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Arkadaşlar, bu ülkede bilim adamı olarak yaşayabilmek, giderek, iyice zorlaşıyor; geçim ko
şulları, bilim adamlarımızı zorluyor. Hükümet, bu konuda yapması gerekenleri hâlâ yapmıyor, oya
lamaya devam ediyor...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Aktaş, 1 dakika içerisinde lütfen toparlayınız.
A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Ama, kimse, bilimadamlarımızın ve bürokratlarımızın onuruyla oynamasın; buna, Kültür Ba
kanı da dahil, hiç kimsenin hakkı yoktur. (DSP sıralarından alkışlar) Bizler "alimlerin atının aya
ğının çamuru bile bizim için onurdur" diyebilen ve o çamurlu kaftanını saklatan ataların çocukla
rıyız. Aynı zamanda da "ahrette, şehitlerin kanıyla, alimlerin mürekkebi tartılacak, alimlerin mü
rekkebi daha ağır gelecektir" diyen bir büyük peygamberin dinindeniz. Onun için, Kültür Bakanı
nın yaptıklarına ve söylediklerine, inanç adına, tarih adına, bilim adına esef ediyoruz.
Hepinizin ve tüm ulusumuzun Ramazan Bayramını kutlar, sevgi ve saygılar sunarım. (DSP,
ANAP ve CHP sıralarından alkışlar)
ŞEVKİ YILMAZ (Rize) - Büyük gelişme!..
A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Gelişmeyi sizler göreceksiniz efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aktaş.
Yanıt için, Kültür Bakanı Sayın İsmail Kahraman; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Yılmaz, gülme, dinle; ne demek istediğimi anlıyorsun de
ğil mi!..
BAŞKAN - Sayın Gülay... Sayın Gülay... Lütfen...
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) - İnsanlık adına saygın varsa, dinle!..
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Lütfen...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - El kol hareketi yapıp durma!.. Ayıp oluyor yahu!..
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan konuşacak... Lütfen...
Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; İstanbul Milletvekili Sayın Ziya Aktaş'ın, Sayın Semavi Eyice hakkında, basında çıkan yazılar,
medyada çıkan haberler ve değerlendirmeler üzerine burada vaki konuşmasına... (DSP ve CHP sı
ralarından gürültüler)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sükûnetle dinleyelim.
Buyurun Sayın Bakan.
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - Televizyonlardan dinleme şerefine ulaştık zaten.
KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - ...cevap vermek üzere huzurunuz
dayım.
'
•
Benim kullandığım bir deyimin aşağılama olarak değerlendirilmesi, anlaşılması ve algılanma
sı, bir kanalda bunun, aynı sahnenin, yönlendirme maksadıyla, üst üste beş defa gösterilmesinin ne
ticesidir. Eğer, siz, benim konuşmamın tümünü incelerseniz, ortada bir aşağılamanın olmadığını,
hakaret kastımın katiyen bulunmadığını anlarsınız. Böyle bir anlamaya meydan verildiği için, ön
celikle üzüntümü ifade ediyorum. (DSP sıralarından "kefaretini ödeyin" sesleri)
Kefaret diye bir hadise yok; lütfen dinleyiniz.
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