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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı

AMASYA’DA İKİ OKULDA VE BİR PANSİYONDA DİNİ BASKI
YAPILDIĞI İDDİALARI HAKKINDA KOMİSYON RAPORU
1. OLAY
20-21 Kasım 2007 tarihlerinde bazı basın organlarında çıkan haberlerde; yaşları 16 ile 17
arasında değişen 9. ve 10. sınıf öğrencileri, H.D., G.D., Ş.Ç. ve Ş.D., öğrenim gördükleri
Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Ahmet A. ile
kaldıkları okul pansiyonu Müdür Vekili Özlem Y. tarafından namaz kılmaları ve kapanmaları
yönünde baskı gördükleri, bu konuda öğrenciler ve Amasya Eğitim-Sen Şube Başkanı Kamil
TERZİ’nin Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verdikleri ve öğrencilerin Anadolu Kız
Meslek Lisesi’ndeki kayıtlarını aldırarak Aydınca Beldesi’ndeki düz liseye nakil yaptırdıkları
iddia edilmiştir.
2. AMAÇ
Kamuoyuna yansıyan bu haberler, din ve vicdan hürriyetinin ihlal edilerek öğrencilerin
baskı altına alındığına dair bir algı oluşturmuştur. Anayasa’nın 24. maddesinin ilk fıkrasına göre;
herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre;
kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Bu bağlamda ibadet,
dini ayin ve törenlere katılım hususunda Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek
Lisesi’nde zorlamanın olup olmadığı konusundaki iddiaların gerçekliğini tespit etmek için
inceleme yapma gereği duyulmuştur.
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Zira, insan haklarının ihlal edilmesine yol açan her türlü ayrımcılık ve baskıya karşı
gerekli girişimlerde bulunmak Komisyonumuzun görevleri arasındadır.
3. HEYETİN OLUŞUMU
Komisyonumuz Başkanlık Divanı, 22 Kasım 2007 tarih ve 2 sayılı karar ile bir Alt
Komisyon kurarak, söz konusu iddiaları incelemeye karar vermiştir.
Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve
Mersin Milletvekili Mehmet Zafer ÜSKÜL, Komisyon Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili
Halide İNCEKARA, Komisyon Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt,
Komisyon Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa ATAŞ ve Komisyon Üyesi ve Denizli
Milletvekili Mithat EKİCİ’den oluşan Alt Komisyon ile Komisyon Uzman Yardımcısı Halil
İbrahim BAYAR’dan oluşmuştur. Komisyon Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman
Kurt rahatsızlığı nedeniyle Alt Komisyon çalışmalarına iştirak edememiştir.
4. GÖRÜŞMELER VE İNCELEMELER
Heyet, 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 5. maddesinin 2.
fıkrasında belirtilen Ankara dışında inceleme yapması yetkisine dayanarak 23 Kasım 2007
tarihinde Amasya İlinde incelemelerde bulunmuştur.
Heyet, 23 Kasım 2007 tarihinde dini baskı yapıldığı iddia edilen okulda, okul yurdunda ve
okuldan ayrılan öğrencilerin köyünde görüşmeler yapmayı planlayarak yola çıkmış fakat
incelemenin sağlıklı yürütülebilmesi adına görüşülmesi planlanan kişilere ve basına haber
verilmemiştir.
4.1. Okulda ve Pansiyonda Yapılan Görüşmeler
Heyet, 23 Kasım Cuma günü Amasya Anadolu Meslek Lisesi Müdiresi Fatma DİKDERE,
okul kantin sorumlusu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet AYDIN, okuldaki
öğretmenler, öğrenciler, yurt müdür yardımcısı ve yurttaki öğrencilerle görüşmelerde
bulunmuştur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Okul Müdiresi Fatma DİKDERE, okullarında herhangi bir sorun olmadığını, Amasya’da
