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DEMOKRASİ VE 
ŞEHİTLER MİTİNGİ

"Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" 
olarak tarihe geçen "Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi", her siyasi görüşten insanı, vatan 
uğruna bir kez daha "tek yürek" yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan 
ile Huber Köşkü'nden helikopterle miting 
alanına gelerek platformdan katılımcıları 
selamladı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıları 
ve 81 ilde mitingi canlı olarak takip eden 
vatandaşları da selamladı. Erdoğan, İsmail 

Kahraman'ı selamlarken, "Gazilik şerefine 
ikinci defa nail olan TBMM'nin Başkanı" 
ifadesini kullandı. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, AK PARTİ Genel Başkanı ve 
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli de platforma çıkarak, 
vatandaşlarla selamlaştı. 

Şehit yakınları ve gaziler, mitingi, 
protokolde kendilerine ayrılan yerden izledi. 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 

07 Ağustos 2016 Pazar
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar 
Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski 
başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Tansu 
Çiller ve Yıldırım Akbulut, KKTC Başbakanı 
Hüseyin Özgürgün, Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, kuvvet komutanları, azınlık 
cemaatlerinin dinî liderleri miting alanındaki 
yerlerini aldı. 

"Demokrasi ve Şehitler Mitingi", 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK PARTİ 
Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana 
gelişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'yla başladı. Mitingde daha sonra aziz 
şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu. 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin 
desteğiyle Yenikapı Miting Alanı’nda “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” düzenlendi. 

Vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakasından otobüs, 
Marmaray, metrobüs, metro ve deniz yoluyla Yenikapı Miting Alanı’na geldi. Alan, 

ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlarla tamamen doldu. 
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Darbe girişiminde bulunulan gece sokaklara, 
meydanlara inerek, havalimanlarını 
doldurarak, namluların, tankların, 
helikopterlerin, uçakların karşısına 
dikilme cesareti gösterenlere şükranlarını 
sunan Erdoğan: "Bu kardeşlerimizden 
172'si sivil, 63'ü polis ve 5'i asker olmak 
üzere 240'ı şehadet makamına ulaştılar. 
Kendilerine bir kez daha Allah'tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Milletimizin başı sağolsun. Yine o gece 
kahramanca darbecilerin üzerine yürüyen 
kardeşlerimizden 2 bin 195 tanesi 
yaralanarak, gazilik rütbesine ulaşmıştır. 
Hastanelerde ve evlerinde tedavileri süren 
yaralılarımıza Rabbimden şifalar niyaz 
ediyorum. O gece âdeta ölümü öldürerek 
sokakları, meydanları dolduran milyonlarca 
vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik 
şerefine nail olanlar, isimlerini tarihe altın 
harflerle yazdırdılar. İnanın bana vatan 
uğruna verilen mücadelede bu rütbelere 
ulaşabilmek her zaman yakalanabilecek, 

her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık 
değildir." 

İstiklal Marşı'nın "Kim bu cennet vatanın 
uğruna olmaz ki feda?/Şüheda fışkıracak, 
toprağı sıksan şüheda/Canı, cananı, 
bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerini 
okuyan Erdoğan, şunları kaydetti: 

"15 Temmuz gecesi sokakları ve 
meydanları dolduran kardeşlerimizin 
her birinin vatanımızın, demokrasimizin, 
özgürlüğümüzün korunmasında katkısı 
vardır, payı vardır, rolü vardır. Onun için 
diyorum ki 79 milyon olarak hepimizin gazası 
mübarek olsun. İstanbul'un gazası mübarek 
olsun, Ankara'nın gazası mübarek olsun. 
Darbe girişimine maruz kalan her şehrimizin 
gazası mübarek olsun." 

Türk milletinin başka bir millet olduğunu 
dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

Erdoğan, “Dünyanın dört bir tarafında 
gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli 

kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha 
istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı 

pahasına ülkesini Fetullahçı Terör Örgütüne, 
işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim, 

sizleri en kalbî duygularımla hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum.” dedi. 
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"Gerçekten Türk milleti, bin yıl önce 
Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla 
Anadolu'nun kapılarını açmışsa, 15 
Temmuz'da da aynı hissiyatla darbecilerin 
karşısına dikilmiştir. Süleyman Şah, 1075 
yılında bu coğrafyadaki ilk devletimizi 
hangi vizyonla kurmuşsa, 15 Temmuz'da da 
ülkemize aynı vizyonla, aynı ufukla sahip 
çıktık. Osman Gazi, 1299'da tarihin en 
kudretli devletini hangi temeller üzerine 
bina ettiyse, biz de o gece Türkiye'yi aynı 
ilkeler etrafında müdafaa ettik. Ecdadımız 
100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale'de 
kanının son damlasına kadar mücadele 
ettiyse, 15 Temmuz'da da aynı iradeyle 
FETÖ'cü terör örgütünü, darbecileri geri 
püskürttük. Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal 
Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını 
sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz'da 
Türkiye'nin tüm şehirlerinde adeta kol 
geziyordu. 

15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece 
siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara 
değil, aynı zamanda askerî sabotajlara 
karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, 
rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı 
gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için 
ellerini ovuşturarak bekleyen düşmanlarımız 
ise ertesi güne bundan sonra işlerinin 
çok daha zor olduğunu görmenin kahrıyla 

uyandılar. Şimdi bugün burada Genelkurmay 
Başkanıyla, Yenikapı Meydanı'nda 
Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket 
Partisi genel başkanlarıyla, 81 vilayetimizdeki 
her görüşten, her meşrepten insanımızla 
verdiğimiz şu görüntü var ya, işte bu görüntü 
inanın bana ülkemizin düşmanlarını en 
az 16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, 
kahretmiştir." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
her zaman "Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız" dediğine değinerek, 
"Bu manzara Türkiye'dir. Tüm renkleriyle, 
bağımsızlığına ve geleceğine yönelik atılan 
bu adımlar çok önemli. Bu geleceğe yönelik 
âdeta vatanımıza sahip çıkmanın ilanı ve 
ispatıdır. Bu manzara, bin yıllık vatanımızın 
tek bir taşına dahi göz dikenlerin, ödemeyi 
göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır. 
Bu manzara, Türkiye'nin 2023 hedeflerine 
ulaşacağının ilanı ve ispatıdır." diye konuştu. 

Bundan sonraki işin "muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne çıkmak" olduğunu 
belirten Erdoğan, mitinge katılanlara şöyle 
seslendi: 

"Bunu başarmaya var mıyız? Bu manzara 
birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sadece 
temenni, sadece slogan değil, gerektiğinde 
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bir hakikat olarak ortaya konulabileceğinin, 
fiile geçebileceğinin ilanı ve ispatıdır. 
Bütün bunlarla beraber yolumuza 
dayanışma içerisinde geçeceğiz. Ete kemiğe 
bürüneceğiz, mütevazı olacağız, birbirimizi 
makam mevki için değil, para pul için değil, 
sadece Allah için seveceğiz." 

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal, 1920 yılında İstanbul ve 
İzmir başta olmak üzere ülkenin büyük 
bölümünün işgal altında olduğu o kara 
günlerde şunu söylüyordu; 'Milletimiz çok 
büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve zillet 
kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak 
ve kendisine, ey millet sen esaret ve zillet 
kabul eder misin? diye sormak lazımdır. 
Ben, milletimin vereceği cevabı bekliyorum.' 

Şimdi burada bir kez daha soruyorum, 
Gazi'den 96 yıl sonra Yenikapı Meydanı'ndan 
aynı soruyu sizlere soruyorum; ey millet, sen 
esaret ve zillet kabul eder misin?" 

Bu millete kimsenin bu esareti asla 
getiremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, 
bu sırada vatandaşların "idam" şeklindeki 
sloganı üzerine konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Şu anda siyasi partilerimizin genel 
başkanları burada. Sizin zaten talebinizi 
biliyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin 
olduğuna göre, sizler de idam talebinde 
bulunduğunuza göre, bunun kararını verecek 
olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Meclisimiz böyle bir kararı verdikten 
sonra atılacak adım bellidir. Ona baksa, 
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Meclisten gelen böyle bir kararı peşinen 
ifade ediyorum, onarım. Vatan Caddesi'nde 
vücudu ikiye bölünmüş kardeşimi gördüğüm 
zaman kalkıp da bunu kenara koymak 
mümkün mü? Ankara'da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi önünde F-16'ların yağdırdığı 
bombayla başı vücudundan ayrılmış olan 
hanım kardeşimin başı kongre merkezinin 
çatısına uçmuştu. Bunu gördükten sonra 
biz kalkıp da 'Efendim Avrupa Birliği’nde 
idam yokmuş, Konseyde yokmuş, şurada 
yokmuş, burada yokmuş.' Amerika'da var. 
Büyük bir çoğunluğunda var. Japonya'da 
var, Çin'de var. Bugün dünyanın büyük bir 
çoğunluğunda var. Onlarda olunca oluyor 
da gerekirse burada zaten 84'e kadar 
vardı, ondan sonra kaldırıldı. Bu millet... 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna 
göre, eğer böyle bir kararı veriyorsa öyle 
zannediyorum ki siyasi partiler de bu karara 
uyacaktır. Sizler 15 Temmuz'da esaret 
ve zillet kabul etmeyeceğinizi namlulara 
göğsünüzü dayayarak, tankların önüne 
yatarak, uçaklara ve helikopterlere dahi 
hamleler yaparak, bilfiil gösterdiniz. Hani ne 
diyor İstiklal Marşımızda; 'Siper et gövdeni 
dursun bu hayâsızca akın.' Siz göğsünüzü 
siper ettiniz, namluların ucuna geldiniz, 
bizzat vücudunuzu koydunuz, tankların 
altına yattınız. Bakıyorum ki bir gazimiz 
tankların iki paletinin arasına kendini atıyor, 
birinci tanktan kurtuluyor, ikinci tankın altına 
da kendini aynı şekilde atıyor. Sadece kolu 
ciddi manada yaralanıyor. Kendisini telefonla 
aradığımda ne söyledi biliyor musunuz? 'Siz 
beni bırakın Cumhurbaşkanım, siz nasılsınız?' 
diyor. Bu bambaşka bir ruh, bambaşka bir 
aşk." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmandır o cevher 
ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı 
yürek, sinede yüktür. İmansız olanlar, imanlı 
olanların karşısında dayanamadılar. Bu FETÖ, 
birçok sinsilikleri hesap etti de bir şeyi hesap 
edemedi. Neydi o? O da bu milleti hesap 
edemedi. Bu milletin imanını, bu milletin 
inancını, dirayetini o hiç hesaba katmadı. 
Zannetti ki, zaten bazı bunların akıldaneleri 
konuşuyor ya 'Bunlar silahın önüne filan 

gelmez' diyor. Ne oldu? Hani yetiştirdiğiniz 
bazı adamlar, Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki 
o bazı hainler..." diye konuştu. 

Burada özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
büyük bir çoğunluğunu, vatansever, 
milliyetperver olan askerleri tenzih ettiğini 
dile getiren Erdoğan, "Bunu az önce zaten 
Genelkurmay Başkanımız konuşurken de 
gösterdiniz, aynı şekilde polis teşkilatımızın 
içinde gerçekten her şeyleriyle vatansever 
olanlar, milliyetperver olanlar kendilerini 
ortaya koymasaydılar işimiz çok daha zor 
olacaktı." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet 
askerî liselerin kapatılmasına yönelik bir 
açıklama yaptı. Bazı eski askerler bunun 
yanlış olduğunu söylediler. Şimdi ben de 
onlara buradan sesleniyorum, diyorum 
ki işte oradan yetiştirilmiş olan o tek tip 
FETÖ'cüler işte bu olayı yaptılar. Şimdi biz 
de diyoruz ki Harp Okullarımız duracak. 
Tüm liselerimizden, bu ülkenin liselerinden 
yetişenler hepsi gelsin rahatlıkla buraya 
girsin. Tek tip niye olsun? Hepsinden 
girsin. Harp Akademilerinde hangi eğitim 
veriliyorsa onlara, orada verilsin." ifadelerini 
kullandı. 

Erdoğan, FETÖ'nün, Türkiye'ye yönelik 
tehdidin görünürdeki maşası olduğunu 
vurgulayarak, "Biliyoruz ki bu oyun, bu 
senaryo onların boylarını çok aşar. Elbette 
bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya 
çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek 
mecburiyetindeyiz. Ama sadece bununla 
yetinirsek devlet ve millet olarak bünyemizi 
benzer virüslere karşı savunma noktasında 
zayıf bırakmış oluruz." diye konuştu. 

Silahlı Kuvvetlerden yargıya, polis 
teşkilatından istihbarat kuruluşlarına, 
okullardan hastanelere kadar her yere 
sızabilen ihanet şebekelerine karşı 
kendilerini güçlendirmeleri gerektiğine 
dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Bu ihanet şebekesinin adı PKK da olsa, FETÖ 
de olsa, DAEŞ de olsa, başka örgüt de olsa 
fark etmez. Örgütlerin isimleri, kadroları, 
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söylemleri değişebilir ama hepsinin de Türk 
devletinin, milletinin düşmanları olduğu 
gerçeği asla değişmez. Geldiğimiz noktada 
saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, 
tüm siyasi partileriyle, tüm kesimleriyle 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, diğer 
tarafta ise kimi etnik istismar, kimi dinî 
istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan 
terör örgütleri vardır. Onların arkasındaki 
karanlık güçler vardır. Devletinden, 
milletinden, haktan ve hakikatten yana 
olan herkes bugün burada, Yenikapı'dadır. 
Buradan 80 vilayete selam olsun. Buradan 
79 milyona selam olsun. Terör örgütleri 
mensuplarının ise kimi adliyede akıbetini 
bekliyor, kimi cezaevinde cezasını çekiyor, 
kimi de mezarda nihai hesabını veriyor. 

Onların arkalarındaki güçleri de çok iyi 
biliyoruz. Vakti saati geldiğinde hesaplarını 
önlerine koyacağız. Yakaladığımız bu 
birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde 
değerlendirerek, 15 Temmuz'u daha güçlü, 
daha büyük, daha müreffeh Türkiye'nin 
inşası için bir milat haline dönüştürmeliyiz." 

Yakın tarihte vicdanları kanatan, kafalarda 
soru işaretleri oluşturan tüm sorunlu, sıkıntılı 
olayları yeniden masaya yatırarak, eksikleri, 
yanlışları ortaya koymaları gerektiğini ifade 
eden Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesinin Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ndeki etkinliğinin önünü 
açan davaları yeni baştan incelemeliyiz. 
Buna benzer birçok davaları incelemeliyiz." 
dedi. 
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Milletçe muhteşem bir beraberliğin 
sergilendiği bir meydanda tek ses, tek yürek 
oluşumundan gurur duyduğunu ifade eden 
Kahraman, "Bugün, 15 Temmuz şehitlerimizi 
anmak ve darbeye karşı demokrasimizin 
kazandığı zaferi taçlandırmak için bir 
aradayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında; tek 
millet, tek devlet, tek vatan şuuru izinde 
olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe 
gömdüğümüzü bütün dünyaya duyurmak 
için bir aradayız." dedi.

Kahraman, meydanı dolduran milyonlara 
seslenerek, "Sizler beyaz elbiseleriyle 

Malazgirt'te 200 bin kişilik Bizans Ordusunun 
karşısına çıkarken, 'Ey askerler, eğer şehit 
olursam, bu beyaz elbise benim kefenim 
olur. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim 
için şehadet de, muzaffer olmak da 
saadettir. Zaferi kazanırsak gelecek bizimdir.' 
diyen Sultan Alparslan'ın torunlarısınız. 
Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'ya 10 asır önce 
giren İslam, inşallah, kıyamete kadar bu 
topraklarda yaşayacaktır." dedi.

Şair Arif Nihat Asya'nın, "Bir cuma sabahı, 
semaya karşı, /Malazgirt'te 54 bin er /
Bestelediler en güzel marşı, /Allahuekber, 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Demokrasi ve Şehitler Mitingindeki 
konuşmasında, Gazi Meclisin, darbeye karşı büyük bir direniş göstererek  

ikinci kez gazi payesini hak ettiğini söyledi.
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Allahuekber." mısralarını okuyan TBMM 
Başkanı Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler İslamı yok etmek için seferlere çıkan 
Haçlı ordularını perişan eden Selahaddin 
Eyyubi'nin torunlarısınız. Sizler, kır atını 
Haliç'e sürerek yedi iklimin en güzel 
beldesi İstanbul'u fetheden ve Peygamber 
Efendimizin hadisindeki müjdeye nail olan 
'Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni.' 
diyen Fatih Sultan Mehmet'in torunlarısınız. 
Sizler 3 kıta, 7 denize hükmeden bir cihan 
devletinin varislerisiniz. Sizler, Türkiye 
Cumhuriyet’ini mazisine layık noktaya 
ulaştıracak göğsü iman dolu insanlarsınız. 
Milletimin bütün renklerini bu meydanda 
görmekten duyduğum mutluluğu özellikle 
ifade etmek isterim. Al bayrağımızın altında 
oluşturduğumuz bu tablodan, dostlarımızın 
büyük bir güven duyduğuna inanıyorum. 
Anadolu'nun dört bir yanından ve gönül 
coğrafyamızın, kültür dünyamızın her 
köşesinde milyonlarca insanın bugün 
sizlerin arasında olmak istediğini biliyorum. 
Büyük bir badirenin içinden birlikte çıktık. 
Milletimizi birbirine düşürmek isteyen şer 
güçlere karşı direndik ve kazandık. Açtıkları 

okullarda, kurdukları dershanelerde 
yetiştirdikleri robot hainlerle, milletin 
kurumlarına yerleştirdikleri ajan ve vatan 
hainleriyle devletimizin içine sızarak, 
bizlere karanlık dehlizleri layık gören insan 
müsveddelerine milletimiz hak ettikleri 
cevabı en güzel şekilde verdi."

"Şühedanın hatıratını müstevlilerin hain 
emelleriyle kirletmek isteyenlere fırsat 
verilmedi." diyen TBMM Başkanı Kahraman, 
şöyle konuştu:

"Ecdadımıza layık torunlar olduğumuzu hep 
birlikte ispat ettik. Şehitlerimize Allah'tan 
rahmetler diliyorum. Hepsini minnetle ve 
şükranla anıyorum. Milletimize, ailelerine 
baş sağlığı diliyorum. Gazilerimizin de en 
kısa zamanda deva bulmalarını temenni 
ediyorum. Dünyada gazi unvanı bulunan tek 
parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Çalışma günü olmamasına rağmen 15 
Temmuz gecesi, darbe harekâtının başlaması 
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 
hemen açıldı. Ve gece boyunca açık tuttuk. 
Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
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bulunan 4 partinin imzaladığı bir ortak bildiri 
yayımladık. Partiler, darbenin karşısında, 
demokrasinin yanında durduklarını dünyaya 
açıkladılar. İradeye konulmak istenen ipoteğe 
karşı koyarak ikinci defa Meclisimiz gazilik 
payesini hak etti. Milletçe yaptığımız şanlı 
direnişe tahammül edemeyen meczuplar, 
milletin bağrını, kalbini bombaladılar. 
Meclisimize bomba attılar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Marmaris'te millete çağrıda bulunarak halkın 
sokaklara çıkmasını sağladığını hatırlatan 
Kahraman, Ahmet Muhip Dıranas'ın Bayrak 
şiirinden "Şehirlerden şehirlere / Uçtu kuş 
gibi, bir haber./ Bayraklar açmada fecre /
Şarkının her vardığı yer./ Kaldı birdenbire 
step, /Yalın ayaklar altında / Yürü! Bayraklar 
altında,/ Yürü! Davullar çalsın hep. / Önden 
gidene bir kurşun, / Aldı bayrağı ikinci / 
Ve yiğitlerin en genci, / Düştü sonunda 
yokuşun. / İnsan doğunca bir defa, / Andırır 
kırılacak dalı / Ölecektin nasıl olsa, / Öldün, 
alnından vurulu. / Ne toprağa gömülmektir,/ 
Ne ruhun uçması tenden / Ölüm, ölüm, 
gülerekten, /Bir bayrak altında ölmektir." 
mısralarını okudu.

Vatansever güvenlik güçleriyle milletin bir 
bütün olarak darbeyi önlediğini aktaran 
Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrasi kazandı. İnşallah akıl ve gönül 
birliğiyle her zorluğu birlikte aşacağız. Bizler 
derken canlarını seve seve feda eden şanlı 
insanlarımızı unutmadan yarınlara umutla 
bakacağız. Unutmayalım ki; umutlarını bize 
bağlamış bir gönül coğrafyamız var. Dış 
dünyamızda milyonlarca insan var. Onların 
da başını öne eğdirmemek için daha çok 
çalışacağız. Sırt sırta, omuz omuza vererek 
hep ileri daha ileriye gideceğiz. Allah'tan 
başka kimsenin önünde eğilmeyecek, 
niyazda bulunmayacağız. Millet devletsiz, 
devlet ordusuz olmaz. Bizler ordumuzu 
peygamber ocağı olarak kabul eden bir 
milletiz. Muazzez bir ordu olan ordumuzun 
yeri kışladır. Ancak vatan müdafaası için 
çağrıldığında kışlasından çıkar. Bir daha 
kışladan çıkmayacağına inanıyorum. Millet 
olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. 
Bu muhabbetimizi Cenab-ı Allah daim 
ettirsin. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, 
gazilerimize şifa diliyorum."
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İstanbul’un bir kez daha tarih yazdığını ifade 
eden Yıldırım, "29 Mayıs 1453’te Sultan 
Fatih şehre girdiğinde ne kadar heyecanlıysa 
bugün o kadar heyecanlısın." ifadesini 
kullandı.

"16 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal 
Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılırken 
ne kadar umutluysa bugün milletimiz 
o kadar umutludur" diyen Yıldırım, 
FETÖ’nün darbe girişimi karşısında milletin 
direnişiyle destan yazıldığını söyledi. 
Yıldırım "Üzerimizden uçaklar uçtu, tanklar 

caddeleri işgal etti, asker kıyafetindeki 
teröristler silahlarıyla millete kan kustu. 
Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız 
milleti meydanlara davet etti. Selalar 
okundu, ezanlar baştan başa Türkiye'de 
yankılandı. İşte bu aziz millet, İstanbul'da, 
Ankara'da, İzmir'de, 81 vilayette hep 
birden şunu söyledi, 'Toprağın üzerinde 
şerefsiz yaşamaktansa, toprağın altında 
şerefle yatarız, şehit oluruz, gazi oluruz.' 
Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda destan 
yazan bu millet, aynı ruhla 15 Temmuz 

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, 
konuşmasına "Bu Vatan Kimin" adlı şiirin; 

"Bu vatan, toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır 

Bir tarih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir 

Ardına bakmadan yollara düşen 
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan  

Huduttan hududa yol bulup koşan            
Cepheden cepheyi soranlarındır” 

dizelerini okuyarak başladı. 
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destanını da yazdı. 15 Temmuz ikinci 
Kurtuluş Savaşı'dır. Allah'a hamdolsun, 
toprağın altında şerefiyle yatan şehitlerimiz 
sayesinde bugün bu topraklarda şerefimizle, 
bağımsızlığımızla, kardeşliğimizle bir olarak, 
beraber olarak yaşıyoruz. Güya Türk askeri 
kılığına girip topraklarımızı işgal edeceklerdi. 
Sanki bu milletin iradesini çalacaklardı. Allah 
şerleri hayra çevirir, bizi öldürmeyen her 
darbe bizi daha da güçlendirir. İşte burada 
olduğu gibi." dedi.

"Şunu herkes bilmelidir ki 15 Temmuz 
gecesini milletimize zehir eden terör örgütü 
lideri Feto, Türkiye'ye gelecek, hesabını 
verecektir" diyen Başbakan Yıldırım terör 
örgütü mensuplarından da sonuna kadar 
hesap sorulacağını belirtti.

Her şeyin hukuk ve demokrasi 
çerçevesinde yürütüleceğinin altını çizen 
Yıldırım, "Uzlaşmayı, işbirliğini daha da 
güçlendireceğiz. Türkiye'yi, milletimizle, 
siyasi partilerimizle, sivil toplumumuzla, 
liderliğimizde 2023 hedeflerine taşıyacağız. 
Kürt ile Türk'ün arasına girenler işte bu 
hainlerdi. Kürt ile Türk arasındaki bu 
mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini 
aradan çıkaracağız. Türk, Kürt, Alevi, 
Sünni arasındaki muhabbet, dayanışma, 
kardeşliği daha da geliştireceğiz. Aramıza 
giren bölücü terör örgütünü de milletimizin 
arasından çıkaracağız. Hangi mezhepten, 
hangi meşrepten olursa olsun bizi 
birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat 
vermeyeceğiz.“ dedi.

Bir olunduğunda ulaşamayacak, 
yapamayacak hiçbir işin olmayacağına işaret 
eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beraber olursak aşamayacağımız hiçbir 
engel yok. Birlikte olursak, birlikte 
Türkiye olursak çözemeyeceğimiz hiçbir 
sorunumuz yok. İşte bugün buradaki tarihî 
birlikteliği gözümüz gibi koruyacağız. 
İntikam duygusuyla değil, adaletle, hukukla 
hareket edeceğiz. Bu terör örgütünün 
mensuplarından, şehitlerimizin, gazilerimizin 
hesabını soracağız. Demokrasiden taviz 
vermeyeceğiz, özgürlükleri daha da 
geliştireceğiz, ekonomimizi daha da 
büyüteceğiz, düşmanlarımızı azaltacak, 
dostlarımızı çoğaltacağız. 15 Temmuz, 
Türkiye'nin mikroplarından temizlendiği 
gündür. Bugün Türkiye temizlik yapıyor. 
Devleti kilitleyen, ekonomiyi daraltan, milleti 
rahatsız eden unsurları teker teker ortadan 
kaldırıyoruz." dedi.  
Gençlere, "Bunlar memleket meselesiyle 
ilgilenmez." diyenler olduğuna dikkati 
çeken Yıldırım, "15 Temmuz gecesi ne 
kadar yanıldıklarını gördüler. Tankların 
önüne göğsünü siper eden, tankların önüne 
yatan gençlerimizi, kadınlarımızı yürekten 
kutluyorum. Allah sizden razı olsun. Millet 
size minnet borçludur." ifadesini kullandı.  
Başbakan Yıldırım, bütün şehitleri ama, 
bugün bizim burada toplanmamıza vesile 
olan 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi 
kalpten selamlıyorum. "Rabiamız, tek devlet, 
tek millet, tek vatan, tek bayrak. Ay yıldızlı 
bayrağımız hepimize yeter." diyerek sözlerini 
tamamladı. 
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TBMM'nin gazi, Kurtuluş Savaş’ını yöneten 
bir meclis olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, 
şöyle devam etti:

"TBMM sabaha kadar çalışarak, darbecilere 
dik durarak, sadece kendi onurunu değil 
sizin seçip parlamentoya gönderdiğiniz 
milletvekillerinin onurunu ve milletimizin 
onurunu korumuştur. O nedenle 
parlamentoda grubu bulunan 4 siyasi 
partinin liderleri ve milletvekilleri darbeye 
karşı açık, net bir tavır koymuşlardır. 
Darbeye karşı demokrasi bildirgesini hep 
beraber imzalamışlardır. Gönül ister ki 
bu güzel toplantıya, bu güzel mitinge, bu 
güzel beraberliğe eşlik etmek için sadece 
parlamentoda değil, parlamento dışındaki 
genel başkanlar da burada olsaydı. Son 
derece mutlu olurdum. Çünkü Gazi Mustafa 
Kemal şunu söylüyor, 'Söz konusu vatansa 
gerisi teferruattır' diyor. Bizim için söz 
konusu vatandır. Sonuna kadar vatana sahip 
çıkacağız. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
neden ve niçin bu noktaya gelindiğini 

sorarak, teşhis doğru konulduğunda 
tedavinin de güzel olacağını söyledi.

"Bir musibet, bin nasihatten evladır" 
atasözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, 
"Dolayısıyla ben dâhil bütün siyasilerin bu 
musibetten ders çıkarması lazım. Ben dahil 
bütün siyasi parti genel başkanlarının yeni 
bir olaya zemin hazırlamadan Türkiye'yi 
çağdaş uygarlığa götürmesi lazım." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında halkın,  
tankların önüne siper alarak, canını siper 
ederek demokrasiyi savunduğunu kaydeden 
Kılıçdaroğlu, "Siz bir tarih yazdınız. Türkiye'ye 
bir tarih kazandırdınız. Sadece darbe 
değil, demokrasi üzerinde tüm vesayetleri 
reddetmeliyiz. Demokrasi milletin iradesidir. 
Milletin iradesi üzerindeki her türlü gölgeye 
son vermeliyiz. Bu azim ve kararlılıkla yola 
çıkmalıyız. Onun için diyoruz; 'Ne darbe, 
ne dikta, yaşasın tam demokrasi' diyoruz” 
ifadesini kullandı. 

Darbe girişiminin püskürtülmesinde 
medyanın da önemli bir rolü bulunduğunu 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bağımsız 

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu da 

konuşmasında, TBMM’yi 
15 Temmuz akşamı sabaha 
kadar açık tutan ve yöneten 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a teşekkür etti.
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medya olmasaydı belki hiç kimse sokaklara 
çıkmayacaktı. O medya olayları verdi. 
Vatandaşlar sokağa davet edildi. Tankların 
üzerine çıkıldı. O medya bütün bu görüntüleri 
verdi. Dolayısıyla vatandaş en meşru hakkı 
olan direnme hakkını kullanarak demokrasiyi 
korudu ve mücadelesini yaptı." dedi.

Mitingin en ön safında kadınların olduğuna 
dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Tıpkı darbe 
gecesi tankların önünde durdukları gibi. 
Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Bir 
toplum için nezaketin, şefkatin, sevginin 
kaynağı olarak gördüğüm kadınlarımızın 
hayatın her alanında daha çok var olmalarını, 
bize eşlik etmelerini gönülden diliyorum.” 
değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının sonunda Nazım Hikmet'in 
"Dört nala gelip uzak Asya'dan/Akdeniz'e bir 
kısrak başı gibi uzanan/Bu memleket bizim/
Kapansın el kapıları/Bir daha açılmasın/
Yok edin insanın insana kulluğunu/Bu davet 
bizim/Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür/ ve 
bir orman gibi kardeşçesine/Bu davet,/Bu 
hasret bizim" dizelerini okuyan Kılıçdaroğlu, 
konuşmasını, “Allah bir daha Türkiye'ye 
böyle acı olaylar yaşatmasın. Hep beraber, 
hep birlikte yürek yüreğe, omuz omuza, 
kol kola demokrasimize saygılı olalım ve 
demokrasimize sahip çıkalım. Hepinize en 
içten saygılarımla selamlıyorum, sağ olun, 
var olun" diyerek tamamladı.

Yenikapı’da düzenlenen 
“Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi”nde konuşan 
MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli, 
sözlerine, “Türkiye 

tüm güzellik ve 
görkemiyle yeni bir 
sefere Yenikapı’dan 

başlamaktadır. Türk 
milleti kaderine sahip 

çıkmaktadır. Hepinizle 
övünüyorum, Türk 

milletiyle iftihar 
ediyorum” diyerek 

başladı.
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FETÖ’nün  darbe teşebbüsünde TBMM'yi, 
emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayan, 
sivil ve masum vatandaşları katledenlerin 
“Yaratılmışların en aşağısı, en alçağı” olduğunu 
belirten Bahçeli, milletin oynanan oyunlara, 
fitnelere rağmen cesaretle dik durduğunu, 
kardeşliği inançla savunduğunu ifade etti.

Alim ve hoca görünümlü bir teröristin sığındığı 
Pensilvanya'dan estirdiği beddua seanslarıyla, 
nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle çetesine, 
cinayet örgütüne "Türkiye'ye vurun" emri 
verdiğini ifade eden Bahçeli, Fetullahçı Terör 
Örgütü üyelerinin, milletin silahını yine millete 
çevirdiğini, milletin imkânlarını kullanarak yine 
millete öldürücü darbe vurmak istediğini anlattı.

Bahçeli, "İblise ruhunu satan bu vaiz, Müslüman 
görünümlü bu voyvoda; ihanette, Türk ve Türkiye 
düşmanlığında doruğa çıktı, fitne ve münafıklıkta 
rekorlar kırdı. Haçlı emellerinin taşıyıcılığını 
yapan FETÖ, Türkiye'nin kalbine nişan aldı. Tarihî 
şark planının hissedarları FETÖ'yü Türk milletine 
saldırttı. Türk vatanını çekemeyen, üzerine 
çöreklenmek isteyen, milletimizin varlığından 
rahatsız olan ne kadar kanı bozuk olan çevre 
varsa FETÖ'nün sırtını sıvazladı, eline silah 
tutuşturdu. 15 Temmuz'da TBMM'yi, emniyet 
ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp, sivil 
ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle de 
demokrasinin namusunu, cumhuriyetin şeref ve 
kazanımlarını sizler korudunuz, millî sipere sizler 
yattınız. Helal süt içmiş hangi vatan evladı, 15 
Temmuz akşamındaki böyle bir tablo karşısında 
suskun kalabilirdi? 

Kim, milletimize biçilmek istenen bu kefeni kader 
diye kabul edebilirdi? Hangi millet ve vatan 
sevdalısı kardeşim olanları hazmedebilirdi? 
Tanı ağarmayan zifiri geceye mahkûm etmek 
istediler, itiraz ettiniz. İradenizi çalmak istediler, 
reddettiniz. Yeri geldi tankın önüne yattınız. Yeri 
geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine 
girercesine yürüdünüz. Ateşe, kine, nifaka 
kafa tuttunuz, ihanete bu aziz vatanı dar 
ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz 
Türkiye’siniz. Sizler büyük bir ecdadın, muazzam 
bir tarihin mirasçılarısınız" dedi.

Türk milletinin  küresel mahfillerde yazılan 
senaryoların  ve dost görünümlü düşmanların 
farkında olduğunu kaydeden Bahçeli, “Bu vatan 
üç beş teröristin keyif ve sözde vaazlarıyla 
düşmeyecektir. Zira bu vatan, toprağın kara 
bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bayrakları 
bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır. Ve üzerinde 
yaşadığımız topraklar vatandır, nitekim tertemiz 
şehit kanıyla yoğrulmuş, karılmış ve karışmıştır." 
İfadesini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan 
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi 
kesmeliyiz. Şehitlerimizin ruhları, şehit 
analarının göz yaşları, yetimlerin yürek 
yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, 
yanımızdadır ve aramızdadır. Sizler darbe 
heveslerini, teröristlerin kursaklarında bıraktınız. 
Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri, 
elinizin tersiyle ittiniz. Bu nedenle 15 Temmuz 
bir milat, bir dönüm noktasıdır. Nereli olursanız 
olunuz, ister güneyden ister kuzeyden, ister 
doğudan ister batıdan, kim olursanız olunuz, 
ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, 
kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz ne olursa olsun, 
'vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, 
şehitlerim, kardeşliğim ve mukaddesatım' 
demek için Yenikapı'yı doldurdunuz. Bu 
ruh devam ettiği müddetçe hiçbir hain bize 
yanaşamayacaktır. Millî birlik ve kardeşliğimiz 
sağlam kaldığı müddetçe, hiçbir çıldırmış, hiçbir 
hayasız ve vicdansız, Türkiye'ye saldırmayı 
aklından bile geçiremeyecektir."

Bahçeli, yeni bir sayfa açılmasını isteyerek, millî 
bir uzlaşmayla, hukukun üstünlüğünü gözeterek, 
insan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek, 
geleceğin haritasının çizilmesi gerektiğini anlattı.

Türk askerinin topyekûn darbeci ve suçlu 
görülmemesi gerektiğinin de altını çizen Bahçeli, 
“Ordu-millet dayanışması canlandırılmalı, 
Mehmetçik gözden, gönülden çıkarılmamalıdır. 
Bu sisli ve tereddütlü ortamda mazlum 
vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur 
edilmemelidir. Suçsuzu suçludan ayıracak adalet 
şuuru, eksiksiz ve faal olmalıdır. Yeni manda 
özlemlerine geçit vermeyelim." dedi.



■  19

Ağustos-Eylül 2016

Akar, bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti devletine, 
mazisi şan ve şerefle dolu TSK'ya ve asil millete 
yaşatan hainlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını 
dile getirerek, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın.  
Bu nedenle sizlerin, yüce milletimizin asker 
elbisesi içerisine girmiş eli kanlı caniler, hainlerle 
görevinin başında olan, ülkemizin bekâsı için aynı 
zamanda bölücü terör örgütü PKK ve sınırlarımızın 
hemen yanı başındaki diğer tehditlerle de canla 
başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kahraman, fedakâr mensuplarını çok iyi ayırt 
ederek davranması bu zor süreçte bizlere güç ve 
moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek tek 
teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. 
Bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi, güven ve 
sevginin de ülkemizin, asil milletimizin birlik, 
bütünlük ve güvenliği bakımından hayati önemi 
haiz olduğunun da bilincindeyiz. Asil milletimizin 
gözünü budaktan esirgemeden, canı pahasına 
millî iradenin hâkimiyeti ve demokrasinin idamesi 
için gösterdiği kahramanlık, fedakârlık her türlü 
takdirin üzerindedir. Her zaman saygıyla ve şükranla 
anılacaktır. Bundan dolayı bir kez daha sizlerin 
şahsında asil milletimize saygı ve şükranlarımızı 
sunuyorum." dedi.

Orgeneral Akar, TSK'nın demokrasi ve hukukun 
üstünlüğüne bağlı, sadık, ezici çoğunluğunun 
devleti ve milletiyle birlikte hareket etme yönünde 
takındığı tutumla bütünleşerek tarihsel niteliği 

olan ordu-millet kavramının daha da güçlenmesini 
sağladığını söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği 
"hâkimiyet milletindir" düsturunun en temel 
anlayışları olduğunu ve bu anlayışın sonsuza dek 
süreceğini vurgulayan Akar, "Milletimizin bağrından 
çıkan 'Bayrak, vatan, devlet ve millet için ölürsem 
şehit, kalırsam gazi...' anlayışıyla ve bir ibadet 
feyziyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm 
personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde 
devletimizin, yüce milletimizin emrinde ve 
görevinin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizlerin 
huzurunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin 
başına bela olan bu hain şebekenin girişiminin 
bastırılmasında, bilahare temizlenmesinde, başta 
zatıalileri olmak üzere canlarını ortaya koyarak 
mücadele eden aziz milletimle yani sizlerle, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ve emniyet teşkilatımızın 
kahraman ve fedakâr mensupları ve diğer 
devlet kurumlarımıza sonsuz saygı, şükranlarımı 
sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı ve sabır, gazilerimize acil 
şifalar diliyor, en kalbî duygularımla sizleri ve 
sizlerin şahsında yüce Türk milletini saygıyla, 
şükranla, övünçle selamlıyorum. Zafer, hukukun 
üstünlüğüne, demokrasiye, asil milletimizin 
yüksek değer ve hedeflerine inananlarındır. Asil 
milletimizin, yani sizlerin, yolu, bahtı açık olsun.” 
dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar da “Demokrasi ve 
Şehitler Mitingi”nde yaptığı 
konuşmada, her yönüyle millî 

ve yerli olan yüksek siyasi 
liderlikçe verilen direktifler 
doğrultusunda asil millet ve 

onun bağrından çıkan TSK’nın 
gerçek evlatlarıyla, emniyet 

mensuplarının kahramanca ve 
ferasetle  15 Temmuz’daki  hain 

darbe girişimine karşı koyduğunu 
dile getirdi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail 
Kahraman, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkan Yardımcısı Joseph R. Biden Jr. ile 
görüştü.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Biden’ın 
görüşmesine, TBMM Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, TBMM İdare Amiri Erkan 
Haberal, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan ve HDP Grup Başkanvekili İdris 
Baluken de katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dost ve 
müttefik ABD’nin Başkan Yardımcısı Biden’a 
geçmiş olsun ziyaretinden dolayı teşekkür 
etti. Biden da, üzüntülerini dile getirerek 
“Olayın ertesi günü burada olmak isterdim.” 
dedi. Görüşme, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Biden ve Kahraman, görüşmesinde, 
ağırlıklı olarak FETÖ Terör Örgütü başı 
Fetullah Gülen’in iadesi gündeme geldi. 
Joe Biden’in Fetullah Gülen’in iadesine 

yönelik ABD ve Türk Adalet Bakanlığı 
yetkililerinin görüşmelerini hatırlattığı ve bu 
görüşmelerde bir ilerleme sağlandığını “Eğer 
hukuk izin veriyorsa gereği yapılır” dediği 
öğrenildi. Biden’in “Keşke Fetullah Gülen 
başka bir ülkede olsaydı” ifadesini kullandığı 
belirtildi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise 
görüşmede demokrasi vurgusu yaptı. İsmail 
Kahraman “11 Eylül saldırısında Afganistan 
dağlarından İkiz Kuleler nasıl vurulduysa 
Pensilvanya’dan da Meclise bu saldırı 
yapıldı” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Biden, TBMM 
Başkanı Kahraman ile görüşmesini 
müteakiben FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
darbe girişiminde Meclisin hasar gören 
bölümlerini inceledi. Biden, “Bu görüntü çok 
yıkıcı” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimini, ABD’deki 11 
Eylül saldırısına benzeten Joe Biden, 11 

ABD	BAŞKAN	YARDIMCISI				
JOE	BIDEN	TBMM’DE

24 Ağustos 2016 Çarşamba
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Eylül saldırısında Beyaz Saray’a düşürülmesi 
amacıyla kaçırılan ancak yolcuların müdahil 
olmasıyla Shanksville’de düşen yolcu uçağına 
atıf yaptı. Biden, “Başkenti hedef alan o uçak 
eğer Shanksville Pennsylvania’da düşmemiş 
olsa Amerika’nın ne yaşayacağını bir 
düşünün. Amerikalıların üzerindeki psikolojik 
etkisi çok derin olacaktı.” dedi.

Bombalanan parlamentoda milletvekillerinin 
çalışmasını, ‘büyük bir cesaret örneği’ 
olduğunu belirten Biden, 11 Eylül saldırısı 
sonrası kendisinin de polis engeline rağmen 
Kongre binasına gittiğini, korkmadıklarını 
gösterdiklerini anlattı. Biden, Kahraman’a “O 
gece Meclisi açmak cesaret işi. Biz de, siz de 
o günlerde seçilmişler olarak korkmadığımızı 
gösterdik.” dedi.

Başbakan makam odasını da inceleyen 
Biden, odadaki saatin 12.00’de durduğunu 
belirterek, “Bakın ben de tam zamanında 

buraya geldim. Masanın arkasında 
fotoğrafımı çekin. Böylece Başbakana geç 
kalmadığımı, tam da 12.00’de onun ofisine 
geldiğimi kendisine söyleyebilirim.” dedi.

Kahraman’ın, bombalanan yerlerin bir 
bölümünü Demokrasi Müzesi yapacaklarını 
söylemesi üzerine Biden, 1812’de İngilizlerin, 
Capitol binalarını bombaladığını, kurşun 
izlerinin olduğu yerleri kendilerinin de 
sakladıklarını belirtti. Ancak o zaman savaş 
olduğuna işaret eden Biden, insanların bunu 
unutmasını hiçbir zaman istemediklerini 
kaydetti.

Biden’a, TBMM Başkanı Kahraman 
tarafından üzerinde “Türk halkı 15 Temmuz 
2016 darbe girişimine HAYIR dedi.” yazılı, 
bombalanan TBMM ana binasından kopan 
mermer parçası hatıra olarak verildi.
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01 Ağustos 2016 Pazartesi

ABD	GENELKURMAY	BAŞKANI	
MECLİSTE

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Joseph Dunford, TBMM’yi ziyaret ederek 
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 
bombalanan bölümlerinde incelemelerde 
bulundu. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
ile Meclise sürpriz bir ziyarette bulunan 
Dunford, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
tarafından kabul edildi. Kabule, ABD 
Büyükelçisi John Bass de katıldı.

Meclisin bombalanmasından duyduğu 
üzüntüyü dile getiren ve Türk milletine 
başsağlığı dileyen ABD Genelkurmay 
Başkanı; Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardan 
bu yana iki dost ülke olduğunu vurgulayarak, 
bu dostluğun bundan sonra da devam 

edeceğini söyledi. Dunford, bombalama 
sırasında Meclisin açık olmasının ve bu 
esnada milletvekillerinin Mecliste olmasının 
büyük bir cesaret göstergesi olduğunu 
sözlerine ekledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, 
kabul öncesinde, Genel Kurul Salonu ile 
Başbakanlık makamının da aralarında 
bulunduğu tahribata uğrayan bölümleri 
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'la 
birlikte gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. 

Dunford'a, incelemelerinde, AK PARTİ 
Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci 
Bostancı ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu eşlik etti. 
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KAHRAMAN,	

AVRUPA	
KONSEYİ	GENEL	

SEKRETERİ	
JAGLAND'I	

KABUL	ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Jagland’ı kabülünde, "Ülkemizin içinde 
bulunduğu böylesi zor bir dönemde 
dostlarımızın sergilediği dayanışma 
bizim için her zamankinden daha 
önemli." dedi. Türkiye'nin kurucu 
üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nin, 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
hakları alanlarında önde gelen kuruluşlardan 
biri olduğunu belirten Kahraman, 
konuşmasına şöyle devam etti: 

"Bu çerçevede TBMM, başta Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi olmak üzere tüm 
Avrupa Konseyi kurumlarıyla işbirliğine 
büyük önem atfetmektedir. Ülkemiz sıkıntılı 
günler geçirdi ve bir darbe girişimine 
muhatap olduk. Bu basit bir kalkışma değildi, 
bir darbe teşebbüsüydü. Normal bir darbe 
teşebbüsü gibi de değil, çok öte derinliği 
olan bir hadiseydi." 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Jagland, Türk demokratik kurumlarına 
verdikleri destek ve dayanışmayı net 
bir şekilde gösterebilmek için ziyaretin 
gerçekleştirildiğini belirtti. Jagland, "Bu 
darbe girişimini ilk kınayanlardan biri benim. 
Gece yarısı olmadan önce, darbe girişiminin 
kimin lehine sonuçlanacağı anlaşılmadan 
önce kendi demokratik içgüdülerimle hemen 
bunun kınanması gerektiğini düşündüm ve 
bunu uyguladım. Çünkü şuna samimiyetle 

inanıyorum, herhangi bir şekilde askerî 
yol ve yöntemlerle idare ele geçirilemez. 
İdare sadece oy aracığıyla, seçimler 
aracılığıyla elde edilebilecek bir makam 
olmalıdır. Türk yetkilileri ve parlamento, 
böylesi zorlu bir süreçte üzerlerine düşen 
görevleri yerine getirmek için büyük bir çaba 
içindeler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve hükümet mensuplarıyla yaptığımız 
bütün görüşmelerde, çalışmalarınızın, 
yapılan her işin, Avrupa Konseyi ilkeleri, 
AİHM içtihatlarına en uygun şekilde yerine 
getirilmesi için bizim üstümüze düşen 
ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu da 
belirttik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 
önümüzdeki günlerdeki çalışmalarda, 
Meclisle beraber çalışmanın çok önemli 
olduğunu zikretmesini büyük bir 
memnuniyetle karşıladık. Hiç şüphe yok 
ki şu aşamada daha fazla şey anlamak ve 
öğrenmek istiyoruz. Bütün bunlar nasıl oldu, 
şu anda neler oluyor, Meclis, siyasi partiler 
konuyu nasıl algılıyorlar, neler yapmayı 
planlıyorsunuz, bütün bunları öğrenmeyi çok 
arzu ediyoruz." dedi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba
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15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ 
tarafından yapılan bombalı saldırılar 
sonucunda hasar gören kısımların onarımı 
amacıyla, "Milletin Meclisini Millet Yapar..." 
sloganıyla, TBMM ile Gayrimenkul ve 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 
(GYODER) arasında bir protokol imzalandı. 

İmza törenine, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, 
milletvekilleri, GYODER Yönetim Kurulu 
Başkanı Aziz Torun, GYODER Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Avni Çelik ve GYODER üyeleri 
katıldı. 

Törende bir konuşma yapan TBMM 
Başkanı Kahraman, katılımcıları "Evinize 
hoş geldiniz, milletin evine hoş geldiniz." 
sözleriyle selamladı. 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişiminin yaşandığı gece TBMM'de cereyan 
edenleri hatırlatan Kahraman, "40 yılı aşkın 
bir süre hazırlanan bir organizasyon. Bunu 

sade bir din görevlisinin yapması mümkün 
değil. Kurumlara sızılmış, askeriyeye, 
bürokrasiye, adliyeye sızılmış. FETÖ belası, 
Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen 
güçlerin oyuncağı olarak sahneye darbeyi 
koydu." dedi. 

Darbe teşebbüsünden haberdar olduktan 
sonra, abdestini alarak Meclise geldiğini, 
Ankara'da bulunan 97 milletvekiliyle 
TBMM Genel Kurulu'nu açtıklarını anlatan 
Kahraman, "Kaptanlar gemilerinde 
bulunmak zorundadır. Gemiyi önce fareler 
terk eder. Meclisimizi açtık, sabaha kadar, 
bombalar ve helikopterlerden yaylım ateşi 
altında biz, parti farkı gözetmeksizin hepimiz 
bayrağımızın, ay yıldızın altında bir araya 
geldik." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, darbe teşebbüsü 
sırasında Meclisin sığınağının olmadığını 
anladıklarını, bombalarla zarar gören 

“MİLLETİN	MECLİSİNİ	MİLLET	YAPAR”
TBMM	İLE	GYODER	ARASINDA	
PROTOKOL	İMZALARI	ATILDI

24 Ağustos 2016 Çarşamba
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yerlerle birlikte bir sığınak yapımının da 
zorunlu olduğunu kaydetti. Darbe girişiminin 
ardından, Mecliste çok sayıda yerli ve 
yabancı konuğu ağırladıklarını, son alarak 
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'i misafir 
ettiklerini vurgulayan İsmail Kahraman, şöyle 
devam etti: 

"Bazıları geçmiş olsuna geliyor. 'Ne kadar kişi 
gözaltında, yargılamada adil olacak mısınız?' 
diye soruyorlar. Allahualem içlerinden 'ah bu 
kadar emek boşa gitti' diyorlardır. Desinler... 
Delil istiyordu Amerika, Genelkurmay 
Başkanımız, ABD Genelkurmay Başkanı ile 
beraber geldi. Amerika delil istiyor diye 
konuşuldu. Genelkurmay Başkanımız, 'delil 
benim... -İsterseniz sizi kanaat önderimiz 
Fetullah Gülen ile konuşturalım- dediler' 
dedi. Bugün Joe Biden'e söyledim, neyin 
delilini istiyorsunuz? Afganistan'dan İkiz 
Kuleleri yıkmak neyse, Pensilvanya'daki de o. 
Yarın size de sıkıntı olacaktır dedim." 

GYODER'e, Meclise yapacakları katkılar 
dolayısıyla teşekkür eden Kahraman, "50 
milyon lira başlangıçtır sadece, yoğurdun 
mayası, o artacak. Muhteşem bir eser 
ortaya çıkacak. Tamirat, tadilat değil, ihya 
edeceğiz, kalıcı bir eser ortaya çıkartacağız." 
diye konuştu. Kahraman, TBMM ile GYODER 
arasındaki anlaşmada katkısı bulunan AK 
PARTİ Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'a 
da teşekkür etti. 

GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Avni Çelik, Meclisin zarar gören mekânlarını 
yapmaya talip olduklarını vurgulayarak, 

"Burada yapmak istediğimiz şey sadece 
inşaat, tamirat değil. Millî ve manevi 
duygular içinde burayı coşku içinde ele 
alacağız inşallah." dedi. Çelik, dernek olarak 
Meclisin onarımına yaklaşık 50 milyon liralık 
bir bütçeyle katkıda bulunacaklarını, Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin 
de 30 milyon lira bütçeyle onarıma katkı 
sağlayacağını kaydetti. Çelik, "Onarım 
süresinde gece gündüz şevkle ve inançla 
çalışacağız. Bugün biz, milletimizin gönlüne 
tercüman olmak üzere, bu Meclisi altından 
ve gümüşten yeniden yapmaya hazırız." diye 
konuştu. 

