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I. 
Sayfa 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 29:31 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Habur sınır kapısında giriş çı
kış yapmak üzere bekleyen tankerlerin yarat
tığı tehlike ve bunlar için gereken düzenle
melere ilişkin gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gide

cek olan Devlet Bakanı Ahmet Karaevl'i'nin 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci'riin vekillik, etme-
sin'in uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1224) 

2. — Kuveyt'e gidecek olan Devlet Ba
kanı vê  Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe AlptemoçinMn ve-
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kil'lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1225) 33:34 

3. — Amerika Birledik Devletlerine gide
cek olan Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm 
Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1226) 34 

4. — Kuveyt ve Fransa'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halesfoğlu'nun dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1227) 34 

5. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer' 
in, Millî Eğitim Komisyonundan çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/290) 34 

6. — ölüm cezasına hükümlü Necdet 
Şözlbir'e ait dava dosyasının (3/1185) geri ve
rilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1223) 34 

7. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu 
ve 22 arkadaşının, ürün bedellerini zamanın
da alamayan çay üreticilerinin sorunlarını ve 
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radyasyonun çay ürünü ile tüketiciler üzerin
deki etkilerini tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/35) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkereleri ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/1159, 
3/1062, 3/1061) (S. Sayısı : 505; 506; 507) ile, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ile içel 
Milletvekili Ali İhsan Elgin'in Yasa Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporunun (3/1144) (S. Sayısı : 
508) Komisyona iadesine ilişkin Karma Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — istanbul Milletvekili Behiç Sadi Ab-
basoğlu'na kınama cezası istemi 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörülmeler 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi 

Oktay ve 52 arkadaşının, laiklik ilkesine ay
kırı faaliyetlerin bütün boyutlarıyla çıkarıl
ması ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ye Cevapları 
1. — istanbul Milletvekili Günseli Özka-

ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 
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3.. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç-
'işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 

6. — tstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 

7. — ılstaribul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi ı(6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/826) 

9. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Ma
yıs aylarında yurt dışına giden üst düzey gö
revlilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

11. — İstaribul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdür-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Ko'operatfileri Birliğinin 
EMAK A.Ş.'rideki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerindin AK!FA Firmasından alaca-
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Sayfa 
gına ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/868) 73:74 

14. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafıridan bir öğret
menin görevinden alınma nedenine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 74 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/789) 74 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol-îş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan 
genel kuruluna katılan bazı misafirlerin kong
reden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
ı(6/797) 74 

17. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş "in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799) 74 

18. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 74 

19. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği 
iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/876) 74 

20. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gemi (6/810) 74 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Kırkpmar güreşler'indeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ı(6/812) 75 

22. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 75 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlaırına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesli (6/814) 75 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine 

Sayfa 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 75 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi ı(6/821) 75 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine 
aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü Soru önergesi (6/824) ' 75 

27. _ Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, belediyelerce yapılan yaya oylu ve trotuar 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/888) 75 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gillin, Balıkesir İli ve çevresindeki- bazı sana
yi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz yön
de etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/835) 75 

29. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaa
tına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/838) 75 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasabası Çatakd'eresi Gö-
letiinin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 75 

31. —̂ Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanrrıaraş İlinde 
kaliteli pamuk yetiştirİlebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 75 

32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasın
da 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 75:76 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/847) 76 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından 
elde edilen odunların üretici köylüye ve mü-
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teahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyiişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) " 76 

35. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/881) 76 

36. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İlimde yapılması düşünülen 
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca 
teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/883) 76 

37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahinin, Denizli - Tavas İlçesi Krzılcabölük 
Kasabasındaki Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Pansiyonu ile ülkemizdeki 
bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine ve 
denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/885) 76 

38. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile 
ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan 
haberlerin tahkikine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 76 

39. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın Mersin ve Adana kapalı cezaevlerin
deki hükümlü ve tutuklularla ilgili uygula
malara dair bölge basınında yer alan haber
lere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/887) 76 

40. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 
Yıldırım'ın, İstanbul'daki Patrikhane binası
nın ihyası için inşaat izni verildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/902) 76 

41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/890) 76:77 

42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin ge
liştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/891) 77 

43. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dai
resinde görevli bir uzmanın şeriatçı faaliyet
lerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/892) 77 

Sayfa 
44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, Diyarbakır İlinde faaliyet gösteren 
yabancı bir firmada çalışan işçilerin iş akit
lerinin feshedildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/893) ~ 77 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük 
Komutanı ile Belediye Başkanının bazı vatan
daşlara. baskı yaptıkları 'iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 77 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol so
rununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) 77 

47. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl
dırım'ın, Kayseri lifinde hava kirliliğinin ön
lenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 77 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Fatih Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması 
için Bakanlar Kurulunca karar alınıp alın
madığına ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/897) 77 

49. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇUKOBİRLİK ile ilgili olarak güney 
basınında yer alan iddialara ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/898) 77 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 79 
1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 

Özbek'in, Diyanet İşleri eski başkanı Tayyar 
Altıkulaç hakkında düzenlendiği iddia edilen 
raporlarla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Barbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzim Oksay'ın yazılı cevabı (7/1486) 79:81 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Kasa
basında Ziraat Bankası Şubesi açılması için 
bir teşeibbüse bulunup bulunmadığına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdemlin 
yazılı cevabı (7/1491) 81:82 

IX. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİÖER İŞLER 78 

1. — Erzurum Milletvekilli Sabahattin 
Araş, Îstaribul Milletvekili Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazrt, Af
yon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas M'il-
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letjvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni islimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili Fenni îstömyeli'n'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. 
Sayısı: 344 ve 344'e 1 inci Ek) 78 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, 25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş 
Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/330) 
(S. Sayısı 512) 78 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/1159) (S. Sa
yısı : 505) 78 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkıttda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/1062) (S. Sa
yısı : 506) 78 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in Yasamla Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

TBM'M Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ, TürkiyeMe İs

lam dini, tarikat ve Humeyni karmaşasına açık ve 
net bir görünüm getirmenin gereği; 

İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz, istan
bul - KüçükbakkalköyMe hatalı tapulama uygula
maları ve vatandaşların bu uygulamadan dolayı uğ
radıkları zararlar; 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'de, Cumhurbaşka
nınca, tekrar görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına 
iade edilen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 

Sayfa 
Karma Komisyon Raporu (3/1061) (S. Sa
yısı : 507) 78 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver 
ile içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in Ya
sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporları (3/1144) (S. Sa
yısı : 508) 78 

7. — içel Milletvekili Edip özgenç'in 
Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (2/348) (S. .Sa
yısı : 514) 78 

8. — içel Milletvekilli Edip özgenç'in 
İpekböcekciliği Kanunu Teklifi ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/139) (S. Sayısı: 515) 78 

9. — Diplomasi ve Konsolosluk Memur
larınca Düzenlenen Belgelerde Onay işleminin 
Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/781) (S: Sayısı : 516) 78 

10. — izmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 
Arkadaşının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve 
Müzik Eserleri Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/384) 
(S. Sayısı: 517) 78:79 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun

da Türkiye Büyük Millet Meclislini temsil edecek 
Türk Grıibu için, DSP Grubunca Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ın asıl üye olarak gösterildiğine ilişkin 
(Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/798), (6/827) 
numaralı sözlü sorularını geri aldığına dair önergesi 
okundu: Sözlü soruların Başkanlıkça geri verildiği 
açıklandı. 

Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 52 arka
daşının, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerin bütün 
boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve alınacak önlemle-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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fin tespit edilmesi amacıyla b'ir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasın
da yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ile, 

Bursa Milletvekili Fahir Sabuniş'e ödenek ve yol
luğunun verilmesi; 

Kabul edildi. 
TBMM Başkanlık Divanı ile komisyonlarda açık 

bulunan ve DSP Grubuna düşen üyelikler için ya
pılan seçim sonucunda : 

TBMM İdareci Üyeliğine İzmir Milletvekili Dur-
can Erriifbayer; 

Anayasa Komisyonu üyeliğine İçel Milletvekili 
Edip Özgenç; 

Adalet Komisyonu üyeliğine Samsun Milletvekili 
Hasan Altay; 

Millî Savunma Komisyonu üyeliğine Denizli Mil
letvekili Mustafa Kani Bürke; 

İçişleri Komisyonu üyeliğine Trabzon Milletve
kili Yusuf Ziya Kazancıoğlu; 

Dışişleri Komisyonu üyeliğine Ankara Milletve
kili Halil İbrahim Karal; 

Millî Eğitim Komisyonu üyeliğine Sivas Millet
vekili Şevki Taştan; 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üye
liğine Manisa Milletvekili İsmet Turhangil; 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu üyeliğine Gaziantep Milletvekili Süleyman Ko-
yuncugil; 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğine 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil; 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine Kay
seri Milletvekili Muzaffer Yıldırım; 

TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeli
ğine Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu; 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Zongul
dak Milletvekili İsa Vardal ile Niğde Milletvekili 
Arif Toprak; 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyelik
lerine Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan ile İzmir 
Milletvekili Fikret Ertan; 

Sayıştay Komisyonu üyeliğine Kocaeli Milletve
kili Salih Güngörmez; 

Seçildiler. 

(6/596), (6/598), (6/610), (6/702), (6/631), (6/696), 
(6/742), (6/826), (6/767), (6/833), (6/778), (6/784), 
(6/789), (6/799), (6/800), (6/876), (6/810), (6/812), 
(6/813), (6/814), (6/817), (6/821), (6/824), (6/888), 
(6/838), (6/842), (6/844), (6/845), (6/847), (6/879), 
(6/881), (6/885), (6/893), (6/894), (6/895), (6/897), 
numaralı sözlü, sorular ilgili balkanlar; 

(6/781), (6/797), (6/835), (6/883), (6/896) numa
ralı ısözîü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/868), (6/886), (6/887), (6/890), (6/891), (6/892), 
(6/898) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri izinli 
'bulunduklarından; 

Er tellendiler. 
Manisa Milletvekili Abdullah Çalkurefe'nin, 

25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanunun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifli ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (2/330) 
(S. Sayısı : 512), 

Adana Milletvekili Cüneyt Caınver'in Yasama 
Dokunulmazlığının KıaJldıolması Hakkımda Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komıisyon (3/1159) (S. 
Sayısı : 505), 

Adana M'ilıletvekiili Cüneyt Canver'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırıilması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rı Üyelerinden Kurulu Karma Komıisyon (3/1062) 
(S. Sayısı : 506), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kuruılu Karma Komisyon (3/1061) 
(S. Sayısı : 507), 

Adana Milletvekilli Cüneyt Canver ile İçel Millet
vekili Ali İhsan Elgin'in Yasama Dolkunulmazılık-
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon (3/1144) (S.; Sayısı : 
508), 

İçel Milletvekilli Edip Özgenç'in Arıcılık Kanu
nu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu (2/348) (S. Sayısı : 514), 

İçel Milletvekilli Edip Özigenç'in IpekböcekcMiği 
Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu (2/139) (S. Sayısı : 515) ile 
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Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzen
lenen Belgelerde Onay 'İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu (1/781) (S. Sayısı : 516); 

Raporları üzerindeki (görüşmeler, komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır buılıunrnacLklarından er
telendi. 

20 Ocak 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 16.13'te son verildi. 

Başkan 
Başkan vekilli 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Kırklareli 

Arif Ağaoğlu Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
16 . 1 . 1987 Cuma 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Var dal ve 4 Ar

kadaşının, 19.7.1972 Günlü ve 1615 Sayılı Gümrük 
Kanununun 12 ncl Maddesinin 1 inci Fıkrasının (a) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/388) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge-
'Mş tarihi : 14.1.1987) 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 21 Ar
kadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Aslkerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi 
Hakkımda Kanun Teklifi (2/389) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1987) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

ımenoğlıu'nun, teokratik devlet kurıma heveslilerinin 
faaliyetleri hakkında Millî Güvenlik Kurulu tarafın
dan hazırlanan rapora ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1514) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.1.1986) 

19 . 1 . 1987 Pazartesi 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Temmuz, Ağustos, Eylül 1986 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Raporu '(5/122) (S. Sayısı : 518) 
(Dağıtma tarihi : 19.7.1987) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen -

oğiu'nun,. pamuk ürünüyle ilgii olanak alınan yeni 
kararlara ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/1515) (Başkanlığa ge
liş «tarihi : 16.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu Anadolu Bölgesindeki hayvan üreticileri

min desteklenmesiıne ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1516) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1987) 

3. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, T. C, Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadolu'daki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin 'Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1517) (Başkanlığa.geliştarihi : 16.1.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, biyogaz tesisi yapılan köylere ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1518) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1987) -

5. — Erzurum MilletvekiCıi HiiJmii Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Belediyesince bazı mahallelerin altya
pı hizmetlerinin ihmal edildiği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1519)' (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.1.198 7) 

Meclis Araştırması Önergesi 
I. — Rize Milletvekili Fehmi Meımûşoğlu ve 22 

arkadaşının, ürün bedellerini zamanında alamayan 
çay üreticilerinin sorunlarını ve radyasyonun çay 
ününü ile tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri, uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) (Başkanlığa geliş 
tarihi ; 16.1.1987) 

20 . 1 . 1987 Salı 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul

lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi' (6/903) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.1.1987) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
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'kültürü ve ahlak 'derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Milî Eği'tiım Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi (6/904) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.1.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yııldınr' 

m, İstanbul'da cereyan eden olayların Türkiye Rad
yo - Televizyon 'Kurumunca Ikamuoyundan saklan
dığı iddiasınıa ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1987) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rıica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Habur sınır kapısında giriş çıkış yapmak üzere 
bekleyen tankerlerin yarattığı tehlike ve bunlar için 
gereken düzenlemelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu, «Habur Kapısı Sorunları» üzerinde gün
dem dışı konuşmak 'işitiyor; buyurun efendim. 

Sayın Nalbantoğlu, süreniz 5 dakikadır efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tam 

vaktinde bitireceğim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlarım. 
Size bugün önemli bir sorundan, Habur sınır ka

pısının sorunlarından bahsedeceğin. Biliyorsunuz ulus-

2, — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, bazı olayların Türlkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunca kamuoyundan saklandığı (iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından yazılı ısoru önergesi (7/1521) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1987) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Hatay İlinde Sosyal Sigortalar Hasta
nesi açıılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesii (7/1522) (Başkan
lığa geliş tarihi : 19.1.1987) 

(Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu'na 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

lararası taşımacılığın en yoğun olduğu kapılarımız
dan birisi Habur kapısıdır. Günde ortalama 4 500 ci
varında aracın giriş - çıkış yaptığı bu kapıda olabile
cek herhangi bir olay, çalışanları ve şoförleri endişeye 
sürükler olmuştur. Son aylarda basından izlediğimiz 
gibi, güneydoğu bölgemizdeki ayrılıkçı grupların yap
tığı eylemler, bölgede bulunanları zaman zaman en
dişeye düşürdüğü gibi, iş. verimini de düşürüyor. 

Bilindiği gibi, son üç dört yıl içerisinde Irak'tan 
Türkiye'ye «Tekerlekli boru hattı» olarak itibar edi
len tankerlerle yapılan hampetrol ve petrol ürünleri 
taşımacılığı büyük boyutlara ulaşmıştır. Günde orta
lama 2 bin tanker boş olarak çıkış yaparken, 2 bin 
civarındaki tanker de, ham petrol, benzin, mazot, fuel-
oil, nafta, neft gibi her türlü yanıcı, parlayıcı, patla
yıcı maddeyi Batman, İskenderun, Adana ve Mersin' 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekii Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdiil (Edirne), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN Türlkiye Büyük Millet MecBsinıin 56 ncı BMeşimini açıyorum, 

III. — Y O K L A M A 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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deki 'boşaltma tesislerine taşımaktadır. Ancak, bu bin
lerce araç Habur sınır kapısında, birbirleriyle âdeta 
iç içe olacak şekilde park ederek, .giriş işlemlerinin ya
pılmasını beklemektedirler. Sıra bekleyen bu tanker
ler arasında nafta taşıyanlar sınır kapısında bulunan 
herkese korkulu anlar yaşatmaktadır. Çünkü bu mad
de, olabilecek en ufak bir sürtüşmede paralyarak alev 
aldığı için, çevreyi tehdit etmektedir. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Onu Baş
bakanın kardeşi taşıyor; ona el sürülür mü? 

HİLMİ NAUBAOTOĞLU (Devamla) — Başka 
sorunlar da var. 

Bu nedenlerle, Habur kaplısından tankerlerin geçiş 
yapabileceği bir saha düzenlemesi süratle yapılmalıdır. 
İşlemler için giriş yapan tankerlerin, refüjlerle ayrılan 
yollardan, her tankerin taşıdığı malın cinsine göre sı
raya girmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca, burası, yangın söndürme tertibatıyla do- , 
natılmahdır. 

Yaz aylarındaki kavurucu sıcağın yanı sıra, zaman 
zaman Irak tarafında çıkan bulaşıcı hastalıklar da ka
pıda bulunanları tehdit etmektedir. 

Kapıda bekleyen şoförler arasında zaman zaman 
meydana gelen kavgalar ise, bazen, neredeyse aşiret 
çatışmalarına varan boyutlara ulaşmakta, ağır yarala
malara kadar varan kavgalar ise, ancak güvenlik kuv
vetlerinin takviye alması suretiyle önlenebilrnektedir. 

Diğer yandan, Habur sınır kapısından geçen tan-
kerlerdeki fuol-oil içerisinde, tanker şoförlerinin ge
tirdikleri bakır ve benzeri kaçak mallar nedeniyle el 
konulan araç ve mallar ile gümrük sahası dolmakta, 
bu gibi olaylar için şoförler gerektiği şekilde uyarıl
maktadır. 

Ayrıca, hurda tankerine çok az akaryakıt alarak, 
kapıdan geçmeden bu hurda tankerini devirip, resmî 
makamlardan aldıkları tutanaklarla Türk makamla
rına müracaat ederek gerekli işlemleri yaptıran tanker 
şoförleri de gümrük görevlilerince tepkiyle karşılan
maktadır; hatta bazen bu yüzden bazı gümrük görev
lileri de işinden alınmaktadır. 

Bundan başka, ek depolar ile mazot bile getirile
bilmekte ve bunlar karaborsa satılmaktadır. 

Irak topraklannda, medenî ve sıhhî bir dinlenme, 
ihtiyaç giderme ve mole yerleri bile yoktur. Bu ne
denle uykusuz ve yorgun olan şoförler, dikkatsizlik 
nedeniyle kazalar yapmakta ve bu sebeple millî servet 
de zarar görmektedir. Bu kazalar neticesinde, ulus
lararası E-24 karayolu âdeta yanmış tanker mezarlığı
na dönmüştür. Araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle, 

E-24 karayolu üzerinde trafik kontrolleri yapan ekipler 
de güçlük çekmektedirler. 

Sonuç olarak: Bu kadar önemli bir güzergâh, bu 
kadar önemli bir kapı, bu kadar büyük bir taşımacı
lık ve önemli bir döviz geliri, olanaklar daha geliş
tirilip, yollar daha genişletilip, şoförler daha bilinç
lendirilip, çalışma koşulları daha iyileştirilip, daha faz
la verim elde edilebilir. 

İlgililerin dikkatini çeker, saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumlu, «Geç

miş yılların ekonomik durumları ve 24 Ocak karar
ları» hakkında gündem dışı konuşma istiyorlar. 

Buyurun Sayın İBatumlu. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

ben şu anda geldim; müsaadenizle konuşmamı yarın 
yapacağım. 

BAŞKAN — Yaran olmaz efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Peki efendim, 

o takdirde başka gün konuşurum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1224) 

IBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaşkan

lığının tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Birinci tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ocak 1987 ta
rihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Abdulllah Teneke-
ci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Kuveyt'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1225) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 1987 ta
rihinde Kuveyt'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı i. Kaya Erdem'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye 
ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dö
nüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çtoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1226) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye ıBüyü'k Millet Meclisi Başkanlığına 

«Muhteşem (Kanunî) Sultan Süleyman Devri» Ser
gisinin açılışına katılmak üzere, 20 Ocak 1987 tarihin
de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan, Kül
tür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne 
kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakanının teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

iKenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Kuveyt ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îslâm Ülkeleri V. Zirve Konferansına katılmak 

üzere, 21 Ocak 1987 tarihinde Kuveyt'e ve Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi 38 inci Oturumu top
lantılarına katılmak üzere 25 Ocak 1987 tarihinde de 
Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halef
oğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Dev
let Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —: Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Millî 
Eğitim Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/290) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa önergesi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük İM illet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Grubu mensubu olarak halen 

üyesi bulunduğum Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ko
misyonundaki üyeliğimden istifa ettiğimi, gereğinin ya
pılmasını istirham ederek, bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
Turgut Sözer 

Sakarya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir'e 

ait dava dosyasının (3/1185) geri verilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/1223) 

BAŞKAN — Başbakanlığın,, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre veriilımiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Tüıilciye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 1.12.1986 gün ve 19-301-22544 sayılı 

yazıımız. 
b) Milî Savunma Bakanlığının 30.12.1986 gün 

ve 24-9-86-Şb. 4 sayılı yazısı, 
Taammüden ve birden fazıîa adam öldürmek su

çundan ölüm cezasına mahkûm edilen Necdet Söz-. 
bir hakkındaki dava dosyası algi (a) yazımız eklin
de gereği yapııîmalk üzere sunulmuştu. 

Hükümlü Necdet Sözbir «Yargılamanın Yenilen-
mesii» talebinde bulunduğundan, adı geçene ait dava 
dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdii edilmek 
üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan 
dosya hükümete geri veriillmişıtir. 

7. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 22 
arkadaşının, ürün bedellerini zamanında alamayan 
çay üreticilerinin sorunlarını ve radyasyonun çay 
ürünü ile tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit et
mek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/35) 

BAŞKAN — Bir Meclis anaştıırması önergesi! var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük MİMet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere çay tanımı, huduttan başlamak 

üzere; Artvin - Rize - Trabzon - Giresun - Ordu 
ve Samsun İline kadar uzanmaktadır. 
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'Bugüne kadar 640ı 'bin dekar adanda çay tarımı 
yapılmış bulunmaktadır. Bu 'âkili olan alanın yüz
de 70'e yakın kısmı, Rize fili hudutları içinde olup, 
«kim alanları halen devlebin tekelinde bulunmakta
dır. 

1986 yılı çay sezonumda müstahsilin devlete sat
tığı 670 bin ton yaş çay 'bedeli, 118 milyar TL.'dır. 
1986 Aralık sonu itibariyle, tou bedellin, ancak ya
rısı kadarı 'ödertebilımıişüiır. Temmuz 1986'dan Ara
lık ayına kadar üreticinin alacağı olan 58 miyar 
kadar TL.'sı, beş 'altı ıay gibi uzun bir zaman geç
mesine rağmen ödenmemiştir. 

Ümidini bu alacaklarına 'bağlamış, planlarını bu
na göre yapmış üretici, çeşitli sıkıntılara ve sosyal 
programlar liçine düşürülmüştür. 

Yaş çay alımlılarının başılaıtııldığı mayıs kampan-
yalarında, lilıgili ve yetifciıl'i bakanların hükümet adlı
na yaptıklıan açıklamalarda; yaş çay alımlarının ya
pıldığı ayı müteakip; gelecek ay sonuna kadar, ürün 
bedellerimin tamamı ödenecektir şeklindeki vaatler, 
hiçibir zaman yerine getirilmemiş, dolayısıyla hal
kın yetlMıillere ve devlete güveni zaafa uğratılmış
tır. 

Buna linziımamen Sayın Başbakanın Mersin ko
nuşmasında; «ürünlerin parası peşin ödenecektir» 
şeklıindekıi beyanları da Doğu Karadeniz'i ve Kara
denizliyi dikkate almadığı şeklinde yorumlanmakta-
djr. 

Geçimini sadece çay tarımına bağlamış üreticinin 
yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü yaşamımızda 
ürün badelilerinin beş altı ay gibi. uzun 'bir zaman 
içinde alamamış olmasından dolayı, uğradığı mağdu
riyetin ve sosyal çalkantıların tetkik ve tespıit edil
mesinde zaruret hâsıl oılmuştur. 

Ayrıca, Çernobil kazasından sonra, daha çok Do
ğu Karadenizi etkisi altına aldığı söylenen radyoak
tif artıkların, üretilen çayları hangi ölçüde etkiledi
ği 'hususunda, Hükümet keşlin bir tavır ortaya koy
mamış, 'bir talkım ticarî oyunların da döndüğü sa
nılan ve bu konuda yaratılan polemikler, halk ara
sında paniğe dönüşmüş, tüketici büyük ölçüde çay
dan ürker hale getirilmiştir. 

Gerek yukarıda sözü edilen konuların ve gerekse 
çayla ilgili radyasyon söylentilerinin, halk sağlığı açı
sından, bütün ayrıntıları ile ortaya konulabilmesi ve 
şüphelerin izale edilebilmesi için, Anayasanın 98 inci 
ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 

' gereğince, bir Mecl'is araştırması açılmasını saygı ile 
arz ederiz. 

Fehmi Memişoğlıu 
Rize 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Sümer Oral 
Manisa 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Cemal Özıdemir 
Tokat 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

. Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Salblt Batümlu 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

M. Muraıt Sökmenoğlu 
Hatay 

Musa Öğün 
Kars 

Arife Necla Tekine! 
İstanbul 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Ahımet Süter 
İzmir 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önrege, gündemde yerini alacak ve Meclis •araş
tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüsüne, sı
rasında yapılacaktır. 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkereleri ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1159, 3/1062, 3/1061) (S. Sayısı : 505; 506; 507) 
ile Adana Milletvekili Cüneyt Canver ile İçel Millet
vekili AH İhsan Elgin'in Yasa Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporunun (3/1144) (S. Sayısı : 
508) Komisyona iadesine ilişkin Karma Komisyon 
Bakanlığı tezkeresi. 
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BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karıma Komisyon Başkanlığının, 
İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş bir tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemlin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» 'bölümünün 3 üncü, 
4 üncü Ve 5 inci sırasında 'bulunan ve Sıra Sayısı 505, 
506 ve 507 olarak dağıtılmış 'bulunan Adana Millet
vekili Cüneyt Canver ve 6 ncı sırasında bulunan ve 
Sıra Sayısı 508 olarak dağıtılmış bulunan îçel Mil
letvekilli Ali İhsan Elgindin yasama dokunulmazlıkla-

1. — İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu' 
na kınama cezası istemi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İstanbul Millet
vekili Sayın Günseli Özikaya'nın, Başkanlığımıza bir 
başvurusu olmuştur. 

Genel Kurulun 25.12.1986 tarihli 52 ncl Birleşi
minde, Sayın Günseli Özikaya'nın kürsüdeki 'konuş
ması sırasında 'Sayın Behiç Sadi Abbasoğlu'nun, ken
disine kaba ve yaralayıcı söz sarf ettiğini belirterek, 
bununla ilgili tutanağın 'bir örneğini Başkanlığımıza 
göndenmiiştir. 

Tutanak, Başkanlıkça da tetkik edilmiş ve sarf 
edilen sözün, İçtüzüğün 'kınama cezasına ilişkin 136 
ncı maddesinin üçüncü bendindeki «iKalba ve yarala
yıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak» 'kısmına 
uygun görülmüştür. 

Sayın Behiç Sadi Abbasoğlu salonda mı efendim? 
BEHİÇ SADÎ ABBASOĞLU (İstanbul) — Bura

dayım. 
' BAŞKAN — Buradalar. 

Sayın Abbasoğlu, 25.12.1986 tarihli 52 nci B'Me-
şiımd'e Sayın Özkaya kürsüde konuşurken, sizin ta
rafınızdan kendisine «terbiyesizlik yapıyorsun» şek
linde ve tutanaklarada aynen geçen, ancak, gürültü
lerden, Başkanlıkça düyulamayan bir söz sarf edil
miştir. 

Kınama cezası, İçtüzüğün 139 uncu maddesine gö-. 
re, Genel Kurulun oyu İle verileb ilmektedir. Ancak. 
bundan önce, böyle bir cezaya uğratılması teklif edi
len milletvekilinin, savunma yapma veya bunu ar
kadaşına yaptırma hakkı vardır. 

ruiın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Kom'isyon raporlarının, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre, bir defaya mahsus olımak üzere Kar
ma Komisyona geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Karma Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Söz konusu raporlar, İçtüzüğün 89 
uncu maddecine göre, bir defaya mahsus olmak üze
re Karma Komisyona geri verilmiştir. 

Sayın Abbasoğlu, savunmanızı yapacak mısınız 
efendim?. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Evet 
efendim, yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bir hanım millet
vekiline, bir başkasına yapamayacağım, söylemeyi 
uygun görmeyeceğim bir söz sarf etmiş olmam müm
kün değildir; bir sehiv olduğu kanaatindeyim. Muh
terem bir hanımefendi için bu kelimeleri kullanmış 
olamam; açıklıyorum ve saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeıim Sayın Abbasoğlu. 
Şimdi, (Sayın Abbasoğlu'na kınama cezası veril

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

bir önerim var : Zabıtlardan çıkarıldığı takdirde, ce
za verilmesin. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, tutanakların tetkik 
edildiğini ifade ettim ve gerekli (işlemi de yapıyorum 
efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— «Tutanaklardan çıkarılsın» diyor. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Başkan, «Tutanaktan çıkarıldığı takdirde ceza veril
mesin» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, kınama cezası verilmesini 
oylarınıza sunuyorum l Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞB3EN (Ordu) — Tuta
naklardan kalkacak mı, Sayın Başkan? 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 
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VI, — S] 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» bölümüne geçi
yoruz. 

Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan ve Doğ
ru Yol Partisi Grubuna düşen 'bir üyelik için, Doğ
ru Yol Partisi Grubunca, Muğla MiUetvekiii Sayın 
'Muzaffer ilhan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1. — Ankara Milletvekili M. S ey fi Oktay ve 52 

arkadaşının, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerin bütün 
boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve alınacak önlemle
rin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Ankara Milletvekili Mehmet Seyfj Oktay ve 52 
arkadaşının, laiklik ilkesine aykırı faaliye'fclerin bü
tün 'boyutlarıyla, ortaya çıkarılması ve alınacak ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerin
deki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?... Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Anayasanın 1 inci maddesi :" «Türkiye 'Devleti

nin bir Cumhuriyet» olduğunu 'belirledikten sonra, 
ikinci maddesi de Cumhuriyetin niteliklerimi göster
mekte; «Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» demektedir. 