çok başarılı bir okul olduklarını, bu haberlere bir anlam veremediğini belirtmiştir.
Fatma DİKDERE, okullarında öğretmenler ve öğrenciler tarafından kimseye dini baskı
yapılmadığını, Ramazan ayı boyunca okulda oruç tutanların da tutmayanların da olduğunu,
tutmayanların yemeklerini rahatlıkla yiyebildiklerini, herhangi bir problem yaşanmadığını ifade
etmiştir.
Fatma DİKDERE, Ş.D. adlı öğrencinin 07.08.2007 tarihinde okula kaydını yaptırıp
01.10.2007 tarihinde okuldan ayrıldığını, diğer üç öğrenci H.D., G.D. ve Ş.Çinin, 03.09.2007
tarihinde kayıtlarını yaptırıp 23.10.2007 tarihinde okuldan ayrıldıklarına dair kayıtları Alt
Komisyon üyelerine göstermiştir.
Fatma DİKDERE, basında adı geçen öğrencilerden Ş.D. dışında pansiyonda kalan
olmadığını ve basında Ş.D.’nin halihazırdaki pansiyon Müdür Yardımcısı Özlem Y. tarafından
baskı gördüğü iddiasının yanlış olduğunu; çünkü, Ş.D.’nin 20.09.2007 tarihinde pansiyona kayıt
yaptırdığını 01.10.2007 tarihinde pansiyondan ayrıldığını, Müdür Yardımcısı Özlem Y.’nin ise
01.10.2007 tarihinde göreve başladığını belirtip, Ş.D.’nin Özlem Y. göreve başlamadan önce
pansiyondan ayrıldığını vurgulamıştır.
Fatma DİKDERE, Ş.D.’nin Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencisi, diğer üç öğrencinin ise
Kız Meslek Lisesi öğrencileri olduğunu belirtmiştir.
Fatma DİKDERE, Ş.D.’nin Anadolu Kız Meslek Lisesi’nden ayrılış nedeninin, meslek
lisesinden mezun olunca istediği mesleği seçemeyeceği için normal lisede okumak isteği
olduğunu ifade etmiştir.
Fatma DİKDERE, H.D., G.D., ve Ş.Ç.’nin akraba olduklarını, Amasya’da bir
akrabalarının evinde kaldıklarını, akrabaları Turhal İlçesi’nde iş bulunca Aydınca İlçesi’ne
nakillerini aldırdıklarını söylemiştir.
Heyet Okul Müdiresiyle görüştükten sonra, okulun kantin görevlisiyle görüşmüştür.
Görevli; kantinin Ramazan ayı süresince de açık olduğunu, satışların düşmekle beraber, yemek
yiyen öğrencilerin olduğunu, oruç tutan öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenciler üzerinde
herhangi bir baskısını görmediğini, buna karşılık oruç tutmayan öğrencilerin oruç tutanlara
saygısızlık olmasın diye daha dikkatli yemek yediklerini, ancak bunun korkudan değil, saygıdan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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kaynaklandığını, altı senedir okulda görev yaptığını ve bu konularda hiçbir baskı görmediğini
ifade etmiştir.
Heyet daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşmüştür. Öğretmenler iddialara
ilişkin olarak; basında yer alan, pansiyona nöbet tutmak için başka okullardan öğretmen
getirildiği iddiasının doğru olmadığını, önceki yıllarda başka okullardan nöbet için öğretmen
getirildiğini ancak bu sene başka okullardan öğretmenlerin nöbet tutmadığını, pansiyonda
öğrencilerin büyük çoğunluğunun oruç tuttuğunu, ancak sahura kalkılması için herhangi bir
zorlamanın olmadığını ve herkesin sahura kendisinin kalktığını, sadece kendisi kalkamayıp da
kaldırılmalarını isteyen öğrencilerin odalarına gidilip kaldırıldığını, oruç tutmayanlara ne okulda
ne de yurtta baskı yapıldığını belirtmişlerdir.
Okulda Alevi oldukları gerekçesiyle öğrencilere baskı yapılıp yapılmadığı ve okuldan
ayrılan dört öğrencinin ayrımcılık nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kaldıklarına ilişkin