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz 
Torun da TBMM çatısı altında çok ulvi bir 
görev üstlenmiş olmaktan mutluluk ve 
onur duyduğunu belirterek, demokrasiye 
sahip çıkma direnişine, iş dünyası olarak 
ekonomiye sahip çıkarak katkı gösterdiklerini 
belirtti. Torun, GYODER Yüksek İstişare 
Kurulundan oy birliğiyle "Milletin Meclisini 
Millet Yapar..." düşüncesiyle TBMM'nin 
onarımına talip olduklarını ifade ederek, 
"Bu proje, birlik ve bütünlüğümüz için 
sembolik bir değer taşımaktadır. Şehit 
olan tüm vatan evlatlarının fedakârlıkları 
karşısında küçük, sembolik bir değere sahip 
ve bunu bir vatan borcu olarak görüyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Konuşmaların ardından, TBMM ile GYODER 
arasındaki protokol, TBMM Başkanı 
Kahraman ile GYODER adına Avni Çelik ve 
Aziz Torun tarafından imzalandı.



26  ■  



■  27

Ağustos-Eylül 2016

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 
VE KUZEY ÇEVRE OTOYOLU

AÇILIŞ TÖRENİ
26 Ağustos 2016 Cuma
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Dünyanın en uzun asma köprüsü Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ile 215 km’lik Kuzey 
Çevre Otoyolu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleri,  
yabancı devlet ve hükümet başkanları ile 
vatandaşların yoğun katılımıyla Sarıyer 
Garipçe'de düzenlenen törenle açıldı. Tören, 
İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başladı.

Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, köprülerin tarihi taşıdığını 
belirterek, "Eğer biz tarihe saygılı olmazsak, 
köksüz olursak, köksüz ağaç gibi kururuz, 
yok oluruz. Tarihimize sahip çıkacağız. Öz 
kültürümüze sahip çıkacağız ve inşallah bu 
eserlere daha nicelerini katacağız." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, üç yıl önce 
temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın attığı büyük bir eserin daha 
açılışını yapmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını 
belirterek, İstanbul'un Fethi’nin yıl 
dönümünde temeli atılan köprünün, 
ecdadın Anadolu'yu fethinin yıl dönümüne 
denk gelen 26 Ağustos günü açıldığını dile 
getirdi ve köprünün millete hayırlı olmasını 

diledi. Ağustos ayının zaferler ayı olduğunu 
vurgulayan Kahraman, bu ayda birçok 
zafer kazanıldığını, şimdi de teknolojik bir 
zaferin açılışının gerçekleştirildiğini ifade 
ederek güzel bir eseri ülkeye kazandıranlara 
teşekkür etti. 

Türkiye geliştikçe ve böyle eserlerle 
ilerledikçe, önünün kesilmek istendiğini 
belirten Kahraman, "Çok yakın bir zamanda 
kara bir gün yaşadık ve 20 saat gibi kısa bir 
zamanda o kara gün atlatıldı ve inşallah bir 
daha öyle kara günler olmayacak." dedi. 
Vatandaşların "idam isteriz" sloganları 
üzerine Kahraman, "Gereken, gereken 
zamanda yapılır." dedi. Milletin darbeye 
"dur" dediğini aktaran Kahraman, "Eserlere, 
kalkınmaya devam edeceğiz. Durmak yok. 
26 Ağustos 1071, Anadolu'ya ayak bastığımız 
tarih. Arif Nihat Asya'nın güzel bir şiirinden 
mısralar var; 'Bir cuma sabahı semaya karşı / 
Malazgirt'te 54 bin er / Bestelediler en güzel 
marşı / Allahu ekber, Allahu ekber'. Ne güzel 
bakınız köprüyü açarken de yine Kuran-ı 
Kerim ile açtık." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, "Çok güzel bir 
isim bulundu. Muhteşem bir padişahımızdır 
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Yavuz Sultan Selim. Mısır'a gitti, hilafeti aldı, 
mukaddes emanetlerle döndü. Üç yıllık bir 
yolculuk sonrası geldiğinde, gündüzleyin 
Üsküdar'da bekledi, şehre girmedi. Millet 
nümayiş yapmasın gece yarısı sessizce 
Topkapı'ya girdi. Çok mütevazı bir insandı. 
Fevkalade değerli bir padişahtı. Önüne 
dünya haritasını koyduklarında, 'Bütün 
dünya bu kadar mı?' dedi. 'Bir kişiye belki 
çok ama iki kişiye yetmez' dedi. Bir cihangir 
ruha sahipti. Emanet-i mukaddesleri 
getirdiğinde, 'Topkapı Sarayı'nda bunlar ayrı 
bir bölüme konacak' dedi ve '24 saat 40 hafız 
Kuran okuyacak' dedi. 'Bana 39 hafız bulun', 

'Hünkârım, 40 demiştiniz?'. 40’ ıncı hafız 
benim' dedi. Bu Kuran-ı Kerim, 1517'den 
itibaren 1922'ye kadar devam etti, 1996'dan 
itibaren de yine 24 saat devam ediyor, 
devam edecek." 

Kahraman, konuşmasını, "Necip bir 
milletimiz var. Milletimiz tek yumruk haline 
gerektiğinde bir araya gelir ve güçlükleri 
aşar. Önümüz kesilmeyecek inşallah. Bütün 
engelleri aşacağız. Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde Cenab-ı Hak bize nice hizmetler 
gösterecek ve o yolda yürüyeceğiz." ifadesini 
kullandı.

Törende konuşma yapan Başbakan Binali 
Yıldırım, "Anadolu'nun kapılarını açan 
Alparslan'ın ruhu şad olsun. İstanbul 
kapılarını açan Sultan Fatih Mehmet Han'ın 
ruhu şad olsun.15 Temmuz'da Türkiye'nin 
geleceği için demokrasimizin yaşaması için 
hayatını seve seve veren şehitlerimizin ruhu 
şad olsun. Gazilerimize Allah uzun ömürler 
versin. Bölücü terör örgütünün ülkemize 
yaptığı kalleş ve hain saldırılara göğsünü 
siper ederek, canını seve seve veren 
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 

Mekânları cennet olsun." dedi.  Açılışı 
yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 
sadece bir köprü değil aynı zamanda bir 
sanat eseri, bir mühendislik harikası, 
dünyanın en geniş köprüsü, üzerinden 
demiryolu geçen en uzun köprü olduğunu 
aktaran Yıldırım, katılımcılara "En güzel 
eserleri, en güzel köprüleri, Marmaray 
gibi tünelleri yapmak da size yakışır, sizin 
evlatlarınıza yakışır, Tayyip Erdoğan ve 
arkadaşlarına yakışır." şeklinde seslendi.  
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Yıldırım, Yavuz Sultan Selim'in bir sözünü 
hatırlatarak, şöyle devam etti: "Yavuz Sultan 
Selim şunu söylüyor; 'Biz bunca meşakkate 
alkış uğruna katlanmadık. Halis niyetimiz 
rızayı ilahidir.' Bizim de niyetimiz rızayı 
ilahidir. Hakkın, sizin rızanızdır. İşte böyle 
inanmış bir millet olduğu müddetçe, biz 
hiçbir zorluğa pabuç bırakmayız, her türlü 
zorluğun üstesinden geliriz. Kim ne yapmaya 
çalışırsa çalışsın, medeniyet yolculuğunda 
emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. 
Hanımlar, 15 Temmuz gecesini unutmuyoruz. 
Hepiniz sokaktaydınız. Hepiniz demokrasi 
nöbetindeydiniz. Ülkeye, Türkiye'ye sahip 
çıktınız. Gençler ülkemize sahip çıktınız. 
Hepinizden Allah razı olsun." Eserin 

yapılmasında emeği geçenler olduğunu dile 
getiren Yıldırım, "Emeği geçen yüklenici 
firmaya, ayrıca Ulaştırma Bakanlığının, 
Bakan başta olmak üzere, görev yapan tüm 
bakanlarına, tüm çalışanlarına, Karayollarına 
teşekkür ederim. Ama en büyük emek, 
gayret, bu projelere karar veren, bize 
önderlik yapan Recep Tayyip Erdoğan'ındır. 
Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizde daha 
çok ama çok projeler gerçekleştireceğiz. 
Memleketimizi dünyada parmakla gösterilen 
ülkeler arasına sokacağız. Yapar mıyız? 
İşte bu inanç, bayrak oldukça üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." 
ifadelerini kullandı. 

Açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun, 
İstanbul’a, Türkiye’ye, millete, Avrupa ve 
Asya kıtalarına hayırlı olmasını dileyerek 
konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, proje hazırlığından inşasına kadar 
köprünün yapımında emeği geçen bakan, 
bürokrat, yüklenici firma, mühendis ve 
işçileri tebrik etti.

Köprünün yapım sürecinde üç başbakan, iki 
cumhurbaşkanının çalıştığını ve köprünün 

temelini büyük bir coşkuyla attıklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dalgalarını geçenler, istihza edenler oldu, 
‘yaptırmayacağız’ diyenler oldu, buraya gelip 
gösteri yapanlar oldu. Ama biz ‘bu yoldan 
dönmek yok, yapacağız.’ dedik. Allah’a 
hamt olsun, Halep oradaysa arşın burada. 
Allah’a hamt olsun, yaptık. Şimdi açılışını 
sizlerle birlikte yapıyoruz. Bu gurur duyulası 
milletimizle yapıyoruz. Siz farklısınız, siz, 
tankların topların, helikopterlerin, F-16’ların 
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önünde duran bir milletsiniz. Siz onlara prim 
vermediniz. Size de bu eserler yakışırdı” diye 
konuştu.

Milletin layık olduğu her şeyin yapılacağını, 
‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkmanın’ lafla değil icraatla olduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
coşkulu günü Türkiye ile paylaşarak törene 
iştirak eden yabancı misafirlere de teşekkür 
etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, denizin 
üzerinden üçüncü defa Avrupa ve Asya 
kıtalarını birbirine bağladıklarına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün, hem 
tekerlekli araç geçişini, hem raylı sistemi 
birlikte sağlıyor olması bakımından, kendi 
alanında öncü bir eser olduğunu söyledi. 
Erdoğan, “Şu anda iftiharla gördüğümüz, 
seyrettiğimiz bu köprü, inşallah dünyada 
birçok şeye, yayınlara öncü olacak, bununla 
iftihar edeceğiz, bunu göreceksiniz. Dünya 
filmleri burada çekilecek, bunu göreceksiniz. 
‘eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.’ 
Biz bunlarla anılacağız.” dedi.

Avrupa-Asya bağlantısını daha önce, denizin 
altından Marmaray ile yaptıklarını, İzmit 
Körfezi üzerinde Osmangazi Köprüsü’nü 
hizmete açtıklarını, yıl sonunda Avrasya 
Tüneli’nin açılışını gerçekleştireceklerini 
belirten ve Kanal İstanbul ile Çanakkale 
Köprüsü’nün hazırlıklarının yapıldığını 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
projelerle Türkiye’nin farklı bir konuma 
yerleşeceğini söyledi. Dünyanın en 
büyüklerinden olacak 150 milyon yolcu 
kapasiteli üçüncü havalimanının, ilk planda 
yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının 
2018 yılı başında açılacağını ve İstanbul 
Boğazı’nın altında üç katlı Büyük İstanbul 
Tüneli’ni yapmayı planladıklarını açıklayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz esbaba 
tevessül ettik. Allah da bize neticesini verdi. 
Unutmayın güzel bir söz vardır: ‘Biz seferle 
emrolunduk, zaferle değil.’ Biz seferdeyiz, 
zafer, kudret ve kuvvet sahibi olan Allah’a 
aittir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, 
‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet’ vurgusu yaptı ve hangi kökenden 
gelirse gelsin, bu ülkenin her ferdinin, 
Türk milletinin bir mensubu olduğunu 
ifade etti. “Bu ülke, 81 vilayeti, 780 bin 
kilometrekare toprağıyla bizim vatanımızdır. 
Türkiye Cumhuriyeti, son ve inşallah ebedi 
devletimizdir.” diyen Erdoğan, ‘tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesinin; 
milletin birlik ve beraberliğinin, geleceğinin 
teminatı olduğu dile getirdi.

“Kimsenin bu değerlere saldırmasına, bu 
değerleri aşındırmasına izin vermeyeceğiz. 
Çünkü milletimiz, bu değerleri için gözünü 
kırpmadan ölüme gidebileceğini, en son 
15 Temmuz gecesi gösterdi. Bilmeyenlerin 
öğrenmesi, unutmuş olanların hatırlaması, 
görmek istemeyenlerin görmesi, husumet 
besleyenlerin ayağını denk alması için her 
fırsatta ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet’ demeyi sürdüreceğiz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün açılış tarihi olan 26 Ağustos’un, 
Malazgirt Zaferi’nin 945’ inci yıl dönümü 
olmasının yanı sıra, İstiklal Savaşı’nda zaferin  
müjdecisi olan Büyük Taarruz’un başladığı 
tarih olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin 
millet olarak 2200 yıllık bir devlet ve ordu 
geleneğine, 1400 yıllık bir medeniyet 
müktesebatına, 1000 yıllık bir coğrafi 
devamlılığa sahip olduğunu vurguladı.

“Ruhunu ve bedenini Pensilvanya’daki 
şarlatana esir etmiş küçük bir kesim dışında, 
milletimiz tüm renkleriyle, tüm farklılıklarıyla 
istiklalinin ve istikbalinin yanında yer 
almıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
15 Temmuz’da darbeyi planlayanların bu 
girişim başarılı olsa da olmasa da, Türk 
Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ciddi bir zafiyete düşmesini 
beklediklerini söyledi. Böyle olmadığını 
görünce, PKK ve DAEŞ terör örgütlerini 
kullanarak terör eylemleriyle gerçek 
yüzlerini bir kez daha gösterdiklerine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün 
bunlara rağmen Türkiye, terörle mücadelede 
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geri adım atmayınca, üstelik bir de Cerablus 
operasyonunu başlatınca yeni oyunlar peşine 
düştüler” diye ekledi.

Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının da bu çerçevede 
de değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artvin’de, Sayın 
Kılıçdaroğlu nezdinde ülkemizin 7 Ağustos’ta 
Yenikapı’da Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, 
Genelkurmay Başkanıyla, CHP ve MHP genel 
başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, 
tüm toplum kesimleriyle sergilediği birlik 
ve beraberlik manzarası hedef alınmıştır” 
değerlendirmesini yaptı ve Kılıçdaroğlu ile 
beraberindekilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cizre halkının, 
geçtiğimiz yıl yaşanan hadiselerde bölücü terör 
örgütünün gerçek yüzünü görüp, teröristleri 
kazdıkları çukurlarda terk ettiği ve devletinin 
yanında yer aldığı için terör örgütünün intikam 
saldırısına uğradığına işaret etti ve Gaziantep’e 
şehitleri anmaya ve başsağlığına gideceğini 
açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, son 
saldırılar üzerine PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör 
örgütlerinin arkasındaki güçlere de seslendi: 
“PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütlerinin arkasındaki 
güçler, kendinize çekidüzen verin. Türkiye artık 
bu oyunlara gelmiyor ve gelmeyecek. Gelin 
bu milletle uğraşmaktan vazgeçin. Türkiye’de 

döktüğünüz kan yeter, Suriye’de döktüğünüz 
kan yeter, Irak’ta döktüğünüz kan yeter; 
Afganistan’da, Mısır’da, Libya’da, Tunus’ta 
döktüğünüz kan yeter, Filistin’de döktüğünüz 
kan yeter. Herkes çok iyi biliyor ki, Pakistan’da 
döktüğünüz kan yeter. Dünyanın huzuru, bu 
bölgelerin huzurundan geçiyor; öyleyse kanlı 
pençelerinizi bu bölgeden ve ülkemizden çekin. 
Sanılmasın ki bölge insanları durduk yerde 
birbirlerinin boğazına sarılıyor. Hayır, tam tersine, 
bölgedeki toplumlar kendi haline bırakıldığında 
barışı, sulhu, huzuru, refahı çok çabuk bulacak, 
çok çabuk keşfedecektir. Unutmayın, her gecenin 
bir sabahı olduğu gibi, bu karanlık dönemin de 
bir sonu mutlaka vardır, işte o günlerin yakın 
olduğuna inanıyorum.” dedi. Erdoğan, tüm 
ülkelerin, tüm halkların bu anlayış birliğine en 
kısa zamanda varmasını ümit ettiğini, dünyanın 
neresinde yaşarsa yaşasın, vicdanı ve ahlakı olan 
herkesi bu çağrıya destek vermeye çağırdığını 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 
köprünün yapımında emeği geçenleri kutlayarak, 
açılış törenine katılan misafirlere  teşekkür etti 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün milletimize 
ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni etti. 
Tören, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in 
duasını müteakiben, devlet erkânı ile konuk 
devlet ve hükümet başkanları tarafından 
köprünün açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona 
erdi.
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DEMOKRASİ	VE	DAYANIŞMA	ZİRVESİ
ANKARA’DA	YAPILDI

Uluslararası Parlamenter Asamble 
temsilcilerinin katıldığı “TBMM Demokrasi 
ve Dayanışma Zirvesi” 1 Eylül’de TBMM 
Tören Salonu’nda gerçekleştirildi. TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğini 
yaptığı zirveye, Akdeniz için Birlik 
Parlamenter Asamblesi, NATO Parlamenter 
Asamblesi, Avrupa Parlamentosu, Akdeniz 
Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesi ve Türkçe 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
temsilcileri, milletvekilleri ve yabancı misyon 
temsilcileri katıldı.

FETÖ’nün darbe girişiminde yaşananları 
anlatan sinevizyon gösteriminin ardından 
konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
zirveye katılan asamblelerin kapsadığı 
ülke sayısı ve nüfusu hakkında bilgi verdi. 
Kahraman, 101 ülkeden yaklaşık 2 milyar 

900 milyon kişinin toplantıda temsil 
edildiğini, bu durumun Türk demokrasisine 
verilen değer ve desteği ortaya koyduğunu 
vurguladı. 

Milletin ve demokrasinin 15 Temmuz gecesi 
Fetullah Gülen önderliğindeki FETÖ'nün 
çok şiddetli ve kanlı bir darbe girişimiyle 
karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kahraman, 
"Türkiye'deki demokratik kurumları ele 
geçirmek ve demokratik düzeni askerî 
bir cunta rejimiyle değiştirmek isteyen, 
büyük çoğunluğu asker elbisesi taşıyan, 
illegal çete mensubu hain teröristler 
bir darbeye kalkışmışlardır. Kendilerine, 
'yurtta sulh konseyi' adını veren sözde 
bir konsey vasıtasıyla devlet kanalı olan 
TRT'de silah zoruyla bir darbe metni 
okutulmuştur. Darbecilerin emrindeki 
bazı birlikler ve onların sivil işbirlikçileri 
hemen hemen Türkiye'nin tüm illerinde 
harekete geçmişlerdir. Aynı anda Sayın 

01 Eylül 2016 Perşembe
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 
ele geçirmek ve öldürmek için de saldırıda 
bulunmuşlardır. Gayeleri doğrultusunda 
sivillere saldırmaktan bile imtina 
etmemişlerdir” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, 
darbe girişimini öğrendikleri andan itibaren, 
Türk halkını bu menfur girişimi engellemek 
ve protesto etmek adına meydanlara 
çağırdığını, kendisinin ise olayı öğrenir 
öğrenmez Meclise geldiğini, üyeleri, temsil 
ettikleri insanların iradelerine sahip çıkmak 
üzere toplantıya davet ettiğini belirtti. Her 
siyasi partiden milletvekilinin büyük bir 
kararlılık ve inançla darbeye "dur" demeye 
geldiğini anlatan Kahraman, halkın ise 
liderlerinin davetine adeta koşarcasına 
cevap verdiğini ve yurdun dört bir yanında 
darbecilerin karşısına geçerek, anayasal 
düzene, seçilmiş hükümete ve demokratik 
işleyişe sahip çıktığını vurguladı. Kahraman, 
darbe girişimine katılan askerî gücün, birçok 
ülke ordusunun sahip olduğu envanterden 
bile büyük olduğunu, darbecilerin bir 
hususu gözden kaçırdığını sözlerine ekledi. 
TBMM Başkanı, "Türk milleti ordu millettir. 

Askerlik bizde sadece meslek değildir. Biz 
gerektiğinde kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, 
genciyle mücadele eden bir milletiz. O 
karanlık gecede Türkiye'nin 79 milyonluk bir 
ordu olduğunu dosta, düşmana gösterdik. 
Kısacası, birçok ülkenin savaş olarak 
nitelendirebileceği vahim bir kalkışmayı 
milletçe çok şükür başarıyla savuşturduk. 
Başlangıçtan itibaren 20 saat sonra hayat 
tamamen normale döndü, millet darbeye 
'dur' dedi ve demokrasi kazandı." diye 
konuştu. 

Kahraman, demokrasiye milletçe sahip 
çıkıldığını, insanların tanklara, uçaklara ve 
ağır silahlara karşı hiçbir silaha başvurmadan 
vücutlarını siper ettiğine işaret ederek şu 
değerlendirmelerde bulundu:

"Hayatlarını ortaya koydular ve maalesef 
demokrasi için ağır bir bedel ödedik. 
241 şehit verdik. 2 bin 195 yaralımız 
var. Saldırıların tüm şiddetiyle devam 
ettiği anlarda parlamenterlerimizin de 
siyasi görüş ve duruş ayırt etmeksizin, 
Meclise gelerek girişimi protesto amaçlı 
toplantı gerçekleştirdiklerini özellikle 
vurgulamak isterim. Onlar buradayken, 
Meclis binaları bombalanmış ve maalesef 
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parlamenterlerden ve görevli personelden 
yaralananlar olmuştur. TBMM'nin bombalara 
ve kurşunlara hedef olması, demokrasinin 
sembolü olan parlamentonun adeta 
yıkılmaya çalışılması, darbecilerin sadece 
milletin mevcut temsilcileriyle değil, tüm 
evrensel değerlerle de kavgalı olduklarının 
en büyük göstergesidir." 

TBMM Başkanı Kahraman, Meclisin 16 
Temmuz günü olağanüstü toplantıya 
çağrıldığını, toplantıda siyasi parti 
gruplarının tamamının ortak bir bildiri 
yayımladığını ve darbe girişimine karşı 
birlik ve beraberliğini bütün dünyaya ilan 
ettiğini hatırlattı. Türkiye'nin olağanüstü 
bir süreç yaşadığını, böyle bir süreçle 
mücadele etmek ve demokrasinin işleyişini 
tekrar tesis etmenin doğal olarak bazı 
olağanüstü tedbirlerin alınmasını zaruri 
kıldığını vurgulayan Kahraman, "Devletimiz 
bu darbenin faili olan hain FETÖ'nün tam 
manasıyla temizlenmesi için gece, gündüz 
demeden çalışmaya devam edecektir. 
Ancak bunun kolay bir mücadele olmadığı 
herkes tarafından kabul edilmelidir. Bu 
örgüt, 40 seneyi aşkın bir süredir bir sapkın 
tarikat olarak, kamu kurumlarında, eğitim 
kurumlarında, iş dünyasında, medyada 
ve hatta sivil toplumda gizli bir ajandayla 
örgütlenmektedir. Legal görünümlü illegal 
bir yapı olarak faaliyet göstermiş olan bu 
örgütle mücadele çok kapsamlı olmak 
zorundadır." dedi. 

Türkiye'nin darbenin travmalarını çoktan 
atlattığını, hayatın tüm boyutlarıyla normale 
döndüğüne dikkati çeken Kahraman, 
OHAL'in geçici bir süre için tesis edildiğini, 
maksadının, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle 
mücadelede gerekli adımların hızlı şekilde 
atılmasından ibaret olduğunu ve Türkiye'nin 
bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı. 
Kahraman, Türkiye'nin demokrasiye olan 
sarsılmaz bağlılığının bölgemizdeki terör 
örgütlerini rahatsız ettiğini de belirterek, 
"Son haftalarda FETÖ'nün yerine PKK, PYD, 
DAEŞ gibi terör örgütleri sahne almaya 
başlamıştır. Sivilleri hedef alan bombalama 

eylemleri yaşandı. Ana muhalefet partisi 
başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast 
teşebbüsünde bulunuldu.” dedi. Kahraman, 
1 Eylül’ün Dünya Barış Günü olduğunu 
anımsatarak, "Barış, huzur, hukuk, insan 
olarak karşılıklı sevgi, saygı ve fedakârlık 
içinde bir dünya yaşanmasını, barış dolu bir 
gelecek diliyorum." diye konuştu. 

NATO Parlamenter Asamblesi Başkan 
Yardımcısı Paolo Alli ise 15 Temmuz gecesi 
asıl hedef olanın Türk demokrasisinin 
geleceği olduğunu belirtti. Alli, Türk halkı 
için bu girişimin ne anlama geldiğini çok iyi 
anladıklarını belirterek, darbe girişiminde 
yaşamını yitirenleri andı. Alli, Türk halkının 
kendi demokrasisini savunmak için 
gösterdiği cesaret karşısında da büyük 
hayretler içinde olduklarını kaydetti. 

Alli'nin ardından konuşma yapan asamble 
temsilcileri de FETÖ'nün darbe girişiminde 
yaşamını yitirenlere taziyelerini ileterek, 
Türkiye’yle dayanışma içinde olduklarını 
vurguladılar.
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AVRUPA	PARLAMENTOSU	BAŞKANI	
SCHULZ’UN	MECLİSİMİZİ	ZİYARETİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın eşlik 
ettiği Schulz ve asamble başkanları, Meclis 
Şeref Holü ile Genel Kurul Salonu'nda 
incelemelerde bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman'dan 15 Temmuz 
gecesinde yaşananları dinleyen AP Başkanı, 
"Kadın, erkek ve gençler, hukuk devleti, 

demokrasi için sizlere siper oldu. Birçok 
insan hayatından oldu, onlara demokrasi 
adına borçluyuz. Burayı ziyaret etmeden 
önce olayın bu kadar dramatik olduğunu 
görmemiş, bunu hissetmemiştim." dedi. 

Irak Parlamento Başkanı Selim El Cuburi 
de darbe teşebbüsünde şehit olanları 

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ve TBMM 
Demokrasi ve Dayanışma Zirvesine katılan uluslararası parlamenter 

asamble başkanları 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde TBMM’nin 
hasar gören kısımlarını gezdi. 

01 Eylül 2016 Perşembe



■  37

anımsatarak, bu kişiler için dua edilmesini 
istedi. El Cuburi'nin teklifi üzerine katılımcılar 
15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit 
düşenler için dua etti. 

Schulz, TBMM Şeref Holündeki hasarlı 
bölüme bir çelenk bıraktı. TBMM Başkanı 
Kahraman'ın davetiyle TBMM Genel 
Kurulu'na da geçen Schulz ve asamble 
başkanları, Genel Kurul gongunu çalarak, 
kısa konuşmalar yaptılar.

Irak Parlamento Başkanı El Cuburi, TBMM'de 
bulunmaktan mutluluk duyduğunu 
belirterek darbe teşebbüsünün halkın 
kahramanca direnişiyle engellendiğini ifade 

etti ve "Tüm İslam dünyası ve Irak halkı adına 
başarılarınızı dilerim." dedi. 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, Genel 
Kurul Salonu ziyaretinin ardından TBMM'den 
ayrıldı. Schulz, TBMM Başkanı Kahraman’a 
"Sayın Başkan" diye Türkçe hitap ederek 
veda etti ve evvelce belediye başkanlığı 
yaptığı bölgenin yüzde 8'inin Türk olduğunu, 
bu nedenle birkaç Türkçe kelime öğrendiğini 
anlattı. 

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM Demokrasi 
ve Dayanışma Zirvesi'ne katılan uluslararası 
parlamenter asamble başkanları onuruna 
akşam yemeği verdi.



38  ■  

Sayın milletvekilleri,

"Bildiğiniz gibi, 15.07.2016 Cuma günü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet 
Yapılanması (PDY) tarafından milletimize, devletimize, hukuka ve demokrasimize karşı 
gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi, milletimizin bu değerlere sahip çıkması sayesinde bertaraf 
edilmiştir. 

Bu menfur girişim sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de tarihimizde görülmemiş bir 
silahlı saldırıya uğramıştır. Her şeye rağmen milletvekilleri tarafından Genel Kurulumuz açık 
tutulmuş, Millî egemenliğe sahip çıkılarak darbe kalkışmasını kınayan toplantılar yapılmıştır. 

Milletçe yaşadığımız bu kalkışma karşısında halkımız meydanlarda canları pahasına direnmiş, 
siyasi partilerimiz; liderleri, milletvekilleri ve teşkilatları ile tepki göstermiş, sivil toplum 
örgütlerimiz hep birlikte demokrasimize, millî ruha ve köklerimize karşı bir ihanet olan bu 
alçakça isyan girişimini akamete uğratmıştır. Meşruiyet çerçevesinde hareket eden Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimiz de saldırıyı püskürtmek için olanca güçlerini sarf 
etmişlerdir. Hukuka, millî iradeye ve demokrasimize tek yürek halinde, milletçe sahip çıkılmış, 
millet darbeyi yenmiştir. 

Milletimiz darbe girişimi karşısındaki kararlılığını sürdürerek; mitingler düzenlemiş, demokrasi 
nöbetine geçmiş ve bu nöbet giderek artan bir şevk ve gayretle devam ettirilmiştir. Bütün 
bu olumlu gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli, soğukkanlı, metin ve dik duruşla 
halkımızı meydanlara davet etmiş olması neticesinde gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, medya 
da darbe girişimi karşısındaki örnek tutumu ile direniş ruhunun canlı tutulmasında büyük rol 
oynamıştır. Bu elim olay Milletimizin demokrasiyi özümsediğini ve herhangi bir güce darbe 
imkânı vermek istemediğini bütün dünyaya açık ve net bir biçimde göstermiştir. Millet, hain ve 
sinsi bir darbe girişimini sağduyusu, basireti, cesareti ve metanetiyle defetmeyi başarmıştır. 

Darbe girişimi ile ilgili yürütülen hukuki süreç Başkanlığımız tarafından da hassasiyetle takip 
edilmektedir. Söz konusu kalkışmayı gerçekleştiren, azmettiren ve arkasında duran şahısların 
hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılması için gerekli işlemlerin yapılacağından hiç kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır. 

Bu şanlı mücadelede desteğini esirgemeyen ve eli kanlı darbecilere, asker kıyafeti giymiş 
teröristlere, gülenizm taraftarlarına karşı ayağa kalkan siz değerli milletvekillerimize, millî 
iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak teşekkürlerimi sunmayı 
bir borç biliyorum. İnanıyorum ki; hain darbecilerin saldırılarına karşı tek yürek halinde 
direnen ve İstiklal Harbi sırasında almış bulunduğu Gazi unvanına bir Gazilik unvanı daha 
eklemiş olan Meclisimiz, her türlü takdir ve tebriki hak etmektedir. 

Bir şehamet destanı olarak tarihimizde müstesna bir yer tutacak olan; bu millî irade, 
demokrasi ve hukuk mücadelesi sırasında şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımıza Yüce 
Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

Milletimizin ve Devletimizin bir daha böylesi acılar yaşamaması dileğiyle, millî iradeye sahip 
çıkılmasında vermiş olduğunuz değerli destekleriniz için, şahsınıza takdir ve tebriklerimi 
iletirken, çalışmalarınızda üstün başarılar diler, en içten saygı ve sevgilerimi sunarım.”

İsmail	Kahraman	
TBMM	Başkanı

05 Ağustos 2016 Cuma

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ardından yaşananları anlattığı 
mektubunda şu ifadelere yer verdi;

TBMM	BAŞKANI	İSMAİL	KAHRAMAN,	MİLLETVEKİLLERİNE,	
DARBE	GİRİŞİMİNE	KARŞI	DURUŞLARI	NEDENİYLE	BİR	

TEŞEKKÜR	MEKTUBU	GÖNDERDİ
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26.	DÖNEM			
1.	YASAMA	YILI	FAALİYETLERİ	
DEĞERLENDİRME	TOPLANTISI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM 
Tören Salonu'nda, 26’ ncı Dönem Birinci 
Yasama Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 
değerlendirme toplantısı düzenledi. 

Çalışmaların uzaması nedeniyle 1 
Temmuz'da alınamayan tatil kararının, 
FETÖ'nün darbe girişimi neticesinde daha 
da geciktiğini hatırlatan Kahraman, 26’ ncı 
Dönem Birinci Yasama Yılı çalışmalarının 
19 Ağustos'ta tamamlandığını belirtti ve bu 
yılın, milletin ve devletin şanlı tarihinde ayrı 
ve özel bir yere sahip olacağına işaret etti.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine 
değinen Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ülkemizde her şeyin tabii akışında seyrettiği 
bir dönemde hain bir tertibe, içimizden bir 
suikaste maruz kaldık. Gözbebeğimiz Türk 
Silahlı Kuvvetlerine sızmış, asker üniforması 
giymiş Pensilvanya merkezli kan emici 
teröristlerin ve hainlerin, emperyalistlerin 
kirli emellerini gerçekleştirmek gayesiyle 
giriştikleri darbe girişimi sebebiyle hepimiz 
olağanüstü günlerden geçtik. Çok şükür, 
devletimiz dimdik ayakta. Bizi yıkacaklarını 
zanneden gafiller ise tıkıldıkları inlerinde 
hakettikleri cezalarını çekmeyi bekliyorlar. 
Yaşadığımız olağanüstü olay bizlere çok şey 
öğretti. Ülke olarak demokrasi, bağımsızlık 
ve hürriyetin değerini uğradığımız hain 
saldırı ile bir kez daha anladık. Bu hain ve 

27 Eylül 2016 Salı
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acımasız komplonun bir daha yaşanmaması 
için alınan tedbirlerin aynı kararlılıkla 
yürütüleceğine duyduğum inancı sizlerle 
paylaşmak istiyor ve aziz milletimize geçmiş 
olsun diyorum." 

Kahraman, TBMM'nin anayasanın verdiği 
yetkiler çerçevesinde yasama ve denetim 
faaliyetlerini yürüttüğünü dile getirdi. 
Meclisin temsil ve yönetim görevlerinin 
de bulunduğunu, tüm çalışmaların şeffaf 
bir şekilde takip edilebildiğini belirten 
Kahraman, egemenliğin silahlı bir güç veya 
gruba değil, millete ait olduğu ilkesinin 
demokrasinin temelini oluşturduğunu 
vurguladı. 

Türkiye'nin 2015 yılında iki seçim geçirdiğini, 
26’ncı Dönem Birinci Yasama Yılının ise 17 
Kasım 2015 tarihinde başladığını dile getiren 
Kahraman, bu yılın çok yoğun geçtiğini 
kaydetti. 

Bu dönemde en önemli faaliyetlerden birinin 
Anayasa Mutabakat Komisyonu çalışmalarını 
yeniden başlatmak olduğuna dikkati çeken 
Kahraman, şu değerlendirmede bulundu: 

"24'üncü Dönemde 19 Ekim 2011’de 
başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
çalışmaları 25 ay sürmüş ancak herhangi 
bir uzlaşma sağlanamadan sona ermiştir. 
İçinde bulunduğumuz 26'ncı Dönemde 
Meclisimizde grubu bulunan dört siyasi 
partimizin de katılımı ile yeniden bir 
Anayasa Mutabakat Komisyonu oluşturuldu. 
Partilerin eşit sayıda temsilci ile katıldığı 
12 üyeli bu komisyon ilk toplantısını 4 
Şubat tarihinde yaptı. Yapılan üç toplantıda 
esasa girilemeden, komisyonun ismi 
üzerinde mutabakat sağlanamadığından 
ve ortak bir zeminde mutabakat imkânı 
görülemediğinden, 16 Şubat tarihinde bu 
çalışma da sona erdi. İnancım ve temennim 
odur ki Meclisimiz bu dönemde yeni bir 
anayasa yapacak ve siyasi tarihimizde 
mümtaz bir yer edinecektir." 

Mevcut 1982 Anayasası'nda 18 ayrı tarihte 
değişiklikler yapıldığını, 196 maddeden 
oluşan anayasanın, 114 ayrı değişikliğe 

uğradığını ve yüzde 43'ünün değiştiğini 
vurgulayan Kahraman, "Böylesi insicamını 
ve bütünlüğünü kaybetmiş bir anayasa 
Türkiye’yi taşıyacak durumda değildir." diye 
konuştu. 
TBMM Genel Kurulu'nun 26’ncı Dönem 
Birinci Yasama Yılında 128 birleşim 
gerçekleştirdiğini aktaran İsmail Kahraman, 
"Başkanlığımıza 483 kanun tasarısı ve 1339 
kanun teklifi gelmiştir. Kanun tasarılarının 
88’i, kanun tekliflerinin de 25’i kanunlaşarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yasama yılında 
92 kanun kabul edilmiş ve 26 Meclis 
kararı alınmıştır. Halen 321 kanun tasarısı 
ve 5 kanun teklifi Genel Kurulumuzun 
gündeminde bulunmaktadır." dedi. 

Kahraman, 70 kanun tasarısı ile bin 327 
kanun teklifinin ilgili komisyonlarda 
olduğuna değinerek, 4 kanun tasarısının 
Hükümetçe, 5 kanun teklifinin ise teklif sahibi 
milletvekillerince geri çekildiğini ifade etti. 

Olağanüstü Hal kararı çerçevesinde de 8 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Başkanlığa 
sunulduğunu belirten Kahraman, 20 
Mayıs 2016 tarihinde Genel Kurulda kabul 
edilen 6718 sayılı Kanun ile 682 adet 
dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 
tezkerenin, ilgili mercilere ulaştırılmak üzere 
Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi. 

Meclisin diğer önemli görevlerinden birinin 
de denetim olduğuna işaret eden Kahraman, 
şu bilgileri verdi: 

"8 bin 469 yazılı, 563 sözlü soru önergesi 
verilmiştir. Yazılı soru önergelerinin 2 
bin 767’si, sözlü soru önergelerinin de 
51’i hükümetçe cevaplandırılmıştır. 
Başkanlığımıza da 79 yazılı soru önergesi 
ile bir sözlü soru önergesi yöneltilmiştir. 
Bunlardan 72’si cevaplandırılmış, 2’si 
anayasa ve içtüzük hükümlerine aykırı 
oldukları gerekçesiyle iade edilmiş, 5 önerge 
de halen işlemdedir. TBMM Başkanlığına, bu 
yasama yılında 15 genel görüşme önergesi, 
14 gensoru, bin 221 Meclis Araştırması 
önergesi, 2 Meclis Soruşturması önergesi 
verilmiştir." 
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TBMM Başkanı Kahraman, bu yasama 
yılında Aile Bütünlüğünü Olumsuz 
Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının 
Araştırılması, Başta Cinsel İstismar Olmak 
Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar 
Olaylarının Araştırılması ve Fetullahçı Terör 
Örgütünün/Paralel Devlet Yapılanmasının 
(FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli 
Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün 
Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması 
ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin üç 
komisyon kurulduğunu belirtti. 

Mecliste bulunan 18 ihtisas komisyonunun 
da son derece verimli bir çalışma 
yürüttüğünü anlatan Kahraman, bu yasama 
yılında 458 kanun tasarısı ve teklifinin 
görüşüldüğünü söyledi. 

Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarının da 
vatandaşlar tarafından en çok başvurulan 
komisyonlar olduğunu ifade eden Kahraman, 
çeşitli sivil toplum kuruluşları ve girişimler 
tarafından da toplu imza ile verilen dilekçe 
sayısının bin 564 olduğunu vurguladı. 

Kahraman, Dolmabahçe Sarayı başta olmak 
üzere saray, kasır ve köşkleri 830 bin kişinin 
ziyaret ettiğini, eserlerin yaşatılması için 
restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini 
belirtti. Dünü unutmadan, düne takılıp 
kalmadan, bugün yapılacak çalışmalarla 

yarına yürüyeceklerini ifade eden Kahraman, 
evrensel hukuk normlarına uygun, 
demokrasiyi özümsemiş, millî birlik ve 
bütünlük içinde muasır medeniyet hedefini 
aşmış bir Türkiye'ye ulaşmak için çalışmaları 
ortak akılla yürüteceklerinin altını çizdi. 

Kahraman, Meclisin 1 Ekim'de ikinci yasama 
yılına başlayacağına dikkati çekerek, şunları 
kaydetti: 

"Önümüzde bizi bekleyen büyük işler ve 
hedefler var. Bizi bekleyen büyük işleri ve 
hedefleri birlikte başaracağız. Ufkumuzu 
karartan bulutların dağıldığı bu dönemde, 
başta darbeci zihniyetin bütün izlerini 
taşıyan 12 Eylül Anayasası'nı değiştirmek 
temel gayemiz olmalıdır. Parlamentomuzda 
grubu bulunan dört siyasi partimizin de 
katkı ve desteği ile hazırlayacağımız yeni 
anayasa sade, sivil, demokratik, hürriyetçi, 
merkezinde bireyin olduğu bir anayasa 
olacaktır." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün 
darbe girişiminin herkesin gözü önünde 
cereyan ettiğini anımsatarak, "Maske takmış 
bir insanın uzun yıllar meydana getirdiği 
bir yapı. Bir meczupla karşı karşıyayız. 
Ayıklanma zaten kendiliğinden oluyor. Bütün 
bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan 
tabloya rağmen hala devam edenleri zaten 
toplum bir tarafa atacaktır, itecektir." dedi.
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Şûranın açılış konuşmasını yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin son üç yıldır çok önemli 
gelişmelere sahne olduğuna işaret etti ve 
15 Temmuz gecesi yaşanan silahlı darbe 
girişiminin, bu sürecin en kanlı ve en cüretli 
boyutunu teşkil ettiğini söyledi.

Gelişmelerin odağında yer alan Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün kendisini bir dinî yapı, bir 
cemaat, eğitim-öğretim hizmetinde bulunan 

bir kuruluş olarak gösterdiğine dikkat çeken 
Erdoğan, “Bu salondan ilan ediyorum, şu 
saatten sonra, Pensilvanya’daki şarlatanın, 
terörist başının hezeyanlarına kulak vermeye 
devam eden herkes, başına gelecekleri 
peşinen kabul etmiş demektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık 
sürecinden sonra özellikle yargıdaki önlemler 
sayesinde, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 
darbe girişiminin, çok daha büyük tehdit 

TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,			
DİN	ŞÛRASI	OLAĞANÜSTÜ	
TOPLANTISINA	KATILDI

03 Ağustos 2016 Çarşamba

Din Şûrası, 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin, dinî istismar eden 
FETÖ tarafından gerçekleştirilmesi sebebiyle “15 Temmuz Darbe 
Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek 

Perspektifi” gündemiyle tarihinde ilk kez olağanüstü toplandı. 
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olarak ortaya çıkmasının önlendiğini ifade 
etti. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin tüm 
milletin birlik olarak sabır, cesaret, metanet 
ve dirayetle yürüttüğü mücadele sayesinde 
atlatılabildiğini kaydeden Erdoğan, “ Hiç 
şüphesiz 15 Temmuz gecesi ne kadar kara 
başlamışsa sabahı da o derece aydınlık 
sonuçlanmıştır. Artık bir yandan ülkemize, 
milletimize yönelen bu hain saldırının 
müsebbiplerinden hesap sorma, bir 
yandan da muhasebe yapma zamanıdır.” 
değerlendirmesini yaptı.

FETÖ mensuplarının en önemli özelliğinin 
tedbir ve takiyye olduğuna dikkat çeken 
Erdoğan “Tedbir ve takiyye adı altında iki 
yüzlülüğü, yalanı, riyayı, sürekli maskeyle 
dolaşmayı, ruhsuzluğu mensuplarının 
karakteri haline dönüştürdüler. Hangi dava 
insanı, mensubu olduğu dinin emirlerini 
-bakınız ihmal demiyorum- inkâra 
götürebilir? Bir ihanet şebekesinin dinî 
motifleri kullanıyor olması onu aklamaya, 
masum göstermeye yeterli olabilir mi? 
Dünyadaki tüm sapkınlar kendi inançlarında 
inanın samimidir. Fetullahçı Terör Örgütü 
mensuplarının bu yapıya bağlılıklarından 

samimi olmaları, kendilerine söylenen her 
şeyi sorgulamaksızın kabul etmeleri, onların 
haklılığını değil, itikadî olarak yanlış yolda 
olduklarını gösterir.” dedi.

15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile 
görüşüldüğünde hiçbirinin “ne oldu?” diye 
sormadığını ve hala “canımız bu yola feda 
olsun” dediklerini aktaran Erdoğan, bunun 
ancak bir dava, bir inanç için yapılabileceğini 
vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Geçen akşam bir gazimizi aradım, sol 
kolunda 10 santim kalmış, diğeri kopup 
gitmiş. Ben, herhalde biraz hüzünlü olacak 
zannediyodum. Gümüşhaneli bir kardeşimiz, 
baktım ki böyle neşeli neşeli konuşuyor. 
‘Cumhurbaşkanım, sen nasılsın? Senin 
sesini duydum ya bana yeter’ diyor. Hemen 
konuşmayı bitirip ‘88 yaşında bir annem 
var. Görmesem bile sesini duyayım’ diyor. 
Hiç olmazsa annemle görüşürseniz çok 
mutlu olacağım’ diyor bana. Kendisiyle 
telefonda görüşüyorum, sanki evladının 
bir kolu gitmemiş. Bana hala o tavsiyelerde 
bulunuyor, o bana psikolojik olarak adeta 
tedavi uyguluyor ve ‘Cumhurbaşkanım 
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sen nasılsın?’ diye soruyor. Aynı şekilde 
bir albayımız, vücudu delik deşik olmuş, 7 
mermi almış. O da aynı dinamizm içerisinde 
o darbecilere karşı İstanbul’daki topçu 
kışlasında tankları durdurma mücadelesini 
veren bir albayımız. Bakıyorum, o da aynı 
noktada, ‘Siz, bizi düşünmeyin. Ama ‘Bunlar 
bitmedi Cumhurbaşkanım. Bunlardan daha 
ordunun içinde çok var. Bu, sizi yanıltmasın. 
Siz de kendinizi iyi koruyun’ diyor.”

Önümüzdeki süreçte Diyanet İşleri 
Başkanlığına da önemli görevler düştüğünü 
ifade eden Erdoğan,”Diyorum ki özellikle 
de 100 bin gibi bir kadroya sahip olan 
diyanet camiamız, artık bu işi üstü örtülü 
götürmemelidir. Ama şunu bilelim ki hedefte 
sadece Fetullahçı Terör Örgütü yoktur, 
bölücü terör örgütü de bizim hedefimizdedir.
Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, 
Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Boşnakıyla, 
Arnavutuyla velhasıl kardeşiz... Ama bunları 
en ideal işleyecek olan kim? 1. derecede 
ben inanıyorum bölgedeki kanaat önderleri 
ve özellikle imam müezzin kardeşlerim. 
15 Temmuz gecesi, minarelerden ezanlar, 
selalar okunmamış olsaydı, o manevi hava 

eksik kalırdı. Onlar okununca işin manevi 
yönü de güçlenmiş oldu.” değerlendirmesini 
yaptı.

“Bu millet, ne şanlı bir millettir.” diyen 
Erdoğan, ülkemizin maddi ve manevi tüm 
birikimlerine sahip çıkarak fitne ve fesat 
odağı haline dönüşme emaresi gösteren 
dinî, etnik, ideolojik her türlü tehdide 
karşı ‘tevhid ve vahdet’ sancağı altında 
birleşilmesi gerektiğini söyledi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, 
Olağanüstü Din Şurası’nda yaptığı 
konuşmada, devletin ve milletin başına çuval 
geçirmek isteyen FETÖ’ye mensup, asker 
kıyafeti giymiş vatan hainlerinin yapmak 
istedikleri darbe girişiminin ardından 
olağanüstü günler geçirildiğini söyledi. 
“Allah’ın lütfu keremiyle büyük bir uçurumun 
kenarından döndük.” diyen Kahraman; 
karanlık, dipsiz bir kuyuya düşmeye ramak 
kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın üstün cesareti, imanı ile milletin 
inancı ve gayretiyle Türkiye’nin büyük bir 
felaketten kurtulduğunu vurguladı. 



■  45

Ağustos-Eylül 2016

TBMM Başkanı, darbenin, bir bütün haline 
gelmiş milletin sayesinde engellendiğini, sivil 
toplum kuruluşlarının demokrasi nöbetine 
çıktığını, tarihî bir zafer elde edildiğini 
belirterek TBMM’nin ikinci defa gazi 
unvanını kazandığını ifade etti. Bombalar ve 
silah sesleri altında, parti farkı gözetmeksizin 
Mecliste bulunduklarını dile getiren 
Kahraman, satılmış çete mensuplarının, 
milletin uçak, helikopter ve silahlarını 
millete karşı kullandıklarını, milletin kalbini, 
Meclisi bombaladıklarını, vatandaşları, 
öz kardeşlerini şehit edip yaraladıklarını, 
milletin ise kurşunlara göğsünü siper ettiğini 
söyledi. 

Türkiye’nin bundan böyle darbeler ülkesi 
olmaktan çıktığının altını çizen Kahraman, 
“Şimdi kendine Müslüman diyen, o 
mercimek aklını ve emeğini emperyalizmin 
hizmetine sunmuş bir meczubun, bir 
hainin yol açtığı sosyal, siyasal, ekonomik, 
psikolojik ve askerî yaralarımızı kısa 
zamanda sarmamız gerekiyor.” diye 
konuştu. Kahraman, darbe girişimine 

karşı başarıda herkesin hissesi olduğunu 
belirterek, milletvekillerinin TBMM’de, din 
görevlilerinin camilerde, polisin sokakta, 
vatandaşların ise her yerde direnerek bütün 
dünyaya bir demokrasi dersi verildiğinin 
altını çizdi ve ezanlarla, selalarla bütün 
milletin uyandırıldığını, canlandırıldığını 
hatırlattı.

“Mayası son derece sağlam bir milletimiz 
var. Hepimizin büyük sorumluluğu var, 
sahip çıkmamız gereken bir dinimiz, 
dinimizi en doğru şekilde anlatmak 
zorunda olduğumuz bir milletimiz ve bir 
dünya var. Bizler, ne aldatan ne aldanan 
olmadan dinimizi en iyi şekilde anlatmak 
zorundayız. Yaşadığımız olayların tekerrür 
etmemesi ve gelecek nesillerin güven 
içinde yaşamaları için herkese büyük 
sorumluluk düşmektedir. Hiçbir boşluk 
bırakmadan bizler sorumluluğumuzu 
yerine getirmek zorundayız. Aksi takdirde 
bıraktığımız boşlukları birtakım şarlatanlar 
yine dolduracak ve kendilerine kâinat 
imamı diyen başkaları, istismarlarına devam 
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edeceklerdir.” ifadelerini kullanan Kahraman, 
Müslümanın bilgili olmak durumunda 
bulunduğunu vurgulayarak, “Bilgisiz 
Müslümanın karanlık tünelde fenersiz 
yol alan kişi olduğunu unutmamalıyız. 
Bilgiyle kendi önünü aydınlatmayan bir 
Müslüman aldatılmaya mahkûmdur.” dedi 
ve yaşananlardan dersler çıkarılmasının 
önemine değindi. 

TBMM Başkanı, millî iradeden, 
demokrasiden yana herkesin büyük bir 
mesuliyet duygusuyla hareket etmesi 
gerektiğine dikkati çekerek; diri, uyanık ve 
tedbirli olmak gerektiğini söyledi ve bir daha 
böyle günlerin yaşanmaması temennisinde 
bulundu.