Böylece, devletin laik bir cumhuriyet olduğu Ana
yasada açıklıkla belirlenmiştir. 

Ayrıca, Anayasa uygulamasında temel doğrultu
lan gösteren «Başlangıç» bölümünde de; «Hiçbir dü
şünce ve mülahazanın Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 
inkılapları ve medeniyetçiliğinim karşısında koruma 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan ve Doğru 
Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Doğru 
Yol Partisi Grubunca, Çorum Milletvekili Sayın Ali 
Ayhan Çetin aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve 
Doğru Yol Partisi Grubunla düşen bir üyelik için, 
Doğru Yol Partisi. Grubunca, Hatay Mİletvefcii Ba
yın Mustafa Murat Sökımenoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din 
duygularının Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle 
karıştırılmayacağı» ilkesi yer almıştır. 

Bu suretle, Atatürk ilke ve devrimleri devlet ya
pısının temeli kabul edilerek, bir balkıma laiklik için 
tehlikenin ne olabileceği dle vurgulanmıştır. 

Laiklik Türk ulusal devriminin özünü, karekterini 
oluşturan bir 'ilkedir. 

Bu ilke, Atatürk milliyetçiliği, çağdaşlaşma ve ulu
sal egemenliğin temel şartıdır. 

Laiklik, inanç ve ibadet özgürlüğünün güvencesi
dir. Laiklikte inançlara saygı vardır. Laik devlet, 
inançlar karşısında ayrıcalıktı davranmaz. 

Laikliğin' dinsizlikle ilişkisi yoktur. Nüfusunun 
yüzde doksandokuzu Müslüman olan Türk toplumu 
dçin, bunu düşünmek dahi mümkün değildir. Ancak 
laiklikte din, devlet işine karışamaz. Din kuralları dev
let yönetiminde egemen olamaz. 

Halkımızın ulusal bütünlük sağlanmasından çıkar 
kaybına uğrayacağını bilen iç ve dış sömürü odaklan 
ve ulusal bütünlüğümüze kastedenler, yakaladıkları 
her fırsatta cumhuriyetin laik niteliğine karşı çıkmış
lardır. 

inanç sömürüsünden medet uman bir kısım iki
yüzlü politikacılar da laikliği dinsizlik şeklinde gös
termeye çalışmışlardır. 

[Yaşadığımız ara dönem ve sonrasındaki bazı dü
zenleme ve uygulamalar laik cumhuriyet karşıtlarına 
fırsat vermiş ve laik cumhuriyet geleneklerini sür
dürmek isteyenleri de sindirmiş, âdeta tasfiye etmiş
tir. 
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Anayasanın 24 üncü maddesinde yer alan din kül
türü ve ahlak öğretiminin uygulamada .aldığı şekil 
laiklik ortadan kaldıracak bir altyapının ülkede ye
niden oluşmasına kapı aralamıştır. 

'Bilinerek veya bilinmeyerek sağlanan olanaklar 
nedeniyle, artık, eğitim 'birliğinden ısöz edilemez du
ruma gelinmiştir. Atatürk ve laiklik aleyhtarı, teok
rasi ve şeriat yanlısı ümmetçi bir eğitimle, onbinler-
ce gencin beyinleri yıkanmaktadır. Siyasal amaçlı legal 
ve illegal tarikat örgütleri, birçok Kur'an kurslarını, 
Kurian kursu derneklerini, kurs ve okul öğrencile
rine yardım derneklerine ait, çoğu yerde siteler baliin-
de inşa edilmiş, pansiyonları özel maksatlar güden 
eğitim ocakları haline dönüştürmüşlerdir. 

'Laik cumhuriyet aleyhtarı güçlerin örgütlü, sistem
li ve disiplinli 'bir biçimde çalıştıkları, ibasınıımızida 
büyük manşetlerle sunulmaktadır. 

Ülkede faaliyet gösteren bir kısım örgütlerin 
iran'dan, diğer bir kısmının ise Suudî Arabistan'dan 
ve daha birçok (merkezden çeşitli kanallarla büyük 
çapta maddî yardım aldıkları, beslendikleri belirtil
mektedir. 

Laiklik karşıtı güçlerin, devlet organlarında kad-
rolaşmakta olduklarını belirleyen göstergeler vardır. 

Devletin istihbarat örgütleri, hazırladıkları rapor
la tehlike sinyalleri vermektedirler. 

Öyle görünüyor ki, bütün bu şer faaliyetler ürün
lerini topluma sunmaya başlamıştır. 

Devletin Cumhurbaşkanı ile Başbakanı laikliğin 
anlamı ve ona karşı oluşan tehlikeler konusunda fark
lı teşhislere vardıklar izlenimini vermişlerdir. 

Bir devlet işinin çözümü için, Diyanetten fetva 
alınmasını önermeye cüret edilebilmektedir. 

Devletin Balkanı Mâmın laik olduğunu söyleye
bilmektedir. 

Belli kisveleri şeriatın bir simgesi haline getirerek, 
kitlesel tepkiler konulabiilmektedir. 

Bazı devlet dairelerinde toplu namazlar kılınabil-
mekte, mesai saatleri namaz saatlerine uygun şekilde 
düzenlenebilmekted ir. 

Tarikat örgütlerinin, cihat çağrısı yapmaya cüret 
edebilecekleri bir zeminin varlığına inandıkları göz
len mektedir. 

Toplum dinsel baskı altına alınmakta, yaratılan 
ortamda laikliği savunmak bir cesaret işi haline dö
nüşmektedir. 

Başka yollarla ülke ve ulus bütünlüğümüzü boza-
mayan güçlerin şeriatçılık eylemleriyle bütünlüğümüzü 
bozma ve laik cumhuriyeti yıkma amaçları doğ

rultusunda, önemli adımlar attıkları anlaşılmaktadır. 
Konu artık bir rejim sorunudur. 

Bütün bu gelişmeler, her şeyden ve herkes'tıen ön
ce, ulusal egemenliği temsil eden yüce Meclisi doğ
rudan ilgilendirmektedir. 

Meclisimizin sağlıklı önlemler «saptaması kaçınıl
maz olmuştur. 

lYüce Meclis konuya el koyarak, bu eylemlerin iç 
ve dış kaynaklarını araştırması, irtibatlarını sapta
ması, olayın tüm boyutlarıyla incelemesi ve aydınlı
ğa çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda tüm 
partileri ortak taVır almaya çağırıyoruz. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasını arz ve talep ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
M. Seyfi Oktay (Ankara) ve 

Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İstanbul Mil

letvekilli Sayın Tülay Öney lile Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Can, Başkanlığımıza gönderdikleri bi
rer tezkere ile, okunmuş bulunan Meclis araştır
ması önergesine katıldıklarını bildirmişlerdir; bu hu
susu bilgilerinize sunuyorum. 

Daha önce okunmuş bulunan aynı önergede bu 
şahısların isimleri bulunmamaktadır. 

H. BARUŞ CAN (Sinop) — Görevleri gerekçe
siyle bulunmamaktaydı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda hükümete, siya
sî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine 
söz variılecelktiır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Hasan Ce
lâl Güzel, buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
'(Gaziantep) —- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, SHP Grubunca verilen Meclis araştırması 
önergesi hakkında hükümet adına konuşmama başla
madan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarımdan alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Öner
ge SHP Grubu adına değil. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Araştırma önergesinde, özetle, irticaî 
faaliyetlerin arttığı ve bir rejim meselesi haline gel
diği konusunda bazı iddialarda bulunulduktan son
ra, Meclisin konuya el koyarak, bu eylemleri iç ve 
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dış kaynaktan araştırması ve tedbirler tespit etmesi 
istenilmektedir./ 

'Muhterem milletvekilleri, son bir aylık dönemde 
memleketimizde birdenbire bir irtica kampanyası 
başlatılmıştır. Malum türban tartışması bir anda ir
tica yaygarası haline gelmiş, oradan laik Cumhuriye
tin yıkılması tehdidi, rejim buhranı ve nihayet Cum
hurbaşkanına ve hükümete mektup verilmesi iddia
sına kadar olaylar büyütülmüştür. 

Bütün bu olan biteni, tabiî seyri içinde meydana 
gelmiş hadiseler olarak kabul etmek elbette müm
kün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin her türlü tehdide karşı korunması ve ge
rekli tedbirlerin derhal alınması için geliştirilmiş bir 
.istihbarat ve güvenlik ağı vardır. Bu mekanizma, çe
şitli devlet kuruluşlarının, günlük, haftalık ve aylık 
değerlendirme raporlarıyla muntazaıman çalışır ve 
olaylar takip edilir. Buna ilave, olarak, Anayasamı
zın 118 inci maddesine göre, Millî Güvenlik Ku
rulu her ay toplanarak, millî güvenliğiımizle ilgili me
seleleri görüşür. 'Bu toplantılardaki olağan gündem, 
Marksist - Leninist, irticaî ve bölücü faaliyetleri de 
ihtiva eder. Ayrıca, zaman zaman araştırma rapor
ları düzenlenir. 

20 Haziran 1986 tarihinde yapılan Millî Güven
lik Kurulu toplantısında, Sayın Cumhurbaşkanı, ir
ticaî faaliyetler (konusunda bir değerlendirme yapı
larak:, kurulun bundan sonraki toplantı s ma 'takdimi
ni istemişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanının direktifle
rine göre MİT Müsteşarlığı tarafından irticaî faali
yetlerle ilgili bir değerlendirme, 25 Temmuz 1986 
günü yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısında 
ele alınmış ve hükümetçe, Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliğinin koordinatörlüğünde teşkil edile
cek bir komisyonun, irticaî faaliyetlere karşı alın
ması gereken tedbirleri tespit etmelk üzere bir rapor 
hazırlayarak kurula getirmesi kararlaştırılmıştır. 

Millî Güvenlik Kurulunun bu kararı, -Başbakan
lığın onayı ile uygulamaya konularak, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğinin koordinatörlüğün
de, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, MİT Müste
şarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlı
ğı, Dışişleri 'Bakanlığı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı ve Di
yanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden meydana gelen 
bir üst komisyon kurulmuş ve çalışmalarını tamam
layarak, söz konusu rapor hazırlanmıştır. (SHP sı
ralarından gürültüler) 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
bakanın onay yetkisi yok. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bu rapor Millî Güvenlik Kurulunun 
27 Aralık 1986 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 
tasvip edilen tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmış
tır. (SHP sıralarından gürültüler) 

Görüleceği gibi... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — ... hükümetin ve normal usullerin dı
şında hazırlanmış bir rapor bahis konusu değildir. 

Raporda özetle şu hususlara yer verilmektedir: 
Anayasa ve kanunlardaki, laiklik hakkındaki hüküm
lerle başlıca iki maksadın gerçekleşmesi istenmiş
tir. 

1. Türkiye Cumhuriyetinin temel ve esas nite
liklerinden biri olan laikliğin her hal ve şartta devam 
ettirilmesi ve korunması. 

2. Kişilerin din ve vicdan hürriyetlerinin, te
mel hak ve hürriyetlerden olduğu; Anayasanın ve 
kanunların teminatı altında bulunduğu ve korunduğu 
keyfiyeti. 

İrtica, genel olarak, geri dönme, yapılan bir ye
niliği istemeyerek eskiye dönmeyi isteme şeklinde 
aç'.kılammakita; ayrıca, mevcut düzenli yıkarak, yerine 
teokratik düzen kurma mamasında kullanılmaktadır. 

KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) — 
Yalan mı? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂ GÜZEL 
(Devamla) — İrticaî çalışmalar, dün olduğu gibi 
bugün de vardır ve Türkiye Cumhuriyetinin varlı
ğına paralel olarak gelecekte' de olacaktır, özellik
le yurt dışında teşkilatlanan irticaî odaklar, kitle
leri tahrik ve teşvik etmektedirler... 

İrtica konusunda üzerinde titizlikle durulması ge
rekli husus, günümüzdeki irtica kaynağının, dinî 
görevini yerine getiren vatandaşların inanç ve iba
detlerinde değil; dinî şahsî menfaatlerine alet ede
rek, toplumu yönlendiren kimselerin faaliyetlerinde 
aranması gerektiğidir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Tedbirler alınmaktadır ve ilave tedbirler de ge
rektiğinde alınmalıdır; fakat alınacak tedbirlerim, 
dindar halik kitlelerine menfi şekilde tesir etmemesi
ne, devletin laikliğinin dine karşı olmadığı fikrinin 
açık bir şekilde ortaya konularak, devlete ve reji
me küskün bir kitle meydana getirilmemesine itina 
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edilmelidir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Netice olarak, «irticaî faaliyetlerin henüz, devle-
'tin, siyasî, kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını et
kili şekilde tehdit edecek bir güce ulaşmadığı değer
lendirilmektedir» denilerek, lüzumlu tedbirlerin alın
ma zaruretine işaret edilmektedir. 

Nihayet, devlete bağlı dindar vatandaşlarda, dev
letin dine karşı olduğu intibaını oluşturmamak ve 
yurt içindeki irticaî unsurların, bunun istismarını 
yaparak, daha fazla güçlenmesine meydan vermemek 
gerektiği de tespit edilmiştir. 

Şurasını hemen ifade edelim ki, rapordaki bu 
teşhis ve tespitlere aynen iştirak ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son olarak hazırlanan iki gü
venlik raporundan bazı tespitleri aktararak sözleri
me devam etmek istiyorum': «Bugün için PKK'nın 
Güneydoğuda, bir ölçüde de TKP-ML partizanın 
Tunceli ve çevresinde yürüttüğü şiddet eylemleri dı
şımda, Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit edecek ni
telikte yaygınlık kazanabilecek terör vasatı ve or
ganize unsurları oluşmuş bulunmamaktadır. Eylül 
1980 üzerinden geçen altı, sene içerisinde (meydana 
gelen olayların grafiği de bu durumu teyit etmekte
dir. 

Bununla beraber, Türkiye'ye gecikmeksizin akse
den 1968 Avrupa öğrenci hareketlerinin, ülkemizde 
silahlı mücadele taraftarı örgütlenmelerin kurulması
na vasat hazırladığı bilinmektedir. Bu itibarla, top
lumun en dinamik gücünü oluşturan gençliğin, baş
langıçta, belirli taleplerinden kaynaklanan muhalefet 
göstergesi teşebbüslerinin, dış etkenlerin de devreye 
girmesiyle, zaman içerisinde karakter değişikliğine 
uğraması, öğrenci sorunlarına önem ve ciddiyet ka
zandıran bir mahiyet taşımaktadır. 

İçerisinde bulunulan şartların da tesiriyle, 12 Ey
lül sonrası öğrenci kesimine hâkim olan sessizlik, der
nek kurma müsaadesiyle, haraketliliğe dönüşmüş
tür. Bilahara aşırı solun yönlendirmesiyle, Kasım 
1986 içerisinde YÖK Kanunu aleyhine yürütülen faa
liyetler, İstanbul ve İzmir'den Ankara'ya yürüyüş, 
bildiri dağıtılması, protesto telgrafları, üniversiteye 
çelenk konulması, imza kampanyası, yemek boyko
tu ve nihayet açlık grevi gibi bir dizi eylemlerin ger
çekleşmesine yol açmıştır. Antrparantez, SHP'nin ba
zı teşkilatları da, maalesef, bu eylemleri teşvik et
miştir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Hareketler dinamizmini kaybetmeden... 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Me< 
sek?.... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ... bu defa türban konusundaki tepki
ler, öğrenci hareketlerinde ikinci bir cephenin açıl
masına sebep olmuştur. 

HÜSEYİN AVNÎ 'SAĞESEN (Ordu) — Senin 
kelleni de alır onlar, merak etme. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
'(Devamla) — Böylece, maksatları farklı her iki 

, hareket, hedef ve menfaat birliği saikiyle sessiz bir 
anlaşma ve dayanışma görüntüsü vermektedir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri) (Marksist - Leninist ve 
terörist kesimin, türban konusundan kaynaklanan 
faaliyetlere gösterdiği suskunluğun tek bir hedefi 
olduğu düşünülmektedir; o da, 1980 öncesi olduğu 
gibi, karşıt gruplarla zıtlaşma yapmadan iktidarın 
yıpratılmasının, iç güvenlik ve huzur ortamının sar
sılmasının, neticede sağ - sol muhalefet cephesinin 
yaygınlık kazanmasının denenmesidir. Antrparantez, 
nitekim ideolojik saikli olmasa da, iktidarın yıpra-
tılmasına müteveccih müşterek hareketi, bu araştır
ma önergesi münasöbetiyle de maalesef 'bugün müşa
hede etmekteyiz. 

«Federal Almanya'da TKP'nin yan kuruluşu 
FİDEF ile (AMGT) Avrupa Millî Görüş Teşkilatı
nın, işbirliği doğrultusunda temas kurmaları; tür
ban yasağı ile ilgili boykotun, İstanbul Üniversitesin
de TKP - İleri mensubu öğrencilerce yönlendirilmesi 
ve TKP, PKK'nın müşterek bildirilerinde bu tema
yüllerin görülmesi, hareketlerin ve olayların çok yön
lü tahlillerini zorunlu kılmakta olup, bu meyanda 
bazı provofca'fcif ımıaksatila eylemlere karşı güvenlik 
kuvvetlerinin dikkatli olması gerekli görülmektedir» 
denmektedir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Biraz da Nak-
şibendîleri anlat. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Yürek 
ister... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Diğer taraftan, son zamanlarda bazı 
yayınlarla irtica konusu işlenirken, özellikle devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılan faaliyetlerin ele 
alınıp, bunların istismar edilmesi, aslında, devlet 
ile vatandaş arasındaki bağın zayıflaması ve devlete 
küskünlerin çoğalmasına yönelik bir faaliyet olarak 
görülmektedir. 

irtica konusunu devamlı olarak gündeme getiren 
bazı çevreler, tıer dinî hareketi irtica alarak vasıf-
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Iandırmaıkta ve devlet imkânlarıyla bu faaliyetlerin 
desteklendiğini iddia ederek, laikliğin elden gittiği 
propagandasını işlemektedirler. 

Ülkemiz ne zaman iç huzura kavuşsa, ne zaman 
ekonomik gelişme hızlansa, içte ve dışta irtica ola
yı günün 'konusu olarak ortaya çıkartılmaktadır. Bu 
tesadüf değildir. (ANAP sıralarından' «Bravo» ses
leri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Başta Cumhur
başkanı söylüyor bunu. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Cum
hurbaşkanı söylüyor, Cumhurbaşkanı söylüyor. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bırak o hikâyeyi. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂ GÜZEL 
(Devamla) — Değerli Milletvekilleri, insan haklarına 
saygılı ve demokratik rejimle yönetilen ülkelerde en 
önemli ilkelerden birisi de, laiklik ilkesidir. Laiklik, 
devletiımizin de temel ilkelerinden birisidir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Keçeciler'in 
sesi. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bu ilkenin tabiî neticesi ise, devlet 
idaresinde dinî kaidelere uyma zaruretimin bulunma
masıdır. Bunun yanında, devletin de, fertlerin inanç 
ve kanaatlerine saygılı olması, bunları baskı altına 
almaması, devletçe fertlere tam bir din ve vicdan hür
riyeti tanınmış olması gerekir. 

HÜSEYİN AVNI SAÖESEN (Ordu) — Bu, dev
letin müdahalesi değil mi? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Teşkilatının kabul ettiği ve Türkiye'nin de 
imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinan 
18 inci maddesinde, «Her şahsın fikir, vicdan ve din 
hürriyetine hakkı vardır. 'Bu halk, din veya kanaat 
değiştirmek hürriyetini, dinimi veya kanaatini tek ba
şına veya topluca, açık veya özel surette, eğitim, 
öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle açıklama hür
riyetini gerektirir» hükmü yer almıştır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Evet. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Şimdi mi hatırla
dınız onu! 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Anayasamızın başlangıç bölümü ile 
2, 14, 24, 25, 26, 69, 136 ve 174 üncü maddeleri; 
Türk Ceza Kanununun 163, 175 ve 178 inci mad
deleri; 6187, 2820, 2908 ve 1739 sayılı kanunlar la
iklik konusuyla ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 
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I Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün 
I laiklik, din ve vicdan hürriyeti konularındaki fiıkir-
I leri de bilinmektedir; sadece bir tanesine işaret ede-
I Um: «Laiklik, sadece din ve dünya işlerinin birbirin-
I den ayrılması demek değildir; bütün vatandaşların 
I vicdan, ibadet ve din hürriyetini tekeffül eder.» de-
I mektedirv 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Kim engel olu-
I yor? 
I DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I (Devamla) — Şu hususu, üstüne basa basa yüksek 
I huzurlarınızda ifade etmek istiyorum: Hükümetimiz, 
I insan halklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağ-
I lı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
I Türkiye Cumhuriyetini, bu nitelikleri ile benimsemiş, 
I geliştirmeyi ve yüceltmeyi kendisine esas hedef it-
I tihaz etmiştir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
I alkışlar) 

I H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kargalar güler, kar-
I galar!... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I (Devamla) — Atatürkçüyüz, laikiz, laiklikten yana-
I yız; laik devlet anlayışından asla taviz vermeyiz, 
I bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. (ANAP sı-
I falarından «Bravo», sesleri, alkışlar) 

AYHAN 'FIRAT (Malatya) — Keçeci ler'e de söy-
I leyin. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I (Devamla) — Hükümet programımızda da belirttiği-
I miz gibi, laikliği, manevî değerlerin korunmasında; 
I vicdan, dinî inanç ve ibadet hürriyetinin uygulan-
I masında ve dinî kültürün geliştirilmesinde kısıtlayıcı 
1 unsur olarak anlamıyoruz; nitekim, Anayasamız da 
I bu şekilde düzenlenmiştir. 

I Sayın milletvekilleri, araştırma önergesindeki bazı 
I iddialara da temas etmek istiyorum. Anayasanın 24 
I üncü maddesinde yer alan, din kültürü ve ahlak öğ-
I retiminden yanayız ve önergedeki iddialara hiçbir şe-
I kilde iştirak etmiyoruz. Bizzat Atatürk'ün bu konu-
I daki direktiflerini burada hatırlatmak, sanıyorum 
I faydalı olacaktır; şöyle demektedir: «Bizde ruhban-
I lık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve dinimizin ahkâmı-
I nı mütesaviyen öğrenmeye mecburuz. Her fert, di-
I nini, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muh-
I taçtır; orası da mekteptir.» 
I Görüldüğü gibi, Atatürk, toplumumuzun istisna-
I sız bütün fertleri için dinimizi öğrenmenin önemine 
I işaret etmiş, bunun nerede yapılması gerektiğini de 
I göstermiştir.] • . 

;. çırağa» 
41 — 
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Okullarda yapılacak din öğretimini, millî birliği
mizin, din bütünlüğümüzün gereği saymış, tek tip 
eğitimin çözümü olarak görmüştür. Bu bakımdan, 
önerge sahibi değerli arkadaşlarımızın, 1982 Anaya
sası ile, din kültürü, ahlak öğretiminin mecburî ola
rak uygulanması olayını, «eğitim birliğinden söz edi
lemez duruma gelinmiştir» şeklinde değerlendirmeleri
ne, hükümet olarak katılmamız mümkün değildir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Aksi
ne, bu uygulama ile eğitim birliği sağlanmış, bir kı
sım gençlerimiz sınıflarda din kültürü ve ahlak ders
lerimi takip ederken, diğerlerinin onlardan ayrılma
ları önlenmiş; dini öğrenen öğrenmeyen ayırımı or
tadan kaldırılmış; dinli - dinsiz tartışmaları sona er
dirilmiştir. Bu itibarla, okullardaki mecburî din eği
timi uygulamasını gerçekleştirenleri, başta Sayın Cum
hurbaşkanımız olmak üzere, bu vesile ile, bir kere 
daha şükranla anıyor, aynı duyguların büyük mil
letimizce de paylaşıldığıına olan inancımızı belirt
mek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, değerli arkadaşlarımızın önerge
lerinde yer alan, «Atatürk ve laiklik aleyhtarı, teok
rasi ve şeriat yanlısı, ümmetçi bir eğitimle onbinlerce 
gencin beyinleri yıkanmaktadır» iddiasına katılma
mız da imkânsızdır. Hükümetimizin, din eğitimi uy
gulamasında köklü değişiklikler yapmış, yeni mo
del ve statüler ortaya koymuş değildir. 1946'lardan 
bu yana varlığını devam ettiren din eğitimi kurum
ları, hemen hemen aynı program ve kadrolarıyla bu
gün de vardır. 

EROL AGAGİL (Kırklareli) — Faysal Finan: 

sal!... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Genel olarak, bazı çevrelerce bu ku
rumların mevcudiyetinden duyulan rahatsızlığın fa
turasını ANAP iktidarına kesmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Birer Cumhuriyet müessesesi durumunda bu
lunan ve her hafta göndere çekilen ayyıldızlı bayra
ğımızın. gölgesinde İstiklal' Marşımız okunarak ders
lere başlanan din eğitimi kurumlarımızı ve bu ku
ruluşlarda görev yapan Cumhuriyet kadrolarını, di
ğer ortaöğretim kurumlarında aynı görevi yürüten 
öğretmenleri ve nihayet 55 bin camide, devletine bağ-

. lı vazife ifa eden din adamlarını kamuoyu önünde 
karalamaya, bu suretle amme vicdanında yaralar aç
maya kimsenin hakkı olmamalıdır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şunu da belirtmek isterim ki, din adamlarımıza 
güveniyoruz. (ANAP .sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Plolemik yapma. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Önergede yer alan «laiklik karşıtı güç
lerin devlet organlıarında kadrolaşmakta olduklarını 
belirleyen göstergeler. bulunduğu» iddiası da, bütün 
devlet memurlaraıı töhmet altında bırakan, som de
rece üzücü ve talihsiz bir ifadedir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Dema
goji yapma.* 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL' 
(Devamla) — Devletin üst yönetim kadrosu içinde, 
Cumhuriyet ilkeleri dışında faaliyette bulunan tek bir 
kişi dahi gösterilemez, Müphem ifadelerle, dürüst 
ve vatansever devlet memurlarını bu şekildeki mü
cerret iddialarla küstürmek, kimseye bir şey kazan
dırmayacaktır,! 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ortİu) — Evra-
nosoğlu'ndan ne. haber? (SHP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, diğer iddia
ları tek tek cevaplandıracak zamanımız yok. Ancak, 
insaf sahiplerine, ellerini, saplantısız, peşin hüküm
süz, hür vicdanlarına koyarak, şu suallerimizi cevap
landırmalarını rica ediyorum... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Araştırmayı biz 
istiyoruz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Hangi hareketlerimizle irticaa destek 
olduk, ıhangi irticaî faaliyete göz yumduk? Yıllardır 
bu memlekette irticaî faaliyetler yoktu da biz mi çı
kardık? (SHP sıralarından «Evet, evet» sesleri) Bu 
kadar kurs, yurt, pansiyon üç senede mi açıldı? Fa
lanca kişi yurt dışında laikliğe aykırı vaazlarına bi
zim dönemimizde mi başladı? (SHP sıralarından «Evet, 
evet» sesleri) Filanca dinî grup, tarikat, örgüt üç yıl 
Önce yoktu da, bu dönemde mi kurulup faaliyete geç
ti? (SHP sıralarından «Evet, evet» sesleri, gürültüler) 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Onlar Demirel'in 

zamanında 'başladı. 
IBAŞKAN — Lütfen efendini dinleyelim. 

EROL AĞAGÎL .(Kırklareli) — Sorularına cevap 
veriyoruz. 

(DEVLET ıBAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
^Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bütün bu mü
lahazaların ışığında özetle şu hususları belirtmek is
teriz : İrtica, bugün için ciddî bir tehlike değildir; fa
kat potansiyel bir irtica tehlikesi vardır ve kati şekil
de kontrol altındadır. Türkiye'de irticaî faaliyetler 
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artmayacaktır. Heveslileri varsa, Türkiye'nin kanunla- I 
rı ve güvenlik kuvvetleri bunlarla başa çıkabilecek ka
pasitededir. Açıkça ifade edelim ki, devletin düzenini 
dinî kaidelere dayandırmak isteyenlere müsaade et
meyiz. I 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sizsiniz başında... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — İrtica ile dinî inançları da iyi ayırt et- I 
mek lazımdır. Beyaz nerede biter, siyah neremde başlar, 
bunu iyi tefrik edemezsek, Maşerî Vicdanı zedeleriz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESBN (Ordu) — Siz gös
terin. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
ı(Devamla) — Laikliğin dinsizlik olarak gösterilmesi, 
irticaî hareketlerin ilk basamağı ve en önemli dayana
ğıdır. Eğer, laiklikle din düşmanlığı arasındaki sınırı 
iyi koyamazsak, ancak irticaî unsurların emellerine I 
'alet oluruz. J 

Türkiye, modern, laik bir ülkedir. Sayın Başbaka- j 
nımızm her zaman ifade ettiği gibi, Türkiye'yi, ileri, 
modern bir ülke yapmaya azmettik. I 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESBN (Ordu) — Sömür
ge yapmaya azmettiniz ve başardınız. 

(DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bu, hükümet programında da ifade et
tiğimiz siyasî iktidarımızın temel sloganıdır. İrtica, 
geriye dönüş demektir. Türkiye'yi, bulunduğu geliş
me, kalkınma ve modernleşme yolundan geriye dön
dürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. (ANAP sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye, kara bir 
ülke değildir, olmayacaktır da. Türkiye, apak, bembe
yaz bir ülkedir ve bu aklığı, beyazlığı sonuna kadar da j 
devam edecektir. 

'Muhterem milletvekilleri, Türkiyemizde son za
manlarda oynanan oyunu iyi teşhis ve tespit etmek I 
lazımdır. j 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESBN (Ordu) — öyle ise 
önergeye, «evet» demek lazım. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
((Devamla) — Gittikçe gelişen, büyüyen, ilerleyen Tür
kiye'nin ilerlemesini durdurmak isteyenler vardır. İr
tica tartışmalarının kısmen de olsa dış odaklardan 
kaynaklandığına şüphe yoktur. Tarih boyunca Tür- I 
kiye'nin bazı iç meselelerini kendi siyasî menfaatleri I 
için şu veya bu istikamette istismar etmek isteyen, bu I 
gelişmelere kendi doğrultusunda yön vermek için gay
ret sarf eden dış güçler olmuştur; şimdi de, Türkiye' 
deki irtica tartışmalarının arkasında bâzı yabancı un- | 
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surların da bulunduğunu teşhis etmek zor değildir. 
Bunları iki grupta mütalaa etmek isabetli olur. 

