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BAŞKAN – Şer güçlerden, asker elbisesi giymiş vatan hainlerinden,
darbecilerden temizlenmesi için göstermi ş olduğunuz cesareti, kahramanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak hem araştırmaya
hem de burada sizleri tebrik etmeye, kutlam aya geldik arkadaşlar.
Siz
bizim
kahramanımızsınız.
Çanakkale’de
nasıl
ecdadımız
kahramanca savaşarak bu toprakları kanıyla sulayıp bize vatan olarak
bırakmışsa, sizler de gelecek nesillerimize, canınızı ortaya koydunuz, burada
fedakârca mücadele ettiniz ve istiklal ve istikbalimizin kazanılmasında tarihe
bir kahramanlık notu düştünüz. Biz, milletimizin seçtiği milletvekilleri olarak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak burada tarihe not
düşmek, bu sizin kahramanlığınızın da altın harflerle tarihe yazılması için
geldik, sizleri ziyaret ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. (“Sağ olun
efendim.” sesleri) Siz bizim kahramanlarımızsınız, tarihe bu not böyle
geçecek ve bundan böyle bayrağımıza, devletimize, milletimize, istikl al ve
istikbalimize, seçilmiş siyasi otoriteye kastetmek isteyen darbeciler kim olursa
olsun, inanıyoruz ki, milletimizle birlikte güvenlik kuvvetlerimiz, vatanına,
milletine, bayrağına bağlı askerimiz ve bütün vatandaşlarımızla hep beraber
bu tehlikeleri her an püskürtm eye Allah’ın izniyle hazırız. Ben bu duyguları
burada sizlere ifade ediyorum.
Sayın Valimiz, emniyet müdürlerimiz, Özel Harekât müdürlerimiz,
polislerimiz, unvanımız ne olursa olsun, Allah için, millet için burada hazır
olan ve canını ortaya koyan bütün p olislerimizi özellikle yürekten tebrik
ediyoruz. Komisyon üyesi arkadaşlarım adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına sizleri tebrik ediyoruz, kabul edin.
Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
Değerli basın mensupları, sizlere de şunu ifade edeyim: Darbenin
bastırıldığı gece özgür medyanın ne kadar önemli bir görev ifa ettiğini n biz
Komisyon olarak farkındayız. Bunu tarihe not düşüyoruz. Zira, bu iletişimle
milletimiz bir araya geldi, derhâl kenetlendi ve şer güçlere karşı, darbecilere
karşı, o asker elbi sesi giymiş hainlere karşı sıkılmış bir yumruk gibi olduk ve
darbeyi püskürttük. Onun için medyamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu
faaliyetlerimizi takip ettiğiniz için de çok teşekkürler arkadaşlar.

(11.00)
ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI
BAŞKAN – Arkadaşlarımızla kısa bir sohbet etmek istiyoruz a ma
öncelikle eğer Müdür Bey bir şey söylemek isterse…
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – Başkanım, hoş
geldiniz.
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Öncelikle, tabii ki, sizlere yardımcı olabileceğimiz her konuda hazırız.
Başımıza ge len hadiseyle ilgili olarak bizler zaten buradaydık, her zaman
böyle bir göreve hazırız. Bundan sonra da bize ne zaman, nerede, ne şekilde
ihtiyaç olursa orada olacağımızdan milletimizin emin olmasını isteriz.
Geceyle ilgili, hani, şimdi, İstanbul’un her noktasında çok fazla şey
olduğu için bununla ilgili, nerelerle ilgili, ne sorarsanız, oradaki
arkadaşlarımızla, buradaki arkadaş larımızın da tamamı o gece görev yapan
arkadaşlarımızdır, özel olarak seçtik. O yüzden de, hani, ilg ili sorunuz olduğu
zaman direkt, o noktada, o lokasyonda kim varsa onların yardımcı olabilmesi
için şey yaptık.
O gece ben Kısıklı’daydım ilk başladığı anda. Oradan Birinci Köprü’ye
geçtim, oradan sabah Birinci Köprü’den sonra 66’ncı şey var, Esenler b ölgesi,
orada yan yana 3 kışla var, o 3 kışlanın alınması, ardından 1. Ordu’ya
girildikten sonra da zaten elimizdeki olaylar kontrol altına alınmış oldu.
BAŞKAN – Özel Harekat o gün, tabii, burada kulenin kurtarılması
buradaki çalışmanız. Onun dışında kaç nokta da sizin sevk ve idareler inizde
özel harekât olarak?