Azerbaycan Meclis Başkanının geçmiş 
olsun ve destek ziyaretinde bulunarak, 
Türk bayrağını eğilip üç kere öpüp başına 
koyduktan sonra “Biz kurtulduk, siz değil 
biz kurtulduk.” dediğini sözlerine ekleyen 
Kahraman, güvenliği sadece askerî ya da 
polisiye tedbirlerle sağlamanın yanıltıcı 
olacağını belirterek, sosyal güvenlik, millî 

politika, psikolojik güvenlik konularının 
da ağırlıklı olarak üzerinde durulması 
gerektiğine işaret etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Müslümanların 
birbirleri üzerine nüfuz tesis ederek 
geleceklerini oluşturamayacaklarını 
belirterek DAEŞ’in, Suriye ve dünyanın 
başka ülkelerinde yaptığı vahşet nasıl İslam 
adına onaylanmıyorsa 15 Temmuz’da halkın 
üzerine bomba yağdıranları da Müslüman 
olarak kabul etmediklerini dile getirdi ve 
milletin onayını almamış hiçbir işin de 
başarılı olma şansı bulunmadığını söyledi. 
Kahraman, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne bomba atacak kadar gözü 
dönmüş canilerin esasında başarılı olmak 
gibi bir hedefleri bulunmadığını, esas 
hedefin kaos yaratmak olduğunu ifade 
ederek “Onlar başaramadı. Ama bizim de 
işimiz yeni başladı. Bu fesat yuvalarının 
yeniden canlanmaması için bundan 
sonra yapmamız gereken şey maddi 
ve manevi kalkınmaya odaklanmaktır. 
Manevi kalkınmayı asla ihmal etmemektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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AVRUPA	KONSEYİNE	ÜYE	ÜLKELER	
PARLAMENTO	BAŞKANLARI	
TOPLANTISI	STRAZBURG’TA	

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15-16 Eylül 
2016 tarihlerinde Strazburg’ta düzenlenen 
Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Parlamento 
Başkanları Konferansına katıldı.

Yaklaşık 50 ülkeden 350 temsilcinin 
katıldığı konferansta TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman tarafından bir konuşma yapıldı. 
Mevkidaşlarına hitap eden Kahraman, 

konferansın "Avrupa’da göç ve mülteci krizi" 
başlıklı bölümünde, Avrupa ülkelerinin 
mültecilere kapılarını kapatmasını eleştirdi. 
Suriye’deki krizden dolayı dünyadaki mülteci 
sayısının görülmemiş seviyeye ulaştığını 
belirten Kahraman, dünya genelindeki göç 
hareketlerinin bu dönemde kaygı verici bir 
şekilde arttığını dile getirdi. Bazı Avrupa 
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ülkelerinin mültecilerin önüne duvar örmeyi 
ve kapılarını kapatmayı tercih ettiğini ifade 
eden Kahraman, "Ancak bu yolun Avrupa 
değerleriyle bağdaşmadığı aşikardır. Bu 
tutum, Avrupa tarihinde kara bir leke olarak 
kalacaktır." vurgusunu yaptı.

Avrupa ülkelerinin önündeki ikinci 
seçeneğin; mültecilerin insanlık onuruna 
yakışır bir şekilde kabul edilmesi olduğunu 
vurgulayan Kahraman, "Mültecilerin 
ikamet ettiği yerleşim birimlerindeki 
seçmenler büyük ihtimalle bu karara tepki 
gösterecektir. Ancak insan haklarına ve 
Avrupa Konseyi değerlerine bağlı olan 
bir siyasetçinin başka bir yol izlemesi de 
mümkün değildir."ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tamamen insanî mülahazalarla 
Ege’de düzensiz göçün durdurulması 
için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğini 
geliştirdiğini kaydeden Kahraman, "Ege 
Denizi’nde ölümlerin önünün alınması 
ve göçmen kaçakçılığı zincirinin kırılması, 
söz konusu anlayışın başarısını açık 
şekilde ortaya koymaktadır. Bu tablo, 
Türkiye’nin iş birliği anlayışı çerçevesindeki 
taahhütlerini başarıyla yerine getirdiğini 
de göstermektedir. Biz de AB’den ve tüm 
dostlarımızdan aynı anlayışı tabiatıyla 
bekliyoruz." dedi. 

Göç ve mülteci krizi bağlamında ortaya 
çıkan kaygı verici başka bir gelişmenin de 
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı 
olduğuna değinen Kahraman, şu hususları 
kaydetti: 

"Avrupa genelinde ırkçı, İslam karşıtı 
ve Avrupa değerlerini açıkça reddeden 
partilerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Bu 
partiler zulümden kaçan mültecileri temelsiz 
bir şekilde terörizmle ilişkilendirmeye de 
teşebbüs ediyorlar. Maalesef bazı devlet 
ve hükümet başkanları da bu eğilimin bir 
unsuru haline geliyor ve hiç çekinmeden 
mültecilerin kabulü konusunda din bazında 
ayrımcılık yapılmasını önerebiliyor. Bu 
noktada uluslararası parlamenter asambleler 
ve ulusal parlamentolar, 21’ inci yüzyılda 

yeri olmayan ırkçılık ve İslam karşıtlığına 
güçlü bir şekilde dur demelidir. Eğer giderek 
kuvvetlenen bu ırkçı eğilimlere etkili bir 
şekilde dur denilmezse, Avrupa Konseyi 
temelinden sarsılma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalacaktır." 

TBMM Başkanı Kahraman, konferansın 
"Ulusal Parlamentolar ve Avrupa Konseyi: 
Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun 
Üstünlüğünün Beraber Geliştirilmesi" 
başlıklı oturumunda ise Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve AKPM 
Başkanı Pedro Agramunt’a, 15 Temmuz 
FETÖ’nün darbe girişimi sonrası Türkiye’ye 
gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti. 

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarının en önemli merkezi olarak görülen 
Avrupa Konseyi yöneticilerine, Ankara 
ziyaretleri ve geçmiş olsun dilekleri için 
teşekkür ettiğini belirten Kahraman, "Ancak, 
üzülerek ifade ediyorum ki başlangıçta 
bazı dostlarımızın, ülkemizde Fetullahçı 
Terör Örgütü tarafından demokrasimize ve 
anayasal düzenimize karşı teşebbüs edilen 
darbeye karşı benimsediği tutum bizi hayal 
kırıklığına uğratmıştır. Birtakım yetkililer 
darbe girişimi püskürtülene kadar, tırnak 
içerisinde söylüyorum, 'taraflara' belli 
belirsiz itidal çağrıları yapmaktan öte bir 
tepki ortaya koyamadılar." dedi. 

Bazı ana akım Batılı medya kuruluşları 
tarafından kötü niyetli şekilde sürekli dile 
getirilen -Türkiye’nin insan haklarına ve 
hukukun üstünlüğüne saygı göstermediği- 
şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını 
belirten Kahraman, "FETÖ’nün darbe girişimi 
sonrası ilan edilen olağanüstü halin asıl 
amacı, örgüt hiyerarşisi içerisinde olan kişi 
ve kurumları tespit edip, bunları yargının 
önüne çıkarmaktır. Bu süreç şüphesiz başta 
anayasamız olmak üzere Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmeleri ve uluslararası hukukun 
getirdiği diğer yükümlülüklere riayet edilerek 
yürütülmektedir." ifadelerini kullandı. 
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TBMM Başkanı Kahraman, konferans 
çerçevesinde, Rusya Federasyonu 
Federasyon Konseyi Başkanı Valentina 
Matvienko, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı 
Claude Bartolone ve Norveç Parlamento 
Başkanı Olemic Thommessen ile ikili 
ilişkilerin ele alındığı görüşmeler de 
gerçekleştirdi. 

Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi 
Başkanı Valentina Matvienko ile 
gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ile 
Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler ele 
alındı. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan 
zor döneme atıfta bulunan Matvienko, 
"İlişkilerimizin normale döneceğinden 
emindik. Tabii ki liderlerimizin aslında bilgili, 
kararlı oluşu ve sabrı sayesinde biz bu 
karanlık günleri geride bırakmak için önemli 
bir irade sergilemiş olduk. Sayın Erdoğan 
ve Putin’in St. Petersburg’da varmış olduğu 
anlaşma da bunun bir göstergesi oldu." dedi. 
İki ülke ilişkilerinin eskisinden daha ileriye 
götürülmesi gerektiğini belirten Matvienko, 
"Parlamentolararası Dostluk Grubu 
çalışmalarının tekrar başlatılması gerektiğini 

düşünüyorum. Geride bıraktığımız zor 
döneme rağmen bunu yapmamız gerekiyor." 
ifadesini kullandı.

Matvienko’nun Parlamentolararası Dostluk 
Grubu çalışmalarının tekrar başlatılması 
talebini desteklediklerini belirten TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye ve 
Rusya’nın yüzyıllardır aynı coğrafyada, 
birbirleri ile etkileşim içinde iki komşu 
olduğunu ifade ederek "Sonunda iş birliği 
ve dayanışma içinde iki ülke yeniden 
buluşmuştur." dedi. 

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Rusya’dan 
gelen kınama ve destek mesajlarına teşekkür 
ettiklerini aktaran Kahraman, "FETÖ ile 
mücadele konusundaki yaklaşımınızı da 
takdir etmekteyiz." ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman’ı Moskova’ya 
davet eden Matvienko, "Kahraman’ın 
ne anlama geldiğini öğrendim, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için 
‘Kahraman’a ihtiyacımız var." sözleriyle 
ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşmesi 
dileğinde bulundu. 
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Bu yıl Strazburg'da düzenlenen ve iki gün 
süren konferansta, “Avrupa’da göç ve 
mülteci krizi”, "Demokrasi, insan hakları 
ve hukukun üstünlüğünün beraber teşvik 
edilmesi" ve “Irkçılık karşıtı ve kapsayıcı 
toplumlar için parlamentoların nefrete karşı 
harekete geçmesi” başlıklı oturumlarda 
50'ye yakın ülkeden parlamento başkanı 
katılarak söz aldı. Küresel krizlerin konferans 
gündeminde geniş yer aldığı gözlenirken, 
ağırlıklı olarak mülteci krizi, krizin doğurduğu 
insan hakları ve etik ihlali sorunları, yabancı 
düşmanlığı, İslam karşıtı ve nefrete dayalı 
suçlar hakkında konuşmalar yapıldı.

Konferansın sona erişiyle birlikte Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 
Başkanı Pedro Agramunt tarafından 
kürsüye davet edilen TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, etkinliğin son derece verimli ve 
önemli konuların ele alındığı bir konferans 
olduğuna değinerek, ev sahibi Avrupa 
Konseyine ve katılımcılara teşekkür etti. 
Kahraman, "İçinde bulunduğumuz geniş 
Avrupa coğrafyasının temel sınamaları 
etrafında şekillenen Avrupa Konseyi 
Parlamento Başkanları Konferansına 
katılmaktan memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum." diyerek bir sonraki 
buluşmanın adresinin Türkiye olarak 
belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Kahraman, demokrasi, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğü temel ilkelerinden taviz 
vermeden, toplantıda ele alınan ve irdelenen 

sınamalarla etkin mücadele konusunda 
Avrupa Konseyinin artan öneminin bir kez 
daha teyit edildiğine değinerek, "Avrupa 
Konseyinin kurucu ülkeleri arasında yer 
alan Türkiye, bu sınamalarla mücadelede 
Avrupa Konseyinin operasyonel kapasitesini 
artırmak amacıyla bütçeye en fazla katkı 
yapan ülkelerden biri olmuştur." dedi. Bu 
gelişmelerle Türkiye'nin AKPM kanadındaki 
heyetinin de genişlediğine vurgu yapan 
Kahraman, Türkiye olarak Avrupa Konseyi 
çalışmalarına etkin, yapıcı ve kararlı katkıları 
sürdüreceklerini söyledi. Kahraman, “Ortak 
değerlerimizin korunması ve geliştirilmesine 
bundan önce olduğu gibi bundan böyle de 
katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Parlamento 
Başkanları Konferansı, 1975 yılından bu 
yana her iki yılda bir, Avrupa Konseyine 
üye ülkelerin Parlamento başkanlarının, 
gözlemci ülkeler ile uluslararası parlamenter 
asamblelerin temsilcilerinin katılımıyla 
düzenlenmektedir. Ülkemiz, 2018 yılında söz 
konusu konferansa ev sahipliği yapacaktır.

TBMM Başkanı Kahraman, Avrupa 
Konseyi’ne Üye Ülkeler Parlamento 
Başkanları Konferansının ardından, 16 
Eylül 2016 tarihinde Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği (DİTİB) Strazburg Şubesini 
ziyaret ederek Strazburg’ta yaşayan 
vatandaşlarımızla biraraya geldi. 

Vatandaşların güncel konulara dair 
sorularını yanıtlayan Kahraman, 1960'lı 
yıllardan itibaren Türkiye'den Avrupa'ya 
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doğru başlayan göçe dair anılarını anlattı. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sohbet 
toplantısına TBMM heyetinde yer alan 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Fatma 
Benli, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve 
Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu 
ile Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdinde 
Daimi Temsilcisi Erdoğan İşcan ve Strazburg 
Başkonsolosu Özgür Çınar da katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adalet Eşitlik 
ve Barış Konseyi (COJEP) adlı sivil toplum 
kuruluşunu da ziyaret ederek Genel Başkan Ali 
Gedikoğlu'ndan konseyin çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Gedikoğlu, kuruluşun, Avrupa'da 
yükselişe geçen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, 
ayrımcılık ve İslamofobik hareketler hakkındaki 
mevcut kaygılar konusunda yaptığı çalışmaları 
anlattı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 17 Eylül 
2016 tarihinde Avrupa Konseyine Üye 
Ülkeler Parlamento Başkanları Konferansı 
hakkında değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye açısından Avrupa Konseyinin yerini 
değerlendiren Kahraman, Türkiye'nin 
Avrupa Konseyinin kurucu ülkelerinden biri 
olduğunu hatırlatarak konseyin demokratik 
bir yapı olduğunu, demokrasi ile yönetilen 
ülkelerin içinde bulunduğu bir konsey 
olduğunu, evrensel değerleri, demokrasiyi 
öne çıkaran, insan hak ve özgürlüklerine 
önem veren bir teşkilat olduğunu söyledi. 

Kahraman, Avrupa Konseyinin uluslararası 
büyük bir güç olduğuna vurgu yaparak şu 
ifadelere yer verdi: 

"Birleşmiş Milletler'den sonra katılımı en 
yüksek olan bir teşkilattan bahsediyoruz. 
İçinde yer aldık, bu yer, normal katılan bir 
devlet gibi değil, "majör devlet" noktasına 
taşındı ve 6 büyük devletten birisiyiz. Katkı 
payımızı çoğalttık, milletvekili sayımızı da 
çoğalttık. Günümüzde dünya küçüldü, artık 
birbirine uzak mesafeler yok. Bir şehiriz, 
hatta bir köyüz. Sokaklar, caddeler birer 
devlet. İç içeyiz. Bu yüzden ortak değerler 
içinde yürümek zorundayız. Bu bakımdan 
çok önemli bir birarada oluş bu. Gerek dünya 
barışına, gerek demokrasinin gelişimine, 
gerek hukukun gelişimine çok büyük bir 
katkısı olan bir teşkilat Avrupa Konseyi." 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
geçmişte Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi Başkanlığı yaptığını hatırlatan 
Kahraman, Çavuşoğlu'nun kabiliyet 
ve çalışmalarının, Konsey nezdindeki 
büyükelçimizin gayretlerinin Türkiye'nin 
Konsey içindeki gelişmeleri sağladığını 
kaydetti. 

"Hür ve demokrat bir camiada Türkiye 
bulunmalıdır, bulunacaktır. Ben de bir 
meclis başkanı olarak böyle bir camiada 
bulunmaktan dolayı memnun kaldığımı ifade 
etmek isterim" diye konuşan Kahraman, 
demokrasinin vazgeçilmez bir sistem 
olduğunu, ideale ulaşılamayacağını ama 
yaklaşılabileceğini, demokrasinin de ideale 
yaklaşan bir sistem olduğunu kaydetti. 

Türkiye'de demokrasiyi engellemek 
isteyenlerin bir darbe teşebbüsünde 
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bulunduğuna vurgu yapan Kahraman, şöyle 
konuştu: 

"Burada konuştuğum konulardan bir tanesi 
demokrasiydi, teröre karşı beraber tavır 
almaktı, bunları ifade ettim. 15 Temmuz 
darbe girişimini, kara geceyi, kara günü 
anlattım. Ve bir gün içinde atlattığımızı da… 
Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara 
çağırması, halkımızın genlerinde mevcut 
asil yapı ve direnişin, tanklara karşı durması, 
Türkiyemizi, sadece Türkiyemizi değil, 
bölgemizi de büyük bir bunalımdan ve 
uçuruma düşmekten kurtardı. Allah bir daha 
öyle günler göstermesin, milletimize zeval 
vermesin." 

TBMM Başkanı Kahraman, Strazburg'ta 
gerçekleştirdiği ikili görüşmelere de 
değinerek şunları kaydetti: 

"Batı, Türkiye'de olan hadiseyi ve olan 
hadisenin vahametini, alınan neticenin 
de güzelliğini görmezlikten geldi. Ben 
bunu konuşmamda ifade ettim. Sanki bu 
darbenin tahakkuk etmesini ister gibi, -ki 
istiyorlar demek istemiyorum- görmezlikten 
gelme vardı. Ama hadise, bir parlamento 
bombalanması şeklinde büyük noktalara 
ulaşınca meraklarına da mucip olmuş. Fransa, 
Norveç ve Rusya birinci elden ve birinci ağızdan 
işin özünü öğrenme ihtiyacını duyuyorlar. 
Nitekim Türkiye'ye gelen parlamento 
başkanları, devlet başkanları, başbakanlar 
Meclisteki bombalanmayı görünce hayretlerini 
gizleyemiyorlar. Mesela Joe Biden, geldiğinde, 
Türkiye'nin hassasiyetini, Amerikalıların 
anlaması için bu Meclisi gezmeleri lazım dedi. 
Zira bombanın düştüğü yerde Başbakanın 
ofisi var. Orayı bir müze olarak tutacağız. Tabii 
korumaya alacağız, dıştan da görünecek, 
bir demokrasi müzesi yapacağız orada. 
Nesiller boyunca demokrasinin önemi ve 
verilen mücadele anlaşılsın diye. Avrupa'daki 
dostlarımız, Konsey başkanı başta olmak 
üzere, genel sekreteri, Avrupa'daki NATO 
kuvvetlerinin komutanı, Amerika Genelkurmay 
Başkanı, cumhurbaşkanları, başbakanlar 
ve meclis başkanları gelip görünce daha iyi, 

resmi daha net görüyorlar. Bu arada gönül 
coğrafyamızda olan birçok devlet üzüntüsünü 
derhal ifade etti." 

Meclise karşı ilk defa bir bombalama 
olduğuna vurgu yapan ve bunun dünyada 
ender rastlanan bir hadise olduğunu, bunu 
yapanın bir terör örgütü olduğunu belirten 
Kahraman,  "Bu örgüt yüzüne barış, insancıl 
değerler gibi birtakım maskeler tutmuş, 
ama onlar maske, sonucunda kendisini 
mehdi kabul eden ve öyle de kabul ettiren 
bir meczup var, o Türkiye'yi uçurumun 
kenarına getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara daveti ve 
halkın bu davete icabeti, tanka karşı durmuş 
olması bir büyük felaketi önledi, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin mensubu olarak görmüyoruz 
bunları, asker kıyafeti giymiş teröristler 
diyoruz. Sonuçta büyük bir gövde, büyük 
bir güç darbeye karşı durdu, Genelkurmay 
Başkanımız başta olmak üzere" dedi. 

Göç konusunda da değerlendirmelerde 
bulunan Kahraman; "İnsanî değerlerden 
uzaklaşmamak lazım, insan kutsaldır ve 
kutsal olan her şey gibi saygıya değerdir. Açık 
kapı politikası elzemdir. Türkiye bu açık kapı 
politikasını yaptı. Üç milyona yakın kişi var, 
bu da resme girenlerdir, aslında üç milyonun 
üstünde bu rakam. Ve tabii bunların iaşesi, 
yemeği, içmesi, yatması var. Uluslararası 
toplumun yaptığı yardımın tamamı 600 
milyon dolar değil. Ama bizim masrafımız 
10 milyar doları geçti, hatta 12 milyar dolara 
ulaştı. Sessiz kalıyorlar. Kapıları kapat, artı 
mali külfete katlanma. Avrupa Birliği ile 
yaptığımız bir anlaşma var. İleri sürülen 
şartlar var, 62 şarttı. 58'i tamamlandı. Günde 
7 bin kişi Ege'den gelirken bu sayı 50'ye indi. 
Aldığımız tedbirlerle biz gerekeni yaptık. 
Gerekenin yapılmasını da bekliyoruz. Vize 
serbestisini bekliyoruz, verilen sözlerin 
tutulmasını bekliyoruz. Tek taraflı olmaz. 
Burada dostlarımızın dostça davranması, 
dost tarifinin içinde olması, o şekilde hareket 
etmelerini bekliyoruz. Yalnız burada yapılan 
görüşmelerde ve konuşmalarda çok iyi bir 
yaklaşım gördüm. İnşallah bu tatbikata da 
yansır, lafta kalmaz." ifadelerini kullandı.
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"DOĞUMUNUN	174.	YILINDA	
SULTAN	II.	ABDÜLHAMİD	HAN	VE	

DÖNEMİ	ULUSLARARASI	SEMPOZYUMU" 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Doğumunun 174. Yılında 
Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” 

öncesinde Dolmabahçe Sarayı Hazine-i Hassa Binası’nda sempozyumun 
düzenlenme amacına ilişkin 20 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, TBMM Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber 

Ortaylı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı yöneticileri de katıldı.
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Sempozyumda yakın tarihin en zor, 
meşakkatli dönemlerinden birinde devlet 
başkanlığı yapmış Sultan II. Abdülhamid ve 
döneminin çeşitli yönlerle ele alınacağını 
belirten TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
sempozyumun, "tarihe katkı sağlayıp 
ışık tutması ve genç nesillere tarih şuuru 
vermede mütevazı bir girişim olması" 
temennisinde bulundu. 

Osmanlı Devleti'nin, güçlü teşkilat ve 
toplumsal yapısıyla her zaman ilgi merkezi 
olduğunu vurgulayan İsmail Kahraman, üç 
kıta yedi denize hâkim olan ve yüzölçümü 
20 milyon kilometrekareye ulaşan, üzerinde 
güneşin batmadığı topraklarda bünyesindeki 
toplumlara adalet ve merhametle yaklaşan 
cihan devletinin, geride büyük bir tarih ve 
kültürel miras bıraktığını kaydetti. 

Günümüzde, bu tarihî ve kültürel mirasın 
bilinmediğini anlatan Kahraman, şu ifadeleri 
kullandı:

"Tarih açısından toplum ve millet olarak 
üzerimize bir unutkanlık perdesi çekildi. 
Özellikle de gençlerimiz, bir kısmı bilgiden 
yoksun, çoğu şeyi bilmiyor. Hatta en yakın 
tarihini de bilmiyor. Söyleyeni yok. Bilenler 
söylemiyor, bilmeyenler uyduruyor. Bütün 

hakikatler böylelikle karanlıklar içinde 
kaybolup gidiyor. Lakin bu noktada hemen 
hatırlatayım ki, maalesef hafızasını yitiren 
bir millet, kültür ve medeniyetini de yitirmiş, 
benliğini kaybetmiş demektir. O nedenle 
tarihi bilmek, tarihî hadiselerden ders 
çıkarmak zorundayız." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
sempozyumun hafızalara bir nebze olsun 
tarih şuuru ve tarih bilinci aşılamak için 
bir adım olduğunu aktararak, "Sultan 
Abdülhamid ve dönemi analiz edildiğinde, 
sonuçları, istikbale yapacağımız uzun ve 
meşakkatli yürüyüşte yönümüzü tayin 
edecek bir pusula, önümüzü aydınlatacak 
bir meşale olacaktır. TBMM Başkanlığı, 
idaresinden sorumlu olduğu ve Milli Saraylar 
olarak isimlendirilen başta Dolmabahçe ve 
Beylerbeyi sarayları olmak üzere, diğer kasır 
ve köşklerimizin bir yandan muhafazasını ve 
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya 
çalışırken diğer yandan da bu yapıların her 
yönüyle incelenmesini temel vazifelerinden 
biri olarak görmektedir. Milli Saraylarımız 
sadece birer mimari eser olmalarıyla değil, 
bir cihan devleti olan Osmanlı sultanlarının 
yönetim merkezi ve meskenleri olmaları 
sebebiyle büyük önemi haizdir. Osmanlı 
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Devleti'nin tarih sahnesinde kalmaya 
çalıştığı, adeta bir istiklal mücadelesi 
verme gayretiyle reformları uygulamaya 
koyduğu son 200 yıllık tarih, aynı zamanda 
Milli Saraylarımızın da tarihidir. Topkapı 
Sarayı denilince nasıl ki 'ihtişam yüzyılları' 
hatırlanıyorsa, 'Milli Saraylar' denilince de 
Osmanlı Devleti'nin her türlü yalnızlaştırma 
çabalarına karşın tüm vakarıyla, onuruyla 
var olma mücadelesi verdiği dönem akla 
gelmelidir." değerlendirmesinde bulundu. 

Kahraman, sempozyumun, tarihte 
unutulmayacak bir yeri olan önemli 
bir hükümdara vefa borcunun yerine 
getirilmesinin dışında özel bir manası daha 
olduğunu vurguladı. Sultan II. Abdülhamid'in 
tahta çıktıktan sonra anayasal-parlamenter 
sisteme geçişle ilgili çalışmaları Dolmabahçe 
Sarayı'nda başlattığını hatırlatan Kahraman, 
ardından da Birinci Meşrutiyet'in 23 Aralık 
1876'da ilan edilip, Meclis-i Mebusan'ın ilk 
toplantısını 19 Mart 1877'de yine bu sarayda 
gerçekleştirdiğini, millî iradenin temsil 
edildiği yer olan TBMM'nin de kendisini 
böyle bir yerde anmasının özel bir anlamı 
olduğunu sözlerine ekledi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletlerin 
büyük şahsiyetlerini doğum günlerinde 
andığının altını çizerek, "Doğum günleri, 
şenlik ve neşe günleridir. Tarihî bir şahsiyete 
sahip olmanın hazzının yaşandığı günlerdir. 
Nitekim bizler Peygamber Efendimizi Kutlu 
Doğum Haftası'nda anarız. Dünyadaki 
tatbikat da budur. Amerika Birleşik 
Devletleri, George Washington'u her yıl 
şubatın 3. pazartesi günü anar ve o güne 
'Washington Günü' denir. UNESCO her yıl bir 
şahsiyetin doğum gününü ülkeler bazında 
kutlar ve o yılı şahsa armağan sayar. Bu 
düşünceyle Sultan II. Abdülhamid Han'ı, 
vefat tarihi olan 10 Şubat 1918'de değil, 
doğum tarihi 22 Eylül 1842'nin 174. yıl 
dönümünde anmayı daha uygun gördük." 
dedi.

Sempozyum kapsamında bir dizi etkinlik 
de düzenleneceğini belirten Kahraman, 
"Dolmabahçe Sarayı'nda 22-24 Eylül'de 

gerçekleştirilecek sempozyum süresince, 
16 oturumda 12'si yurt dışından olmak 
üzere 65 akademisyen tebliğ sunacak. 
Bu oturumlarda, Abdülhamid Han ve 
döneminin ekonomik durumu, yönetim 
biçimi, dış politikası, edebi ve sanat akımları, 
önde gelen sanatçıları ve edebiyatçıları, 
sosyal ve dinî hayatı, eğitim politikaları, 
basın ve fotoğrafçılığın gelişimi, şehircilik, 
arşiv kaynakları, hukuki düzenlemeler, 
istihbarat faaliyetleri, askerî ıslahatlar, 
asayiş ve nüfus politikaları detaylarıyla ele 
alınacak. Yine bu çerçevede, sergi, konser 
gibi programlar ve sempozyum için titizlikle 
hazırlanmış Abdülhamid Han ve dönemini 
konu alan bir belgesel gösterilecek. Ayrıca, 
iki ayrı sergi düzenlenecek. Bunlardan biri 
22 Eylül Perşembe günü açılacak 'Sultan 
II. Abdülhamid Han Döneminden İzler' 
sergisidir ve Dolmabahçe Sarayı Muayede 
Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşacaktır. 
Milli Sarayların koleksiyonlarından seçilmiş 
ve Abdülhamid döneminin yadigarları 
olan eserlerin yer aldığı ve üç ay devam 
edecek bu sergiyle ziyaretçiler, o dönemi 
tahayyül ve tasavvur ederek, ülkemizin 
ve toplumumuzun tarihî ve kültürel 
sürekliliğini birçok yönden incelemeye imkan 
bulacaklardır." dedi.

"II. Abdülhamid ve Dönemi" isimli fotoğraf 
sergisinin ise Cemal Reşit Rey (CRR) Konser 
Salonu fuaye alanında 23 Eylül Cuma günü 
açılacağını belirten Kahraman, 7 Ekim'e 
kadar açık kalacak sergide, Abdülhamid 
Han'ın saltanatı döneminde özenle derlediği 
Yıldız Fotoğraf Albümleri'nden seçilen 80 
orijinal fotoğrafın yer alacağını kaydetti. 

Kahraman, "Osmanlı Arşiv Belgelerinde 
Sultan II. Abdülhamid Han" başlıklı dergi 
özel sayısı, Sultan Abdülhamid'in hayatını 
anlatan "Sultan II. Abdülhamid Sani" başlıklı 
eser ve "Sultan II. Abdülhamid Fotoğraf 
Kataloğu"nun hazırlanarak dağıtılacağını da 
belirtti. Bu tür sempozyumları bundan sonra 
da sürdüreceklerini dile getiren Kahraman, 
bu kapsamda,2017 yılı Şubat ayında 
Sultan Abdülaziz adına bir sempozyum 
düzenleneceğini açıkladı.
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Açılıştan önce davetlilere hitap eden 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bu 
sempozyumla tarihî bir görevi yerine 
getirdiklerini belirterek, Milli Sarayların 
uluslararası sempozyumlarla tarihî kişileri 
andığını hatırlattı. Kahraman, "Bugünü 
anlamak, geleceği okumak için tarihî bilmek 
lazım. Tarihimizi bilmezsek ne günü ne de 
geleceği bilebiliriz. Biz, bir çınar ağacıyız. 
Kökü üç kıtaya yayılan bir cihan devletinin 
varisleriyiz. Ufak bir söğüt dikildi. Bu söğüt 
büyüdü, büyüdü ve koca bir çınar oldu. 
Selçuklu'nun Osmanlı'ya Kayı'ya verdiği yer 
2 bin kilometrekare, 2 bin çadırlık bir yerdi. 
20 milyon kilometrekareye çıktı. Üç kıta 
yedi denize hükmedildi. Böyle büyük bir 
tarihin sahibiyiz. Osmanlı cihan devletimizi 
iyi bilmeli, hürmetimizi, saygımızı eksik 
etmemeliyiz." diye konuştu. 

Osmanlı’nın kök, Cumhuriyetin ise yeni bir 
dönem olduğunu dile getiren Kahraman, 
artık halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı, 
demokratik bir hukuk devletinin olduğunu 
söyledi. Kahraman, Cumhuriyetle ileri doğru 
yürüyeceklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti: 

"Türkiyemizi layık olduğu noktaya 
ulaştıracağız ve misyonumuzu yerine 
getirmek için elimizden geleni gayreti 
göstereceğiz. Bir şovenist ruh içinde değiliz. 
Aklın gerektirdiği bir işlemi yapıyoruz. 
Tarihimizi her yönüyle incelememiz lazım. 
Ders almamız lazım. Tarihimizden neden 
korkalım? Hafızasını kaybeden millet, 
onurunu kaybetmiş demektir. Hafızamızı 
canlı tutacağız ve geleceğe hazırlanacağız." 

Milli Sarayların benzer sempozyumları 
evvelce de gerçekleştirdiğini belirten 
Kahraman, bu faaliyetlerin takdirle 
karşılandığını dile getirdi ve dünyada büyük 
insanların ve şahsiyetlerin doğum günleriyle 
anıldığını aktararak, bunun Türkiye'de de 
böyle olmasının normal olduğunu belirtti.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın çok değerli 
bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken 
Kahraman, "Sultan Abdülhamid'in, dağılma 
sürecinde olan cihan devletini toparlayıp 
hamleye geçtiğini, huzur içinde bir toplum 
meydana geldiğini, dışta büyük itibarının 
olduğunu, içte büyük huzur bulduğunu 
görmekteyiz. Ama bu maalesef evvela 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda "Sultan ll. 
Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu" kapsamında 

düzenlenen "Sultan ll. Abdülhamid Han Döneminden İzler” Sergisinin 
açılışını 22 Eylül 2016 tarihinde yaptı.
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Trablusgarp Harb’iyle, Balkan Harb’iyle 
ve arkasından 1914-1918 Cihan Harb’iyle 
perişanlığa döndü. Maalesef o harplere iştirak 
bizi eritti." değerlendirmesinde bulundu. 
Kahraman, savaşların Sultan Abdülhamid'in 
eğitim müesseselerinde yetişen insanları yok 
ettiğini anımsatarak, Osmanlı'nın kayıplarını 
hatırlattı. Osmanlı halkının 1. Dünya Savaşı'nda 
büyük sefalete uğradığını anlatan Kahraman, 
hayvancılığın, tarımın ve teknolojinin 
durduğunu söyledi. 

Kahraman, Sultan Abdülhamid'in usta bir 
siyasetçi olduğunu belirterek, şu ifadeleri 
kullandı: 

"Her hükümdar, her devlet başkanı, her parti 
lideri, her başbakan ülkesinin mutluluğunu 
ve iyiliğini ister. Hüsnüniyetlidir. Ama iyi niyet 
kâfi gelmiyor. Görebilmek ve ileriyi anlamak 
lazım… Abdülhamid hakkında yapılan hazırlıklar 
fevkalade. Dört ayrı eser hazırlandı. Gönül 
isterdi ki bir piyes, bir film ortaya çıkaralım. Ama 
zaman yeterli olmadı. İleride inşallah olur." 

Bakanlığı döneminde Turan Oflazoğlu'ndan 
Sultan Abdülhamid'i anlatan bir piyes 
hazırlamasını rica ettiğini anımsatan Kahraman, 
Oflazoğlu'nun "Abdülhamid bir piyese sığmaz. 
Çünkü bir dünya tarihidir." dediğini aktardı. 
Kahraman, Sultan Abdülhamid'e ve şehitlere 
rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı. 

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin 
Yıldız ise Milli Saraylar olarak çok önemli 
bir günü yaşadıklarını dile getirerek, "İçinde 
bulunduğumuz salon, Milli Sarayların 
envanterindeki en kıymetli salonlardandır. 
Bu salonda 10 yıl aradan sonra bu ölçekte 
bir sergiyi yapma bahtiyarlığını yaşıyoruz. 
Sultan II. Abdülhamid Han, ülkemize bıraktığı 
eserlerle ciddi izler bırakmış bir padişahtır. Bu 
eserlerin önemli bir kısmı bugün Milli Saraylar 
bünyesinde ziyaretçilere açık tutulmaktadır." 
dedi. 

Açılışın ardından TBMM Başkanı Kahraman, 
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri 
ve davetliler sergiyi gezdi. Sultan II. Abdülhamid 
dönemine ait 225 parça tarihî obje Dolmabahçe 
Sarayı Muayede Salonu'nda üç ay boyunca 
sergilenmeye devam edecek. 
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Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcısı 
Dr. Yasin Yıldız’ın açılış konuşmasını yaptığı 
toplantıda, ll. Abdülhamid’i anlatan 45 dakikalık 
bir belgesel gösterildi. 

Daha sonra kürsüye TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman çıktı. Belgeseli gurur ve üzüntüyle 
izlediğini belirten Kahraman, belgeselde büyük 
bir insanı, devlet adamını ve dehayı yakından 
tanıdığını dile getirdi. İsmail Kahraman, “Neden 
Abdülhamid anılıyor?” şeklinde yöneltilen 
eleştirilerden ötürü üzüntülü olduğunun altını 
çizerek, “Çok üzücü bir tutum bu. Böyle bir 
insana sahipsek, onunla niye övünmeyeceğiz, 
niye onu tanımayacağız? Muhteşem bir insan. 
Her faninin, her kulun beşer olduğu için hatası 
olacak. Varlığını görsenize. Örnek alsanıza bu 
zatı. Allah gani gani rahmet etsin.” ifadesini 
kullandı. 

Osmanlı’nın 700. yıl dönümünde Turan 
Oflazoğlu’ndan, ll. Abdülhamid için bir piyes 
hazırlaması ricasında bulunduğunu söyleyen 
Kahraman, şunları kaydetti: 

“(Oflazoğlu) dedi ki ‘Abdülhamid bir piyese 
sığmaz. 4. Murat sığdı ama Abdülhamid 
bir dünya tarihidir. Onu sığdıramadık bir 
piyese. Fakat opera yapabilirim bir bölüm 
için’. ‘Tamam, öyle yapalım’ dedim ama biz 
700’ üncü yılı kaçırdık. Çünkü Sincan’da tank 
yürüyeceğini bilmiyorduk. Tanklar yürüdü. 
Bizim 700’ üncü yıl dönümü projelerimiz kaldı.” 

İsmail Kahraman, “Abdülhamid’i neden 
anıyorsunuz?” diyenlere de seslenerek, 

“(Abdülhamid’i) Niye anmayalım. Değerli 
hocam İlber Ortaylı burada. ‘Tarih ondan 
kaçanlarla öğrenilmez’. Öyle miydi hocam 
sözünüz? Tarihî öğrenelim. Ecdadımızı 
tanıyalım. Kimiz bilelim. Biz olalım. 
Benzemeyelim başka şeye. Kendimizi 
tanıyalım.” değerlendirmesini yaptı. Yabancı 
devlet adamlarının Abdülhamid’e müthiş bir 
itibar gösterdiğinin altını çizen Kahraman, “Her 
devletten insanlar akın akın Yıldız’a geliyorlar. 
Müthiş bir itibarı var. Ekonomiyi düzeltiyor. 
Borçların üç’te ikisini kaldırıyor. Takvime 
bağlıyor. Hayat pahalılığı yok. Enflasyon sıfır. 
Her Türkün, dış kapı anahtarlı tek katlı evi var. 
Apartmanda oturmaz Türkler.” diye konuştu. 

Kahraman, Abdülhamid’in örnek bir insan 
olduğunu vurgulayarak, “Ama Türkiye’de ne 
zaman böyle örnek insanlar ortaya çıkarsa, 
halkla bütünleşen, halkın sevdiği, maneviyatı 
yüksek insanlar ortaya çıksa, hemen o 
kampanyalar, o propagandalar ortaya çıkar. 
Asarlar. Menderes’i astılar. Atarlar. Erbakan’ı 
attılar.” dedi. Tarihten ders almak gerektiğini 
dile getiren Kahraman, “Tarihten ders alırsak, 
geleceğe kendimizi öyle hazırlarız. Tarih bir 
işaret, bir deniz feneridir, aydınlatır. Onun için 
tarihî inceleyeceğiz. Tarihimize sahip çıkacağız. 
Eksikliklerimizi göreceğiz. Eksiklik de bizim ama 
mefail de bize ait. İnşallah eskilerden ders alırız 
ve aldanmayız.” ifadelerine yer verdi. 

Türkiye’nin daha ileriye gideceğini söyleyen 
Kahraman, “Türkiye Cumhuriyeti, biz, 
cumhuriyetle idare ediliyoruz bugün. Öyle idare 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, TBMM Milli 
Saraylar tarafından Yıldız 
Şale Köşkü’nde “Sultan II. 
Abdülhamid Han ve Dönemi 
Uluslararası Sempozyumu 
çerçevesinde, 22 Eylül 2016 
tarihinde gerçekleştirilen 
“Sultan II. Abdülhamid Han 
Belgeseli”nin gösterimine 
katıldı. 
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edilmeye devam edeceğiz. Halk cumhurun 
reisini seçecek. Demokratik hukuk devleti 
olarak yola devam edeceğiz. Çelmelere, 
takılmalara, engellemelere biiznillah izin 
vermeyeceğiz.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Türkiye için bir şans olduğunu da 
belirterek, Erdoğan’ın yurt dışında gördüğü 
itibara dikkat çekti. 
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TBMM Milli Saraylar tarafından düzenlenen 
“Doğumunun 174. Yılında Sultan II. 
Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası 
Sempozyumu” 22 Eylül 2016 tarihinde 
Dolmabahçe Sarayı’nda başladı. Açılışa 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, Başkanlık 
Divanı üyeleri, milletvekilleri, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, akademisyenler ve 
davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Sultan ll. Abdülhamid Han ve Dönemi 
Uluslararası Sempozyumu”nun açılışı 
vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Programın 
başarılı geçmesi temennisinde bulunan 
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Dünya siyasetinde tarihî kırılmaların 
yaşandığı bir dönemde, 33 sene boyunca 
Osmanlı Devleti’nin padişahlığını yapan 

Sultan ll. Abdülhamid Han, tartışmaların 
odağında yer almıştır. Özellikle belli kesimler 
tarafından Sultan Abdülhamid, yoğun 
karalama kampanyalarının, haksız ve asılsız 
ithamların, iftiraların muhatabı olmuştur. 
Anlamaktan, objektif değerlendirmekten 
ziyade mahkûm etmeye dayanan bu bakış 
açısı, maalesef bir dönem toplumumuza 
da dayatılmıştır. Oysa ll. Abdülhamid, 
reformcu, dirayetli ve çok yönlü bir padişah 
olarak, günümüzde de varlığını devam 
ettiren birçok müessesenin ve modern 
kurumların temellerini atmıştır. Siyaset 
felsefesini, ‘Basiret, emniyetin babasıdır. 
Evvela basiret sonra da emniyet gereklidir.’ 
şeklinde özetleyen ve parçalanmak üzere 
olan Osmanlı Devleti’ni 33 yıl boyunca bir 
arada tutan Sultan Abdülhamid Han, her 
açıdan çok önemli bir şahsiyettir. Bize düşen, 
hiçbir komplekse kapılmadan, dayatmalara 
itibar etmeden, ön yargılardan kendimizi 
arındırarak ll. Abdülhamid Han dönemini iyi 

“II.	ABDÜLHAMİD	HAN	REFORMCU,	
DİRAYETLİ	VE	ÇOK	YÖNLÜ	BİR	PADİŞAH”	
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anlamak, gerekli dersleri çıkararak, gelecek 
nesillere tanıtmaktır. Sultan ll. Abdülhamid 
ve Osmanlı tarihî üzerine yapılan ilmi ve 
akademik çalışmaların artmakta olduğunu 
memnuniyetle müşahede ediyorum.” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede 
alanında uzman kişilerin katılımıyla 
düzenlenen sempozyumun önemli bir 
boşluğu dolduracağını kaydetti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
sempozyumun açılışındaki konuşmasında, 
Sultan II. Abdülhamid’in Osmanlı 
padişahları içerisinde en çok tartışılan, 
yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından 
hayatı, dönemi ve icraatlarıyla ilgili birçok 
inceleme yapılan bir şahsiyet olduğunu 
dile getirdi. Osmanlı Devleti’nin var olma 
ve tarih sahnesinde kalma mücadelesi 
verdiği dönemde, Batılı imparatorlukların 
ittifak halinde Osmanlı’yı yok etmek için 
toprak bütünlüğüne kastettikleri bir süreçte 
hükümdar olan Sultan II. Abdülhamid’in, son 
dönem Osmanlı padişahları içinde özel ve 
ayrıcalıklı bir yere sahip olduğuna değinen 
Kahraman, “Sultan Abdülhamid Han, iktidarı 

süresince sadece bir tek meseleyle değil, 
meseleler yumağıyla mücadele etmiştir. 
Emperyalist güçlerin Osmanlı Devleti’ni 
parçalama sürecini önlemiş, onlarla siyasi 
sahada kıyasıya mücadele etmiştir. Tutarlı ve 
başarılı tavrı, onun hem dış güçlerin hem de 
onların içerideki uzantılarının hedefi haline 
gelmesine sebep olmuştur.” diye konuştu. 

Kahraman, Sultan II. Abdülhamid’in kişisel 
özelliklerine ilişkin bilgi verirken, onun 
ibadetlerini aksatmadığını, namazın yanı sıra 
diğer dinî vecibelere de titizlik gösterdiğini, 
ağzına içki koymadığını, karakter olarak 
sadeliği ve temizliği seven, dikkatli, nazik, 
kibar ve tutumlu bir devlet adamı olduğunu, 
el sanatlarından sahne sanatlarına kadar pek 
çok sanat dalıyla ilgilendiğini anlattı. 

Müfettiş ve valilerinden sürekli istediği 
raporlarla çalışmaları ve gelişmeleri yakından 
izleyen Sultan II. Abdülhamid’in halkına 
adaletle hükmettiğini belirten Kahraman, 
“Sultan II. Abdülhamid’in suikastlere karşı 
aldığı önlemler ve Yıldız Sarayı’ndaki sıkı 
güvenlik tedbirleri, kimilerince padişahın 
evhamına bağlıdır. Oysa 1880’lerin başından 
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itibaren yabancı devlet başkan ya da 
hükümdarların bazılarına karşı girişilen 
suikastler, padişahı tedbirli olmaya sevk 
etmiştir.” dedi. 

Kahraman, Sultan II. Abdülhamid’in 
cesaretli bir karaktere sahip olduğunu 
gösteren iki olayı, “1901’deki Kurban 
Bayramı törenleri sırasında meydana gelen 
depremde Dolmabahçe Sarayı’nda herkes 
telaşla kaçışırken, Sultan Abdülhamid’in 
yerinden kalkmadan sükûnetini koruyan 
tek kişi olması” ve “1905’te Yıldız Hamidiye 
Camisi’nde cuma selamlığı sırasında 
düzenlenen bombalı suikast nedeniyle 
oluşan panik ve kargaşa ortamında arabasını 
kendisi kullanarak saraya dönmesi” şeklinde 
sıraladı. 

Sultan II. Abdülhamid’in kişiliğini, yaşadığı 
çağ ve ortamının belirlediğini dile getiren 
Kahraman, “Kendisini, yıpratırcasına 
devlet işlerine vermiştir. Çöküş süreci olarak 
nitelenen bir dönemde icra etmiş olduğu iç 
ve dış politikayla devletin ayakta kalmasını 
sağlamış, onların yanı sıra eğitim, kültür ve 
sanayi hamleleriyle gerçekçi bir kalkınma ve 
ilerleme politikası izlemiştir.” diye konuştu. 

Kahraman, II. Abdülhamid’in 33 yıllık 
iktidarı süresince önemli eserler ve projeler 
gerçekleştirdiğini, İslam dinini ve kurumlarını 
gerek içeride gerekse dışarıdaki Müslümanlarla 
olan ilişkilerde gündemde tuttuğunu, halifelik 
makamını ön plana çıkaran uygulamaları tercih 
ettiğini söyledi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Onun 
uyguladığı siyaset Osmanlı Devleti’nin yıkımını 
geciktirdi, ittifak halindeki haçlı zihniyetinin 
Osmanlı Devleti üzerindeki emellerine 
ulaşmasını erteledi. Hal edilmeseydi, güçlü bir 
devlet olarak tarih sahnesinde yerimizi devam 
ettirecek, Meriç Irmağı ile Ağrı Dağı arasında 
sıkışmış olmayacaktık.” dedi. 

Sultan II. Abdülhamid’in kara yolu ve 
demir yolu yapımını hızlandırdığını belirten 
Kahraman, 1880-1895’in en fazla kara yolu 

yapılan dönem olduğunu, Anadolu, Bağdat 
ve Hicaz demir yollarının hayata geçirildiğini 
kaydetti. 

Kahraman, Sultan II. Abdülhamid’in, 
İstanbul, Beyrut, Şam, Bağdat, Selanik, 
Konya, Edirne gibi şehirlerde üniversite, 
fakülte, yüksek askerî veya mülkî okullar 
gibi yüksek öğretim kurumları açtırdığına 
işaret ederken, o dönemde açılan okullardan 
bazılarını “İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi”, “Hukuk Fakültesi”, “Siyasal 
Bilgiler Fakültesi”, “Tıp Fakültesi”, “Teknik 
Üniversite”, “Güzel Sanatlar Akademisi” ve 
“Yüksek Muallim Mektebi” şeklinde sıraladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, Sultan II. 
Abdülhamid’in siyasi dehasının en önemli 
tezahürlerinden birinin Kudüs meselesi 
olduğunu dile getirerek, 19. yüzyılda 
Filistin’de iki büyük tehlike olduğunu söyledi. 

Bu tehlikelerden Yahudi göçü talebinin, 
Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasını 
amaçladığını belirten Kahraman, bu 
tehlikenin Sultan Abdülhamid’in ileri 
görüşlülüğü sayesinde engellendiğini 
kaydetti. 

Kahraman, Sultan II. Abdülhamid’in 33 yıllık 
mücadelesinin çok iyi öğrenilmesi gerektiğini 
aktararak, “Bizden sonraki nesle de çok iyi 
öğretmemiz gerekir. Zira ecdadını tanımayan 
ya da ecdadıyla kavgalı olanlar tarihlerinden 
güç alamazlar. Hafızasını kaybeden 
toplumlar, vicdanlarını da kaybederler.” diye 
konuştu. 

Sultan II Abdülhamid’in anayasa ve meclis 
konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler 
veren Kahraman, I. Meşrutiyet’in ilanı 
aşamasındaki çabalarını anımsattı. 

Kahraman, TBMM’nin Sultan II. 
Abdülhamid’i anmasının önemine işaret 
ederek, önemli kişilerin ölüm değil doğum 
günlerinde anılmasının daha doğru olacağını 
söyledi. Sultan II. Abdülhamid’e muhalefet 
edenlerin, daha sonra eleştirilerinden 
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ve muhalefetlerinden dolayı pişmanlık 
duyduğunu anımsatan Kahraman, Süleyman 
Nazif, Rıza Tevfik ve Ahmet Rasim’in bu 
isimlerden yalnızca birkaçı olduğunu dile 
getirdi. 

Kahraman, sempozyum ve yan etkinlikler 
hakkında bilgiler verdiği konuşmasını şöyle 
sonlandırdı: 

“İlmî sempozyumlarımızı bundan sonra da 
sürdüreceğimizi büyük bir memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum. Sempozyuma değerli 
katkılarıyla güç katan ilim adamlarımıza 
özellikle teşekkür ediyorum. Etkinliğe 
gelen ve destek veren bütün kurumlara 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sultan 
Abdülhamid’in babası Sultan Abdülmecid’i 
de daha önce yapılan sempozyumla anan 
Milli Saraylarımızda görevli değerli çalışma 
arkadaşlarımıza, tarihe gösterdikleri 
hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.”

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da sempozyumun açılışında bir 
teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Sultan 
II. Abdülhamid Han’ın şanlı tarihimizin 

en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu 
belirten Kumbuzoğlu, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın himayelerinde, tarih ve 
kültür kenti olan İstanbul’da, doğumunun 
174. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 
toplantının katılımcılarına teşekkürlerini 
sundu. Sempozyumun, Sultan II. Abdülhamid 
Han’ın tüm yönleriyle anlaşılmasına katkı 
sunacağına yürekten inandığını ifade eden 
Kumbuzoğlu, aldığı kararlar ve siyaset 
anlayışıyla dünya tarihinde iz bırakan Sultan 
II. Abdülhamid Han döneminin tam bir okul, 
“ekol” dönemi olduğunu ve Dolmabahçe 
Sarayı’nda üç gün sürecek bu etkinliklerle 
bu okula büyük bir pencere açıldığını ifade 
etti. TBMM Genel Sekreteri, sempozyumun 
kusursuz bir şekilde düzenlenmesinde 
emeği geçen Danışma Kurulu, Bilim 
Kurulu, Yürütme Kurulu üyelerine ve Milli 
Saraylardan Sorumlu TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız’a teşekkür ederek, 
bu çalışmada kendilerine yön, cesaret 
ve ilham veren, yürekten şefkatini hiçbir 
zaman esirgemeyen TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a saygılarını sundu.
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“Hilafet, İslam Birliği ve Filistin” oturumu, 
Prof. Dr. Mustafa Çolak, Prof. Dr. Cezmi 
Eraslan, Prof. Dr. Hakkı Acun ve Prof. Dr. 
Tesnim Harb’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Oturumda, ‘’Halifelik Üzerinde İngiliz-Alman 
Rekabeti ve II. Abdülhamid’’ başlıklı bir 
konuşma yapan Çolak, 1882’de Almanya 
ve İngiltere’nin halifelik üzerine kıyasıya 
mücadele ettiğini belirterek, ‘’Halifelik 
makamının İslam coğrafyasındaki öneminin 
farkında olmuşlardı. Bunun sonucunda, 
Almanya bir İslam politikası geliştirmeye 
başladı.’’ dedi. Almanya’nın II. Abdülhamid’in 
halife olarak kalmasını istediğini ifade eden 
Çolak, halifeliğin hem siyasi hem de dinî 
olarak Almanya ve İngiltere için rekabet alanı 
olduğunu anlattı. 