'Birind'si, kendi dinî veya siyasî akidelerini yay
mak için Türkiye dahilinde faaliyet gösteren yaban
cı unsurlardır. Bunlara cevabımız şudur : Biz nasıl 
başjka ülkelerin iç işlerine karışmamaya itina ediyor
sak, devletler hukukunun bu temel ilkesini nasıl ti
tizlikle uyguluyorsak, başkalarının da bizim iç işle
rimize karışmamasına aynı derecede dikkat gösteririz 
ve bütün devletlerden bu konuda aynı dikkati bekle
riz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESBN (Ordu) — Onu bize 
Söylemeyin, İran'a söyleyin, İran'a. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Her ülke kendi rejim'ini ve anayasal dü
zenini kendisi tayin eder. Biz, farklı rejimlere sahip, 
farklı ideolojileri veya inançları temsil eden ülkeler 
arasında, karşılıklı menfaate dayanan iyi münasebet
ler tesis edilebileceğine ve işhirliği sağlanabileceğine 
inanmışızdır ve bu düşüncemiz, şimdiye kadarki dış 
münasebetlerimizin tanziminde takip ettiğimiz temel 
yaklaşımı teşkil etmiştir. Bir kere daha ifade edelim : 
Türkiye ile gerçek dostlu'k ve işbirliği arzu eden ül
keler, iç işlerine karışmamak ilkesine saygı gösterme
nin, bu dostluğun en temel icabı olduğunu idrak etme
lidirler. Esasen, ikili resmî temaslarımızda, sözünü et
tiğim ülkelerin hepsi bu il'keye saygılı olduklarını bize 
ifade etmektedirler. 

İBAHRÜYE ÜÇOK (Ordu) — Hiç de değil. (SHP 
sıralarından 'gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
'DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

'(Devamla) — Kamuoyuna yapılan resmî beyanların 
ve açıklamaların, bize ifade edilen bu resmî görüş
lerle uyum içinde olmasını beklememiz de tabiîdir; 
ancak, beyanları değerlendirirken, gerçekte ne söylen
diğini araştırmaya, davranışlarımızı ve tepkierimizi 
'soğukkanlı ve akılcı şekilde ifade etmeye dikkat edi
yoruz. 

Diğer bazı dış çevreler ise, konusu ve muhtevası 
ne olursa olsun, her fırsatta Türkiye aleyhine faali
yette bulunmayı ve istismar konusu yapabilecekleri 
her vesileyi kendi siyasî maksatları için kullanmayı 
âdet edinmiş olanlardır. Bunlar, bir gün insan hak
ları konularını, diğer bir gün etnik meseleleri, başka 
bir zaman da dinî konuları istismar etmeye çalışırlar. 
Türk'iye aleyhine kullanamayacakları konu, işbirliği 
yapamayacakları grup yoktur. Onlar için, Türkiye'ye 
zarar verecek, Türkiye'nin menfaatlerini zedeleyecek 
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her konu mubahtır. Bunlara da cevabımız şudur : 
Türkiye'yi yıpratmak isteyenlerin, somutta hüsrana 
uğramaları kaçınılmazıdır; geçmişte de böyle olmuş
tur, gelecekte de böyle olacaktır. 

Bir de, demokrasi ve insan hakları etiketi altında, 
bu gibi yıkıcı, bölücü cereyanların topraklarımızda 
filizlenmesine, örgütlenmesine ve faaliyet göstermesi
ne müsamaha edenler var. Kendi ülkelerinde kamu 
düzeninin korunmasına titizlik gösterirken, başka 

•i 

ülkelerin, hatta dost ve müttefik ülkelerin kamu dü
zenlerini tahribe yönelik faaliyetler karşısında sessiz 
kalmak ve hatta bu faaliyetleri, demokrasi etiketi al
tında müsamaha ile karşılamak, Batı sisteminin temel 
felsefesi ile çelişen bir çifte standart uygulamaktır. 
Biz, dost ülkelerden bu konuda daha hassas bir dav
ranış bekliyoruz ve bunu dostluğun bir icabı sayıyo
ruz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bekle, bekle. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bir defa da
ha tekrarlıyorum : Türk Devleti laik bir devlettir; an
cak, Türk Milleti, Türk halkı büyük çoğunluğu ile 
Müslüman'dır. İrticaa karşı olduğumuzu her zaman 
söyledik; ama irtica maskesiyle, bu memlekette ina
nanların vicdanlarına da gölge düşürmeyiz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İrtica bahane
siyle, Türk halkının inanışları üzerine ambargo koy
durmayız. Herkes, bu ülkede, inanmaya ve inancını 
yaşamaya devam edecektir. Samimi inanan insan
dan, Müslümandan kimseye bir kötülük gelmez. Geç
mişte çok söylenmiştir, biz de tekrarlayalım : Bu 
memlekette her inanan, göğsünü gere gere «Elham
dülillah ben Müslümanım» diyebilmelidir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu olayların, içteki tahrikçileriyle dıştaki tertipçi-
leri bilsinler ki, (SHP sıralarından «Bazıları, bazıları» 
sesleri) Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle, 
'bölünmez bir bütün halinde, birlik ve beraberlik için
de, kalkınmasına, büyümesine devam edecektir. Bu
nun için de gerekli her türlü tedbiri almaktan çekin
meyiz. Huzurumuzu bozamayacaklardır. Devletimiz 
güçlüdür. Hükümetlimiz ve siyasî iktidarımız Türki
ye'nin meselelerine hâkimdir. 

(Sayın milletvekilleri, son bir aydır Türk kamuo
yunu meşgul eden meselelere balkınız!.. Katiyen kü
çümseyerek söylemiyorum; tehlike varsa, tedbiri el
bette alırız. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Ne zaman?.. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Ancak, 20 nci asrın son çeyreğinde, 
1987 yılında herkes bilgisayarlar, uzay araştırmaları ile 
uğraşırken, bizim memleketimize reva görülen, türban 
tartışması olmuştur. Bunu normal görüyor musunuz? 
Bu tartışmaların halkımızı sıktığını, usandırdığını, bık
tırdığını fark etmiyor muyuz? (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Cevabı
nı siz vereceksiniz, biz değil. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Türkiye'nin temel meseleleri vardır. Bir 
taraftan «(Batı'ya yetişelim, muasır medeniyet çizgisi
ne gelelim» diyoruz, bir taraftan da türbanla uğraşıyo
ruz! Bu şekilde Türkiye'nin hangi meseleleri halledi
lebilecektir? (SHP sıralarından gürültüler) 

İKÂZIM İPEK (Amasya) — Siz her şeyi düşü
nün. 

tH. BARIŞ CAN (Sinop) — Sana öyle geliyor. 
BAŞKAN — Lüfifen sayın milletvekilleri... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Sayın Başbakanımızın dediği gibi, mil
letimiz, bütün olan bitenleri mazlum bir sessizlik için
de sabırla, tevekkülle takip Ediyor; ancak, bunları çok 
iyi biliyor, anlıyor ve her zaman olduğu gibi, en doğ
ru kararı veriyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — İki gün 
evvel verdi. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi olarak, kuruluşumuzdan.ve iktidara 
gel'işimizden itibaren, hep kavgasız, barış, huzur ve 
sevgi dolu bir Türkiye için gayret gösterdik. Ana 
misyonumuz, daima yaralan sarmak, birlik ve bera
berliği sağlamak ve birleştirmektir; hiçbir zaman ayı
rımcı oîma'dık. 

HÜSAMETTİN C1NDORUK (Samsun) — Ya
sakları kaldırın o zaman. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Biz, hangi konuda olursa olsun, kavga
dan yana değiliz, hiçbir zaman da olmayacağız. Tür
kiye'nin meselelerinin bir hoşgörü ortamı içerisinde 
halledilebileceğine samimiyetle inanıyoruz. 

Demokrasinin temel unsurlarından birisi ve en 
önemlisi, cemiyette müsamaha ve saygının yerleşme-
sidir. Bu inancı yürekten benimsediğimiz; peşin hü-
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kümleri, saplantıları, özellikle bilgili ve daima haklı 
görünme tutkusunu terk ettiğimiz takdirde, demokra
simiz ve siyasî re/imimiz daha da güçlenecek, böy
lece, özlemini çektiğimiz seviyeye erişecektir. 

Üç senede demokraside çok mesafe aldık. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) - Sana öyle geliyor. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) —, Ancak, akılcı, zikzak yapmayan bir po
litikayla Batılı demokrasiye, insan haklarına, demok
ratik ve siyasî anlayışa gelmek mümkündür; Batılı 
ülkeler de ancak bir mücadeleden sonra o noktaya ge
lebilmişlerdir. 

Şunu hemen ifade edelim ki, demokrasi olmayan 
yerde çağdaşlık olmaz; eski monarkların şatolarında 
da, modern dukaların akşam kulislerinde de çağdaş
lık olmaz; Batılı olma özlemi içindeysek, meseleyi 
Batılı ölçüler içinde düşünüyorsak, aynı ölçüleri bu 
memlekette de kullanmamız lazımdır; çifte standart
lar uygulayarak bir yere varmak mümkün değildir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yasak
ları kaldırın, yasaklar ne oluyor? 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Yasaklar ne olu
yor, yasaklar? 

(DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Biz iktidara, sadece ekonomik mese
leleri çözmek için gelmedik; biz, TürkiyeYı ileri, mo
dern, demokratik, demokrasiye gerçekten inanmış bir 
ülke haline getirmeye çalışıyoruz. İmamlardan ürk
meyiz, yolumuzu da bu şekilde şaşırmayız, hak bil
diğimiz yoldan da hiçtir zaman ayrılmayız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA ÇORAPÇrOĞLU (Balıkesir) — Ya
saklar ne oluyor? 

IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, memleketimizde 
çeşitli şekillerde düşünen, inanan, yaşayan birbirinden 
farklı birçok insan var; dindar olanlar var, inançlı 
fakat fazla dindar olmayanlar var, modern hayata 
daha fazla intibak etmiş olanlar var. Biz, bu insanlar 
arasında ayrım yapılmasına ve bunların birbirinden 
kopmasına taraftar değiliz. Devlet nizamını ve kaide
lerini bozmadan, genel bir hoşgörü içerisinde, herke
sin inancına saygı göstererek, insanları severek, bir
birimize yaklaşarak, değişik inanç ve düşüncedeki in
sanların bir arada sevgi, saygı ve müsamaha ile kay-
naşa'bileceğine inanarak, millî birlik ve beraberliğimi
zi sağlamak mecburiyetindeyiz; zaten demokrasi de 
ibir çok seslilik rejimi değil midir? 
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| HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Ders 
I mi veriyorsun? 
I DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Bizim politikamızın temelinde insan 
I sevgisi vardır, inançlara saygı vardır, müsamaha var-
I dır; demokarsi içerisinde, zıtlaşmalardan değil, uz

laşmalardan ve birleşmeden yanayız. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞBSEN (Ordu) — Güldür

meyin. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 4 üncü 

I madde ne oluyor? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I ıflDevamla) — Her zaman söyledik : İnançları ne 
I olursa olsun, bizim için insanlar önemlidir. insanları-
I mızın inanışları ne olursa olsun, aralarındaki f arklı-
I liklardan doğan problemleri asgarîye indirmeye, bir-
I 'birlerine yaklaştırmaya, bir millet olmanın şuuruna 
I eriştirmeye, memleketim'izi, geçmiş tecrübelerden isti

fade ederek, birlik ve beraberlik içinde idare etmeye 
I çalışıyoruz; bunun için iktidar olduk, bunun için va-
I taydaşlarımızdan rey aldık. Son zamanlarda estirilen 
I havalar, bu birliği bozmaktan başka bir işe yarama-
I yacaktır. Meydana getirilmek istenen huzursuzluklarla, 
I 'bazı insanlarımızın, «İrtica gelecek ve bazı zorlama

lara maruz kalacaklar» diye korkuya kapıldığını bilî-
I yoruz; bazı insanlarımızın da, bu münakaşaların so-
I nunda kendi inanışlarına müdahale edileceği, mesela 

başörtülerin açılacağı şeklinde bir endişeleri olduğunu 
I da biliyoruz. Kesin tavrımızı ıher iki grup için de koy-
I duğumuzu söyleyelim; kimsenin inançlarına ve hayat 
I tarzlarına müdahale edilmeyecektir, buna müsaade et-
I meyiz. {ANAP sıralarından alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tabiî edilmeyecek. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Böyle bir yetkiniz 
yok, ödemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın efen-
I dım. 

IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I ı(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
I Muhterem milletvekilleri, devletin kaideleri dinî 
I esaslara dayanmaz, laiklik prensibi bunu gerektirir; 
I ancak, konulan bazı kaidelerin milletin çoğunluğuna 
I çok ters olmamasına, büyük kitleleri rahatsız etmeme-
I sine dikkat etmek lazımdır; demokrasinin icabı da bu-
I dur. Türiban meselesinin üniversitelerde ele alınışı da 
I 'bu hassas noktayla ilgilidir. Tabiî olarak, üniversite-
I İlerin de bir riizamı, intizamı olacaktır; ama hür dü-
I ışünce ortamı olması gereken üniversiteleri ortaöğretim 
1 kurumlarındaki disiplin anlayışı içinde mütalaa ede-
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rek sıkı şeklî kaideler koyarsak, bir yandan vatanda
şın vicdanı rahatsız olur, diğer yandan da bozguncu
lara ve bölücülere fırsat sağlamış oluruz. (ANAP sı
ralarından, «/Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, yeri gelmişken ifade edelim ki, siyasî ikti
darın ve Meclisin sorumluluk sahası dışında bir üni
versite düşünülemez; bu çarpıklığın da düzeltilmesi la
zımdır. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, geliniz, bu meseleyi günlük 
politikanın, siyasî 'hesapların dışına çıkaralım. Sami
miyetle söylüyorum, hükümet olarak biz, güvenlik me
selelerini siyasî şekilde mütalaa ötmek istemiyoruz. 
İnanınız ki, uzun vadede bu hesaplar kimseye fayda 
sağlamayacak, sadece güzel vatanımızda, sosyal ba
rışı, huzuru ve birliği bozmaya sebep olacaktır. Bu 
meselelerin (büyütülerek, genişletilerek gündemde tu-
'tulması, hiçbir kişiye, gruba ve partiye fayda sağlamaz. 
'Kimsenin, milleti daha fazla rahatsız ve huzursuz et
meye hakkı ve yetkisi de yoktur. Bunun için, araştırma 
önergesine hükümet olarak ret oyu verilmesinden ya
nayız. Kaldı ki, konuşmamın başlangıcında da izah 
ettiğim gibi, devletin .güvenlik kuruluşları bu meseleyi 
gerektiği gibi araştırmış ve ioap eden tedbirleri tespit 
etmiştir. Esasen, bu tedbirlerin büyük bir kısmı hü
kümetimiz döneminde .uygulanmaktaydı. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Meclise gerek yok 
mu? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Haydi Meclisi kapa
talım; o zaman kendiniz pişirin, kendiniz yiyin. 

ıDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Netice olarak, konunun siyasî istisma
rının yapılması yerine, gerektiğinde sadece irticaî fa
aliyetlerin değil, devleti tehdit eden çok daha tehlikeli 
diğer faaliyetlerin; yani Marksist, Leninist ve bölücü 
faaliyetlerin de ele alınmasıyla bir genel görüşmenin 
yapılmasının ve müşterek bir önerge ille konunun gün
deme getirilmesinin daha isabetli olacağına inanıyo
ruz. (ANAP 'sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekillerini, konuşmamın sonunda tek
rar saygılarımla selamlıyorum efendim. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

ıH. BARIŞ CAN (Sinop) — Tamam, getirin; MİT 
raporlarıyla değil ama, Meclis araştırması ile. Ona 
da varız, Meclis araştırmasıyla... 

İBAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grulbu adına Sayın Koksal Top

tan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
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Erdal İnönü, grupları adına söz isteminde bulunmuş
lardır. 

Sayın Koksal Toptan, buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna mensup 
milletvelkıMeri tarafından verilen Meclis araştırması 
önergesıi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmeden evvel, yüce heyetimizi saygıy
la selamlıyorum. (DYP sıralarımdan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, araştırma önergesıi, çok ke
sin ve net hatlarıyla, 'birtakım, ağır, önemli itham ve 
iddiaları içermektedir. 

Ülkemizde, ümmetçıi bir eğitimle onbinlerce gen
cin beynimin yıkandığı, ülkede faaliyet gösteren bir-
(takım örgütlerin İran'dan, bir kısmının Suudi Ara
bistan'dan yardıim almakta oildulkları, laiklik karşıtı 
güçlerin devlet organlarında kadrolaşmakta oldukları, 
devlet istihbarat örgütlerinin hazırladıkları raporlar
da tehlike sinyalleri, verdikleri, Cumhurbaşkanı ile 
Başbakanın, laikliğin anlamı ve ona karşı oluşan teh
like konusunda, farklı teşhislere vardıkları, toplumun 
dinsel baskı altına 'alınmakta olduğu, laik cumhu
riyeti yıkıma doğrultusunda önemli adımlar atıldığı 
iddia ve ithamları üzerinde mutlaka durmak lazım 
gelmektedir,.: 

Bu önergenin verilmesinden hemen sonra İstan
bul'da başlayan, daha sonra Konya ve diğer bazı il
lerimize de intikal eden olaylar, gösteriler, bu iddia 
ve ithamların daha da önemli hale ıgebMlmeslnim se
bebi olmuş ve gözler yüce Meclise çevrilmiştir. 

istanbul ve diğer illilerde meydana gelen olaylar
la ilgili olarak, öğrenci hareketleriyle ilgili olarak 
biraz evvel burada konuşan Sayın Bakan, Doğru Yol 
Partisi ile önerge sahibi SHP'nin bu önerge sebebiy
le bir ve beraber düşünmüş olmasıyla, öğrencıi hare-
ketıleri arasında 'bir irtibat kurmaya çalışmıştır. 

Doğru Yol Partisinin kaynağında, dününde ve bu
gününde anarşi yoktur? (ANAP sıralarından «Dünü 
var mı?» sesleri) Sayın Bakan, İstanbul'da, Konya'da 
meydana gelen olaylarla, bu Mecliste birtakım in
sanların, birtakım kişilerin mutlak irtibatını kurma
ya- çalışıyorsa, Doığru Yol Partisine değil, etrafına, 
çok yakınlarına bakmalıdır. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

H. BARİŞ CAN (Sinop) — Çok yakınlarınla bak
sın. 
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MEHMET ÜZDEMİR (Elâzığ) — Yarası olan 
gocunur. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Renge "bak, 
renge. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendimi', lütfen, müzakere
yi ihlâl e-diyoruz. Sayın Can, lütfen' efendim... 

KOKSAL TOPTAN (Devamda) — Değerli mil
letvekilleri, «laiklik» ve «irtica» kelimeleri, ülkemi
zin son kırk eli senesiinin, herhalde üzerinde tar
tışma yapılan en önemli iki kelimesi olagelmiştir. 
Bu kadar yıl, laiklide irtica kelimelerini böylesine 
tartışıp, hâlâ bir anılaım 'birliğine varamamış olma
mızı büyük bir eksiklik ve bu durumu da, üzerinde 
durulup, aydınlatılması mutlak gerekli bir husus ola
rak görüyoruz. 

'Bu anlam birliğinin, sağlanmasının, 'bizi zaman 
zaman şiddetlenen bu tartışmalardan kurtaıraoağı ve 
ortaya bir devlet politikası çıkaracağı düşüncesini ta
şımaktayız. •Türkiye'de yaşayan herkes, siyasal, sos
yal eğilim ve konumu ne olursa olsun, herkes, bu 
kavramların ne 'ifade ettiği konusunda aynı fikri pay
laşmadıkça, işimiz zordur. Bize göre, Türkiye önce 
bunu çözmelidir. Türkiye bunu çözemediği sürece, 
üzüntü ile ifade etmek isteriz ki, bu tartışmalara 
sik sık sahne olacak, asılında cumhuriyetin temel ni
telikleri konusunda hiç de ayrı düşünmeyen insanı
mız, bu kavram kargaşasını körükleyen, bundan me
det uman birtakım karanlık güçlerin emellerine, bil
meden, istemeden alet olacaktır. Bu nedenle, biz, 
bu kavramlar üzeninde doğru bir fikir birliği sağ
layacağı ümit ve dileği içerisinde, bu araştırma öner
gesi üzerinde konuşmak istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın, «Cumhuriyetin 
nitelikleri» başlığını taşıyan 2 nei maddesi, Türküye 
Cumhuriyetinin başlangıçtaki temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal 'bir hukuk devleti olduğu 
hükmünü taşımaktadır. Laik devlet, din ve devlet iş
lerinin birbirinden ayrıldığı devlet demektir. Laik dev
let kavramına karşı olanların hedefi, devleti ya dinî 
esaslara dayanan bir hale sollamak veyahu'tda, devleti, 
din lile mücadele eder bir biçim© getirmektir. İnsan
lık, 'en iptidaî kavimlerden, çağımızın yüksek mede
niyetine kadar her devirde, unsur ve esasları değişik 
de olsa, birtakım inançlara yürekten bağlanmıştır. 
Dinî inançlar, insanları bazen, haçlı seferlerinde,, en
gizisyon mahkemelerinde görüldüğü gibi, yanlış ve 
aklın alamayacağı yolara götürmüş; ama çok zaman 
insanların, huzur ve güven kaynağı olma niteliğini 
korumuştur. 
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Teknolojinin büyük bir sıçrama yaptığı, göklerin 
zaptının planlandığı çağımızda insan, din ile ilmi bir 
ve beraber götürmesini de bilebilmiştir. 

Şu halde kısaca ifade etmek gerekirse, din, özeİT 
likle İslam Dini, ilme, fenne, ilerlemeye, çağdaşlaş
maya engel değil, verdiği yüksek moral ve gösterdiği 
yol ile destek olan yüce bir inançtır. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) insanların, sevgi, kar
deşlik, iyilik etrafında toplanmaları emriyle de, top
lumları kaynaştıran, harç görevi yapan önemli bir 
birleştiricidir. 

Böylesine yüksek bir inancın devletlerde yönetim 
biçimi olarak kabulü, devlet ve din kurumlarının za
man zaman çatışmasına neden olmuştur. Böyle yö
netimlerde, hem din ve hem de dindarlar zarar gör
müştür. Din, devleti yöneten kişi veya kişilerin ki
şisel durumlarına, davranışlarına, iyi veya kötü yön
lerine göre değerlendirilmeye tabi tutulmuş, insanlar
daki dinî inançlar da buna göre şekillenmiştir. Bu ne
denledir ki, 18 inci asır sonlarından itibaren, Batı'dan 
başlayarak, din ve devlet birbirinden ayrılmış, her 
biri kendi kurallarına göre biçimlenmeye başlamış
tır. Bu ayrılma, zaman zaman din ve devlet çatışma
sı sonucunu doğurduğu içindir ki, modern devlet hu
kuku, «laiklik» ve «din ve vicdan hürriyeti» diye iki 
önemli prensibi kabul etmiştir. 

Laiklik, din ve devlet fikrinin ayrılması demek 
olduğuna göre, laisizm, hiçbir surette dinsizlik demek 
olmadığı gibi, devletin dine kayıtsızlığı anlamını da 
taşımamaktadır. Biz laikliği, yüzde 99,9'unun Müslü
man olduğu milletimizin dininin vazgeçilmez bir te
minatı olarak görmekteyiz. Onun için biz, laikliği, 
onu, birtakım iç ve dış mihrakların etkisiyle şu veya 
bu yöne çekmek ve ortadan kaldırmak isteyenlerle 
hiçbir şekilde mutabık değiliz. 

Türk milletinin inançlarıyla hiçbir benzerliği ol
mayan ve kendine göre bir İslam anlayışı ortaya ko
yarak, bunu devletinin rejimi haline sokan birtakım 
adamlara ve onların uzantılarına da kesinlikle kar
şıyız. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Üzüntüyle ifade etmek gerekir ki, üzerinde bir 
türlü mutabık kalamadığımız laiklik anlayışından ha
reketle ortaya çıkan birtakım münferit olaylar kar
şısında çeşitli tavırlar ortaya koymakla, din ve vic
dan hürriyeti, bilerek veya bilmeyerek zedelenmek
tedir. Bundan mutlaka kaçınılması ve olaylara bakışı 
tespit ederken, çok dikkatli davranmak zorunda ol
mak gerektiğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, biz laikliği, hayat tarzımı
zın vazgeçilmez bir parçası, Cumhuriyetimizin temel 
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bir ilkesi sayarız. Biz, laikliği korumanın ve onu ters 
istikametlere çektirmenin yolunun, Anayasamızda da 
ifadesini bulan, din ve vicdan hürriyetinin devlet ta
rafından korunup sağlanması olduğu inancım taşı
maktayız. Yine biz laikliği, devletin dine ve dinî ku
rumlara kayıtsız kalması şeklindeki bir anlayışı da 
kabul etmiyor, aksine devletin, halkımızı dini hak
kında yeterli ve doğru bilgilerle donatması, yanlış
lık ve hurafelerden korunması için tedbirler alması, 
dinî bilgisi yüksek ilim adamları yetiştirmesi gerek
tiği düşüncesindeyiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Devlet bunu yaparken, elbette laikliğin bir gere
ği olarak dinler arasında eşit düşünecek; ama mille
timizin yüzde 99,9'unun Müslüman olduğu gerçeği
ni gözden kaçırmayacak ve fakat Müslüman vatan
daşlarımız arasındaki mezhep farklılıkları konusunda 
büyük bir özen gösterecektir. Devlet, bu özeni, öne
mini bir gün dahi aklından çıkarmadan gösterirken, 
bu mezhep farklılıklarını körükleyip tahrik eden, 
emelleri uğruna kullanmak isteyenleri de gözden ırak 
tutmayacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütün bunları söylerken, 
özellikle siyasetçileri ilgilendirdiği için, altını çizerek 
şunu da ifade etmek gerekir ki, dini, siyasetin hizme
tine koşmak; dini, siyasetin hedefine varmada bir 
araç olarak kullanmak yanlış ve sakat fikrinden her
kes kendini mutlaka sıyırmalıdır. Ezelden beri insan
ların içinden sökülüp atılamayan din duygusu, tari
hin her devrinde yer yer birtakım yönetici ve siya
setçilerin elinde kötü emellerin vasıtası olmuştur; bu, 
bundan sonra da olabilecektir. Çağımız devlet tipi 
laik devlette, devletin yapacağı, bu kötü kullanım
lara karşı önlem almak, din ve vicdan hürriyetini 
vatandaşlarına eksiksiz kullandırmak suretiyle, buna 
fırsat ve zemin yaratmamak olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çağdaş anayasa ve yasalar, 
bir yandan din ve vicdan hürriyeti ile, bunun tabiî 
bir uzantısı olan ibadet konusunda hakkın kullanıl
masını koruyan hükümler getirirken, öte yandan da, 
hakkın, devletin ve milletin varlık ve bütünlüğü aley
hine kullanılamayacağına işaret etmektedirler. Bizim 
Anayasamızın, din ve vicdan hürriyetini teminat al
tına alan 24 üncü maddesi de böyle bir kural getir
miş ve 14 üncü maddeye atıf yaparak, bütün hak 
ve hürriyetlerin kullanılmasının, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, devleti ve 
Cumhuriyeti tehlikeye düşürmek, temel hak ve hür
riyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre ta
rafından yönetilmesini sağlamak veya din ve mezhep 
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ayrımı yaratmak şeklinde kullanılamayacağını hük
me bağlamıştır. 

Bize göre, Anayasayla sınırları çizilerek böylesi
ne teminat altına alınan bir hakkın kullanılması ko
nusunda devlet bir tavır koyarken, çok dikkatli ol
malı ve verilen hakkı çizilen çerçevede kullanan ile, 
o çerçeveyi zorlayanı özenle birbirinden ayırmalıdır. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kanaatimize göre, devletin tüm organlarının, üze
rinde fikir birliği etmesi gereken en önemli nokta 
budur. 

Anayasanın 24 üncü maddesindeki din ve vicdan 
hürriyetini sınırlayan 14 üncü maddede sayılan ve 
devletin varlığına yönelik eylemler arasında irtica da 
vardır, komünizm de vardır, faşizm de vardır. Ya
pılacak iş, din ve vicdan hürriyetini, 14 üncü madde
yi ihlal eder şekilde kötü kullananlara karşı tavır 
koymaktır. Yoksa, «irtica» kelimesine genel bir anlam 
vermek suretiyle, genel bir suç ve genel bir suçlama 
yoluna gidilecek olunur ve ımüslümanhk bir korku 
kaynağı olarak gösterilir, camiye giden hor görülür, 
başörtü takmak ayıp ve suç sayılır ise, bunun altından 
kalkamayız ve kendi halinde ibadetini yapan, Allah'a, 
devleti ve milleti için duasını eksik etmeyen insanımızı 
kırarız, gücendiririz, devletine soğuturuz. (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Bu, bu kadarla 
da kalmaz; devletine böylesine küstürülen kitleleri, 
yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Anayasanın 14 üncü 
maddesinde sayılan ve devletin varlığına göz diken, 
onu yıkmayı hedef alanların yanma ve korumacılığına 
iteriz. 

Her ne hikmetse, çağdaş olup olmamanın simgesi 
haline sokulan ve devletin takındığı yanlış tavır sonu
cu büyüyen türban konusunun çok sakin ve sessiz bir 
şekilde halli mümkün iken, bu yapılamamış ve dinî 
inançlarının gereği olarak başını örten çocuklarımızın 
arkasına, destekleyici olarak bir yandan TKP'nin, bir 
yandan da Humeynistlerin takıldığının iddia edildiği 
görülmüştür, öyle ki, hareketleri nasıl içimize siniyor 
bir türlü anlayamadığımız bir komşu devlete, âdeta 
ricacı gibi gönderilen bir Dışişleri görevlimize, o dev
letin Başbakanı, ilişkilerimizin düzenli olmasının şartı 
olarak Türkiye'deki türbanlı öğrencilere devletin tav
rının değişmesini şart olarak önesürebilme cesaretini 
göstermiştir. 

Aslında, Islâmiyeti yaşatmak ve yaymak değil, 
ifsat etme hareketi olan birtakım rejimleri sınırlarımız 
içine sokma girişimlerine, devletin niçin böylesine ka
yıtsız kalabildiğine şaşmamak da mümkün değildir. 



