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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM İçişleri Komisyonu saat 10.37’de açıldı.
Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Komisyon adına
başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.
Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram
ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1412), Ankara
İline Bağlı Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesi ve Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1411), Ankara İli Kazan
İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1413), Ankara İli Kazan İlçesine Kahramanlık
Unvanı Verilmesi “Kahraman Kazan” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1360) ile
Ankara İli Kazan İlçesine Kahramanlık Unvanı Verilmesi “Kahraman Kazan” Olarak Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi (2/1383) birleştirilerek görüşülmesi ve görüşmelerde (2/1412) esas numaralı
Kanun Teklifi’nin esas alınması kabul edildi.
Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve
Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/1412) görüşmeleri
tamamlanarak kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 11.41’de toplantıya son
verildi.

3

.

TBMM

4

B: 16

17 . 12 . 2015

20 . 10 . 2016

İçişleri Komisyonu
T: 1

O: 1

20 Ekim 2016 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.37
BAŞKAN: Celalettin GÜVENÇ (Kahramanmaraş)
BAŞKAN VEKİLİ: Hüseyin BÜRGE (İstanbul)
SÖZCÜ: Mustafa BALOĞLU (Konya)
KÂTİP: Ayhan GİDER (Çanakkale)

BAŞKAN – Evet, Sayın Bakanım, hoş geldiniz.
Sayın Bakan, değerli üyeler; hepinize hayırlı sabahlar diliyorum.
Toplantı yeter sayımız vardır, toplantıyı açıyorum.
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Hükûmetimizin
temsilcisi Sayın Bakan, İçişleri Bakanlığının değerli Müsteşarı ve temsilcileri, değerli Kazan Belediye
Başkan Vekilimiz ve ilçe Kaymakamımız, değerli basın mensupları; Komisyonumuzda 79 milyon
vatandaşımızla beraber 15 Temmuzda kahramanlık destanı yazan Kazan ilçemize kahramanlık unvanı
verilmesine ilişkin teklifler bulunmakta ve bunu görüşmek üzere toplanmış bulunmaktayız.
Sözlerimin başında hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyor, toplantının ve alacağımız kararın
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını içtenlikle temenni ediyorum.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Komisyon adına
başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Gene sözlerimin başında cumhuriyet Hükûmetinde İçişleri Bakanı olarak görev alan
Sayın Süleyman Soylu’ya Komisyonumuz adına başarı dileklerimizi, tebriklerimizi iletiyor, hayırlı
olsun diyoruz. İçtenlikle başarılı olmasını temenni ettiğimizi, bu yönde dua ettiğimizi belirtiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin zor döneminde en önemli görevlerden birisi olan İçişleri Bakanlığı
görevinde Rabb’im yâr ve yardımcınız olsun Sayın Bakanım. İnanıyoruz ve güveniyoruz ki zatıalinizin
önderliğinde güvenlik güçlerimiz bu zor dönemeçte bütün terör örgütlerinin üstesinden gelecek ve
ülkemizin hak ettiği barış ve huzurlu ortamı sağlayacaktır. Yolunuz açık olsun diyorum.
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram
ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1412)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, 15 Temmuzda dünya tarihinin en ender görülen ihanetlerinden
birisine maruz kaldık, bu konuda Meclisimiz ve siz değerli üyeler de gazi unvanını hak ettiniz. Bununla
ilgili Hükûmetimiz, Parlamentomuz, kamuoyumuz büyük duyarlılık göstererek Kazan ilçemize,
ihanet hareketinin üssünün bulunduğu, Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kazan ilçemize, gösterdiği
kahramanlıklardan dolayı kahramanlık unvanı verilmek üzere Komisyonumuza 5 ayrı teklif gelmiştir.
Bu tekliflere geçmeden önce genel gerekçeyi konunun önemine binaen bizzat okumak istiyorum.
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“Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden askerî üniforma giymiş bir grup FETÖ mensubu cuntacı
terörist tarafından 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi ve millî iradeyi
hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulmuş, buna karşı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere
ülkemizin her yerinde milletimiz canı pahasına darbeci güçIerle mücadele etmiş ve bu melun kalkışmayı
önlemiştir. 15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz sokaklara, meydanlara inerek; namlulara, tanklara,
helikopterlere, uçaklara karşı, sadece imanından aldığı güç ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve
istikbali için destani bir mücadele vermiştir. İradelerini Fetullahçı terör örgütünün başına teslim eden
şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri, milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin
kararlılığı karşısında başarısız olmuştur.
Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 15 Temmuz gecesi yaşananlar darbeci despotlara karşı bir
milletin topyekûn direnişini ifade etmesi ve onları akamete uğratması bakımından dünya halk hareketleri
tarihinde mutlaka ayrı bir yere sahip olacaktır. İstanbul Boğaz Köprüsü’nde, Vatan Caddesi’nde,
Taksim Meydanı’nda, Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde,
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğünde ve sayamadığımız birçok başka yerde nelerin
yaşandığı elbette genel görüntüsü, dramatik sonuçları, sergilenen vahşet ve saldırganlık bakımlarından
ortadadır. Ancak bütün bunların arka planında peyderpey anlaşılan, ortalıktaki toz bulutu dağıldıkça
daha iyi görülen, bir milleti millet yapan sosyal bağlara, ortak kader ve gelecek duygusuna tekabül eder
şekilde kahramanlık örnekleri, insan hikâyeleri vardır. Askerî binalarda organize çete mensuplarının
harekâtlarını engellemek için arkamda kimse var mı diye bakmaksızın direniş gösteren askerîye
mensupları, tankların hareketini engellemek için bana ne olur diye düşünmeksizin onun önüne bedenini
siper eden vatandaşlar, her yerde ve her şekilde kararlı bir direniş gösteren milletimizin tüm mensupları
hepimizin ortak hafızasında ve nihayet milletimizin şanlı tarihinde yerini almıştır.
FETÖ çete mensuplarının darbe teşebbüsüne karşı bu kahramanca direnişin ortaya konduğu önemli
yerlerden birisi elbette darbecilerin karargâh olarak kullanıp savaş uçaklarını ve helikopterleri seferber
ettikleri Akıncı Hava Üssü’nün yer aldığı Kazan’dır. Kazanlılar o gece, genci yaşlısı, kadını erkeği
hep birlikte üsse giderek kahramanca mücadele etmiş, jetlerin önüne yatmış ve tarlasındaki ürünlerini
yakarak jetlerin havalanmasına engellemeye çalışarak sivil direnişin ateşleyicisi olmuştur. Kazan
ilçemizin ismini “Kahramankazan” olarak değiştirme teklifimiz, sadece Kazan halkının kahramanlığına
karşı değil o gece her yerde millet iradesine sahip çıkmak için mücadele veren tüm kahramanlıklara
karşı millet iradesinin tecelligâhı olan Meclisimizin anlamlı ve yerinde bir mukabelesi olacaktır.