“II. Abdülhamid ve İslam Birliği Politikası” 
konulu konuşma yapan Eraslan ise II. 
Abdülhamid’in devletçi bir padişah 
olduğunu, kendi döneminde elindeki 
tüm insani, maddi ve manevi imkânlarını 
devletin tebaası için kullandığını kaydetti. 

Eraslan, ‘’Bizim yakın tarihimiz itibarıyla en 
fazla mağdur olan isimlerden bir tanesi II. 
Abdülhamid. 1842 ve 1918 yılları arasındaki 
reform döneminin en önemli ismi. Ancak 
çağında yapmadıkları dolayısıyla eleştirilen, 
Cumhuriyet döneminde de yaptıklarıyla 
eleştirilen nev-i şahsına mahsus bir devlet 
adamıdır. Bu süreç 1990’lı yılların başında 
değişebilmiştir. Gerek akademik çalışmalar 
gerekse Osmanlı sevdalısı isimler sayesinde 
II. Abdülhamid’i anlama yolu hak ettiği yere 
doğru gelmiştir. Abdülhamid’in İslam Birliği 
politikasının da doğru anlaşılması ve yerine 
oturtulması gerekiyor.’’ 

Mısır’dan sempozyuma katılan ve “Osmanlı 
Hilafetini Anlamada Batı Boyutu” temalı 
bir konuşma yapan Prof. Dr. Harb, II. 
Abdülhamid’in siyasi ve dinî bir ruha sahip 
olduğunu ve Osmanlı’nın gücünü dünyaya 
göstermek istediğini aktardı. Abdülhamid’in 
yaşadığı dönemde İngilizlerle yoğun bir 
şekilde mücadele ettiğini dile getiren Harb, 
şunları kaydetti: 

“Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” 
“Hilafet, İslam Birliği ve Filistin” ile “Ortadoğu ve Sultan                        

II. Abdülhamid” başlıklı oturumlar yapıldı.

22 Eylül 2016 Perşembe
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“Müslüman ülkeleri aynı çatı altında 
tutmaya çalışıyordu. Sömürgeci güçlere 
karşı Sultan gerçekten güçlü bir tavır 
göstermiştir. Doğu’da Batılılara karşı çok 
iyi arkadaşlıklar edindi. Sömürgeciler 
gözlerini her zaman Osmanlı’ya dikti. Çünkü 
Osmanlı’yı dağıtamazlarsa diğer ülkeleri 
de ele geçiremezlerdi. Aynı zamanda 
Hicaz’dan petrol çıkarma emellerini 
gerçekleştiremeyeceklerdi. II. Abdülhamid 
Han, Osmanlı’yı zayıf adam olarak 
nitelendiren sömürgecilerin heveslerini 
kaçırdı. Osmanlı’nın kendi ayakları üzerinde 
durabildiğini tüm dünyaya gösterdi.” 

Kuveyt Yazarlar Birliği Başkanı Talal Saad 
Al-Rumaidhi, “Kuveyt halkı, Osmanlı’yı çok 
sever, Abdülhamid’in çok cesur ve hikmetli 
bir sultan olduğunu iyi bilirlerdi. Osmanlı 
tarihinde Abdülhamid çok büyük ve örnek 
alınacak bir şahsiyettir. Kuveyt, tarihte karşı 
karşıya kaldığı savaşlarda Osmanlı’nın deniz 
güçlerini kullanmış, ürettikleri vapurlara 
‘Hamid’, ‘Hameydi’ gibi Abdülhamid’e ait 
isimleri vermişlerdi.” dedi. 

“Ortadoğu ve Sultan 2. Abdülhamid” konulu 
ikinci oturum, Profesör Doktor Mehmet 
Harb tarafından yönetildi.

Oturumda “Mısırlı Aydınlar Üzerinde el-
Afgani Etkisi ve Sultan Abdülhamid’in Onun 
Hakkında Düşünceleri” başlıklı bir konuşma 
yapan Prof. Dr. Ahmed Abdelwahab 
Abdelsalam İbrahim, II. Abdülhamid’in 
bir strateji adamı ve mütefekkir olduğunu 
anlattı. 

İbrahim, II. Abdülhamid’in çok iyi 
planlamalar yaptığını, gazeteci ve aktivist 
olarak bilinen Cemaleddin el Afgani’yi kendi 
fikirlerini yaymak, bir projeyi uygulamak ve 
tüm İslam ülkelerini bir araya getirmek için 
kullandığını dile getirdi. II. Abdülhamid’in 
bu davranışını anlamak için Afgani’nin 
karakterini iyi bilmek gerektiğinin altını çizen 
İbrahim, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu adamın (Afgani) İslam dünyasına neler 
getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Bazıları 
Mısır’da Afgani’yi tanrılaştırmış, çok 
fazla yüceltmiştir. Ona ‘En önemli filozof’ 
demelerinin yanı sıra, onun kutsal bir adam 

olduğundan da bahsediyorlar. Allah’ın 
sıfatlarını bile ona koymuşlardı. Asıl tehlike 
de buradaydı. Bazı fikirlerinde İslam’ı da 
tartışma konusu yapmıştır. Bir kesim de ona 
büyücü diyordu.” 

Afgani’ye inananların, temeli sağlam 
olmayan insanlar olduğunu savunan 
İbrahim, “Sultan Abdülhamid Han, bu 
adamın (Afgani) İslamı nasıl bir tehlikeye 
soktuğunu ve ajan olduğunu ortaya çıkaran 
ilk kişiydi. Abdülhamid Han bu adama karşı 
herkesi bilinçli olma konusunda uyarmıştı. 
Mısır’da birçok insanın etkilendiği bu 
adamın hakkındaki tüm belgeler de Batılılar 
tarafından yok edilmiştir.” diye konuştu. 

Kuveyt Yazarlar Birliği Başkanı Talal Saad 
Al-Rumaidhi ise “Kuveyt Zihnindeki Sultan 
Abülhamid” başlıklı bir konuşma yaparak, 
körfez ülkeleri arasında Kuveyt’in iyi bir 
örnek teşkil ettiğini ve tarih boyunca 
Osmanlı Devleti’ne derin bir muhabbeti 
olduğunu kaydetti. 

Al-Rumaidhi, Sultan Abülhamid’in İslam 
devletlerine büyük katkılar sağladığına vurgu 
yaparak, “Abdülhamid, 19. yüzyıl sonu ve 
20. yüzyıl başlarında, hassas bir dönemde 
hizmetlerini sürdürmüştür. Kendisi tahtta 
olduğu süreçte çok iyi kararlar almıştır. İslam 
dünyasında, bilhassa Kuveyt’te namı çok iyi 
bilinir.” dedi. 

Kuveyt’in önemli bir ticari konuma sahip 
olduğunu ifade eden Al-Rumaidhi, şu 
hususları dile getirdi:

“Osmanlı İmparatorluğu’na mensup 
olan Kuveyt halkı, Osmanlı’yı çok sever, 
Abdülhamid’in çok cesur ve hikmetli bir 
sultan olduğunu iyi bilirlerdi. Osmanlı 
tarihinde Abdülhamid çok büyük ve örnek 
alınacak bir şahsiyettir. Kuveyt, tarihte karşı 
karşıya kaldığı savaşlarda Osmanlı’nın deniz 
güçlerini kullanmış, ürettikleri vapurlara 
‘Hamid’, ‘Hameydi’ gibi Abdülhamid’e ait 
isimleri vermişlerdi. Kuveyt’teki gazetelerde, 
Abdülhamid hakkında güzel makaleler 
yazılırdı. Mübarek Sabah isimli bir zat, Sultan 
Abdülhamid adına bir mescit yaptırmıştı. 
Hatta birçok Osmanlı paşası da bu camiyi 
ziyaret etmişti.” 
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Açılışta konuşan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, tarihî şahsiyetleri anmanın ve 
tanımanın önemine işaret etti. Kahraman, 
tarihin bilinmemesi halinde bugünün tefsir 
edilemeyeceğini, yorumlanamayacağını ve 
geleceğin tahayyül edilemeyeceğini söyledi. 

Türkiye’de bir müddet Osmanlı’ya ait 
itici, öteleyici bir fikir olduğunu anlatan 
Kahraman, “Zira sistem değişmişti. Bir 
hanedan ortadan kalkmıştı. Yeni bir devlet 
kurulmuştu. Ama cumhuriyet yerleşti. 
Şimdi tarihi, gerçeği de bilmek, anlamak 
bizim görevimiz. Kimse artık yeniden bir 
saltanata, bir padişahlığa dönemez. Böyle bir 
istek de olmaz. Böyle bir istek de yok. Niye, 
çünkü demokratik bir hukuk devleti Türkiye 
ve halkının reisini seçtiği bir cumhuriyet. 
Dolayısıyla ‘Rejimde sıkıntı olur, terslik olur, 
eskiye bakmayalım’ lafı, sözü veya düşüncesi 
tarih olmalıdır.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, bilginin ve 
öğrenmenin sonunun ya da yaşının 
olmadığının altını çizerek, Sultan 
Abdülhamid Han döneminde kadına, 
kız çocuklarına, basına çok büyük önem 
verildiğini anlattı. 

İsmail Kahraman, “Benim köyümde, 
camilerde, odada, hele de kışın, soba 
yanar. Namaz vaktini bekliyorsunuz. 
Muhammediye, Ahmediye, Hz. Ali’nin 
cenkleri, kesik baş, hikaye-i güvercin, 
hikayeler, destanlar vardı. Fevkalade bir 
fikir hayatı vardı. Güzel bir şeydi. Şairler, 
şiir, edebiyat vardı. Şimdi pek yok. Şimdi 
renkli bir cama takılıp kalıyoruz. Bir de 
kelimeleri azalttık. Lügatimizdeki kelimeler 
azaldı. Lügat dersem yeniler anlamayabilir. 
Sözlükteki kelimeler azaldı. Kelimeler 
azaldıkça meramını da anlatamazsın. 
Kelimeler ülkelere benzer. Fethederseniz 

TBMM Milli Saraylar tarafından düzenlenen “Sultan II. Abdülhamid Han ve 
Dönemi Uluslararası Sempozyumu” kapsamında Cemal Reşit Rey Konser 

Salonu’nun fuayesinde “Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Fotoğraf Sergisi” 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı.

23 Eylül 2016 Cuma



■  67

Ağustos-Eylül 2016

sizindir. Arapçaları, Farsçaları, İngilizceleri 
at. Hayır efendim. Kelimeler ülkelere benzer, 
fethederseniz sizindir. Kelimeleri azalttık. 
Edebiyatta zafiyete uğradık. Nerede şimdi 
aruz yazacak şairimiz, o kalıpları oturtacak? 
Biz araştıralım, mazimizi bilelim. İnsanlarımızı 
tanıyalım. Sultan Abdülhamid hakkında çıkacak 
kitabı da hepimiz edinelim.” dedi.

Serginin açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi AK 
PARTİ Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, MHP 
İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Yasin Yıldız, TBMM Bilim ve Değerlendirme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da 
katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Kadir Topbaş, II. Abdülhamid’in 33 yıllık 
hükümranlık dönemindeki başarılarının 
saymakla bitmeyeceğini belirterek, bir dönem 
dünyanın İstanbul’dan yönetildiğini kaydetti. 
II. Abdülhamid’i “çok yönlü, büyük bir insan” 
olarak tanıtan Topbaş, şunları dile getirdi:

“Bizim elimizde de 34 bin civarında 
fotoğraf arşivimiz var. O kadar büyük bir 
insan ki cihanşümul bir devletin başında 
olduğu için bütün dünyanın ahvalini 
görmek zorundasınız. Bugünkü gibi iletişim 
kanalları açık değil. O dönemde sadece 
telgraflar var. Telefon yeni, yaygın değil. 
Ama dünyanın ahvalini göreceksiniz. O 
dönemin süper gücü, büyük devletinin 
başındasınız. Bunun için dünyanın birçok 
yerine fotoğrafçılar göndermiş. Ekonomik 
hayat nasıl, insanlar nasıl yaşıyor, durumları 
nicedir diye. Uzak Doğu, Asya Pasifik ülkeleri, 
Çin, Japonya dahil, her taraftan gönderdiği 
fotoğrafçılardan gelen fotoğraflarla dünyanın 
ahvalini takip ediyordu. Böyle bir sorumluluk 
almış.” Topbaş, II. Abdülhamid’in devlet 
yönetiminde bulunanlara örnek bir insan 
olduğunu ve örnek bir yönetim anlayışı 
ortaya koyduğunu anlattı. 

Açılışın ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Orkestralar Müdürlüğünün 
mehter ve bando takımları tarafından 
Osmanlı dönemi marşları konseri verildi.
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Kapanış oturumunun sonunda konuşan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hakikatin 
bazı insanların gözünü kör ettiğini dile 
getirerek, “Aydın münevver olmalı. Aydın 
olmak kolay değil.” diye konuştu. İsmail 
Kahraman, tarihî hafızanın önemine işaret 
ederek, “Hafızasını kaybeden millet, 
onurunu kaybetmiştir. Bizim padişahımız. 
Bizim insanımız, bizim tarihimiz. Sevsek ne 
olur? Sen ondan nasıl bahsedersin? Niye 
bahsetmeyelim? Hele bir onu inceleyin. 
O zaman göreceksiniz. İnsan bilmediğinin 
düşmanı olur. Bir bilin. Tarihimizi sevmemiz 
lazım.” ifadelerini kullandı. 

Kahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Şimdi Ali Yazıcı’ya ne diyeceğiz? 
Cumhurbaşkanımızın, bir dünya liderinin 
yaveri. 15 kere, koordinatlarını soruyor 
uçağın. Tayyip Bey gibi bir insanı düşürecek. 
Şimdi buna gafil mi diyeceğiz? Gelin buna 
hain diyelim. GATA’ya ne isim kondu? 
Sultan Abdülhamid? Ne diyorlar? Nasıl 
konur? Nasıl konmaz? O kurdu. Onun ismi 
veriliyor. Bu tarihten korkaklığı ve ürkekliği 
kaldırmalıyız. Ben inanıyorum ki bizde 
satılmış değil aldatılmış çoktur. Sizler de 
bunlara hain deyin.” 

TBMM Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. İlber Ortaylı da II. Abdülhamid Türkiyesinin 33 yıl 
devam ettiğini belirterek, büyük problemlerle hayata 
atıldığını ve en büyük problemin, maliyenin iflasının 
ilanı olduğunu söyledi. Bundan dolayı kimsenin 
suçlanamayacağının altını çizen Ortaylı, “Türkiye’de 
tarih düşünen insanlar basit kafalıdır.” dedi. 

Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyetin II. 
Abdülhamid olmadan anlaşılamayacağına 
dikkati çekerek, “Sultan Abdülhamid Fransızca 
bilmez. Fevkalade alafrangadır. Çok kişileri 
rahatsız edecek kadar alafranga. Devrin büyük 
imparatorları gibi, hatta onları etkileyecek kadar 
son derece sade giyinir. Sade yaşayan bir insandır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Prof. Dr. Ortaylı, kişilik özelliklerine ilişkin de bilgi 
vererek, şöyle konuştu: “Padişah, alaturka musikiden 
pek haz etmez. Alafranga dinler. Onu teşvik 
etmiştir. Fakat tabii hiçbir zaman alaturka musikiye 
karşı tahrip edici bir tavrı yoktur. Tam aksine çok 
teşvikkardır. Daha enteresan tarafı, finansı çok iyi 
bilmesidir. Çünkü şehzadeliği boyunca, dış politika 
veya askerlikle ilgisinden çok, musiki, sanat ve fakat 
finansla, borsayla çok ilgilendiği bilinmektedir. Bu 
konuda müthiş bilgi sahibi olmuştur. Basını satın alır. 
Bu eksik anlatılan bir şeydir. Her zaman için basını 

“Sultan II. Abdülhamid Han ve  Dönemi Uluslararası 
Sempozyumu”, 24 Eylül 2016 tarihinde  
Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen Kapanış 
Oturumuyla sonuçlandı. 
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satın almak çok masraflıdır. Aldatılabilirsiniz 
de. Ama etkileri çok olmuştur ve basını 
satın almakla da kalmamıştır. Bazı halde 
etkilemiştir.” 

II. Abdülhamid’in dünyasında Avrupa 
devletlerinin çok fazla büyüdüğüne vurgu 
yapan Ortaylı, “Biz II. Abdülhamid ve dünyayı 
henüz bilmiyoruz. Dünya, II. Abdülhamid 
devri Türkiyesiyle nasıl bir çatışmaya girdi 
onu da bilmiyoruz. Bu çatışma bir takdir, yer 
yer kıskanma, yer yer de hiç şüphe yok ki 
şiddetli bir nefrete dönüşmüştür. Bunu da 
unutmamak lazım.” ifadelerini kullandı. 

İlber Ortaylı, II. Abdülhamid’in, her şeyden 
evvel Türkiye’nin, Türklerin dirayetli bir 
hükümdarı olduğuna dikkati çekerek, şöyle 
devam etti: 

“Bunu bilmemiz lazım. Zaman itibarıyla çok 
geç bir anda ortaya gelmiştir. Yorgundur. 33 
sene böyle bir devleti yönetmiştir. Bütün 
Osmanlı hükümdarları gibi, sokakta kavga 
çıkmasını istemediği açıktır. Bu hareketler, 
onun isteği dışında olmuştur. Yerine göre 
davranmasını bilmiştir. Hiçbir şekilde 
boynunu eğmemiştir. Bu da herhangi 
bir Türk devlet adamından beklenen bir 
davranıştır. Zamanında büyük reformlar 
yapılmaya devam edilmiştir. Kendinden evvel 
ve kendinden sonra yapılmıştır. Türkiye’nin 
tarihinde aslında inkıraz ve çöküntü 
kavramlarını zihnimizden çıkarmamız 
gerekir.” 

Prof. Dr. Metin Hülagü de, Abdülhamid’in 
gerçek bir deha, siyasette, eğitim ve 
iktisatta büyük bir insan olduğunu aktardı. 
Abdülhamid dönemini bilmeden bugünün 
Türkiyesini anlamanın zor olduğunu ifade 
eden Hülagü, şu bilgileri verdi: 

“Bugünün bütün olayları, hadiseleri, ister 
siyasi ister iktisadi, ister eğitim, hangi açıdan 
bakarsanız bakın, Abdülhamid döneminde 
başlayan ve bugün hala devam eden 
olaylardır. İster doğuya, ister batıya bakın. 
Hangi yöne bakarsanız bakın, Abdülhamid 
dönemindeki olayları anlamadan bugünkü 
olayları anlamanın mümkün olmadığını 

düşünüyorum. O yüzden Abdülhamid’i 
anlamamız gerektiğini düşünüyorum. O 
bir tecrübe dönemidir. Ciddi bir tecrübe 
dönemidir. 33 yıllık o tecrübeden, 
doğrusuyla, yanlışıyla her şeyi görmek, 
o tecrübe hazinesinden yararlanmak 
gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yanlışları, 
hatalı karar ve uygulamaları vardır. 
İnsanoğlu; ille hataları, yanlışları olacaktır. 
Bunun için de çalışmak icap edecek.” 

Prof. Dr. Hülagü, II. Abdülhamid’in 
günümüz Türkiyesine katkılarını görmek 
gerektiğini aktararak, “Gerçekten son 
dönem Türkiyesine baktığımız zaman, eğer 
son dönem Türkiyesi ortaya çıkmışsa, bu 
Abdülhamid döneminde atılan adımların, 
yapılan hizmetlerin, temellerin üzerine 
kurulan bir Türkiye’dir. Bunu da açıkça 
görmek gerekiyor.” ifadelerine yer verdi. 

II. Abdülhamid’in 33 bin fotoğraftan oluşan 
albümüne vurgu yapan Hülagü, “Bu albüm 
istisnai bir şeydir. Bir örneği de yoktur. Yani 
yandığı, kaybolduğu, yıprandığı zaman 
kaybedilmiştir. Bu fotoğrafları sadece 
fotoğraf olarak düşünmemek gerekir. Bu bir 
mimari, bir tarihtir. Kültür, eğitim tarihidir. 
Bu bir zenginliktir açıkçası.” diye konuştu. 

Metin Hülagü, II. Abdülhamid’in, kızların 
eğitimine büyük önem verdiğini belirterek, 
Hamidiye Üniversitesinin açılması yönünde 
öneride bulundu. 

II. Abdülhamid’i anlatan özgün bir sinema 
filmi çekilmesi gerektiğini de kaydeden 
Hülagü, ayrıca dönemin eğitim ve kültürünü 
yansıtabilecek şekilde, Feshane’de 
Abdülhamid Müzesi açılabileceğini sözlerine 
ekledi. 

Prof. Dr. Azmi Özcan da tarihte kilit devletler 
olduğunu söyleyerek, “Tıpkı binanın kilit 
taşı gibi tarihte kilit şahsiyetler var. Kilit 
taşını oynatırsanız bina nasıl tahrip olursa 
kilit devleti de oynatırsanız, dünyanın 
düzeni, asayişi tahrip oluyor. Kilit şahsiyetler 
de ülkenin kaderiyle hemhal oluyor. O 
şahsiyetlerle oynadığınız zaman da tarih 
ve düzen karışıyor. Abdülhamid böyle bir 



70  ■  

şahsiyet. Onun devrinde Osmanlı Devleti 
de yeryüzünde bulunduğu mevki itibarıyla 
kilit bir devlet ama herkes onu yerinden 
oynatmaya çalışıyor.” dedi. 

Özcan, tarihin sıradan beyinlerin çözebileceği 
bir alan olmadığına işaret ederek, bu 
konuda nitelikli beyinlere yatırım yapılması 
gerektiğini söyledi. 

Oturumun başkanlığını üstlenen TBMM 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız 
ise, II. Abdülhamid’in arşivlerine ilişkin yeni 
gelişmeler olduğunu söyleyerek, “Biz ona 
Yıldız Arşivleri diyoruz ama bu tanımlama 
onu çok ifade etmiyor. 36 binin üzerinde 
özgün fotoğrafı var. Muhteşem bir hazine 

ve bu hazineyle ilgili, Sayın Başkanımızın da 
talimatıyla çalışmayı başlattık.” dedi. 

Her bir fotoğrafın bir hazine olduğunun altını 
çizen Yıldız, şöyle konuştu: 

“Bu albümleri dijitalleştirmekle iş 
bitmeyecek. Bu albümlerin kesinlikle çok 
usta ellerde restore edilmesi gerekiyor. Bu 
noktada TBMM’nin imkanları oldukça geniş. 
Kurumumuzun restorasyon imkanları var ve 
TBMM’nin, böyle tarihî mirasın korunmasına 
yönelik birtakım destekleri var. Daha önce bu 
konuda çok çeşitli restorasyon projelerinde 
farklı kurumlara yardım etmişti. Bu çalışma 
olgunlaştığı zaman kamuoyuna resmen de 
duyurulacak.” 
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MASLAK	KASIRLARI'NIN	AÇILIŞI	
YAPILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan Maslak 
Kasırları’nın ziyarete açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı 

konuşmada, “Doğumunun 174. Yılında Sultan ll. Abdülhamid Han ve                  
Dönemi Uluslararası Sempozyumu” ile tarihî bir görevin yerine 

getirildiğini belirterek, “Saygın, şanlı ve övüneceğimiz bir tarihimiz 
var. Tarihimizi incelemeliyiz, korkmamalıyız. Korkulacak bir tarafı yok, 

aksine övünülecek bir tarafı var.” ifadelerini kullandı. 

25 Eylül 2016 Pazar
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
restorasyonu tamamlanan Maslak 
Kasırları’nın ziyarete açılması dolayısıyla 
düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 
Sultan ll. Abdülhamid’in, insanlığı, 
şehzadeliği ve saltanatının örnek olduğunu 
belirtti. 

Kahraman, "Gereken değer maalesef 
verilememişti. O bir dönemden bir döneme 
geçişin belki zaruretiydi. Çünkü bir sistem 
değişikliği vardı. Bir monarşiden, demokratik 
cumhuriyete geçiş durumu, yeni kadronun 

kendinin tanıtılmasını istemesi olabilirdi. 
Ama artık bir yerleşmiş sistemimiz var, halkın 
seçtiği cumhurbaşkanlığı sistemimiz var. 
Hukuk devletiyiz, demokratik yapıya sahibiz. 
Kendisini rahmetle anıyoruz." dedi. 

Sultan ll. Abdülhamid’in çok mütevazı bir 
hayatı olduğunu anlatan Kahraman, Sultan 
ll. Abdülhamid’in şehzadeliğinin Maslak 
Kasırları’nda geçtiğini söyledi. Sultan ll. 
Abdülhamid’in Selanik’teki mason bir 
Yahudinin köşkünde mahpus edildiğini 
aktaran Kahraman, bahçeye çıkmasının, 
gazete, kitap, dergi okumasının yasak 
olduğunu dile getirdi. Yunanistan’ın, 

harp meselesi ortaya çıkınca Sultan 
ll. Abdülhamid’i Beylerbeyi Sarayı’na 
naklettiğini aktaran Kahraman, burada da 
şehirden uzak bir hayata mahkûm edildiğini 
söyledi. 

Böyle bir süreçte yine de Sultan ll. 
Abdülhamid’ten “Koca bir cihan devleti 
yok olurken ne yapabilir?” diye istimdat 
istendiğini anlatan Kahraman, “Şayet tahttan 
indirilmeseydi, Türkiye, Osmanlı en azından 
harbe girmezdi. Hatta şöyle bir kanaat daha 
var, 1. Dünya Harbi çıkmazdı. Muhteşem bir 

şahsiyet, ileri görüşlü 
bir insan, bir siyasi 
deha, büyük bir lider. 
Dünyanın her yerinden 
ziyaretçileri gelen, çok 
saygın bir noktada 
olan bir Osmanlı." diye 
konuştu. 

Sultan ll. Abdülhamid’in 
yurt dışı ziyareti 
olarak yalnızca amcası 
Abdülaziz ile birlikte 
Fransa ve İngiltere’ye, 
ağabeyi Sultan Murat ile 
Mısır’a gittiğini aktaran 
Kahraman, “Ama 
herkes onu görmeye 
geldi. Onu görmek 
ve onun kabul ettiği 
insanlar arasına girmek 
dünya çapında bir 

hadise, büyük bir mazhariyet olarak kabul 
edilmiş. Biz ceddimize gereken önemi 
verdik mi? Vermedik maalesef. Bu üzüntü 
verici bir durumdur. Giderek düzeltiliyor, 
tam düzeltilmiş değil. Biz tarihimize, tarihî 
kişiliğimizi bize verenlere hürmetimizi 
göstermek durumundayız. İtibar 
göstereceğiz ki biz belli bir seviyeye gelelim, 
saygılı olalım. O yolda yürünüyor, eksiklikler 
var ama gideriliyor." ifadelerini kullandı. 

Kasrın bir dönem bir kurum tarafından 
kullanıldığını hatırlatan Kahraman, “Tarihî 
mekanlar asla herhangi bir teşkilata, 
herhangi bir kuruma verilmemelidir. 
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Ziyarete açık olmalıdır. O, tarihe saygıyı 
ifade eder. Bizim yaptığımız faaliyetlerden 
ve hedeflerden birisi de tarihî yerlerimizi 
işgalden kurtarmak, yaşatmak. Bakmalıyız ki 
görevimizi yerine getirmiş olalım.” dedi. 

TBMM Milli Saraylardan Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız da Maslak 
Kasırları’nın, Sultan ll. Abdülhamid’in tarih 
sahnesine çıktığı yer olduğunu anlattı. 
Düzenlenen sempozyum çerçevesinde 
konuyu bilimsel, akademik ve kültürel 
açıdan incelediklerini aktaran Yıldız, “Burada 
da emanetini yaşatmak için teknik bir 
çalışma yapıldı. Milli Sarayların Restorasyon 
Başkanlığı, içinde bulunduğumuz yapılar 
grubunu ciddi bir restorasyondan geçirdi. 
Maalesef burası son 1,5 yıldır halkımızın 
kullanımına kısmen kapanmıştı. Tarihî 
binaların kullanılması güzel bir şeydir. 
Ancak halktan uzak kaldığı zaman çok fazla 
kullanılamadığı görüldü.” şeklinde konuştu. 

Kasrın, TBMM Başkanı Kahraman’ın 
girişimiyle tekrardan Milli Saraylar bünyesine 
kazandırıldığını belirten Yıldız, Kasrı 
Hümayun binasının, Sultan ll. Abdülhamid’in 
çoğunlukla vaktini geçirdiği ve ev olarak 
kullandığı bina olduğunu anlattı. Milli 
Saraylar araştırmacılarının birkaç yıl önce 
arşivlerde bir belge bulduğunu, kasrın 
altındaki odanın, 
1952 yılında usule 
aykırı bir şekilde ikiye 
bölündüğünü tespit 
ettiklerini kaydeden 
Yıldız, sözlerine şöyle 
devam etti: 

“Öncesinde bu sadece 
teknik bir keşifti ancak 
konunun üzerine gidince 
daha farklı olduğunu 
gördük. Arkadaşlarımız 
araştırmalarını 
derinleştirdiler. 
O odanın, Sultan 
ll. Abdülhamid’in 
şehzadeliğinde 
kullandığı yatak 

odası olduğu ortaya çıktı. Oradan çıkan 
eşyaların, Beylerbeyi Sarayı’nın depolarında 
olduğu fark edildi. Bu çalışma sonucunda 
bilim kurulumuzun katkılarıyla, odanın 
orijinaline döndürülmesi kararı alındı. 
Burada yaptığımız en önemli çalışma budur. 
Milli Saraylar olarak, bir dönem bozulmuş 
tarihi eserlerimizi aslına döndürmekle 
yükümlüyüz.” Yıldız, yaptıkları ikinci 
çalışmayı Mabeyn-i Hümayun bölümünde 
yürüttüklerini belirtti. Açılışın ardından 
Maslak Kasırları’nın ziyaretçi ağırlamaya 
başlayacağını anlatan Yıldız, “Bir projemiz 
daha var. Alt bahçede paşalar dairesi var. 
Burada da mutfaklarımız ve müştemilat 
binalarımız bulunuyor. Gerçekten özgün bir 
örnek. 2017 programında, oraları da hayata 
geçireceğiz. Diğer saraylarımızdan farklı 
olarak bir yapılar bütünü var.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM Başkanlık 
Divanı Kâtip Üyesi AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Sema Kırcı, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Sultan 
ll. Abdülhamid’in torunlarından Orhan 
Osmanoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Yasin Yıldız tarafından Maslak Kasırları’nın 
açılış kurdelesi kesildi. TBMM Başkanı 
Kahraman ve misafirler daha sonra tarihî 
mekânı gezdiler.
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TBMM Milli Saraylar tarafından düzenlenen “Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi 
Uluslararası Sempozyumu”, 22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında, katılımcıların 
yoğun ilgisiyle Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirildi. Sultan II. Abdülhamid 
Han döneminin kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi ve tarihi açıdan tüm yönleriyle 
ele alındığı Sempozyumda, Dolmabahçe Sarayı Medhal ve Binek Salonlarında 16 
akademik oturum düzenlendi. Yurt içi ve yurtdışından 65 seçkin akademisyenin 
yer aldığı “Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” 
çerçevesinde, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonunda TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman tarafından “Sultan II. Abdülhamid Han Döneminden İzler Sergisi” açıldı. 
Döneme ait Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 225 parça tarihi objenin 
ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu ve açıldığı günden bu yana büyük beğeni toplayan 
sergi, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonunda üç ay süresince gezilebilecek. Aynı 
gün Sempozyum’un açılış yemeğinde, Sultan II. Abdülhamid Han Belgeseli’nin 
gösterimi yapıldı. Etkinlikler kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından “Sultan Abdülhamid Dönemi Osmanlı 
Marşları Konseri” düzenlendi. 19’ uncu yüzyıl sonu Osmanlı marşlarının dinleyicilerle 
buluştuğu konser öncesinde, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuaye alanında Sultan 
II. Abdülhamid Han dönemi Yıldız Fotoğraf Albümlerinden seçilen fotoğraflardan 
oluşan “Yıldız Arşivlerinden Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Fotoğraf Sergisi” 
ziyaretçilere açıldı. Sempozyumun son günüde katılımcılar Dolmabahçe Sarayı’ndan 
hareketle Beylerbeyi Sarayı’na geçerek Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefat ettiği 
odayı ziyaret ettiler. Gezinin ardından Maslak Kasırları’na geçildi. Restorasyonu 
tamamlanan tarihi mekânın açılışı TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
gerçekleştirildi. “Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” 
çerçevesinde düzenlenen tüm etkinlikler halka ve basına açık olarak gerçekleştirildi. 
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
KAFKAS	MÜSLÜMANLARI	İDARESİ	
BAŞKANI	PAŞAZADE'Yİ	KABUL	ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Kafkas 
Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam 
Allahşükür Paşazade ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 15 
Temmuz gecesi bir büyük badireyi atlattığını, 
ülkede darbeler döneminin kapandığını 
söyledi. Halkın ilk defa darbeye karşı sokağa 
çıktığını, bir bütün halinde mücadele ettiğini 
belirten Kahraman, "Millet darbeyi yendi. Bu 
noktada öncülüğü yapan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan meydanlara çağırdı. 
Allah razı olsun. Bir başka meydana çağıran 
oldu şerefelerden, minarelerden. Selalar 
çağırdı." diye konuştu. Kahraman, 15 
Temmuz darbe girişimi nedeniyle Meclise 

geçmiş olsun ziyaretinde bulunan heyete 
teşekkür ederek, gösterdikleri desteğin çok 
önemli olduğunu vurguladı. 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Kahraman'a 
kendilerini kabul etmesinden dolayı 
duydukları memnuniyeti ifade ederek 15 
Temmuz gecesi dost ve kardeş ülkelerin 
diyanet işleri başkanlarının kendisiyle 
irtibata geçerek, yaşadıkları üzüntüyü 
aktardıklarını kaydetti ve bunun tarihî ve 
önemli bir destek olduğunun altını çizdi.

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı 
Şeyhülislam Allahşükür Paşazade ise 
sözlerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak 
başladı. Türkiye'nin büyük bir imtihandan 
geçtiğinin altını çizen Paşazade, Azerbaycan 

09 Ağustos 2016 Salı
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halkının da Türkiye ile aynı üzüntüleri 
paylaştığını, dualarıyla Türk halkının yanında 
olmaya çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın halkı darbeye karşı meydanlara 
çağırmasına işaret eden Paşazade, 
"Milyonlarca insan sokaklara döküldü. 
Öz birliğini, öz devletini korudular." dedi. 
Paşazade, darbe girişiminde hayatını 
kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara 
şifa diledi. 

Heyette yer alan Rusya Federasyonu 
Müslümanları dinî İdaresi ve Müftüler 
Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdinov da 
Rusya Müslümanları olarak Türkiye'de 
yaşanan üzücü olayı gözyaşlarıyla takip 
ettiklerini anlattı. Türkiye'nin çok büyük 
bir imtihanı başarıyla geçtiğini vurgulayan 
Gaynutdinov, ülkenin Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'la hareket ettiğini ve demokrasinin 
kazandığını söyledi. Rusya Müslümanları 
olarak Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 
güçlenmesinden yana olduklarının altını 
çizen Gaynutdinov, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 

arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesinin 
memnuniyet verici olduğunu, iki ülke için 
hayırlı kararların alınması ve dostluğun 
güçlendirilmesini dilediklerini ifade etti. 

Heyette bulunan Bosna Hersek Reisül 
Uleması Husein Kavazovic ile Kosova İslam 
Birliği Başkanı Naim Ternava da darbe 
girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini 
iletti, Türk halkının yanında olduklarını 
vurguladı. Konuşmaların ardından Kafkas 
Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam 
Allahşükür Paşazade, Azerbaycan halkı 
tarafından 15 Temmuz demokrasi 
kahramanlarının yaralarının sarılması 
için gönderilen 100 bin dolar tutarındaki 
sembolik çeki TBMM Başkanı Kahraman'a 
sundu. Kahraman, Azerbaycan halkının 
duyarlılığına teşekkür etti. 

Görüşmeyi müteakiben Diyanet İşleri 
Başkanı Görmez ile Kafkas Müslümanları 
İdaresi Başkanı Paşazade ve beraberindeki 
heyet, Meclisi gezdi ve FETÖ'nün darbe 
girişiminde bombalanarak zarar gören 
mekânlarda incelemelerde bulundu. 
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AB	ÜLKELERİNİN	BÜYÜKELÇİLERİ	
TBMM’DE

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 
büyükelçileri TBMM'yi ziyaret etti. Meclisin, 
15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişiminde zarar gören 
bölümlerini gezen büyükelçiler, TBMM Şeref 
Holü’ne kırmızı karanfil bıraktı. 

AB büyükelçilerini kabul eden TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, darbe gecesi 
yaşananlar, ilan edilen olağanüstü hal ve 
FETÖ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkın 
seçilmiş hükümete ve demokrasiye sahip 
çıktığını ifade eden Kahraman, "Bu kanlı 
darbe teşebbüsünün arkasında Fetullah 
Gülen ve ona bağlı unsurlar olduğundan 
hiçbir kuşkumuz yoktur. Türk toplumu, 
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş 

dönemlerinde olduğu gibi ülkesinin 
bağımsızlığına ve demokrasisine kast edilen 
bu zor dönemde sımsıkı kenetlenmiştir." 
dedi. 

FETÖ elebaşı Gülen'in halen ABD'de 
yaşadığını ve ABD makamlarından iade 
talebinde bulunulduğunu vurgulayan 
Kahraman, FETÖ'nün amacının sinsi bir 
şekilde, sadece Türkiye'de değil Afrika'dan 
Orta Asya'ya hatta Uzak Doğu'ya uzanan 
geniş bir coğrafyada siyasi ve ekonomik 
nüfuz alanı yaratmak olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, FETÖ'nün nasıl 
bir yapılanma olduğunun Türkiye'nin 
muhatapları nezdinde tam olarak 
anlaşılamadığını gördüklerini belirterek, 
"Batılı medya kuruluşlarında darbe 

15 Ağustos 2016 Pazartesi
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girişiminin ilk anlarından başlayarak yapılan 
gerçek dışı, taraflı ve kötü niyeti aşikâr 
yayınlar ve sosyal medya hesaplarından 
yapılan yorumlar, Türk toplumunda derin 
bir teessüre ve büyük bir infiale sebebiyet 
vermiştir." dedi. 

Darbe teşebbüsüyle mücadele ve 
demokrasinin işleyişinin tekrar tesisi 
için olağanüstü hal kararı alındığına 
işaret eden Kahraman, "OHAL'in amacı, 
ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, 
vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine 
yönelik bu tehdidi ortadan 
kaldırmak için gereken adımları en 
etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. 
Halkımızın günlük yaşantısı OHAL 
tedbirlerinden hiçbir şekilde 
etkilenmemektedir." diye konuştu. 
İsmail Kahraman, Avrupa ülkelerinin 
darbe teşebbüsüne karşı takındıkları 
tavrı eleştirerek, şu ifadeleri 
kullandı.

"Türk halkı bu süreçte ne yazık 
ki yalnızca Batılı medyanın 
değil Avrupalı siyasilerin de 
kendi değerleriyle çelişki içinde 
olduğuna şahit oldu. Avrupa 
Birliği, demokratik değerlere sahip 
çıkan Türkiye ile dayanışma içinde 
olmak yerine Türk milletini yalnız 
bırakmayı tercih etti. Bugün, AB'nin, 
Türkiye'nin üyeliği için bir türlü 
bitmeyen müzakerelerde fasılların açılması 
konusundaki taraflı yaklaşımına, başarısız 
darbe girişimi karşısında benimsenen şaibeli 
tutum eklenmiştir. 

FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe 
girişimine karşı Avrupalı siyasilerce 
verilen tepkiler son derece yetersiz kaldı. 
15 Temmuz gecesinde yaşanan terörist 
saldırıda, 24'ü muharip toplam 35 uçak, 37 
helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç, 3 gemi 
ve 3 bin 992 adet hafif silah kullanılmıştır. 
Darbe girişimine katılan bu askerî güç, birçok 
AB üyesi ülkenin ordusunun sahip olduğu 
envanterden daha geniştir. Ancak Fransa’da 

gerçekleşen Charlie Hebdo saldırısına verilen 
tepkilerin ve gösterilen dayanışmanın onda 
birini dahi göremedik." 

TBMM Başkanı Kahraman, Meclise yönelik 
bombalı saldırıların ardından, Avrupalı 
liderlerin Türkiye'yi ziyaret etmelerini 
beklediğini, az sayıda AB üyesi meclis 
başkanından telefon veya mektupla 
geçmiş olsun dileği aldığını dile getirerek, 
kendilerinde "Avrupa parlamentoları 
tarafından yalnız bırakıldıkları hissinin" 
uyandığını kaydetti. 

Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği 
PKK, PYD, DHKP-C gibi örgütlerin AB 
ülkelerinde ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilmesini de eleştiren Kahraman, 
"2011 yılında PKK terör örgütü liderlerinden 
Murat Karayılan'ın Köln kentinde video-
miting düzenlemesinde herhangi bir sorun 
görülmemiş ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Cumhurbaşkanının Almanya'daki 
vatandaşlarımıza seslenmesine müsaade 
edilmemiştir." dedi. Kahraman, "AB 
üyesi ülkeler, Türkiye'deki demokratik 
düzene olan destekleri konusunda iyi bir 
sınav verememiştir. Bu süreçte Avrupalı 
dostlarımızdan beklentimiz, terörizme çanak 
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tutan haksız eleştirilerle Türk kamuoyunun 
Avrupa'ya olan inancının sarsılmasına sebep 
olmaları değildir." ifadesini kullandı. 

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Malatya Milletvekili Taha Özhan 
da, Türkiye ve AB ülkelerinin aynı siyasi 
coğrafyanın farklı ülkeleri olduğuna dikkat 
çekerek, "AB'nin güvenliği, Türkiye'nin 
sınırlarında başlamaktadır. Bundan 4-5 
yıl önce DAEŞ tehdidinden bahsettiğimiz 
gibi bugün de FETÖ tehdidinden Avrupalı 
dostlarımıza bahsediyoruz. DAEŞ nasıl küçük 
bir sorun gibi ortaya çıkıp önce bölgesel, sonra 
küresel soruna dönüşmüşse bugün muhatap 
olduğumuz kanlı terör örgütü FETÖ de oldukça 
güçlü küresel altyapıya sahiptir." dedi. 

Terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame 
Bin Ladin nasıl Afganistan'dan ABD'deki 
saldırıları organize ettiyse, FETÖ elebaşı 
Fetullah Gülen'in de Pensilvanya'dan 
Türkiye'deki darbe teşebbüsünü organize 
ettiğini anlatan Özhan, "Bu terör örgütüyle 
yapılacak mücadeleye verilmeyecek her 
desteğin diğer terör örgütleriyle yapılacak 
mücadeleye olumsuz yansıyacağını 
görmek gerekir." ifadesini kullandı. 
Özhan, AB ve Türkiye'nin gündeminde 
olan göç anlaşmasının hiçbir bahaneye 
yer bırakmayacak, terörle mücadeleyi 

etkilemeyecek şekilde hızla hayata geçmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

AB Dönem Başkanı Slovakya Büyükelçisi 
Anna Turenicova, darbe girişimini kınamak 
için Mecliste olduklarını belirtti. Darbe 
girişiminin ertesi günü yapılan olağanüstü 
toplantıya da katıldıklarını anımsatan 
Turenicova, "Darbe girişimine karşı bütün 
siyasi partilerin dayanışma içinde, tek vücut 
hareket ettiklerini görmek çok etkileyiciydi." 
diye konuştu. 

Darbe girişiminin demokrasiye doğrudan 
saldırı olduğunun altını çizen Turenicova, "AB 
bu saldırıyı kesin bir dille reddetmektedir." 
dedi. Turenicova, darbe girişimine karşı 
Meclise giden milletvekillerinin demokrasiyi 
koruma iradesini kutlayarak, bunun, millete 
verilen çok güçlü bir mesaj olduğunu 
söyledi. Bir araya gelen ve zorlu dönemin 
atlatılmasına yardımcı olan herkesi takdir 
ettiklerini belirten Turenicova, "Türkiye'de 
olağanüstü birlik ruhu var." ifadesini 
kullandı. 

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım 
Gülpınar, darbe girişimine karşı AB'den 
daha kuvvetli kınama beklediklerini, 
muhataplarından herhangi bir mesaj 
alamamanın hayal kırıklığını yaşadığını 
söyledi. 
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"AB'yi hedef olarak belirlemiş AB Uyum 
Komisyonu Başkanı olarak bu sitemi yapma 
hakkını kendimde buluyorum." diyen 
Gülpınar, meselenin darbe değil terörizm 
meselesi olduğunu vurguladı. Gülpınar, ister 
DAEŞ ister PKK, ister asker üniforması altında 
olsun terörizme karşı ortak hareket edilmesi, 
birlikte karşı duruş sergilenmesi gerektiğini 
dile getirdi. 

Bu tür terörist organizasyonlara karşı AB'li 
dostlarından güçlü iş birliği beklediklerini 
belirten ve AB'nin bu beklentiyi 
karşılamasını umduğunu ifade eden 
Gülpınar, "Bazen dost dediğimiz ülkelerde 
terörist organizasyonların rahat hareket 
ettiğini görünce dostluktan yana şüphemiz 
oluşuyor." dedi. 

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
(KPK) Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar,  darbe 
girişimine karşı Avrupalı muhataplarından 
dayanışma görememenin üzüntüsü içinde 
olduklarını, bunun nedenini anlamaya 
çalıştıklarını söyledi. Avrupa'daki marjinal 
partilerin ve terör örgütünün uzantılarının 
etkisiyle son bir yılda KPK toplantısı 
yapılmadığına dikkat çeken Çonkar, terörle 

mücadelede iş birliği konusunda Avrupa'nın 
eksiklikleri olduğunu gördüklerini ifade etti. 

Bazı büyükelçiler, darbe girişimine karşı 
dayanışma duygularını ifade ederken, 
Litvanya Büyükelçisi Audrius Brüzga, milletin 
orduya güvenini tekrar kazanması için ne gibi 
adımlar atılacağını sordu. 

TBMM Başkanı Kahraman, OHAL 
kapsamında çıkarılan kanun hükmünde 
kararnameler ile idari yapı üzerinde 
düzenlemeler yapıldığını kaydederek; 
“12 Eylül 1980 darbesinden sonra 
askerlerin hazırladığı anayasanın yürürlüğe 
konulduğunu anımsattı. "Günümüzde sivil 
anayasa ihtiyacı konusunda ittifak var. 
Neden? Bazı vesayet odakları olmamalı. 
Demokrasi; halk iktidarı. Gölge olmamalı, 
halkın iktidarı olmalı. Bu noktada Türkiye'de 
büyük ilerlemeler var. Daha önceki 
darbelerde bugünkü gibi halkın şuurlu 
karşı koyuşu olamadı. Demokrasi giderek 
yerleşti ama şimdi gördük ki özümsendi." 
dedi. Kahraman, kanun hükmünde 
kararnamelerle yapılan düzenlemelerin 
hukukun üstünlüğüne, evrensel kriterlere 
uygun olması kararlılığı içinde olduklarını da 
vurguladı.



82  ■  

TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
FİLİSTİN	DIŞİŞLERİ	BAKANI			
EL-MALKİ’Yİ	KABUL	ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Filistin 
Dışişleri Bakanı Riad el-Malki'yi kabul etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Kahraman, Türkiye'nin bir darbe teşebbüsü 
ile karşı karşıya kaldığını, bunun kısa 
zamanda bertaraf edildiğini belirtti. 

Kahraman, "İnşallah böyle badirelere bir 
daha Türkiyemiz sürüklenmez. Türkiye'nin 
istikrarı aynı zamanda bölgenin de 
istikrarıdır. Dünya sulhu için çok önemlidir. 
Bu istikrarı bozmak isteyen bazı güçler, bir 
meczubun desteğiyle bir harekete giriştiler, 
önlendi. Filistin dostumuzdur. Duygularımız 
ortaktır. 49 yıldır süren bir mücadelenin 
içinde müspet neticeye ulaşıcı gelişmeler 
olmasını da temenni ediyoruz." ifadelerini 
kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Malki ise 15 
Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananları takip 
ettiklerini, korku içinde sabahladıklarını 
anlattı. Malki, "Bu halkın, Türkiye'nin 
istikrarı, güveni, bizim açımızdan da güven, 
istikrar sayılır. Türkiye’nin durumu belki 
de dünyanın güven, istikrarını etkileyecek 
mahiyette olduğu için bizler de bu olay 
karşısında sizlerle birlikte aynı korku ve 
endişe içerisinde sabahladık." dedi.

Kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye’nin 
bu saldırıdan, darbecilerden, düşmanların 
şerrinden korunmuş olmasından dolayı 
şükrettiklerini ifade eden el-Malki,"darbe 
girişiminin başarılı olma ihtimalini 
düşünmek bile istemediklerini ama öyle 
bir durumunda, sadece Türkiye'nin değil 
tüm bölge ülkelerinin güven ve istikrarının 
da bozulacağına" dikkati çekti. El-Malki, 
darbe girişiminin, özellikle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve demokrasiyi savunan, 
samimi, vefakâr halkın iradesiyle bozguna 
uğratıldığını söyledi. 

Malki, "Allah'a şükür ülkeniz bu sıkıntıdan 
kurtuldu. Bizler de Filistin olarak sizlerle 
bu süreci yaşadık. İşgali her zaman, tarih 
boyunca yaşamaktayız. Size desteğimizi, 
sizlerle beraber olduğumuzu, kardeş 
halklar olduğumuzu, ülke ve hükümet 
olarak yanınızda olduğumuzu söylemek 
için şimdi yanınızdayız. Tarih boyunca sizin 
de bizim yanımızda olduğunuz gibi bizler 
de sizlerin yanınızda olduğumuzun ispatı 
için huzurunuzdayız. İnşallah bundan 
sonra da hep beraber olacağız. Bizler de 
yıllar boyu, altında kaldığımız baskı ve 
işgalden kurtulacağız. Öyle inanıyorum ki 
bu ikili dayanışma, kardeşlik samimiyetine 
dayanan dostluk, ileride iki ülke arasında, 
Meclisler arasında ilişkilerin güçlenmesine 
vesile olacaktır. Sizler, 15 Temmuz akşamı 
bir tarih yazdınız. Halkla birlikte hükümeti, 
devlet başkanı, ölüme gidercesine ülkenizi, 
bayrağınızı, demokrasinizi savunarak, 
dünyaya ve hepimize kahramanca bir örneği 
sergilediniz.” dedi.

11 Ağustos 2016 Perşembe
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AGİTPA	BAŞKANI	
MUTTONEN	VE	BERABERİNDEKİ	

HEYET	TBMM’DE

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Zor 
bir dönemden geçerken, dost olarak 
gösterdiğiniz destek dolayısıyla teşekkür 
ediyoruz. Bu destek bizim için büyük önem 
taşıyor." ifadesini kullanarak, ziyaretin 
AGİTPA ile iş birliğini geliştireceğine ve 
güçlendireceğine inandığını ifade etti. 

Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesinde ülke 
olarak büyük bir badire atlattığını belirten 
Kahraman, "O gece yaşadıklarımızı 
sadece bir askerî darbe teşebbüsü 
olarak tanımlamak, olayın boyutlarını ve 
vahametini anlatmakta eksiklik olur diye 
düşünüyorum. 15 Temmuz gecesi bir darbe 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Christine Muttonen ve 

beraberindeki heyeti kabul etti. 