T. B. M. M- B : 56 20 . 1 . 1987 * O : 1 

(DYP sıralarından. «Bravo» sesleri, alkışlar) Hele bu 
rejim sahiplerinin içişlerimize bu yoğunlukta karışma
ları karşısında siyasî iktidarın takındığı tavır, hüzün 
ve endişe vericidir. İçeride ve dışarıda artık herkesin 
tebessümle karşıladığı «Dış itibar» sözleri, herhalde 
rejim ve insan bakımından ülkemizi yolgeçen hanına 
çevirmek anlamına gelmemelidir. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dünkü gazetelerde yer alan 
bir haber doğru ve Sayın Başbaikan, İran yetkililerine 
türban konusunda söz verdiyse, bundan da dehşet 
.duyduğumuzu ifade etmek isteriz. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Mücerret olarak, türban veya başörtüsüyle irtica 
arasında doğrudan bir bağ kurmak, bize göre yanlıştır. 
İsteyen başörtüsü de, türban da takabilmelidir; buna 
müdahale etmeyi yanlış buluruz. Buna karşılık, tür
ban takanı Müslüman, takmayanı Müslüman değil 
sayan zihniyeti de, sakat ye sakıncalı bulmaktayız ve 
özellikle. son aldığı boyutuyla bu meseleyi ideolojik 
foir hale sokup, anarşi sebebi yapmayı ve birtakım 
fırsat düşkünü mihrakların oyununa gelmeyi de doğru 
bulmamaktayız. Hele hele ülkemizin Sayın Başbakanı
nın, başka bir ülke ilgilisi ve yetkilisi ile bu konuyu 
âdeta pazarlık haline sokmasını da, bağımsızlığımızı 
zedeleyen onur kırıcı bir davranış olarak nitelendiri
riz. (ANAP sıralarından «Uyduruyorsunuz» sesleri) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Nereden çıka
rıyorsunuz bunları? Uyduruyorsunuz. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Hem nalına, hem 
mıhına vuruyorsun. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, yukarıda... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Jurnalcilik 
güzel şey değildir. 

BAŞKAN — Lüfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

Devam edin Sayın Koksal. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Yukarıda, Ana

yasamızın din ve vicdan hürriyetiyle, buna sınırlar ge
tiren hükümlerinin birbirinden çok iyi ayrılması ge
rektiğini, dindar ile mürtecinin aynı* anlama gelmedi
ğini ifade etmeye çalışmıştık. Bu ayrım, siyasetçileri
mizin ve devletin yetkili organlarının, üzerinde uzlaş
ma ve fikir birliği yapması gereken önemli bir nok
tadır. İrtica iddiaları ortaya atılırken, böyle bir suç
lama yapılırken bu hassas nokta gözden kaçırılma, 
bundan, büyük sıkıntılar çıkar endişesini taşımakta
yız. Esasen, Atatürk'ün ifade ettiği gibi, İrtica, iyi, 

güzel, ahlakî temeli olan ilerlemeye karşı gelmek; 
millî egemenlik prensibine şu veya bu şekilde kayıt 
koymak; din işlerini, devlet işlerine karıştırmaya da
yanan fiillere kalkışmaktır. Büyük Atatürk'ün irtica 
ile ilgili olarak ortaya koyduğu bu ölçülere mil
letimiz yürekten inanmıştır. Bu ölçüleri hiç kimse de 
işine geldiği gibi uzatıp, kısaltmamalıdır. Biz Doğru 
Yol Partisi olarak, irtica konusunda, Büyük Atatürk' 
ün koyduğu bu ölçüyü yürekten destekliyor ve namaz 
kılmayı, oruç tutmayı, tarih şuuruna sahip olmayı, 
dindar, olmayı ve bunun gereğini yaşamında yerine 
getirmeyi hiçbir şekliyle irtica kabul etmiyor ve her
kesin de böyle düşünmesinin önemine işaret ediyoruz. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İrticai 
böyle yorumlamayıp da, sadece türban veya başörtüsü 
meselesine indirgersek, o zaman, hem bir yandan ku
rulu düzeni yıkmayı hedefleyen hareketi önemsiz hale 
getirir ve hem de kadınlarının yüzde 80'inin başını ört
tüğü insanımızı incitmiş oluruz. 

Türban veya başörtü olayı, inançların gereği değil 
de, belli bir ideolojinin sembolü haline gelmiş ise, o 
zaman yapılacak iş, konuyu bu boyutlarıyla ele almak 
ve çocuklarımızı emellerine alet etmeye çalışan mih
rakların üzerine gitmektir. Bu yapılmaz da, Müslü
manlığı ve başörtüsünü bir korku haline getirirsek, 
bu, halkımızın en büyük ortak moral değeri üzerinde 
tahribat yapar. Oran kabul etmeyecek büyük bir ço
ğunluğuyla Türk Milleti, ne laik devlet anlayışından 
vazgeçer, ne de Türkiye'de İran benzeri bir rejim is
ter. Böyle olunca, icra organlarının yapacağı iş, Tür
kiye'yi tasallutu altında tutan ve bağımsızlığına yö
nelik rejim ihraçlarına dikkat etmek olmalıdır. Hü
kümetin yapacağı, samimî bir yaklaşımla bu tehlike
yi önleyecek tedbirleri almak olmalıdır. Türkiye'de 
bu yapılmıyor. 

12 Eylül 1980 Harekâtının önemli nedenlerinden 
biri gösterilen Konya olaylarının düzenleyicilerini, 
ihtilalden hemen sonra Başbakanlık Müşavirliğine ge
tireceksiniz, devletin önemli yerlerini o kadrolara tes
lim edeceksiniz, bakanlıkların iktidar partisi içindeki 
iki eğilim tarafından taksimine ses çıkarmayacaksınız; 
Türkiye'ye elini kolunu sallaya sallaya gelen ve sayı
sının devlet tarafından dahi bilinemediği İranlıların 
yurda girişlerine, Türkiye'yi kendi iç hesaplaşmaları
nın alanı haline getirmelerine kayıtsız kalacaksınız; 
Türkiye'ye akıtılan ve önemle dile getirilen arap ser
mayesinin nerelerde kullanıldığını merak bile etmeye
ceksiniz; bir komşu devletin, Büyük Atatürk, devleti
miz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki küçük 



T. B. M. M- B : 56 

düşürücü beyanlarına ses çıkarmamakla cevap vere- I 
çeksiniz ve ondan sonra da, bütün bu olanı biteni, I 
sanki çok büyük bir sürpriz imiş gibi karşılayacak ve I 
hayret edeceksiniz!.. Bunca ekilenden sonra, ne biçil- I 
mek umuluyordu, anlamak mümkün değildir. (DYP I 
sıralarından alkışlar) I 

Sayın milletvekilleri, yüksek malumlarınız olduğu I 
üzere, yasalarımız, «irtica» adı altında bir suç koyma- I 
mıştır; başka bir ifade ile, yasalarımızda «irtica» diye I 
bir suç yoktur. Bu sözle, «İrtica suç değildir» sözleri- I 
ni, çok iyi anlamak gerektiğini de ifade etmek isti- I 
yoruz. Bize göre yapı ma&ı gereken, «İrtica var» diye I 
genel bir suçlamayla, masum ve dindar kitleyi rahat- I 
sız etmek yerine, irticaî faaliyetin içinde bulunan, ona 
maddî ve manevî destek sağlayan iç ve dış mihrakları I 
su yüzüne çıkarmak ve onların üzerine gitmek olma- I 
lıdır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi merak ediyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız I 
ve özellikle basınımızın, üzerinde ısrarla durarak I 
önemine işaret ettiği irtica konusunda, devletin tespit 
ve teşhisi nedir? 12 Eylül sebeplerinden birisi irtica I 
olduğuna göre, aradan geçen 6,5 yıl içinde bu tehlike I 
ortadan kaldırılamamış mıdır? Kaldırıldı da, sonradan I 
yeniden mi hortlamıştır? Bu tehlike ortaya çıkarken, 
devletin görevli organları MİT, hükümet, yeterli ön- I 
lemleri almadılar mı? Alınmadı ise, bunun nedenleri I 
nelerdir? Alındı ise, bu önlemler niçin sonuç vermedi I 
ve bugün yine niye irtica (tehlikesinden bahsedilmek- I 
tedir? Millî Güvenlik Kurulu bu konuyu görüşüp ko- I 
nuşmuş ve tehlike konusunda - biraz evvel Sayın Ba- I 
kanın verdiği bilgilerde olduğu gibi - ciddî veriler elde I 
etmiş midir? Millî Güvenlik Kurulu bu tehlikeyi tespit 
etmiş de, hükümete birtakım tavsiye kararları almış I 
mıdır? «Aldı» diyor Sayın Bakan; aldı ise hükümet, 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından böylesine dile ge- I 
tirilen bu tehlike karşısında hangi tedbirleri almıştır? I 
(DYP sıralarından alkışlar) Hükümet bir tedbir al- I 
madıysa, niye almamıştır? Tüm bu sorular, günler- 1 
dir basınımızda, günlük hayatımızda konuşulmakta; I 
ama hiçbir yetkili çıkıp da, bu sorulara doğru, inan- I 
dırıcı bir cevap vermemektedir. I 

Değerli milletvekilleri, bize göre işin önemli yanı, I 
işin endişe verici yanı buradadır, filiz, cumhuriyete ve I 
onun niteliklerine yönelecek her tehdit ve tehlikenin I 
yüzde yüz karşısındayız. IBu konuda yumuşak dav- I 
ranmamız, özeni elden bırakmamız ve taviz vermemiz, I 
hiçbir şart altında söz konusu değildir. Ancak biz, bu I 
konuda kendi üzerimize düşeni yaparken, devleti elin- I 
de tutanların da aynı özen içinde olmalarının ve | 
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«Tehdit ve tehlike var» deyip, halka korku salmak de
ğil, «Tehdit ve tehlike karşısında şu tedbirleri aldık, 
şunları da alacağız» demelerini beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının 
Adana konuşmasıyla varlığına işaret ettiği irtica teh
likesi konusunda, Sayın Başbakan, önceleri çelişik ifade
ler kullandıktan sonra, o da «İrtica potansiyel teh
likedir» sözüyle aynı noktada birleşilmiştir. Biraz 
evvel Sayın Bakan ise, burada, Türkiye'de ne zaman 
işler yoluna girerse, ne zaman huzur ve sükûn olursa, 
bir irtica yaygarasının ortaya atıldığını söylemişlerdir. 
Bu «yaygara» lafının bir sürçi lisan neticesi olduğu
nu, Sayın Başbakanı ve Sayın Cumhurbaşkanını hedef
lemediğini ümit ediyoruz. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, kanaatimize göre Türkiye' 
de... 

H. TURAN ÖZTÜRK (Nevşehir) — Ağzına ya
kışmıyor, saptırma. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — İrtica tehlikesi
ni biz ortaya atmadık ki... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yınız. 

Sayın Toptan, siz konuşmanıza devam edin efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Jurnale, 
iftiraya devam et... 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim, 
müdahale etmeyin. (ANAP sıralarından «Yani irtica 
tehlikesi var mı?» sesleri) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Varsa, onu 
tespit etmek hükümetin görevi, bizim görevimiz değil 
ki, onu siz tespit edeceksiniz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Hükümet biz miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Toptan, devam edin efendim. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, kanaatimize göre, Türkiye'de irtica teh
likesinin varlığı veya yokluğunun tartışılmasının ya
pılması gereksizdir; ancak, devletin birinci ve ikinci 
derecede sorumlu iki makamından çıkan «İrtica teh
likesi» ve «İrticanın potansiyel bir tehlike olduğu» 
sözleri, üzerinde* önemle durulması, enikonu tartışıl
ması ve mutlaka kapsam ve boyutlarıyla araştırılması 
gereken hususlardır. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın 
Başbakanın ağzından çıkan bu sözler büyük bir cid
diyet taşımaktadır. Meclis, bu ciddî sözler üzerinde 
araştırma yapmayacak da, ya ne yapacaktır? 

Biz, SHP tarafından verilen önergenin gerekçesinin 
birçok bölümüyle mutabık değiliz; ama biz, bu önerge-
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nin metninden daha çok, sonucuyla ilgileniyor ve 
Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın Başbakanın ortaya 
koydukları tehlike konusunda Meclisin araştırma yap
masının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. 

ıBERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Tamam, bravo, 
birleşiyorsunuz, aferin. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Dört eğilim 
sizde var; dört eğilim Doğru Yol Partisinde yoktur; 
nasıl birleşeceğiz? (ANAP sıralarından gürültüler.) 

(BAŞKAN — Lütfen Sayın Toptan, toparlayın 
efendim. (Gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
zâtı âlinizin görevi, benim burada rahatça konuşmamı 
temin etmektir. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim; zamanınızı aş
tınız. (DYP sıralarından «Sataşma oluyor» sesleri) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Millet
vekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakanın 
ortaya koydukları tehlike konusunda Meclisin araş
tırma yapmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. 

Biz bu önergeye, gerekçesine katıldığımız için değil, 
bu hükümet hakkında öne sürülen ve çok ağır olan 
ithamların doğruluk veya yanlışlıklarını anlayabilmek 
ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakanın işaret 
ettikleri tehlikenin boyutlarını öğrenebilmek için olum
lu oy vereceğiz. (ANAP sıralarından «Derdiniz başka» 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Aynı 

odak noktasından geliyorsunuz. 
BAŞKAN — İlhami Bey, lütfen efendim. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Makyavelist-
ler!.. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Böyle bir araş
tırmanın açılması sonucu ortaya çıkacak tablo, belli 
ki, birtakım mihrakları, birtakım grupları rahatsız 
edecektir; ama hiç şüphe etmeyiniz ki, hiç şüphe yok 
ki, sonuçta bu işten, devlet de, rejim de, millet de kârlı 
çıkacaktır. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Makyavelist-
ler!.. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyelerinin, bu araştırmanın yapılmasının, varlığımızın 
temel dayanağı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinden 
esirgenmeyeceğini ve şu yüce Meclise geldiğimiz za
man ettiğimiz yeminin tabiî bir gereği olarak nitelen
dirileceğini ümit ediyor ve bu duygular içerisinde yüce 
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| Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
SHP Grubu adına Sayın Erdal İnönü, buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADİNA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; laikliğe aykırı 
davranışların ve eylemlerin iç ve dış kaynaklarını 

I araştırmak, 'irtibatlarını saptamak ve olayı tüm bo
yutlarıyla inceleyip, aydınlığa çikarmak maksadıyla 
verdiğimiz Meclis araştırması önergesi üzerinde SHP 

I Grubu adına konuşmak için huzurunuzdayım. Yüce 
I Meclise saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından al

kışlar) 
Sayın milletvekilleri, konunun ayrıntılarına girme

den önce, tümü üzerinde durarak, niçin böyle bir 
Meclis araştırmasına gerek gördüğümüzü ve yüce ku
rulumuzun bu araştırma önergem'iz'i olumlu karşıla-

I masının neden hayatî bir önem taşıdığını anlatmaya 
I çalışacağım. 

I Laiklik ilkesi - din ile devlet işlerini birbirinden 
ayırmak - Cumhuriyetiımüzin dayandığı temellerden bi
risidir. Anayasanın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhu
riyetinin, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
leti olduğunu ilan eder. Çünkü laiklik, Atatürk'ün 
bize gösterdiği hedef olan, çağdaş uygarlık düzeyine 
erişmenin ön şartıdır. Anayasanın 4 üncü maddesi, 

I ayrıca, Cumhuriyetin saydığımız bu niteliklerinin, bu 
arada laikliğin, «Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif 
edilemez olduğu» hükmünü getirir. Demek ki, laikli-

j ğe aykırı davranışları önlemek, devletin temel nitelik
lerinden birini korumak anlamına gelir. Böyle davra
nışlar, şurada burada tek tük ortaya çıkınca, bunlar
la elbet devletin kolluk kuvvetleri ve sonunda Dev
let Güvenlik Mahkemeleri ilgilenir, gereğini yaparlar; 
ama, laikliğe aykırı davranışlar, nedenleri ne olursa 
olsun, yayılma eğilimi gösterir; irtica, fiilî ya da po
tansiyel bir tehlike hallinde belirirse, o zaman, ulusal 
egemenliğin odağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin soruna sahip çıkması zorunlu olur. (SHP sırala
rından alkışlar) Açıkça görülüyor ki, bugün böyle bir 
durumla karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, bir ay ka
dar önce Genel Kurulda bütçe müzakerelerine başla-

I dığımız günlerde, Denizli'nin Kızılcabölük kasabasın
da üzücü bir olay meydana gelmişti : «Kurs ve Okul 
Öğrencilerine Yardım Derneği Pansiyonu» diye anı
lan bir özel öğrenci yurdunda barınan bir genç inti-

j har etmişti. Olay yerine giden milletvekili arkadaşla-
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nmız, söz konusu yurtta, dinî esaslara bağlı özel bir 
disiplin hüküm sürdüğünü görmüşler, yaptıkları ince
lemeler sonunda, bu ve benzeri pansiyonlarda dene
tim dışı özel bir dinî eğitim yürütüldüğü, pansiyon
ları yönetenlerin «Sülaymiancılık» denilen bir tarikata 
bağlı olduğu ve bu örgütlenmenin amacının, şeriat 
esasına dayanan bir düzeni kuracak insianları yetiştir
mek olduğu kanısına varmışlardı. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Elazığ) — (Ma Doğuda 
ne öldü? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Genel Kurulda 
bütçenin tümü üzerinde yaptığım konuşmada, bir 
M'eclis araştırması yapılarak, sayıları yüzbini bulan 
öğrencilerin yetişmesini etkileyen bu pansiyonların 
durumunun açıklığa kavuşturulmasını isteyeceğimizi 
söylemiştim ve bütün pafüileri, özellikle iktidar parti
sini, laiklik gibi bir temel ilkeye birlikte sahip çıkma
ya çağırmıştım. Sayın Başbakan ise o zaman bana 
verdiği cevapta, bu olaylar üzerinde hiç durmadı ve 
bize Anayasanın laiklikle ilgili maddelerini okumakla 
yötindi; ama, laiklikle ilgili maddelerin okunması, la
ikliğe aykırı davranışların önünü kesmedi; tam tersi
ne, son yıllarda yavaş yavaş, ama -sürekli olarak özen
dirilmiş olan bu davranışlar, şeriat düzenini özleyen 
eylemler, birçok yerde su üstüne çıktı ve bütün dik
katleri üzerine topladı. 

Sayın Cumhurbaşkanının uyarısı üzerine, Millî. 
Eğitim Bakanlığı bütün bu çeşit pansiyonları nasıl 
denetleyebileceğini incelemeye başladı; birkaç pansi
yonun yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. Da
ha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Adana'da, üniversite 
yöneticilerinin ve öğrencilerinin katıldığı bir özel top
lantıda, çeşitli iç ve dış odaklardan kaynaklanan ir-
.tica hareketlerini uzun boylu anlattı... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Size an
latmadı mı? 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ... ve herkesi bu 

hareketlere karşı tavır almaya çağırdı. Daha sonra 
anlaşıldı ki, aylarca önce Millî Güvenlik Kurulunda 
irtica tehlikesi konuşulmuş, raporlar hazırlanması is
tenmiş; bu raporlar, yakın bir zamanda yapılan top
lantıda görüşülmüş ve bazı önlemler alınması karar
laştırılmış; biraz önce sayın hükümet temsilcisi de 
açıkladı. 

Peki, bütün bunlar olurken, niçin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi devrede değildir? (SHP sıralarından 
alkışlar) Cumhuriyetin temel dayanaklarından birini, 
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ortaya çıkan tehlikeden korumak için, Cumhurbaş
kanı, Millî Güvenlik Kurulu açıktan uğraş verirler
ken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin egemen
liğini temsil eden Büyük Meclis, olan biteni öğren
mek, alınan önlemleri denetlemek için bir şeyler yap
mayacak mıdır? Ulusumuzun geleceğini belirleyen 
çağdaş uygarlığa erişmenin ön şartı olan laiklik ilke
sine Büyük Millet Meclisi sahip çıkmayacak mıdır? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Gü
venoyu almış bir hükümet var; sahip çıkıyoruz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Eğer, Büyük Mec
lis bu konuya sahip çıktığını açıkça ortaya koymaz
sa, o zaman Türkiye'de sivil güçlerin, Cumhuriyetin 
temel niteliklerini koruyamadığı suçlamaları yeniden 
gündeme gelir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Nitekim gördük; Millî Güvenlik Kurulunda 
hazırlanan raporların, Cumhurbaşkanına verilen bir 
mektup şeklinde yanlış olarak kamuoyuna yansıması, 
böyle yorumlara fırsat verdi. 

Bütün bu yorumları durdurmanın yolu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde konunun bütün genişliği ile 
görüşülmesi, alman önlemlerin tartışılmasıj gerekiyor
sa yeni önlemler önerilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, laikliğe aykırı davranışların 
en iyi şekilde ele alınıp incelenmesi için bir Meclis 
araştırması önergesi verdiğimiz günden sonra ' mey
dana gelen yeni olaylar, bu olaylarda iktidar sözcü
lerinin irticai küçümsemesi, tehlikeyi unutturma ça
balarını devam ettirmesine karşın kamuoyunun dik
kâtini Meclise toplamıştır. Mecliste, bu olayların, 
bütün cepheleri ve bütün bağlantılarıyla birlikte ele 
alınıp aydınlığa çıkarılmasını herkes beklemeye baş
lamıştır. 

Bu arada, partimize yeni bir eleştiri yönelttiğini, 
Meclis araştırması yerine, konuyu bir genel görüşme 
şeklinde ele almanın daha uygun olacağının ifade 
edildiğini duydum; biraz önce Sayın Güzel de bu an
lamda bir şey söyledi. 

Bu eleştiri tamamen geçersizdir. 
BERATI ERDOĞAN (Samsun) — işinize gel

medi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bakın, bir genel 

görüşme havası içinde partilerin birbirini eleştirme
sinden, laikliğin korunması yolunda hiçbir olumlu so
nuç çıkmaz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bir Anayasa emri olan laikliğin korunmasına 
zaten hiçbir parti karşı çıkamaz. Biraz önce de din
ledik, ama sorun bu değildir; sorun, bu beyanlar 
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yapılırken, son yıllarda laikliğe aykırı davranışların | 
artmasını hangi düzenleme ve uygulamaların özen
dirmiş olduğunun meydana çıkarılmasıdır. (SHP sı- I 
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İçeride ve dışa- I 
rıda hangi odakların bu şeriat özlemlerine destek ol- I 
duğunu ortaya koymaktır. 

AHMET İLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Bildi
riler gösteriyor efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Kösem, lütfen efendim... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bütün bunlar, 

ancak bir Meclis araştırması ile gerçekleşebilir. Za- I 
ten geçen yıl, 30 Ekim 1985 tarihinde irtica konu
sunda Meclise bir genel görüşme önergesi verilmişti; I 
ancak, ciddiye alınmamıştı, oylama sonucunda redde- I 
dilmişti. Oylamadan önce konuşan Sayın Başbakan, I 
irtica haberlerinin abartıldığını söylemiş - tıpkı biraz I 
önce Sayın Güzel'in söylediği gibi - «laiklik, irtica I 
münakaşaları bu kadar çok yapılırsa, o vakit de, nor- I 
mal ibadetini yapan insanlara yanlış tesir eder» diye- I 
rek, genel görüşmeye karşı çıkmıştı. I 

KADİR DEMİR (Konya) — Doğrusu da oydu. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — O zamandan beri 

de Mecliste bu konunun bir daha geniş bir şekilde 
ele alınması denenmedi; ama bu kayıtsızlık, irtica I 
olaylarını azaltmadı; tersine, sürekli bir artış gözlen- I 
di. Onun için, yüce heyetinizin araştırma önergemizi I 
desteklemesini bekliyoruz. Bunu, yeniden yerleştirme- I 
ye çalıştığımız demokrasimiz için önemli bir sınav I 
olarak görüyoruz. Memleketin selameti, parlamento- I 
nun Anayasaya sahip çıkarak, irticai karşı çıkarak, 
demokrasiyi ve devleti korumasındadır. . I 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Burayı Orta 
Doğu Üniversitesi mi sandın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bu noktaya gelmişken, hükümet adına konu- j 
şan Sayın Güzel'in bazı sözlerine değinmek istiyo
rum. I 

Sayın Güzel, konuşmasında, konuyu iyice saptır- I 
maya çalıştı; konuyla ilgisi olmayan pek çok suçla- I 
mayı bize yöneltti. Bir tanesi, bizim son günlerdeki I 
öğrenci yürüyüşlerini desteklediğimiz şeklindeydi. I 
(ANAP sıralarından «Doğru» sesleri) I 

Tamamen asılsız bir suçlama. I 
BAŞKAN — Lütfen... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — SHP, hiçbir yasa 

dışı eylemin arkasında olamaz. (SHP sıralarından al- I 
kışlar; ANAP sıralarından gürültüler) I 

BAŞKAN — Lütfen efendim... . I 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Bakan, be
ceriksiz yöneticilerin, işini yapamayan yöneticilerin 
kusurunu muhalefette aramasın. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aynı şekilde, başka bir saptırma, Anadolu kadı
nının geleneksel başörtüsünü çıkarmak istediğimiz şek
linde. 

Böyle bir şey kimsenin aklından geçmez. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Başka bir saptırma, din adamlarını ve eğitim ele
manlarını kamuoyunda karalama teşebbüsü. 

Hiç böyle bir şey yapmadık. Biz, görevine bağlı 
olan, laikliğe bağlı olan, dürüst din adamlarını, sade 
överiz; bütün memurlar için yaptığımız gibi. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Bunu 
diyenler hepsi müfteri, müfteri. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, şimdi söy
lediğime dikkat etsin Sayın Güzel, bütün bu saptır
maları bir tarafa bırakırsak, Sayın Güzel'in söyle
diklerinden ben sadece, bizim Meclis araştırmasının 
ne kadar yerinde verilmiş olduğunu anladım. (SHP 
sıralarından alkışlar) Çünkü Sayın Bakan, «Devletin 
istihbarat kuruluşları birçok irtica olayı olduğunu 
kabul ettiler; ama henüz tehlikenin büyük olmadığı
nı söylediler» dedi. Bunun gibi, kendisi de irticaın po
tansiyel bir tehlike olduğunu kabul etti; hatta daha 
ileri gitti, «Bu tehlike Türkiye'de her zaman var» de
di, «Bugün de yine var» dedi, «Bizden evvel başla
dı» dedi. 

Ben şimdi sormak isterim : Durum böyle iken, 
biz niçin araştırmayı yapmayacağız? Araştırmayı ne 
zaman yapacağız? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bir işe yarayacak araştırma, elbet, tehlike daha 
potansiyel haldeyken yapılır; yoksa, irtica başımıza 
çöktükten sonra araştırmayı kim yapacak? (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ke
çeciler yapar, Başbakanın katkısı yok. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Onun için ben, 
Sayın Bakanın, bizim araştırmamızı desteklediği sonu
cuna vardım. (SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Kendisi 
destekliyor; ama Başbakan müsaade etmiyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hatta bir de baş
ka bir yorum ekledi; «Yalnız irtica değil, başka teh
likeleri de bu araştırmanın yanına ekleyelim» dedi. 

Ona da hazırız; bizim de maksadımız bu. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Görüşme yapalım, görüşme. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Görüşmenin fay
dası olmadığını anlattım... (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Demin karşı 
idin! 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erdoğan... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü

cadelemiz yobazlarla. 
r 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; böyle bir araştırmanın yürütül
mesinin millî vicdanı yaralayacağı, gerçek ve samimî 
Müslümanları tedirgin edeceği iddiaları da tamamen 
yersizdir. Türkiye'de laikliğin en sağlam savunucusu, 
Müslüman halkımızın kendisidir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

Laikliğin dinsizlik olmadığını, laikliği savunurken, 
halkın dinî ibadetini gereği gibi yerine getirmesine 
kimsenin karışmayacağını, bütün bunları, halkımız 
gayet iyi biliyor. Unutmayalım ki, Anayasanın ken
disi, korunacak bütün Atatürk ilkeleri ve devrimle
riyle birlikte, demokrasiye âşık Türk evlatlarının va
tan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunmuştur. 
Laikliği, demokrasi içinde koruyacağız, halkın sahip 
çıkmasıyla koruyacağız; bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; araştırma 
önergesiyle ortaya çıkarılmasını istediğimiz şeyleri ta
ne tane anlatmaya çalışacağım, polemiğe kapılmadan 
anlatmaya çalışacağım. Bunlar da öncelikle, son yıl
larda, ara dönem ve ondan sonra getirilmiş olan bazı 
düzenlemelerin ve uygulamaların, laikliğe aykırı dav
ranışları nasıl özendirdiğidir. 

Millî eğitimdeki uygulamalar özenle gözden geçi
rilmelidir. Anayasada, ilk ve ortaöğretimde zorunlu 
olarak yapılması istenen din kültürü ve ahlak öğreti
mi, acaba bugün nasıl yürütülmektedir? Kur'an kurs
larında ve kurs öğrencilerinin barındıkları pansiyon
larda nasıl bir eğitim verilmektedir? 

RECEP KAYA (Bilecik) — Babanız da Kur'an 
kurslarıyla kafasını bozmuştu. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Kur'an kursları
nın kaç tanesi, hangi tarikatlar tarafından yönetilmek
tedir? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Haya
tında camiye gittin mi? 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu tarikatların, 
iç ve dış örgütlerle ilişkileri nelerdir? Ülke yöneti
minde bulunan siyasî ve bürokratik kadrolarla bağ
lantıları var mıdır? (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bakınız, çeşitli tarikatların fikirlerini yayan 18 der
ginin, bilinen en son tirajı 500 bin düzeyine yaklaş
mıştır. Yalnız son bir ay içinde değişik illerde 12 ta
ne dinî amaçlı yardım vakfı kurulmuştur. Benim ala
bildiğim bilgilere göre, bugün resmen faaliyette bu
lunan Kur'an kurslarının sayısı 4 bine yakınken, de
netim dışı eğitim yapan kurslarının sayısının 10 bini 
aştığı tahmin ediliyor. Ayrıca, Kur'an kurslarında, 
resmî öğretmenler dışında, tarikat mensubu kişilerin 
kaçak olarak öğretmenlik yaptıkları bilinmektedir. 