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – Şimdi, onu ben
not olarak çıkar tmadım ama İstanbul’un çoğu noktasında şey oldu. O gün
İstanbul’da, o an için görevde olan yaklaşık 115 arkadaşımız vardı. O gün
operasyonumuz vardı daha doğrusu, o yüzden de arkadaşlarımızın büyük
çoğunluğu görevdeydi ve her an çıkacak şekilde İstanbul’un değişik
noktalarında hazır bekliyordu. Böyle bir şey olunca operasyonu iptal ettik,
herkes bu işe şey yaptı. Artı, istirahatt e olan, evinde olan arkadaşlarımızla da
hemen haberleşerek şubeye gelmelerini sağladık. Tabii, şubeye geldiklerinde
ilk gelen arkadaşlar şubeye giremedi, havalimanının etrafı çevrilmişti, o bir
zaman aldı. İlk zaten havalimanı alındı, kule alındı, İkinci Köprü alındı, Valilik
binası alında, Büyükşehir alındı, yani bunların hepsi… Ama ilk tetikleyen
Atatürk Havalimanının alınmasıydı. Buranın alınmasıyla beraber diğerl eri
zaten domino etkisi yaptı, s ırayla takip etti ama o gece arkadaşlarımız da,
hani, bir noktada başlayıp da aynı nokta da bitiren hiçbir arkadaşımız olmadı
çünkü sayımız çok azdı. Gidip ko ntrol altına alıp oradaki görevli diğer
arkadaşlarımıza teslim edip hemen bir başka noktaya geçerek o şekilde…
BAŞKAN – Daha mobil, hareketli olarak devam etti yani.
ÖZEL HAREKAT ŞUBE M ÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – Tabii efendim.
O yüzden yani b izde tek noktada bekleyip de bitiren çok az arkadaş var. Hani,
devlet ricalinin korunması gerektiği noktalar haricindeki tüm arkadaşlarımız
hareketliydi ve birkaç nokta gezdi herkes.
Kuleye ilk çıkan kimdi?
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – Çağatay
yardımcım, emniyet amiri kardeşimiz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İstanbul’da Özel Harekatın kaç
personeli var?
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – Şu an mı, o
gün mü?
MİHRİMAH BELMA SATI R (İstanbul) – Normalde kaç personelimiz var?
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ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – O zaman şube
mevcudumuz yaklaşık 300’ dü, şu an 1.300, 1.350 civarında. Tabii, gelenler,
gidenler devamlı, tayin dönemimiz devam ediyor bizim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İ stanbul) – Şehidimiz var mı?
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – Özel Harekat
şehidimiz yok.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İhraç edilen veya görevden el
çektirilen var mı?
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ KADRİ GENÇKAYA – Bundan sonraki
süreçte kendi şubemizden bir iki arkadaşımız oldu ama ağırlıklı , geçici, dış
kadrodan gelen arkadaşlarımızdan oldu, bizden çok fazla öyle olmadı y ani.
Birkaç arkadaş oldu ama.
EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI SİNAN KÖKTEN – Şöyle söyleyelim
Sayın Vekilim: Aslında , Sur, Cezire olayları başladığında zaten Özel
Harekâttaki tüm komutalara… Çoğu dilekçe verdi gitmemek için. Dolayısıyla
bir temizlik kendiliğinden yapılmış oldu. Darbe döneminde o yüzden…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Peki, o ayrılanların FETÖ’cü
olduğuna dair bir tespitiniz var mı?
EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI SİNAN KÖKTEN – Onlardan ihraç
edilenler de oldu diyebilirler de. Bildiğimiz, İstanbul için konuşmuyorum ben,
o dönem başka bir ildeydim. O dönem, Cizre ve Sur’da n ayrılanların içerisinde
ciddi anlamda FETÖ’cüle r vardı, onların bir kısmı da ihraç oldu zaten. Yani o
bir ayrışma süreciydi aynı zamanda, mücadele kaçkınları o dönemde ayrıldılar
zaten.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok önemli bir tespit yani.
Sayın Başkan, Özel Harekat, tabii, burada havalimanı nda ama
asıl İstanbul’a, Türkiye’ye hizmet ediyor, yalnız havalimanına değil.
BAŞKAN – Görev veriyor Hakkâri’ye, Güneydoğu’ya…
Tabii.
BAŞKAN – Ankara’da da aynen.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Peki, bu havaalanına yakın
seçilmesinin özel bir sebebi var mıdır Özel Harekâtın? N ormalde, hani…
Sayın Başkanım, şu videosu, teslim alma anı askerlerin,
giydiriliyor sivil kıyafetler falan.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) –
Bunlar televizyonlarda
yayınlandı mı? Yok.