16 Ağustos 2016 Salı
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yaşamadık sadece. Bunun ötesinde kendi 
Meclisini, kurumlarını savaş uçaklarıyla 
bombalayan, silahsız vatandaşına kurşun 
sıkan, tankla ezen, üniforma giymiş hain bir 
terörist grubun saldırısına uğradık." diye 
konuştu. 

Darbe gecesi yaşananları anlatan 
Kahraman, "Bu alçak darbe girişimine 35 
uçak, 37 helikopter, 3 gemi ve 74 tankın 
katılması, olayın ciddiyetini anlamamız için 
yeterlidir diye düşünüyorum. Olayların 
sonucunda büyük çoğunluğu sivil olmak 
üzere 240 vatandaşımız vefat etti, ikibine 
yakın yaralımız var. Türk tarihinin en kanlı 
terör hadisesine karşı en büyük rolü, 
demokrasisine sahip çıkan ve en büyük 
övgüyü hak eden Türk halkı oynadı. 
Sokaklara çıktılar, meydanlarda toplandılar, 
darbeci çetenin tanklarının önünde durarak, 
bu darbe girişimini akamete uğrattılar." dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
halkı sokağa çıkmaya çağıran davetinin 
derhal cevap bulduğunu ve halkın "darbeye 
hayır" dediğini anlatan Kahraman, şöyle 
devam etti: 

"Halkın bu karşı koyuşu, meydanları 
dolduruşu ve direnişi, Türkiye'de 
demokrasinin özümsendiğinin bir ifadesidir. 
Bu süreçte Türk medyasının ve siyasetinin 
dünyaya tarihî bir demokrasi dersi verdiğini 
düşünüyorum. O gece yaptığım çağrı 
üzerine, Meclis tatil olmasına rağmen 
Meclisi açtık ve bir araya geldik, toplantı 
yaptık. Bombaların tahribatını biraz sonra 
göreceksiniz. 3 büyük bomba, 12 ses 
bombası, sayısız şekilde de helikopterlerin 
yaptığı taramalar sabaha kadar devam etti. 
Yakıtlarının bitmesi üzerine meydandan 
kalkamadıkları için de sabaha karşı durdu." 

TBMM Başkanı Kahraman, Meclisin 16 
Temmuz’da olağanüstü toplandığını ve 
dört siyasi partinin ortak deklarasyon 
yayımladığını anımsatarak, partilerin, 
demokrasiye bağlılıklarını, bu terörist 
darbeye karşı olduklarını ve bütün halinde 
Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik 
ilkeler doğrultusunda ve evrensel hukuk 

normlarında birlikte mücadeleye devam 
edeceklerini ifade ettiklerini belirtti. Bütün 
Türkiye'nin tek vücut olarak "darbeye 
hayır" dediğini, darbenin önlendiğini ve 
demokrasinin kazandığını vurgulayan 
Kahraman, Türkiye'de daha önce de 
darbelerin olduğunu, ancak böyle bir 
meydanlara çıkışın ve karşı duruşun 
görülmediğini dile getirdi. 

Toplumun ve siyasi partilerin bir bütün 
olarak, demokrasiyi özümseme neticesinde 
böyle bir karşı duruş sergilediğini belirten 
TBMM Başkanı, "İnanıyorum ki bu toplu 
duruş ve dik duruş bundan sonra olacak 
herhangi bir teşebbüsün önünü kesmiştir. Bir 
daha darbe girişiminde bulunma imkânını 
bulamayacaklardır." değerlendirmesinde 
bulundu. Darbe teşebbüsünün arkasında 
Fetullah Gülen ve ona bağlı unsurların 
olduğundan şüphe duymadıklarını 
vurgulayan Kahraman, "Askeriyede, 
bürokraside ve adliyedeki birikimleriyle 
topyekun bir kalkışmaya meydan verdiler 
fakat başarılı olamadılar." diye konuştu. 

Bu örgütün sadece Türkiye için değil, 
organize olduğu diğer ülkeler için de büyük 
bir tehdit ve tehlike olduğunun altını çizen 
Kahraman, şunları kaydetti: 

"Bu tehdidin, hareketin, terörist kalkışmanın, 
Fetullah Gülen hareketinin uzantısı olduğunu 
toplum anında anladı ve Türk toplumu, 
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş 
dönemlerinden bu yana ilk defa bu kadar 
güçlü bir şekilde birbiriyle kenetlendi. 
Karşımızdaki tehdit, Türkiye Cumhuriyeti'ni, 
demokrasimizi, millî birlik ve bütünlüğümüzü 
ve bölgesel istikrarı hedef alan sinsi 
ve hain bir tehdittir. Etrafındaki zümre 
kendisini 'Mehdi' olarak kabul eder. Bu kişi 
maalesef şu anda ABD'de yaşamaktadır. 
ABD makamlarından iadesini istedik. Gülen 
hareketinin iki farklı yüzü var. Geçtiğimiz 
40 yıl içinde takiyye yaparak, gerçek 
amaçlarını gizleyerek sadece Türkiye'de 
değil, 100'ü aşkın ülkede kurdukları 
sözde hayır dernekleri, okullar, şirketler, 
medya organları aracılığıyla küresel bir ağ 
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meydana getirdiler. Ilımlı İslam, hoşgörü, 
diyalog gibi kulağa hoş gelen kavramları 
suistimal ettiler ve nüfuzlarını genişlettiler. 
Toplam sermayelerinin 25 ila 50 milyar 
dolar arasında olduğu söylenmektedir. Bu, 
FETÖ'nün görünür yüzüdür. Arka planda 
ise dünyada benzeri bulunmayan bir gizli 
tarikat, Fetullah Gülen'i mehdi olarak gören, 
bu şahsa ölümüne bağlı bir müritler ordusu 
vardır. Kendi okullarında yetiştirdikleri 
insanların beynini yıkayarak militanlaştıran, 
onları hileli yöntemlerle başta ordu, polis, 
adalet ve bürokrasi olmak üzere Türkiye’deki 
devlet kurumlarına sızdıran, bu militanları 
aracılığıyla yasadışı dinleme, şantaj, kara 
para aklama ve benzeri yöntemlere kalkışan 
ve bu yolla devleti içeriden ele geçirmek 
için çalışan karanlık bir yapı oluşturdular. 
Gayeleri sinsi bir şekilde sadece Türkiye'de 
değil, Afrika'dan Orta Asya'ya hatta Uzak 
Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada siyasi 
ve ekonomik bir nüfus alanı meydana 
getirmektir." 

Uzunca bir süredir bu tehlikenin farkında 
olduklarını ve FETÖ terör örgütüne karşı 
gerekli tedbirler alındığını hatırlatan 

Kahraman, söz konusu tedbirlerin sıklaşması 
üzerine bu yapının Türkiye'de tutunabilmek 
için başvurduğu son ve en canice adımın 
15 Temmuz'daki darbe girişimi olduğunu 
vurguladı. Devletin bütün organlarının FETÖ 
terör örgütünün üzerine gittiğini aktaran 
Kahraman, "Kararlı bir mücadele içindeyiz. 
Tamamen hukuk devletinin ve uluslararası 
normların öngördüğü şekilde bu örgütün 
üzerine gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Darbe teşebbüsünün ordudaki odakları 
deşifre ettiğini ve şimdi bunların 
temizlendiğini hatırlatan Kahraman, polis 
ve yargı organlarında da aynı şekilde 
tedbirler alındığını aktardı. Söz konusu 
terör örgütüyle mücadele etmek ve tehdidi 
ortadan kaldırmak için gerekli adımların 
en etkin ve hızlı şekilde atılması adına 
olağanüstü halin ilan edildiğini dile getiren 
Kahraman, halkın günlük yaşantısının 
ise olağanüstü hal tedbirlerinden hiçbir 
şekilde etkilenmediğini söyledi. Kahraman, 
"TBMM olarak biz de bu olağanüstü hal 
sürecinin demokrasi, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü ve evrensel ilkelerden ayrılmadan 
işletilmesi için, anayasamızın bize verdiği 
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yetkiler çerçevesinde irademizi ortaya 
koymaktayız. Çıkan kanun hükmünde 
kararnameler var. Bunlar Meclisimizin 
onayına sunulacak ve bu hukuk ilkeleri 
çerçevesinde değerlendirilecek, hukuka 
uygun yürünecektir. Bundan kimsenin 
şüphesi olmamalıdır." değerlendirmesinde 
bulundu.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin hızlı 
bir şekilde normale döndüğünü dile getiren 
Kahraman, "Güçlü ekonomimiz ve birlik 
içinde bir araya gelen sosyal yapı bir vartayı 
atlatmıştır. Normal düzen işlemektedir." 
diyerek bizzat Meclisi ziyaret etmemeleri 
bir yana, çok az sayıda Avrupalı meclis 
başkanından telefon ve mektup ile geçmiş 
olsun dileği aldığını belirtti ve "Türk halkı 
bu süreçte, ne yazık ki, hem bazı Avrupalı 
siyasilerin, hem batılı medyanın kendi 
değerleriyle çelişki içinde olduğuna şahit 
oldu." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, "AB, demokratik 
değerlerine sahip çıkan Türkiye ile 
dayanışma içinde olmak yerine, Türk milletini 
yalnız bırakmayı tercih etti. Bugün AB'nin, 
Türkiye'nin üyeliği için bir türlü bitmek 
bilmeyen müzakerelerde fasılların açılması 
konusundaki taraflı yaklaşımına, başarısız 
darbe girişimi karşısında benimsenen 
şaibeli tutum eklenmiştir. Fetullahçı Terör 
Örgütü tarafından yapılmak istenen darbe 
girişimine karşı Avrupalı siyasilerce verilen 
tepkiler son derece yetersiz kalmıştır. 
Türkiye, sıradan bir terör saldırısı yaşamadı. 
Çatısı altında bulunduğumuz TBMM 
binamız, F-16'lar tarafından bombalandı ve 
parlamenterlerimizin hayatına kastedildi. 
Buna karşın Fransa'da gerçekleştirilen 
Charlie Hebdo saldırısına verilen tepkilerin 
ve gösterilen dayanışmanın onda birini 
dahi görememenin üzüntüsünü yaşıyorum. 
Avrupalı liderlerin, Türkiye'de olanlara karşı 
aynı şekilde tepki göstermelerini ve bazı 
klişe kınama mesajlarıyla yetinmemelerini 
arzu ederdim. Üzüntülerimizi paylaşmalarını 
ve Türkiye'ye gelmelerini isterdim. Bu 
durum Avrupa parlamentoları tarafından 

yalnız bırakıldığımız hissini uyandırdı. Diğer 
taraftan idam tartışmaları üzerinden Türk 
halkının ve devletinin darbe girişimine karşı 
demokrasi ve evrensel değerlere bağlılığıyla 
gösterdiği destansı başarının gölgelenmesi 
çabaları da gözden kaçmamıştır. Birçok batılı 
medya kuruluşunda darbe girişiminin ilk 
anlarından başlayarak yapılan gerçek dışı, 
taraflı ve kötü niyeti aşikâr yayınlar ve sosyal 
medya hesaplarından yapılan yorumlar Türk 
toplumunda derin bir teessüre ve büyük bir 
infiale sebebiyet vermiştir." 

Türkiye'deki terör örgütleri konusunda 
takınılan ikircikli tutum neticesinde, PKK, 
PYD, DHKP-C gibi terör örgütlerinin çadır 
kurarak terör propagandası yapmalarının, 
kimi AB ülkelerinde ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirildiğine dikkati çeken 
Kahraman, Almanya'da 2011 yılında terör 
örgütü yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 
videolu mitinginin düzenlenmesinde 
herhangi bir sakınca görülmemekle birlikte, 
darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki 
vatandaşlara seslenmesine müsaade 
edilmediğini vurguladı. Avrupa'da yaşayan 
Türk vatandaşlarının Türk bayrağı taşımasının 
veya evlerinin pencerelerine asmalarının 
anlamsız gerekçelerle yasaklandığını 
kaydeden Kahraman, "Sizleri tenzih ederek 
ve üzülerek belirtmeliyim ki, AB üyesi ülkeler 
Türkiye'deki demokratik düzene olan destek 
konusunda iyi bir sınav verememiştir. Bu 
süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklentimiz, 
Türk halkının demokrasiye olan bağlılık 
ve inancının, bu yolda atılan adımların 
desteklenmesidir." görüşünü dile getirdi. 

AGİTPA Başkanı Christine Muttonen, 
durumu yerinde görüp incelemelerde 
bulunmak istediğini ve bu nedenle başkanlık 
seviyesindeki ilk ziyaretini de Türkiye'ye 
gerçekleştirdiğini kaydetti. 

Türkiye'deki darbe girişiminin, demokrasiye 
karşı yapıldığını belirten Muttoren, bunu 
en ağır bir şekilde kınadıklarını vurguladı. 
Muttonen "Bu darbe girişiminin demokrasiyi 
hedef almasının en önemli göstergesi 
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parlamentonun bombalanmasıydı. Bizler de 
parlamenterler olarak bunu, demokrasiye 
karşı yapılan bir girişim olduğu için, son 
derece ağır bir biçimde kınıyoruz." ifadesini 
kullandı. Darbe girişiminde hayatını 
kaybedenlerin sayısının da yüksek olduğunu 
vurgulayarak başsağlığı dileğinde bulunan 
Muttonen "Tabii ki Cumhuriyet baki 
kalacaktır. Ancak kişisel kayıpları teker teker 
telafi etmek mümkün değil. Yine bu vahim 
saldırıda yaralananlarla ilgili olarak da acil 
şifa dileklerimi sizinle paylaşmak istiyorum." 
dedi. 

Parlamentonun bu darbe girişimi karşında 
bir bütün olarak hareket etmesinin ve 
siyasi partilerin ortak bir deklarasyon 

yayınlamasının son derece önemli 
olduğunu söyleyen Muttonen, "AGİTPA 
olarak tabii ki hükümet, parlamento ve 
Türk halkıyla dayanışma duygularımızı 
paylaşmak için sizinle birlikte buradayız." 
dedi ve bu desteğin devam edeceğini, hem 
parlamentoyla hem de hükümetle iş birliği 
içinde olacaklarını dile getirdi. 

"Ziyareti, Türkiye'nin dostları olarak 
gerçekleştirdiklerini" belirten Muttonen, 
darbe girişimi konusunda uluslararası 
anlayışın daha da netlik kazanması ve daha 
doğru mesajların gitmesi için bir katkıda 
bulunmak adına üst düzey bir heyetle 
Türkiye'yi ziyaret ettiklerini kaydetti.
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
PAKİSTAN	SENATOSU	VE	MİLLÎ	
MECLİSİ	HEYETİNİ	KABUL	ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan 
Senatosu ve Millî Meclisi milletvekillerinden 
oluşan heyeti kabul etti. Kahraman, 
"Devletlerin menfaati, milletlerin dostlukları 
vardır." sözünü hatırlatarak, "Bu, Pakistan 
ile Türkiye için doğru bir söz değil. Çünkü 
Pakistan ve Türkiye, devlet olarak da millet 
olarak da bir kardeş." ifadesini kullandı. 

Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşı'nda, 
millî mücadelede seferberlik ilan ederek, 
bileziklerini, altınlarını, yüzüklerini, 
gerdanlıklarını Türkiye'ye gönderdiğini 
ve mitingler yaptığını dile getiren 
TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye ve 
Pakistan arasında çok köklü bir dostluğun 
bulunduğunu vurguladı. 

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında kendisini 
ilk arayanlardan birinin de Pakistanlı 
yetkililer olduğunu hatırlatan İsmail 
Kahraman, "Bu darbe gerçekleşseydi 
sadece Türkiye değil, bütün İslam âleminde 
müthiş bir yıkım olacaktı. Bölgesel ve dünya 
çapında bir hadiseydi. Bu sıradan bir imamın 
yapacağı iş değil. Erzurumlu bir adam değil, 
orkestra büyük, plan büyük, planlama 
büyük. O bir kukla. Ama Cenab-ı Hak yardım 
etti, neticeye ulaşamadılar." dedi. 

Darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatan 
ve Meclise saldırı olmasına rağmen buradan 
ayrılmadıklarını dile getiren Kahraman, 
demokrasi ve milletin darbeyi yendiğini 
belirtti.

18 Ağustos 2016 Perşembe
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"Kaptanlar gemiyi 
terk etmezler. 
Gemiyi ilk fareler 
terk eder." 
ifadesini kullanan 
TBMM Başkanı 
Kahraman, "Ben 
kaptanım. Terk 
etmek yok. Biz 
devam ettik. 
Esas bu işte bir 
numara Recep 
Tayyip Erdoğan'dır. 
Milletin ona 
olan sevgisi ve 
saygısı üzerine 
meydanlara 
çağırdı ve millet 
meydanlara çıktı. 
Basın da güzel bir 
imtihan verdi, demokrasiyi savundu ve güzel 
bir yayın yaptı." şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, "Hatırlarsanız 
Rusya'da Yeltsin, tankın üstüne çıktı ve darbe 
durdu. Recep Tayyip Erdoğan uçağın üstüne 
bindi, geldi ve durdurdu. Fevkalade bir 
millî hareket oldu ve millet darbeyi önledi. 
Pakistan dua etti, İslam âlemi dua etti. 
Yaradan duaları boşa çevirmez." ifadelerini 
kullandı. Milletin sokağa çıkarak darbeye izin 
vermediğini vurgulayan İsmail Kahraman, 
millet sokağa çıktığı için bundan sonra darbe 
isteyenlerin de darbe yapamayacaklarını ve 
darbeler devrinin sona erdiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini, 
"Pakistan zindabad, Türkiye zindabad 
(yaşasın)" diyerek tamamladı. 

Pakistan Senatosu Savunma Komitesi 
Başkanı Mushahid Hussain Sayed ise 
"Parlamenterler olarak sizinle gurur 
duyuyoruz. Çünkü Meclis saldırı altındayken 
siz büyük bir cesaret örneği gösterdiniz ve 
burada çok ciddi bir direnç yarattınız, bu 
Meclisi yeniden kazandınız ve dünya tarihine 
geçecek bir anı yaşattınız. Bu, bizim için 
kahramanlığın yeni bir örneği oldu."  dedi. 

TBMM'ye tam desteklerini sunmak ve 
dayanışma içinde olduklarını göstermek için 
ziyarette bulunduklarını belirten Sayed, "O 
kanlı gecede yaptığınız her şey bizim için çok 
büyük bir örnek teşkil ediyor." diye konuştu. 

Bütün Pakistan halkını temsilen Türkiye'de 
bulunduklarını dile getiren Mushahid 
Hussain Sayed, darbe girişimi sırasında 
şehit olanlar için de taziyelerini iletti. 
Heyetlerinde farklı partilerden siyasetçiler 
bulunduğunu aktaran Sayed, "Ancak Türkiye 
söz konusu olduğunda, cumhuriyet söz 
konusu olduğunda ve Recep Tayyip Erdoğan 
söz konusu olduğunda bir bütün olarak 
karşınızda bulunuyoruz. Türkiye, Pakistan 
vatandaşlarının birleşmesi için de bir sebep 
oluyor. Demokrasi adına bu birleşmeyi 
sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Pakistan Senatosu ve Millî Meclisinin, 
Türkiye'yi destekleyen metnini 
çerçevelettiklerini belirten Mushahid 
Hussain Sayed, bunu TBMM Başkanı 
Kahraman'a hediye etti. Ayrıca Pakistan'daki 
tüm ulemanın, Türkiye'deki demokrasiyi 
desteklemek adına hazırlamış olduğu fetvayı 
Kahraman'a veren Sayed, "Pakistan ve 
Türkiye iki ülke, ama tek bir ulus." dedi.
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Pakistan Senatosu ve Millî Meclisi Heyeti, 
Millî Savunma Komisyonunu Ziyaret Etti

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Yusuf Beyazıt, FETÖ'nün darbe girişiminin 
ardından desteklerini sunmak için TBMM’ye 
ziyarette bulunan Pakistan Senatosu 
Savunma Komitesi Başkanı Mushahid 
Hussain Sayed başkanlığındaki Pakistan 
Senatosu ve Millî Meclisi üyelerinden oluşan 
heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyazıt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, FETÖ'nün darbe girişiminin, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
üstün liderliği, milletin, demokrasiye ve 
hukuka bağlılığı sonucunda defedildiğini 
söyledi. 

Beyazıt, "Türk milletinin o akşam büyük 
mücadelesi, tankların önüne kendini siper 
etmesi, uçaklardan atılan bombalara 
karşı hiç korkmadan, yılmadan karşı 
durması büyük bir cesaret örneğiydi. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, 'Ben uçağa biniyorum. 
İstanbul'a geleceğim, sizler meydanlara 
ve havaalanlarına çıkın, bu iş ölümüne 
kadar devam edecek.' demesi zaten bu işin 
kırılma ve belirleyici noktasıydı. Türkiye’de 
muhalefet partileriyle, basınıyla hep birlikte 
o gece bu lanetli girişime karşı 'dur' denildi." 
diye konuştu. 

Pakistan Senatosu Millî Savunma Komitesi 
Başkanı Senatör Mushahid Hussain Sayed 
ise kabulden dolayı teşekkürlerini iletti. 
Sayed, Meclisin Türkiye'nin seçilmiş 
sesi olarak hareket ettiğini ve FETÖ'nün 
yapmış olduğu saldırılara karşı büyük bir 
kararlılıkla karşı koyduğunu vurguladı. 
Pakistan'dan çok kapsamlı ve farklı 
partilerin temsilcilerinin de içinde olduğu 
bir heyetle Türkiye'ye geldiklerini ifade 
eden Sayed, "Türkiye'nin demokrasi sesini 
veren TBMM parlamenterlerine ve aynı 
zamanda İslam dünyasının büyük lideri 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu konudaki 
desteklerimizi iletmek üzere buradayız. FETÖ 
tarafından kurulan bu kumpas karşısında, 
demokrasinin gücüyle, Müslüman ülkelerin 
gücüyle onlara karşı ayakta durmak üzere 
hep beraber buradayız. Türkiye şu anda 
bulunduğu coğrafi konum itibarıyla büyük 
bir gücün ve istikrarın korunduğu bir konum 
arz ediyor." dedi. Konuşmaların ardından 
Pakistan heyeti, 41 ulemanın Türkiye'ye 
desteğinin yazılı olduğu beratı Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı Beyazıt'a verdi. 

Konuk heyet, darbe girişiminde Meclisin 
bombalamalardan dolayı hasar gören 
kısımlarında incelemelerde bulundu ve 
karanfil bıraktı.
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TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye ve 
Litvanya arasındaki ilişkilerin, dostluk ve 
iş birliği temelinde, gelecek vaadettiğini 
belirterek, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda 
Litvanya’nın verdiği destek için teşekkür etti. 

TBMM’nin darbe teşebbüsüyle karşı karşıya 
kaldığını, darbeci teröristlerin anayasal 
demokratik düzene, hukuk devletine, halkın 
temel hak ve özgürlüklerine saldırdığını 
vurgulayan Kahraman, darbe teşebbüsü 
sonrasında alınan önlemlerin yasal mevzuat 
ve uluslararası yükümlülüklere uygun 
olduğunu, hukuk devletinin göstermesi 
gereken hassasiyetin en üst seviyede 
gösterildiğini belirtti. FETÖ’nün uluslararası 
bir terör örgütü olduğuna dikkati çeken 
ve örgüt hakkında bilgi veren Kahraman, 
Linkevicius’ten, ülkesinde bu örgütün 
faaliyetlerine izin vermemesini, Litvanya’da 

FETÖ’nün idaresinde okul ya da dernek 
varsa, bunların kapatılmasını istedi. 

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, darbe 
teşebbüsünün ardından demokratik 
kurumları ziyaret etmenin önemli 
olduğunu vurgulayarak, TBMM ziyaretini 
bu çerçevede gerçekleştirdiğini belirtti. 
Türkiye ile Litvanya arasında güzel ilişkiler 
bulunduğunu vurgulayan Linkevicius, 
Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin 
kaybolmamasından yana olduklarını ifade 
etti. Konuk bakan, darbe teşebbüsü ve 
daha sonrasında yaşanan terör olaylarında 
hayatını kaybedenler için taziyelerini de 
ileterek, Litvanya’nın terörle mücadelede 
Türkiye’nin yanında yer aldığını kaydetti. 

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, daha 
sonra Meclisin FETÖ’nün darbe teşebbüsünde 
zarar gören kısımlarını ziyaret etti.

22 Ağustos 2016 Pazartesi

TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
LİTVANYA	DIŞİŞLERİ	BAKANINI	

KABUL	ETTİ
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    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’yi 
kabul etti. 

Görüşmeye, TBMM Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Taha Özhan, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK PARTİ 
Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu 
ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar 
da katıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
Başkanı Barzani, görüşme sonrasında, 
Mehdi Eker eşliğinde, FETÖ’nün 15 
Temmuz’daki darbe girişiminde Meclisin 
hasar gören bölümlerini gezdi. Mehdi 
Eker, Barzani’nin Türkiye ile dayanışma 
içerisinde bulunduğunu belirterek, geçmiş 
olsun dileklerini sunduğunu “Sayın Barzani, 
FETÖ okullarıyla ilgili gerekli çalışmayı en 
kısa zamanda yapacaklarını söyledi. Bu 
konuda Türkiye’den gelecek her türlü teklifi 
değerlendireceklerini, iş birliği içerisinde 
olacaklarını, bu konuda çalışacaklarını beyan 
etti.” diye konuştu.

    Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri 
ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Andrei 
Galbur ve beraberindeki heyet, TBMM 
Başkanı Kahraman’ı ziyaret etti. Kahraman, 
kabulde, Galbur’un ziyareti dolayısıyla, 
Türkiye Cumhuriyeti adına Moldova halkına 
en iyi dileklerini sunduğunu ifade etti. 

Andrei Galbur, FETÖ’nün darbe girişimine 
değinerek, söz konusu girişimi Moldova 
halkı adına şiddetle kınadıklarını vurguladı 
ve “Terörizmle mücadelede desteklerimizi 
belirtmek isterim. 15 Temmuz’u 16 
Temmuz’a bağlayan gece yaşananları çok 
yakından, dikkatli bir şekilde takip ettik. 
Demokratik yollarla seçilmiş bir hükümete 
yönelik darbe girişimini şiddetle kınadığımızı 
söylemek isterim. Dayanışmamızı göstermek 
istiyorum. Kesinlikle şu andaki durumu 
düzeltmek için gösterdiğiniz çabalara 
desteğimizin tam olduğunu belirtmek 
isterim.” dedi. Türkiye ile Moldova’nın 
geçmişe dayanan tarihî bir birlikteliğinin 
bulunduğunu ifade eden konuk Başbakan 
Yardımcısı, Türkiye’den bugüne kadar 
hemen her alanda destek aldıklarını da 
sözlerine ekledi.

TBMM BAŞKANI     
İSMAİL KAHRAMAN,  
MESUT BARZANİ’Yİ   

KABUL ETTİ

MOLDOVA BAŞBAKAN 
YARDIMCISI GALBUR, 

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’I 
ZİYARET ETTİ

24 Ağustos 2016 Çarşamba 23 Ağustos 2016 Salı
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29 Ağustos 2016 Pazartesi

   

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa 
Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Elmar Brok ve AP Türkiye Raportörü 
Kati Piri’yi kabul etti. 

   

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Estonya 
Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi Dönem Başkanı Marina Kaljurand 
ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AVRUPA 
PARLAMENTOSUNDAN 

TBMM’YE ZİYARET

ESTONYA DIŞİŞLERİ 
BAKANI, TBMM 

BAŞKANI KAHRAMAN 
TARAFINDAN KABUL 

EDİLDİ

24 Ağustos 2016 Çarşamba24 Ağustos 2016 Çarşamba

TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN	HOLLANDA	
DIŞİŞLERİ	BAKANINI	KABUL	ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders 
ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabule, 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha 
Özhan da katıldı.

Kahraman, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek, Hollanda'nın 
dostluktan öte, çok eskiye dayanan, değer 
verdikleri bir ülke olduğunu vurguladı. 

Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, 
kabulünden dolayı Kahraman'a 
teşekkürlerini sunarak, 15 Temmuz darbe 
girişiminde Meclisin de hedef alındığını 
hatırlattı ve ziyaret sebeplerinden birinin 
de bunun kınanması olduğunu söyledi. 
Koenders, darbe girişimi sırasında 
kendisinin Şili'de olduğunu ve Türkiye'deki 
yetkilileri ilk arayanlardan birisi olduğunu 

ifade etti. Konuk Dışişleri Bakanı, görüşmeyi 
müteakiben, Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Özhan’ın refakatinde, FETÖ’nün darbe 
girişimi sırasında Meclisin bombalamalar 
nedeniyle hasar gören kısımlarını gezdi.
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
SLOVAKYA	DIŞİŞLERİ	BAKANINI	

KABUL	ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Slovakya 
Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. Kabule, 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha 
Özhan da katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, ziyareti 
dolayısıyla Lajcak'a teşekkür ederek, 
Türkiye'nin 15 Temmuz'da kara bir gece 
yaşadığını ancak darbe teşebbüsünün 
ardından, ilk 20 saatte hayatın normale 
döndüğü söyledi. Türkiye'nin darbe 
teşebbüsünün izlerini silmeye başladığını 
sözlerine ekleyen Kahraman, ülkemizin en 
kısa zamanda her alandaki başarılarıyla 
anılacağını kaydetti. 

Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak, Türkiye'ye 
yaşadığı zor günlerde destek vermek için 

geldiğini belirterek "Bu muhteşem ülkeye, 
demokratik kurumlara gösterdiğimiz 
saygıyı göstermek için buradayız. Hayatını 
kaybedenlere taziye için, mağdurların 
yanında olduğumuzu göstermek için 
buradayız." dedi. 

Darbe teşebbüsünün yaşandığı ilk andan 
itibaren, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik 
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile görüştüğünü anlatan Lajcak, Türk 
siyasetçileri ve liderlerini de darbe girişimi 
karşısında gösterdikleri tavır nedeniyle 
tebrik ettiğini ifade etti. Konuk bakan, 
Meclisin darbe teşebbüsünde hasar gören 
mekânlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı. 

25 Ağustos 2016 Perşembe
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TBMM	BAŞKANI	

KAHRAMAN’IN,				

MACARİSTAN	

DIŞİŞLERİ	

BAKANINI	

KABULÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Macaristan 
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter 
Szijjarto’yu kabul etti. Kahraman, kabulde, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, Macaristan ve Türkiye’nin dost 
olduğunu vurgulayarak “Aynı zamanda 
akrabalık bağımız var. Akrabayız ve 
müttefikiz. Macar halkının, Türk milletinin 
gönlünde apayrı bir yeri vardır. 15 
Temmuz’daki darbe dolayısıyla gösterdiğiniz 
hassasiyete ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi. 

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı 
Szijjarto, 14 yıldır parlamenter olduğunu 
ve parlamento diplomasisine özel bir 
önem atfettiğini belirterek, TBMM’ye 
yapılan saldırının vahşice olduğunu 
kaydetti. Meclise yapılan saldırı ve darbe 
girişiminin aynı zamanda demokrasiye 
karşı yapıldığına dikkati çeken Szijjarto, şu 

değerlendirmelerde bulundu: 

“Biz, ilk andan itibaren bu konuda 
görüşümüzü bildirdik. Net olarak, bu 
olanların terör saldırısı olduğunu söyledik. 
Avrupa’nın tepkilerini görerek, hayal kırıklığı 
yaşıyoruz. Sayın Başkan, emin olabilirsiniz 
ki darbe girişimine karşı yapılanlarla ilgili 
olarak bizden hiçbir zaman eleştirel ifadeler 
duymayacaksınız. Biz, darbe girişiminin çok 
ciddi bir durum olduğu konusunda netiz, 
böyle ciddi bir konuya, ciddi bir şekilde 
cevap verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Avrupa güvenliği için Türkiye’nin istikrarının 
çok büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. 
Aslına bakarsanız, Türkiye’nin istikrarına 
saldırının, Avrupa güvenliğine saldırı 
olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bundan 
sonra da, gelecekte de desteğimiz aynı 
şekilde olacaktır.” 

25 Ağustos 2016 Perşembe

01 Ağustos 2016 Pazartesi

TBMM	
BAŞKANI	

KAHRAMAN'IN,	
TÜSİAD	

AZERBAYCAN	
HEYETİNİ	
KABULÜ TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TÜSİAD Azerbaycan Türk 

Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı Celil Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
PARLAMENTOLARARASI	KUDÜS	

PLATFORMU	BAŞKANI	VE	HEYETİNİ	
KABUL	ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman,  FETÖ’nün darbe girişimi 
nedeniyle Türkiye’ye desteklerini iletmek 
üzere gelen Parlamentolararası Kudüs 
Platformu Başkanı Hamid Bin Abdullah el 
Ahmar başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Meclis Tören Salonunda gerçekleşen 
kabulde, darbe girişimi sırasında yaşananları 
anlatan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
“Büyük bir badireden dönüldü. Bütün İslam 
aleminin halkımıza, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. 
Milletimiz Cumhurbaşkanının daveti üzerine 
sokaklara çıktı, minarelerden selalar okundu, 
millet darbeye dur dedi” ifadelerini kullandı. 

Parlamentolararası Kudüs Platformu 
Başkanı Hamid Bin Abdullah el Ahmar 
da, darbe girişiminin yaşandığı geceyi 

yalnızca Türk halkının değil tüm Müslüman 
aleminin uyumadan geçirdiğini ve darbeye 
karşı direnen Türk halkı için dua ettiğini 
belirti. El Ahmar “Bugünkü ziyaretimizin 
sebebi, Türkiye’nin yanında olduğumuzu 
göstermektir. Türk milletinden gördüğümüz 
kahraman, cesur davranış çok etkileyici.” 
dedi.

Heyet, aynı gün, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı, Antalya Milletvekili Mehmet 
Günal tarafından da kabul edildi. Toplantıya 
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin 
İhsanoğlu da katıldı. Günal, ziyaretten 
memnuniyet duyduklarını belirterek MHP 
olarak öncelikle İslam âleminin birlikteliğinin 
sağlanmasının dünya barışına katkıda 
bulunacağını vurguladı.

25 Ağustos 2016 Perşembe



■  97

Ağustos-Eylül 2016

ORTA	VE	DOĞU	AVRUPA	
ÜLKELERİ	MECLİS	BAŞKANLARI	

TOPLANTISI	POLONYA’DA	
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 31 Ağustos 
2016 tarihinde Varşova’da gerçekleştirilen 
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Meclis 
Başkanları toplantısına katılmak üzere 
Polonya’yı ziyaret etti. TBMM Başkanı’nın 
beraberindeki heyette; AK PARTİ Osmaniye 
Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK PARTİ 
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 
CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili Nursel 

Reyhanlıoğlu ve MHP Ankara Milletvekili 
Erkan Haberal yer aldı.

Ziyareti çerçevesinde, Polonya Meclis 
Başkanı Marek Kuchcinski ile görüşen 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin 
Varşova Büyükelçiliğinde düzenlenen 30 
Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna 
da katıldı. Büyükelçilik ikametgâhında 
gerçekleşen davette konuşan Kahraman,    

30-31 Ağustos 2016
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl 
dönümünde, bu güzel günde, katılımcılarla 
bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını 
belirtti. 

Ağustos ayının Türkler için bir zafer ayı 
olduğunu ifade eden Kahraman, "Birçok 
zafer günümüz var. Bunlardan biri 26 
Ağustos 1071'dir. Türklerin Anadolu'ya 
ayak basışının yıl dönümüdür. Bunu iktisadi 
bir yatırımla taçlandırdık. İstanbul'da 
dünyanın en büyük, sayılı köprülerinden 
birinin açılışını yaptık. Osmanlı Devletimizin 
büyük padişahlarından Yavuz Sultan Selim 
adını verdik." dedi. Polonya Meclisinde 
gördüğü bir levha üzerindeki, "Hafızasını 
kaybeden millet vicdanını kaybetmiş 
demektir." yazısına atıfta bulunan Kahraman, 
"Fevkalade bir söz. Hafızamızı taze 
tutacağız o şekilde geleceğe güçlü yürürüz. 
Geçmişimizi bilmemiz, geleceğimiz için 
teminat demektir." ifadelerini kullandı. 

Polonya ile karşılıklı saygı ve güvene 
dayalı 600 yıldır süren bir iş birliği içinde 
bulunduklarını vurgulayan Kahraman, 
"Daha nice 600 yıllara ulaşılmasını temenni 
ediyorum. Geçen zaman içinde geçirdiğimiz 
sıkıntılar olabilir ama milletler büyüklerse 
her zorluğun üstesinden gelirler. Türk 
Devleti ve Türk milleti de büyüktür. Nitekim 
15 Temmuz'da kara bir gün yaşadık. Güçlü 
bir devlet olarak milletçe bir araya geldik 
ve 20 saat içinde bütün hayat normale 
döndü. Türkiye’miz emin adımlarla geleceğe 

yürümektedir." dedi. Polonya ile iş birliği 
içinde olduklarını ve kendilerinden her 
sahada destek gördüklerine işaret eden 
Kahraman, sözlerine şöyle devam etti: 
"Bunlardan birisi de AB'ye girme hedefimize 
yönelik gayretli desteğidir. Kültürel, 
ekonomik ve siyasi birlikteliğimizin birçok 
iyi netice getireceğine inanıyorum. Gerek 
küresel, gerekse bölgesel anlamda iş 
birliğimiz dünya barışına katkı sağlayacaktır. 
Evrensel hukuk değerlerine bağlı devletler 
olarak devamımızı diliyorum. İnsan hak 
ve hürriyetlerine riayet edeceğiz, istiklal 
ve istikbalimizi hep aydınlık tutacağız. 
Bu kutlu günümüze katılımınızdan dolayı 
hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugüne 
ulaşmamızda emeği geçen şehit ve 
gazilerimizi minnetle anıyorum. Hepinize 
TBMM ve Türk milletinin en iyi dileklerini 
sunuyorum." 

Polonya'nın ev sahipliğinde ilk kez 
gerçekleştirilen egemenlik ve dayanışma 
temalı Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Temalı 
Parlamenter Toplantı, 31 Ağustos 2016 
tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya, TBMM 
Başkanı Kahraman; Gürcistan, Sırbistan, 
Karadağ, Makedonya, Moldova, Ukrayna, 
Belarus ve Bosna Hersek Parlamento 
Başkanları ile Azerbaycan ve Ermenistan'ın 
Parlamento Başkan Yardımcıları katıldı.

Toplantıda konuşan Kahraman, Avrupa 
Birliği'nin günümüzde önemli zorluklar 
ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, 
düzeysiz göç krizinden terörist saldırılara 
kadar uzanan geniş bir yelpazeye kadar 
yayılan sınamalar ve sorunların mevcut 
olduğunu dile getirdi. Geçmişte emsaline 
az rastlanır bir krizle karşı karşıya 
bulunulduğuna dikkati çeken Kahraman, 
"Devam eden iç savaşlara, iç çatışmalara 
ve insanların her gün ölüm tehlikesi altında 
yaşamalarına engel olan esas nedenlere 
yönelik gerçekçi tedbirler uluslararası toplum 
tarafından zamanlıca alınmazsa, sığınmacı 
ve göç krizleri, uluslararası gündemin en üst 
sıralarında yer almaya devam edecektir." 
ifadelerini kullandı.
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Göç olgusunu doğuran 
koşulların ortadan 
kaldırılması için 
birlikte sorumluluk 
üstlenilmesinin önemine 
değinen Kahraman, 
şöyle devam etti: 

"Suriye krizinin ve 
insanî yansımalarının 
çözümü için herkesin 
elini taşın altına koyması gerekmektedir. 
Türkiye, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği 
yaparak ve düzeysiz göçe karşı etkin tedbirler 
alarak Avrupa’nın güvenliğine ciddi katkılar 
sağlamaktadır. Ortak meselelerin ancak tam 
üyelik müzakereleri yürütmekte olduğumuz 
AB kurumları ve üye ülkeleri arasında yoğun, 
çok boyutlu ve sürekli işbirliği ve samimi 
dayanışmayla çözülebileceği inancındayız. 
Ekim ayında 7 bin olan günlük düzensiz göç 
rakamları son günlerde 50’ye düşmüştür. 
İçinde bulunduğumuz tablo Türkiye’nin 
mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini 
başarıyla yerine getirdiğini gösteren bir 
husustur. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin 
gerçekleşmesi, ülkemizin Avrupa'nın 
güvenliğine ve istikrarına sağladığı katkıyı 
güçlendirecektir. Unutmayalım ki Türkiye ne 
kadar güçlü ve istikrarlı olursa Avrupada o 
kadar güvenli olacaktır." 

Kahraman, AB'nin bir süredir askıya aldığı 
genişleme sürecinin, küresel bir vizyon 
çerçevesinde canlandırılması ve sürdürülmesi 
ile de yakından ilgili olduğunu vurguladı. 
Avrupa’nın geleceğine yön verecek nitelikteki 
önemli gelişmelerin birinin de Birleşik 
Krallık'la ilgili durum olduğunu belirten 
Kahraman, şu görüşleri kaydetti:

"Avrupa'nın geleceğine yön verecek 
nitelikteki önemli gelişmelerin biri de 23 
Haziran 2016 tarihinde Birleşik Krallık'ta 
gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık'ın AB'den 
ayrılma kararıyla sonuçlanan referandumdur. 
Bir ilki teşkil eden ve geniş bir yelpazede 
yansıma bulacak bu karar, Birleşik Krallık 
gibi, Avrupa Birliği için de yeni bir dönemin 
başlangıcı olacaktır. 

AB üyeliğine aday ve bölgenin dinamiklerini 
bilen bir ülke olarak, AB’nin Doğu ortaklığı 
girişimini başlangıcından beri takip ediyor 
ve bölge ülkelerinin AB ile yakınlaşma 
çalışmalarını destekliyoruz. AB’nin bölgesinde 
ve ötesinde etkinliğini sürdürebilmesi ve 
güvenli bir gelecek inşa edebilmesi için 
duvarlarını tahkim ederek, kendi içine 
kapanmak yerine daha kapsayıcı bir politika 
izlemesinin önemini bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum." 

TBMM Başkanı Kahraman, devletler arasında 
sıkıntıların olduğunu, olacağını belirterek, 
mühim olanın bunu karşılıklı görüşme, 
anlaşma ve barışçıl yollarla çözmek olduğunu 
vurguladı. 

Ermenistan temsilcisinin, konuşmasında, 
Türkiye'nin kapılarının 25 yıldır kapalı 
olduğundan bahsettiğini anımsatan 
Kahraman, "Temel sebepleri iyi bilmek 
ve ilgilenmek gerekir. Tarihî konuların, 
tarihçilerin anlayacağı, tarihçilerin 
anlatacağı konuların siyasete malzeme 
edilmemesi gerektiğini ifade ederken 
bu sınır kapatma hadisesinin sınırları 
tanımamaktan kaynaklandığını ifade etmek 
istiyorum." dedi. Kahraman, parlamenter 
asambleler arasındaki diyalog ve tecrübe 
paylaşımının daha sık hale getirilmesinin, 
ortak sınamalarla mücadeleye katkıda 
bulunacağına işaret etti. 

TBMM Başkanı Kahraman; Karadağ Meclis 
Başkanı Pajovic, Bosna Hersek Temsilciler 
Meclisi Başkanı Bosic ve Makedonya Meclis 
Başkanı Veljanoski ile de ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi.
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Letonya 
Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics’i kabul etti. 

Rinkevics, Kahraman’ı ziyaretinin ardından, 
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 
bombalanan Meclisteki hasar gören 
bölümlerde incelemelerde bulundu. 

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve       
AK PARTİ Malatya Milletvekili Taha Özhan, 
Rinkevics’e 15 Temmuz gecesi yaşananları 
anlattı. 

Rinkevics, Şeref Holü’nde bombalardan 
zarar  gören yere çiçek bıraktı.

   
     TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen’i 
kabul etti. 

Jensen, kabulü müteakip, FETÖ’nün 
darbe girişiminde Meclisin hasar gören 
bölümlerini gezdi. TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jensen’e darbe 
girişiminde Mecliste yaşananlar hakkında 
bilgi verdi. 

LETONYA	DIŞİŞLERİ	
BAKANI	RINKEVICS
TBMM’DE

TBMM	BAŞKANI	
KAHRAMAN,	DANİMARKA	
DIŞİŞLERİ	BAKANI	JENSEN’İ	
KABUL	ETTİ

29 Eylül 2016 Perşembe 29 Eylül 2016 Perşembe

SUUDİ	ARABİSTAN	KÜLTÜR	VE	ENFORMASYON	BAKANI	
HUREYFİ	MECLİSİ	ZİYARET	ETTİ

29 Eylül 2016 Perşembe

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Suudi Arabistan Kültür ve 
Enformasyon Bakanı Adel el 
Hureyfi'yi makamında kabul etti. 

Kabule, Türkiye-Suudi Arabistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Halil Özcan da katıldı.
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN’IN	
ADIYAMAN	ZİYARETİ

15 Ağustos 2016 Pazartesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail 
Kahraman, çeşitli inceleme ve temaslarda 
bulunmak üzere 15 Ağustos 2016 tarihinde 
Adıyaman’ı ziyaret etti. Adıyaman Valisi 
Abdullah Erin tarafından karşılanan 
TBMM Başkanı, Türkiye Petrolleri Bölge 
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya 
geldi.

STK temsilcilerine seslenen Kahraman, 
Adıyaman'ın vatanseverliğiyle öne çıkan, 
millî şuur, birlik ve beraberliğin en güzel 
örneklerini gösteren bir şehir olduğunu 
belirtti. Türkiye’nin her zaman bir arada 
olmak durumunda olduğuna işaret eden 
Kahraman, "Bizi dışarısı karıştırıyor, 
karıştırmak istiyor. Bu, bizi karıştırmak 

isteyenlere alet olan yerler var, olmayan 
yerler var. Adıyaman da alet olmayanlardan 
birisidir." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz'da 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıyafetini giyen 
teröristlerin, haydutların bir darbeye 
kalkıştığını ancak milletin darbeyi mağlup 
ettiğini, demokratik Türkiye'yi tercih ettiğini 
ortaya koyduğunu vurguladı. Hiç bir milletin 
devletsiz, hiç bir devletin de ordusuz 
olmayacağına dikkati çeken Kahraman, "Ama 
ordu kışlasında duracak. Bizim için ordu 
peygamber ocağıdır. Askere giderken herkes 
oradaki şartlara uyar. Saygısını gösterir ve 
ibadet edercesine görevini tamamlar. Sivil 
olduktan sonra artık sivil hayat vardır. Sivil 
hayat ile kışla bağdaşmaz. Bu her zaman 
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görüldü. Şimdiyse gayet hukuki tedbirler 
de alınıyor. Güçlü, caydırıcı bir ordumuz 
var. Ordusuz asla olunmaz. Asker kıyafeti 
giyinmiş kişiler, teröristlerle karşı karşıya 
kaldık. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim bir 
daha göstermesin." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, darbe girişiminin 
ardından çeşitli ülkelerden, devletlerden 
kendisine geçmiş olsun ziyaretine gelenler 
olduğuna değinerek, şunları ifade etti: 
"Ziyarete gelenler ikiye ayrılıyor. Birincisi 
bizim gönül coğrafyamızda olan, samimiyetle 
üzülenler. Bir de bu darbenin tahakkuk 
etmemesi dolayısıyla üzülenler. Bir 
Erzurumlu imam kalkacak da bu kadar büyük 
organizeyi yapacak. Uluslararası bir hadise. 
Türkiye ne zaman gelişmeye, ilerlemeye 
başlarsa önüne hemen bir darbe geliyor. 
Mesele Türkiye'nin büyümesini önlemek. 
Biz, sadece kendimiz değiliz. Bir kültür 
coğrafyamız var. Bir gönül coğrafyamız var. 
Mesela Azerbaycan'dan Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Genel Sekreteri Prof. Asaf Hacıyev 
geldi. Diz çöktü, odadaki bayrağımızı 3 defa 
öptü, alnına koydu. 'Siz bizi kurtardınız, bizi' 
dedi. Gürcistan Başbakanı, Pakistan Meclis 

Başkanı, Kosova Başbakanı, Irak Meclis 
Başkanı, bunlar hep üzüntülerini beyan eden 
insanlar. Bir de bazıları var, geliyor, 'Darbeyi 
atlattınız. Üzücü bir olay. İçeride kaç kişi var. 
Adil yargılayacak mısınız?', yani 'Bizimkilere 
bir şey yapmayın ha' diyor. Oysa devletler 
başka devletlerin iç işlerine karışmamalılar. 
Böyle oyunlar oynamamalılar. Ama maalesef 
tarihte bu çok oldu. 27 Mayıs darbesi 
de böyledir, diğer darbeler de böyledir. 
Dıştan destekli oluyor maalesef. Ne zaman 
kalkınacaksa ülke, önüne hemen dikiliyorlar. 
Tam kalkışa geçiyoruz, bir darbe...

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe 
girişiminin ardından yaptığı açıklamalara 
da değinen Kahraman, söz konusu örgütle 
ilgisi olan herkesin derhal ilgisini keserek 
tövbe etmesi gerektiğini, onlara yardım 
etmiş olanların da uyanmaları ve ülkemizin 
geleceğini düşünmeleri gerektiğini, darbenin 
atlatıldığını ve ekonomik maliyetinin 
mühim olmadığını ancak toplumda yarattığı 
psikolojik ve sosyal maliyetinin önemli 
olduğunu ve bu yaraların en kısa zamanda 
sarılacağını kaydetti.
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MALAZGİRT	ZAFERİ’NİN	
945’ İNCİ	YIL	DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Malazgirt Zaferi’nin 945’inci yıl 
dönümü nedeniyle bir mesaj 
yayımladı:

“Türk milleti, 26 Ağustos 1071’de 
Malazgirt’te kazandığı zafer ile 
tarihin seyrini değiştirmiş ve 
Hakk’ı üstün tutmak için İslam’ın 
kılıcı olduğunu Ehl-i Salibe 
göstermiştir. 

Üzerinde beyaz kefeniyle büyük 
bir teslimiyet içinde ordusunun 
başında, en önde savaşan 
Büyük Selçuklu Hükümdarı 
Alparslan, bilgi, beceri, yetenek 
ve üstün komutanlık dehasıyla 
Anadolu’nun ebedi Türk yurdu 
olmasının yolunu açmıştır. 

Arif Nihat Asya’nın dile getirdiği 
gibi; 

Bir Cuma sabahı, semaya karşı 
Malazgirt’te elli dört bin er, 
Bestelediler, en güzel marşı, 
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. 
Bizler; Malazgirt’te iki yüz bin 
kişilik Bizans Ordusunun karşısına 
çıkan ve bu zaferi bize armağan 
eden Sultan Alparslan’ın 
torunlarıyız. 

Hürriyet ve bağımsızlığından 
taviz vermeden bin yıldır 
Anadolu’yu yurt edinen 
milletimiz, yarattığı zenginliklerle 
insanlığın gelişimine büyük 
katkıda bulunmuş ve kurduğu 
devletlerle dünyada itibarlı bir 
yer edinmiştir. 

Gelecekteki hedeflerimiz, 
geçmişimizde saklıdır. Halde ve 
atide ne yapmamız gerektiği, 
ecdadın bizlere bıraktığı mirasta 
saklıdır. Onların bıraktığı 
medeniyet mirasını yaşatmak 
ve daha ileriye götürmek en 
öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla 
millî birliğimizi, vatanımızın 
bütünlüğünü korumak en önemli 
görevimizdir. 

Bu vesileyle millî varlığımıza 
kast eden her türlü bölücü, 
yıkıcı terörist faaliyetin millî 
bütünlüğümüzü bozmasına 
meydan vermeden hür ve 
bağımsız bir şekilde barış içinde 
Anadolu’da yaşamak isteyen 
milletimizin Malazgirt Zaferi’nin 
945’ inci yıldönümünü tebrik 
ediyor, başta Büyük Komutan 
Alparslan olmak üzere, büyük 
zaferin tüm kahramanlarını 
minnet ve şükranla anıyorum.”