Hükümetin açıkladığı plana göre, 1989 yılında 
imam - hatip liselerinin sayısı 400'ü aşacak, öğrenci 
sayısı ise iki katına çıkacaktır. 2000 yılında ise, baş
langıçta belirli bir din hizmeti vermek için açılmış 
olan bu imam - hatip okullarındaki öğrenci sayısı, 
normal liselerdeki öğrenci sayısını geçecektir. 

Bu gidiş, Cumhuriyetin başka bir teme], dayanağı 
olan öğretim birliği ilkesine ve yasasına açıkça ay
kırıdır. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Millî eğitim
den korkma. 

RECEP KAYA (Bilecik) — Sayın İnönü, millî 
eğitim nedir; bir tarif eder misiniz? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, en önemli araştırma konularından birisi, Millî 
Eğitim Bakanlığınca halen okullara tavsiye edilmiş 
olan ders kitaplarının laik eğitimle ne ölçüde bağdaş
tıklarıdır. Sayın Dinçerler'in bakanlığı zamanında ha
tırlarsınız, içinde yaşadığımız dünyayı, doğanın ya
salarını çocuklarımıza anlatacak kitapların, din ki
taplarından çıkartılan yorumlara göre yeniden yazıl
ması girişimi açıkça sergilenmişti. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(İstanbul) — O da yanlış, o da yanlış. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bakanlıktaki zo
runlu değişme, bu girişimi ne ölçüde önledi; bunu 
bilemiyorum. Ancak bildiğimiz şu ki, bugün hâlâ, 
Millî Eğitim Bakanlığının okullara tavsiye ettiği ki
taplarda ve dergilerde, laik eğitim görüşüne, çağdaş 
kültür anlayışımıza ters düşen birçok yazı görülmek
tedir. Onun için, laik eğitim konusunda bugün ger
çek durumun ne olduğunu, ancak bir Meclis araş
tırmasının meydana çıkarabileceğine inanıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, yine araştırılması gereken 
bir nokta, kişisel bir konu olması gereken ibadetin, 
bu anlamda herkesin saygı gösterdiği ibadetin, dev
let dairelerinde görevi aksatacak düzeylere çıkarılma
sına göz yumulmasıdır. Devlet dairelerinde mescitler 
kurulması yaygınlaşmıştır. Bakanlıklarda, genel mü
dürlüklerde toplu namazlar kılındığı görülmektedir. 
İster istemez bir dinî baskı havası yaratan, devlet 
görevinin kendine özgü önemini azaltan bu yaklaşım
lar ne derecede yaygın bir uygulama halindedir? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Yap
mıyorsunuz, bari kınamayın. 

BAŞKAN — Sayın Kösem... Sayın Kösem... lüt
fen.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu da, ancak 
Meclis araştırması ile ortaya çıkarılabilir. 

Bakınız sayın milletvekilleri, bu ve benzeri yakla
şımlarla körüklenen dinî baskı havasının etkileri, bir
çok toplum kesiminde belirmeye başlamıştır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Devlet Planlama... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İstanbul'da bir 
tiyatro temsilini basan bazı gençler, dinî inançlarına 
uymadığı gerekçesiyle, zorla, temsile engel olmuşlar
dır. 

Divriği Maden İşletmesinde demir - çelik işçileri 
için doldurulan işçi formunda «Hangi aşirettensin, 
hangi mezheptensin?» gibi sorular bulunmaktadır. 

Samsun Belediyesinde, din dersi kursundan geçme
yene terfi olanağı verilmiyor. 

Devlet Bakanı, dinimizi yaymanın, devletin gö
revi olduğunu söylemekten çekinmiyor. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Vali 
yardımcıları da öyle. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bazı camilerdeki 
vaazlarda, son günlerde tanık olduğumuz yürüyüş
lerde şeriat özlemi açıkça dile getiriliyor. 

A. ŞAMİL KAZOK'OĞLU (Bolu) — Hangi ca
mide duydunuz? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Daha pek çok 
artırabileceğimiz bu örnekler üzerinde durarak, top
lumumuzda din baskısının ne ölçüye vardığım ortaya 
koymak da, Meclis araştırmasının amaçlarından bir 
önemlisidir. 

özenle araştırılması gereken başka bir konu, ir
ticai destekleyen örgütlerin dış bağlılıklarıdır. Laik 
bir devlet yapısına sahip olmayan ve kendi dinî ideo
lojilerini yaymayı devlet görevi sayan ülkeler, başta 
İran ve Suudi Arabistan bir taraftan, Almanya'da ku
rulmuş ve dinî vecibelerini yerine getirmek için işçi-
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j lerimizden aldıkları yardımlarla güçlenmiş örgütler 
j öbür taraftan, ülkemizde laikliğe aykırı davranışları 

ve eğitim faaliyetlerini, parayla, bazen eleman gönde
rerek desteklemektedirler, özellikle İran'ın, kendi 
dinî ideolojisini yayma emeli peşinde, açıkça iç iş
lerimize müdahale şekline varan davranışları, hiçbir 
şekilde kabul edilemez. Kendi büyükelçiliğinde basın 
toplantısına gelen hanım gazetecilerin başını örtme
sini isteyen bu devlet yetkililerinin, bizim üniversite
lerimizin öğretim düzenine, kıyafetine karışmaya hiç 
hakları yoktur. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

I Dahası; Ortadoğu ülkeleriyle ticarî ilişkileri geliş
tirmek için kurulmuş bazı ithalat, ihracat şirketleri
nin, bu çeşit faaliyetlere yardım ettiği, desteklediği, 
yaygın bir söylentidir. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Söylentiy
le olmaz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İşte, Meclis araş
tırması, devletin resmî istihbarat kaynaklarından ya
rarlanarak, bu bağlantıları açığa çıkarmalı ve bu çe
şit desteklerin önünü kesmek için, Meclis olarak han
gi önlemleri alabileceğimizi belirlemelidir. 

Sayın milletvekilleri, partimizin laiklik anlayışını 
bir daha açıklıka belirterek, konuşmamı tamamlaya-

I cağım. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Daha vak

tin var. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Laiklik, esas ola-

I rak, din ile devlet -işlerinin ayrılmasıdır; ama uygu-
I lamada, bu basit tanımın her zaman yeterli olmadığı 
I söylenmektedir. Çünkü, halkımızın büyük çoğunluğu 
I ile mensubu olmaktan kıvanç duyduğumuz yüce İs-
I lam Dini, toplum hayatının... (SHP sıralarından al-
I kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dinleyin, dinle-
I y m -
I ... toplum hayatının bütün cephelerine düzenleme-
I 1er getiren bir dindir. Bu nedenle, toplumumuza laik 
I bir düzen getirmek isteyen Atatürk ve arkadaşları, 
I dinî esaslara bağlı düzenlemelerin nerede bitip, dev-
I let düzenlemelerinin nerede başladığını söylemek ve 
I bunu devletin gücü ve halkın katılımı ile sağlamak 
I zorundaydılar. Cumhuriyet Türkiyesinin çağdaş uy-
I garlığa erişmek için getirdiği laiklik anlayışı, dinin 
II düzenlemelerini kişisel inanç ve ibadet düzeyinde tut-
11 mak, bunun ötesindeki bütün toplumsal düzenleme-
J leri devletin yasalarıyla belirlemektir. Bu anlayışın 
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bir sonucu da, herkesin dinî inançlarına, vicdan hür
riyetine saygı göstermek, kimseye dinî inançlarını 
açıklamak ya da değiştirmek için baskı yapmamak
tır. İşte, bizim bağlı olduğumuz laiklik anlayışı bu
dur. Cumhuriyet döneminde, laiklik ilkesiyle uyum 
sağlamış örf ve âdetlerimizi yaşatmalıyız, dediğim 
zaman, kastettiğim denge budur. (SHP sıralarından 
alkışlar) Din ile devlet arasında Cumhuriyet döne
minde kurulmuş olan bu denge, bizi çağdaş uygarlığa 
götürecek bütün atılımların temel dayanğıdır. Son 
yıllarda ortaya çıktığını gördüğümüz laikliğe aykırı 
davranışlar, kişisel ibadet düzeyini aşıp, toplumsal 
baskı aracı haline gelen eylemlerdir. Onun için bu ey
lemlere karşıyız ve durdurulması için önlem alınma
sını istiyoruz, bekliyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şunu da söyleyeyim ki, bu eylemleri, ara dönem
deki yetkililer, belki ulus bütünlüğünü korumada din 
duygularının yardımı olur hayaliyle özendirmişlerdi. 
(SHP sıralarından alkışlar) Daha sonra, demokrasiye 
dönmeye çalıştığımız dönemdeyse, sağdaki partilerin 
din sömürüsü yaparak oy kazanma yarışı, bu eylem
leri daha şiddetlendirmiştir. (SHP sıralarından alkış
lar) Ama bugün vardığımız aşama, tehlikeyi açıkça 
göstermiş olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın inönü, lütfen toparlayın efen
dim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Eğer önlenmezse, 
oy avcılığı için din sömürüsü yarışının sonu, dış des
teklerin de yardımıyla, din ideolojisinin devlete tama
men egemen olması, bizi çağdaş uygarlıktan kopara
cak yeni bir şeriat düzenine geçilmesidir. Bütün par
tileri, bu tehlikeyi şimdiden görerek, önergemizi des
teklemeye çağırıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; araştırma 
önergemiz önünüzdedir. Kabul ederseniz, şimdi kar
şımıza çıkmış olan bütün irtica eğilimleri ve olayla
rını iyice araştırarak önleme yollarını bulmak, ürkü
tücü tırmanışı durdurmak nispeten kolayca mümkün
dür. Kabul etmezseniz, olayların tırmanışı önleneme-
den devam eder ve yakın bir gelecekte Meclisimiz 
daha vahim irtica olaylarıyla uğraşmak zorunda ka
lır. Karar yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarak huzurunuzdan ayrılıyorum. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inönü. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERELR 

(istanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan, bana atfe
dilen hususlarla ilgili olarak. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, size atfedilen hu
sus neydi, hangi konuda söz istiyorsunuz? 
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DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERELR 
(istanbul) — Efendim, sayın konuşmacı, laiklik dışı 
işlemleri ders kitaplarına soktuğum ve... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — özür dileyecek 
galiba, söz istiyor. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERELR 
(istanbul) — ... bilimsel teorileri dinî kurallara bağ
lamak istediğim konusunda, benim yapmadığım bir 
şeyi bana atfetmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Başkanlık da ay
nı şeyi tespit etmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dinçerler, yalnız bu konuda konuşmak üze
re size söz verdim, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERELR 
(İstanbul) — Tamam efendim, yalnız bu konuda ko
nuşacağım. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Baş
ka zaman, zabıtları inceleyip, öyle söz veriyordunuz!.. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ayıp, ayıp! 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Baş
ka zaman bize söz vermiyorsunuz, «zabıtları incele-
yim» diyorsunuz! 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İstifa et! 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit, tespit ettik 

efendim. 
Buyurun Sayın Dinçerler. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — işi

nize geldi mi hemen söz veriyorsunuz. 
BAŞKAN — Tespit ettiğimi ifade ettim efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

taşma değildir bu. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sataşma 

neresinde var? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçerler. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERELR 
(Devamla) — Sayın Başkanım, çok değerli milletve
killeri; SHP Genel Başkanı Sayın İnönü'ye, bana bu 
kısa açıklama fırsatını verdiği için huzurunuzda çok 
teşekkür ediyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — O vermedi, Başkan 
verdi. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Çok basit iki konuyu arz edeceğim; 
daha geniş açıklamaları, gerekirse yapacağız, vakti 
gelince de konuşacağız. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Neler yap
tıklarını anlatacak şimdi. 
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DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(Devamla) — Ders kitaplarına, laikliğe aykırı düşün
celeri soktuğum iddia edildi. Külliyen yanlıştır. Se
bepleri söyleyeyim : Bir kere, onların zannettiği ve 
vehmettiği gibi, bizler laikliğe karşı değil, tam an
lamıyla laikliğin yanındayız; bir kere daha ilan edi
yorum. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Sataşmayla ne 
alakası var efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(Devamla) — Arz edeceğim sebebini. 
Biz, bütün semavî dinlerin, hükmî şahsiyetlere de

ğil, insanlara indirildiğinin idraki içindeyiz. Dolayı
sıyla, hükmî şahsiyetlerin dini zaten olmaz. Bu inanç
ta ve bu düşünce tarzında herhangi bir kimsenin, her
hangi bir ders kitabına, bu inancın dışında herhangi 
bir şeyi sokması mümkün değildir; bir. 

ikincisi de, ders kitaplarını ben yazmıyorum. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Yazdırı
yorsun. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(Devamla) — Yazdırıyoruz; ama devletin eğitim teş
kilatında yıllarca hizmet vermiş, 20, 25, 30 sene dev
letin millî eğitim teşkilatında çalışmış, adı belli, sanı 
belli, tecrübesi belli, imzası belli 20 - 25 kişiden olu
şan komisyonlara kitap yazdırılmıştır. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — inandırıcı ola
mıyorsun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(Devamla) — Kitap yazma işinde 5 bin kişi rol al
mıştır. Eğer bütün bu insanları benim tek başıma et
kileyeceğimi düşünüyorsanız, ben size şaşarım o za
man. Mümkün değil, doğru da değil. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 

(Devamla) — Sayın Başkanım, bir tek öbür konuya 
değineceğim, hiç uzatmak istemiyorum. 

ikincisi : Bilimsel teorileri dinî esaslı düşüncele
re oturttuğumuz iddia edildi. Külliyen yanlıştır. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Tabiî. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 

(Devamla) — Söylediğimiz şey şudur : Bu yüce Mec
liste gündem dışı konuşmasıyla eski bir Halkçı Par
tili milletvekili - ki, şu anda DYP'nin saflarmdadır -
o iddiayı dile getirmiştir ve bu kürsüden de gereken 
cevabı almıştır. Bizim söylediğimiz mesele şudur : 
Eğer bilim hürriyetine inanıyorsanız, eğer insan hak-
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İarına inanıyorsanız, eğer fikri hür, vicdanı hür, ir
fanı hür insanların yetişmesine inanıyorsanız, bıra
kırsınız, bütün teoriler okutulur; yalnız evolüsyon 
teorisi değil, onun karşısında aynen ilmî teori - dinî 
değil - olarak ortaya atılan ve bugün Amerika'nın 
birçok eyaletinde okunan «kreasyonizm» dedikleri 
yaratılış teorisini de beraber okutursunuz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Propaganda yap
tırıyorsun Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(Devamla) — Biz, tek taraflı düşüncenin karşısında
yız. Niye çifte standart kullanıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, Sayın Dinçerler, 
lütfen bitirelim efendim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DtNÇERLER 
(Devamla) — Peki efendim. 

Bunu tasrih etmek istiyorum. Bizim bütün dav
ranışımız, Anayasanın hem özüne, hem ruhuna, hem 
de amaçlarına uygun olmuştur, bunu her zaman sa
vunuruz. 

Saygılarımla arz ediyorum, teşekkür ediyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
sen taraf tutuyorsun, beceremiyorsun bu işi. 

BAŞKAN — Demokratik Sol Parti adına Sayın 
Nuri Korkmaz, buyurun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Partizan Baş
kan, partizan!.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Canver, Başkanlığa 
hakaret etmenize müsaade edemem, lütfen efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler) Lütfen efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 
vermeniz usule sığar mı? Sığmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim, lüt
fen... (SHP sıralarından «zabıtlara bakmadan söz 
veriyorsun» sesleri, gürültüler) Zabıtlara siz bakar
sınız, ben dinliyorum efendim, lütfen efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Zabıtları ince
lemeden söz verdiniz. Partizan Başkan! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 
vermeniz usule sığmaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmaz. 
DSP GRUBU ADINA NURİ KORKMAZ (Ada

na) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti tarafından verilen la
iklik konusundaki Meclis araştırması önergesiyle il
gili görüşlerim'izi açıklamadan önce, Demokratik Sol 
Parti Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(JDSP sıralarından alkışlar) 



T. B. M. M, B: 56 20 . 1 . 1987 0 : 1 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetimizin temelini 
oluşturan ve onun temel dayanağı olan laikliğe yö
nelik öylesine büyük tehlikenin belirdiği bir dönem
de, hükümetin, konuyu son derece hafife alıp -tehli
kenin varlığını kabul etmesine rağmen- böylesine, 
cumhuriyetin temeline yönelik tehlikedeki bu tutu
munu ne kadar yadırgıyorsak, bunun yanı sıra, öner
geyi veren partinin, konunun özünü kaçırmak paha
sına da olsa, iktidarla arasındaki sürtüşmeyle konu
nun kaybolmasına ve incelenmesfinin engellenmesine 
neden olmasını da o kadar yadırgıyoruz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — irtica ve laik

lik, bir süredir, toplumda en çok tartışılan sorunlar 
durumuna gelmiştir; ancak kavram kargaşası ve bil
gi eksikliği yüzünden tartışmanın çıkmaza sürüklen
diği ve toplumda sakıncalı ölçülere varan sürtüşme
lere yol açabileceği kaygısını duyuyoruz. 

İrtica konusunda duyarlı davrananların dine ve 
dindarlığa karşı olduklarını sananlar veya o izleni
mi verenler bulunduğu gibi, laikliği dinle ve dindar
lıkla bağdaşmazmış gibi görenler veya gösterenler 
de vardır. Tartışmanın sağlıklı bir zemine oturtula
bilmesi ve toplumu huzura kavuşturucu bir sonuca 
ulaşılabilmesi için, öncelikle kavramlar üzerinde an
layış birliği sağlamaya çalışmak, bunun yanı sıra da 
tartışmaya neden olan olayları ve gelişmeleri derin
liğine incelemek gerekir. 

İrtica ve laiklik sorunlarının başlıca tartışma ko
nusu durumuna gelmesine neden olan olaylar ve 
gelişmeler değişik boyutlar kazanmış bulunmakta
dır. Ayrıca, işçilerimizin ve gençlerimizin yoğun ola
rak bulunduğu yabancı ülkelerde de bu sorunlara iliş
kin gelişmeler ve tartışmalar yer aldığı gibi, sorun
ların bu boyutlara varmış olmasında bazı dış çevre
lerin de etkisi ortadadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Eylül 
1980'den bu yana geçen süre içerisinde ülkemizde 
laikliğe karşı yaygın ve yoğun bir mücadele açılmış
tır. İçeriden ve dışarıdan bazı güçlü ve paralı çevre
ler, laikliğe karşı mücadelede kız çocuklarının baş
örtüsünün mücadelenin bayrağı gibi ele almışlar, kız 
çocuklarını öne sürüp, alet etmeye kalkışmışlardır. 
Asıl amaç, Atatürk'ün laik cumhuriyetini yıkıp, Pa: 

kistan, Suudi Arabistan ya da komşumuz İran'daki 
gibi bir İslam devleti kurmaktır. 

Devlet ve toplum düzeninde, eskiye, geçmişe dö
nüş demek olan irtica, ilk kez son yıllarda cumhuri

yet içinde tehlikeli boyutlara ulaşmış bulunmaktadır; 
bundan kaygı duymamak mümkün değildir. Buna 
karşılık, yaygınlaşan irticaa karşı kamuoyunda tep
kiler de artmaktadır. Hatta bu konuda sevindirici 
olan olay, dine bağlı çevrelerde de bu tepkilerin sa
yısındaki artmadır. Eğer bir dinsel akım, laik dev
letten teokratik devlete, şeriat düzenine dönüş eğili
mini ve genel olarak Atatürk devriminden sapma 
eğilimi içeriyorsa, bu, Osmanlı devleti düzenini yeni
den canlardırma isteği olduğu için irtica tehlikesi 
oluşturur; fakat böyle bir eğilim içermeyen, yalnız
ca kişilerin veya bazı toplum kesimlerinin özel ya
şamlarında dine ve din kurallarına daha çok bağlan
malarını veya tasavvuf yoluyla gerçeği arayışlarını, 
Tanrıya yönelişlerini yansıtan dinsel akımlar irtica 
değildir; ama bunların dışında, toplum düzeninde ge
riye dönüş isteğini içeren, dolayısıyla irtica tehlikesi 
yaratan ve o açıdan siyasal nitelik taşıyan dinsel 
akımlar da vardır ve güçlenmektedir. İkisi birbiriyle 
karıştırılmamalıdır. İkisi birbiriyle karıştırılırsa, bir 
kaba konulursa, siyasal nitelik taşımayan ve kendi 
başına irtica tehlikesi oluşturmayan müslümanlar da 
küstürülmüş ve irtica tehlikesi oluşturan siyasal nite
likteki dinsel akımların yanına, onlarla zoraki bir 
dayanışmaya ve işbirliğine itilmiş olurlar. Bu da ir
tica cephesini yapay bir biçimde genişletir ve müca< 
deleyi gereksiz yere güçleştirir. Böyle bir yanlışlıktan 
kaçınmak gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir siyasal 
amacın örtüsü olmamak koşuluyla, kızlardan, kadın
lardan, isteyenlerin başlarını örtmeleri laikliğe aykırı 
olmadığı gibi, siyaseti etkilemeye kalkışmamak, dev
let işlerine ve düzenine karışmamak koşuluyla tari
katçılık da laikliğe aykırı sayılamaz, özellikle Türk 
kökenli tarikatlardan birçoğu, katılaşıp yozlaşma aşa
masına gelinceye kadar, dindeki aşırı kurumlaşmayı 
ve dogmatizmi yumuşatıcı bir rol oynamışlardır. Ne 
var ki, 12 Eylül 19801den sonra tarikatçılık da başka 
bir nitelik kazanmıştır. 

Tarikat, yol anlamına gelir, yani Tanrıya ulaş
manın.. birliğe erişmenin yolu veya yolları. Ama za
mane tarikatçılığı günümüzde Tanrıya değil, devlet 
dairelerinde yüksek yerlere efken ulaşabilmenin yolu 
olmuştur. (DSP sıralarından alkışlar) Tabii bu yol
dan laik devleti içinden ele geçirip yıkma planları ya
pan şeriatçılar da rahatça yararlanabilmişlerdir. Bu 
gerçeğin ardında, 12 Eylül döneminin karanlık uzlaş
malarının saklı olduğu unutulmamalıdır. 

Türkiye'de tarikatlar iki kategoride toplanmak
tadır. Birincisi, psikolojik ve sosyolojik olgu nite-
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liginde olanlardır; yani Türk-lslam tasavvuf gelene
ğini yansıtan tarikatlardır. Bu tür tarikatlar, laik dev- " 
le'ti içlerine sürdürebilmiş, gerçeği arayan ve ibadet
lerimde siyasal amaç gütmeyen yapıdadırlar. İkinci 
kategoriye giren tarikatlar siyasal amaçlı olup, son 
zamanlarda laik cumhuriyete karşı giderek: artan 
ölçüde tehlike oluşturan tarikatlardır. Elbette bu ta
rikatlardan laik cumhuriyete karşı yönelenlerle, bi
rinci kategoriye giren tarikatları aynı kefeye koyma
mak gerekir. Hatta bu tarikatlardan bâzılarının dev
let kuruluşlarında yuvalandıkları ve eğitime el uzat
tıkları konusunda yaygın söylentiler bulunmaktadır. 
Türkiye'de faaliyet gösteren tarikatlar, Nurcular, Sü
leymancılar, Nakşibendîler, Kadiriler, Rufailer, Fe-
tullahçılar, Işıkçılar, Hizbullahçılar, Müslüman Kar
deşler ve Hizb'üt Tabrircilerdir. 

Politik amaçlı tarikatların ana hedefi şeriat dev
leti kurmaktır. Bu tarikatlardan bazılarının, Kur'an 
kursları ve yurtlara ağırlık verdikleri gözlenmekte
dir. 

'Burada bazı tarikatların yalnız Atatürk'e değil, 
imam hatip okulu öğrencilerine bile düşman olduk
ları gözlenmektedir. Bazı siyasal amaçlı tarikatların 
yurt içli ve yurt dışı faaliyetleri ve genel olarak dış 
ilişkileri, derinliğine ele alınıp, araştırılması gereken 
bir konudur. O arada, başta Federal Almanya olmak 
üzere, siyasal amaçlı tarikatların, Türk işçileri ve ço
cukları arasında yoğun faaliyette bulunduğu tüm 
Avrupa ülkelerinde araştırma yapılmalıdır. Vatan ka
çaklarının, Süleymancılar ve diğer tarikatçılarla olan 
ilişkileriyle, bunların îran ve Suudi Arabistan ilişki
leri maddî ve manevî açıdan derinliğine bir araş'-
tırma konusu yapılmalıdır. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; laiklik, dev
let işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bu
na daha açık b'ir deyimle, dünya işleriyle din işleri
min ayrılması denir; çünkü laiklikte, hukuk kuralları 
egemendir; devlet, yasalar çerçevesinde toplumu ida
re eder; din ye devlet işleri birbirine karıştığında, göz
lem ve deneyim, yani aklın işlevi ve egemenliği orta
dan kalkar. Üstelik, böyle bir toplumda milliyetçi
lik değil, ümmetçilik ideolojisi egemen olur. 

Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin olduğu kadar, 
Türk Ulusu kavramının, Türk ulusal kimliğinin te
melindeki en önemli faktördür; çünkü Türkiye hal
kında ulus kimliği ve ulus bilinci laiklikle belirginleş
miştir. Laiklikten en büyük sapmaların, irticaa en 
büyük ödünlerin 12 Eylül 1980 askerî yönetim dö
nemimde verildiği ve özal Hükümetiyle birlikte sür-

— 59 

20 . 1 . 1987 0 : 1 

düğünü özellikle belirtmek istiyorum. O dönemden 
bu yana, iç ve dış politikada laiklik konusunda ve
rilen ödünler acı meyvelerini vermeye başlamıştır. 
Türkiye, laiklik konusunda verdiği ödünler sonu
cunda, irticaın eylem provaları yaptığı aşamaya ulaş
mış bulunmaktadır. Bu noktaya nasıl geldik? Bunları 
araştırmamızda yarar vardır. 

irtica, hangi yasal kaynakları kullanmaktadır?» 
Tarikatlarla irticaın ilişkisi nedir? Siyasî partilerin 
irticadâki rolü nedir? İrtica faaliyetlerini destekleyen 
dış ülkeler hanglerîdir? İşte, cevaplandırılması gere
ken sualler bunlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Bizim de
mokrasi anlayışımıza göre, bir kadın veya genç kız 
kendisi isterse, yani kendi özgür iradesi ile başını 
örtebilir, örtülü giyinebilir; ama karşı karşıya bulun
duğumuz sorun, bir giyinme özgürlüğü sorunu değil
dir. (DSP sıralarından alkışlar) Sorun, laik devlete 
karşı savaş açan ve Türk toplumunu yeniden Osman
lı döneminin kararlığına ve kapalılığına sürüklemek 
isteyen bazı çevrelerin, hatta kurumların, yeni yeti
şen kuşakları kendi siyasal amaçları doğrultusun
da koşullandırıp, kullanmaya kalkışmaları sorunu
dur. 

Çağ dışı taassubun karanlığında ülkesini bunalıma 
sürükleyen İran'ın, rejimini yayma çabaları, ülkemiz 
üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Mam ülkeleri ile iliş
kilerimizde meydana gelen dengesizlikler ve onlara 
bağımlı politikalar uygulanması, bu ülkelerin, doğru
dan veya dolaylı yollardan, Türkiye'nin rejimini, iç 
düzenini, iç politikasını ve kültür politikasını etkile
yebilir duruma gelmiştir. 

Türkiye, 12 Eylül 1980 öncesinde de İslam ül
keleri konferansı toplantılarına katılırdı; ama hep 
başka ülkelerden bir alt düzeyde katılırdı; kendi laik 
devlet anlayışı ile bağdaşmayan kararlara oy ver
mezdi ve kimse de buna itiraz etmez; o yüzden Tür
kiye'ye baskı yapmaya kalkışmazlardı. Ama şimdi, 
yedi yıldır İslâm ülkeleri konferansları çerçevesinde 
laiklikle taban tabana zıt birtakım karar tasarıla
rını da Türkiye'nin kendi oyu ile desteklendiğini gö
rüyoruz. Demokratik Sol Parti olarak, sorunun kay
nağına inmenin, olayı doğru teşhis etmenin çözümü 
kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bize göre sorunun kay
nağımda şu etkenler bulunmaktadır : 

Son yıllarda Osmanlı özenticiliği, bazı devlet ku
ruluşlarının katkısı ile, bir resmî kültür politikasına 
dönüştürülmüştür. Din eğitimi veren özel ve resmî 
kurs ve okullardan bazılarında, çocukları ve genç-
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leri laikliğe aykırı telkinlerle yetiştirme çabaları, bun
ların denetimden sorumlu devlet kuruluşlarının ih
mali ve çekingenliği yüzünden çok ileri ölçülere var
mıştır. 1982 Anayasasıyla, eğitim alanında laiklik il
kesinin çiğnenmesi, laik devleti yıpratmak ve yeni 
kuşakları laikliğe aykırı biçimde yetiştirmek isteyen
lerin cüretini artırmıştır. Devlet okullarında verilen 
din derslerinde de yer yer, çocuklar, laikliğe aykırı 
telkinler ve baskılar altına alınmaktadırlar. 

Çağ dışı bazı teokratik ülkelerden gelen sızmalar, 
kültür yaşamımızda laiklik ve çağdaşlık açısından 
ciddî sorunlar yaratacak ölçüye varmıştır. 

Son zamanlarda etkili ve yetkili çevreler, laikliği, 
yasaları çiğneyerek, Kur'an'dan ayetlerle ve hadis
lerle savunmaya başlamışlardır. 

Birçoğu sıkıyönetim altında bulunan güney ve 
güneydoğu illerinde, bölücülüğe karşı bizce bilinme
yen; fakat resmî kurumların düzenlediğinden kuş
ku bulunmayan hadis ve ayetlerle dolu beyanname
lerle, el ilanlarıyla önlem alınmaya çalışılmaktadır. 