iddialar sorulduğunda bir öğretmen kendisinin de Alevi olduğunu ve uzun yıllardır Anadolu Kız
Meslek Lisesi’nde görev yaptığını ve okulda sadece ayrılan dört öğrencinin değil birçok Alevi
öğrencinin olduğunu, bu konuda okulda kesinlikle ayrımcılık ve baskı olmadığını vurgulamıştır.
Ayrıca, öğretmenlere okulda öğrencilere başlarını örtmeleri konusunda bir baskı olup
olmadığı sorulmuş, başlarını örten öğrencilerin olduğu, onların da pansiyon ile okul arasında
başlarını örttüklerini yurdun ve okulun içinde başlarını örtmedikleri cevabı verilmiştir.
Öğretmenler, bu haberden sonra herkesin çok tedirgin olduğunu, öğrencilerin çok
olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet AYDIN ile yapılan görüşmede; Ahmet
AYDIN, derste yönetmelik gereği müfredatı işlediğini, kendisinin herhangi bir konuda baskı
yapmadığını ifade etmiştir. Ahmet AYDIN haberi yapan gazeteciyi hiç tanımadığını, aralarında
herhangi bir husumet olmadığını, neden böyle bir haber yapıldığını anlamadığını belirtmiştir.
Ahmet AYDIN, kendisinin hiç kimseyle sürtüşmesi olmadığını ve geçen sene bir sınavda
sorulan sorular nedeniyle uyarı cezası aldığını, bu durumla ilgili olarak iki soruşturma
yapıldığını, ikincisinde bir konudan fazla sorup diğerlerinden az soru sorduğu için ceza aldığını
ifade etmiştir.
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Ahmet AYDIN, geçen seneki sınavdan önce ahlaki çöküntüler konusu altında, içki, kumar
gibi konuları işlediklerini, o yüzden basına yansıyan zina ile ilgili soruları sorduğunu belirtmiştir.
Ahmet AYDIN’a dini kitaplar okunması yönünde baskı yapılıp yapılmadığının sorulması
üzerine; Ahmet AYDIN; sınıfta Diyanet İşleri Bakanlığı’nın bastığı Kur’an-ı Kerim mealini
okumalarını tavsiye ettiğini, bir öğretmenin kitap okunmasını tavsiye etti diye suçlanmasına çok
şaşırdığını vurgulamıştır.
Alevi öğrencilere dini baskı yapıp yapmadığı sorusuna, Ahmet AYDIN, okulda kimlerin
Alevi olduğunu bilmediğini ve bu konuda ayrımcılığı kabul etmediğini ifade etmiştir.
Pansiyon Müdürü Özlem YILDIZ, okuldan ayrılan 4 öğrenciyi hiç tanımadığını, zaten
sadece birinin pansiyonda kaldığını onun da kendisi göreve başlamadan önce eski müdür
yardımcısının imzaladığı dilekçeyle yurttan ayrıldığını ifade etmiştir.
Özlem YILDIZ, yurtta 176 öğrencinin kaldığını, 150 civarında öğrencinin oruç tuttuğunu,
herkesin sahura kendiliğinden kalktığını, sadece uyanamayıp da uyandırılmayı isteyenlerin
nöbetçi öğretmenler tarafından uyandırıldığını, oruç tutmayanlara baskı yapılmadığını
belirtmiştir.
Özlem YILDIZ, nöbet tutan öğretmenlerin hepsinin Kız Meslek Lisesi’nden geldiklerini,
önceki yıllarda başka okullardan nöbetçi öğretmenlerin geldiğini bildiğini, görevlendirmeleri
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığını ifade etmiştir.
Özlem YILDIZ, özel hayatında başını örttüğünü ancak resmi görevi sırasında başını
örtmediğini belirtmiştir.
Pansiyonda kalan öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğrencilerden bazıları oruç
tutmadıklarını ve bu yüzden baskı görmediklerini, bazı öğrenciler Alevi olmalarının yurtta ve
okulda sorun olmadığını, kimsenin dini inancı ya da yaşamı nedeniyle baskı görmediğini, aksine
okulda ve pansiyonda ayrımcılık yapıldığına dair haber yapılmasından huzursuz olduklarını,
ailelerinin çok endişelendiğini, Amasya’da herkesin pansiyonda kalan öğrenciler