26 Ağustos 2016 Cuma



104  ■  

    Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali 
Karakütük ve yönetim kurulu üyeleri, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe 
girişimi sonrasında,  TBMM Başkanı 
Kahraman’a geçmiş  olsun ziyaretinde 
bulundu.

Dernek Başkanı Karakütük, kabulde, 
15 Temmuz günü Türkiye’ye yönelik 
gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünü 
kınadıklarını belirterek darbe teşebbüsü 
karşısında yargı olarak dimdik ayakta 
olduklarının altını çizdi. Karakütük, 
Türkiye’nin birlik ve beraberliği, millî irade, 
demokrasi ve hukuktan yana olduklarını dile 
getirdi. 

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bitlis’in 
Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK 
mensuplarınca yola döşenen el yapımı 
patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 
şehit olan beş askerden; şehit Jandarma 
Üsteğmen Ömer Bozkurt ile Elazığ’da İl 
Emniyet Müdürlüğüne PKK’lı teröristlerce 
bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 
şehit olan polis memuru Serhat Öztürk 
için Kocatepe Camii’nde ikindi namazını 
müteakiben düzenlenen cenaze törenine 
katıldı.

Törene, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi 
Akar, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Genelkurmay İkinci Başkanı Org. 
Ümit Dündar, kuvvet komutanları, TBMM 
İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, TBMM 
üyeleri, Emniyet Genel Müdürü Celalettin 
Lekesiz, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, 
şehitlerin meslektaşları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Şehit Jandarma Üsteğmen 
Ömer Bozkurt, Cebeci Askerî Şehitliği’nde; 
şehit Polis Memuru Serhat Öztürk, Karşıyaka 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YARGIDA BİRLİK 
DERNEĞİNDEN 
TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’A 
ZİYARET

TERÖR ŞEHİTLERİMİZE 

SON VAZİFE

19 Ağustos 2016 Cuma

19 Ağustos 2016 Cuma
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AFGANİSTAN'IN	BAĞIMSIZLIĞININ	
97'NCİ	YIL	DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Afganistan'ın bağımsızlığının 97'nci yıl 
dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona 
katıldı.
Resepsiyon, iki ülkenin şehitleri için saygı 
duruşunda bulunulması ve millî marşlarının 
okunmasıyla başladı.
TBMM Başkanı Kahraman, resepsiyonda 
yaptığı konuşmada, kardeş, dost 
Afganistan'ın istiklal ve bağımsızlık 
gününde bir arada olduklarını ifade ederek; 
"Ecdadımızın aynı coğrafyada yaşadığı 
zamanlarda tesis edilen dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerimiz, Mevlana Celaleddin-i Rumi 
gibi İslam âlemine ve dünya milliyetine 
mal olmuş olan kültürel değerlerimizle 
güçlenmiş yakın münasebet, 1 Mart 1921 
tarihinde imzalanan Türk-Afgan ittifak 
anlaşmasıyla ahdî bir temel kazanmıştır. 
Böylece Afganistan, TBMM'yi, hükümetini 
tanıyan ikinci devlet ve Türkiye Büyükelçiliği 
de Kabil'de açılan ilk diplomatik temsilcilik 
olmuştur." dedi. 

Söz konusu tarihî anlaşmanın, Cumhuriyetin 
ilanından yaklaşık ikibuçuk yıl önce TBMM 
hükümetinin ortak sınırımız bulunmayan 
bir ülkeyle imzaladığı ilk anlaşma olması 
bakımından özel bir öneme sahip olduğunu 
belirten Kahraman, "Tarihî süreç içerisinde 
Türk ve Afgan halkları arasındaki manevi 

varlık kopmamış, güçlenmiş iki dost ve 
kardeş halk birbirlerinin sevinçlerini ve 
kederlerini daima paylaşmışlardır. Geride 
bıraktığımız iki yıl, hem Afganistan hem 
Türkiye-Afgan ilişkileri bakımından çok 
önemli gelişmeleri içeren bir dönem 
olmuştur. 2014 yılında Afganistan'da seçilmiş 
sivil bir yönetim ilk kez yerini yine seçimle 
gelen başka bir sivil yönetime devretmiştir. 
Seçimlerin ardından kurulan millî birlik 
hükümeti de Afgan kardeşlerimizin birlik ve 
beraberliğinin göstergesini teşhir eden çok 
önemli bir sembol halini almıştır" ifadesini 
kullandı.

Afganistan'ın müreffeh bir ülke olması hedefi 
doğrultusundaki gayretlerinin, başarılarının 
Türkiye'de memnuniyet yaratacağını 
kaydeden Kahraman, 2001 yılından bu yana 
Afganistan'ın kalkınması için Türkiye'nin 
yürüttüğü yardım programlarının, bugüne 
kadar bir ülkeye gerçekleştirdiği en kapsamlı 
dış yardım programını teşkil ettiğini dile 
getirdi.

Türkiye'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği 
proje sayısının 850'yi aştığını belirten TBMM 
Başkanı Kahraman, "34 vilayette kardeş 
Afgan halkının tamamına eğitim, sağlık, 
alt yapı ve kapasite oluşum alanındaki 
yardım faaliyetlerimizi ulaştırma çabamız, 
önümüzdeki dönemde de sürecektir." dedi. 

19 Ağustos 2016 Cuma 
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 
15 Temmuz'da Türkiye'ye kara bir gün 
yaşattığını dile getiren Kahraman, 
konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Ne zaman ki gelişmekte olan bir ülke, 
zıplamaya hazırlanıyor, bir de bakıyorsunuz 
ayağına çelme takıyorlar. Bunu dünyada 
hiç bir ülkede göremezsiniz. 15 Temmuz 
bir karanlık gece, ama elhamdülillah kısa 
bir zamanda, aynen normal hayata avdet 
ettik. Bunda değerli Cumhurbaşkanımızın, 
Recep Tayyip Erdoğan Bey'in çok büyük 
emeği var ve diğer bir pay sahibi kahraman 
bir insanımız daha var, o da Genelkurmay 
Başkanımız Hulusi Akar. Millet devletsiz, 
devlet ordusuz olmaz. Biz orduya 
'peygamber ocağı' deriz. Bazı subay elbisesi, 
asker elbisesi giymiş teröristler çıktı ve fakat 
kısa zamanda bertaraf oldular ve millet 
darbeyi yendi."

Darbe girişiminin kazara başarılı olması 
durumunda sadece Türkiye'nin değil, bütün 
bölgenin ve dünyanın dengelerinin altüst 
olacağına dikkati çeken Kahraman, "Bu 
herhangi bir imamın yapacak olduğu bir 
organizasyon değil. Demin geldiğimde, Orta 
Asya Cumhuriyetlerindeki büyükelçileri 

gördüm, tokalaştım. Lütfen maskenin 
arkasındaki yüzü iyi görsünler, her an 
Türkiye'deki 15 Temmuz onlarda da 
olabilir, lütfen gereken tedbirleri alsınlar. 
Çok dersler aldık, şunu rahatlıkla ifade 
ediyorum biiznillah Türkiye darbeleri tarihe 
karıştırmıştır ve tarihe gömmüştür. Halkta bir 
demokrasi şuuru oluşmuştur. Geçirdiğimiz 
bazı darbe dönemlerinde halk, böyle sokağa 
çıkmamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın davetiyle halk meydanları 
doldurdu ve darbeye 'hayır' dedi." diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten 
büyüktür" ifadesini hatırlatarak, bu sözün 
çok büyük manası olduğunun bilinmesi 
gerektiğine dikkati çeken Kahraman, "Birlikte 
olacağız, oyunların farkında olacağız, 
oyunlar maalesef bitmiyor. Afganistan, 
bunun sahnelendiği yerlerden biridir. 
Beraber olacağız, kardeş olduğumuzu hiç 
unutmayacağız, yan yana olacağız, yani 
bir, bir, bir değil '111' olacağız. Nice yıllar 
diliyorum, huzur içinde, barış içinde, inanç 
içinde, kardeşlik içinde çok güzel günlere 
Cenab-ı Hak’ın kavuşturmasını niyaz 
ediyorum." dedi.

GAZETECİ	MESLEK	
TEMSİLCİLERİ

Gazeteci meslek örgütleri 
temsilcilerinden oluşan heyet, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret 
ederek, FETÖ'nün darbe girişimi 
nedeniyle geçmiş olsun dileklerini 
sundu. 

Kahraman; Parlamento Muhabirleri 
Derneği Başkanı Göksel Bozkurt, 
PMD Genel Sekreteri Tülay Ağaoğlu, 
Radyo ve Televizyon Gazetecileri 
Derneği Başkanı Deniz Güçer, 
Diplomasi Muhabirleri Derneği 
Başkanı Mahmut Gürer, Ekonomi 
Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay 
Türker, Türkiye Haber Kameramanları 
Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve 
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 
Başkan Yardımcısı Arif Akdoğan'ı 
makamında kabul etti. 

02 Ağustos 2016 Salı
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BAŞKAN	KAHRAMAN,	RİZE'DE

28 Ağustos 2016 Pazar

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Rize'nin Fatih Sultan Mehmet tarafından 
fethedilişinin 555’ inci yılı kutlama 
etkinliklerine katıldı. Rize Valisi Erdoğan 
Bektaş ve Artvin Valisi Muhterem İnce 
tarafından karşılanan Kahraman, valiliği 
ziyaret ederek tören mangasını selamladı ve 
Şeref Defterini imzaladı. Kahraman, burada 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Ağustos 
1461'in Trabzon'un fetih tarihi olduğunu ve 
fetih şöleninin bu yıl ilk kez Rize Belediyesi 
tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, "Ceddimiz Fatih 
Sultan Mehmet Han, büyük bir orduyla 
geldiği Trabzon'u devlet olarak kendisine 
biatlarını bağışlaması dileğiyle Trabzon 
İmparatorluğu’nu fethetti. Trabzon'a bağlı 
Rize ve Artvin de aynı şekilde Osmanlı 
toprağı oldu. Dolayısıyla bu iki vilayetimizin 
kökü, tarihi 28 Ağustos 1461'dir." diye 
konuştu. 

Tarih şuurunu ve bilincini canlandırmak 
maksadıyla böyle bir kutlamayı yapanları, 

emek verenleri tebrik eden Kahraman, 
"Kökü olmayanın meyve vermesi mümkün 
değildir. Kökü olmayan ağacın kurumaması 
mümkün değildir. Kök tarihtir. Tarihimize 
sahip çıkacağız inşallah." ifadesini kullandı. 

Kahraman, Vali Bektaş ile görüşmesinin 
ardından Rize Belediyesini ziyaret ederek 
Belediye Başkanı Reşat Kasap ile bir araya 
geldi. Kahraman, Kasap'a, fetih şölenini 
tertipledikleri için teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, trafik kazasında 
hayatını kaybeden Abdurrahman ve Bekir 
Delihasan'ın Muradiye Beldesindeki cenaze 
törenine katıldı, daha sonra ÇAYKUR 
Cumhuriyet Çay Fabrikasına geçerek burada 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Rize'nin Fatih Sultan Mehmet tarafından 
fethedilişinin 555’ inci yılı kutlama 
etkinlikleri kapsamında Yenişehir Spor 
Salonu'ndaki törene katıldı. Saygı duruşu, 
İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan fetih şöleninde konuşan Kahraman, 
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15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye 
çelme takılmak istendiğini belirterek, 
"Güçleniyoruz, daha da güçleneceğiz. Bütün 
çelme takmalara rağmen, bütün kullandıkları 
ajanlara, teröristlere rağmen, Pensilvanya'da 
besledikleri nankör, hain, zalim satılmışlara 
rağmen, asker elbisesi giyip namlusunu 
kendi milletine çevirenlere, bütün dünyaya 
rağmen gelişmemizi devam ettireceğiz. 
Devam ediyoruz. Büyük bir coğrafyanın 
mesuliyetini taşıyoruz." diye konuştu. 

Kahraman, 15 Temmuz darbe girişiminin 
önlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın "Haydi meydanlara" çağrısının 
çok önemli olduğunu vurgulayarak, "16 
Temmuz'daki Türkiye'yi düşünebiliyor 
musunuz? İçten kargaşa, ekonomik 
çöküntü… Kalktı meydanlara geldi, partili 
partisiz gözetmeksizin millet meydanlara 
doldu ve darbeyi yendi. Şimdiye kadar eline 
bir kâğıt alan geçiyordu mikrofonun başına. 
'Darbe yaptık' tamam. Bundan sonra yok, 
yok böyle bir şey. Millete rağmen hareket 
muvaffak olamaz. Su sıkılmaz. Darbe dönemi 
bitti. Cenab-ı Hak bir daha böyle günler 
göstermesin." ifadelerini kullandı.

Şanlı bir maziye ve Fatihlere sahip bir neslin 
bunu bilmek zorunda olduğunu vurgulayan 
Kahraman, şöyle devam etti: 

“Fatih’i fetihler ile anlayacağız ve böylece 
gençlerimize yeni Fatihler olma noktasında 
hız vereceğiz. Kadıköy’de ‘DEVLİS’ diye bir 
derneğin ya da teşekkülün bir çalışmasını 
gördüm. Yani liseli devrimciler. Che 
Guevara’nın tişörtünü giymişler. Che 
Guevara, 39 yaşında öldürülen, bizzat 
kendisinin infazlar yaptığı bir katil kişilik, 
bir gerilla. Bolivya’da, Küba’da, Güney 
Amerika’da, Arjantin’de faaliyette bulunan 
bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, 
göğsünde olamaz, olmamalı. Bağı yok 
benimle. Köküm bir değil, tarihim bir değil. 
Benim kendi mefahirim var. Kendi insanlarım 
var. Onlarla övüneceğiz. Garip... Fatih’i 
dünya tanıyor da Türkiye tanımayacak.”

Türk tarihinde birçok zaferlerin yer aldığını 
vurgulayan Kahraman, zaferlerin kutlanması 
gerektiğini, Fatih Sultan Mehmet'in ise 
Osmanlı tarihindeki en önemli asker, 
siyaset ve devlet adamı olduğunu ifade 
etti. TBMM Başkanı Kahraman, Fatih Sultan 
Mehmet'in Yakup ismini alan bir Venedik 

casusu tarafından 
azar azar zehirlenerek 
öldürüldüğünü, sağlığında 
26 sefere çıktığını, 
bunlardan 12’ nci seferinin 
ise Trabzon'a olduğunu 
söyledi. 

Fatih Sultan Mehmet'in 
yaşamından kesitler 
de anlatan Kahraman, 
"Bir deha insandan 
bahsediyoruz. Osmanlı 
padişahları çok değerli 
insanlardı. Neden bu 
değerleri bilmiyoruz, 
öğrenmiyoruz." şeklinde 
konuştu. Fatih Sultan 
Mehmet tarafından 
Trabzon İmparatorluğu 
ile 28 Ağustos 1461'de 
Rize'nin fethedildiğini 
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TBMM BASIN, 

YAYIN VE 

HALKLA İLİŞKİLER 

BAŞKANLIĞINDAN 

BASIN AÇIKLAMASI 

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı, TBMM Başkanı Kahraman'ın 
Rize'de yapmış oldukları konuşmanın 
ardından çıkan haberler üzerine bir basın 
açıklaması yaptı. 

"TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman, 
28 Ağustos 2016 tarihinde, Rize'nin 
Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 
fethedilişinin 555. yılı dolayısıyla 
düzenlenen kutlama etkinliklerine 
katılmıştır. 

TBMM Başkanı Kahraman'ın, söz konusu 
toplantıda yapmış olduğu konuşmaya 
ilişkin bazı basın yayın organlarında 

yer alan haberler üzerine aşağıdaki 
açıklamanın yapılması zarureti hasıl 
olmuştur. 

Sayın Kahraman tarafından gerçekleştirilen 
konuşmada, Küba Sosyalist Devriminde 
yer alan bir şahsın değil, kendi millî 
değerlerimizi özümsemiş, ülkemizin 
müreffeh ve barış dolu aydınlık geleceğinin 
teminatı olan gençlerimize, tarihimizdeki 
binlerce kahraman ve önderin rol model 
olarak örnek alınabileceği ve takip 
edilebileceği tavsiye edilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

aktaran Kahraman, "Biz, Fatihlerin nesliyiz, 
ahfadıyız. Biz, esirlerin nesli değiliz. Biz 
esaret kabul etmeyiz. Fetihleri kutlayacağız. 
Coşku ile kutlayacağız. Gençlerimize Fatih'i 
anlatacağız, fetihleri anlatacağız." ifadesini 
kullandı. 

Fetih ruhuna sahip çıkılması gerektiğini 
vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti: 

"Dünya bizi, gelişmemizi istemeyerek 
engellemeye çalışıyor, çelmeler takıyor. Buna 
karşı güçlü olursak dururuz. İnşallah öyle 
olacağız. Biliyorsunuz; Fatih Sultan Mehmet 
Han gemileri karadan yürütmüştü. Şimdi 
onun torunu arabaları denizin altından 
yürütüyor. Trenleri köprünün üstünden 
yürütecek. Açılışını yaptık. Muhteşem bir 

köprü. Adı Ne? Yavuz Sultan Selim. Diğer 
köprü Fatih Sultan Mehmet. Dört dakikada 
körfezi geçiren köprünün adı ne? Osman 
Gazi. Tarihimize sahip çıkıyoruz. Tarihimize 
sahip çıkacağız. Sahte kahramanlara rağbet 
yok. Gerçek kahramanlara rağbet var. Fetih 
ruhuna önce Rize sahip çıkacak ve bu ruhu 
yayacağız." 

Kahraman, Türkiye'nin bir bütün olduğunu 
ve kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, 
"Parmaklar farklı ama tek bilektir. Bunu 
Yenikapı'da gördük. Parti farkı, bunlar 
dışarısının telkinidir. Biz bir bütünüz. Biz bir 
kardeşiz. Bu ruh içerisinde devam edeceğiz. 
O ruh ve duyguyu bozmayacağız. Devamı için 
gerekeni yapacağız." dedi. 

29 Ağustos 2016 Pazartesi
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ULUSLARARASI	MEDYA	TEMSİLCİLERİ	
TBMM’DE

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimiyle ilgili olarak Kırgızistan, 
ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, 
İtalya ve İngiltere’den basın kuruluşu 
temsilcileri, muhabir ve köşe yazarlarından 
oluşan uluslararası basın mensupları heyetini 
kabul etti.

Türkiye'de 15 Temmuz'da ülkenin tarihinin 
en alçakça terör teşebbüsüyle karşı karşıya 
kalındığını belirten Kahraman, halkın ve 
Meclisin karşı durmasıyla bunun çok kısa bir 
zamanda bertaraf edildiğini, demokrasinin 
ve milletin kazandığını dile getirdi.

Meclisteki siyasi partilerin de bu darbeye 
karşı tavır aldığını anlatan Kahraman, "Bir 
büyük çeteyle, bir terör örgütüyle karşı 
karşıyayız. Bu terör örgütüne FETÖ diyoruz, 
Fetullahçı Terör Örgütü. 40 seneye yakın 
bir çalışmayla inceden inceye toplumda 
yer bulmuş, yer tutmuş bir terör örgütü." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Dünya tarihinde çok ender görülen bir 
şekilde, Meclisin de darbe girişimi sırasında 
bombalandığını belirten Kahraman, milletin 

buna karşı durduğunu ve demokrasi imtihanı 
vererek, darbeyi önlediğini vurguladı. 

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ciddi kanıtların olduğu, FETÖ'nün suçlu 
olduğu, başında olduğu bir terör hareketi 
kesin olmakla beraber buna karşı bazı 
devletlerde, -'dostlarımızda' diyeceğim,- 
değişik davranışlar var. O olmamalı. Kendi 
iç yüzünü ortaya koymuş bir teröristle karşı 
karşıyayız. Dün ikiz kuleleri, Afganistan 
dağlarındaki mağaradan yönetip berhava 
eden terörist neyse, bugün Pensilvanya'da 
olan terörist de aynı durumdadır ve gerek 
insanlığın, gerek toplumun düşmanı 
olan bir kişidir. Elinde bir maske var. O 
maske; okullar, dernekler, vakıflar ve basın 
yoluyla kendisini barışçıl olarak topluma 
sunmaktadır. Oysa öyle değildir ve bunu 
Türkiye'de görmüş olduk. Türkiye bunu 
anladı ve tanıdı." 

Darbe girişimi sonrasında ilan edilen 
olağanüstü hal kapsamında kanun 
hükmünde kararnameler çıkarıldığını 
hatırlatan Kahraman, "Türkiyemizin aldığı 

26 Eylül 2016 Pazartesi
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tedbirler tamamen evrensel hukuka, mevcut 
anayasamıza, hukuka ve mevzuatımıza 
uygundur. Türkiye, demokratik bir hukuk 
devletidir. Herhangi bir kin, intikam duygusu 
olmaksızın adil bir teraziyle adaletin 
gerektirdiği ölçüde gereken çalışmalar 
yapılmaktadır, yapılacaktır." diye konuştu. 

FETÖ ile mücadelenin Türkiye'nin dış 
politikasının en önemli ve öncelikli 
konularından biri olduğuna işaret eden 
Kahraman, "Gün, dostlarımız bakımından, bu 
mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını 
göstermenin günüdür. Kaldı ki Türkiye'nin 
mücadele ettiği bu yapı, diğer ülkeler 
bakımından da potansiyel bir güvenlik 
tehdididir." değerlendirmesinde bulundu. 

Bu süreçte Türkiye'nin, Batıdan daha 
güçlü bir destek beklediğine dikkati çeken 
Kahraman, şöyle devam etti: 

"Fakat darbeyi kınama açıklamaları maalesef 
'darbecileri yargılarken insan haklarına 
riayet edin' uyarıları ve eleştirileriyle birlikte 
geldi. Bazı eleştiriler, mazur görülebilecek 
sınırları dahi aştı. Hükümetimizin darbeyi 
tezgahladığı iddialarını dile getirenlere dahi 
şahit olduk. Aklın böylesine sapması ve 
yanılması doğrusu hayreti mucip. Yüzlerce 
masum insanın hayatına kasteden darbe 
teşebbüsünün müttefiklerimiz tarafından 
önemsenmemesi, hatta 'cadı avcılığına 
soyunmayın' tarzında uyarılar yapılması 
bizi tabiatıyla çok şaşırtıyor. Uluslararası 
camiadan net biçimde demokrasi yanlısı, 
demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetin 
yanında duran bir tutum takınmasını 
beklemekteyiz. Aksine, darbeyi takip eden 
dönemlerde, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 
sorgulandığına dahi şahit olduk." 

Kahraman, Türkiye'nin, tarihinin en büyük 
badiresini atlattığını, krizlerle çevrelenen 
bir coğrafyada yer aldığına işaret ederek, 
tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin, 
bölgesi ve ötesinde barışın, istikrarın ve 
refahın yerleşmesi için aktif çaba gösteren ve 
her türlü fedakarlıktan kaçınmayan bir ülke 
olduğunu kaydetti. 

Suriye'de yaşanan olaylara da değinen 
ve bu ülkede büyük bir insanî trajedinin 
yaşandığını belirten Kahraman, gelişmiş 
ülkelerin bu trajedi karşısında sınıfta 
kaldıklarını vurguladı. 

Türkiye'nin Suriyeliler için "açık kapı" 
politikasını sürdürdüğünü ve mülteciler 
için bugüne kadar devlet bütçesinden 12 
milyar dolar harcama yaptığını hatırlatan 
Kahraman, uluslararası toplum tarafından 
bu kapsamda Türkiye'ye yapılan yardım 
miktarının ise beklentilerin çok altında 
seyrettiğini aktardı. 

Suriye'deki durumun, bölge güvenliğine 
ve dünya barışına açık bir tehdit teşkil 
ettiğini dile getiren Kahraman, "Siyasi 
sürecin tarafları bellidir. Müzakereler rejim 
ve muhalefet arasındadır. PYD gibi terör 
örgütlerinin ve sahte muhalefetin müzakere 
masasında yeri olmaması gerekir." ifadesini 
kullandı. 

Suriye sorununun çözümünde Rusya'nın 
rolünün önemli olduğunu kaydeden 
Kahraman, "24 Kasım'da yaşanan talihsiz 
uçak hadisesinden önce bu ülkeyle Suriye 
ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması 
konusunda bir anlayışa varmıştık. 
İlişkilerimizdeki ilerlemenin Suriye 
konusundaki diyaloğumuzu da olumlu 
etkilemesi için çalışıyoruz." dedi. 

Türkiye'nin, Suriye'deki Fırat Kalkanı 
Harekatı'na da değinen Kahraman, DAEŞ 
unsurlarının sınırdan uzaklaştırılmasının, 
Türkiye'nin her zaman öncelikli meselesi 
olduğunu belirtti. Kahraman, "Bu harekat, 
aynı zamanda, Türkiye'nin ulusal güvenliği 
bakımından son derece büyük önem 
arz eden bu bölgede, herhangi bir terör 
örgütünün melce bulmasına veya herhangi 
bir oldubittiye, Suriye halkının çoğunluğunun 
iradesi hilafına seyredecek tek taraflı 
gündemlere rıza göstermeyeceğinin de 
somut bir göstergesidir. Türkiye'nin bu 
çabası, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi 
birliğinin korunması zaviyesinden de büyük 
bir anlama gelmektedir." diye konuştu. 
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
TESK	HEYETİNİ	KABUL	ETTİ

03 Ağustos 2016 Çarşamba

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile 
yönetim-denetim kurulları ve mesleki eğitim 
kurullarından oluşan heyeti kabul etti. 

Çok üzücü bir darbe girişimi yaşandığını dile 
getiren Kahraman, milletin 20 saatte büyük 
bir badireyi atlattığını belirtti ve "Kim bilir 
ne kadar zaman olmuştu hazırlıkları? Her 
halde epey fazlaydı. Bazı ülkeler, üzüntü 
beyanlarını belirtiyorlar, mektup yazıyorlar. 
Acaba üzüntüleri, böyle bir darbeye maruz 
kalmış Türkiye için mi, yoksa bu kadar 
hazırlıkları boşa gitti diye mi? Hazırlıkları 
boşa gitti." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, milletin darbeyi 
yendiğini ifade ederek; 1960 darbesini 
yakinen bildiğini, Demokrat Parti’nin iktidara 
geldiği 1950 yılında millî gelir 435 lira iken, 
1960’ta 1.695 liraya çıktığını, 19 baraj 
açıldığını, dört üniversite daha açıldığını, her 

yönden kalkınan bir Türkiye ortaya çıktığı 
anda da bir darbeyle karşılaşıldığını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin gizli ya da açık, 
sonuçlanmış veya sonuçlanmamış 17. darbe 
girişimi olduğunu belirten TBMM Başkanı, 
darbeler döneminin artık kapandığını 
vurgulayarak, darbelerden önce toplumun 
hep buna hazırlandığını ve algı operasyonları 
yapıldığını belirtti. Kahraman, "Kötülüyorlar, 
hazırlıyorlar ve darbe yapıyorlar ama şimdi 
toplum uyandı, artık bu algı operasyonlarına 
kapalıyız. Türkiye ilerliyor. Gelişmemizi 
istemiyorlar ama gelişeceğiz. Biz büyük bir 
devletiz, şanlı bir mazimiz var." dedi.

Darbe girişiminde bulunanların asker 
kıyafeti giymiş teröristler olduğunu belirten 
TBMM Başkanı, yaraların çok kısa bir 
sürede sarılacağını, 15 Temmuz gecesi, 
milletin emaneti Meclisin sabaha kadar açık 
olduğunu, polisin ve basın mensuplarının da 
o gece çok başarılı bir imtihan verdiklerini 
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dile getirdi ve bir daha böyle günlerin 
yaşanmaması temennisinde bulundu.

Milletin inandığı kişi olan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkı o gece 

sokaklara çağırdığını ve milletin de bu sözü 
yerine getirdiğini belirten Kahraman, dış 
güçlerin Erdoğan'ı istemediklerini, onsuz bir 
Türkiye arzuladıklarına dikkat çekti. 

Bendevi Palandöken, yaklaşık 20 milyonluk 
büyük bir aileyi temsilen Mecliste 
bulunduklarını dile getirerek darbe girişimi 
sırasında bile Meclisin dimdik ayakta durarak 
çalışmasının önemine değindi. Esnaf ve 
sanatkârların her zaman darbelere karşı 
olduğunu, bundan sonra da karşı olacağını 

vurgulayan Palandöken, Türkiye'nin, "tek 
ülke, tek bayrak, tek vatan" üzerinde her 
zaman yaşayacağını ifade etti. Türk milletine 
geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar, şehitlere 
ise rahmet dileyen TESK Başkanı, "Bu ülke 
birlik, beraberlik ve huzur içerisinde daha 
nice yüzyıllar, dimdik ayakta duracaktır."dedi. 

TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
KILIÇDAROĞLU'NA	GEÇMİŞ	OLSUN	

DİLEKLERİNİ	İLETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 
telefonla arayarak, konvoyuna yönelik saldırı 
nedeniyle geçmiş olsun dedi. Kahraman, 
CHP konvoyunun Artvin'in Şavşat ilçesinden 

Ardanuç ilçesine gittiği sırada saldırıya maruz 
kaldığı haberlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu 
telefonla aradı ve yaşanan çatışmayla ilgili 
bilgi aldı.

25 Ağustos 2016 Perşembe
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
TÜRKİYE	BİLİMLER	AKADEMİSİ	HEYETİNİ	

KABUL	ETTİ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet 
Cevat Acar ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 
15 Temmuz'da bir faciadan, uçuruma 
yuvarlanmaktan kurtulduğunu belirterek, 
"Gösterdiğiniz tepki, bütünlük, beraberlik 
noktasındaki gayretiniz hepimizi memnun 
etti. Topyekûn millet olarak birleştik." 
dedi. Hiçbir siyasi görüş ileri sürmeksizin 
yekvücut halinde hareket edildiğini dile 
getiren Kahraman, TÜBA ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarının darbe girişiminde çok 
büyük hassasiyet gösterdiklerini, söz konusu 
darbenin önlenmesinde gerçek silahlı 
kuvvetlerimizin, polisimizin, halkımızın, 
basınımızın büyük pay sahibi olduğunu, 
ancak ülkemiz geliştikçe ve ilerledikçe 
önünün kesilmek istendiğini vurguladı 
ve bir daha böyle günlerin yaşanmaması 
temennisinde bulundu.

Mecliste dört siyasi partinin imzasıyla ortak 
bildiri yayımlandığını hatırlatan Kahraman, 
herkesin rozeti yerine yüreğini ortaya 
koyduğu bütünlük kültürüne ulaşıldığını, bu 
kültürün korunması gerektiğini, Türkiye’nin 

istikrarının dünya ve bölge barışı için de çok 
önemli olduğunu vurguladı.

TÜBA Başkanı Acar da ülkenin birliğine, 
dirliğine, demokratik düzenine karşı girişilen 
hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. 
TBMM'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini 
ifade eden Ahmet Cevat Acar, "Her zaman 
millî iradenin kalesi olan TBMM'nin ve 
Türkiye'nin demokratik hukuk düzeninin 
yanındayız. Her türlü terörist, illegal 
yapılanmayı ve kalkışmayı hiçbir zaman, 
hiçbir şartla kabul etmeyeceğimizi bir defa 
daha ifade ediyoruz." dedi. 

Türkiye'nin gelişimini ve bekasını hedefleyen 
politikalar ve uygulamaların her zaman 
yanında olacaklarını belirten Acar, bütün 
şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil 
şifalar diledi.  "Sayın Cumhurbaşkanından en 
alttaki devlet görevlilerine, TSK'nın anayasal 
düzene bağlı unsurlarına, polisimize, adsız 
kahramanlara en derin şükranlarımızı ifade 
ediyoruz. Ulusal mutabakatın geliştirilerek 
sürdürülmesi de önemli bir kazanım. Bunun 
sürmesi yararlı olacaktır." diyerek sözlerini 
tamamladı.

03 Ağustos 2016 Çarşamba
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    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 
yayımladığı mesajda, Türk milletinin, tarihi 
şan ve şerefle dolu asil bir millet olduğuna 
vurgu yaparak, İstiklal Savaşı’nın da şanlı 
tarihin en önemli safhalarından birini teşkil 
ettiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kahraman, “Milletimiz, 
mevcudiyetini korumak, devletini 
yaşatmak ve hürriyetine vurulmak istenen 
prangalardan kurtulmak için 20. yüzyılın ilk 
çeyreğinde büyük bir mücadele vermiştir. 
Dünyadaki bütün mazlum milletlerin 
misal aldığı şerefli bir mücadele sonunda, 
emperyalist zalimlerin milletimize biçtiği 
esaret kefeni yırtılıp atılmıştır. 

Ordu millet tanımına uygun olarak, kadın-
erkek, genç-ihtiyar, milletimizin her ferdinin 
cengâverliğiyle müstevlilerin emellerine 
ulaşması engellenerek, Anadolu’nun ebedî 
yurdumuz olduğu bir kez daha tescillenmiş 
ve tüm dünyaya ilan edilmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
başkomutanlığında Yunanlılara karşı 
kazanılan bu zaferle Anadolu’muz 
düşmandan temizlenmiştir. 30 Ağustos Zafer 
Bayramımızı kutluyor, aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum.”

    30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de 
tören düzenlendi. 

Tören; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, 
Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Tuğrul 
Türkeş, Veysi Kaynak, yüksek yargı kurumu 
başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet 
komutanları ve diğer devlet erkânının 
Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün 
mozolesine çelenk bırakmasının ve saygı 
duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra 
Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, 
burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. 

TBMM	BAŞKANI	
KAHRAMAN’IN	
30	AĞUSTOS	ZAFER	
BAYRAMI	MESAJI

30	AĞUSTOS	
ZAFER	BAYRAMI	

TÖRENİ
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01 Ağustos 2016 Pazartesi

BAŞBAKAN	YILDIRIM,	MHP	GENEL	
BAŞKANI	BAHÇELİ	İLE	GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ile Mecliste bir araya geldi. 

Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından 
basına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi 
Türkiye'nin büyük bir felaketin eşiğinden 
döndüğünü belirterek, darbe teşebbüsünün 
milletin siyasi iradeye, demokrasiye sahip 
çıkmasıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Hükümet, MHP ve CHP genel 
başkanlarının millî irade yanında kararlı 
şekilde yer almalarıyla önlendiğini belirtti.

"Tehlike bitmiştir denemez, bu yapı 
düşünüldüğünden çok daha derin bir yapıdır. 
Tamamen riskin ortadan kalkması biraz 
zaman alacaktır." diyen Başbakan Yıldırım, 
MHP'nin olağanüstü hal uygulamasında 

gösterdiği olumlu yaklaşım ve destekten 
dolayı MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 
teşekkür etti. 

OHAL'a dayalı olarak kanun hükmündeki 
kararnamelerin amacının, darbe 
teşebbüsüne yönelik risklerin bertaraf 
edilmesi, siyasetin normalleşmesi ve 
siyaset dışı girişimlerin ortadan kaldırılması 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu 
hususlarla ilgili çıkarılan ve bundan sonra 
yapılması düşünülen çalışmalar hakkında 
MHP Genel Başkanına bilgi sunduğunu, 
kendisinin de bu konulardaki düşüncelerini 
paylaştığını ifadeyle, verimli bir ziyaret 
gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti 
kaydetti.
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Başbakan Yıldırım, muhalefet partileriyle 
yapılan görüşmelerin gelecekte de 
devamının Türkiye'nin birliği, terörle 
mücadelenin başarıya ulaşması ve milletin 
birbiriyle kucaklaşması için önemli bir fırsat 
oluşturacağının bir kez daha görüldüğünün 
altını çizerek MHP Genel Başkanı Bahçeli ve 
çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 

Başbakan Yıldırım, "İdam konusunun 
görüşmede gündeme gelip gelmediğinin" 
sorulması üzerine, bu konuların 
görüşülmediğini, anayasa değişikliği konusunda 
partilerin görevlendirecekleri milletvekilleri 
marifetiyle çalışmaları sürdüreceklerini, bu 
çalışmaların genel başkanlara arz edileceğini 
belirtti ve söz konusu çalışma için sürenin 
başladığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, "Tehlikenin bitmediğini 
söylediniz. Tehlikeden kasıt burada ordu 
içindeki birtakım unsurlar mıdır, aktif 
unsurlar mı vardır?" sorusu üzerine 
"Yaşadığımız 15 gün bize şunu gösterdi. 
Bu yapı, darbe teşebbüsüne katılanlarla 
sınırlı değil. Daha derinlere gidiyor, çok 
daha büyük potansiyeli içeriyor. Onun 
için mutlaka bu konudaki çalışmalarımızı 
rehavete kapılmadan devam ettirme ihtiyacı 
var. Bunun için biz bu kararnameleri, KHK'ları 
çıkarıyoruz. Bununla ilgili muhtemel riskleri 
kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Başbakan Yıldırım ile Çankaya Köşkü 
davetinden sonra bugün de görüşme 
imkânının ortaya çıktığına işaret ederek, 
Başbakan Yıldırım'ın, 15 Temmuz'dan 
bugüne kadar geçen süre içinde özellikle 
OHAL uygulamaları ve ilgili kanun 
hükmündeki kararnameler üzerinde 
görüşlerini aldığını aktardı ve "Çok verimli 
bir görüşme oldu. OHAL uygulaması inşallah 
başarıyla devam edecek ve Türkiye her 
türlü darbe tehdidinden kısa süre içerisinde 
kurtulacaktır. Buna inanıyoruz. Kendilerine 
başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, size yönelik olanların da içinde 
bulunduğu bazı davaları geri çekmesini nasıl 
karşılıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dokunulmazlıkların 
kaldırılmasıyla açılmış olan davaları 
çekmesi, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de 
yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak 
normalleşme sürecine ve partiler arasındaki 
birlik, beraberlik, dayanışmaya katkı 
sağlayabilecek olumlu, güzel bir yaklaşım 
olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum." 
dedi. 
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CHP	GENEL	
BAŞKANI	
KILIÇDAROĞLU,	
AVRUPA	KONSEYİ	
GENEL	SEKRETERİ	
JAGLAND	İLE	
GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn 
Jagland ile TBMM'de bir araya geldi. 

Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekilleri 
Engin Altay ve Levent Gök ile Genel Başkan 
Yardımcısı Öztürk Yılmaz  katıldı. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, 
görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 
TBMM'de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Avrupa Konseyi 
olarak Mecliste bulunduklarını ve amaçlarının 
Türkiye'deki kurumlara desteklerini ifade 
etmek olduğunu belirtti.

Jagland, "Türkiye çok önemli bir süreçten 
geçti, geçiyor. Tanklar insanların üzerine 
sürüldü, insanlara ateş edildi. Uçaklar Meclisi 
bombaladı ve siyasi güç ele geçirilmeye 
çalışıldı. Avrupa Konseyi olarak bu girişimin 
başarısız olmasından son derece memnuniyet 
duymaktayız. Çünkü şayet böyle bir girişim 
başarılı olsaydı, Avrupa Konseyi'nin Türkiye 
üyeliği askıya alınmak durumunda kalacaktı." 
diye konuştu. 

Türkiye'nin şu an tekrar birlik olduğunu, bu 
birlik noktasında siyasi partilerin öneminin 
de büyük olduğunu dile getiren Jagland, 
"Olağanüstü hal, Meclisin çalışmasının 
durması veya siyasi partilerin çalışmayı 
bırakması anlamına gelmemektedir. Biz, 
Avrupa Konseyi olarak her zaman Türkiye 
ile birlikte çalışmaya hazırız. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'ndeki güvenceler 
dâhilinde söz konusu süreçlerin Türkiye'de 
yürütüleceğine inancımız büyüktür. Yine bu 

süreçte siyasi partilerin önemi çok yüksektir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de 
sağladığı güvenceler dâhilinde bu süreç 
yürütülmeye devam edilecektir." ifadesini 
kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 
Jagland ile son derece verimli bir görüşme 
yaptıklarını belirterekTürkiye'de demokrasiye 
ve parlamenter sisteme karşı yapılan saldırıyı, 
darbe girişimini, tüm siyasi partilerin, sivil 
toplum kuruluşlarının ve halkın birlikte 
mücadele ederek engellediğinin altını 
çizdi. Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine ayrıntılı olarak anlattığını 
belirterek "Parlamentonun, üzerine bombalar 
yağarken, kurşunlar sıkılırken açık kaldığını 
ve görevini yaptığını ifade ettim. Eğer 
darbe girişimi başarılı olabilseydi bugün 
Türkiye'de bir iç savaşın olabileceğini, çok 
sayıda insanın yaşamını yitirebileceği bir 
tablonun ortaya çıkabileceğini aktardım. 
Kendisi bana Türkiye'de yaşanan olaylardan 
büyük kaygı duyduklarını, demokrasinin 
gelişmesi açısından Konsey olarak her türlü 
katkıyı vereceklerini, darbe girişimcileriyle 
hukuki mücadele yapılırken, bunun 
hukukun üstünlüğü bağlamında ele alınıp 
değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. 
Aynı düşünceleri paylaştık. Dolayısıyla 
kendisinin Türkiye'nin yaşamış olduğu 
bu büyük olay dolayısıyla bize gelmesi, 
bizleri dinlemesi ve görüşlerimizi sorması 
bizim açımızdan da, Türkiye açısından da 
önemlidir. Kendilerine teşekkür ediyorum." 
değerlendirmesinde bulundu.

04 Ağustos 2016 Perşembe
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ALMANYA	
DEVLET	
BAKANI,	
TBMM'Yİ	
ZİYARET	

ETTİ

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, Almanya 

Federal Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde Devlet 

Bakanı Michael Roth ve 
beraberindeki heyetle görüştü.

Yeneroğlu, görüşmede, Türkiye ve Almanya 
ilişkilerinin derinlikli bir yapıya sahip 
olduğunu belirterek, bunda Almanya'da 
yaşayan 3 milyon Türk vatandaşının 
etkisinin bulunduğunu ifade etti. "Türkiye 
ve Almanya'nın ilişkileri güncel bazı 
konjonktürel gerginliklere kurban edilecek 
nitelikte değil." diyen Yeneroğlu, farklı 
değerlendirmeleri, yanlış anlaşılmaları 
birebir görüşmelerle bertaraf etme 
konusunda iki tarafın da hassasiyet 
gösterdiğini kaydetti. 

Yeneroğlu, Türkiye gündeminin Almanya 
kamuoyunca yakından takip edildiğine 

dikkati çekerek, "Biz her zaman 
Almanya'daki hassasiyeti yakından takip 
ettik. Konuyla ilgili Türkiye'nin dışarıdan 
yapılan değerlendirmeler hususunda, yakın 
partnerlerimizin değerlendirmelerini ciddiye 
aldık. Meseleleri, görüşme ve müzakereler 
yoluyla daha anlaşılır hale getireceğimizi 
düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Cizre'deki terör saldırısında şehit düşen 
polislere rahmet dileğinde bulunan 
Yeneroğlu, birçok terör örgütünün el 
birliğiyle Türkiye'ye saldırdığını ancak 
muhalefet ve iktidarın da siyasi istikrarı, 
ekonomik refahı korumak için terörle 

26 Ağustos 2016 Cuma
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mücadelede kararlılıkla ve bir bütün olarak 
hareket ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin 
terör belasından kurtulması için millet, 
devlet bütünlüğüyle mücadelenin 
devam edeceğini ifade eden Yeneroğlu, 
"Kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelede, 
müttefiklerimizin yanımızda olmasından 
ve bizlere ifade ettikleri yaklaşımlarından 
dolayı teşekkür ediyoruz. Farklı hususlar 
var, bu hususları da görüşmelerde 
değerlendireceğiz." dedi. 

Devlet Bakanı Michael Roth da, Türkiye'de 
bulunmaktan, TBMM'yi ziyaret etmekten 
büyük memnuniyet duyduğunu 
vurgulayarak, "Korkunç darbe girişimine 
maruz kalan Meclis binalarını göreceğim. 
Saldırı Ankara'da Mecliste gerçekleşti. 
Meclis, demokrasinin kalbidir. Geri 
püskürtülen darbe girişimi Türkiye'nin 
tarihinde önemli bir kesit oluşturacaktır, aynı 
zamanda Avrupa tarihinde de önemli bir 
kesit oluşturacaktır." diye konuştu. 

Demokrasilerde değişimin seçimlerle 
yapılacağını, hükümetlerin şiddet yoluyla 
görevden alınamayacağını ifade eden Roth, 
"Sizinle birlik, dayanışma içinde olduğumuzu 

temin etmek isterim. Demokraside güçlü 
olan haklı durumda olmamalıdır. Hukukun 
üstünlüğü burada geçerli olmalıdır. Bağımsız 
adalet ve özgür medya, demokrasilerde 
esaslı unsurlardır. Özgürlük, demokrasi 
çerçevesinde insanların yaşayabilmesi 
için vatandaşların güvenliğinin sağlanması 
gerekiyor. 

Terör saldırıları nedeniyle bir kez daha 
taziyelerimizi ifade ederiz. Hiçbir Avrupa 
ülkesi Türkiye kadar terör saldırılarına 
maruz bırakılmamıştır. Terörizm özgürlüğü, 
toplumları, demokrasileri hedef almaktadır. 
Terörizme karşı birlik halinde mücadeleyi 
sürdürmemiz gerekiyor. Almanya'nın, 
Türkiye'nin yanında her zaman omuz omuza 
olduğunu, dayanışma içinde olduğunu size 
temin etmek isterim. Birbirimiz hakkında 
değil, birbirimizle konuşalım. Dostlar 
arasında olduğu gibi açık sözlerle ve dürüst 
konuşalım." 

Yeneroğlu da, Türkiye'de darbe 
teşebbüsüyle anayasal düzenin, devletin 
varlığının, devletin korumakla mükellef 
olduğu özgürlüklerin saldırıya uğradığını 
vurgulayarak, şu hususları kaydetti:
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"Batı demokrasi tarihlerinin hiçbirinde bu 
şekilde saldırıya uğrayan ülke yoktur. Türkiye 
temel referansları olan demokrasiden, 
hukuk devleti ilkelerinden, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin (AİHS) referans 
olarak kabul edilmesinden vazgeçmemiştir. 
Türkiye özgürlük, güvenlik dengesini koruma 
noktasında olağanüstü hassasiyeti her 
gün terör eylemlerinin olduğu ortamda 
bile sürdürmektedir. Türkiye'de hukuk 
devletinin korunması, özgürlüklerin 
korunması devletin kendi varlığını 
korumasıyla ilintilidir. Devletin kendi varlığını 
koruyamadığı sürece özgürlükleri koruması, 
mümkün değildir. Yargı bağımsızlığı da bu 
çerçevede değerlendirilmelidir. Batı Avrupa 
kamuoyunda bu meselelerle ilgili farklı 
değerlendirmeler var. Bağımsız adalet ve 
özgür medya Türk demokrasisini tanımlayan, 
en temel niteliklerinden birisidir. Özgür 
medya Türk demokrasisi ve medyasını 
tanımlayan bir durumdur." 

Yeneroğlu, basın özgürlüğünün sınırsız 
olmadığını, AİHS'nin 17'nci maddesinde 
basın özgürlüğünün ve diğer özgürlüklerin 
kötüye kullanılması durumundaki 
tedbirleri içerdiğini anımsatarak, "Basın-
yayın araçlarının teröre teşvik için 
kullanılabildiğini, demokratik devletlerin 
bu konuda tedbir alması gerektiğini, 
demokrasinin varlığının korunmasının 
hak değil sorumluluk olduğunu ve bu 
çerçevede Avrupalı partnerlerimizden farklı 
düşünmediğimizi görüşmek için bir araya 
geldik." dedi. 

Alman Bakan Roth, Yeneroğlu'nun 
ifadelerinde yer alan "Batı" ifadesine dikkati 
çekerek, "Bizler, ülkelerimiz, hem ittifak 
halinde hem de üyeleri olduğumuz Avrupa 
Konseyi, NATO'da önemli partnerler değil 
miyiz? Doğu, Batı kavramları nerede bitiyor? 
Zira hepimiz aynı inançtan hareket ediyoruz, 
ortak değerlerimiz, güvenlik anlayışımız var. 
Basın özgürlüğü, demokrasi, insan hakları 
gibi temel değerler itiraz etmeyeceğimiz 
mutabık olduğumuz konular. Türkiye, AB 
üyeliği yolunda ilerlerken 'Batı' kavramını 
paylaşmıyor muyuz? Ben, sizi bilhassa Batılı 
olarak görüyorum." değerlendirmesinde 
bulundu. Roth'un değerlendirmesi üzerine 
Yeneroğlu da "Batı" kavramını coğrafi 
anlamda kullandığına işaret ederek, 
"Türkiye, 1949 yılından beri Avrupa Konseyi 
üyesi, 1962'den beri AB'ye başvurusu olan 
bir ülke, NATO'nun önemli partneridir. 
Türkiye bu boyutuyla Batılı bir ülkedir. Aynı 
zamanda Türkiye tüm farklılığı, zenginliğiyle 
köprü konumunda bir ülkedir. Batı ile 
Doğuyu coğrafi anlamda birleştiren bir 
ülkedir. Türkiye'nin bazı sıkıntıları da coğrafi 
konumundan kaynaklanmaktadır." dedi. 

Görüşmenin ardından, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Yeneroğlu, konuk bakan ve beraberindeki 
heyete, Meclisin 15 Temmuz FETÖ'nün 
darbe girişiminde hasar gören kısımlarını 
gezdirdi. 
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TBMM	BAŞKANVEKİLİ	BAHÇEKAPILI,	
TERÖR	MAĞDURU	KIZ	ÇOCUKLARI	İLE	

BULUŞTU

04 Ağustos 2016 Perşembe

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Kadın Aile 
ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ile birlikte 
Şırnak, Mardin ve Cizre ilçelerinden gelen 
terör mağduru kız çocukları TBMM Tören 
Salonu'nda konuk etti.

Bahçekapılı, terör mağduru kız çocukları 
Mecliste görmekten duyduğu memnuniyeti 
ifadeyle; Meclisin, Türkiye'nin kalbi 
olduğunu, vücut için kalp ne kadar 
önemliyse TBMM’nin de Türkiye 
Cumhuriyeti için o kadar önemli olduğunu 
vurguladı.

Bağımsızlık ve hürriyetin hava, su ve 
ekmek gibi hayati olduğu vurgusunu yapan 
Bahçekapılı, "Çok şükür, bağımsız bir 

devletimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin en 
büyük sembolüdür. Hepimiz buraya sahip 
çıkmak zorundayız. Kimse çıkıp TBMM'yi 
tek başına sahiplenemez. Buranın sahibi 
sen, ben, o; yani hepimiziz. Doğudan, 
Batıdan, Güneyden, Kuzeyden gelerek İstiklâl 
Savaşı'na katılan her insanımız, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini kurmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran 
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 
kararlarını burada aldılar, kanunları burada 
yaptılar. Ordumuzun başkomutanını buradan 
seçtiler. Hatta milletvekilleri bizzat cepheye 
giderek savaştılar. Bu nedenle dünyada 
"Gazi" unvanı olan tek Meclis, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisidir. Dünyada TBMM'den 
başka "Gazi" unvanı olan Meclis yoktur. 
Sizler de büyüdüğünüz zaman burada 
görev yapabilirsiniz. Bizlerin yerinde sizler 
oturabilir, benim olduğum kürsüde sizler de 
konuşabilirsiniz. TBMM'nin kapısı herkese 
açıktır. Herkes çalışarak, gayret ederek 
kendisine açık olan bu kapılardan girebilir ve 
hedeflerine ulaşabilir. Burası insanlarımızın 
sıkıntılarını giderme, sorunlarını çözme 
merkezidir." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz FETÖ darbe girişimine değinen 
Bahçekapılı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Hepiniz darbe kavramı ile küçük yaşta 
tanıştınız. Ordumuzun içinde yuvalanmış, 
adına Fetullahçı terör örgütü denilen 
asker kıyafeti giymiş teröristler, ülkemizi 
kana bulamak istedi. Sizler de her şeyi 
televizyonlardan canlı canlı izlediniz. TBMM 
bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
Millî İstihbarat Teşkilatı, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Harekât Daire Başkanlığı, TÜRKSAT Uydu 
Merkezi bombalandı. 

