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SHP Genel
Başkanı İnönü:
"Anayasayı
demokrasi içinde
halkın oyları ile
değiştireceğiz"

Başbakan Akbulut:
"Bazı çevreler partimizi laikliğe
aykırı davranış içinde göstermek
istiyor"
W
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AKBULUT MİT MÜSTEŞARI İLE
"ZITLAŞTIKLART ŞEKLİNDEKİ HABERLERİN DOĞRU OL
MADIĞINI, LAİKLİK PRENSİBİNİ, DİN VE VİC
DAN HÜRRİYETİNİN
TEMİNATI
OLARAK
KABUL ETTİKLERİNİ
SÖYLEDİ

Başbakan ve ANAP Genel Baş
kanı Yıldırım Akbulut, Bakanlar Ku
rulu toplantısında bilgi veren MİT
Müsteşarı ile "zıtlaştıklan" yolunda
ki haberlerin doğru olmadığını, bazı
çevrelerin kendilerini laikliğe aykırı
davranış içindeymiş gibi göstermek
istediklerini belirterek, "Bizim grubu
muz laikliğe aykırı olanların kesinlikle
karşısındadır. Biz laiklik prensibini,
din ve vicdan hürriyetinin teminatı
olarak kabul ediyoruz." dedi.
Başbakan Akbulut Kasım ayı
içinde Partisinin TBMM Grubunda
yaptığı konuşmada, MİT Müsteşarı
nın Bakanlar Kurulu toplantısına ka
tılmasından sonra basında yer alan
haberleri değerlendirdi. MİT Müste
şarının Bakanlar Kurulu'na bilgi ver
mesini kendisinin istediğini kayde
den Akbulut, "MİT Müsteşarıyla zıtlaşmışız, münakaşa etmişiz, irtica
dan bahsedilmiş, polisi içine aldığı
söylenmiş, tamamen yanlış haber
ler." dedi.
Basının bunları yazmaya hakkı
olmadığını savunan Başbakan Akbu
lut, konuşmasını şöyle sürdürdü :
"Bunlar neye istinaden yazıldı?
MİT Müsteşarıyla Başbakan nasıl zıtlaşır? Şimdi mesele getirilir, laiklik
meselesine oturtulur. Bütün bu çaba
lar bu meseleyi gündemde tutmak
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içindir. Bu laiklik meselesi 1928'den
bu yana hep konuşulmuş. Türk Mil
leti 60 senedir bunu çözememiş mi?
Hayır. Türk Milleti bunu gayet iyi çöz
müş de birileri bundan hoşlanmıyor.
Bunun başka türlü izahı olamaz.
Peki koparılan yaygara nedir?
Ne olmuştur, laiklik prensibine aykırı
mı hareket edilmiştir? Bu sorunun
cevabını bulmamız lazım. İnsanlar
eğer ibadetlerini yapıyorlarsa, cami
ye gidiyor, oruç tutuyor, namaz kılı
yorlarsa bu prensip ihlal mi edilmiş
olur? Hiç kimsenin kalkıp buna evet
demesi mümkün değil. Biz laiklik
prensibini, din ve vicdan hürriyetinin
teminatı olarak kabul ediyoruz. La
ikliğe aykırı olanların, bu prensibe
aykırı düşünenlerin, bunu, eğer var
sa fiili bir şekilde yerine getirmeye
çalışanların tamamen karşısındayız.
Hiç kimse bundan en ufak bir şüp
heye düşemez. O halde problem ne
dir? Biz bir oyunla karşı karşıyayız.
İş politiktir. Zihinleri bulandırmak,
partimizi ilerici olmak yerine laikliğe
aykırı davranışlar içinde göstermek
isteyen çevreler vardır. Biz bu çev
relerin kimler olduğunu biliyoruz.
Onun için arkadaşlarımız bu menfi
propagandaların etkisi altında kal
masınlar. Biz tarihe övgü ile geçecek
reformlar yapmış, Türkiye'nin gele
ceğini teminat altına almış, ufkunu
açmış, medeni bir partiyiz."

İNÖNÜ, 'TÜR Kİ YE-DE
J f k DEMOKRASİ
VAR MI
~
YOK MU?" TARTIŞMA
LARININ TEMELİNDE ANAYA
SANIN YATTIĞINI SÖYLEDİ.
İNÖNÜ. ARA SEÇİMLERİN BİR
AN ÖNCE YAPILMASINI İSTE
Dİ.
w

SHP Genel Başkanı Erdal inö
nü, Anayasanın kabul edilmesinin
üzerinden 8 yıl geçtiği halde Türkiye'
de demokrasinin tam anlamıyla ku
rulamadığını ve Avrupa ve dünyada
devam eden "Türkiye'de demokrasi
var mı, yok mu?" tartışmasının teme
linde bu anayasanın yattığını söyle
di, inönü, "Biz bu anayasayı demok
rasi içinde halkın oylarıyla değiştire
ceğiz." dedi.
SHP Lideri partisinin TBMM
Grup toplantısında 6 Kasım günü
yaptığı konuşmada, bu günün 1982
anayasasının kabul edilişinin yıl dö
nümü olduğunu hatırlattı ve aradan
8 yıl geçtiği halde demokrasinin hâ
lâ tam anlamıyla kurulmadığını söy
ledi. Bugün millî eğitimimizin, laik
devlet düzeninin, çağdışı bir saldırı
karşısında olduğunu, dış politikanın
tek kişinin keyfi davranışlarına bağ
lı hale geldiğini, enflasyonun ve eko
nomik sapmaların bir avuç insanın
çıkarına yaradığını kaydeden inönü,
"Bütün bunlar temelinde bu anaya
sanın, halkın ve meclisin denetimini
yeteri kadar getirmemiş olmasından,
halkın katılımını, demokratik yapıyı
sağlamamasından kaynaklanıyor."
dedi. inönü şöyle konuştu :
(Devamı 19. Sayfada)