hakkında

konuştuğunu bu nedenle çok tedirgin olduklarını vurgulamışlardır.
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4.2. Okuldan Ayrılan Öğrenciler ve Öğrencilerin Velileriyle Yapılan Görüşmeler
Okulda ve pansiyonda yapılan görüşmelerden sonra Heyet öğrenciler ve velilerle
görüşmek için Böke Köyü’ne gitmiştir.
Heyet, öncelikle Ş.D., Ş.Ç., H.D. ve G.D. ile, sonra öğrencilerle birlikte velileriyle
görüşmüştür.
Ş.D., pansiyonda ve okulda yönetimden ve öğretmenlerden baskı görmediğini,
arkadaşlarından baskı hissettiğini, çünkü; bir çok arkadaşının oruç tuttuğunu,namaz kıldığını ve
bazı arkadaşlarının kendisine oruç tutalım, beraber namaz kılalım dediğini bu nedenle kendini
dışlanmış hissettiğini belirtmiştir.
Ş.D., pansiyona kayıt olduğunda babasının Alevi olduğunu söyleyemediğini, onun yerine
guatr hastası olduğunu söyleyip oruç tutmaması gerektiğini söylediğinde, idarecinin kendisinin de
guatr hastası olduğu halde oruç tutabildiğini ve kendisinin de oruç tutabileceğini söylediğini ama
herhangi bir zorlama olmadığını ifade etmiştir.
Ş.D. Ahmet Aydın’ın sınıfta bir kere ikinci dönem namaza başlayacağız dediğini
söylemiştir.
Ş.D.’ye pansiyonda ve okulda Alevi olduğunu açıkça ifade eden arkadaşlarının olduğunu,
bunun bir ayrımcılık ve baskı sebebi olmadığını belirttikleri söylendiğinde, kendisinin Alevi
olduğunu kimsenin bilmediğini bunu söylemekte çekindiğini, zaten kendisinin Alevi olduğu için
baskı görmediğini belirtmiştir.
Ş.D. okuldan ayrılış nedeni olarak başka meslek istediğini söylediğini, ancak bunu sadece
nakillerini aldırmak için söylediğini ifade etmiştir.
Ş.D., ayrıca Amasya’dan köylerine 40 km olduğunu, bu nedenle ailesinin yanına sık sık
gidemediğini, bunun da kendisini rahatsız ettiğini söylemiştir.
Ş.Ç., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ahmet Aydın’ın namaz kılın oruç tutun
dediğini ancak sadece kendisine değil herkese bunu söylediğini ifade etmiştir.
Ş.Ç., sınıf arkadaşlarının Alevi olduğunu bildiğini, ancak Ahmet Aydın’ın kendisinin
Alevi olduğunu bilmediğini, Alevi olduğu için özellikle kendisine namaz kılın demediğini
belirtmiştir.
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H.D.; kendisi, Ş.Ç. ve G.D. ile birlikte, Amasya’da ikamet eden ve kendisiyle Ş.Ç.’nin
akrabası olan G.D.’nin babasının yanında kaldıklarını, akrabaları Turhal’da iş bulduğu için
okuldan ayrılacaklarını söylediklerini, ancak bunu sadece nakle izin vermezler diye
söylediklerini, aslında okuldan ayrılma gerekçesinin, okulu ve okuduğu bölümü sevmemiş olması
ile ailesine uzak olması olduğunu; kendisinin Amasya Kız Meslek Lisesi’nde herhangi bir
rahatsızlık duymadığını ifade etmiştir.
G.D. aynı evde kaldıkları akrabaları H.D. ve Ş.Ç. okuldan ayrılmak isteyince kendisinin
de ayrılmak istediğini, okulda bir baskı hissetmediğini belirtmiştir.
Heyet , Ş.D., Ş.Ç., H.D. ve G.D.’yi dinledikten sonra okuldan ayrılma gerekçelerini
açıkça ifade etmelerini talep etmiştir.
Öğrenciler okuldan ayrılış gerekçelerini:
Ş.D., okuldan ve pansiyondan ayrılış gerekçesinin, kurumsal baskı görmediği halde
kendisini arkadaşları arasında dışlanmış hissetmiş olması ve ailesinden uzak kalması,
Ş.Ç., kendisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden duyduğu rahatsızlık,
H.D., okulu ve bölümü sevmemesi ve ailesinden uzak kalması,
G.D., arkadaşları, özellikle H.D.’nin okuldan ayrılmak istemesi,
olarak açıklamışlardır.
Ş.D.’nin annesi, kızının kendisine çok yalnız kaldığını söylediğini belirtmiş, babası; kızını
pansiyona kayıt ettirirken Alevi diyemediğini, ancak oruç tutmasın diye guatr hastası olduğunu
söylediğini, idarecinin de kendisinin guatr hastası olduğu halde oruç tutabildiğini söylediğini,
kızının herkes oruç tutunca yalnız kalıp baskı altında kaldığını ifade etmiştir.
Ş.Ç.’nin

