tutmayı amaçlamıştır. Ancak tüm bu çabalar 1950’de yapılacak 

seçimlerde iktidarını DP’ye kaptırmasına engel olmamıştır. Şüphesiz uzun süren tek parti yılları, 

savaş sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yeni dünya düzeni kitlelerin bir değişim talebinde 

bulunmasında etkili olmuştur.  
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