Giysi konusunda Diyanet İşlerinden fetva isten
mesi, siyasal amaçlı tarikatların irtica olayıyla bağ
lantıları, nihayet, sorunlara asıl çözüm getirecek olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, olayları çok geri
den izler duruma düşürülmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de 
laikliğe karşı içten ve dıştan organize bir saldırı söz 
konusudur. Cumhuriyet rejimi tehlikededir; tehlike
nin boyutları da büyüktür. İrtica, cesaretini, Anaya
sadaki boşluktan yararlanarak kullanmak istemekte
dir. İktidar, 1988 seçimlerini garantilemek için, geri
ye dönük eylemleri görmezlikten gelmekte, hafife 
almaktadır. İç işlerimize açıkça müdahale eden, Ata
türk devrimlerine, laikliğe ve cumhuriyete dil uza
tan İran'a karşı hükümet ciddî bir tavır almamakta 
ve hatta bu şartlar altında bile ödünler vermektedir. 
Nitekim, Ağustos 1986Ma İran Lideri Ayetullah Hu
meyni, laik cumhuriyetimize ve Atatürk'e, din ve 
devlet işlerini birbirinden ayırdığı gerekçesiyle dil 
uzatarak, Islamiyetin düşmanı ilan etmiştir. Ancak, 
özal, Hükümeti, birçok konuda olduğu, gibi, İran'ın 
böylesine açık bir suçlamasına da göz yummuştur. 
Ülkemizde türban görüntüsü altında, laikliği yok 
etmeye yönelik eylemlerin ortaya çıkmasıyla, hükü
metin pasif tutumundan cesaret alan İran yönetimi, 
açık bir biçimde iç işlerimize burnunu sokmuştur. 

İran Başbakanı Musevi, Türk - İran ilişkilerinin 
geliştirilmesinin, Müslümanların inançlarına ve de
ğerlerine saygı gösterilmesinin anahtar rolü oynana
cağını belirtmiştir. 
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I İran Başbakanı olayı saptırmış ve tahrif etmiştir. 
• Koyu taassubun karanlığında mollalar marifetiyle 

I İran'ı yöneten Humeyni, çağ dışı zihniyetini İslam 
I ülkelerine ve oradan ülkemize yaymaya çalışmakta

dır. Nitekim, 700 kadar Türk vatandaşının İran'ın 
I Kum Kentinde eğitim gördükleri ve bu eğitimde «Tür-
I kiye'de nasıl bir İslam devleti kurulur?» sualinin ce-
I vapları öğretildiği, Sayın Dışişleri Bakanının burada 
I bir sayın milletvekilinin sorusuna verdiği cevaptan an-
I laşılmıştır. 
I Ayrıca, çeşitl yollarla Türkiye'ye gelen 1,5 milyon 
I İranlının Türkiye'deki irtica olaylarını örgütledikleri-
I ni gösteren kuvvetli belirtiler bulunmaktadır. Bunun 
I dışında İran'ın, içte ve dışta, hem maddî hem manevî 
I açıdan, Türkiye'de bir İslam devleti kurulması yönün-
I de destek sağladığı konusunda kuşkular artmış bulun-
I maktada*. 

Gerek Kum Kenti mollalarının Tüfkiye Hüküme-
I tinden islam inançlarıyla mücadeleden vazgeçmesini 
I istemesi, gerek İslam Cumhuriyeti Gazetesinin Türki-
I ye'deki türban konusunu saptırarak «Müslümanlara 
I meydan okuma» şeklinde sunması ve nihayet İran rad-
I yosunun yorumunda «Türk Hükümetinin kararlarına 
I direnin Türk öğrencilerin hareketini takdirle karşılı-
I yoruz» demesi, İran'ın iç işlerimize açıkça karışması

dır. 

I Tüm bu olaylar, Türkiye'de meydana gelen mak-
I satlı eylem ve geriye dönük faaliyetlerle İran'ın yakın 
I ilişkisini ortaya koymaktadır. Hiçbir ülkenin iç işleri-
I ne karışmayan Türkiye'nin aynı duyarlılığı komşula-
I rından da beklemesi ve gözetmesi gerekir. Unutulma-
I malı ki, dış politikada, zamanında alınmayan önlem 
I ve tavırlar bir gün fiiliyata dönüşür; o zaman da, ay, 
I bacayı savuşmuş olur. 

I Bunlar yetmezmiş gibi, Sayın Başbakanın, İran 
I Büyükelçisiyle yaptığı görüşmede, Büyükelçiye, tür-
I ban yasağının kaldırılması konusunda söz verdiği ha-
I berine inanmak istemiyoruz; devlet ciddiyetiyle bağ-
I daşır yanını da görmüyoruz. Sayın Başbakanın irtica 
I tehlikesini bile olayların büyük boyut kazanmasından 
I sonra ancak kabul etmiş olması son derece şaşırtıcı

dır. 
I Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki, Sayın Başbakan, 
I gericilik konusunu da, ampulle, telefonla, yolla mu-
I kayese ederek, Türkiye'nin geriye dönemeyeceğini söy-
I lemektedir. Oysa, irtica denen gericilik, ilim, irfan ve 
I ancak laiklikle, akılcı eğitim ve öğretimle yenilir; ka-
I çaların bilimle aydınlatılması yoluyla önlenebilir, am-
I pulle değil Sayın Başbakan!.. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de 
irtica vardır, iç ve dış bağlantılarıyla yaygındır. Şeri
atçıların başörtüsü bahanesiyle giriştikleri taktik sal
dırı şimdilik başarıya ulaşmamış görünüyor; ama şe
riatçılar büyük saldırılarını, müsait ortamı buldukla
rında yapacaklardır; bundan kuşku duymamak gere
kir. Hiçbir siyasî parti bu gerçeği göz ardı edemez. 
Bugün ülkemizde küçük sağ partiler ise şeriatçıları bü
tün güçleriyle desteklemektedirler. 

Şurası unutulmamalıdır ki, şeriat devleti tıpkı ko
münizm gibi totaliterdir. Her ikisinde de ulusallığa 
dayanan özgürlükçü demokrasi kurulamaz, kurulsa da 
yaşatılamaz. Temel amacı laikliği yok etmek olan bu 

- tür irtica hareketleri amacına ulaştığı takdirde, ne 
siyasî partiler, ne demokrasi ve ne de rejim ayakta 
kalabilir. O bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve siyasî partiler, konuyu doğru teşhis edip, demok
ratik rejim içerisinde derinliğine bir araştırmayla ne
ticeye gitmelidirler. Ancak, Demokratik Sol Parti, 
SHP'nin yöntemini de doğru bulmamaktadır. Çünkü 
SHP, netice alıcı bir yaklaşımdan ziyade, partilerara-
sı bir uzlaşmayla konuyu gündeme getirmek ve has
sas dengeleri gözeterek neticeye gitmek yerine, siya
sal prim yapma amacına yönelmiş görünmektedir. Bu 
durum, netice almayı kolaylaştırmak şöyle dursun; ter
sine, olayları daha karmaşık hale getirebilecek bir 
yapıda görünmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokratik 
Sol Parti, laikliğe ve cumhuriyete yönelmiş olan irti
caın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştı
rılmasını önyargısız olarak istemektedir. Ancak, De
mokratik Sol Parti, dürüst ve samimiyetle dinine bağlı 
Türkiye insanının tslamiyete bakış açısıyla, bu konu
yu malzeme olarak kullanan zihniyetlerin bakış açısı
nı aynı kefeye koymamaktadır. Tüfkiye insanının te
miz inançlarını, din duygularım ve ibadetlerini, irtica 
hareketlerinden ayrı tutulmasına özen gösterilmesini 
istemektedir, irtica ve laiklik sorunlarının başlıca tar
tışma konusu durumuna gelmesine neden olan olay
lar ve gelişmeler, değişik alanlarda ve kurumlarda or
taya çıkmıştır. Bunlar arasında üniversiteler olduğu 
gibi, din ağırlıklı eğitim veren okullar, bazı özel yurt
lar ve bazı kamu kuruluşları da yer almaktadır. Ayrı
ca, işçilerimizin ve gençlerimizin yoğun olarak bulun
duğu Federal Almanya gibi bazı yabancı ülkelerde de, 
irtica ve laiklik konularına ilişkin tartışma ve geliş
meler yer almaktadır. Hatta sorunların bu tartışma 
boyutlarına varmış olmasında, bazı dış çevrelerin et
kisi de bulunmaktadır. Bilinen odur ki, bu sorunlar, 

bu güne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında 
her kademede ele alınmış, tartışılmış ve üzerinde bir 
şeyler söylenmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, 8 Ocak 1987 günü Adana' 
da Üniversitelerarası Kurul Toplantısı vesilesiyle yap
tığı konuşmada bu sorunlara ağırlık vermiş, «Türki
ye'de irtica vardır» diyerek, konu hakkında duyarlı
lığını dile getirmiştir. Siyasî partiler tek tek irtica ve 
laiklik konusundaki düşüncelerini dile getirmişlerdir; 
ne var ki bugüne kadar bu konu üzerinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ciddî bir şekilde tartışma ve 
görüşme olanağı doğmamıştır. Biz, Sayın Cumhurbaş
kanının Adana'da yaptığı konuşmayı, partilere yöne
lik, haklı ve zamanında yapılmış bir çağrı olarak gö
rüyoruz. 

Söz konusu sorunlarla ilgili tartışmaların ülke ya
rarına bir sonuca ulaşabilmesi için, siyasî partiler ara
sında bu konularda bir görüş ve anlayış birliğine va
rılması gereklidir; bunu sağlamanın tek koşulu da, bu 
sorunların tüm yönleri ve boyutlarıyla önyargısız ola
rak araştırılmasıdır. Bu aşamada, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin soruna kendi açısından sahip çıkabilme
si ve böylece en üst denetim organı olarak bu sorun
larla ilgili tartışma ve sürtüşmelerin toplumda zıtlaş
malara sebep olmasını önleyebilmesi için, konunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisince araştırılmasını ge
rekli ve yararlı görüyoruz. 

Demokratlığı ve milliyetçiliği asla söz konusu ol
mayan siyasal amaçlı her türlü tarikat akımlarının 
yurt içi faaliyetlerinin yanı sıra, yurt dışı faaliyetleri 
ile dış ilişkileri de derinliğine bir araştırma konusu 
yapılmalıdır. Ayrıca, araştırma, Körfez Savaşı açısın
dan ele alınmalı. Türkiye - Suudi Arabistan ilişkileri 
ve Faysal Finans kuruluşunun rolü üzerinde durulma
lıdır. İran'ın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri bütün bo
yutlarıyla ortaya çıkarılmalıdır. Avrupa'daki dinî ör
gütler, bunların Türkiye ile bağlantıları, diğer ülkeler
le ilişkileri, amaçları ve faaliyetleri ortaya serilmeli-
dir. Böyle bir araştırma, yalnız laik cumhuriyetimiz 
için değil, Türk ulusu ve İslam dinî için de faydalı 
olacaktır. Bu sebeplerle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, irtica ve laiklik konusunda kabul edeceği bir 
Meclis araştırmasının yalnız yurt içinde değil, yurt dı
şındaki incelemeleri de içine alması gerekmektedir. 
Gerektiğinde uzman katkısı da sağlanarak, Mecliste 
grubu bulunan tüm partilerin beraberce inceleyecek
leri bu konunun sağlıklı bir sonuca bağlanması gerek
lidir. 

Demokratik Sol Parti olarak, ne laikliğin çiğnen
mesine, ne de dindar halkın tedirgin edilmesine asla 
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müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Devlet 
yönetiminin dinî esaslara dayandırılmasına karşı oldu
ğumuz kadar, vatandaşın dinî inançlarına saldırılma
sına da karşıyız. Dinî nizamın devlete tahakküm et
mesine karşı olduğumuz kadar, devletin de dine ta
hakküm etmesine karşıyız. İşte, laiklik budur. Ne dev
let dine, ne din devlete tahakküm etmemelidir. (DSP 
sıralarından alkışlar). 

Demokratik Sol Parti Grubu olarak, Sosyaldemok-
rat Halkçı Partinin önergesinin içeriğini ve yaklaşım 
tarzını beğenmediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum, 
Ancak, bir araştırma açılmasından yana olduğumuzu 
belirtiyor, grubum adına yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (DSP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Abdurrah-
man Demirtaş. (ANAP sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN DE
MİRTAŞ (Hatay) — Sayın Başkan, yüce Meclisin-
muhterem milletvekilleri; sözlerime başlamadan ön
ce, grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

SHP, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine is
tinaden, bütçeden önce de hemen hemen her gün, ken
dilerine siyasî bir çıkar bulma amacıyla, aslında in
cir çekirdeğini doldurmayan konular üzerinde Meclis 
araştırması önergeleri vermekteydi. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Cepleri dolduru
yor, incir çekirdeğini doldurmaz! 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Bunun sebebi herkesçe malumdur. Belki o zaman par
ti içi kavgalarını, belki... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bırak onu da, önün
deki metne bak, sadede gel. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
... belki seçimlerdeki yenilgilerini kapama amacını güt
mekte idi. (SHP sıralarından gürültüler). 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sadede gel, sade
de! 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hocam, şu 
sıralarda idiniz, o sıralara gittiniz. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen konu üzerin
de konuşalım efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Aslında, SHP yüce Mecliste var olduğundan beri, 
Anavatan iktidarına bir alternatif olamamanın ezikli
ği içerisinde idi de ondan. 

VECİHi ATAKLI (Şanlıurfa) — Bundan öncele
ri böyle söylemiyordun!.. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel).— Evvelden 
beri mi ANAP'lı idiniz?! 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Anavatan iktidarıyla birlikte Türkiye'de hızlı bir ge
lişme göze çarpmaktadır, ekonomi düzelmiştir. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bundan öncele
ri öyle söylemiyordun! 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Öyle söylüyordum hep; siz hep yanlış anlıyordunuz. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Enflasyon yüzde 2Ûı'lere doğru geriliyor. (SHP ve DYP 
sıralarından «Atma, atma» sesleri). Sanayi süratle ge
lişiyor. Bu durum karşısında muhalefetin yapacağı za
ten bir şey kalmamıştır. Yapacağınız tek bir şey var
dı, o da seleflerinizden altı okla birlikte tevarüs etti
ğiniz bir huy var; kendinizi ilerici, sizden gayri olan
ları gerici olarak itham etmek. (SHP sıralarından 
«Doğru doğru» sesleri). 

Evet, maalesef bu hastalık sizde öteden beri var... 
BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen efendim 

önerge üzerinde konuşalım. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
İşte bu araştırma önergesinin asıl amacı da, bayatla
mış olan bu illetin bir sonucudur. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sizleri gör
dükçe iddiamızın doğru olduğuna inanıyoruz. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Anavatanı gericilik ve irtica ile karalamaya kalkan
lar, taşlayanlar, yalnız Anamuhalefet Partisi değildir; 
çünkü Türkiye Anavatan döneminde kimsenin hayal 
edemeyeceği şekilde büyümüştür; dış ticaretimiz art
mıştır; memlekette huzur ve sükûn vardır; Türkiye 
baştan aşağı şantiye haline gelmiştir. (DYP ve SHP 
sıralarından gülüşmeler, «Bravo (!)» sesleri, alkış
lar (!)» 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Anlat anlat, heyecan
lı oluyor!.. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Borçlar da 
arttı... 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) -
Yakında telefonsuz, elektriksiz, susuz köy kalmaya
caktır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ankara'da 
su yok! 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Bu gelişmeler dışarıdaki komşularımızı da tedirgin et-
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inektedir; fakat muhalefetin bundan tedirgin olmasını 
anlamak mümkün değildir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Lütfen sadede gelin 
beyefendi. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ayıp olu
yor, hep sizi kullanıyorlar Sayın Hocam. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
12 Eylül döneminden önceki hadiselere teşhis koya
mayanlar da Anavatana dil uzatmaktadır. Anavatanı 
taşlamaya çalışmaktadır. Maalesef bunlar da sizinle 
birlikte aynı kampanyaya katılmışlardır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — MDP'den 
ne haber? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
«İrtica vardır» diye, bir kaşık suda fırtına koparan 
SHP, Anayasanın 24 üncü maddesiyle güvence altın
da bulunan din -ve vicdan hürriyetini kısıtlamayı he
def almaktadır. Bu iddiaları mazur görmek mümkün 
değildir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Mecburiyet koya
rak siz kısıtlıyorsunuz. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Çok şaşırtıcı bir söz 
bu; bir eğitimciye yakışmıyor. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Araştırma önergesinin ikinci sayfasındaki üçüncü pa
ragrafta yer alan bu iddiaya mesnet olan hadisenin 
aslı nedir? Basit bir başörtüsü hadisesini irtica ile irti-
batlandıran olaylara iyi bir teşhis koymak için, başör
tüsü hadisesinin evveliyatına bakmak lazımdır. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Beyazıt olayları ne 
oluyor efendim? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Konya'daki, İstan
bul'daki olaylara gelin. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Onlara da geleceğim efendim, biraz sabırlı olun. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen siz devam 
edin efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Sayın Başkan, sözümü kesiyorlar. 

BAŞKAN — Karşılılklı konuşmayın efendim. 
Sayın" Demirtaş, lütfen siz devam edin efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
20 Aralık 1982 tarihinde, Sayın İhsan Doğramacı'nın 
imzası ile üniversitelere gönderilen bir genelge, kız 
öğrencilerin giyimlerinin nasıl olacağını ifade etmek
tedir. Bakın, size ilk genelgeyi okuyorum: «Kız öğ
renciler, elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakka
bılar ve çizmeler sade ve normal topuklu; baş açık, 
saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olacak; ku

rum içinde baş örtülecek». Buna bir istisna getirmiş
tir; onu da okuyacağım, demin kafalarda istifham 
yaratmaya çalıştığınız soruya kendiniz cevap bulacak
sınız : «Yabancı uyruklu kız ve erkek öğrenciler (a) 
ve (b) fıkrası kapsamı dışında olup, uygar bir kıyafet 
taşımaları, arkadaşları arasında aşırılığa kaçmayacak 
şekilde sade bir kıyafetle bulunmaları arzu edilmek
tedir. Bunlar, kendi ülkelerindeki geleneklerine göre 
giyinebilirler» diyor. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hata edilmiş. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ama, buna biz 

karar veririz, İran emir veremez. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Dinle biraz dinle de, öyle konuş. 
Normal parlamenter rejime girildikten sonra, 25 

Mayıs 1984 tarihinde YÖK 6271 sayılı bir genelge ile 
üniversitelerde başörtüsüne imkân veren yeni bir ka
rar sureti yayımlamıştır. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Zaten YÖK hep zik
zak çiziyor. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Onu da okuyorum; oturum tarihi 10 Mayıs 1984, otu
rum numarası 35 : «20 Aralık 1982 tarihli genelge ile 
ilgili olarak yapılan görüşmelerde, yükseköğretim ku
rumlarında öğrenim gören kız öğrencilerin başlarının 
açık olması esası yer almış olmasına rağmen, Dazı 
yükseköğretim kurumlarında, sayıları az da olsa kız 
öğrencilerin müessese içinde başörtüsü kullandıkları 
konusu üzerinde durularak, bu durumun etkin bir su
rette önlenmesi için modern bir şekilde türban kulla
nabilecekleri görüşü çoğunlukla benimsendi». (ANAP 
sıralarından «Bravo Hoca» sesleri). 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Kaçamak... 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Bu kararlar yürürlüğe girdikten takriben birbuçuk se
ne sonra, bazı istismarcıların ortaya çıktığı ifade edi
lerek, YÖK, 24.12.1986 tarihinde, yani geçen yıl ara
lık ayında, yeni bir genelge yayımladı, oturum tarihi 
24 Aralık 1986, oturum numarası 49 : 

«Kurulumuzun 86.49. l'l 28 sayılı kararıyla yüksek
öğretim kurumlarının dershane, laboratuvar, klinik, 
poliklinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görü
nüm dışındaki bir kıyafet ve görünümde bulunmak 
disiplin suçu olarak kabul edildiğinden türbanın kul
lanılabileceği ile ilgili 10 Mayıs 1984 tarih ve 84.35.527 
sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına karar veril
di» denmiştir. 

Bu kararlar üzerine, ister dinî bir zaruretle, ister 
J estetik veya örf amacıyla örtünen bir grup kız öğren-
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ci, bilindiği gibi, çeşitli milletvekillerine ve grubu bu
lunan siyasî parti genel merkezlerine gidip, kendileri
ne, dertlerine deva aradılar. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Keçeciler'e de git
tiler, değil mi? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Evet, ondan da bahsedeceğim efendim. 

Anavatan Partisi Genel Merkezini ziyaret ettikle
rinde Sayın Keçeciler ile de görüştüler. Sayın Kaçeci-
ler bu öğrencilere, üniversitelerin idarî özerkliğe sa
hip olduğunu, hükümetin üniversitelere müdahalesinin 
mümkün olmadığını ifade etmiştir. Bu meyanda, hü
kümet sorumluluğu taşıyan Anavatan Partisinin, Diya
net İşleri Başkanlığının görüşünü de alarak bir ka
nun teklifi hazırlayabileceği mealinde bir beyanda bu
lunmuştur. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Fet
va mı istemiş yani? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Biraz sabredin ve dinleyin, fetvanın ne olduğunu gö
receksiniz şimdi. Fetvanın nasıl istendiğini size ispat 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, siz devam edin efen
dim, her soruya karşılıklı cevap vermeyin. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
İşte bu ifadeler basında çıkınca, muhalefet ve yan
daşları, «Türkiye'ye şeriat mı geliyor, Türkiye fetvay
la mı idare edilecektir» diye yaygara koparmaya baş
ladılar. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Keçeciler kanun 
teklifi vermeye yetkili mi? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Sayın Başkan, 12 Eylül döneminde, benzer bir hadise 
ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığının görüşü
nün alınmak istendiğini ortaya koyan üç belgeyi da
ha sunacağım. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Keçeciler'den tec
rübemiz var bizim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Sayın Hasan Sağlam imzasını taşıyan ve Devlet Baka
nı Sayın Mehmet Özgüneş'e yazılan yazıyı aynen oku
yorum... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Abes misal olmaz. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Biraz dinle! 

BAŞKAN — Lütfen siz devam edin Sayın De
mirtaş. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - £u 
kürsüden fetvayı müdafaa etmeyin. İrticai kürsüye 
getiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Yani fetvayı savu

nuyorsunuz, değil mi? 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Bunun tarihi 22.12.1980, numarası 18323... 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Gaflet!.. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

«Millî Eğitim Bakanlığı başlığını taşıyor ve Sayın 
Mehmet Özgüneş - Devliet Bakanı» diye başlıyor ve 
yazıda «İmam hatip okulu idare yönetmeliğinin 140 
inci maddesi, öğrenci giyiminde, sadelik ve temizlik 
esastır. Öğrencilerin göze batan saç tuvaleti yapmala
rı, sakal ve favori bırakmaları, sivil kaslket ve şeffaf 
bere giymeleri; bazı zümrelerin kılık ve kıyafetlerini 
taklit etmeleri yasaktır hükmünü getirmiş olmasına 
rağmen, bugün imam hatip liselerinin büyük çoğun
luğunda kız öğrencilerin içte ve dışta başlarını kapat
tıkları, hatta bazı okullarda tek tip uzun pardesü giy
mek suretiyle örtünmeyi daha ileri götürdükleri mü
şahede edilmiştir» denilmekte ve devam ederek, «An
cak bakanlığımıza yapılan başvurulardan, kız öğren
cilerin başlarının açılmasına karşı bulunanların da 
olduğu anlaşılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
Kur'an kurslarındıaki kız kursiyerlerin durumu da dik
kate alınarak, bu konudaki bakanlığınız görüşünün 
bindirilmesini arz ederim» diye bitmektedir. İmza, 
«Hasan Sağlam, Millî Eğitim Bakanı; tarih - dediğim 
gibi - 22.12.1980» 

Aynı gün bu yazıyı alan Devlet Balkanı Sayın Meh
met özgüneş, aynı günkü tarihle Diyanet İşleri Baş
kanlığına şu yazıyı yazıyor : 

«Diyanet İşleri Başkanlığına; 
Millî Eğitim Bakanlığının 22.12.1980 gün ve Dini 

Eğitim Genel Müdürlüğü 325.20/18323 sayılı yazısı 
ilişiktir. 

Bakanlığımız görüşünün hazırlanmasını rica ede
rim.» 

Yazının altında da el yazısı ile şu ifadeyi yazmış: 
«Gerekli ise, konunun Din İşleri Yüksek Kurulunca 
incelenmesini rica ederim.» İmza «Devlet Bakanı Meh
met Özgüneş» 

Bu yazı, Diyanet İşleri Başkanlığına 25.12.1980 
tarihinde yetişiyor. O zamanın Diyanet İşleri Başkam 
Tayyar Altıkulaç bu yazıyı Din İşleri Yüksek Kuru
luna havale ediyor. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — O zaman Anayasa. 
yoktu, Anayasa... -
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ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Sizin anayasanız vardı. 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler.. 
Siz devam, edin efendim. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

(«Gerekli cevabın hazırlanması.» 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — O zaman Anayasa 

yoktu. 
Biraz dinleyin de anlayın; anlayın biraz. Dinlemesini 
öğrenin biraz, öğrenin. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Senden faydalanacak 
değiliz. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) -
«Gerekli cevabın hazırlanması ve konu hakkında ka
rar alınması rica olunur. 

25.12.1980 
Tayyar Altıkulaç» 

Bunun üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu 30.12.1980 
tarihinde toplanıyor ve 77 sayılı kararı alıyor; yedi 
sayfalık bir karar. Okumayacağım. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size soruyorum : 12 
Eylül döneminin asker kökenli Miillî Eğitim Baıkanı 
ite, yine asker kökenli ve bildiğim kadarıyla milliyet
çi ve Atatürkçü olan Mehmet Özgüneş'in bu yazıları 
fetva istemek olmuyor da, Sayın Keçecilerdin beya
nından şeriat isteme kehaneti çıkartılıyor. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Çok güçlü bir 
savunma yaptınız (!..) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Cumhurbaşkanı 
da asker kökenli. 

ABDURRAHMAN DBMtRTAŞ (Devamla) — 
Bu iki durum karşısında, SHP'deki mantığın neden 
malul olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum muhte
rem arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İşte, yalnız kendilerini ilerici, kendilerinden başka
sının gerici olduğunu vehmedip, başkalarını itham 
eden bu sakat mantık, maalesef önergenize de aynen 
intikal etmiştir. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sizi gör
dükçe haklı olduğumuz belli oluyor. 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Keçeciler'i tanı
rız biz. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz, kadınların örtün
meleri ile ilgili ayetlerin meallerini aynen okuyaca
ğım. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Ayetlerde kısasa kısas 
da var, onu da tatbik etmenize; recin de var, onu da 
tatbik etsenize. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Geçen gün Sayın Şaırdağ burada okurken ses çıkar
madınız da, ben okurken mi ses çıkarıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen devam edin 
efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Dün baş
ka konuşuyordun, bugün başka konuşuyorsun. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Nur suresi 31 inci ayet; «Mümin kadınlara da söyle, 
gözlerini, bakılması yasak olandan çevirsinler. İffet
lerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kıs
mı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının 
üzerine salsınlar.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ab-
destün var mı? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Abdestsiz çarpı
lırsın. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Abdestliyim efendim. 

Ahzâb suresinin 59 uncu ayetini okuyorum : «Ey 
Peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadın
larına, dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle. 
Bu onların hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan 
dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar. Allah bağış
lar ve marhamet eder. (SHP sıralarından «İrtica kür
süye geldi» sesleri, gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Kürsüde 
konuşuyor, kürsüye getiriyor bunları. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Bu Allah'ın kelamıdır, buna milyonlarca insan inan
maktadır; acırım size... (ANAP sıralarından alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 

işte irticai savunanlar sizsiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Abdestin 
var mı? Dinî inancın varsa, bunu abdestsiz okuya
mazsın. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Nur suresi ev içi kı
yafeti içindir. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Kısasa kısas da var, 
recm de var; tatbik edebilir misin? 

BAŞKAN —• Sayın Ateş, lütfen efendim... 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Kadınların başörtülü kıyafetlerinin, özellikle, genel 
ahlaka ve kanunlara aykırı olmayan her türlü kadın 
kıyafetinin, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırılığı söz 
konusu değildir. 
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Bakınız, Atatürk bu hususta ne diyor (Profesör 
Afet İnan'ın «Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Ka
zanılması» adlı kitabının 1968 baskısının 104 üncü 
sayfası) «Eğer kadınlarımız, şer'in tavsiye, dinin em
rettiği bir kıyafetle, faziletin icap ettiği tavır ve ha
reketle içimizde bulunur, milletlin ilim, sanat, içtima
iyat hareketlerine iştirak ederse, bu hali, emin olunuz, 
milletin en mutaassıbı dahi takdirden meni nefs ede
mez. (SHP sıralarından «Sayın Başkan, konuya davet 
edin» sesleri) 

Geliyorum, konuya geliyorum efendim, biraz sa
bırlı olun lütfen. Biz sizi dinledik. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Senin siyasî inan
cın yok. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sü
re yarım saat midir? 