annesi,

kızının

yatılı

okumasını

istediğini

ancak

pansiyon

sınavını

kazanamadığını belirtmiş, okulda neler olduğu konusunda çok fazla bir şey bilmediğini
söylemiştir.
H.D.’nin annesi kızının kendisine namaz kılın dendiğini söylediğini, ancak okuldan ayrılış
sebebinin bu olmadığını, okulun eve uzak olduğunu belirtmiş, G.D.’nin de H.D. ve arkadaşları
okuldan ayrılınca ayrıldığını, zaten kendisinin hasta olduğunu ifade etmiştir.
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4.3. Basında Yer Alan İddialar Hakkında Öğrencilerin, Okulun Emekli
Öğretmenlerinin Görüşleri ve Amasya Valiliği’nin Basın Açıklaması
Dört öğrencinin okullarından ayrılmasından sonra, öğrencilerle görüşen gazeteci Savaş
Tutak kamuoyuna yansıyan haberi yapmıştır.
Ş.D. kendisiyle ilk olarak Savaş Tutak adlı gazetecinin konuştuğunu ve gazetecinin,
“sizden sonra, sizden cesaret alarak yirmi kişi daha ayrıldı, sen konuşursan onlar da konuşur”
dediğini açıkça ifade etmiştir.
Ş.D.’ye basında çıkan, kendisinin söylediği belirtilen ifadeleri okuyunca çok şaşırdığını,
basına da Heyete anlattıklarını anlattığını, ancak basında sözlerinin abartıldığını vurgulamıştır.
Kendisine gazeteci Savaş Tutak’ın Milliyet gazetesinde çıkan kendileri hakkındaki 20
Kasım 2007 tarihli haberi verilmiş, dikkatlice okuduktan sonra hangi sözlerinin yanlış yazıldığını
belirtmesi istenmiştir.
Ş.D.; ilk olarak kendisinin Özlem Yıldız’ı hiç tanımadığını,
İkincisi; erkek öğretmenlere nöbet tutturulmuyor demediğini,
Üçüncüsü; “toplu namaz kıldırıyorlar” demediğini, “arkadaşlar beraber namaz kılalım
dediler” dediğini, söylemediği bazı sözlerin yazıldığını ifade etmiştir.
Aileler de çocuklarının okullarından ayrılma gerekçelerinin basında belirtildiği gibi
olmadığını, basının çocukları üzerinde baskı kurduklarını belirtmişlerdir.
Dört öğrenci okuldan ayrıldıktan sonra; kendileriyle konuşan muhabir Savaş Tutak’ın
söylemedikleri sözleri yazması, basının haberlerden sonra sürekli üstlerine gelmesi ve insanların
kendilerine bakmaları nedenleriyle psikolojilerinin bozulduğunu ifade etmişlerdir.
Ayrıca, okulda görüşülen beş emekli öğretmen, (bunlardan birisi okulun eski öğrencisi ve
daha sonra öğretmeni olup aynı okuldan emekli olmuştur) okullarında, hiçbir dönemde dini
baskının söz konusu olmadığını, inançları nedeniyle öğrenciler arasında ayrımcılık yapılmadığını
ifade etmişlerdir.
Amasya Valiliği tarafından basında çıkan haberlerle ilgili olarak 21 Kasım 2007 tarihinde
yapılan basın açıklamasında;
“ Haberde iddia edildiği gibi; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet A. ve okul
pansiyonundan sorumlu Müdür Yardımcısı Özlem Y. hakkında öğrencilere dini baskı yaptıkları
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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yönünde öğrencilerden, velilerden ya da sendika temsilcilerinden resmi makamlara herhangi bir
yazılı veya sözlü şikayet gelmemiştir.
Yine söz konusu haberde Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Kamil TERZİ
tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne; okulda dini baskılar olduğu yönünde şikayet dilekçesi
verildiği iddia edilmektedir. Halbuki, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne böyle dilekçeler
verilmemiştir. Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, 21.11.2007 tarihinde
Valiliğimize verdiği dilekçesinde; söz konusu haberde kendisi tarafından yapıldığı iddia edilen
açıklamaların, kendisine veya sendikasına

ait olmadığını net bir şekilde ifade etmiştir.”