15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu kararlı mücadele ve destani
direnişte ona mihmandarlık eden Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, tüm
parti genel başkanlarının ortak tutumları hayati bir yere sahiptir. Her yönüyle doksan üç yılık cumhuriyet
ve yetmiş yıllık demokrasi tarihimizde ayrı bir yere sahip olan 15 Temmuz tarihinin milletimizin ortak
kader ve gelecek duygusunda taşıdığı anlama binaen “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak kabulü
için kanun teklifimiz yüce Meclisin ve Komisyonun takdirlerine sunulmuştur.”
Sayın Bakanım, sizi dinliyoruz.
Buyurun efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sayın Başkan, İçişleri Komisyonunun
çok saygıdeğer üyeleri; öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum.
Bu toplantımızın hem ülkemiz için hem milletimiz için, alacağımız kararların bu coğrafya için
ve bu topraklar için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine, sözlerime başlarken Sayın
Başkanın görev aldığımız İçişleri Bakanlığı konusundaki hayırlı olsun dileklerine, nezaketine çok
teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde, inşallah, Komisyonumuzla birlikte önemli kararlara, önemli
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iş birliklerine ve önemli adımlara hep birlikte bu güzel Komisyonda karar vereceğiz ve ülkemizin
huzuru, ülkemizin esenliği, milletimizin yarına umutla bakabilmesini temin edecek adımları da hep
birlikte atacağız. Bu açıdan, gerek kültürümüzün gerek demokrasimizin gerek bu Gazi Meclisin en
önemli komisyonlarından biri olarak nitelendirdiğim İçişleri Komisyonunun coğrafyamızın, ülkemizin
ve milletimizin içerisinde bulunduğu ve her birimizin geleceği, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın
geleceği için önemli olan bu dönemde çok yüksek görevler ifa edeceğini de büyük bir anlayışla
düşündüğümüzü de bir şekilde ifade etmek istiyorum.
Bu sabah gece yarısından sonra şehit olan 2 evladımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum ve
yine, birçok teröriste bu gece, dün, bu sabah yaptıkları operasyonlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti
devletinin kararlılığını, milletimizin ortaya koymuş olduğu iradeyi gösteren güvenlik kuvvetlerimize
de tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, İçişleri Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; Kazan
ilçesi isim değişikliği ve 15 Temmuzun tatil olarak belirlenmesi hususunda Sayın Başbakanımız Binali
Yıldırım Bey’in imzasıyla sunulan kanun teklifine ilişkin olarak Hükûmetimizin görüşlerini ifade
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyor,
çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, bir toprak parçası üzerinde ne yaşandığına göre bir anlam kazanır. Boşken
belki de sadece bir arazidir; ekip biçersiniz, bunu tarla yaparsınız; üzerinde yaşarsınız, köy olur, mahalle
olur ancak eğer o toprak parçasında toplumsal hatıralarınız, orada hüzünler, sevinçler yaşarsanız işte
o zaman orası toprak olmaktan çıkar, orası vatan olur. Çok meşhur ve hepinizin bildiği bir dizedir:
“Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Toprağı vatan yapmak, ona anlam katmak, o toprağı gelecek
nesillere bırakmak ve çocuklarımızın, torunlarımızın mutlu bir geleceğe uzanabilmesini sağlamak için
önemlidir. Bizi bir millet yapan, toprak üzerinde bir arada tutan güç aslında orada yaşadıklarımız, oradaki
hatıralarımız, atalarımızdan miras olarak devraldığımız anılarımız ve bize bırakılan emanetlerdir. İşte,
bu bilinçle bu güzel toprakları bizim için vatan hâline getiren her hatıraya ayrı bir önem gösteriyor ve
onu yaşatmak için ciddi bir gayret ortaya koyuyoruz.
Burada altını çizmem gerekir: Dünyanın hiçbir meclisi bu şanlı Meclisin bugün üzerinde
bulunduğu ve yaşadığı sorumluluğu taşımamaktadır. Bu ülke kurtuluş mücadelesine girerken, kurtuluş
mücadelesini sevk ettiği ve bütün sorumluluğunu sevk ettiği bu Meclis bunu büyük bir onurla taşımış
ve başarıyla, istiklalle, hürriyetle, bağımsızlıkla kendi milletini buluşturmuştur. Bir taraftan, bizim
kurtuluş mücadelemiz yine dünyada örneği az görülen, her yerde, milletimizin dernekler altında bir
araya gelerek oluşturdukları büyük bir kahramanlık destanıdır. Bir taraftan, hem millî iradeyi Mecliste
hem kurtuluş mücadelesini Mecliste yöneterek, sevk ve idaresini gerçekleştirerek ortaya koymuş
olduğu ve bunu başardığı ve bunu Gazi Meclisle beraber bütünleştirdiği bir istiklal mücadelesinin
sahibidir. Bu önemlidir çünkü sadece kendi Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik kuvvetlerine devredilmiş bir
istiklal mücadelesinin sahibi değiliz, milletimiz topyekûn bu büyük mücadeleyi büyük bir kararlılıkla
ortaya koymuştur. Allah’a şükürler olsun, bugün her birimiz büyük bir milletin, aziz bir milletin
parçasıyız. Millet olmak kolay bir iş değildir. Etrafımızdaki coğrafyada millet olamayan toplulukların
bugün nelerle karşı karşıya kaldığını hepimiz görüyoruz. Millet olmak sadece savaşmakla, sadece savaş
alanlarında kazanmakla da olmuyor; millet olmanın başka unsurları, millet olmanın başka hasletleri,
başka umdeleri, başka ilkeleri de var. Bayramda bir araya gelmek millet olmak demektir; otobüste
yaşlı bir kadına, bir gaziye, bir büyüğüne, bir hanımefendiye yer vermek, ona nezaket göstermek millet
olmak demektir. Memleketine gitmek, mezarlarını ziyaret etmek, sılayırahim yapmak millet olmak
demektir. Yine, ifade etmek isterim ki hemen yanı başınızdaki komşunun taziyesine katılmak, ona
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eşinizin yaptığı yemeği getirebilmek, onunla ağlayabilmek millet olmak demektir. Çocuğunuz okula
gittiğinde, yine, eve döndüğünde eğer evinizin kapısı kapalıysa o mahalleden birisinin kapısını kendi
evi gibi çalıp orada annesinin babasının gelebilmesini beklemek de millet olmak demektir. Millet olmak
aynı zamanda acıyı paylaşmak, aynı zamanda sevinçlerden şımarmamak, aynı zamanda hüznü vakarlı
bir şekilde taşımak demektir.
15 Temmuz bizim, birçok acıyı yaşasak da, millet olarak ve ülke olarak hak etmediğimiz alçak
bir hareketle karşı karşıya kalsak da millet olma hasletimizi bir kez daha bizimle buluşturduğu bir gün
olarak hatıralarımızda, anılarımızda, tarihî belleklerimizde kalacaktır.