BAŞKAN — Efendim, herkese gösterdiğimiz mü
samahayı Sayın Demirtaş'a dla göstereceğiz Daha 
yeni başladı efendıim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Atatürk'ün, Müslüman Türk kadınının kıyafeti konu
sunda benimsediği bu fikirlerine aykırı b'ir sözüne 
rastlanmadığı gibi, bu sözlerinden sonra çıkartmış 
olduğıi inkılap kanunlarından, kıyafetle ilgili 671, 677 
ve 2596 sayılı kanunların hiçbirinde, kadın kıyafetini 
kısıtlayan bir hükme de yer verilmemiştir. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Önergeyle 
ilgisi yok bunların. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Bugün özellikle kırsal kesimde birçok genç ve yaşlı 
hanım başörtüsünü İslamî bir örf veya millî kültürden 
kaynaklanan bir gelenek olarak örtünmektedir. Geçen 
pazar günü Hürriyet Gazetesinin arka sayfasında çı
kan şu fotoğrafa bakınız. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Size benzi
yor, size. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Burada gördüğünüz kişiler Altınkaya ve Derbent ba
raj sahasından alınıp, Hatay'ın Reyhanlı İlçesine ya
kın Horlak Köyüne yerleştirilen Karadenizli hem-
şerilerimizdir. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Ne olmuş? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ne olmuş? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Gördüğünüz gibi, yüzlerinde teibessüm, başlarında bir 
başörtüsü var. Bu başörtüsünün neresinde irtica var
dır, neresinde Humeyni'yi görüyorsunuz, söyler misi
niz bana? (ANAP sıralarından alkışlar) Bu hanımlar 

Hatay'a irticai götürmüştür diyebilir misiniz, bunu 
söyleyebilir, misiniz bana? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
götürdütıüz siz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sen niye kravat 
takıyorsun, kravatım çıkarsana. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Ben Atatürkçüyüm, Atatürk'ü hiçbir zaman kalbim
den siimedim; ama sizler, Atatürk'ü Türk parasından 
silenlerin arkasında gidiyorsunuz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Denıirtaş, lütfen konuya ge
lin efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sen han
gi parti adına konuşuyorsun? (SHP sıralarından gü-
ral'tüfcf) 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, halkımız arasında İslam 
Dininin bütün vecibelerini yerine getirenler olduğu 
gibi halkımızın bir kısmı yalnız başını örtmektedir; 
l/s kısmı, ibadetini yaptığı halde başını örtmemekte-
dir; bir kîsmı tam inanmadığı, bir kısmı inanmadığı 
için ibadetlerini tam olarak yapmamaktadırlar. Bu in
sanları bir arada ve hoşgörü ile yaşatmak, demokra-
siinin görevidir. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hem öner
geden bahs'e'tmüyor, hem de 10 dakika geçti Sayın Baş
kan. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 10 dakika geçti 
Sayın Başkan. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — 10 dakika geçti 
Sayın ©şkan. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, ne diyorsunuz, anlamı
yorum? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Konuşma 
.süresinin 10 dakika geçtiğini söylüyorum Sayın Baş
kan. , 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla).— 

Hayır efendim, saat 17.30'dıa. çıktım ve daha 10 daki
kam var. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, siz devam edin efen
dim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Anavatan Partisinin en büyük hedefeleıünden biri de, 
toplumda hoşgörü ve saygı ortamını yerleştirmektir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Aferin sana. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Hepimiz dinî kaidelere tamamen bağlı bir toplumdan 
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geldik. Bu sebeple Anavatan Partisi, - altını çizerek 
söylüyorum - fertler arasında gerçek dindarlığın art
masından yanadır; bunu açıkça ifade ediyoruz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sen, o parti adı
na konuşamazsın. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Eğer, dindar bir toplumun oluşmasından korkuluyor-
sa, bu da açıkça ve samimî olarak söylenmelidir. 

Din, bir sosyal vakıa, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı 
devlet olarak karşılayamazsak, o zaman cahil, bilgi
siz ve muhteris birtakımı kişiler çıkar ve boşluğu dol
durmaya çalışır; işte o zaman irticaın hortlamasından 
korkmak gerekir. Bunun içindir ki Anavatan Hükü
meti, okullarda din derslerine önem vermektedir. Bü
tün köylerimize, kadrolu, yetenekli ve kültürlü din 
adamı göndermekteyiz. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O parti 
atfına- konuşamazsın sen. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Demin Sayın inönü, bumda bahsetti; «Okul kitapla
rına dinî irticai sokuyorsunuz, ilmî hakikatleri kara
lıyorsunuz» dedi. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — inönü'nün adını 
ağzına alma» 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Anlatmak istiyorum; 1977 yılında ben Talim Terbi
ye Dairesi Başkanı iken, ilkokul kitaplarında insıanın 
maymundan geldiğini ifade eden Darvin Teorisi var
dı. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — İrticaın 
kaynağı belli oldu işte. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, ilkokul 5 inci sınıfta teori oku
tuluyor,teori... 

Soruyorum Sayın Profesöre; teorinin okutulacağı 
yer neresidir, pedagojik bakımdan neresi olması ge
rekir? Konuya pedagojik bakımdan bakmak lazım
dır. Sayın Profesör bilirler ki, teoriler üniversiter dü
zeyde karşılıklı olarak, karşılaştırılarak... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Avrupa'ya git de 
hak; cahil! 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Sen cahilsin, sen... 

BAŞKAN— (Sayın Demirtaş, lütfen efendim kar
şılıklı konuşmayın. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) -
ilkokullarda böyle şey olmaz; bilmiyorsan, yanmdaki-

ne sor bari, yanındakine.,, (SHP 'sıralarından gürül
tüler) 

'Simidi irtica iddialarına geliyorum, irtica, laiklik
ten dönüş anlamına gelmektedir; laiklik ise, din ile 
devlet işlerinin ayrılması ilkesidir. Bakınız, bugün 
devlet ve özel bankaların birçoğu faizle çalışmaktadır. 
islam Dinine göre, faiz haramdır. (SHP sıralarından 
gürültüler) Gelip geçen hükümetler «Bankalar faizle 
çalışmayacak» deseydi, laikliğe aykırı hareket etmiş 
olurlardı. (SHP sıralarından 'gürültüler) Böyle bir 
şey oldu mu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
bakan dedi, MSP'den adayken. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... 

ABDURRAHMAN DEMİRTAIŞ (Devamla) — 
Hayır, olması da mümkün değildir; ama Anavatan 
Hükümeti tasarrufları ekonomiye çökebilmek ama
cıyla, inançlarına muhkem bir güçle bağlı olanlar için, 
faizsiz çalışan bankaların açılmasını sağlamış, ayrıca 
!kâr ortaklığı payı senetlerini çıkartarak, manevî inanç
lara önem ve güven verdiğini ispatlamıştır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — ErbaJkan'm 
arkasından' yürüdü. (SHP sıralarından gürültüler) 

ABDURRAHMAN DEMÎRTAiŞ (Devamla) — 
Başka bir örnek daha vermek istiyorum : Dinimize 
göre, her türlü içki haramdır. Böyle olduğu halde, 
hükümetler içki imal eden devlet fabrikalarım kapat
mamıştır. (jSHP sıralarından gürültüler) 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Ona da 
mı niyetiniz var? 

ABDURRAHMAN DEMlRTAŞ (Devamla) — 
Kapatsaydı, laikliğe aykırı olurdu. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sen 
ANAP'ı kapatacaksın. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Bunu yapmadı; ama Anavatan Partisi, birçok Müs-
lüımanı rencide eden ve içki sayılan biranın rekla
mını yasaklayan bir kanunu yüce Meclisten geçir
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Dışarıdan viski it
hal ettiniz. 

ABDUÜLAH ÇAKIREFE (Manisa) — ANAP'ı 
da kapatacaksın. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, ara seçim döneminde şa
hit olduğum, bu hadiseyle ilgili calibi dikkat oDan bir 
hadiseyi size nakletmek istiyorum. 
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ABDUİİLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O I 
zaman hangi partidendin? (SHP sıralarından gürültü
ler) 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Eylülün bir günü Sayın Cahit Aral ve Sayın Halef-
oğlu ile birlikte Beypazarı'na gitmiştik. Sayın Ca
hit Aral meydanda açık hava toplantısında halka hi- I 
tap ediyordu... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Hangi 
partideydin o zaman? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
O sırada Sayın Cahit Aral'ın konuşmasını sabote et-
mrefc üzere, yakında bulunan son model büyük bir 
Mercedes otobüsün damındaki bir hoparlörden bir
takım sözler 'kulağımıza geliyordu. (pHP sıralarından 
gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Otobüsün damı ol
maz. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O zaman 
'hangi partideydin? 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz neredeydi
niz o zaman, MDP'de iniydiniz? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Dinledin biraz, "dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen toparlayalım 
efendim. 

ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Devamla) — 
Söylenen birtakım, çirkin ve çirkef laflardan hatırım
da kalan bir tanesi şuydu : «Dinimizin haram kıldı
ğı şarap imalatını ve faizi bu hükümet artırmıştır» 
diyen kara 'bir ses Anavatan Partisi aleyhine propa
ganda yapıyordu, irticaın bu sesini kim alkışlıyor
du, tahmin edebiliyor musunuz?... (SHP sıralarından 
«Sen, sen» sesleri) Avnı meydana cephesi olan SHP 
'ilçe binasının 'balkonuna birikmiş SHP'lilerdl. Evet, 
SHP'İiler Anavatana.muhalefet olsun diye, irticai 'bi
le alkışlarlar. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Başbakana hak, 
Başbakana... 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen toparlayın 
efendim, zamanınız "bitti. 

ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Devamla) — 
Toparlıyorum «fendim. (SHP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, 20 dakika oldu efendim. 

• ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devanda) — 
Anavatan Partisi, laiklik prensibine ve Atatürk ilke- j 
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lerine tamamen bağlıdır, manevî deeğrltere de son 
derece önem vermektedir, 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, 20 dakika oldu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, »Sayın İnönü'ye ne ka
dar müsamaha ediyorsak burada da o kadar ediyo
ruz; lütfen efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Yüzde 99'u Müslüman olan vatandaşlarımızın, dinî 
inanç, ibadet, amel ve ahlakî değerlerine saygılı ol
mayı bilen siyasî bir teşekküldür. Bir kaç fanatik 
kişinin beyanları ve amelleriyle Anavatan Partisi ara
sında bir ilişki aramak akıl dışıdır. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — Transfer 
ücreti konuşması mı?... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Keçeciler, Ke-
çeciler... 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Potansiyel irtica yüklü olan bu kişiler, irticai mem
lekete getiremez; böyle kimselerin ve hadiselerin üze
rine giden ve gidecek olan devletin güçleri ve ku
rumları vardır. 

ıl2 Eylül öncesinde olduğu gibi, dinimizi istismar 
etmek için kirli emeller peşinde koşanlar halen var
dır; koltuk peşinde koşarken yangını körüklemek is
teyenler vardır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Mesela sen. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Dinine, örf ve âdetlerine bağlı olan ve huzur içinde 
yaşamayı arzulayan kişilerin yakasından bunlar el
lerini çekmelidirler; aksi halde devlet tepelerine bi
necektir. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — önce sen çek. 
ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Devamla) — 

Anavatan Partisinin hedeflerinden biri de, Atatürk'ün 
en büyük düşü olan, Türkiye'yi Avrupai bir ülke ha
line getirmeye çalışmaktır. Biz Atatürk İlkelerine bağ
lı olarak, ileri, modern, demokratik ve gerçekten de
mokrasiye inanmış bir ülke haline getirmeye çalışı
yoruz, Türkiye'yi. Bize 'irticai bulaştırmazsanız; biz 
doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş lütfen bitirin efen
dim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
İrtica iddiaları kolayca istismar edilen, istenilen cihe
te yönlendirilebilen bir hadisedir. Cumhuriyet döne
minde çeşitli zamanlarda «İrtica ve şeriat geliyor» id
diaları ortaya atılmıştır. Türkiye'yi iimar etmeye, de
mokrasiyi yürütmeye çalışmış olan merhum Mende
res'e bile, irticai koruyor diye iftiralar atılmıştır. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, süre çok geçti. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın İnönü'ye kaç 
dakika müsaade etmişıseik, buna da o kadar müsaade 
ediyoruz efendüım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İnö
nü fikir beyan etti, fikir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun. 
Devam edin Sayın Demirtaş. 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Böy

le gürültüler hep sizin zamanınızda çıkıyor. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

özellikle, illegal olan Türkiye Komünist Partisi, irti
ca iddialarını sık sık dile getirmiştir. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın 
Bilâl, müdahale etmeyin de dinleyelim. 

(Ha'tay Milletvekili Tevfik Bilâl'in Konya Millet
vekili Abdurra'bman Bozkır'a doğru çantasını atma
sı; SHP ve ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — 'Lütfen efendim oturun. Sayın ida
re amirleri, lütfen vazife yapın. (Gürültüler) 

Sayın Demirtaş süreniz çok geçti. Sözünüzü kes
meden lütfen bitirin efendim, kavgaya sebep oldunuz. 
bitirin lütfen. 

Sayın Demlirtaş, lütfen 'bağlayın efendim. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. 
Anavatan 'iktidarının getirdiği hizmetlerden ve uy

guladığı ekonomik tedbirlerden güven duyan vatan
daşlarımız, vatanımızın ileri ve gelişmiş ülkeler se
viyesine ulaşacağından emin olmaktadır. (Gürülltüler 
ve ANAP ve GHP mMetvekMlerinin bifbirlerinin üze
rine yürümeleri) 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, şu gürültüyü yatış
tıralım. 

Sayın milletvekilleri lütfen yerimize oturalım efen
dim. 

Sayın idare amirlerini ve grup başkanvek'iUerini 
vazifeye davet ediyorum. 

Lütfen yerlerinize oturun efendim. (Gürültüler) 
Lütfen gruplarımıza sahip olalım efendim. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bırakın 

gelsin. 
BAŞKAN — Sayın Kösem, lütfen efendim... 
Sayın milletvekilleri, lütfen oturalım efendini. 
Sayın Demirtaş, lütfen 'bitirin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, kaç dakika oldu? 

BAŞKAN — Bitinin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, kaç dakika geçti? 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

«İrtica vardır» diyerek, vicdanlara uzun süre baskı ya
pılmasını katiyen doğru bulmuyoruz. Bu şekildeki 'bas
kılar bir gün, daima reaksiyonla karşılaşır ve top
lumun huzursuz olmasına .sebep olur. Bu nedenle, 
Anavatan Partisi olarak bu önergeye ret oyu vere
ceğiz. 

Eğer Anamuhalefet Partisi samimi olsaydı, parti
ler arasında bir uzlaşma zemini arayarak, genel gö
rüşme isteyebilirdi. İrtica dahil, iç ve dış tehlikeleri, 
gerekirse kapalı 'bir oturumda görüşebilirdik; fakat, 
muhalefet çağdışı bir özlemle viodanlara baskıların 
sürmesini istemektedir. Bu özlemlerin, memlekete, mil
lete ve hatta kendi partilerine bir fayda getirmeyece
ğini de bilmelerimi diliyor, en derin saygılarımı sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
vın Başkan, bir sorum var Size, zabıtlara geçmesini 
'istiyorum : Sayın Demirtaş kaç dakika konuştu, açık
layın. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen oturun efen
dim. Takdir bana aittir efendim. 

« I J G E Y İ N AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Ne de-
ımek takdir 'bana aittir? 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Oktay, buyurun. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; üzüntüyle 'belirtelim ki, Sayın Bakanın 
konuşmalarıyla, her zaman olduğu gibi, olay, hükü
met tarafından İnkâr edilmiştir. Hükümet, bu kutsal 
kürsüden, bu önemli olay nedenliyle de, sadece ve 
sadece inanç 'istismarı yapmıştır. Bunu, kendisine gü
vensizliğin bir göstergesi olarak görüyoruz. İnkâr et
mek, Meclis araştırmasından kaçmak başkaca nasıl 
yorumlanabilir? İtham varsa, isnat varsa, önerge içe
riğini ağır buluyorsanız, buyurun Meclis araştırması 
açalım. 

Bu arada şunu da ifade edeyim : Sayın Demirtaş'ın 
konuşması ile, bu önergenin verilmesiriin ne kadar 
yerinde olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın üyeler; amacı ve ulaştığı bo
yutlarıyla laik cumhuriyetimizi, ülke ve ulus bütün
lüğümüzü tehlikeye sokabilecek bir önemli konuyu, 
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vermiş •olduğumuz araştırma -önergesiyle huzurunuza 
getirmiş bulunuyoruz. 

Bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşı, başka bir yakla
şımla, Türk ulusal devrimiyle, cumhuriyet öncesi te
okratik yapıya son Verilmiş ve laik Türkiye Cumhu
riyeti oluşturulmuştur. Cumhuriyetten önce din esa
sına, din kurallarına göre devlet yönetimi vardı; top
luma şeriat egemendi. Toplumda egemenliğin kaynağı 
veya başka 'bir deyimle, belirleyidi üstün otoritenin 
kaynağı ilahiydi, tanrısaldı. Toplum 'birliğini sağla
yan öge ise ümmetçilik idi. Cumhuriyetle birlikte ege
menliğin kaynağı halk olmuştur; 'belirleyici üstün oto
rite, halkın iradesi olmuştur. 

İI3MA1L DAYI (Balıkesir) — -Halk değil, millet. 
M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Yani, egemen

lik ulusa'llaşmıştır, ha'lklaşmıştır. 
ÎSMAİL DAYI (Balıkesir) — Halk değil, millet, 

millet. 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Ümmetçilik 

ise, yerini, Atatürk milliyetçiliğine bırakmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Dayı, lütfen efendim, lütfen... 
tSMAÎL DAYI (Balıkesir) — Halk değil, millet; 

halkla millet farklı şeydir. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Dayı... 
Buyurun Sayın Oktay. 
ÎSMAÎL DAYI (Balıkesir — Türk Milletlidir o. 
İM. SEYFt OKTAY (Devamla) — Ulus sözcüğü

nün mlil'let olduğunu anlayamadığınız için, tabiî, öyle 
yorumfl'uyoırtsunuz. 

ÜİSMİAIBL DAYI OBalkıkeslir) — Halle değil, millet 
o. 

RASjKlAN — Sayın Dayı, lültjfen efenldlim,., 
İM. SEYFt OKTAY (Devamla) — Bu kendine, ya« 

ni öz kaynağa dönüşle birlikte, Müslümanlığın bera
berinde gıetlirtdiği ve toplumumuza uzun yılar egemen 
olan Arap ve Paris kıültlürü ve gelenekleri de taıslfiye 
ediılmişltlir. Biöylece tioplum, o melez yapıdan, yabancı 
dıeğerlerdtan arıltırılarak, yaratılan ulusal bilinç, ulusal 
k'İmlilk sayesinde bültünlüğümlüız sağlanlmi'şltır. (SHP sı
raların/dan alkışlar)., 

IBülliün bunlar yapılırken, Türk ululsal devriımli, dini 
rddldıetmemiışitir; ancak, din ile devlet işleri kesinlikle 
birbirinden ayrıllmiişftır. Din, faik dövleftlte her şeyden 
'övfvel, bir vicdan mesetesildir, .lailkJltik, bunu esas almak
ta ve dinin, devlete ve tiopluimun madidî hayatına mü
dahalesi önlleomekltedir. Dinlin kîoruntmaJsıyla, insanın 
ıfannya İnanma ihlbiyaıcı karşılanmış; fakat din, devlet 
hayatından ve maıdldî hayaten çekilerek, bu klonulda-
ki binbir sıkıntı, kötüye kullanım ve ifraititan kurtarıl
mıştır. 
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Laiklikte, inanç ve ibadet özgünlüğü güvence al
tındadır. İnanan inisan, ancak lâik slM'emjde, huzur içe
risinde tianrılsıyla badasa kalabilir. Çünkü laiklikte,, 
devlet de, haltta başika inanca sahip fertt de, inanca ve 
ibadete müdahale edemez. Laiklik dülşjmanı olanlar, 
(laiklik nedeniyle çıkarı bozulanlar, hep, laikliği din
sizlik olarak nitelendi rmiışlleridir. Hele siyasal ilklballeri-
ni din ilsiljismarcıilığında ve inanç sömürücülüğünde ara
yan pollitlka esnafları, halkımızın vicdanından ellerini 
Ihiç çek)mıek isîtemem'işîer ve lakiiliği sürekli saptırmaya 
ça'lışmışllardır. (SHP sıralarımdan allkıışllar)., 

AHMET MJHlAiMt KDISEİM (Ma'laıtya) — Saptırı
lan yerde saptırılıyor. 

İBAlŞKAN — LÜüfen Saıym Klifedm.., 

, İM, SEYFt OIKTAY (DavtaMİa) — Laiklik, mev-
cult Anayasa sistomiiimfrzlde de, değişltirilmelsi dahi öne-
rifemeyeceik bir temel ilke, devletin 'bir temel ni'Deliği 
lolarak saıpltanmışltır. Bulgun laik ıcuimlhuriıyeltilmiz ve 
ululsal bültünftüğümüz, Kurtuluş Savaşından bu yana 
Igiörülmiemiş bir tehlikeyle karışı karşıya bulünimafota-
dır. Ülkemizdeki lâik cumhuriyet aleyhtarı akranlar, ar-

\ ıtılk, bir inanç faaliyetinden ziyade, şeriat devletli kurm'a 
amacına yönelik örgütlenmeler şeklinde oluışmuıştur;' 
tamamen bir .siyasal ve politik mahiyet kazanmıştır. Buı 
örgütler, ana örgüt olarak barikat ötfgtültleridlir. Bun'lar-
Idan özelikle Millî Glörüş, Nurculuk, Süleymancılık, 
ıNakşiilbenld'ilik, üllkemizlde etkin rol oynayan tarikatlar 
olarak ifade edilmektedirler. Bunlardan başka, daha 
birçok tarikat örgütlerinin bulunduğu ilfade edlîimekte« 
dlir. 

(1!2 Ejylül öncesinde bir küçük parltinin ve onun ka
nadı altınidalklî «Akıncı» kuruluşlarca sürdürülen faalİ-
yeiüîerin «Millî Görüş» yanlısı faaiiyeltler olduğu aşikâr 
duruimldadır. Bunlar hem yurt içinde, hem de yurit dı
şında yapılanmışlardır. Bu tarikatlar, özellikle Süley-
mancılık ve Nakşlllbenldiılik faaliyetleri Kurs ve Okul 
Öığrdtnclileri.ne Yarfdım Dernekleri Federasyonu bün
yesinde planlantmakbaldır. Denetilmişiz kurs ve okul öğ
rencilerine yaırldıım dernekleri, öğrenim çağındaki öğ-< 
renöilere yardım dernekleri, bu derneklere bağlı pansi
yonlar ile Kur'an, 'biçki - dikiş, elektrik, muhasebe, 
d'akltiio gibi kurslar görünümü altında illegal faaliyet 
(stürldürımekite, hitap edilen kİlteye, rejim ve Atatürk 
aleyhtarlığı, silsltemlKi bir şekilde aşılanimalkltadır. 

'Devlet eliyle de alabildiğine çioğalltrlan kurslar, bu
lgun, gereğince dendtılenıemeyeeıefc boyiuitlara ulaişlmışrltır. 
(Başlangıçta, iimam'eit, h'ilt'albelt gibi din hizmetleri için gö
revli yetişlfiirmdk amacıyla açılan itoam haitip liseleri ve 

70 — 



T. B. M. M, B : 56 20• . 1 . 1987 O : 1 

ilahiyat fakül'üsleri, millî eğitilme ve tüm devlelt kadro-
<larına büyük çapta görevli aktaracak biçim/de, çeşüıtli 
'ilktiildarlar zamanımda, çoğaltılmış ve yaytgınlaşltıri'iimış-
tor. 
. MEHMET ZEKıl UZÖN (Tdkait) — fyi yapılmış. 

İMİBHMİBT ÖZDE/MİR (Elazığ) — Çoik iyi, çok 
iyi ofauş, 

»M. SEYİFİ ÖKfflAY (Davamla) — Tarikatlar, ülke
de yaygın bir eğüt'imle, körpe çocukların beynini yıkar
ken,-diğer taraftan da imam hatip liselerine el atarak, 
kenldi doğrultularında dikilime çabasına girıml'şlerldir. 

'Güvenlik kınvvetlerİmiıze ve ordu'mıuza sızma, tari
katların kadrolaşma polkalarında önemli bir yer tüit-
ımak'taldır. Baısirelfeiz ve gafil davranışlar, onlara bu açı-
Idan kolaylık sağlar rnlajhıiyei»teldir. Bulgun pioUls kolej
leri varken, polis akademiıs'inlde, ilalhİyait fakültesi me
zunu. Öğren dilerin emniyelt müdürü ya'fcişitirilmeisinli an
lamak oldukça zordur. 

İMEHMIET ZEKİ UZUN (TPoBca't) — Niye? 
(BAŞtKİAN — LJü'tlfen müldafhale etmeyin Sayın Zeki 

Uzun. 
ENİGİÎİN OATSİStZJOĞTJU (Zonguldak) — Hani laik 

devfctrtıi? 
M. .SEYFlt OKTAY (Devamla) — Birçok askerî 

lokulida şeriaitçı olldiukları saptanan öğrenciler okullar
dan ihraç edilidliler. Bu, orlduımuza sızıma.çabasını gös
teren önlemli 'bir beliriri değil imlidir?1 

Sayın üyeler, tarikat örtgüitleni paraka! açıdan da 
ıgüçlıü ve zengindirler. Bunların dış kaynaklardan, şa
hıslardan, kuruluşlardan, özellikle vakıflardan ve bazı 
bankalardan beslendikleri, deslbeklenıdiklerİ güçlü iddia -
lar arasındadır. 

)ÎSM|A)İL SAıRUHAIN (Arikara) — Sayın Başkan, 
süresi doldu. 

IRA$KİA!N — Oilfıfen Sayın Sarulhan... 
.M. S E M OİKTAY (Devamla) — Hele, Sayın 

özal'ın tioardt kapısı yaptığı İran, olaylar sanki kendi 
üllkeslinlde öereyan ddiytorimiuşicaisına ilıgifenıîylor ve hat
ta eimir ve talimatlar yağdırıyor. Yeni kurulacak Türk 
M'âlm devletinin anayasasını bile İran'ın hazırlattığı 
söylemiyor. 

IBunlar doğru mudur Sayın Başlbâkan, Sayın Hü-
kıülmıeit? 

ItLHAN AŞjKIN (Burisa) — Yalandır. 
İM. SEYRİ OKTAY (Deıvaımla) — Sayın Başba

kan, ne.zaman lâlikllik'ten ve lailkl'Me iigiili tehlikelerden 
ısöz edilse, «Dindar vatandaşlarımızı rahatsız ve tedir
gin ©ttoemel'ilyîiz» demektedirler. 

$oruıyoruım; laiklik, din/dar yurtföaşlarıımızı raha'Osız 
eden bir siısltem mildir; yioklsia, onun, birikişim politika
cıların, çıkar peşinde koşanların ve şer güçlerin tasall-
lultundan uzak, vicdanı ve Allah'ı ile başbaşa kalma
sını sağlayan s'iisitem mlildir? (SHP sıralarından alkışlar). 

Laik cuımlhuriiıyetln Başbakanı milflelt kürfslüsündten,, 
laikliğÜn dlnislizlik olmadığını açıklamalıdır. Bundan 
kaçınmak kenldi takdirine kalmış bir huisuls olmasa ge
rekilir. Sayın Başlbâkan, «Türküye güçlenmeye, kuv
vetlenmeye ne zaman başlarsa, demokrasli düşmanları 
ve bazı güçler nemlen h'aıteikdte geçerler» «Demıofcraısfi 
yoiklfcur, kbmönizirn gelliyor, irftüca vardır» diye yayga
ra koparırlar» dem'ekite'dir. 

«İrtica teMikeısii vardır» diyen, Sayın Cumfourbaş-
Ikanııdır; Türk basınının hemen hemen fâimamına yakın 
Çoğunluğudur; istihbarat örgütleridir; mulhalefieijtir, 
halktır; tüm ASatfarkçülierdir. (JSHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunlar, Türkiye'nin kalkınmasını 
i1s>tern!emiekte mldirıier, bunlar dem/okraısi düşmanı mı
dırlar, bunlar yaygaracı mıdırlar?,. ÎMcaa karşı olan
ları blöylesline suçlayan bir cum/huri'yett başbakanına 
rastlanmamışftır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

iSayın Başlbâkan, «İrtica,' din hürri/ye't'inin knsıfüîan-
maisıddan doğar» buyurmaktadırlar. 0h, Türk ulusu 
riafhait dddbilir, Sayın Başbakan irticaın nedenini yaka
lamış bulunuyorlar! Sayın Başbakan, yani bu sıözfleri-
n'izıle, Türlkiyelde din hürriyeti yok mu diyorsunuz? 
ıBaşka bir ifadeyle, laik ouımlhbr'ilyelt, diın özjgürlüğfüne 
olanak vermeyen bir siiısltemldir mi demek itftfîyioırsunuız? 
Sayın Başbakan, bu konuda inciler döndürüyorlar, «îr-
'tica varışa, kanunlar var; devlet'in polisi, savcısı var, 
'gerelklli işltem'i yapar» d'iyiodar., 

Sayın üyeler, olaylar Ceza Kanunu çerçevesine gir
diği ölçüde e'I/beltite ö:lddî koivuişltUrma yapılacakıtır. An
cak, ceza hukuku çençevesiinji aşar nitelik kazanırsa, 
başka önlemler alınmayacak mildir? DiyıelıTm ki, ş'eri-
laitın tuzağına düşmüş birlkıisım ajslkerî öğrenciler okul
dan tard ddilidiler; bununla siorun bJtimıiş olacak mı
dır? Olay helmen oracıfclfca, oklumun içerOsinlde kendilli-
ğinden meydana gelmiyor. Olayın dış ilişiklileri, irtllba't-
iarı saıptanımazsıa, işlin kaynağına ulaşıllmazsa ceza hu
kuku çerçevesine nasıl dturlfculaoaktır veya laik eği-
'timlden yana ağırlık konullmazsTa, ceza mevzuatıiyla na-
•sı'l kölktenci bir çözüm getlirileibileoek'tİr? Anlaşılan, Sa
yın Başbakan, bu konuda mıücaideteye pek isibekü gö-
rünmüıyorlar. 
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Sayın üyeler, şeriat özleimöiali akımların çalışmala
rı, ürünlerini elle tutulur, gözle görülür biçimlide ver
meye başlamıştır. Blir kışımı önergemizde diğer bir kıs
mı ise, 'biraz öne© Sayın Genel Başkanıimızıca dile ge-
tirildli1; basın/da her gün mamşeitler halinde sunuluyor. 
IBen, sınırlı zaımian içerislindie bunlara başka bir şey ila
ve etmeyeceğimi; ancak, şunları ifade 'edeceğim: «Şe
riat Meriz» diyen topluluklar, bir anda meydanları 
doldüralbiloıek'Üedirler. istanbul'un göbeğinde, cilhaıt ve 
ayalklanma çağrısı yapılalbitmeklte ve kliltBesel tavırlar 
toonalbilmdklteıd'ir. tBu, artık bir rejim sorunu/dur. Bu 
olayı araştırmak ve değerlendlimnek, ulusal egemenli
ğin ternsildıs'i olan Türkiye Büyük Millet Meclisi nen
dir. B'aşka herhangi bir inceleme ve araştırma, Türkiye 
ıBüyük Millet 'Meclisinin yapması gereiken bu görevin 
yerine ikame ed-'lemez. Blöyle bir durum, olayla ilıgili 
alınacak köktenci önlemlilerin gecikmesine ve karşı 
güçlerin zıaman kazanmasına s'elbelbiyeıt verecektir. Yü
ce îMeclkin araştırma görevini ve hakkını kullanması
na fırtsiait vermeyenler, bumdan sonraki gelişmelerin de 
tsarumlıulluğunu doğrudan üstlenecekfler'irii tescil eıtaıîş 
olacaklarıdır. (SHP sıralarından alki'Şlar), 

tBAŞjKIA/N — Sayın OlkıCay, lütffen toparlayın efen
dim. 

iM. ıSEYFt OKTAY (Devaımıla) — Toparlıyorum 
efendim. 