denilmiştir.
5. ALT KOMİSYON’UN OLUŞUMU ve ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BASINDA
ÇIKAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
22 Kasım 2007 tarihinde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlık Divanı
tarafından Amasya’da inceleme yapmakla görevlendirilen Alt Komisyon’a ve çalışmalarına
ilişkin bir gazetede haberler yapılmıştır. 24 Kasım tarihli haberde Ş.D.’nin babası Cafer D.’nin “
aralarında AKP Milletvekili Üskül’ün de bulunduğu bir grup AKP’linin kırmızı plakalı dört
araçla köylerine gittiği” yazılmış, 25 Kasım tarihli haberde “dini baskılar nedeniyle okuldan
ayrılmak zorunda kalan Amasyalı dört öğrencinin AKP’li Üskül’ün de aralarında bulunduğu bir
grup partili tarafından ailelerinin içeri girmesine izin verilmediği bir odada ifadeleri alındı. Baba
olaya tepki gösterdi” denilmiştir.
İncelemeye giden heyette kırmızı plakalı tek araç İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı’nın makam aracı olmakla birlikte, Komisyon Üyelerin bir bölümü sivil araçla
Amasya’ya gitmiştir ve heyete Amasya Valiliği’nin görevlendirdiği polis aracı eşlik etmiştir.
Heyet, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerinden oluşan bir grup olmayıp, 22 Kasım
2007 tarihinde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlık Divanı tarafından Amasya’da
inceleme yapmakla görevlendirilen Alt Komisyon’dur. Alt Komisyon çalışmasına iştiraki için
Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili ve Komisyon Başkanvekili Mehmet Ekici,
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili ve Komisyon Üyesi Şenol Bal, Cumhuriyet Halk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Partisi Sivas Milletvekili ve Komisyon Üyesi Malik Ecder ÖZDEMİR, Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul Milletvekili ve Komisyon Üyesi Çetin SOYSAL çağrılmış veya sekreteryalarına haber
verilmiş, ancak programlarının müsait olmaması nedeniyle katılamamışlardır.
Heyet, söz konusu incelemeler için, dört öğrenci ve velileri, okul ve pansiyon yönetimi,
öğretmenler ve diğer öğrencilerle görüşmeler yapmış olup, hiç kimseyi sorgulamamıştır.
Görüşmeler soru cevap şeklinde teşekkül etmiş olup, hiç kimseye hesap sorulmamış, kendilerini
rahatça ifade etmeleri sağlanmıştır.
Heyet, öğrencilerle görüşürken velilerinden öğrencilerin rahat olması için, öğrencilerle
Heyeti yalnız bırakmaları istenmiş, kendileriyle de ayrıca görüşüleceği belirtilmiş, nitekim
öğrencilerle yapılan görüşmeden sonra Heyet öğrencilerin velileriyle de görüşmüş olup,
velilerden bu konuda herhangi bir tepki gelmemiştir.
6.İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ MALİK ECDER
ÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI
Programının dolu olması nedeniyle 23.11.2007 günü Alt komisyonun incelemelerine
katılamayan komisyon üyesi Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMİR, 26.11.2007 günü Böke
Köyünde ve Amasya’da konuyla ilgili incelemelerde bulunmuştur.
Malik Ecder ÖZDEMİR, Alt Komisyon üyeleriyle birlikte 28.11.2007 tarihinde yapılan
toplantıda izlenimlerini anlatmıştır.
Malik Ecder ÖZDERMİR, raporda yer alan değerlendirmelere büyük ölçüde katıldığını,
öğrencilere okul ve pansiyon yöneticileri ve öğretmenler tarafından dini baskı yapıldığı yönünde
bir izlenim edinmediğini, böyle bir baskının olmadığı kanaatine ulaştığını belirtmiştir.
Bununla birlikte Malik Ecder ÖZDEMİR, yurtta kalan öğrencinin arkadaş baskısı
hissettiği ve okuldan ayrılma isteğinde bu baskının önemli rol oynadığı kanaatini taşıdığını
belirtmiştir.
Malik Ecder ÖZDEMİR, basının ilgi ve tutumunun hem Böke Köyünde hem de okulda
büyük bir rahatsızlık yarattığı tespitini aktarmıştır.
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Raporda,