15 Temmuz 2016 akşamı bu ülkede daha önce defalarca yaşanmış bir hadise, daha önce
yaşanmamış bir şekilde vuku bulmuştur ve bu aziz millet daha önce yaşanmamış bir tepki ve iradeyi
ortaya koymuştur. Bu masanın etrafındaki insanlar ve bizler büyüklerimizden hep şunu duyduk: Keşke
1960 darbesinde, rahmetli Adnan Menderes’in, Fatin Rüştü Zorlu’nun, Hasan Polatkan’ın asıldığında,
Kayseri cezaevlerine Celal Bayar ve arkadaşları gönderildiğinde reaksiyonumuzu koysaydık.
Kütahya’dan Eskişehir’e rahmetli Adnan Menderes geldiğinde, oradan alındığında o millet topyekûn
bir şekilde o alınmaya itiraz edebilseydi. Eskişehir’deki hava komutanının yukarıdan uçaklarla, bir
yalan üzerinden “Adnan Menderes uçak dolusu altınla kaçarken yakalandı.” diye beyannamelerini
atarken o beyannamelere karşı bütün Türkiye’de topyekûn bir reddi ortaya koyabilseydik. Hep bu
hikayelerle büyüdük. O gün bu millet onu yapamadığı için hayıflanmıştı, bu fırsatı bir daha eline
geçirmeyi bekliyordu. Allah’a şükürler olsun, 15 Temmuz akşamı bu Mecliste tüm siyasi partilerin
ortaya koymuş olduğu irade bu Meclisin meşruiyetini, millete karşı aldığı emaneti vakarla ve onurla
yine millete karşı gösterebilmesinin iradesidir. Tarihe altın harflerle geçilebilecek bir geceyi Türkiye
Büyük Millet Meclisi o gece bu milletle beraber yaşamıştır; sinmemiştir, taşın arkasına saklanmamış
ve genel başkanlarının ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte her bir siyasi partinin mensubu bu
Mecliste yerini almış, Meclisin üzerinden uçan uçaklara aldırış etmeden bu Mecliste olan arkadaşlarına,
Ankara’da olmayan arkadaşlarının, milletvekillerimizin “Hep beraber oradayız, mücadele edin ve
demokrasimize, ülkemize, milletimize Meclis adına sahip çıkın.” mesajlarıyla beraber cesaretli bir
şekilde burada durmuştur. O gece -Allah nasip etti- bu Meclisteydik ama bir şeyi daha bu heyetin
huzurunda ve Kazanlıların huzurunda söylemek istiyorum: O gece “Kahraman” unvanını hakkıyla
elde eden Kazan halkıyla, Kazan Belediye Başkanımızla, Kazan’daki güvenlik kuvvetlerimizle sabaha
kadar defalarca telefon görüşmemiz olmuştur. Dün akşam bir arkadaşımla yaptığım telefon konuşması
-gece saat üç, üç buçukta- o hâletiruhiyemizi bana bir kez daha hatırlattı. Belediye Başkanına “Ne
olursunuz, oradan uçak kaldırmayın ve oranın önündeki eylemlerinize devam edin.” dediğimizden
beş dakika sonra Belediye Başkanının bize açtığı telefon yüzümüzü bembeyaz ve kireç gibi yapmıştı.
“Acımasız bir şekilde arkadaşlarımızı öldürüyorlar ve onlarca yaralıyla beraber ne yapacağımızı
bilmiyoruz.” Beş dakika sonra tekrar toparlandık ve oranın önünden ayrılmamaları lazım geldiğini bir
kez daha kendilerine ifade ettik ama bizim sözlerimizin hiçbir ehemmiyeti ve anlamı yoktu; Kazanlılar
o gece karar vermişlerdi, verdikleri karar ferasetleriyle beraber ana karargâhın Akıncılar Üssü olduğu
ve eğer Akıncılar Üssü’ne yapacakları tazyikler ve baskılarla birlikte sonuç alabilirlerse bu meşum
darbeyi berhava edeceklerine, ortadan kaldırabileceklerine inanıyorlardı ve Kazan halkı, yaşlısıyla
genciyle birçok hikâyenin, birçok kahramanlığın ev sahipliğini yaptı ve Türkiye, 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’ndeki gibi, 15 Temmuzda cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkma, milletimizin istiklaline ve
bağımsızlığına sahip çıkma destanının önemli sayfalarından birini hakkıyla doldurdu.
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16 Temmuz akşamı taziyesine gittiğimiz Kazanlı köylülerden biri şunu söylüyordu: “En sessiz
arkadaşımızdı ve sanki hayatta her şeyden bir haberdi. Köyün imamı Kazan’daki bu mücadeleye
katılacağını köyde söyleyince ‘İlk önce ben gelmek istiyorum.’ diyor ve en önde olanlardan, en önde
ölenlerden birisi oluyor.”
Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim: Sizler benden, milletvekillerimiz benden çok daha iyi
yaşamışlardır. Elbette ki milletimiz cesur bir millettir, buna inanıyorum; feraset sahibi millettir ama
o gün ortaya konulan cesaret Allah’tandır, buna da inanıyorum. Çünkü, bir insanoğlunun çıplak
elleriyle beraber tanka karşı durması, silahlar kendisine doğrultulmuşken ve ateş edilirken ona karşı,
aynen şahadete koşarmış gibi gidebilmesi normal bir hâlin tezahürü değildir. Bunu bugünkü aklımla
değerlendirmekte bile zorlanıyorum. Bunun bambaşka bir hâlin tezahürü olduğunu ve biraz önce
söylediğim gibi Cenab-ı Allah’ın bu milletin istiklaline, özgürlüğüne ve hürriyetine karşı ortaya koymuş
olduğu bu cesarete, aslında kendi iradesini ortaya koyması olduğunu bir kez daha burada hepinizin
huzurunda ifade etmek istiyorum.
Eğer 15 Temmuzdaki darbe girişimi başarılı olsaydı şu anda bu sıralarda milletin iradesinin
temsilcisi olarak bizler oturmayacak, ne idüğü belirsiz, gücünü silahtan ve Pensilvanya’daki şarlatandan
alan bir akıl yoksununun yönettiği kişiler oturuyor olacaktı; hatta bu demokrasi çatısının kapısı
tamamen kapanacaktı, Türk milletinin iradesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve egemenliği, Orta
Doğu coğrafyasının kaynadığı bu dönemde birilerine peşkeş çekilecek, Türkiye kendi sınırları dışından
aldığı talimatlarla idare edilecekti. Böyle bir durum elbette ki küresel bazı güçlerin gayet de işine
gelecek, Orta Doğu ve onun mazlum halkları zalim ve vahşi bir paylaşımın öznesi olacak, kardeşleri
ve tek umutları olan Türkiye’nin kendilerine sırt çevirişini yaşlı gözlerle izlemek zorunda kalacaklardı.
Esasen 15 Temmuzda kendilerini tankları, mermilerin, bombaların önüne atarak ülkesine sahip
çıkan o güzel insanlar, aslında farkındaydılar, “Farkında değildiler.” demek bile yanlıştır. İnsanoğlu
yeryüzünde Allah’ın elçisidir ve bilinmelidir ki her şeyin farkındadır ve millet dediğimiz unsur,
birçok insanın bir araya gelmesinden oluşan bu unsur, ortak akılla birçok şeyin farkındadır ve onlar,
o farkındalıkla Orta Doğu’da zulüm altında inleyen o mazlumların geleceğine de sahip çıkmışlardır.