Ama halkımız tankların karşısına çıkarak, 
helikopterlere sinelerini siper ederek şehit 
oldular. Onlar sizlerin daha güzel bir ülkede 
daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilmeniz 
için kendilerini feda ettiler. Hepsine 
Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad 
olsun. Mekânları cennet olsun. Bizim başka 
ülkemiz, başka bir devletimiz yok. Burada 
barış içinde birlikte yaşamak zorundayız. 
Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak hepimizin 
hakkı. Bunu birlikte başaracağız. Daha çok 
çalışarak, daha çok üreterek, dünyanın 
en saygın, en müreffeh, en gelişmiş 
ülkesini birlikte meydana getireceğiz. 
Bugün çektiğimiz sıkıntıların, yarının 
güzel Türkiyesinin müjdecisi olduğuna 
inanıyorum." 

Konuşmanın ardından terör mağduru kız 
çocukları, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur 
Bahçekapılı ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu 
ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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TBMM	BAŞKANVEKİLİ	
HAMZAÇEBİ'NİN	KABULÜ

10 Ağustos 2016 Çarşamba

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Ankara 
Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Bir milleti millet yapan en önemli unsurun 
kültür olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, 
geleneksel kültürel değerleri yaşatmak, 
korumak üzere kurulan Ankara Kulübü 
Derneği'ni kutlayarak "Kuruluşu, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 
olan bir dernektir. Seğmenlik kültürü sadece 
Ankara'da değil, aslında bütün Anadolu'da 
hâkim olan kültürdür. 15 Temmuz gecesi 
teşebbüs edilen darbe meselesinde aslında 
sokaklara çıkan halkımız, vatandaşımız bir 
seğmenlik kültürü, bilinciyle sokaktaydı. 
Yani bu bilinç, kültür, o darbeyi yenmiştir." 
ifadelerin, kullandı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün sadece 
Cumhuriyet tarihinde değil, ulusun tarihinde 
çok önemli bir olay olduğuna işaret eden 
Hamzaçebi, şöyle devam etti: 

"Bütün Cumhuriyet kazanımlarımızın 
ortadan kaldırılmasını hedefleyen, sadece 
parlamenter sistemi, demokrasinin diğer 
kurumlarını ortadan kaldırmaya yönelik 
değil, Cumhuriyetin temel değerlerini de 
hedefine koymuş olan, başta laiklik olmak 
üzere bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti ayakta 
tutan bu temel değerleri yok etmeye 
yönelmiş olan bir teşebbüstü. Dolayısıyla 
bunu herhangi bir darbe teşebbüsü olarak 
isimlendirmeyi doğru bulmuyorum. 
Başarısızlığa uğramış olan bu teşebbüsü 
hiç kimse hafifletmemeli. Bu çok ciddi bir 
tehlikeydi. Bu tehlike bugün için atlatılmıştır, 
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ancak bu tehlikenin doğmasına neden olan 
FETÖ halen tamamen ortadan kaldırılabilmiş, 
bütün unsurlarıyla devlet kurumlarından 
ayıklanabilmiş değildir. Bir kere bunu 
hepimizin, bütün toplumun çok iyi bilmesi 
gerekir. Dolayısıyla darbe teşebbüsünde 
bulunan bu örgütle Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, demokrasimiz, demokratik 
devletimiz mücadele etmek zorundadır." 

Hamzaçebi, olağanüstü hallerin olağanüstü 
tedbirler gerektirdiğini, ancak Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti 
olduğunu, bu tedbirleri alırken hukukun 
temel ilkelerinden hiçbir şekilde ayrılmamak 
gerektiğini kaydetti. 

"Zaman zaman yapılan tasarruflarda 
yanlışlar olabilmekte, OHAL düzenini kendi 
siyasi meseleleri için kullanmak isteyen alt 
kademede birtakım siyasetçiler, yöneticiler 
çıkabilmektedir." diyen Hamzaçebi, buna son 
derece dikkat etmek gerektiğini belirtti ve 
OHAL'in hiç kimse için bir fırsat olmadığını 
vurguladı. Akif Hamzaçebi, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"OHAL sadece ve sadece bu örgütle 
mücadele için kullanılabilecek bir araçtır. 
Bu aracı başka hedefler için bir araç olarak 
kullanmayı kesinlikle reddediyorum. Bu 
örgütün devlet, toplum hayatımıza darbe 
teşebbüsü öncesinde verdiği zararlar vardır. 
Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk gibi 
kumpas davaları olarak isimlendirdiğimiz 
davalarda, bu toplumun en seçkin 
insanlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en 
değerli komutanlarını yok etmeye yönelik 
bir eylem yapılmıştır. Bu davalar, doğrudan 
doğruya bu girişimin adıdır. Hiçbir temeli 
olmayan bu davaların daha sonra uydurma 
delillerle açıldığı, hiçbir geçerli evrensel 
hukuk değerlerine dayalı bir delili olmadığı 
çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şimdi 
hemen süratle yapılması gereken, kumpas 
davaları olarak isimlendirdiğimiz bu davalarla 
geleceği karartılan, hayatlarının beş yılı 

çalınan bu insanlara, kamu görevlilerine ya 
da kamu görevlisi olmasa dahi bu toplumun 
bir ferdi olan bu insanlara, yasa ile bir hak 
iadesinde bulunmaktır. Kumpas davaları 
mağdurlarının hukuksal haklarının iadesi 
şimdi en temel, en öncelikli konulardan 
birisidir." 

"Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki 
Balyoz davasında mahkûm edilmiş bazı 
komutanlara görev verilmiştir, çok doğru 
bir şey yapılmıştır. Bu komutanlar, o kamu 
görevlileri, bu milletin onurlu fertleri, 
insanlarıdır." ifadelerini kullanan Hamzaçebi, 
"Hiçbir zaman onların onurları, o davalarla 
zedelenmemiştir. Şimdi onurları çok daha 
güçlenmiştir ama devlete düşen görev, 
yasa ile bu insanlardan özür dilemektir. 
Devletlerde özürler yasayla olur. Haklar iade 
edilecektir." dedi. Hiçbir yasanın kaybedilen 
beş yılı geri getirmeyeceğini bildiklerini 
anlatan Hamzaçebi, hiçbir yasanın Yarbay Ali 
Tatar'ı, Kuddusi Okkır'ı geri getirmeyeceğini, 
ancak devletlerin yasayla özür dilediğini 
bildirdi. 

TBMM'yi bu konuda ilgili yasayı çıkarmaya 
davet eden Hamzaçebi, bu konuda CHP'li 
milletvekili arkadaşlarıyla verdiği ve darbe 
mağdurlarının hukuksal haklarının iadesi 
hakkında kanun teklifi ile kumpas davaları 
nedeniyle hakları ellerinden alınan kişilerin 
haklarının iadesi hakkında kanun teklifi 
bulunduğunu anımsattı. 

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, "Hükümet 
arzu ederse, kendisi de bir tasarı elbette 
getirebilir. Bu sözünü ettiğim teklif, bu hafta 
veya önümüzdeki hafta değerlendirilebilir 
ama Meclis tatile girmeden darbe 
mağdurlarına, özellikle de kumpas 
mağdurlarına haklarını iade edecek yasal 
düzenlemeyi mutlaka yapmak gerekiyor." 
diye konuştu. Dernek Başkanı Özaslan ise 
FETÖ'nün darbe girişimine karşı Meclisin dik 
duruşundan dolayı teşekkürlerini sundu.
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NATO	GENEL	SEKRETERİ	
STOLTENBERG,	TBMM'DE

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 
TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile 
görüştü. 

Görüşmede, AK PARTİ Rize Milletvekili 
Osman Aşkın Bak ve TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu da hazır bulundu. 

Görüşmenin ardından Stoltenberg, 
Hamzaçebi ve Bak eşliğinde FETÖ'nün darbe 
girişimi sırasında Meclisin bombalanan 
yerlerini gezdi. 

Burada açıklamalarda bulunan Stoltenberg, 
Meclisin bombalanan yerlerini görmenin son 
derece duygulandırıcı olduğunu belirterek, 
Meclise gelip, Türk halkının demokrasiyi 
korumak için neler yaptığını görmenin 
gerçekten çok etkileyici olduğunu söyledi. 
Stoltenberg, şöyle devam etti: 

"Buraya gelip, burada, bu durumu birebir 
yaşamış insanlardan bu deneyimi duyuyor 
olmak etkileyici. Bu darbe girişiminin 
yalnızca Türk demokrasisine değil aynı 
zamanda NATO müttefiklerinin, NATO 
değerlerinin kalbine yapılmış bir kalkışma 
olduğunu düşünüyorum. Bu darbe 
girişiminin ilk saatlerinde doğrudan 
siyasi liderlerle görüşmek benim için çok 
önemliydi. 

Bu yaptığımız görüşmeler sırasında darbe 
girişimini kınadım ve Türk halkıyla ne kadar 

dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettim. 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatım 
oldu hemen darbe girişiminin sonrasında... 
Dolayısıyla tekrar buraya gelip, burada 
demokratik kurumların korunmasının ne 
kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha 
gördük. Bu ziyareti gerçekleştirmek bizim 
için çok mühimdi." 

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi ise Türk 
demokrasisinin 15 Temmuz darbe girişimi 
karşısında çok başarılı bir sınav verdiğini ve 
darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmasını 
engellediğini söyledi. 

"Şu bir kez daha ortaya çıkmıştır ki 
demokrasilerde en büyük güç, daima 
demokrasiye inanmış olan millettir." diyen 
Hamzaçebi, demokrasiye inanmış olan 
insanların, inançları, yürekleri karşısında 
tankların çelik zırhlarının, uçakların 
bombalarının hiçbir şey ifade etmediğini 
kaydetti. 

Hamzaçebi, NATO Genel Sekreteri 
Stoltenberg'in, darbe girişimi karşısında Türk 
halkının gösterdiği büyük direnç, TBMM'nin 
ortaya koyduğu duruşa destek vermek 
amacıyla ziyaretinden dolayı son derece 
mutlu olduklarını belirterek, TBMM adına 
kendisine teşekkür etti. 

09 Eylül 2016 Cuma
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İRAN	DIŞİŞLERİ	BAKANI	
TBMM'DE

Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan İran 
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ile 15 Temmuz’da 
FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe 
girişiminde Meclisin bombalanan yerlerinde 
incelemelerde bulundu ve yaşananlar 
hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan İran Dışişleri 
Bakanı Zarif, TBMM'yi ziyaret etmeyi bir 
görev olarak gördüğünü ifade ederek 
ziyaretinin Türk halkının ve demokrasinin 
yanında olduklarını gösterdiğini belirtti. 
Zarif, "Türk halkının temsilcilerinin desteği, 
Cumhurbaşkanının yönlendirmesiyle 
ispat ettiler ki zorla, cebirle kesinlikle 
demokrasinin önüne geçilmez. Türk halkının 
sokaklara çıkması, halkın iradesinin bütün 
güçlerden üstün olduğunu bir kez daha 
gösterdi." dedi. 

Darbe girişimini ilk anlardan itibaren 
kınadıklarını vurgulayan Zarif, İran'ın, Türk 
halkının ve Türk hükümetinin yanında 
olmaya devam edeceğini kaydetti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zarif'i 
uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. Konuk Dışişleri Bakanı ile Cuma 
namazını Millet Camii'nde kıldıklarını ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
da konuk bakanı öğle yemeğinde misafir 
ettiğini belirten Çavuşoğlu; siyasi, ticari, 
ulaşım, enerji, terörle mücadele, Suriye, 
Irak, Yemen, Körfez bölgesindeki sorunlara 
değindiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız coğrafyadaki sorunların çözümü 
konusunda esasen İran ve Türkiye önemli rol 
oynayabilir. Tüm bu konuları değerlendirdik. 

12 Ağustos 2016 Cuma
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Suriye'ye özellikle odaklandık çünkü İran'ın 
da Suriye'de bir rolü var, bugüne kadar 
bizim de eleştirdiğimiz bir rol, bunu pozitif 
ve yapıcı bir role dönüştürmemiz lazım. 
Birçok konuda da hemfikiriz. Suriye'nin 
toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü, Suriye'de 
DAEŞ ve diğer terör örgütlerinin Suriye'den 
temizlenmesi, bundan sonra kapsayıcı 
bir hükümetin olması gibi birçok konuda 
hemfikiriz. Bugüne kadar Esad konusunda 
değişik fikirlerimiz vardı ama bunları da 
her zaman olduğu gibi konuşmaya devam 
edeceğiz ki bir kalıcı çözüm olsun. Yine 
ateşkes, aynı şekilde Cenevre'deki siyasi 
süreç ya da müzakerelerin devam etmesi 
konusunda hemfikiriz. Bazı konularda 
görüş ayrılığımız var ama çok konuda görüş 
birliğinin, esasen sonuç getirmediği sürece 

bir anlamı yok. Önemli olan sonuç alabilmek. 
Tüm bunları bugün değerlendirdik. Bundan 
sonra da yine yakın istişare içinde olmak 
konusunda hemfikir olduk." 

ABD'den üst düzey ziyaret de beklediklerini 
aktaran Çavuşoğlu, "Tarihler konusunda 
önce bilgi verdik. Onların teklif ettiği, 
bizim de 'olur' dediğimiz tarihleri söyledik. 
Adalet Bakanlığımız dosyayı hazırlıyor. 
Öyle gözüküyor ki ABD'den gelecek 
ziyaretler sonrasına denk gelecek dosyanın 
hazırlanması. Biz de Adalet Bakanımızla 
birlikte Washington'a giderek hem belgeleri 
teslim edeceğiz hem de yine orada 
görüşeceğiz, müzakereleri sürdüreceğiz ki bir 
an evvel teröristbaşı Türkiye'ye iade edilsin." 
değerlendirmesinde bulundu.
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TBMM	İNSAN	HAKLARINI	
İNCELEME	KOMİSYONU	BAŞKANI	

YENEROĞLU'NUN	KABULÜ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Alman 
siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ve medya mensuplarından oluşan heyeti 
kabul etti. 

Yeneroğlu, aralarında Hıristiyan Demokrat 
Birliği (CDU) milletvekillerinden Christian 
von Stetten, David Erkalp ile UETD Genel 
Başkanı Zafer Sarıkaya’nın bulunduğu 
heyetle yaptığı görüşmede, Türk-Alman 
ilişkilerinin siyasi, ticari ve kültürlerarası 
düzlemlerde sahip olduğu çok boyutlu 
zenginliğe vurgu yaptı. Yeneroğlu “Geçtiğimiz 
haftalarda şunu açık bir biçimde gördük ki 
karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için hem Türkiye 

hem Almanya nezdinde gerekli inisiyatifler 
artırılmalı." dedi. Karşılıklı ilişkilerin 
geliştirilmesi noktasında özellikle siyasilere 
ve medyaya büyük görevler düştüğünü 
anımsatan Yeneroğlu, batı Avrupa 
medyasının ekseriyetinin Türkiye ile ilgili 
haberlerde tercih ettiği dilin daha dengeli ve 
objektif olmasının beklendiğini vurguladı. 

Konuk heyet üyeleri, FETÖ’nün darbe 
girişimi, PKK terörü ve diğer güncel siyasi 
meseleler hakkında Yeneroğlu ile fikir 
alışverişinde bulundu, FETÖ'nün darbe 
girişiminde Meclisin bombalanan yerlerini 
gezdi.

27 Eylül 2016 Salı
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Ederer 
ile biraraya geldi. Yeneroğlu, Ederer'e, 
FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin 
bombalanan bölümlerini de gezdirdi. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Ederer, Almanya hükümetinin darbeye karşı 
olduğunu ve darbecileri desteklemediğini 
çok net bir şekilde ifade ettiğini 
belirterek, "Bu suçları işleyenlerin ceza 
hukuku açısından kovuşturulmasını ve 
ceza almalarını destekliyoruz. Bütün 
bu kovuşturma sürecinin, anayasaya ve 
Avrupa değerlerine uygun şekilde yapılması 
gerektiğini ifade ettim." dedi. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ederer, 
TBMM Şeref Holü'nde gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Türk dostları ve ortaklarının 
yanında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade 
etti ve darbe girişimi gecesi yaralanan, 

Türkiye'nin eski Berlin Büyükelçisi Hüseyin 
Avni Karslıoğlu'nu da hastanede ziyaret 
ettiğini belirtti. 

Meclisin tahribata uğrayan yerlerini 
gezmeden önce Mustafa Yeneroğlu ile 
bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade eden 
Ederer;

"Çok feci, kötü ve vahim darbe girişimi 
gecesinin izlerini, hasarlarını görmek, dost 
ülke temsilcisi ve insan olarak beni çok 
derinden üzdü. Bunları görünce, böyle bir 
şeyin yapılabileceğini insan düşünemiyor ve 
hayal edemiyor. Bu kadar şiddet kullanarak, 
demokrasinin merkezi Meclise, halkın 
temsilcilerinin bulunduğu TBMM'ye böyle 
bir saldırının yapılmasını düşünemiyor. 
Bütün Türk demokratlarla birlikte, biz de 
bu darbeye karşı çıkılabildiği ve bertaraf 
edilebildiği için büyük memnuniyet 
duyuyoruz. 
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Eğer bu darbe başarılı olsaydı, bu resmi 
kafamızda hiçbir şekilde canlandırmak 
istemiyoruz. Çünkü eğer bu şekilde bir resim 
sonuç verseydi, bu hem bizim için hem 
Türkiye için, hem bölge için, bütün insanlar 
için çok büyük felaket olacaktı. Bütün 
Avrupa ve dünya o gece izledi; TBMM'de 
demokratların, milletvekillerinin Meclislerini 
nasıl savunduklarını, Mecliste yer alan bütün 
partilerin TBMM’yi nasıl savunduklarını 
gördü. Sokaklarda insanların, demokrat 
insanların demokrasiyi nasıl savunduklarını 
ve sahip çıktıklarını ve darbeyi bertaraf 
etmek için bedenleriyle nasıl çaba 
gösterdiklerini gördü, bundan da büyük 
memnuniyet duyuyoruz." 

Ederer, darbe girişimini bertaraf etme 
çabalarına ve bu başarıya büyük saygı 
duyduğunu vurgulayarak, Almanya Federal 
Hükümetinin de darbe girişimi gecesi ve 
akabindeki günlerde çok açık bir şekilde 
darbeye karşı olduğunu ve darbecileri 
desteklemediğini, Türkiye'deki demokratik 
güçleri desteklediğini çok net bir şekilde 
ifade etti.

"Bütün duygularımız; bu darbe girişimine 
karşı çıkan, ölen, yaralanan insanlarla 
birlikte, onların acılarını ve taziyelerini 

paylaşıyoruz." diyen Ederer, “Türk tarafını, 
hükümetini yasal hakları doğrultusunda, 
burada yaşananları, bu suçları işleyenlere 
karşı siyasi olarak, hukuki olarak -ama ceza 
hukuku açısından da- kovuşturulması, 
takip edilmesi ve ceza almaları noktasında 
destekliyoruz. Sayın Yeneroğlu ile yaptığım 
görüşmede, bütün bu kovuşturma sürecinin, 
anayasaya ve Avrupa değerlerine uygun 
şekilde yapılması gerektiğini ifade ettim. 
Bu süreç içerisinde, Türkiye'nin üye 
olduğu uluslararası kurum ve kuruluşların 
kriterlerine, örneğin Avrupa Konseyi, AGİT 
gibi kriterlere uyulması gerektiğini, bu 
sürecin hukuk devleti yapısı içerisinde, 
orantılılık hususu dikkate alınarak olması 
gerektiğini önemsediğimizi belirttim.” 
ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, hukuk devleti 
kriterlerinin son derece önemli olduğunu, 
bireysel suç unsurundan hareket ederek 
bu suçun bağımsız mahkemeler nezdinde 
ele alınması, yargılanması ve gerektiğinde 
cezalandırılması gerektiğini, görüştüğü 
tüm muhatapların sürecin bu şekilde 
yürüyeceğini kendisine teyit ettiklerini, 
bundan sonraki sürecin de bu çizgide 
yürütülmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.
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TBMM	DIŞİŞLERİ	KOMİSYONU,	
ABD’DE	FETÖ’YÜ	VE	DARBE	

GİRİŞİMİNİ	ANLATTI 

TBMM Dışişleri Komisyonu, Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz 
darbe girişimini anlatmak üzere bir heyet 
oluşturarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 
temaslarda bulundu. TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Malatya 
Milletvekili Taha Özhan’ın başkanlığında 
oluşturulan heyette, Kültür ve Turizm 
eski Bakanı ve AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul 
Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve MHP 
Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer aldı. 

ABD temaslarına 1 Ağustos’ta Türkiye’nin 
Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı 
ziyaret ederek başlayan heyet, Büyükelçilik 

yetkilileriyle ABD’de yürütecekleri temaslar 
hakkında bir değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 
da telefonla katıldığı toplantının ardından, 
heyet üyeleri sırasıyla ABD Adalet Bakan 
Yardımcısı ve Bakan Özel Temsilcisi Bruce 
Swartz, ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi 
ve İnsan Haklarından Sorumlu Bakan 
Yardımcısı Tom Malinowski, ABD Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu 
Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Ülke 
Güvenliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alan 
Bersin ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Brian McKeon ile görüştü. 
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Görüşmelerde ABD devlet yetkililerine 
FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz darbe 
girişimi anlatılırken, ABD ile Türkiye arasında 
1981 yılında imzalanan Adli Yardımlaşma 
Anlaşmasının ‘Suçluların İadesi’ bölümüne 
dikkat çekilerek, ABD’de yaşayan FETÖ 
lideri ve üst düzey yöneticilerinin öncelikle 
gözaltına alınarak tutuklanması ve 
ardından Türkiye’ye iadeleri talep edildi. 
FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz darbe 
girişimine yönelik olarak, Türkiye’de tüm 
siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin 
ortak tavır sergilediklerine dikkat çekilen 
toplantılarda, ABD’nin Türkiye’nin talebi 
noktasında ivedi hareket etmesi, mevcut 
anlaşmanın dışında dostluk ve müttefiklik 
ilişkilerini de dikkate alarak teamülleri 
de işletmesi ve FETÖ lideri ile üst düzey 
yöneticilerinin iadesi noktasında sürecin 
hızlandırılması ve hukuka boğdurulmaması 
talep edildi. FETÖ liderinin 19 yıldır ABD’de 
yaşaması ve halen bu ülkeden örgütüne 
mesajlar ve talimatlar gönderildiğine dikkat 
çekilen görüşmelerde, ABD’nin FETÖ liderine 
ev sahipliği yapması ve iadesi noktasında 
ağır davranmasının Türkiye toplumunda 
‘darbenin arkasında ABD var’ algısını 
güçlendirdiğine dikkat çekilerek, bu algının 
güçlenmemesi ve iki ülke arasındaki dostluk 
ve müttefiklik ilişkilerinin zedelenmemesi 
adına Türkiye’nin haklı talebinin bir an önce 
sonuca kavuşturulması açısından ABD devlet 
organlarının desteği ve işbirliği talep edildi. 
ABD’li yetkililer ise Türkiye’nin taleplerini 
anladıklarını, ellerine ulaşan delilleri hızla 
inceleyeceklerini, hukuki sürecin başladığını 
ve FETÖ konusunda her türlü işbirliğine açık 
olduklarını kaydettiler.

TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti, ABD 
devlet kurumlarının ardından Washington 
DC’de ABD’nin önde gelen düşünce 
kuruluşları, siyasetçileri, akademisyenleri, 
analistleri, iş adamları, STK’ları ve yabancı 
medya organları ile temaslar ve toplantılar 
gerçekleştirdi, temaslar kapsamında heyet 

üyeleri ABD’deki Türk medyası ve yabancı 
medyayla çok sayıda röportajda bulundu. 

1-3 Ağustos tarihlerini kapsayan Washington 
DC temaslarının ardından New York’a 
geçen TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti, 
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi 
Halit Çevik ve New York Başkonsolosu Ertan 
Yalçın’ı ziyaretle New York temaslarına 
başladı. 4-7 Ağustos tarihleri arasında 
New York’ta temaslarda bulunan heyet 
üyelerinin ilk durağı Birleşmiş Milletler (BM) 
oldu. Heyet, BM temasları kapsamında 
BM Nezdinde İngiltere Daimi Temsilci 
Yardımcısı Peter Wilson, BM Nezdinde Rusya 
Federasyonu Daimi Temsilcisi Büyükelçi 
Vitali Churkin, BM Genel Sekreterliği İnsan 
Haklarından Sorumlu Direktörü Andrew 
Gilmour, BM Güvenlik Konseyi Dönem 
Başkanı Malezya Daimi Temsilcisi Ramlan 
Bin İbrahim ve BM Genel Sekreteri Siyasi 
İşlerden Sorumlu Yardımcısı Taye-Brook 
Zerihoun ile görüştü. Temaslarında FETÖ 
ve darbe girişimini detaylarıyla anlatan 
TBMM heyeti üyeleri, FETÖ’nün küresel bir 
terör şebekesi olduğuna dikkat çekerek, 
bu örgütle etkin mücadele noktasında 
BM’nin üzerine düşen rol hatırlatılarak, 
Türkiye’ye destek talep edildi. BM’deki resmî 
ziyaretlerin dışında New York’ta bulunan 
çeşitli düşünce kuruluşları yetkilileriyle 
ve New York Times gazetesinin editöryal 
masasıyla da bir görüşme gerçekleştiren 
heyet üyeleri, Türkiye’nin New York 
Başkonsolosluğunda vatandaşlarımızın 
katılımıyla düzenlenen bir toplantının 
ardından temaslarını tamamlayarak 8 
Ağustos’ta Türkiye’ye döndü. 

ABD’de gerçekleştirdiği temasları 55 sayfalık 
bir raporda toplayan TBMM Dışişleri 
Komisyonu heyeti, hazırladığı raporu 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Binali Yıldırım’ın yanı sıra Adalet, İçişleri ve 
Dışişleri bakanlarına da sundu. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖZHAN'IN 
BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Malatya Milletvekili Taha Özhan, Mecliste 
düzenlediği basın toplantısında, TBMM 
Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan 
bir heyetle, FETÖ'nün darbe girişimine 
ilişkin, ABD'nin Washington ve New York 
kentlerinde gerçekleştirdikleri temaslar 
hakkında bilgi verdi. Toplantıya, heyette yer 
alan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan 
Salıcı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil 
Aydın da katıldı. 

"Görüşmelerin tamamında malumun ilamını 
yaşadık. FETÖ'ye dair çok fazla bir kafa 
karışıklığının olmadığını gördük" ifadelerini 
kullanan Özhan, terör örgütü elebaşı 
Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin belgelerin 
hızla incelenmesi, sürecin hızla ilerlemesi 
ve bu kapsamda ABD'nin de görüşmeler 
için Türkiye'ye bir heyet gönderebileceği 
önerisinde bulunduklarını bildirdi. ABD'de 
medya temsilcileri ile de temaslarda 
bulunduklarını vurgulayan Özhan, New York 
Times gazetesinin yetkilileriyle görüştüklerini 
ve Türkiye'deki darbe girişimine ilişkin yanlı 
bir yayın yaptıklarını kendilerine açık açık 
söylediklerini kaydetti. 

Özhan, "Yaptıkları yayınların tarafgirliğini açık 
bir şekilde kendilerine ifade etme imkânımız 
oldu. Bu yüzleşmeyi yaşamalarının onlar 
açısından verimli olduğunu düşünüyoruz." 
dedi. 

Dışişleri Komisyonu içinde oluşturdukları 
diğer heyetlerin de aynı amaçla çeşitli 
ülkelerde temaslarda bulunduklarını 
belirten Özhan, anılan ziyaretlerin olumlu 
yansımalarının geldiğini ve bu ziyaretlere 
devam edeceklerini ifade etti. 

Özhan, heyette CHP ve MHP 
milletvekillerinin bulunduğuna işaret 
ederek, bunun; darbe girişimi karşısında 
Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, siyasi 
partilerin demokrasiden yana ortak tavrının 
yurt dışında da görülmesi açısından önemli 
olduğunu vurguladı. ABD'deki ziyaretlerinin 
beş unsuru bulunduğunu belirten Özhan, 
bunlardan birincisinin, kanlı darbe girişimini 
ve FETÖ'nün gerçek yüzünü muhataplara 
birinci ağızdan anlatmak olduğunu kaydetti. 

Özhan, "İkincisi FETÖ'nün liderinin ABD'de 
olması ve yıllardır faaliyetlerini oradan 
yönetiyor oluşu, bizim ABD'ye gitmemizin 
temel sebeplerindendir. Bu durumu detaylı 
bir şekilde anlattık. Sadece Gülen değil, 
örgütün diğer üst düzey yöneticilerinin de 
Amerika'da oluşunun anlamını, Türkiye'ye 
oluşturduğu sıkıntıyı, ABD'ye oluşturacağı 
yük ve tehdidi ve küresel anlamdaki tehdidi 
çok net bir şekilde kendilerine söyledik. 
Üçüncüsü, ABD ile asra yaklaşan çok güçlü 
ve yoğun ilişkilerimizi, ortak çabalarımızı 
kendilerine hatırlatmak için orada olduk. 
Dördüncüsü, kanlı darbe girişiminin 
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ardından FETÖ lideri ve diğer yöneticilerinin, 
Türkiye'ye iadesi meselesinin altını çizmek 
için orada olduk. Bunun kaçınılmaz bir 
süreç olduğunu net bir şekilde ifade ettik. 
Aynı şekilde ABD ve Türkiye arasında 1981 
yılında imzalanmış olan suçluların iadesi 
anlaşmasının bu sürecin hızla işletilmesinin 
temel zemini olduğunu, ama aynı şekilde 
yıllardır devam etmekte olan terörle 
mücadele işbirliği içinde defalarca iki ülke 
arasında suçluların, teröristlerin iadesi 
konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmamışken 
Fetullah Gülen'in ve FETÖ üyelerinin bu 
verimli çalışmanın dışında tutulamayacak 
kadar önemli bir konu olduğu, tutulursa 
da ciddi sıkıntıların doğacağı kendilerine 
ifade edilmiştir. Bu bağlamda, 1981 tarihli 
anlaşmaya göre bu terör örgütü üyelerinin, 
bilgiler ulaştığı anda hızla gözaltına alınıp 
dünya ve medya ile bağlantılarının hızla 
kesilmesi, bunun için de tutuklanmaları, 
aynen anlaşmada ifade edildiği şekilde 
hayata geçirilmesi gerektiğini söyledik." 

Ziyaretin beşinci unsurunun da 
FETÖ'nün küresel terörizm bağlamında 
değerlendirilmesi, mücadelenin bu anlayışla 
yapılmasının önemini vurgulamak olduğuna 
işaret eden Özhan, bu kapsamda DAEŞ ve 
Bin Ladin örneklerini verdiklerini ve hızla 
büyüyen terör örgütlerinin nasıl bir küresel 
sorun haline geldiklerine dikkati çektiklerini 
aktardı. 

Darbe sonrası ortaya çıkan ortama yönelik 
batı basını ve bazı resmî birimlerden 
verilen demeçlerin neredeyse darbe yapma 
özgürlüğü noktasına geldiğini, buna ilişkin 
eleştiri ve endişelerini ziyaretleri sırasında 
muhataplarına ilettiklerini kaydeden Özhan, 
bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ve 
darbeyi önlemek için hayatını kaybeden 
vatandaşlara hakaret anlamına geldiğini de 
bildirdi. 

Görüşmelerinde darbenin doğrudan 
planlayıcısı, hayata geçiricisi FETÖ'ye dair 
akıllarda hiçbir şüphe olmaması gerektiği 
vurgusu yaptıklarını aktaran Özhan, "FETÖ 
liderinin ABD'de yaşamaya devam ettiği 

sürece darbe ile Amerika arasındaki ilişkinin 
sürekli sorgulanmaya devam edeceğini, 
ABD açısından büyük bir yük oluşturacağını, 
hem darbe ile ilişkinin sorgulanmasının 
bitirilmesi hem de Türkiye ve bölgedeki 
terörle mücadeleye katkı verilmesi için hızla 
FETÖ'nün Amerika'dan tasfiye edilmesi 
gerektiğini kendilerini ifade ettik." dedi.

CHP'li Salıcı da iktidar ve muhalefetin birlikte 
hareket etmesinin yarattığı olumlu tabloya 
işaret ederek, "Bizim argümanlarımız, 
sözlerimiz, Amerika'dan taleplerimiz çok 
güçlüydü. Meşru bir zemine basıyordu. 
Ama en az bunlar kadar güçlü olan şey 
heyetin kompozisyonuydu." dedi. Salıcı, 
"Bizim hükümete karşı eleştirilerimiz var, 
bunlar bitmiş değil. Ama darbe söz konusu 
olduğunda Türkiye'nin demokrasisinden 
ve parlamenter rejiminden yana bir tavır 
aldığımızı ana muhalefet partisi olarak 
biz ABD'li muhataplarımıza ilettik. Yapılan 
görüşmeler oldukça başarılı geçti. Amerikan 
siyaseti olayın ciddiyetinin farkındadır, 
düşünce kuruluşları daha çok Türkiye'nin 
bundan sonra izleyeceği rotayı merak 
etmektedir, Amerikan kamuoyu olayların 
henüz ne denli vahim boyutta cereyan 
ettiğini henüz anlayamamış durumdadır." 
dedi.

MHP'li Aydın ise görüşmelerde darbe 
girişimine karşı batıdan gelen tepkilerin 
yetersizliğine vurgu yaptıklarını belirterek, 
"Bu sitemlerimiz böyle kartopu misali 
büyüyerek, görüşmelerimizde gündeme 
getirildi ve bu da yavaş yavaş karşılık 
bulmaya başladı. Herkes bunun bir darbe 
olduğunu, Türk milletine karşı yapılmış 
antidemokratik bir girişim olduğunu kabul 
etme noktasına geldi." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Muhataplarının darbe sonrası gelişmelere 
ilişkin endişelerini aktardıklarını kaydeden 
Aydın, kendilerinin ise Türkiye'nin 
demokratik kazanımlarından asla 
vazgeçmediği, olağanüstü hal sürecinde 
yaşananların önlem niteliğinde olduğu 
vurgusunu yaptıklarını bildirdi. 
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TBMM AKPM Türk Grubu Başkanı ve Dışişleri 
Komisyonu Üyesi AK PARTİ Adana Milletvekili 
Talip Küçükcan, AK PARTİ milletvekilleri 
NATOPA Türk Grubu Başkanı Rize Milletvekili 
Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili Azmi 
Ekinci, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu 
ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya 
Milletvekili Mehmet Günal’dan oluşan 
TBMM heyeti, 1-4 Ağustos tarihleri arasında 
Türkiye’de darbe girişimi ve sonrasındaki 
gelişmeleri muhataplarıyla ele almak 
amacıyla İngiltere’ye ziyarette bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
yaşanan gelişmeleri, halkın meydanlardaki 
direnişini siyasi partilerin aldıkları 
pozisyonu ve darbe girişiminin mimarı FETÖ 
yapılanmasını anlatmak üzere Londra’ya 
giden TBMM heyeti için T.C. Londra 
Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından 
değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.

TBMM heyeti, Londra’da, önemli düşünce 
kuruluşları, siyasi partiler, hükümet ve 
medya temsilcileri ile bir araya gelerek, 15 
Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen darbe 
girişimi ve bu girişimin arkasında olduğu 
belirlenen FETÖ’nün rolünü İngiliz kurum 
ve kuruluşları ile muhataplarına anlattı. 
Bu çerçevede IISS ve RUSI, iktidardaki 
Muhafazakâr Parti Dış İlişkiler, Dışişleri 
Bakanlığı ile Britanya Müslüman Konseyi 

ile temaslarda bulunuldu. Temaslar 
sırasında Türkiye ve İngiltere’nin müttefikliği 
vurgulandı; siyasi partilerin darbe 
karşıtı ortak duruşu anlatıldı; FETÖ’nün 
oluşturduğu güvenlik riski, bu örgütün 
dinî ve manevi kavramları kullanarak 
halkın gözünü boyadığı; yurt dışında 
kurdukları okul ve dernekler vasıtasıyla 
örgüte insan devşirdikleri ifade edildi. 
Heyet, İngiliz medya kuruluş temsilcileri 
ile görüşmelerinde darbe girişimi sırasında 
Türk medyasının başarılı bir sınav verdiğini, 
İngiliz medya kuruluşlarının da darbe karşıtı 
söylem ve darbeyle sivil mücadeleye daha 
fazla destek vermesi, FETÖ mensuplarının 
algı operasyonları karşısında dikkatli olmaları 
gereğine dikkat çekildi. 

TBMM heyeti, İngiltere Ulusal Güvenlik 
Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve İngiliz 
medya mensupları ile bu ülkede yaşayan 
Türk vatandaşlarıyla  bir araya geldi. 
Görüşmelerde darbe sonrası alınan hukuki 
önlemlerin gerekçeleri ve kapsamı anlatıldı; 
soruşturmaların, hukuk devleti ilkelerine 
bağlı kalınarak yürütüldüğü vurgulandı. 
İngiliz yetkililer, FETÖ bağlantılı kurumların 
bu ülkedeki faaliyetlerine karşı uyarıldı. 

TBMM heyeti, Chatham House yetkilileri ve 
Birleşik Krallık Savunma Komitesi Başkanı 
ile yaptığı temasların ardından Türkiye’ye 
döndü.

TBMM	ÜYELERİ,	İNGİLTERE'DE
02 Ağustos 2016 Salı
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CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 
Seul'de, AK PARTİ Kastamonu Milletvekili 
Murat Demir ile katıldıkları 'Kuzey Koreli 
Mülteciler ve İnsan Hakları Uluslararası 
Parlamenterler Koalisyonu 13. Genel Kurul 
Toplantısı'nın ardından bir basın açıklaması 
yaptı. 

Özdemir, üç gün süren toplantının 
gündemine ilişkin olarak yaptığı açıklamada 
"Dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren 
birçok ülkenin baskıcı ve demokrasiden 
uzak yönetimleri, yaşanan iç karışıklıklar ve 
hatta iç savaşlar sonucunda en büyük insani 
krizi yaşıyor. Bu krizin yaralarını sarmak için 
ulusal ve uluslararası düzeyde çabalar sarf 
ediliyor. Ülkemiz ve ana muhalefet partisi 
olarak CHP, Suriyeli mülteciler konusunda 
üstlenmiş olduğu sorumlulukla her türlü 
önlemin alınmasına yönelik kararlı bir duruş 
sergilemektedir. Katıldığımız uluslararası 
toplantıda da Kuzey Kore'deki insan hakları 
ihlalinin uzun yıllardır süregelen bir sorun 
olduğu, mültecilere yönelik uluslararası 
toplum ile birlikte ileriye yönelik çözümlerin 
üretilmesi ve kalıcı önlemlerin alınması 
için diplomatik çabaların canlandırılması 
gerektiği paylaşıldı." dedi. 

Mülteci sorunu karşısında ortak bir duruş 
sergiledikleri Kore Cumhuriyeti ile 2. 
Dünya Savaşı sonrası oluşan karşılıklı güven 
ve dostluğa dayalı ilişkilerin gelişmesi 
temennisinde bulunan Özdemir, sözlerini 
şöyle sürdürdü, "Kuzey Kore mültecilerine 
ve Kuzey Kore hükümeti tarafından rehin 

alınan kişilere yeterli uluslararası ve 
politik ilgi ve destek gösterilemedi. Genel 
Kurul toplantımızda, bu durumun en kısa 
sürede düzeltilmesine yönelik kalıcı ve 
adil çözümlerin ortaya konulması için 
tartışmalar yapıldı. Bu konuda farklı ülkelerin 
deneyimleri paylaşıldı. Bizler de Kastamonu 
Milletvekili Sayın Murat Demir ile birlikte 
yaptığımız konuşmalarda Türkiye'nin Suriyeli 
mülteciler deneyimini paylaştık. Sunulan 
hizmetler ve harcanan kaynak hakkında 
bilgi verdik. Bu süreçte diğer ülkelerden 
ve uluslararası kuruluşlardan yeteri kadar 
destek alamadığımızı ifade ettik. Ülkelerini 
terk etmek zorunda olan insanların gittikleri 
ülkelerde sosyal entegrasyonları ve uyumları 
konusunda tüm ülkeler tarafından çok 
daha fazla çalışma yapılması önerisinde 
bulunduk." dedi. 

Heyet, toplantı programı kapsamında Kore 
Cumhuriyeti Ulusal Meclisini ve Seul'ün 
kuzeyindeki Panmunjom'da Birleşmiş 
Milletler'in Silahsızlandırılmış Bölge (DMZ) 
olarak kabul ettiği ve sorumluluğunda olan 
tampon bölgede incelemelerde bulundu. 

Özdemir, toplantı tarihlerinin 30 Ağustos 
Zafer Bayramına denk gelmesiyle Kore 
Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliğinin 
düzenlediği resepsiyona katıldıklarını 
belirterek, yurda dönmeden önce aralarında 
462 Türk vatandaşının mezarının da olduğu 
Birleşmiş Milletler Kore Anıtsal Mezarlığını 
ziyaret ettiklerinide sözlerine ekledi.

KUZEY	KORELİ	

MÜLTECİLER	VE	

İNSAN	HAKLARI	

ULUSLARARASI	

PARLAMENTERLER	

KOALİSYONU	

13.	GENEL	KURUL	

TOPLANTISI	

BASIN	AÇIKLAMASI

02 Eylül 2016 Cuma



138  ■  

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve 
nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? 
Meclise gelme kararını nasıl verdiniz?

Darbe girişimini evimdeyken öğrendim, 
birkaç farklı kaynaktan teyit etmeden 
inanamadım; zira ortada darbeyi 
gerektirecek en ufak bir sebep dahi yoktu. 
Yaşananların bir darbe teşebbüsü olma 
ihtimali masaya yatırıldığı anda, ilk aklıma 
gelen FETÖ’ydü; milletimizle el ele, ülkemize 
büyük bir ivme kazandırdığımız böylesine 
bir dönemde bu hainliği FETÖ’den başkası 
yapamazdı. Hızlı bir şekilde ailemi güvenli 
bir yere transfer ettikten sonra hemen 
Meclise gitmeliydim; milletimiz bizleri 
dimdik ayakta görmeliydi ki onlar da dimdik 
ayakta durabilsinler. Bu sırada telefon 
aracılığıyla Osmaniye ve ilçelerindeki tüm 
teşkilatlarımıza bağlanarak demokrasiye ve 
Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkılmasının 
önemini anlattım. Tam bu anlarda da TBMM 
Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın çağrısı 
geldi ve abdestimizi alarak yola çıktık.

TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk 
yaşadınız mı?

TBMM’ye doğru yola çıkmadan önce 
Meclise ulaşmak üzere olan danışmanımdan 
hangi yolların güvenli olduğu konusunda 
bilgi aldım, bir gidiş stratejisi belirledik ve 
oğlumla birlikte yola çıktık. Yolda başımıza 
her şey gelebilirdi; ama beni asıl düşündüren 
alıkonulmak değil, milletimize ayakta 
olduğumuz mesajını veremeden hainlerin 
tuzağına düşmekti. Uçakların üzerinde sorti 
yaptığı, helikopterlerin durmaksızın gezdiği 
ve her yanından silah seslerinin geldiği 

Meclisin girişinde bir karmaşa vardı, biz bir 
an bile tereddüt etmeden, aracımızla gerek 
kaldırımlarda ilerleyerek gerekse farklı riskler 
alarak girişleri otobüslerle kapatılan Meclise 
ulaşmayı başardık. Meclise girer girmez de 
Genel Kurul Salonu'na geçtik.

Meclise gelirken hangi duygular 
içerisindeydiniz? TBMM’nin 
saldırıya uğrayabileceğini, hele de 
bombalanabileceğini tahmin etmiş 
miydiniz?

Meclise gelirken çok farklı duygular 
içerisindeydim, yol boyunca gördüğümüz 
binlerce insan bana darbeye boyun 
eğmeyeceğimizi hissettirdi ve büyük bir 
güç verdi; bir yandan FETÖ denen haşhaşi 
topluluğunun ne kadar ileri gidebileceğini 
tahmin etmeye çalışıyor, bir yandan 
vekili olduğumuz insanların moral ve 
motivasyonunu yüksek tutmak için plan 
yapıyor, diğer yandan da Meclis çatısı altında 
buluşacağımız milletvekili arkadaşlarımızla 
atacağımız adımlar üzerine mütalaalar 
yapıyordum. Moralim ve motivasyonum çok 
yüksekti; çünkü milletimizin bizimle birlikte 
bu hain darbe girişimini püskürtmek için 
canını bile ortaya koyacağından emindim.

Meclise bomba atıldığı andaki duygularınızı 
alabilir miyim?

İlk etapta bomba değil de "sonic boom" 
denilen bir ses dalgasından etkilendiğimiz 
söyleniyordu, ancak Meclise gerçekten 
bomba atıldığını anladığımız anda, gözü 
dönmüş hainlerin bu cüreti karşısında tek 
kelimeyle öfkelendim. Onlar, bizi sadece 
psikolojik olarak değil fiziken de çökertmeye 

TBMM	

“FETÖ	ÜYESİ	

HAİNLERE	KARŞI	

DİK	DURUŞUNU	

GÖSTERDİ”
Mücahit

DURMUŞOĞLU
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çalışıyorlardı, biz de bunun aksine birbirimize 
daha da kenetlenmeliyiz diye düşündüm. 
TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman 
ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın 
net tavrıyla devletimize olan inancımız bir 
kat daha arttı. Bu saldırı karşısında beni 
endişeye sevk eden tek nokta, milletin 
Meclisini bombalayacak kadar alçalan bu 
hain topluluğun vatandaşlarımıza neler 
yapabileceğiydi. Dışarıdan aldığımız haberler 
çok ama çok üzücüydü.

Meclisin bombalanan noktalarını 
gördükten sonraki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyim?

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gördüğümüz 
Meclisin bombalanan noktaları, bana ulu 
çınarları hatırlattı. Bilirsiniz, ulu çınarlar da 
zaman zaman haşerelerin saldırısıyla küçük 
yara bereler taşır; ama bu yara ve bereler, 
onların asırlar boyunca ayakta ve dimdik 
durmasına engel olamaz. Uzun yıllardır 
hizmet vermekten onur duyduğum, her 
köşesinde farklı anılarımın olduğu, tarihinin 
hiçbir döneminde yabancı düşman askerleri 
tarafından dahi en ufak saldırıya uğramamış 
olan Gazi Meclisin yaralanan her noktası 
beni de yaraladı, ama haşerelerin bu ulu 
çınara zarar veremeyeceğini bildiğim için, 
milleti devirmeye de hiç kimsenin gücünün 
yetmeyeceğine emindim.

Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki 
süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. 
Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet 
milletvekilleri olarak aynı ortamda, 
darbecilere karşı birlikte bulunmanın 
önemi hakkındaki düşüncelerinizi de almak 
isterim.

Siyasi olarak sürekli bir rekabet yaşadığımız 
CHP ve MHP'nin o gece en ufak tereddütte 
bulunmadan bizimle aynı safta yer alması 
o gecenin en unutulmazlarından biriydi; 
millet tam anlamıyla tek yürek olmuştu ve 
bunu meclis çatısı altından tüm dünyaya 
gösterdik. Çanakkale ruhu meydanlarda, 
meydanlardaki ruh da Meclisteydi. O gece 

Mecliste milletvekilleri, danışmanlar, Meclis 
çalışanları ve tabii ki polis arkadaşlar vardı; 
ideolojisi ne olursa olsun herkesin görevini 
en iyi şekilde yerine getirdiğine ve demokrasi 
için dimdik ayakta durduğuna şahit olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle polis 
kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun, 
her kademede kendilerini tam anlamıyla 
siper ettiler. Cesaretlerini gözlerinden 
okuyorduk ve bu da bize cesaret veriyordu.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera 
özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî 
iradeye sahip çıkmak için vatandaşlarımızı 
meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, 
cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini 
ve 7'den 77'ye sokaklara çıkarak, yeni bir 
kahramanlık destanı yazan milletimiz için 
neler söylemek istersiniz?

Şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz, 
ülkemizin dört bir yanında o gece tarih 
yazmıştır; bu ülkenin egemenliğine 
kastetmek için saldıranlara karşı 100 yıl 
önce Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, 
Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 
Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tek bir cümlesiyle meydanlara 
akan, kendini tankların, uçakların, 
helikopterlerin önünde siper eden, üzerine 
sıkılan kurşunlara aldırmadan ülkesinin 
istiklalini ve istikbalini kurtaran bu 
kahramanlara ne kadar teşekkür etsek, onlar 
için ne yapsak, ne kadar çalışsak azdır.

Siz Mecliste iken dışarıdan haberleri 
nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda 
bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi 
esnasında şehit olan veya yaralanan bir 
tanıdığınız var mı?

İletişim için en aktif kullandığımız mecra 
sosyal medya oldu, hem bilgi alışverişi hem 
de organizasyon için sosyal medyanın ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş 
olduk. Bunun haricinde televizyon yayınlarını 
ve yabancı basının tepkisini de takip etmeye 
çalıştık. Cep telefonu ise elimizden hiç 
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düşmedi, başta Ankara ve İstanbul olmak 
üzere yurdun dört bir yanındaki güvenilir 
bulduğumuz tanıdıklarla irtibattaydık. 
Bununla birlikte seçim bölgemizdeki 
tansiyonu ölçüyor, gerekli yönlendirmeleri 
yaparak meydanların daha da dolması için 
üzerimize düşeni yapmaya çalışıyorduk. 
Evden ailemle helalleşerek çıktığım için 
içimde kendime dair bir kaygı yoktu, en 
başından beri bu hainlerin planlarının alt üst 
olacağına inancım tamdı.

Darbe girişimi esnasında şehit olan veya 
yaralanan yakın bir tanıdığım yok ama 
şehit ya da gazi olan herkes için aynı acıyı 
yüreğimde hissediyorum. Allah onlardan razı 
olsun.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM 
olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili 
hissiyatınız ve düşünceleriniz?

TBMM'nin 16 Temmuz'daki olağanüstü 
toplantısı tarih sayfalarında mutlaka yer 
alacaktır. Meclisteki tüm partilerin darbe 
girişimine karşı imzaladığı ortak bildirinin 
yanında, askerî erkanın, yargı mensuplarının, 
Diyanet İşleri Başkanımızın, yabancı devlet 
temsilcilerinin ve tabii ki o kara gecenin 
sabahında Meclis bahçesini dolduran 
binlerce vatandaşımızın bir arada olması 
hayatım boyunca unutulmayacak bir 
güzellikti. Devlet, vatan, millet ve bayrak 
sevgisinin ne olduğunu gösteren bu tablodan 
gurur duydum.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir 
ülke.. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız 
zaman 15 Temmuz darbe girişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Evet, daha önce de darbelerle karşı karşıya 
kalmıştık, darbenin iyisi, kötüsü olmaz; ama 
maruz kaldığımız hiçbir darbe girişiminin 
böylesine kalleşçe olmadığını gönül 
rahatlığıyla söyleyebilirim. 15 Temmuz’u 
diğerlerinden ayıran bir diğer nokta ise 
milletimizi topyekûn bir araya getirmiş 
olmasıdır ki bence en önemli özelliği de 
budur. FETÖ, milletin alın teriyle ödediği 
vergilerle millete kazandırılmış olan silahları, 

millete karşı kullanarak, kardeşi kardeşe 
vurdurmayı planlıyordu ama tam aksi oldu; 
aziz milletimiz tüm renkleriyle bir araya 
geldi. En başta dediğim gibi; darbenin iyisi 
olmaz ama en azından bu yönüyle bu şer de 
bir hayra vesile oldu diyebiliriz.