“arkadaş

baskısı”nın

varlığının,

genel

bir

toplumsal

sorun

olarak

vurgulanmasının, okul ve pansiyon yönetiminin bu konuda daha da duyarlı davranmasının yararlı
olacağını ifade etmiştir.
7. SONUÇ
1.Olayı kamuoyuna duyuran haberlerde belirtildiğinin aksine okullarından ayrılan 4 öğrencinin
hepsi değil, sadece Ş.D. okulun pansiyonunda kalmıştır.
2.Okulun pansiyonundan sorumlu müdür yardımcısı Özlem YILDIZ’ın iddia edilenin aksine,
Ş.D. pansiyondan ayrıldıktan sonra göreve başladığı; öğrencilere dini baskı yapmasının söz
konusu olmadığı, kendisiyle ilgili haberlerin asılsız olduğu tespit edilmiştir.
3. Alt Komisyona okullarından ayrılış gerekçelerini açıkça ifade eden öğrencilerin kurumsal ve
sistemli bir dini baskı görmedikleri, okulda yeni olmalarının kendilerini tedirgin ettiği, halbuki;
okulda ve pansiyonda çok sayıda Alevi öğrencinin bulunduğu, baskı ve ayrımcılık sorunu
olmadığı öğrencilerin ifadelerinden tespit edilmiştir.
4. Ş.D.’nin gazeteci Savaş TUTAK’ın kendisine söylediği; “sizden sonra, sizden cesaret alarak
yirmi kişi daha ayrıldı, sen konuşursan onlar da konuşur” ifadesi araştırılmıştır. Amasya Anadolu
Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi’nden 23.10.2007 tarihi itibariyle bahsi geçen dört
öğrenciden sonra beş öğrencinin ayrıldığı, bu öğrencilerin okullarından ayrılma nedenlerinin
devamsızlık ve okul değiştirme olduğu, pansiyondan 01.10.2007 tarihinde ayrılan Ş.D.’den sonra
altı kişinin ayrıldığı, ayrılan öğrencilerin hiçbirinin Alevi olmadığı ve pansiyondan ayrılmalarının
Ş.D.’nin ayrılması ile hiç bir ilgisi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.
5. Söz konusu 4 öğrencinin dini baskı ve ayrımcılık nedeniyle okullarından ayrıldıkları
iddiasının; başta haberlere konu olan öğrenciler ve aileleri olmak üzere, görüşülen tüm öğretmen,
öğrenci ve idarecilerde huzursuzluğa yol açtığı gözlemlenmiştir.Haberi yapan gazeteci Savaş
Tutak’ın öğrencilerin ve velilerin ifadelerini çarpıttığı, aynı kaynaktan haberi alıp kamuoyuna
duyuran diğer basın organlarının da haberin doğruluğunu araştırmadığı gözlemlenmiştir. Basın bu
hassas konuda gerekli özeni göstermeden doğru haber yapma sorumluluğunu yerine getirmeyerek
huzursuzluğa yol açmıştır.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.Olayla ilgili olarak, halkın bilgi edinme hakkının bazı basın mensuplarınca ihlal edildiği
gözlenmektedir.
SONUÇ olarak dört öğrencinin okuldan ayrılmasının okul yönetimi ve öğretmenlerin dini
baskısından kaynaklanmadığı, dikkate alınması gereken bir arkadaş baskısının var olduğu,
basının tutumunun okul yönetimi, öğretmen, öğrenci, veli çevrelerini rahatsız ettiği, başta haberi
ilk kez yayınlayan gazeteci olmak üzere olaya yer veren basın yayın organlarının sorumsuz,
yanlı, yanlış, toplumu bölünmeye götürebilecek yayında bulundukları ve böylece halkın doğru
bilgi edinme hakkını ihlal ettikleri tespit edilmiştir.

Prof. Dr.M. Zafer ÜSKÜL
Mersin Milletvekili

Halide İNCEKARA
İstanbul Milletvekili
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İstanbul Milletvekili
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Denizli Milletvekili
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