T.B.M.M.
B:132
7.8.1597
0:2
BAŞKAN - Ama, siz, eğer, böyle bir düşünce içerisindeyseniz, ona kimse bir şey demez. Ba
kın, burada, siz, eğer, etmiyorsanız, başkası da etmez; çünkü, İslam, kendi değerlerine hücum eder
mi; etmez; değil mi...
MEHMET BEPRİ ÎNCETAHTACI (Gaziantep) - Etmemesi lazım.
BAŞKAN - O zaman, siz etmiyorsanız, başka bir İslam'ın da etmeyeceğini düşünün.
MEHMET BEDRİ ÎNCETAHTACI (Gaziantep) - Temenni ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Peki... Teşekkür ederim, sağ olun.
MUSTAFA KÖYLÜ (İsparta) - 8 yıla karşı çıkanlara "vehhabî" diyenler saldırgan olmuyor
mu Sayın Başkan?!
BAŞKAN - O, başka mesele...
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan.
Süreniz 20 dakikadır.
DEVLET BAKANI A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
değerli milletvekili İncetahtacı'nm gündemdışı konuşma metni -daha doğrusu başlığı- bana iletilin
ce, doğrusu, ne konuşacağını merak ediyordum; ama, tabiî, büyük bir olasılıkla, büyük bir ihtimal
le, bu konuşmayı aldıktan sonra da, konuyu bugüne getirip, yine, Refah Partisi tarafından devamlı
tekrarlanan belli bazı görüşleri gündeme getireceğini de tahmin ediyordum ki, beni yanıltmadı.
Yine de, değerlendirmelerinin bazı bölümlerine katılamadığımı söylemek istiyorum. Tarihi,
yalnızca kendisinin perspektifiyle ve kendisinin yorumlayabildiği gibi bir şeyle, matbaanın Türki
ye'ye geç gelmesi noktasında; bunu, bir Anavatan Partili yetkilinin alıp, İslam bilginlerine ya da İs
lam büyüklerine saldırdığı gibi bir tanımlaması, bana göre, herhalde, maksadını aşan bir tanımla
ma olsa gerektir diye düşünüyorum. Böyle bir şey söz konusu değildir. Burada, şunun altını çizmek
lazım: Osmanlı İmparatorluğunun yapılanma ve uygulama süreci içerisinde, matbaanın bu ülkeye
girmesi gerçekten gecikmiştir. Gecikmenin gerekçelerinin veya nedenleninin ne olduğu, tabiî çok
spekülatiftir, çok şeyler söyleyebiliriz; ama, sonuçta, bu, bir fetvayla tanımlanmıştır.
MEHMET BEDRİ ÎNCETAHTACI (Gaziantep) - Hayır efendim.
DEVLET BAKANI A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Evet efendim, aynen öyle... Müsaade
edin, ben sizi dinledim.
BAŞKAN - Bir dakika efendim.;. Bir dakika...
DEVLET BAKANI A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Bir fetvayla böyle olmasının uygun
olduğu belirlenmiş, dönemin sultanı tarafından da onaylandığı için, yalnızca azınlıkların matbaayı
kullanabileceği şeklinde bir tanımlamayla, Osmanlı İmparatorluğunun tarihine bu şekilde girmiştir.
Şimdi, tarihin...
METİN PERLÎ (Kütahya)-Nerede yazıyor o?!.
DEVLET BAKANI A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Müsaade edin efendim... Müsaade
edin...
, BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar...
DEVLET BAKANI A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Eğer, gönlünüz öbür taraftan bakmak
istiyorsa, tabiî bakabilirsiniz; ama, gerçek budur. Gerçeğin... O dönemin koşulları içerisinde, han
gi şartlar içerisinde karar verildiğini, böyle, spekülatif bir şekilde, bir taraftan alıp, sonra, onu ge
tirip, bugünün bir olayına yansıtmaya çalışmak, en azından, tarihi gerçek manada tahrif etmeye ça
lışmanın bir başka boyutudur; yani, bunu da anormal görmüyorum; çünkü, gerçekten, tarihi yanlış
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