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi 
olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü 
dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin 
başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat 
siz milletvekilimizin o anda Mecliste 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Millet iradesinin temsil noktası olduğu için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün asla 
düşmemesi gereken en önemli kaleydi; o 
kale düşseydi ülkemiz çok zor günlerle karşı 
karşıya kalabilirdi. Tarihinin her döneminde, 
iç ve dış düşmanlara karşı vatanı için 
canını feda etmekten bir an dahi tereddüt 
etmeyen büyük milletimiz, 15 Temmuz 
darbe girişiminde bulunan FETÖ üyesi 
hainlere karşı da dik duruşunu bir kez daha 
gösterdi ve ülkesini uçurumun kenarından 
kurtardı. Biz de bu aziz milletin vekili olarak 
asillerimize layık olmaya çalıştık ve Meclisin 
güvende olduğu duyurulana kadar yerimizi 
terk etmedik.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var 
mı?

FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı büyük 
ihanete karşı, Çanakkale ruhunun hala var 
olduğunu ve sonsuza kadar da varlığını 
sürdüreceğini gösteren büyük milletimiz, 
umudunu Türkiye’ye bağlamış tüm dost 
ülkelere güven verirken, gözünü bu kıymetli 
topraklara diken düşmanların da yüreklerine 
korku salmıştır. Ulubatlı Hasan’ın, Nene 
Hatun’un, Sütçü İmam’ın tarihteki yeri 
ne kadar önemliyse, bundan sonra da 
Ömer Halisdemir’in, Şerife Boz’un, Metin 
Doğan’ın yeri bizim için aynıdır. Gözünü 
kırpmadan tankların önüne yatan, göğsünü 
kurşuna siper eden kahramanlarımızı asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız.
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AK PARTİ Malatya Milletvekili ve TBMM 
Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur 
Çalık, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu 
Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü 
Alanna E. Armitage ve heyetini kabul etti. 
Kabule, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da katıldı.

Kabulde, Türkiye'de demokrasinin yara 
aldığı bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının 15 Temmuz darbe 
girişiminde göstermiş olduğu kahramanlığın 
takdire şayan olduğunu belirten Çalık, BM 
Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Bölgesel Direktörü Alanna E. Armitage'in 
ziyaretinden ve geçmiş olsun dileğinden 
ötürü memnuniyet duyduğunu kaydetti. 

Türkiye ve BM ilişkilerine ve tarihine değinen 
Çalık, Türkiye'nin BM ülke anlaşmasını ilk 
olarak 2010 yılında TBMM'den çıkardığını 
ve Türkiye'deki ilk büyük BM Doğu Avrupa 
ve Orta Asya bölge ofisinin açılışını da bu 
vesileyle sağladıklarını ifade etti. Çalık,           
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan BM Doğu Avrupa ve Orta Asya 
bölge ofisinin kurulması esnasında, Genel 
Sekreter Ban Ki Moon, diğer bölge ülke 
liderleri ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin 
ile de yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 
BM Doğu Avrupa ve Orta Asya bölge ofisinin 
Türkiye'de açılması konusunda çok önemli ve 
çok ciddi katkılar sunmuştur." dedi. 

Kabulde, Suriye konusuna da değinen Çalık, 
Türkiye’nin üç milyon Suriyeliyi  misafir 

ettiğini belirterek "Suriyeli kardeşlerimizi 
hazırlanan kamplarda, sağlıklı ortamlarda en 
iyi şartlarda ağırlamaya çalışıyoruz." dedi. 
Türkiye’nin Suriye’lilere kapılarını sonuna 
kadar açtığını ifade eden Çalık, esas olanın 
Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak 
Suriye'deki katliamın bir an önce son 
bulması olduğunu kaydetti. 

Suriye'de yaşanan katliamda ölen kadın ve 
çocukların, insanların tüm dünya tarafından 
fark edilmesinin Türkiye'nin en büyük 
temennisi olduğunun belirten Çalık " Bu 
katliamın bir an önce bitmesi için BM’nin 
çok güçlü ve kararlı bir biçimde ses vermesi 
gerekir, ses çıkarması gerekir. Biz tüm 
dünyadan bu sesi bekliyoruz. BM Nüfus 
Kalkınma Fonu biliyorum ki bu konuda 
hassasiyetlerini gösteriyor ama özellikle 
diğer Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere tavsiye 
mahiyetinde sizin cümlelerinizin de çok 
önemli olduğunu biliyorum. Suriye'deki bu 
zulmün bitmesi lazım." dedi. 

BM Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Bölgesel Direktörü Alanna E. Armitage 
ise TBMM'de bulunmaktan ötürü onur 
duyduğunu ifade etti ve AK PARTİ Malatya 
Milletvekili ve TBMM Nüfus ve Kalkınma 
Grubu Başkanı Çalık'a 15 Temmuz'da 
yaşanan olaylardan ötürü üzüntü duyduğunu 
belirterek başsağlığı dileğinde bulundu. 
Heyet, görüşmeyi müteakiben FETÖ'nün 
darbe girişiminde Meclisin bombalanan 
bölümlerini gezdi. 

AK	PARTİ	
MALATYA	

MİLLETVEKİLİ	VE	
TBMM	NÜFUS	VE	

KALKINMA	GRUBU	
BAŞKANI	ÇALIK'IN	

KABULÜ

30 Eylül 2016 Cuma
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MHP	ANTALYA	MİLLETVEKİLİ	GÜNAL,	
AP	TÜRKİYE	RAPORTÖRÜ	PİRİ’Yİ	

KABUL	ETTİ

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, 
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye 
Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. Görüşmeye MHP İstanbul 
Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve MHP 
Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir de katıldı.

Kabulde konuşan Piri, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından, Türkiye’ye karşı 
dayanışma göstermek için geldiklerini 
belirterek; "Bu süreçte bizi olumlu anlamda 
şaşırtan şeylerden bir tanesi, darbenin 
hemen sonrasında, bütün muhalefetin ve 
siyasi partilerin bir birlik içerisinde hareket 
etmesi oldu. Hep birlikte bu darbeye karşı 
durdular. Tabii ki Avrupa Birliği darbeyi 
kınadı, herhangi bir şekilde darbenin kabul 
edilemez olduğunu ifade etti. Ancak son 
haftalarda her iki taraftan da söylemlere 
baktığımızda şunu net bir biçimde 
görebiliyoruz: Yüz yüze görüşmediğimiz 
için, karşılıklı olarak kullandığımız dil zaman 
zaman sertleşebiliyor ancak artık bu sert 
dili bir kenara bırakıp, yüz yüze görüşmenin 

gerekli olduğunu düşünerek bu ziyareti 
gerçekleştirmek istedik. Ortak çok noktamız 
var. Türkiye'nin katılım müzakereleri, 
ekonomik anlamda yürüttüğümüz işbirliği 
var. Suriye'den kaynaklanan DAEŞ tehdidi 
ve aynı zamanda, mülteci, göçmen sorunu 
var. Bütün bunlar ancak normal bir diyalogla 
gerçekleştirilirse çözülebilecek hususlardır." 
dedi.

Günal, gösterilen dayanışma için teşekkür 
ederek, AB ülkelerinin ve kurumlarının bazı 
ziyaretlerde bulunduğunu, gecikmiş olsa da 
bu ziyaretleri memnuniyetle karşıladıklarını 
belirtti. Günal bu çerçevede, "Paris 
saldırısında Avrupa'nın göstermiş olduğu 
dayanışmayı, Türkiye'ye biraz gecikerek 
gösterdiklerini de müşahede ettiğimizi 
söylemek isterim." dedi. Günal, kendisinin 
ve arkadaşlarının yapmış olduğu ziyaretlerde 
batı ülkelerinin genel olarak darbe 
teşebbüsüne soğuk ve şüpheci yaklaştığını 
gözlemlediklerini sözlerine ekledi.
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ANAYASA	DEĞİŞİKLİĞİ	ÇALIŞMALARI
DEVAM	EDİYOR

AK PARTİ Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan 
ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet 
Parsak'tan oluşan komisyonun mini anayasa 
paketi çalışmaları tamamlandı. Komisyon 7 
madde üzerinde uzlaştı. 

23 Eylül’de yapılan son toplantının ardından 
Gül, Tezcan ve Parsak, Mecliste ortak basın 
açıklaması yaptılar. 

12 Ağustos 2016’da başlayan çalışmalar 
çerçevesinde 9 toplantı gerçekleştirdiklerini 
belirten AK PARTİ Genel Sekreteri Gül, 
"Özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişiminden sonra oluşan uzlaşma iklimine 
yakışır şekilde bütün meseleler hakkında, 
yargı başta olmak üzere, müzakerelerimizi 
yaptık. Bugün itibarıyla partilerimizin 
görevlendirdiği üyeler olarak çalışmalarımızı 
tamamladık." dedi. 

Uzlaşılan maddeleri, yapılan çalışmaları, 
değerlendirmeleri partilerinin genel 
başkanlarına ileteceklerini aktaran Gül, 
şunları söyledi: 

"Genel başkanların yapmış olduğu 
çalışmalar, yapacakları değerlendirmeler 
sonrasında da bunun yasalaşacağını ve 
ilk etapta Meclis açıldığında gündeme 
geleceğini düşünüyoruz. Bu çalışmalarda 
anayasanın 7 maddesinde değişiklik için 
uzlaşma sağladık. Birkaç madde daha 

artabilir ya da farklı değişiklikler de olabilir. 
Bunların kararını parti yetkili kurullarımız, 
genel başkanlarımız tensip edecek. Biz 
bu çalışmalarda hazırlıklarımızı yaptık 
ve nihayete erdirdik. Bu çalışmanın, 
mini anayasa değil yeni anayasanın da 
yapılmasına zemin oluşturmasını ümit 
ediyorum." 

Gül, üç parti olarak uzlaşıcı ve yapıcı bir iklim 
içerisinde çalıştıklarını belirterek, millete 
hayırlı olmasını diledi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan 
da komisyon olarak çalışmalarını 
tamamladıklarını belirterek, bu çerçevede    
7 maddede mutabakata vardıkları vurguladı. 

Mutabakata varılan maddelerin dışında 
da birçok maddeyle ilgili siyasi partilerin 
pozisyonlarını tespit ettiklerini aktaran 
Tezcan, "Bundan sonraki süreçte, bu              
7 maddenin dışında da birkaç maddede 
mutabakat olabileceği düşüncesi gelişti. Ama 
bizim komisyon olarak bu çerçevedeki esaslı 
çalışmamız tamamlanmış oldu. 

Çalışmanın genel başkanlara sunulması 
aşamasına geldiklerini ifade eden Tezcan, 
şunları kaydetti: 

"Bundan sonra da bu çalışmaların 
parlamento süreci içinde Meclise getirilmesi 
konusu gündeme gelecek. Bu noktada 

23 Eylül 2016 Cuma
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CHP olarak bir tutumumuz vardı, onu 
tekrar etmekte yarar görüyorum; anayasa 
gibi bir konuda çalışma yaparken bizim 
arzumuz parlamentoda grubu bulunan 
bütün partilerin temsil edilmesiydi. O 
çerçevedeki düşüncemizi bugüne kadar 
koruduk. Bu, bu çalışmayı yapmamıza 
engel olmadı ama, bugünden sonra da 
aynı mutabakatın parlamento zemininde 
sağlanmasının yollarını aramamız gerekir 
diye düşünüyoruz." 

Yargının bağımsız ve tarafsız olması için 
bütün siyasi partilerin samimiyet ve iyi 
niyetle çaba harcaması gerektiğini belirten 
Tezcan, "Bu çalışmanın sonucunda uzlaşılan 
noktalar, bir siyasi partinin konjonktürel 
olarak kendi pozisyonuna göre süreci tarif 
etmesinden ziyade, bundan sonrasına ilişkin 
Türkiye'de sorun alanlarını köklü olarak, 
anayasal kurumlarla çözme iradesi olması 
gerekir. Bu çerçevede samimi bir çalışma 
yürüttük. Bütün açıklığı ile düşüncelerimizi 
ortaya koyduk. Bundan sonra süreç bitmiş 
değil. Genel başkanlara ulaştıktan sonra 
belki yeni eklemeler, düzenlemeler, ilaveler, 
o aşamada da yapılabilir." diye konuştu. 

Tezcan, mutabık olunamayan maddelerin ise 
gelecek süreçlerde ele alınabileceğini, ileride 
ortak noktaların bulunabileceğini söyledi. 

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Parsak 
ise şimdilik en az 7 maddeyi mutabakatla 
sonuçlandırdıklarını bundan da büyük bir 
mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu 7 
maddenin dışında birkaç maddeyi de son 
bir rötuşla belki bunları da bu paketin içinde 
değerlendirmek suretiyle, liderlerimizin 
de nihai kararlarıyla birlikte bu mini paketi 
tamamlamış olacağız. Ardından bunu 
müşterek bir teklif haline dönüştürmek 
suretiyle TBMM'ye sunulmasını ve oradan 
da yine uzlaşma anlayışı içinde, oy birliği ile 
bu anayasa değişikliklerinin gerçekleşeceğini 
büyük bir inançla ifade ediyorum." diye 
konuştu. 

Milletin beklediği uzlaşma anlayışı içinde, 
devletin ihtiyaçlarını da gözeterek bir 

çalışma yürüttüklerinin altını çizen Parsak, 
kıymetli, anlamlı ve önemli bir metin ortaya 
çıktığını söyledi. Parsak da diğer partilerin 
temsilcilerine teşekkür ederek, ortaya 
çıkacak değişikliklerin millete hayırlı olmasını 
diledi. 

Gül, Tezcan ve Parsak, açıklamalarının 
ardından gazetecilerin sorularını da 
yanıtladılar. 

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Parsak, 
uzlaşılan maddelerin neler olduğu 
yönündeki soruya, "Uzlaşılan maddeleri 
biz tabii ki tespit ettik. Fakat nihai olarAK 
PARTİlerimiz bunu yetkili kurullarında 
değerlendirip, sayın genel başkanlarımız 
tarafından gerekli görürlerse bir araya 
gelmek suretiyle, gerekli görmezlerse 
bizleri yeniden görevlendirmeleri suretiyle 
bunları da ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız. 
Şu anda somut olarak 'Şu maddelerde 
uzlaştık.' demeyi doğru bulmadığımızı ve bu 
noktada bir mutabakat sağladığımızı ifade 
edebilirim." yanıtını verdi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan da 
bir başka soru üzerine 7 maddenin ağırlıklı 
olarak yargıyla ilgili olduğunu ifade etti. 
Tezcan, "Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluyla ilgili o konuda tam bir mutabakat 
sağlanamadı henüz. Bu çerçevede farklı 
görüş ayrılıkları var, o görüş ayrılıkları 
muhafaza ediliyor." diye konuştu. 

AK PARTİ Genel Sekreteri Gül ise bir 
gazetecinin "Askerî yargının kaldırılması 
ve bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin 
yapısının, üye sayısının değişmesi konusunda 
mutabakat var mı?" sorusu üzerine 7 
maddeyi genel başkanlara sunacaklarını 
ve maddelerin yetkili kurullar tarafından 
değerlendirileceğini ifade etti. 

Genel başkanların verdiği yetkiyle kurulan 
komisyonun 3 üyesi olarak yaptıkları 
müzakere neticesinde bir uzlaşma 
sağlandığını dile getiren Gül, "Burada farklı 
değişiklikler de olabilir, artabilir. Dolayısıyla 
bu hususlar genel başkanlarımıza arzdan 
sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.
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İÇİŞLERİ	KOMİSYONU	HEYETİ
ÖZEL	HAREKÂT	DAİRE	BAŞKANLIĞINI	

ZİYARET	ETTİ

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin 
Güvenç ve beraberindeki komisyon üyeleri, 
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında uçaklar 
tarafından bombalanan Gölbaşı Polis Özel 
Harekât Daire Başkanlığını ziyaret etti. 

Komisyon üyeleri, özel harekât 
mensuplarının şehit olduğu alanda 
incelemelerde bulundu, şehitler için dua etti.

Komisyon Başkanı Güvenç, şimdi yaraları 
sarma zamanı olduğunu belirterek, "Birlik 
olma zamanıdır, devletimize, bayrağımıza 
sahip çıkma zamanıdır. O günden bugüne 
de millet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz, 
yeni bir ruhla geleceğimizi planlamaya 
çalışıyoruz." dedi. 

"Özel Harekât, kurulduğu günden beri 
kahramanca mücadele etmiş, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin gurur abidesi olan 
kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Çok sayıda 
şehit verdiler, hepsi serdengeçti, vatan 
millet aşkıyla yaşayan kocaman yürekli 
insanlardır. Onların hayatını, duygularını 
bilen bilir, beraber çalışanlar bilir. 
Komisyon üyelerimizin birçoğu da geçmişte 
onlarla birlikte oldukları için bu hallerini, 
vatanperverliklerini bilir. Sözün bittiği 
yerdeyiz, Allah rahmet eylesin. Allah ülkemizi 
korusun." ifadelerini kullanan Güvenç, 
bir daha böyle acılar yaşanmaması, 15 
Temmuz darbe girişiminin, dünya tarihinin 
gördüğü en alçak ihanetlerden biri olduğunu 
vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, siyasi partiler, kahraman Türk 
polisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük 
bir kısmının, saldırıyı hep birlikte bertaraf 
ettiklerini kaydetti.

04 Ağustos 2016 Perşembe
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MİLLÎ	SAVUNMA	KOMİSYONUNUN	
TAZİYE	ZİYARETLERİ	        

TBMM Millî Savunma Komisyonu üyeleri, 
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 
Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 
darbeci askerlerin hedefi olan Özel Kuvvetler 
Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Özel Harekât Daire Başkanlığına ve İçişleri 
Bakanı Efkan Ala’ya taziye ziyaretlerinde 
bulundu.

Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret eden 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf 
Beyazıt ve Komisyon üyelerini, Genelkurmay 
Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai 
Aksakallı karşıladı. Komisyon üyeleri, Özel 
Kuvvetler Komutanlığını teslim almak üzere 
gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi 
alnından vuran Astsubay Ömer Halisdemir’in 
şehit edildiği alanı ziyaret ederek, camla 
muhafaza altına alınan alanda, şehit 
astsubay Halisdemir için dua ettiler. 
Komisyon üyelerinin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Korgeneral 
Aksakallı, Millî Savunma Komisyonu heyetine 
15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında bilgi 
verdi. 

Komisyon üyeleri, bordo berelilerin 
ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Harekât Daire Başkanlığını ziyaret etti.  Özel 
Harekât Daire Başkanlığındaki incelemeler 
sırasında Özel Harekât Daire Başkan 
Yardımcısı Mahmut Yenikalaycı heyete 
refakat etti. Özel Harekât Daire Başkanı 
Turan Aksoy'u ziyaret eden Millî Savunma 
Komisyonu üyeleri, darbe girişimi sırasında 
jetlerin bombalamasıyla şehit düşen polisler 
için Aksoy'a başsağlığı dilediler. 

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Yusuf Beyazıt ve Komisyon üyeleri, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala'yı da İçişleri Bakanlığında 
ziyaret ederek, şehit polisler için taziye 
dileklerini ilettiler.

17 Ağustos 2016 Çarşamba
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AB	UYUM	KOMİSYONUNA
“AB-TÜRKİYE	İLİŞKİLERİNDE	YAŞANAN	
SON	GELİŞMELER”	HAKKINDA	SUNUM

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar’ın başkanlığında toplandı. 

Komisyonda, AB Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Ali Şahin, AB Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin 
Soysal ile Müsteşar Yardımcısı Mehmet 
Cangir, AB-Türkiye ilişkilerinde yaşanan son 
gelişmeler hakkında komisyon üyelerine 
sunum yaptı. 

AB Bakanlığı yetkilileri, AB ile vize serbestisi, 
Geri Kabul Anlaşması ve mülteci krizi 
ekseninde, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecine 
ilişkin bilgi verdi. 

Türkiye'nin 57 yıllık AB uyum serüveninin, 
boşa harcanan bir süre olarak algılanmaması 
gerektiğini ifade eden AB Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Ali Şahin, söz konusu sürecin 
Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasi 
anlamda çok ciddi kazanımları olduğunu 
belirtti. 

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik konusunda son 
derece kararlı olduğunu vurgulayan Şahin, 
"Bu kararlılığımızı Avrupa Birliği Bakanlığı 
olarak hükümetimizin de ürettiği politikalar 
çerçevesinde, Avrupa seyahatlerimizde 
ve zirvelerde bütün gücüyle hissettirmeye 
çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten samimiyiz." 
dedi. 

Şahin, FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe 
girişiminin, bu süreçte özellikle konuşulması 
gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti: 

"AB’nin veya Avrupalı dostlarımızın 15 
Temmuz sonrası sessizliğini bizim açımızdan 
anlamak kolay olmadı. Çünkü söz konusu 
olan bir siyasi parti, bir siyasi lider değil, 
millet iradesi, demokrasi, demokratik 
değerler ve Türkiye Büyük Millet Meclisiydi." 

Batının bu konuda bir şuur kaybı yaşadığını 
belirten Şahin, "Demokrasi şu an Batı için 
açıkçası acıktığında yiyecekleri bir put şekline 
gelmiş durumda. Demokrasi, Avrupa'nın 
menfaatleri söz konusu olduğunda büyük 
bir güçle sahiplendikleri, sarıldıkları bir 
değer ama bölgesine, coğrafyasına ve belki 
de dinî birtakım unsurlara göre zaman 
zaman da farklılık arz eden bir durum." 
değerlendirmesini yaptı. 

Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
faaliyetleri Eylül ayından itibaren 
hızlandıracaklarını vurgulayarak, Avrupa 
Parlamentosunda, bütün partilerin 
katılımıyla 15 Temmuz'u anlatan sergi 
çalışması yapmayı planladıklarını kaydetti. 

AB Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin Soysal, 
15 Temmuz sonrası AB Bakanlığının 
gerçekleştirdiği birtakım temasları ve AB 
uyum sürecine ilişkin yaşanan gelişmeleri 
aktardı. 

29 Kasım’da yapılacak AB Zirvesi'nde 
iki sürecin işleyeceğine değinen Soysal, 
"Birinci süreç, Brexit sonrası İngiltere ile 
nasıl bir ilişki kurulacağına dair iç süreç, bir 
müzakere süreci. O süreç, bizi AB üyeleri 
kadar ilgilendiriyor. Gümrük Birliği'nin 
güncellenmesinden transatlantik ticaretine 
yatırım ortaklığına kadar birçok nedeni var. 
O sürece topyekûn, bütün sektörlerimizle, 
bütün akademisyenlerimizle, Meclis 
boyutunda temaslarımızla kendi sürecimiz 
gibi bakabilmemiz lazım." ifadesini kullandı. 
Soysal, ikinci sürecin ise AB üyelerinin, 
"İngiltere gitti, biz nasıl şekil alacağız?" 
konusu olduğunu, bu konuda somut 
tartışmaların yaşanacağına işaret etti. 

17 Ağustos 2016 Çarşamba
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YENİ	ZELANDA	BÜYÜKELÇİSİ	
CURR'UN	TBMM’Yİ	ZİYARETİ

Yeni Zelanda Büyükelçisi Jonathan 
Andrew Curr, Türkiye-Yeni Zelanda 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Aksaray Milletvekili Cengiz 
Aydoğdu'yu ziyaret etti. 

Türkiye-Yeni Zelanda Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Aydoğdu, kabulde, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
milletvekili heyetiyle Yeni Zelanda'ya resmî 
ziyarette bulunduklarını, Yeni Zelanda 
Parlamentosunu ziyaret ettiklerini ve 
parlamento üyelerinin kendilerini ayakta 
alkışlayarak karşıladıklarını dile getirerek "Biz 
Türkler, Yeni Zelanda'nın kuruluşunda emeği 
olan insanlar olarak hissettik kendimizi. 
Savaştık ama savaşın sonunda bir ulusal 
kimlik ve ulusal ülke doğdu." dedi.

FETÖ’nün darbe girişiminde yaşananları 
anlatan Aydoğdu, Türkiye'nin talihsiz bir 
olay yaşadığını ancak bu olayın Türkiye'nin 

demokratik gidişatını değiştirmeyeceğini 
vurguladı. Aydoğdu, "Türkiye, demokratik 
bir dünyanın kopmaz bir parçası olmakta 
kararlıdır ve öyle devam edecektir. Bu 
konuda da Sayın Büyükelçiden hükümetleri 
ve ülkeleri nezdinde 15 Temmuz'da 
yaşadığımız olayın ağırlığını ve Türk halkının 
gösterdiği demokratik olgunluğu anlatmasını 
diliyor, desteğiniz ve yardımınız konusunda 
da şimdiden teşekkür ediyoruz." ifadesini 
kullandı.

Yeni Zelanda Büyükelçisi Curr da iki 
ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini 
önemsediklerini belirtti ve Türkiye'nin Yeni 
Zelanda ve halkı için çok önemli olduğunun 
altını çizdi. Curr, "Darbe girişimi sırasında 
ve sonrasında karşılaşmış olduğunuz durum 
ortada. Şu konuda emin olabilirsiniz ki Yeni 
Zelanda, her zaman için Türkiye'nin yanında 
yer alacaktır." dedi.

17 Ağustos 2016 Çarşamba
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TÜRK-RUS	İLİŞKİLERİNDE	
TOPLUMSAL	FORUM

TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı ve Türk-Rus 
Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat 
Çonkar, Rusya Federasyonu Büyükelçisi 
Andrey Karlov ile bir araya gelerek güncel 
uluslararası gelişmeleri, Türk-Rus ilişkilerini 
ve Türk-Rus Toplumsal Forumunun 
faaliyetlerini değerlendirdi. 

Türkiye ve Rusya arasında 2010 yılında her 
iki ülke Devlet başkanlarının başkanlığında 
tesis edilen Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 
(ÜDİK) üç ayağından birisi olan ve iki ülke 
halkları arasındaki ilişkilerin gelişmesini, 
ülkeler arasındaki bağların daha da sağlam 
ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasını 
amaçlayan, bu sebeple kültürel ve insanî 
ilişkilerin geliştirilmesine önem veren, 
insanî diplomasiyi önceleyen bir yapı 
olan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 

faaliyetlerinin; uçak krizi sonrasında yeniden 
başlatılması, kaybedilen zamanın ivedilikle 
telafi edilmesi noktasında iki tarafın 
da kararlılığını vurguladığı görüşmede, 
Toplumsal Forum’la ilgili birçok husus detaylı 
olarak değerlendirildi. Görüşmede Rusya 
Federasyonu Büyükelçisi Karlov tarafından 
Türkiye-RF ilişkilerine katkıları nedeniyle 
Ahmet Berat Çonkar'a madalya takdim 
edildi. 

ÜDİK bünyesinde faaliyet gösteren Karma 
Ekonomik Komisyon ve Ortak Strateji 
Planlama Grubu faaliyetlerinin uçak krizi 
sonrası mesafe aldığını belirten Çonkar, eş 
başkanlığını yaptığı Toplumsal Forum'un da 
bünyesindeki 11 Komite ile Türkiye-Rusya 
Federasyonu ilişkilerine katkı sunmaya 
devam edeceğini, bu noktada çalışmalara 
yeniden başladıklarını ifade etti. 

23 Eylül 2016 Cuma
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İSLAM	ÜLKELERİ	AKADEMİSYEN	VE	
YAZARLAR	BİRLİĞİ	HEYETİ,	TBMM’Yİ	

ZİYARET	ETTİ

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar 
Birliği (AY-BİR) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı 
ile beraberinde birlik üyelerinden müteşekkil 
heyet, FETÖ'nün darbe girişiminde atılan 
bombalar nedeniyle Meclisin hasar gören 
yerlerini gezdi. 

Şeref Holü’nde heyet adına basın açıklaması 
yapan Balcı, Türkiye'nin demokrasisine 
yönelik hain darbe girişiminin Türk milleti 
tarafından başarıyla püskürtüldüğünü 
belirtti. AY-BİR olarak FETÖ’nün darbe 
girişimine karşı 15 Temmuz tarihinden 
itibaren kararlı bir mücadele verdiklerini 
vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: 

"Darbe girişimi gecesi milletvekilliğinin 
hakkını veren, kurşun ve bomba 
yağmuru altındaki Meclise koşan cesur 

milletvekillerimize, siyasi partilerin 
genel başkanlarına, TBMM Başkanımıza, 
Başbakanımıza, onurlu duruşlarından dolayı 
teşekkür ederiz. 15 Temmuz 2016, yiğit 
bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 
Türk milletinin tarihe altın harflerle geçtiği 
gündür. Asıl teşekkür aziz milletimizedir. 
Ülkemiz büyük bir tehlikeden dönmüşse 
bunu helallik alarak evinden çıkan ve 
şehadet şerbetini içen 240 şehidimize 
ve sayısı 2 bin 500'e varan gazilerimize 
borçluyuz." 

Demokrasiye ve Millî İradeye Sahip Çıkma 
adı altında bir bildiri hazırladıklarını ve bu 
bildirinin altına yurt içi ve yurt dışından 2 bin 
200 aydının imza attığına işaret eden Balcı, 
bildiriye destek verenlere de teşekkür etti. 

10 Ağustos 2016 Çarşamba
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11 Ağustos 2016 Perşembe

DOĞU	VE	GÜNEYDOĞU	İLLERİNİN	
KANAAT	ÖNDERLERİ,	MECLİSTE

Doğu ve Güneydoğu illerinden Ankara'ya 
gelen çok sayıda kanaat önderi, Fetullahçı 
Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi 
sırasında atılan bombalar nedeniyle Meclisin 
zarar gören alanlarını gezdi. 

Kanaat önderlerine ev sahipliği yapan 
AK PARTİ Adıyaman Milletvekili Adnan 
Boynukara, TBMM'nin Şeref Holü’nde yaptığı 
açıklamada, TRT Kürdi'nin özel yayınına 
katılmak üzere Ankara’ya gelen Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerindeki farklı aşiretleri 
temsil eden kanaat önderleriyle Mecliste bir 
araya geldiklerini dile getirdi.

Kanaat önderleri adına konuşan Alican Er, 
Doğu ve Güneydoğu illerinden hiçbirinin 
yaşanan darbe girişimini tasvip etmediğini 
ifade etti. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye 
tüm milletin gece gündüz nöbet tutarak bu 
darbe girişimine "hayır" dediğini vurgulayan 
Er, şöyle devam etti: 

"Allah yardımcımız olsun. Türkiye birlik 
ve beraberlik içinde olduğu müddetçe 
hiçbir zaman yıkılmayacaktır. Kürdü, 

Türkü, Arabı hepimiz kardeşiz. Allah’ımız 
bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, 
memleketimiz bir. Bu memleket şehit 
kanlarıyla sulanmış. Bugün bize ne oldu 
ki Türkiye'yi bölelim, parçalayalım? Dış 
ülkelerin bizim üzerimizde çok büyük baskısı 
vardır. Türkiye'nin gelişmesini hiçbir zaman 
istemiyorlar. İstemedikleri için Ortadoğu'yu 
kan gölüne çevirdiler. İstedikleri, Türkiye'yi 
de kan gölüne çevirmek." Komşu ülkelerin 
şu anki durumlarına bakılması gerektiğine 
vurgu yapan Türkiye’de bir iç kavganın 
çıkması halinde gidecek başka hiçbir 
yerimiz olmadığını, bu memleketin herkese 
yeteceğini kaydederek Allah’ın kimseyi 
devletsiz bırakmamasını temenni etti. 
Er, kanaat önderlerine de seslenerek, 
"Her aşiret, her ana, her baba çocuğuna 
sahip çıksın. Biz bu çocukları kurbanlık 
gibi dağa çıkarıp kurda kuşa yem olmaları 
için yetiştirmiyoruz. Bu memlekete yararlı 
olmaları için yetiştiriyoruz." ifadesini 
kullandı.
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    Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek 
Komiseri Filippo Grandi, TBMM’yi ziyaret 
etti. 

Grandi ve beraberindeki heyet, TBMM’nin 
15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminde 
hasar gören kısımlarını gezdi. 

Meclisin Şeref Holü, Genel Kurul Salonu, 
Başbakanlık makamı ve ek hizmet binasında 
zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan 
Grandi, TBMM yetkililerinden 15 Temmuz 
gecesi yaşananlar hakkında bilgi aldı. 

    Japonya Uzay Teknolojileri Bakanı Yosuke 
Tsuruho, TBMM’yi ziyaret etti. 

Tsuruho’yu, Türkiye-Japonya 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Niğde Milletvekili Alpaslan 
Kavaklıoğlu ve TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşıladı. 

Karşılamanın ardından Tsuruho, FETÖ’nün 
darbe girişiminde Meclisin bombalanan 
bölümlerini gezerek, o gece yaşananlara 
ilişkin bilgi aldı. 

BM MÜLTECİLER YÜKSEK 
KOMİSERİ GRANDİ’NİN 
TBMM ZİYARETİ

JAPON BAKANDAN 

TBMM’YE ZİYARET

01 Eylül 2016 Perşembe 08 Eylül 2016 Perşembe

ABD	DIŞİŞLERİ	
BAKAN	
YARDIMCISI	
BLINKEN,	
TBMM'DE

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony 
Blinken, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör 
Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 
Meclisin bombalanan bölümlerinde 
incelemelerde bulundu. 

Blinken, ABD Büyükelçisi John Bass ve 
beraberindeki heyet, Mecliste TBMM Dış 
İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin 
Tüney tarafından karşılandı ve FETÖ'nün 
darbe girişimi sırasında bombalanan 
bölümleri gezdi. 

27 Eylül 2016 Salı
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 
15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve 
sonrasında yaşanan olaylar hakkında bilgi 
edinmek amacıyla TBMM’yi ziyaret etti. 

Johnson’a, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan eşlik etti. İngiltere Dışişleri Bakanı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ziyaret ettiğini, görüşmede iki ülke arasındaki 
dostluğu ele aldıklarını ve yararlı bir görüşme 
yaptıklarını söyledi. 

“Meclise de Türk demokrasisine karşı yapılan 
saldırıda cesaretini ortaya koyan Türk insanına 
saygımı göstermek için gelmiş bulunuyorum.” 
ifadesini kullanan Johnson, Türk demokrasisinin 
yanında olduklarını belirtti. 

Türk insanının bu kalkışmaya verdiği 
karşılığı görmekten gurur duyduğunu 
dile getiren Johnson, “İnsanların birlikte 
ve ortak hareket ederek darbe girişimini 
alt etmesi bütün dünyanın hayranlık 
duyacağı bir davranış. Umarım dünya, Türk 
insanının demokrasiye yapılan saldırıya izin 
vermediğini görür.” dedi. 

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Özhan da İngiltere’nin darbe girişimine 
ilk saatlerde tepki göstermesine teşekkür 
ederek, İngiltere Büyükelçisi Richard 
Moore’un darbe girişiminden hemen sonra 
Meclise geldiğini kaydetti. 

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JOHNSON, TBMM’DE
27 Eylül 2016 Salı

FRANSA HEYETİNİN 
TBMM ZİYARETİ

29 Eylül 2016 Perşembe

Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma 
Bakanlığı Genel Sekreteri Christian 
Masset, Meclisi ziyaret ederek Fetullahçı 
Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi 
sırasında hasar gören yerleri inceledi. 

Beraberinde Fransa Büyükelçisi Charles 
Fries ve Büyükelçilik yetkilileriyle 
Meclise gelen Masset’e, ziyareti 
sırasında, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkanı Cemalettin Tüney ile Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Levent Murat Burhan eşlik etti. Başta 
Başbakanlık makamının bulunduğu kat 
olmak üzere Mecliste zarar gören yerleri 
gezen Masset, daha sonra Genel Kurul 
Salonunu da ziyaret ederek, bilgi aldı. 
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TBMM'DE	"KURUMSAL	SÜREÇ	VE	RİSK	
YÖNETİMİ	PROJESİ"

TBMM ve Kalkınma Bakanlığı Ankara 
Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen 
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 
"Kurumsal Süreç ve Risk Yönetimi Projesi" 
toplantısı gerçekleştirildi. TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, açılış 
toplantısında yaptığı konuşmada, bu tür 
eğitim toplantılarını çok önemli ve değerli 
gördüğünü belirterek bu gibi toplantılarda 
çalışanlarla bir araya gelindiğini ve bir sinerji 
yaratıldığını, bu sinerjinin de katılımcıların 
katkılarıyla tüm İdari Teşkilat geneline 
yayılmasını umduğunu dile getirdi. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
bireylerin geleceğe ilişkin planları olduğu 
gibi kurumların da geleceğe ilişkin 
planlarının olabileceğini belirterek 2006 
yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla uygulamaya 
geçildiğini, bu planları gerçekleştirebilmek 

için de tehditlerin ve risklerin yönetilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Risk almayan yönetimin başarıyı 
yakalayamayacağını, bu nedenle riskleri 
yönetmek için kurumların risklerini 
belirlemeleri gerektiğini ifade eden 
Kumbuzoğlu, bu nedenle “Kurumsal 
Süreçlerin ve Risklerin Belirlenmesi 
Projesi”ni önemsediğini belirtti. 

TBMM İdari Teşkilatının birinci görevinin 
milletvekillerine en iyi şekilde hizmet 
etmek olduğunu, milletvekillerine hizmetin 
ise halka hizmet anlamına geldiğini dile 
getiren Kumbuzoğlu, bu nedenle kurumun 
hizmet anlayışı ve yaklaşımını sürekli 
olarak iyileştirmesi gerektiğini söyledi.  
Kumbuzoğlu, çalışmaların karşılıklı destekle 
ve çalışmayla Türkiyemiz için devam 
ettirileceğini vurguladı. 

08 Eylül 2016 Perşembe
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TBMM	GENEL	
SEKRETERİ	

KUMBUZOĞLU,	
MECLİSTEKİ	

TADİLAT	
ÇALIŞMALARI

HAKKINDA	
BİLGİ	VERDİ

23 Ağustos 2016 Salı

FETÖ'nün darbe girişiminde bombardıman 
sonucu hasar gören Mecliste, çatıdan 
sığınağa kadar kapsamlı  bir tadilat 
gerçekleştirilecek.

Meclis Bülteni’nin sorularını yanıtlayan 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Halkla İlişkiler Binasının yüzde 
75'e yakınının zarar gördüğüne işaret etti ve 
vatandaşın TBMM’ye giriş-çıkış noktası olan 
binanın  tadilatını önemsediklerini kaydetti. 

Darbe girişimi sırasında Meclise üç 
bomba atıldığını hatırlatan Kumbuzoğlu, 
bombalardan birinin çatıya isabet ettiğini, 
bu bölümün üzerini kapattıklarını anlattı. 
Çatının üzerinin bir an önce drenaj 
sistemiyle kapatılması, akıntının önlenmesi 
gerektiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 
Başbakanlık makamının bulunduğu yerin de 
tadilata ihtiyacı bulunduğunu belirtti. 

Bombalardan birinin ana isabet noktasının 
müzeye çevrilmesi fikrinin ağırlık kazandığını 
anlatan Kumbuzoğlu, bu noktayı kalıcı bir 
müzeye dönüştürmeyi hedeflediklerini dile 
getirdi. 

Bombalama sonucu Ziyaretçi Kabul Binasının 
yanında iki metrelik çukur oluştuğunu 
belirten Kumbuzoğlu, oluşturulan Bilim 
Kurulu'nun, bu bölümün camekan içine 
alınıp sergilenmesi önerisinde bulunduğunu 
belirtti. 

Mevcut sığınağı daha kullanışlı hale 
getireceklerini, başka bir yerin sığınak 
olup olmayacağını da değerlendirdiklerini 
söyleyen Kumbuzoğlu, küçük çaplı 
bazı tadilatların 1 Ekim tarihine kadar 
tamamlanacağını ifade etti.

Mecliste FETÖ üyesi bulunup 
bulunmadığının tespitine yönelik 
çalışmaların sürdüğünü, her kurumda 
olduğu gibi Mecliste de bir komisyon 
oluşturulduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, 
komisyonun, istihbarat birimlerinden 
MİT, Emniyet, MASAK ve BDDK’dan gelen 
bilgilerin değerlendirilmesinin ardından 
sonuca varacağını söyledi.

Kumbuzoğlu, “Yapılan her şey hukuka 
uygun yapılır. Denetime açıktır. Burası hukuk 
devleti, rastgele bir şey olmaz. Delilsiz hiçbir 
şey olmaz.” diye konuştu. 
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15 Temmuz gecesi… Yer, millet iradesinin 
tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi… 
Burası, asker üniforması giymiş bir grup 
teröristin F16 jetleriyle, helikopterlerle, 
bombalar ve kurşunlar yağdırdığı, Ankara’nın 
kalbi, millî egemenliğin sadık ve yegâne 
timsali…

O Cuma gecesi, Meclise ulaşma arzusunda 
olup ulaşamayan, seçim bölgesinde 
bulunması nedeniyle Ankara’ya gelemeyen 
tüm TBMM üyelerinin desteği bu Meclisin 
çatısı altında hissedildi. 

O an Mecliste mevcut üç siyasi partiden, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili 

Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili 
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve MHP 
Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay’ın kâtip üyelik vazifesini 
üstlenmesiyle oluşturulan Başkanlık Divanı; 
darbe girişimini duyar duymaz Meclise 
intikâl eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığında Genel Kurulu açtı ve millî 
hafızamızdan hiçbir zaman silinmeyecek 
tarihî Genel Kurulu yönetti.

Ankara’da ve seçim bölgelerinde hain 
darbe girişimine karşı milletimizle tek 
yürek olan tüm milletvekillerimize en derin 
saygılarımızla…

HAİN	DARBE	GECESİ	TBMM

İSMAİL KAHRAMAN-TBMM BAŞKANI

1-ABDULHAMİT GÜL-GAZİANTEP

2-ABDÜLKADİR YÜKSEL-GAZİANTEP

3-ADNAN BOYNUKARA -ADIYAMAN

4-AHMET BERAT ÇONKAR-İSTANBUL

5-AHMET EŞREF FAKIBABA-ŞANLIURFA

6-AHMET GÜNDOĞDU-ANKARA

7-AHMET UZER-GAZİANTEP

8-AHMET İYİMAYA-ANKARA

9-AHMET SELİM YURDAKUL-ANTALYA

10-ALİ CUMHUR TAŞKIN-MERSİN

11-ALİ ERCOŞKUN-BOLU

12-ALPARSLAN KAVAKLIOĞLU-NİĞDE

13-AYDIN ÜNAL-ANKARA

14-AYKUT ERDOĞDU-İSTANBUL

15-AYŞE KEŞİR-DÜZCE

16-AYŞE SULA KÖSEOĞLU-TRABZON

17-BEKİR BOZDAĞ-YOZGAT

18-BENNUR KARABURUN-BURSA

19-BURHANETTİN UYSAL-KARABÜK

20-BÜLENT ÖZ-ÇANAKKALE

21-BÜLENT TEZCAN-AYDIN

22-CANAN CANDEMİR ÇELİK-GAZİANTEP

23-CELALETTİN GÜVENÇ-KAHRAMANMARAŞ

24-CEMİL ÇİÇEK-ANKARA

25-CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI -MARDİN

15 Temmuz 2016 Saat 23:38

Genel Kurul Toplantısında bulunan Milletvekilleri;
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26-EMRULLAH İŞLER-ANKARA

27-ERKAN AKÇAY-MANİSA

28-ERKAN HABERAL-ANKARA

29-ERKAN KANDEMİR-İSTANBUL

30-EROL KAYA-İSTANBUL

31-FATİH ŞAHİN-ANKARA

32-FATMA BETÜL SAYAN KAYA-İSTANBUL

33-FATMA GÜLDEMET SARI-ADANA

34-HACI BAYRAM TÜRKOĞLU-HATAY

35-HAKAN ÇAVUŞOĞLU-BURSA

36-HALİL ETYEMEZ-KONYA

37-HALİL ÖZCAN-ŞANLIURFA

38-HALUK İPEK-AMASYA

39-HÜLYA NERGİS-KAYSERİ

40-HÜSEYİN KOCABIYIK-İZMİR

41-İBRAHİM HALİL FIRAT-ADIYAMAN

42-İLKNUR İNCEÖZ-AKSARAY

43-İLHAN CİHANER-İSTANBUL

44-İMRAN KILIÇ-KAHRAMANMARAŞ

45-İSMAİL BİLEN-MANİSA

46-JÜLİDE SARIEROĞLU-ANKARA

47-KASIM BOSTAN -BALIKESİR

48-LEVENT GÖK-ANKARA

49-LEYLA ŞAHİN USTA-KONYA

50-LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT-ÇORUM

51-LÜTFİYE SELVA ÇAM-ANKARA

52-MAHMUT KAÇAR-ŞANLIURFA

53-MAHMUT TANAL-İSTANBUL

54-MEHMET ALİ ŞAHİN-KARABÜK

55-MEHMET BEKAROĞLU-İSTANBUL

56-MEHMET EMİN ŞİMŞEK-MUŞ

57-MEHMET GÜNAL-ANTALYA

58-MEHMET İLKER ÇİTİL-KAHRAMANMARAŞ

59-MEHMET KASIM GÜLPINAR-ŞANLIURFA

60-MEHMET MEHDİ EKER-İSTANBUL

61-MEHMET MUŞ-İSTANBUL

62-MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU-HATAY

63-METİN BULUT -ELAZIĞ

64-MEVLÜT DUDU-HATAY

65-MİHRİMAH BELMA SATIR-İSTANBUL

66-MURAT ALPARSLAN-ANKARA

67-MURAT EMİR-ANKARA

68-MUSTAFA HİLMİ DÜLGER-KİLİS

69-MUSTAFA KALAYCI-KONYA

70-MUSTAFA MİT-ANKARA

71-MUSTAFA ŞAHİN-MALATYA

72-MUSTAFA YENEROĞLU-İSTANBUL

73-MÜCAHİT DURMUŞOĞLU-OSMANİYE

74-NAZIM MAVİŞ-SİNOP

75-NECDET ÜNÜVAR-ADANA

76-NEVZAT CEYLAN-ANKARA

77-NİHAT ZEYBEKCİ-DENİZLİ

78-NURSEL REYHANLIOĞLU-KAHRAMANMARAŞ

79-OKTAY VURAL-İZMİR

80-ORHAN ATALAY -ARDAHAN

81-ORHAN KARASAYAR-HATAY

82-ORHAN MİROĞLU-MARDİN

83-ÖMER SERDAR-ELAZIĞ

84-ÖZGÜR ÖZEL-MANİSA

85-RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU-KOCAELİ

86-RAMAZAN CAN-KIRIKKALE

87-RUHİ ERSOY-OSMANİYE

88-SABRİ ÖZTÜRK-GİRESUN

89-SALİM USLU-ÇORUM

90-SELÇUK ÖZDAĞ-MANİSA

91-SEMA KIRCI-BALIKESİR

92-SENA NUR ÇELİK-ANTALYA

93-SÜLEYMAN SOYLU-TRABZON

94-ŞAHAP KAVCIOĞLU-BAYBURT

95-TAHİR ÖZTÜRK-ELAZIĞ

96-TEKİN BİNGÖL-ANKARA

97-TUFAN KÖSE-ÇORUM

98-UĞUR BAYRAKTUTAN-ARTVİN

99-UTKU ÇAKIRÖZER-ESKİŞEHİR

100-ÜNAL DEMİRTAŞ-ZONGULDAK

101-VECDİ GÜNDOĞDU-KIRKLARELİ

102-YASİN AKTAY-SİİRT

103-YUSUF BAŞER-YOZGAT

104-ZİYA ALTUNYALDIZ-KONYA
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ARAMIZDAN	AYRILANLAR

Arif	TOPRAK
17. Dönem Niğde Milletvekili Arif Toprak’ın cenazesi 1 Ağustos’ta Aksaray 
Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Toprak, 1945’te Aksaray’da doğdu. Adana İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinden mezun oldu. Serbest mali müşavirlik ve çiftçilik yaptı.

Yusuf	ÇETİN
Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi (05.06.1977 – 12.09.1980) 
Yusuf Çetin’in cenazesi 2 Ağustos’ta Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Çetin, 1927’de Besni’de doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun 
oldu. Ankara Atatürk Lisesi, Kahramanmaraş Lisesi, Diyarbakır Ziya 
Gökalp Lisesi, Adıyaman Lisesi, Gaziantep Devrim Ortaokulu Öğretmeni, 
Gaziantep Halk Eğitimi Başkanı ve Eğitim Enstitüsü Müdürü, Gaziantep 
İsmet Paşa Lisesi Öğretmeni, Gaziantep Merkez Ortaokulu Öğretmeni 
olarak görev yaptı.

Nurettin	ÖZDEMİR
14. Dönem Gümüşhane Milletvekili Nurettin Özdemir’in cenazesi 26 
Ağustos’ta Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Özdemir, 1927’de Kelkit’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat ve gazeteci olarak görev yaptı.

Mustafa	ÇELİK
Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi (12.10.1975-12.09.1980) 
Mustafa Çelik’in cenazesi 29 Ağustos’ta Erenköy Galip Paşa Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çelik, 1933’de Emirdağ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eczacılık Okulunu bitirdi. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divânı Kâtip 
Üyesi olarak parlamentoda yer aldı.
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Gültekin	Celal	SAKARYA
13. Dönem Sivas Milletvekili Gültekin Celal Sakarya’nın cenazesi 30 
Ağustos’ta Şarkışla Elmalı Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Sakarya, 1926’da Elmalı’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Ankara Belediyesi Muhasebe, Mezbaha, Hal 
ve İktisat Müdürü, Serbest avukat, Ankara Belediye Meclis Üyesi olarak 
görev yaptı.

Arif	Ahmet	DENİZOLGUN
20. Dönem Antalya Milletvekili, 55. Hükümet Ulaştırma Bakanı Arif 
Ahmet Denizolgun’un cenazesi 8 Eylül’de Karacaahmet Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizolgun, 1956’da İstanbul’da doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Mimarlık Yüksekokulundan mezun oldu. Serbest mimar ve müteahhitlik 
yaptı.

Gürol	ERGİN
23. Dönem Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in cenazesi 26 Eylül’de 
Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ergin, 1944’te Samsun’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden mezun oldu. Atatürk ve Hacettepe Üniversiteleri Öğretim 
Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Senato Üyesi, Mezuniyet Sonrası Eğitimi 
Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölüm Başkanı ve Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı, Mühendislik 
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Sanat Kurumu 2. Başkanı, Türkiye 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
olarak görev yaptı.
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KANUN	ÖNERİSİ	İSTATİSTİĞİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri
Gelen 17 78
Kanunlaşan 8 3
Geri Alınan - -
Komisyonlarca Raporlanan 8 3
Komisyonlarda Bulunan* 72 1327
Genel Kurulda  Bulunan* 316 5

ÇALIŞMA	SÜRESİ	İSTATİSTİĞİ

Genel Kurul / Komisyonlar Toplantı  
Birleşim Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Millî Savunma - -
İçişleri - -
Dışişleri 1 10,54
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm - -
Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek. 1 4,30
Dilekçe 7 7,30
Plan ve Bütçe 6 64,16
KİT - -
İHİK - -
AB Uyum 1 2,30
KEFEK - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Çocuk İstismar Araştırma - -

Komisyonlar Toplam 16 89,40
TBMM Genel Kurulu 8 77,36

*Dönemin başından 30/10/2016 tarihi itibariyle bulunan

AYLIK	YASAMA	İSTATİSTİKLERİ



Önerge Yazılı 
Soru 

Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 77 101 6 71 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen

739 - 3 - - - -

KANUN İSTATİSTİĞİ   DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen -

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen -

TBMM Karma Komisyon -
Genel Kurul -

DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

 *1 Ağustos-30 Eylül 2016 tarihleri arası istatistikler.                                                                                                          
(23 Ağustos- 30 Eylül 2016 tarihlerinde Meclis tatilde olduğu için yasama çalışması olmamıştır.)

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar

6

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 2517 177

İHİK 1156 946

KEFEK 2 3

TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

06-11 EYLÜL 2016 NAHİDE EROL
YAĞLI BOYA RESİM 

SERGİSİ

20-25 EYLÜL 2016
MERVE DOĞAR                                                      

FİLİZ ŞENOL    
EBRU VE KATI’ SANATI 

SERGİSİ

Mithatpaşa Caddesi No: 35 Kızılay-Ankara • Tel: (0312) 431 04 51 – 431 14 51
Açılış ve Kokteyl her hafta Salı günü yapılmaktadır. 

Sergiler, Pazartesi hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında gezilebilir.



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ AĞUSTOS-EYLÜL 2016            SAYI 216

AĞ
US

TO
S-

EY
LÜ

L 
20

16
   

 S
AY

I 2
16

   