Hadiseye böyle baktıktan sonra anlıyoruz ki 15 Temmuz içinde barındırdığı hikâyelerle birlikte bu
vatan topraklarına kazınmalıdır ve gelecek nesillerin 15 Temmuzu doğru anlaması, unutmaması, o ruhu
kaybetmemesini sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Bir tespiti daha burada kıymetli milletvekillerimizin ve Meclis Komisyonumuzun huzurunda
ortaya koymak istiyorum. O da şudur: Belki baba olarak, belki amca olarak, belki bu ülkede bir
milletvekili olarak, belki de bu ülkede yaşayan bir fert olarak hep şunu sohbetlerimiz içerisinde
konuştuk ve değerlendirdik: “Gelecek neslimiz ne olacak?” diye. Aslında hepimiz itiraf etmeliyiz
ki endişeliydik, bazen televizyon programlarından endişeliydik, bazen çocukların, gençlerimizin
giysilerinden endişeliydik, bazen onların bazı tavırlarından, umursamazlıklarından, İnternet’e çok
fazla yüklenmelerinden, kapanmalarından endişeliydik ama bir şeyi hepimiz bir kez daha 15 Temmuz
gecesi anladık ve belki de kabul ettik, bu okunan ezanların, Kurtuluş Savaşı’nın bu topraklara yüklediği
misyonun, bir annenin bir babanın bir dedenin bayramda elini öpmenin, bu topraklarda büyüyen
bir başağın kendi başına olmamasını düşünmeliydik. Bunların her birinin yaşayan nesillerimize ve
çocuklarımıza bir akıl olarak, bir edep olarak, bir ahlak olarak katkı sunmasını, katkı sunduğunu bir
şekilde anlamalıydık. İşte 15 Temmuz akşamı bir kez daha bize bunu anlattı. 16 Temmuz, 17 Temmuz,
18 Temmuz, 20 Temmuz, 25 Temmuz, 30 Temmuz, ağustos bize bir kez daha bir şey anlattı: Bu
topraklarda yetişen evlatlarımız, geleceklerimizi, geleceğimizi ve bu ülkenin istiklalini, hürriyetini,
gelişmesini ve medeniyetimizi emanet edebileceğimiz kadar yüksek bir şuurla bugün bu topraklarda
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yaşamaktadırlar. Belki de 15 Temmuzun bize bıraktığı en önemli derslerden bir tanesi budur. Bunun için
de Allah’a şükür demek istiyoruz. Ve yine 15 Temmuz akşamı Kazan’da 8 şehit verildi, 1’i de Ankara’da
Kazanlı bir dostumuz -Emniyet müdürlüğü binasının önünde bir dostumuz, Kazanlı bir hemşehrimizolmak üzere 9 Kazanlı şehit verildi, 86 vatandaşımız da yaralanarak gazi oldu. Hele, milletvekillerimiz
görmüşlerdir, bir öğretmen hanım... Doğum günü için arayıp konuştuğumuzda hâlâ öğretmenliğin,
öğretmenin vermiş olduğu o yüksek ahlakla ve yüksek bilgiyle karşı karşıya kaldığı durumun gelecek
nesillerimize çok önemli bir öğreti olduğunu ifade etmekteydi. Gaziydi ve bu ülkede neye karşı bir
hamle yapıldığını çok iyi biliyor ve tüm içtenliğiyle ve samimiyetiyle ve o güzel çehresiyle birlikte bize
aslında karşı karşıya kaldığı durumun dersini çok güzel bir şekilde ifade ediyordu.
Kazan her bir tarafıyla bir derstir, bir millet için, bir milletin yeniden kendisini anlayabilmesi,
titreyip yeniden kendine dönebilmesi için önemli bir derstir ve bunun da ötesinde Kazan’da yapılan
müdahale, darbenin seyrini tamamen değiştirmiş, gücünü ve etkinliğini azaltarak darbeyi akamete
uğratmıştır. O darbeyi sabaha kadar anı anına yaşamış bir kardeşiniz olarak söylemek istiyorum, içeride
temas kurmak için çare arayanların Kazan halkının ortaya koyduğu baskıdan ne kadar etkilendiğini
burada net bir şekilde söylemek isterim. Çaresizlik içinde kıvrandıklarını ve “Acaba buradan nasıl
kurtulabiliriz?” diye fırsat bulmaya çalıştıklarını, şahit olan birisi olarak bunu söylemek istiyorum.
Kazan, tam da -altını çizerek ifade etmek isterim ki- darbenin karargâhını çökertecek çok önemli bir
mücadelenin kahramanlığına ev sahipliği yapmıştır. Önemli olan karşı tarafa verilen zayiat değildir,
önemli olan Kazan halkının ölümü göze alarak ortaya koymuş olduğu iradedir. Bu iradenin önünde
ancak saygı duyulur, sadece bugün değil, gelecek, bilmenizi isterim ki bugünden çok daha fazla
büyüterek saygı duyacaktır Kazan’da 15 Temmuzda ortaya konulan mücadeleye. Büyük bir destan
yazılmış, çalınmak istenen demokrasimizi, millî iradeyi o karanlık zihniyetin elinden söküp almışlardır.
Ülkemizin her tarafında o gece ortaya konulan üstün cesaret ve fedakârlığın sembol ismi hâline
gelen Kazan ilçemiz hakkında tıpkı halk arasında “namın yürüsün” diye tabir ettiğimiz gibi o destanı
gelecek kuşaklara aktaracak bir tasarrufta bulunma gereği hissedilmiş ve Sayın Başbakanımızın
imzasıyla, aslında birçok parti grubumuzun ortaya koymuş olduğu değerlendirmeyle birlikte bu teklif
huzurlarınıza gelmiştir. Buna göre, hem Kazan ilçemizin ismini Kahraman Kazan olarak teklif ediyoruz
hem de 15 Temmuzun resmî tatil olarak ilan edilmesini teklif ediyoruz. Bu sayede 15 Temmuzda ortaya
koyulan o yüksek bilinci taçlandırmış ve hep birlikte geleceğe taşımış olacağız.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesine istinaden Ankara’nın Kazan ilçesi isminin
yine Kazan’ın kendi içerisinden çıkan bu kahramanlığı yapan insanların ortaya koyduğu iradeyle
“Kahramankazan” olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz ve yine 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Tatil
Günlerinin 2’nci maddesine istinaden bunun değiştirilmesine yönelik 15 Temmuzu da “Demokrasi
ve Özgürlükler Günü” olarak teklif ediyoruz. Bunun hem milletimiz için hem de ülkemiz için büyük
bir anlamı olduğunu, gelecek adına da toplumumuzun kendi değerleriyle buluşması adına da büyük
bir önemi olduğunu bir kez daha ifade ediyor, İçişleri Komisyonunun huzurunda bulunmaktan büyük
bir onur duyduğumu, bu kadar önemli bir günde böyle bir kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine
sevk edecek bu Komisyonun, bugün 15 Temmuzu aslında tarihimizin önemli günlerinden birisi olarak
alacakları kararlarla beraber burada tarihe altın harflerle kazıyacağını ve belki de Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarihinde atılan en önemli adımlardan birisinin bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Sayın Başbakanımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerinin ev sahipliğinde ve onların
o anlayışıyla beraber gerçekleşebileceğini bir kez daha ifade ediyor, Sayın Komisyon Başkanımızın
nezdinde tüm İçişleri Komisyonumuzun üyelerini, buradaki bürokrat arkadaşlarımızı ve basınımızın
değerli temsilcilerini saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.
