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İhtilâl ve inkılâp hiikû 
meti çok yerimle bir ka
rar verdi. Din şûrası top 
lanacak. Tabiî, çok sevin 
dik. Bn, benim din kon
gresi diye on yıldan beri 
özlediğim bir kültür kon 
gresi olacaktır.

Yeni hükümet, hor a- 
kıllı hükümet gibi, tenkit 
İhtiyacım duymuş, ten
kit istemiştir. Bu iyi ni
yeti taşıyan insanlara din 
şûrası için düşündüğümü 
açıklamayı borç bildim.

Diıı şurası ne demek
tir? Din kongresi demek 
tir. Din kongresi ne de
mektir? önce d?n kon
gresi ne demek değildir, 
onu düşünelim. Bir kere 
din kongresi bir idare 
meclisi değil, bir fikir 
meclisidir. Burası bir kül 
tür bakanlığının din ders 
lerl programlarını hazır
latacağı bir komisyon de 
ğildir.

öyleyse, nedir? Dîn şû 
rası din gerçeğinin bu 
güııkli fiilî durumunu i- 
lim gözüyle ve felsefe sez 
gisi ile görecek, kavraya
cak, böylelikle yurt kal
kınması için çalışan kül
tür, içişleri bakanlıkları 
m, Diyanet işleri Başkan 
lığım aydınlatacak olan 
bir toplantı yeridir. Din 
Şûrasında inceleme konu 
su olabilecek önemli ko
nulardan bir kaç tanesini 
buraya yazıyorum:

İslâm dinine göre mil
liyet hak mıdır, değil mi 
dir?

İslâm dinine göre ka
dın ve erkek müsavi mi
dir, değil midir?

İslâm dinine göre süs, 
bezeme günah mıdır, de
ğil midir?

Dinsiz milliyet olur mu, 
olmaz mı?

İlk ve orta okullarda 
din eğitiminin amacı ne
dir?

Kur’an, her kelimesi
nin altında bir bir mâna 
taşıyan sırlarla dolu bir 
kitap mıdır, yoksa apa - 
çık bildirilmiş olan oku
nacak bir kitap mıdır?

Kur’an bir şiir kitabı 
mıdır, yoksa insanları u 
yarmak için gönderil
miş bir öğüt kitabı mı
dır?

Tarihin cevaplandırma
dığı, hop karanlıkta bı
raktığı bu ana problem
ler ortada durup durur
ken din şûrasında ders 
programlan yapmakla 
vakit geçirilmemelidir.
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