ıSayın hükıümelt, bu önergenin kendisini yıpratma
ya yönelik olduğunu belirtöiyor.: 

Bizim için en önde geîen, en önemli olan laik 
cuımlhudyeltimizlin y,ıpranmaımaisıdır. 

Değerli ülyelıer, bu Meclîs araştırması açılmalıdır. 
Açılmalıdır ki, Türkiye 1de cereyan eden bu olayla
rın arkasınlda bazı süper güçlerin ve diğer devletlerin 
olup olmadığı, Türkiye üzerinde oyunlar |ezı»â1hlanıp 
'tezıgâlhlanmadığı açıklığa kavuşsun; açılmalıdır ki, bu 
olayın yurt iç'nıdeki ve yurt dışındaki gerçek boyultlları 
ve irtilbaitları açıklığa kiaıvuşsun; açılmalıdır ki, öngült-

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — Gündemin «ıSözlü Sorular» bölümü
ne geçiyoruz. 

1 indi sırtaıda, îsıtanîbul Mliılldüvekili Günseli özkaya' 
ınıın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gi'bi önlemler alın
dığına ilişkin, Başbakandan sorusu vardır. 
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lerin kimlerden ve nerelerden yardım aldıkları belir
lensin, öaell'kle caımi ve mescit vakıfları kurmakta re
kor kıran birikişim eski ve yeni poîMkacıların esrarlarıı 
çözülsün ve aklanma imkânına kavuşsunlar; iktidarın 
dörft kanadından birinin üzerimde yoğunlaşalbilecek 
kuşkulara meydan verilmiesin. 

IBAŞİKAN — Sayın Oktay, biltlirin efendim. 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Açılısın ki, gü

venlik soruşturması ve fişlemelerde, sağcı olmayanla
rın fişlerinin iftiralarla bezenlip bezenmediği, ayrıca
lık yapılıp yapılımaldığiı sapttamsın; bütün bunllardan da-
ıha önemlisi, bu tdhllrüöeleri bertaraf edecek, sağlıklı, 
kalıcı ve köktenci önlemler alınabilsin; böylece, bu 
önemli konuda Türk Ulusu açık rejütmin erdeminden 
yararlanabilsin. 

;Bu inançla yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar). 

'BAŞ(K)A!N — Teşekkür ederim Sayın Okiüay. 

Meclis araştırması önergesi üzerindeki ön görüş
meler tiamamllanmıştıır, 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağımı: Meclis araş
tırması açılmasını kalbul edenler... Kalbul eiftmey enler... 
önerce kabul efdiilmemişftlr. 

HSMET TURiHlAINOtL (Manisa) — Yemin nere
de, yemün? v 

AİEDUR.RAIHMAN ÖOZİKIR (Konya) — Sayın 
Başkan, müsaade eder milsiniz? 

IBASKAN — Buyurun Sayın Bozkır, 

AIBDURRAHİMAN BOZKIR (Konya) — Sayın 
Başkan, Sayın Albdurrahlman Demirtaş'm konuşması 
sırasında sürekli laf altan arfcaJdaşlara «Dinleyin:» d'iye 
söylediğim için bir arkadaşımız tarafından bana bu 
çanta atılmıştır. 

IBAŞİKAN —: Bfen(d:m, anlııyoruim Sayın Bozkır. 
ıfflUKAN AŞKIN (Buma) — Merasimle yakalım o 

çanltayı.. '^^SP^I 
.BAŞKAN — Dülöfen efendim..w 

ISayın özkaya?.. Buralda. 

Sayın B'iaşlbakan veya yerine cevap verecek olan 
ibalkan?.. Yok. 

Errtelentmiişjtir., 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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IBASKiAN — 2 mci sırada, Diyarbakır MMle'tveki-
li Raidir Narincin, içişleri Balkanından siorulSu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
iSayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenrniişitör. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbaktr İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

IBASjKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Mi'Hielfeve-
fcifl.il Kadir Narinin, İçişleri Bakanından .sorusu vardır. 

(Sayın Narin?.. Buradalar. 
İSayın Baklan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, bir 
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emni
yet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/702) 

BASKAIN — 4 üncü sırada, Trabzon M'illeitîveküi 
Osman Balhadır'ın, İçkileri Baklanımdan sjorulsu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
ISoru entelenmiiışteir. 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas; 
IH Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

IHAŞIKIAÎN— 5 inci sırada, Tokat Milletvekili En
ver özcan'ın sorusu soru sahibimin görevi olması .se
bebiyle erltelemmıişlt'ir. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera 
Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/696) 

IF1AŞKAJN — 6 ncı şırada, istanbul MiilfeıtMekili Re-
ş!it Ülkerln, Başbakandan soru vardır. 

Saym O'ker?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok, 
Soru ertelıenımıiişltiir. 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, iş
kence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

IBAŞKJAlN — 8 inci sırada, îçel Millöfcvefcilı Dur
muş Fikri Sağlar'ın, içişleri Bakanımdan sorusu var
ıdır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 
ISoru ertdemmıişftir, 
9. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 

devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

ıBAŞKİAjN — 9 uncu sıradaki, Tokat M'illeüVefcili 
Enver Özıcan'ın sorusu, soru sahibimin görevli olması 
'Sebebiyle ertelenmıişlffir. 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

IBASKİAN — 10 uncu sırada, Erzurum Mülletveki-
li. Hilinii Nallbanlfioğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
'Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Nallbanltoığlu?.. Buraldaılar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
ISoru eıltelemrniştfir. 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandaan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

ıBAŞKAN — 11 inci sırada, istanbul Milleitıvekıli 
Günseli Özkayia'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özikıaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru eritelenıml'lşllür. 
12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak, Cey-

lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 12 ncî sırada, Siirt Milletvekili Mehlt-
rmot Aibldurreziak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu var
dır., 

Sayın Ceylan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok, 
Soru ertelenımliışıt'ir. 
13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti

cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/868) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

IBA9KIAIN — 7 noi sırada, Manlbul Mütetıvekili İb
rahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenm'i'sltiir. 
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BAŞKIAN — 13 ündü sıriaida, Sinop M411'dt!velkli Ba
rış Çan'ın, Başlbalkanıdan siorulsu vardır, 

İSayın Can?.. Buraıda. 
'Sayın Başlbakan?... Ydk. 
ISoru erfelenırmişjtlir, 
14., — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

IBAŞKAN — 14 üncü sırada, Denizli Millötivekii 
H'aliıl îbralh!ilm Şalh'in'in, İçileni Biakainın'dan slorulsu 
•vıandıir. 

Sayın Sathin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
iSoru ertelenım'işjljir. 
MALIÎL HBRlAHtfM ŞAJHtIN (Denizli) — Buratfa-

yifm. 
iBAŞKAN — özür diterim. 
Sayın Şahin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
M. TURAN BAYEZtT ((Ka'hramanmaraış) — Sa

yın Başkan, alıştınız sayın bakanların yok olmasına, 
m'illetvekillerini de yok zannediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın B'ayezit, lütfen efendim. Çok 
müdahale ediyorsunuz Başkanlığa, Başkanlığı zor du
rumda bırakıyorsunuz. Lütfen efendim... 

'M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ne 
yapayım, ben hattrlaitıyorum. 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ Hinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Tekir+dağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcari?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 16 ncı şırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?., Yok. 

Soru ertelenmiştir, 
17. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia eilen yön
teme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/799) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu var. 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullam ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şalıin'in, 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. (Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldtrım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Tunceli Milletvekili 
Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
İSayın Başbakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 

20. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Ağagil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 21 inci sırada," istanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardıir. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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22. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un Başbakandan sorusu vardır. 

ISayın Erol?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet ISait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır? 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu yardır. 

Sayın özkâya?.. Buradalar. 
Sayın 'Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştri. 
26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Onur İskanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

IBAŞKAN — 26 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili "Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele

diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

. Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok., 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
kışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 
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BAŞKAN — 32 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Yücel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Adalet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yok. 
ISayın Bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın IBayezit?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçiliklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ur al?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. —r Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, 'Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansi
yonu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faali
yetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/885) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
hasın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü- soru öner
gesi (6/886) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Bayram?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. —• Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Adalet Bakanından siorusu vardır. 

Sayın Bayram?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-

rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Gaziantep Milletvekili 
Feyzullah Yıldırır'ın, Devlet Bakanından sorusu var
dın ' 

(Sayın Yridınr?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

IBAŞKAN — 41 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Yok. 

76-



T. B. M. M. B : 56 20 . 1 . 1987 0 : 1 

Sayın IBakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Alîuna-

kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahımud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 

43. —Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

'BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın 'Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 

. Soru ertelenmiştir. 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/894) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Ataklı'nın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Ataklı?.. Buradalar. 

Sayın (Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

IBAŞKAN — 46 ncı sırada, Şanlıurfa Milletvekili 
Vecihi Ataklı'nın, Tarım, Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?.. 'Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/896) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım'ın, Devlet Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 

Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/897) 

BAŞKAN — 48 inci sıraida, Ondu Mİtetivdeili 
(BaJhri'ye Üçok'un, Başlbalklamdan sorusu varldır. 

ISayın Oçtok?.. Buradalar. 
(Sayın Başbakan?., Yok. 
Soru erifcelenımıişlt'ir. 
49. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-

KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/898) 

(BAŞKAN — 49 unıou sıraida, Adana Milildüvekili 
Coşkun Bayram'ın, Sanayi ve Tioareıt Bakanından so
rusu vardır., 

Sayın Bayram?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru erlüelenmiışltlir, 
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IX. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Millet
vekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balı
kesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 
2/203) (S. Sayısı: 344 ve 344''e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin Kanun Tasarı ve Teklif
leri ile Koımiilsyonlardan Gelen Diğer tşler Bölümüne 
geçıilyoıruız. 

1 İndi sıradaki İçtüzük Tefclifliınlim görüşmelerli, alı
nan karar gereğince, Genel Kurulun Çarşamba gün
kü toplantılarında yapılacaktır. 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı: 512) 

IBA$KAN — 2 nıoi sıradaki, 512 sıra Sayılı Manisa 
'MMeflvdHfi Albdu'llaıh Çakırefe'nin, 25.8.1971 Tarih ve 
1475 Sayılı tş 'Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fık
ra eklenmesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal tşler Koımıis/yionu Raporu üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Kloımıilsıyon?.. Yok. 
Ertalenımiişitiir. 

3. •— Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in . Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa 've Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3 /1159) (S. Sayısı: 505) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve \Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1062) (S. Sayısı: 506) 

5„ — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve iAnayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1061) (S. Sayısı: 507) 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

6. •— Adana Milletvekili* Cüneyit Canver ile 
İçel ^Milletvekili \ Ali İhsan Elgin'in Yasama Do
kunulmazlıklarının Kaldırılması \Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma ^Komisyon Raporları (3/1144) 
(S. Sayısı: 508) 

'BA.ŞIKİAIN — 3,4, 5 ve 6 ncı sıpadaki maidldeler. îç-
itüzüğün 89 uncu maddesine giöre komıîısyıona geri ve-
rilmiişft'ir. 

7. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy'tşleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel M'illeüvelkJiM Bdip 
Özigenç'in Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve 
'Köyişleri Kom'lîiylonu Raporu üzerindeki görüşımelere 
başlıyoruz. 

Ko'm'iısıyon?.. Yok. 
lErifcelennılişltir. 
8.— İçel Milletvekili Edip Özgenç'in İpek böcekçi

liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) 

SBAŞIKAN — 8 inci sırada, îçel Millötivlekilii Edip 
Özgenç'in îpeklböcekçiliğü Kanunu Teklifi ve Tarım, 
Orman ve Köıyi'sferi Kom'îlsiyıonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere basılıyoruz. 

Komi'syon?.. Yok. 
İEritelıenmıiışitiir. 

9. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılması
na Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı : 516) 

ıBAŞIKJÂIN — 9 uncu sırada, Dipllo'masi ve Konso
losluk Memurfarinca Düzenlenen Belgelerde Onay İş
leminin ıKalIdırılImasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
onaylanmasının Utylgun Bulunduğu Hakkındaki Ka
nun Tasarlısı ve Dışişleri Koımıi'sıyonu Raporu üzerin
deki görüşmılere başlııyioruz. 

ıKomıiısyıon?.. Yok. 
Erbelenmiiş/tir. 

10. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkada
şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı : 517) 
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İBAŞKlAiN — 10 uncu sırada, tamir Mılıletiveikdlü Sü
ha Tanılk ve 6 Arkadaşının, 3257 Sayılı Sinema, Vidıeo 
ve Müzik Esterleri Kanunumun Bazı Maddelerinin De-
ğişltürilmiesiine Dair Kamın Teklifi ve Plan ve Bütçe 
IKomisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başilıyioruz. 

KıoımıiBiyıan?.. Ylok., 

Brtldlenmli#r., 

iSayın mlMeflvdtilleri, gündemıde bugün için görü
şülecek başka bir konu (bulunmamaktadır. Alınan ka
rar gereğince, Tiirkilye Büyük Millet Mleclsi İçlüüzük 
ıteklilfini görüşmek için, 21 Ocak 1987 Çarşaımlba gü
nü saat 15.00'lte tloplanımaik üzere birleşiüm'i kapatıiyio-
rum, 

Kapanma Saati : 18.35 

VHI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
. 1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, 

Diyanet İşleri eski başkanı Tayyar Altıkulaç hakkın
da düzenlendiği iddia edilen raporlarla ilgili olarak ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1486) 
(V 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 
Saygılarımla. 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Türkiye^de en uzun süre görev yapan bürokratlar
dan olan Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Alitıkulaç 
1978'den 1986 yılı sonlarına kadar bu görevinde kal
mıştır. 

Altıkulaç bu süre içerisinde bir kaç önemli tahki
kat geçirmiştir. Birinci tahkikat 30.11.1982 tarih ve 
02 - 34/2409 sayılı raporla iddiaların doğruluğu üze
rine Maliye - Vakıflar ve Başbakanlıkça oluşturulan 
müfettişlerce 3 aylık incelemeden sonra 1 200 sayfalık 
123 iddia ciddî bulunarak Ankara 1 inci Asliye Hu
kuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Altıkulaç'ın da 
'içinde bulunduğu 9 mütevelli heyeti taktik bir kararla 
.istifalarını verince Ulusu Hükümetince dosya mahke
meden geri çekitoişjtiir. Aradan geçen süre içinde isti
fa edenler tekrar aynı görevlerine, dönmüşlerdir. 

(*) NOT: Soru cevabının ekleri, T.B.M.M.'nin; 
11.4.1984 tarihli 51 inci, 17.5.1984 tarihli 67 nci ve 
15.4.1986 tarihli 92 nci Birleşim Tutanak Dergilerinde 
yayınlanmış olduğundan tekrar yayımlanmamış olup. 
(7/1486) esas numaralı dosyasındadır. 

1986 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı 
olan İbrahim Düzyol hac seferleri yolsuzlukları, ak
saklıkları^ Kocatepe Camii inşaatında, büyük kapı, 
mermer 'ihalesinde, büyük ansiklopedi çıkarılmasında, 
tayin ve nakillerden, Altıkulaç hakkındaki iddiaları, 
isnatları sabit görerek Başbakanlığa 5 raporla intikâl 
ettirilmiştir. 

1. Bu raporların verilmesinden hemen sonra İb
rahim Düzyol neden bu görevinden alınmıştır? 

2. Altıkulaç niçin hemen emekliye zorlanmıştır? 
3. İddia edildiği gibi sübut bulmuş, somutlaşmış, 

belgelenmiş raporlar var mıdır? Varsa Altıkulaç hak
kında ne gibi işlemler yapimışitır? 

4. Altıkulaç kendisi hakkında 1 200 sayfalık ra
porda yer alan 123 isnat ve iddiadan ancak 14%ııun 
sübut bulduğu itiraf etmiştir. Kendis'Mn de kabullen
diği bu 14 iddia ve isnatla ilgili olarak hakkında ne 
gibi işlem yapılmıştır? 

5. Sorumluluktan kurtulmak için istifa eden 9 mü
tevelli heyeti tekrar görevlerine döndükleri doğru mu
dur? O an istifa etmeleri onları 'sorumluluktan kur
tarır mı? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı: 2.02.1121 

15 . 1 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının 9.12.1986 gün ve 7/1486 - 7405/29190 sayılı ya
zısı, ' 

b) Başbakanlığın 17.12.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106 2159/06569 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın A. Sırrı Özbek'in ilgi 
yazı eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. önergenin başlangıç bölümünde bazı yanlış bil
gilere yer verildiği ve önergedeki sorulardan bazılarının 
bu yanlış bilgilere dayandırıldığı görülmüştür. Sorula
rın cevaplarına geçmeden önce ve sorularla doğrudan 
ilgili almaları itibariyle bunlara işaret edilmesinde ya
rar görülmüştür. Şöyle iki; 

a) Diyanet İşleri eski Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın 
birkaç önemli tahkikat geçirdiği öne sürülmüş ilse de, 
Altıkulaç'ın şahsı da dahil, Diyanet işleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Va'kfı üst yönetiminde görevli 
pek çok kişinin tasarruflarının incelendiği bir tek olay 
mevcuttur. Önergede sözü edilen 30.11.1982 gün ve 
02 - 34/2409 sayılı belge de, bir tahkikat raporu ol
mayıp, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfındaki bazı işlem ve tasarruflar üzerinde ileri 
ısürülen iddiaların incelenmesi gereğine işaret eden 
Devlet Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı yazısıdır. 

b) Yukarıda sözü edilen teklif üzerine Başbakan
lığın 12.12.1982 gün ve 08 - M. G. ve Mil. İşi. D.: 
03551 sayılı emri ile üç kişilik bir inceleme heyeti ku
rulmuştur. Bu heyet 123 iddiayı incelemiş ise de, öner
gede yer alan «123 iddia ciddî bulunarak Ankara 1 indi 
Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.» iddiası 
yanlıştır. . 

Zira 'bu 123 iddianın 109'u, inceleme sonunda hiç 
varid görülmemiş, geriye kalan 14 konudan 8'inin Di
yanet işleri Başkanlığı, 5'inin Türkiye Diyanet Vakfı, 
l'inin de TRT ile ilgili bazı tenkid, tavsiye ve teklif
lerden ilbaret olduğu görülmüştür. Bunlar içerisinde 
herhangi bir yolsuzluk, adam kayırma, Atatürk ilke
lerine - özellikle laik Cumhurliyet ilkesine - aykırı faali
yet veya yayın ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili 
olarak herhangi bir dava konusu ve Başkan hakkında 
herhangi bir adlî ve idarî teklif bulunmamaktadır. İl
gili dosya Başbakanlıkça Devlet Bakanlığına gönderil-
ımüş, Devlet Bakanlığınca da gerekli inceleme yapıla
rak Mehmet Özgüneş imzasını taşıyan 2.5.1983 gün 
ve 5.05 - 17490 sayılı yazı ile - dosyada önemli hiçbir 
hususun bulunmadığı dikkate alınarak - «İsimleri ra
porda bulunan muhbirler hakkında 657 sayılı Kanu
nun 25 inci maddesine göre kovuşturma yapılması» 
teklif edilmiş, ileri sürülen 14 maddelik tenkit, tavsiye 
ve tekliflerle ilgili olarak yapılan işlemler hakkında 
bilgi verilmiş, bazı tenkit ve teklifler üzerinde karşı 
görüşlere işaret edilmiştir. 

c) Yine önergede Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyetinin 9 üyesinin istifasından söz edilmiş ise de, 

böyle bir istifa olayı da yoktur. Vakıf Mütevelli He
yetinden 6 üye, bu olayı takibeden ilk genel kurulda 
(9.4.1983) adaylıklarını koymamışlar, dolayısıyla se
çilmemişlerdir. 

d) «Ulusu Hükümetince dosya mahkemeden çe
kilmiştir» iddiası da yanlıştır. Sayın Ulusu Hükümeti 
tarafından bu konuda çekilen veya geri alman hiçbir 
dava bulunmamaktadır. Yukarıda sözü edilen 14 ko
nudan 5'inin Vakıfla ilgili olduğuna daha önce işaret 
edilmişti. Vakıf Mütevelli Heyet'inin yüzlerce, hatta 
binlerce karar ve tasarruftan sadece 4'ü hakkında ted
birsizce (yeterli inceleme yapılmadan) alınmış karar
lar olduğuna inceleme dosyasında işaret edilmiş, «903 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince Asliye Hu
kuk Hâkimliğince gereği takdir olunmak üzere keyfi
yetin Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi 
gerektiği» görüşüne yer verilmiştir. Asiliye Hukuk Mah
kemesi de, bu «tedbirsizlik» görüşüne katılırsa üye
lerin çekilmesine karar verecek, katılmazsa davayı red
dedecektir. Görüldüğü üzere bu toir ceza davası değil, 
hukuk davasıdır. En menfî sonucu ise, mütevelli he
yeti üyelerinin görevden çekilmeleridir. 

Söz konusu dava Asliye Hukuk Mahkemesinde 
açılmış ise de, davayı açan, makamın bunu takibe de
ğer bulmadığı ve davanın kendiliğinden düştüğü an
laşılmaktadır. 

e) Başbakanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı İb
rahim Düzyol'a Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında 
hiçbir inceleme ve soruşturma görevi verilmemiştir. 

2. Yukarıdaki açıklamalardan sonra Sayın A. 
Sırrı Özbek'in sorularının cevapları da aşağıya çıka
rılmıştır. 

a) 13.12.1986 günü T.B.M.M. Genel Kurulunda 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin müzakeresi sıra
sında da belirtildiği gibi İbrahim- DüzyoPun Başba
kanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından YÖK Üyeliğine 
naklen atanmasının Diyanet işleri Başkanlığı ile ilgili 
olarak kendisine verilen herhangi bir görevle ilgisi bu
lunmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi zaten 
kendisine de böyle bir görev verilmemiştir. 

b) Altıkulaç'a emekli olması yolunda herhangi 
bir telkin yapılmamıştır. Altıkulaç, emekliliği ile ilgili 
müteaddit müracaatlarda bulunmuş, Hükümetimiz dö
neminde de tekrarlanan aynı isteğin yerine getirilmesi 
uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 
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c) Var olan rapordan yukarıda söz edilmiş, bu 
raporda Diyanet işleri Başkanlığı işlemleri ile ilgili ola
rak Altıkulaç'ın şahsı hakkında sadece bir konuda 
- bir personelin yurt dışına ortak kararname ile atan
ması sırasında, bu hizmet işin gerekli olan süreyi dol
durmadan bu göreve atandığı - gerekçesi ile «uyarıl
masının Başbakanlığın takdirine sunulması görüşüne 
yer verilmiş ise de, Devlet Bakanı Mehmet özgüneş 
imzasını taşıyan ve Başbakanlığa sunulan 2.5.1983 gün 
ve 5.05-47490 sayılı yazıda, inceleme heyetinin bu 
tespitinin yanlışlığına işaret edilmiş, bu personelin 
daha önce aynı statüde yaptığı 6 yıl, 4 ay, 24 gün 
hizmetinin inceleme sırasında dikkatten kaçtığına, kaldı 
ki bu atama işleminin Aitıkulaç'a değil, zamanın Dev
let Bakanı Dr. Lütfi Doğan'a ait olduğuna ve ortak 
kararname ile yapıldığına dikkat çekilmiştir. 

d) 14 iddia ve isnatla ilgili olarak gerekli bilgi ve 
açıklamalara yukarıda yer verilmiştir. 

e) Sadece 4 konuda tedbirli olmadıkları görüşü 
belirtilen Mütevelli Heyeti Üyelerinden 2'si, daha son
raki Genel Kurullarda yeniden seçilmişlerdir. Herhangi 
bir konuda sorumlulukları ve yasalar karşısında suç 
sayılan bir davranışları tespit edilmeyen bu kişilerin 
yeniden Mütevelli Heyetine seçilmelerinde kanunî bir 
engel bulunmamaktadır. 

3. !Bu vesile ile şu husus da belirtilmelidir ki, 
30.11.1983 gün ye 02-34/2409 sayılı Devlet Bakanlığı 
Başbakan Yardımcılığı yazısı ile açılan ve 2.5.1983 gün 
ve 5.05-17490 sayılı Devlet Bakanlığı yazısı ile ka
patılıp, yapılacak bir işlem olmadığı için Başbakanlık
ça (Sn. Ulusu Hükümeti zamanında) hıfza kaldırılan 
ve hükümetimizle herhangi bir ilgisi bulunmayan bir 
dosya ile ilgili olarak; 

a) Bir Sayın Milletvekili (Bahriye Üçok) Mart 
1984'te konuyu gündeme getirmiş, sözlü soru halinde 
(T.B.M.M. Başkanlığına sunmuştur. Gerekli cevaplar 
ise 11.4.1984 günü Yüce Meclis önünde tarafımdan 
verilmiştir. (Ek : 1) 

b) (Konuya ilgi duyan bir başka Sayın Millet
vekili (Mehmet Kaşıkçı) gündem dışı söz alarak Sayın 
Üçok*un sorularına daha da açıklık kazandıran bir 
konuşma yapmış ve Yüce Meclis konu hakkında tekrar 
aydınlanmıştır. (Ek: 2) 

c) Aradan 2 yıl geçtikten sonra Sayın Üçok aynı 
konuyu bu defa yazılı sora önergesi haline getirmiş, 

bu sorusuna da 14.4.1986 gün ve 2.02-6069 sayılı ya
zımızla yeterli cevap verilmiştir. (Ek : 3) 

d) Bu defa aym konu 13.12.1986 günü, bütçe 
müzakereleri sırasında bir başka Sayın Üye (Münir 
Sevinç) tarafından yapılan konuşma ile dile getirilmiş, 
sanki daha önce duyulmamış, üzerinde konuşulma
mış yeni bir olaymış gibi takdim edilmiş, üstelik «yol
suzluk, usulsüzlük, adam kayırma, Atatürk tikelerine, 
özellikle Lâik' Cumhuriyet ilkesine aykırı davranma 
suçlarını da ihtiva eden 14 iddianın sübuta erdiği» gö
rüşüne yer verilmiştir. 

e) Son olarak aynı konuda Sayın A. Sırrı Özbek' 
in soruları, yazılı soru önergesi haline alınmış, cevap
larımız 1 inci ve 2 nci maddede açıklanmıştır. 

4. Bir kere daha belirtilmelidir ki, sözü edilen 
dosyaya' göre Diyanet İşleri Başkanlığında ve Türkiye 
Diyanet Vakfında herhangi bir yolsuzluğa, adam ka
yırma olayına, Atatürk ilkelerine, özellikle laik Cum
huriyet ilkesine aykırı faaliyete rastlanmamış, bu ko
nularda inceleme heyetjnce herhangi bir teklifte bu
lunulmamıştır. 

Arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir -• İvrindi İlçesi Korucu Kasabasında Ziraat 
Bankası Şubesi açılması için bir teşebbüs bulunup bu
lunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in yazılı cevabı (7/1491) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 12.12.1986 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Balıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Kasabasının 26 
köyü vardır. 

Yöre sakinleri tarım ve hayvancılık ile iştigal eder. 
İşlerini kolaylaştırmak bakımından Korucu'da Zi

raat Bankası açılması yönünde herhangi bir teşebbüs 
var madır? 

Banka şubesi açılması yönünde ne düşünülmek
tedir? 
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T. B. M. M. B: 56 20 . 1 . 1987 0 : 1 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 19.1.1987 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 002/0079 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 18.12.1986 tarihli ve 7/1491-7458/29464 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.12.1986 tarihli 18/d06-2168/ 
06672 sayılı yazıları. 

İlgi (a) yazı ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi 
(b) yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması istenen 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in yazılı so
ru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet 'Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in ya
zılı soru önergesi cevabıdır. 

Balıkesir İli, İvrindi İlçesine bağlı Korucu Buca
ğında T.C. Ziraat Bankası şubesi açılması hususu Ban
kanın 1987 yılı inceleme programına alınmıştır. De
ğerlendirme sonucu henüz belli değildir. 
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Türkiye Büyük Millet. Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NÇI BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1987 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis araştırması önergesi (10/35) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Ankara Mlfetvekli Mehmet Seyfi Oktay 
ve 52 arkadaşının, laiklik ilkesine aykırı faaliyetlerin 
(bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve alınacak ön
lemlerin tespit edliDmesii amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğü!* 102 Ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı. 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) <1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili îbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından Önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle iUgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Biriliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 



15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Tunceli Milletvekili Musa Ateşlin, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

18. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

19. — Tunceli Milletvekili Alii Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

20. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagii'in, Yİ'Bİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

21. — İstianibul Milletvekili Günseli özkaya'nnı, 
Kırkpmar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

22. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Salt Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik (Soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli özlkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

26. — Kalhramanmaıraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 
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27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünerlin, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Ahacıgirin, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

29. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

30. — Kahramanmaraş Milletveik'ili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

33. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

34. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

35. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

36. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

37. — Denizli M'iltetveHdili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kur» 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 



38. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarımda yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

39. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapallı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

40. —- Gaziantep Milletvekili Feyzulah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izrtl verildiği Ikttasma ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

43. —- Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama. Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vedhi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/895) 

47. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıİdırım'ın, 
Kayseri Hinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/896) 

48. — Ordu M'iltefcvaMlİ Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 
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I 49. - Adana Milletvekiili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBHRL1K ile ilgili olanak güney basınında yer alan 

I iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz-
! lü soru önergesi (6/898) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELElsf DİĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, Is-
j tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil

letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çafcırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine (Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

I 3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında. Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-

j lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1159) (S. Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 12.1.1987) 

4. — Aldana Milletvekili Cüneyt Canver'in Ya-
J sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1062) (S. Sayısı: 506) (Dağıtma tarihi:- 12.1.1987) 

I 5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-

I lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1061) (S. Sayısı: 507) (Dağıtma tarihi: 12.L1987) 

I 6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ile İçel 
Milletvekili Ali ihsan Elgin'in Yasama Dokunulmaz-

I lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke-
I resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/1144) (S. Sa
yısı: 508) (Dağıtma tarihi: 12.1.1987) 

7. — İçel Mületvekili Edip Özgenç'in Arıcılık Ka-
I nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis

yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 



8. — İçel Milletvekili Bdüp özıgenç'in îpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tanm, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 9. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko

misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) -(Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

10. — İzmir Millötvelldil'i Süha Tanık ve 6 Arkada
şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
(Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bültçe Komfı'sıyonu Raporu 
ı(2/384) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 15.1.1987} 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