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BAŞKAN – Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz.
IV.- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- (2/1412), (2/1411), (2/1413), (2/1360) ile (2/1383) esas numaralı kanun tekliflerinin
birleştirilerek görüşülmesi ve görüşmelerde Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak
Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi’nin (2/1412) esas alınmasına ilişkin karar
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, tekliflerin tümü üzerinde görüşmelere geçmeden bir açıklama
yapmak istiyorum. Gündemimizde aynı mahiyette 5 adet teklif bulunmaktadır. Komisyonumuzda,
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve çok sayıda AK PARTİ’li milletvekili tarafından imzalanan
(2/1412) esas numaralı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve çok
sayıda CHP’li milletvekili tarafından imzalanan (2/1411) esas numaralı, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve çok sayıda MHP’li milletvekili tarafından imzalanan (2/1413)
esas numaralı, Ankara Milletvekili Şefkat Çetin tarafından imzalı (2/1360) esas numaralı ve Ankara
Milletvekili Erkan Haberal’ın imzaladığı (2/1383) esas numaralı teklifler bulunmaktadır. Aynı
mahiyette olan bu tekliflerin İç Tüzük’ün 35’inci maddesi gereğince birleştirilerek görüşülmesini ve
görüşmelerde Sayın Başbakan Binali Yıldırım’ın imzaladığı (2/1412) esas numaralı Kanun Teklifi’nin
esas alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram
ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1412) (Devam)
BAŞKAN - Sayın Bakanım, şöyle bir usul yapalım, vaktiniz var mı? Arkadaşlarımıza sizle ilgili
söz vermeden soruyorum ki, değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız yoğun, ayrılacaksanız şimdi söz
verelim arkadaşlarımızın sorusu...
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Dinleyeyim dinleyebildiğim kadarıyla.
Efendim, şöyle bir şey ifade edeyim: Çalışma Bakanlığımda da komisyonlarda bulunmaya çalışmış,
Komisyon üzerinden çalışan bir arkadaşınız olarak söylüyorum yani Komisyon çalışmasına
ciddi bir şekilde hem önem veren hem de oradan da istifade eden bir kişi olarak belirtmek isterim,
mümkün olduğunca kalmak isterim ama saat 11.45, 12.00 gibi olmam gereken bir toplantıya geçmek
durumundayım, saat 13.30’da da yine başka bir toplantı daha var ama ben mümkün olduğunca dinlemek
ve kalmak istiyorum, bu saatler çerçevesinde.
BAŞKAN – O zaman teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın milletvekillerimizden Sayın
Haberal’a bu minvalde söz veriyorum.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, aslında İçişleri Komisyonu üyesi değilim, Ankara Milletvekili olmam sıfatıyla
buradayım. Lakin konuşmanızı büyük bir dikkatle dinledim, ekleyeceğim olduğu için ilk sözü almak
istedim, normalde kurallara pek uygun bir şey değil bu, lütfen haddimi aşmak gibi de algılamasın diğer
Komisyon üyesi arkadaşlarım.
Genel gerekçe olarak baktığımız zaman, Sayın Başbakanın, Sayın Genel Başkanımız Doktor
Devlet Bahçeli’nin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve tüm milletvekili arkadaşlarımızın imzaladığı
bu kanun bizim için uygun, “Kahraman” ismi uygun. Yalnız özellikle acele etmemdeki sebep, “9 şehit
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var.” dedik Kazan’da. Bunların kim olduklarını saymak lazım Sayın Bakanım.Ali Anar, Ali İhsan
Lezgi, Emrah Sapa, Hasan Yılmaz, Lokman Biçinci, Ömer Takdemir, Samet Cantürk, Ümit Güder,
Yasin Yılmaz ve 82 yaralı.
Ali Anar: 35 yaşında, Ahi Mahallesi muhtarı, TAI’de darbeci paralel çete tarafından açılan ateş
sonucu şehit oldu, 4’ü kız, 2 oğlan olmak üzere 6 çocuk sahibi.
Ali İhsan Lezgi: 53 yaşında, 4 çocuk sahibi, memur, şehit oldu.
Emrah Sapa: Evli, 26 yaşında, Cumhurbaşkanımızın emriyle kendini sokağa attı, şehit oldu.
Hasan Yılmaz: Evli, 2 çocuk sahibi, 44 yaşında, işsiz, 17 yaşındaki kızı Birgül Yılmaz ile sokağa
inmiş, atılan ateş sonucu kızını korumak için kızının üstüne kapaklanmış ve şehit olmuş.
Lokman Biçinci: 26 yaşında, asgari ücretli işçi, bekâr ve 11 kardeş, FETÖ terör örgütüne ait
askerlerin açmış olduğu ateş sonucu vefat etmiş, 11 kardeşi var.
Ömer Takdemir: 20 yaşında, olay gününden yirmi gün sonra askere gidecekken şehit olmuş.
Samet Cantürk: Bekâr, 20 yaşında; 14 yaşında kardeşine ve babaannesine bakarken şehit olmuş.
Ümit Güder: 63 yaşında, emekli, evli, 3’ü kız, 2’si erkek olmak üzere 5 çocuk sahibi; şehit oldu.
Yasin Yılmaz: 35 yaşında, 5 yaşında bir çocuğu var; Akıncı Üssü’nde şehit oldu.
Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, değerli üyeler; bu isimleri saymamdaki sebep, dikkat ederseniz
her biri ayrı, her biri ayrı yaşta, her biri farklı kültürde, her biri farklı işi yapıyor. Onları oraya getiren,
onları oraya bağlayan, onları oraya koşturan, mübarek şehadet için oraya koşturan tek şey vatan sevgisi.
Bu kadar farklılıklar, bu kadar birbirini tanımadan oraya gidip mücadele etmesinin tek sebebi vatan
için, millî birlik için, millî beraberlik için.
“Kahraman” isminde hiçbir çekincemiz yoktur, “Kahramankazan” olmalıdır. Sayın Bakanım, bu
konuda çok hassas olduğunuz için altını çizerek bir daha söylemek istiyorum, artı, Ankara’da Gölbaşı
aynı dirayeti göstermiştir, Etimesgut, zırhlı birliklerin karşısında durarak aynı dirayeti göstermiştir,
Polatlı aynı dirayeti göstermiştir oradaki tank birliğinin Ankara’ya gelmesine, sevk edilmesine engel
olarak. Ama, isim konusuna, 15 Temmuz gününün isminin, sizin verdiğiniz şeye göre “Demokrasi ve
Özgürlükler Günü” olması bir yerde bizde bir soru işareti uyandırmaktadır. Neden? Sayın Bakanım,
saydım ya, farklı insanlar, farklı kimlikler millî birlik için oraya geldiler, aslında Yenikapı ruhu oradaydı,
bizden önce, biz ilan etmeden önce o insanlar Yenikapı ruhunu oraya taşıdı. Bunun için biz Milliyetçi
Hareket Partisi olarak 15 Temmuz gününün “demokrasi ve millî birlik günü” olarak isimlendirilmesini
talep etmekteyiz.
Sayın üyeler, özellikle bir şey daha söylemek istiyorum. “Demokrasi ve özgürlükler” deyince,
bizim özgürlüğümüz tutsak edilmedi, bu millet hiçbir zaman tutsak olmadı, o akşamki mücadele de
tutsak olmamak içindi. Tutsak olmadığımız için “özgürlük” isminin verilmesi anlam bakımından biraz,
belki şimdi kulağımıza hoş gelebilir, acımız taze ama yarın ifade edemeyebiliriz. Bunun için, Yenikapı
ruhunda canlandırdığımız millî birliğe, kardeşliğe istinaden 15 Temmuz gününün “demokrasi ve millî
birlik” günü olarak ilan edilmesini talep ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Söz isteyen?
Buyurun Hayati Bey.
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HAYATİ TEKİN (Samsun) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Komisyon üyeleri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Kazan’a “kahraman” isminin verilmesi tüm partilerin ortak görüşü olarak uygun görülmüştür,
Cumhuriyet Halk Partisi de canıgönülden bu fikre katılmakta ve şimdiden hayırlı olsun dileğini
iletmektedir.
Buraya geldiğimizde Sayın Bakanı dikkatle dinledik ve Sayın Haberal’ı da dinlediğimde gerçekten
belki Ankara Milletvekili olmanın verdiği yapıyla Ankara’daki mağduriyetleri biraz dile getirdi ama
aynı şekilde İstanbul’da ve buna benzer, Esenler başta olmak üzere kahramanlık destanının yazıldığı
birçok ilçemiz var, bunların da zikredilip unutulması, onore edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Bu hep beraber, ortaklaşa fikir birliğine vardığımız, almış olduğumuz Kahramankazan’ı tekrar
kutlarken Cumhuriyet Halk Partimizin bu meyanda uğradığı bazı haksız ithamlara da değinmek
istiyorum. Son alınan belediye başkanları kararlarında bildiğim kadarıyla belediye başkanı ve meclis
üyelerinin sizlerin Bakanlığınızın veya zatınızın izni olmadan yurt dışına çıkışları engellenmiştir ve
bence önlem doğrudur, belki alınması gereken önlemdir.
Burada “Kazan” deyince AKP’nin de çok hoşlandığı özelleştirmelerden, kazı kazandan, Millî
Piyangodan kazandığı paralar aklıma gelerek şöyle bir espri yapmak istiyorum: Bu kazı kazanda
AKP’nin üzeri kazındığında altından FETÖ’nün çıktığını, FETÖ’nün kazındığı zaman da altından
AKP’nin yoğun bir şekilde çıktığını veya çıkacağını görüyoruz, bu manada alınan önlemleri de doğru
görüyorum. Ateş biraz AKP’nin ocağına düşmüştür diye düşünüyorum, belki biraz da hak ettiniz.
Ayıklanmakta biraz zorlanacaksınız. Allah yardımcınız olsun.
Yalnız, CHP’nin belediye başkanları veya meclis üyeleri laik, demokratik sisteme inandıkları için,
onların, FETÖ’cü yapının, Atatürk ilkelerine inanan bir yapının içinde yaşama şansının olmayacağı
kanaatinde olduğum için bu manada CHP’li başkanların ve meclis üyelerinin muaf tutulması gerekir
diye bir düşünce aklıma geliyor.
Aynı zamanda, yine siz konuşmanızda da bahsettiğiniz gibi rahmetli Adnan Menderes ve o günkü
şehitleri yine rahmetle anıyorum.
Yalnız, burada unutulmaması gereken veya teşekkür edilmesi gereken bir konu da askeriyemizin
komuta zinciri içinde, bu melun harekette olmayışı başarısızlığın en büyük sebeplerindendir.
Yine, Allah göstermesin, sizin de bahsettiğiniz gibi, eğer darbeciler herhangi bir şekilde başarılı
olmuş olsalardı, bu şarlatandan –sizin de bahsettiğiniz gibi- emir almış olsalardı gerçekten buralarda
oturacak kişiler çok değişecekti maalesef. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine o günkü emperyalist
güçlerin bugün emellerine Orta Doğu’da ve Batı’da da ulaşmak için ne kadar çirkin çaba gösterdiklerini
hep beraber yaşayarak görüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak o gün böyle bir FETÖ
mağduriyetinde anlıyoruz ki en fazla AKP’nin üzerine geleceklerdi. Bizler CHP’liler olarak o gün
yine hukukun üstünlüğünü savunup yine mağduriyetleri yaşayanlara sahip çıkacaktık. Kazan’da, biraz
önce bahsedilen o garibanın yiğitçe bir gösteriyle ortaya çıkıp şehit olmasını, şehadete ermesinin yanı
sıra belki onun akraba taallukatı, çoluk çocuğu zulüm görecekti, biz o gün de onlara sahip çıkacaktık.
Bizleri belki o gün -dilim varmıyor ama maalesef bunları yaşanacaktı- hain AKP’lilerden yana olmakla
suçlayacaklardı. Maalesef, bunları yaşamamıza rağmen, bizler her zaman inandığımız yolda Ömer gibi
adaletli, Hamza gibi savaşçı, Ali gibi yiğit, Ebubekir gibi yönetici olmaya gayret edecektik. “Düşünmez
misiniz?” diyen Kur’an’ın bize emrettiği doğrultuda beytülmala sahip çıkarken adaletsizlerin de her
zaman karşısında mücadele edecektik. Bizlere atılan ithaflar ne olursa olsun dinci değil, dindar olmaya
devam edecektik.
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Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Söz isteyen değerli üyemiz?
NİHAT YEŞİL (Ankara) - Başkanım, ben de bir söz almak istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun Nihat Bey.
NİHAT YEŞİL (Ankara) – Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, sevgili Başkanım, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarımız, sevgili bürokratlar;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ana konu belli. Biz Kahramankazan’ımızı, bunu tüm siyasi partilerimizin ortak bir görüşüyle…
Asla öyle bir konumuz yok. Ama, sevgili Haberal, değerli kardeşim çok güzel bir söyledi, dedi ki: “Biz
özgürlüklerimizi sadece bir günün bir şeyinde elde ederek değil ama direnme hakkımızı…” Hatta, bizim
onunla ilgili önergemiz de vardı, dedik ki: Bu önergenin genel konumunda o günün direnme günü yani
o insanlık dışı yöntemin, baskıcı, zulmeden, emperyalizmin uşaklığını yapan; dünden bugüne kadar
emperyalizme karşı savaşan, mücadele eden bu halkın o direnme hakkının mutlak ve mutlak olması,
yoksa özgürlükler noktasında… Tabii ki özgürlük güzel bir şey, kavramlar çok güzel bir şey. Biz burada
birbirimize nutuk çekerek değil… Sayın Bakanım zaten belli şeyleri anlattı, o anlayışın tümüne ortak
olarak katılıyoruz ama pratik hayatta biz bunları görme noktasında eziklik duyuyoruz. Nasıl duyuyoruz?
İşte, diyelim ki bir belediye başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı, yani Kazan’ımız bir
tarafta bunu yaparken Sayın Belediye Başkanımız işte kalkıyor, halkı örgütlemek için “Silahlanın.”
diyor, bir televizyon kanalında başka farklı şeyler oluyor, asli görevi olan bir görevi yapması gerekirken
yapmıyor ve bu noktada biz rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü, biz bir tarafta “Yenikapı ruhu” derken,
bu halkı birbiriyle bütünleştirmek için çabamızı sarf ederken, emperyalizme uşaklık yapan bu gerici
unsurların bu ülkeden gitmesi için ne gerekiyorsa hepimizin el birliği yapması gerekirken Sayın
Bakanım, biz bu birlik ve beraberliği koymamız gerekirken -tüm kamu görevlisi arkadaşlarımızın- bir
kamu görevlisi olan bir belediye başkanımızın televizyon kanallarında ayrı ayrı çıkıp böyle bir demeç
vermesi doğru değil, bunu doğru görmüyoruz. Bu, halkın birliği veya bütünlüğü değil… Ki, biz Sayın
Kazan Belediye Başkanımıza Sayın Genel Başkanımızla birlikte gittik. Tüm Kazanlı hemşehrilerimizin
-ben de o bölgenin milletvekili olarak onur duyarak söylüyorum- onların o onurlu duruşunu, saygıyla,
sevgiyle burada tekrar huzurunuzda anmak istiyorum. Sayın Belediye Başkanımızı makamında ziyaret
ettik, başka hemşehrilerimizle birlikte emniyet müdürümüze gittik, emniyet müdürlerimizle, sayın
kaymakamımızla… Bunlar çok güzel şeyler. O birliğin ne kadar mükemmel olduğunu hepimiz o gün
hep beraber gördük. Bundan sonra da onu görmemizin tek yolu o birliğimizi… Bakanımdan özellikle
istirhamım bu, kamu görevlisi arkadaşlarımızdan istirhamımız bu. Bunları mutlaka toplumumuza
sunmak zorundayız. Yoksa lafta, iki tane sözcük, hepimiz bir şeyler birbirimize anlatırız, hepimiz
birbirimize bir şeyler söylemeye çalışırız. Bunlar güzel şeyler ama onun pratiğini yapamazsak bunun
sonucunu alamayız. İşte diyelim ki bugün terör. Tabii ki teröre karşı hepimiz tüm canıgönülden ne
yapmamız gerekiyorsa ona karşı her türlü mücadelenin yanında olmamızı… Sevgili Başkanımla yurt
dışında biz bunu söylerken bunu Avrupalı –bizim dostlarımız görünen- insanlarla birlikte -ben Başkanıma
o konuda da sonsuz teşekkür ediyorum- o tavrımızı orada bizzat o 29 Avrupa ülkesine, daha ülkemizde
bu durumlar yokken çok açık ve net tavrımızı hem o “dostlarımız” dediğimiz Avrupalılara anlattık hem
Amerikalı müttefiklerimize –güya, sözüm ona dostlarımıza- Avrupa Birliğindeki tüm arkadaşlarımıza.
Biz böyle laf olsun diye burada bunu söylemiyoruz. Çok güzel, yuvarlak, millî sözcüklerle birbirimize
caka satmamalıyız. Bizim caka satacağımız yer, o bizi işgal eden, dünden bugüne kadar bu ülkeye her
türlü zulmü hak etmek için elinden gelen her türlü çabayı sarf eden emperyalistlere karşı vermeliyiz,
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o dış güçlere karşı vermeliyiz, iş birlikçilerine karşı vermeliyiz. Yoksa tabii ki arkadaşlarımızın ben,
hiçbir siyasi partili arkadaşımızın o duygularından asla şüphem yok, bunu canıgönülden söylüyorum.
Ama, birbirimizi sınamak için sadece iç politika malzemesi yaparak, o iç politika malzemesinde biz
birbirimizi kandırma gibi bir konuma düşersek bu doğru olmaz. Her vilayetimiz bunu hak etmiştir,
Sevgili Haberal söyledi. İşte, diyelim ki sevgili Kazan’ımızda 9 şehidimiz oldu. Örneğin, bizim
Genelkurmay Başkanlığının önünde 35 şehidimiz oldu veya 39 şehit. Şimdi, biz ayrı ayrı bunlara
kahramanlık değil, o bir simgesel olsun diye Kahramankazan’ımızı… Onların tümünü, o şehitlerimizin
tümünü, işte İstanbul’da oldu, başka illerimizde oldu 241 şehidimiz var resmî rakamlarla. Ki, bu törenler
noktasında… Biz onları önemsediğimiz için, tıpkı ulusal kurtuluş savaşımızda o kahraman kadınımızın,
ablamızın, annemizin gösterdiği kahramanlık olgusu gibi Kazan’ımıza böyle bir simge vermek bizi
onore ediyor, onur duyuyoruz ama önemli olan, bu kahramanlık türküsünü söylerken canıgönülden
de bu milletin birliği için adım atmamız lazım. Bunu da tüm milletvekili arkadaşlarımızla, Komisyon
üyesi arkadaşlarımızla… Biz sadece öneri olarak getiriyoruz, tabii, bunu yetkilendiren Meclistir. Sevgili
Bakanımızın işte önerge getirdiği noktada bunlara cangönülden… Zaten, tüm siyasi partilerimizin ortak
bir kararı olmuştur. Yani biz de o günü o anlamda, özgürlük değil, direnme günü olarak şey yapmıştık.
Hani sırf haksızlığa, onursuzluğa direnmenin günü ve erdemi olduğu için öyle bir düşüncemiz vardı.
Sevgili Haberal kardeşim, biz, diğer siyasi partilerin tümü de aynı noktada birleşiyoruz. Öyle bir
sorunumuz yoktur. Sadece, Bakanımdan istirhamım -kamu görevi yapan- Ankara’mıza olan görevimizi
o samimiyetle yerine getirirsek de bu konuda istirhamım olacaktır.
Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Sayın Okutan…
NURİ OKUTAN (Isparta) – Sayın Bakanım, Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; herkesi
saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
Bu kanun tasarısı ve tekliflerini de yürekten destekliyoruz ancak bir iki hususu belirtmek isterim.
Ben Sayın Kazan Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. O farkı işaret etmeden
geçmenin haksızlık olacağına inanıyorum çünkü o saatlerde başka belediye başkanları mahzenlerde
gizleniyorlardı. Burada farkı fark edip bu hakkı teslim etmek gerekir diye ifade etmek isterim.
İkincisi: Yarın, Kahramankazan, belki bir temsil bakımından böyle bir unvanın verilmesi doğru
ama başka ilçelere, başka beldelere de haksızlık edilmemesi lazım geldiğine inanıyorum çünkü evet,
orası Mürted bölgesi ve namıdiğer Mürted. Orada bu kalkışma olmasaydı belki Kazan bu kadar öne
çıkmayacaktı ama başka ilçelerimizde de başka beldelerimizde de Eğirdir’de de böyle bir, Isparta’da
böyle bir direniş ve iş birliği ve demokrasiye sahip çıkışı, anlayışı oldu, o başka bir husus. Türkiye
aslında şu anda bir kuşatılmışlıkla karşı karşıya. Dolayısıyla aslında kastedilen sadece demokrasimiz
değil, millî birliğimiz, bütünlüğümüz, vatanın bölünmez bütünlüğü de bu manada önem arz ediyor.
Başka örgütler de var ve bu örgütlere karşı da yıllardır bütün çaresizliklerine rağmen mücadele etmiş
vatandaşlarımız var, bilhassa güneydoğuda. Bir köyde 20’nin üzerinde şehit var, bir köyde. Yıllardır
köylerine gidemeyen aileler söz konusu. Bunları da görmezlikten gelemeyiz. Yani tamam, burada şehit
var, bunu hakkıyla teslim edelim, bu güzel bir şey ama diğer şehitlerimize ve devletimizin, milletimizin
bütününe yönelik diğer örgütsel faaliyetlere de karşı yürütülen, fedakârca canını siper eden, bilhassa
korucu köylerimiz var, güneydoğuda, doğuda köylerimiz var. Bunları da nasıl telafi edeceğiz? Bunların
da çaresine bakmamız icap eder diye düşünüyorum.
Herkesi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım,
Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlarımız; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Demokrasimiz 15 Temmuzda büyük bir darbe tehlikesi atlatmış, bu hain isyan siyasi parti
liderlerimiz, halkımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki onurlu subaylarımızın canını ortaya koyarak
yaptığı savunmayla sonuçsuz kalmıştır. Darbe girişimi sonrası bütün Türkiye hep bir ağızdan
darbeye karşı çıkmıştır. Bu darbe girişimi, Cumhuriyet Halk Partisinin ana ilkelerinden olan laik
cumhuriyetimizin ve demokrasimizin ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve devletimize yuvalanmalarına göz yumulan Fetullahçı terör örgütü
mensuplarının darbe girişimi kuşkusuz parlamenter demokrasimize karşıdır. Bu nedenle Parlamentoda
temsil edilen tüm siyasi partiler tarihimizde eşine rastlanmamış bir direniş sergilemiş ve hep birlikte
demokrasiyi savunmuştur. Millî iradeyi teslim almak isteyenlere karşı toplumun her kesiminin güçlü bir
reaksiyon göstererek sağlam duruş sergilemiş olması hem demokrasimizin gücünü hem de halkımızın
demokrasiye olan inancını net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Yaşanan olaylarda kendilerini silahlara karşı siper eden yüzlerce yurttaşımız yaşamını yitirmiş,
yüzlerce yurttaşımız yaralanmıştır. Halkımız canını ortaya koyarak cumhuriyetimize ve demokrasiye
sahip çıkmıştır. Halkımız kendi kaderini belirlemiş, direnme hakkını kullanarak darbecilere
geçit vermemiştir. Türk halkının 15 Temmuzda gösterdiği karşı duruş aslında direnme hakkının
da meşruluğunun tescili niteliğindedir. Direnme hakkının meşruluğunun kabulü aynı zamanda
demokrasimiz için de bir teminattır.
Bugün görüştüğümüz kanun teklifiyle birlikte demokrasimize sahip çıkıp darbelere karşı bilinç
oluşturmasının yanında ülkeyi darbelere götüren süreçlerin irdelenmesi ve sorgulanması noktasında da
bu kanun teklifinin işlev göreceğine kuşku yoktur.
Darbe girişiminin en önemli askerî merkezi Kazan ilçemizdeki Akıncı Hava Üssü’ndeki
ayaklanmaya karşı ve darbenin Akıncı Üssü’nden idare edildiğini öğrenen Kazanlıların bu durum
karşısında canlarını ortaya koyan mücadelesi, darbe girişiminin önlenmesinde büyük katkı sağlamış,
darbeye direnen diğer yurttaşlarımız için de cesaret örneği olmuştur. Bu kanun teklifiyle Kazan
ilçemize “Kahramankazan” adının verilmesi bence gösterdikleri cesaret ve vatanseverlik karşısında
onlara verilen bir ödüldür, bir armağandır, bence hak ettikleri bir ödül olarak değerlendirilmesi gerekir.
Aynı şekilde bu kanun teklifiyle de birlikte ortak paydamız olan demokratik, laik hukuk devleti
ilkelerinin yaşatılmasının tekrar altının çizilmesine vesile olacağına inanıyorum. Bu anlamda da
İçişleri Komisyonu olarak tüm siyasi partilerimizin hemfikir içerisinde bu kanun teklifini çıkarmasının
ülkedeki bütün insanlarımızda daha fazla demokrasiye ve laik cumhuriyetimize sahip çıkma bilincini
artıracağına inanıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Söz isteyen? Yok.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Sayın Bakanım, söz mü istiyorsunuz?
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ben müsaade istiyorum.
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BAŞKAN – Müsaade mi istiyorsunuz? Peki.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Eğer müsaade ederseniz…
BAŞKAN – Sizi yolcu edelim o zaman. Kolay gelsin.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Teşekkürler, çok sağ olun. İyi çalışmalar,
hayırlı olur inşallah.
BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, 1’inci maddeyi okutuyorum:
ANKARA İLİ KAZAN İLÇESİNİN ADININ KAHRAMANKAZAN OLARAK
DEĞİŞTİRİLMESİNE VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE I- (1) Ankara iline bağlı Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.
BAŞKAN – Söz isteyen? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “, 1 Mayıs günü ve
15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü
Demokrasi ve Özgürlükler Günü tatilidir.”
BAŞKAN – Madde hakkında söz isteyen? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Söz isteyenler madde hakkında? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
4’üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Söz isteyen madde hakkında? Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun diyorum.
ERKAN HABERAL (Ankara) – Tabii, Meclis Genel Kurulunda bunu bir daha tartışacağız, isim
konusunu.
BAŞKAN – Vekillerimiz her ortamda özgürce tartışırlar.
Kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller çerçevesinde, tasarının kanun tekniğine
uygunluğunun sağlanması amacıyla Komisyon Başkanlık Divanına redaksiyon yetkisi verilmesini
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
İç Tüzük’ün 45’inci maddesi hükmü uyarınca bu tekliflerin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında
özel sözcü olarak Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi,
Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın’ı sözcü olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
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Hayırlı, uğurlu olsun efendim.
Kapanma Saati: 11.41

18

O: 1