Bize ait çekilenler. Şu gri şeyler giydir iliyor,
BAŞKAN – Sivil giydiriyorsunuz değil mi?
Evet, sivil giydiriliyor.
Biz mesela Cumhurbaşkanlığına geldiğimizde onlar kuledeydi.
Mail adresi varsa bunların hepsini göndereyim.
BAŞKAN – Arkadaşlarımızdan biz Komisyona alalım bunları, hem
üyelerimize veririz, üyelerimize dağıtırız hem de Meclis kayıtlarımıza geçmiş
olur.
Bu çekilenlerin çoğu basında yok, çok özel fotoğraflar.
BAŞKAN – Sayın Valim, değerli müdürlerim, değerli Komisyon üyesi
arkadaşlarım; tabii, aradan dört ay geçse, beş ay geçse de aynı heyecanı
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buralarda, yerinde konuşurken, değerlendirirken sizler de duyuyorsunuz,
bizler de yüreğimizde hissediyoruz.
Ben kısaca duygularımı şöyle paylaşmak istiyorum: Bu toprakları bize
vatan yapan ecdadımız, bugünün imkânlarıyla mukayese edilmeyecek şekilde
çok büyük fedakârlıklarla, yokluklar içinde, çok büyük sıkıntılar içinde
mücadele ederek düşmanla rı yurdumuzdan atmasını bilmiş v e şairin dediği
gibi,
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
düsturunca canlarını vermişler, bayrağımızın gönderde dalgalanmasını
temin etmişler ve bu toprakları bize bağımsız bir vatan yapmışlar. Allah
hepsinden razı olsun, rahmetiyle muamele yapsın.
Şimdi, hep söyleriz, biliriz: Eğer düşman belliyse, açıksa, görülüyorsa,
tarihte biz millet olarak açık mücadelemizi mertçe yapmışız, kılıcımızla
yapmışız, silahımızla yapmışız, göğüs göğüse yapmışız ve hamdolsun hep bu
mücadelelerden de muzaffer çıkmış milletimiz. Ama kalleşlik içten olduğu
zaman çok büyük badireler, sık ıntıla r atlatmışız. Ne yazık ki cumhuriyetimizin
kuruluşundan bugüne birçok darbelerle karşı karşıya kalmış bir ülkeyiz.
27 Mayıs 1960, yine Silahlı Kuvvetler içinde bir grup cuntanın
girişimiyle gerçekleşen bir darbe. O gün de Genelkurmay Başkanı
makamından tartaklanarak, tekmelenerek dışarı çıkarılıyor, Meclis kapatılıyor,
efendim, iktidarın bütün Başbakanı, bakanları hapse atılıyor ve biliyorsunuz ,
sonuçta, sözde bir mahkemeyle, Yassıada’da bir Başbakan ile iki bakan idam
ediliyor. Tarihimizde böyle bir kara lekeyle başlıyor darbe. Bunu da yapanlar,
işte, asker elbisesi giymiş bir kısım cunta. Ondan sonra âdeta bir gelenek
hâline geliyor ne yazık ki. Her on yılda bir darbe ya da darbe teşebbüsüyle
karşı karşıya kalmış ülkemiz. Tabii, bu ülkemiz adına, demokras imiz adına,
hukukun üstünlüğünün korunması adına, adaletin sağlanması adına çok ciddi
bir ayıptır. Ama bu ayıp elbette ki milletimize ait değildir. Milletimizin
parasıyla, maaşını alıp imkânlarıyla yaşayıp kendi milletine ihanet eden,
beyninden veya bir kısmı da midesinden özellikle u luslararası şer odaklarına
satılmış kişilerin kalkışmalarıdır darbeler. Biz şu anda isimler, gruplar, nerede
nasıl oldu, bunları araştırıyoruz ama temelde görülen şudur: Türkiye’de ki
darbeler ve darbe girişimleri teşebbüsleri b u ülkeyi parçalamak, bölmek,
geriletmek, insanımızı fakirleştirmek ve kendilerine emperyalist emelleri için
kul, köle yapmak isteyen dış odakların, mihrakların planları n, programların,
stratejilerin dâhilinde yapılan girişimler. Biz bunu geçmiş darbelerde ve darbe
girişimlerinde gördük. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Komisyon
olarak yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki, bu darbe girişimi , öyle, dün,
bugün, birkaç yıl içinde planlanmış bir olay değil, vesikalarıyla, belgeleriyle şu
anda önümüze geliyor ki, Fetullahçı terör örgütü 1967’lerden itibaren
devletimize sızmaya başlamış, silahlı kuvvetlere, emniyete, yargıya ve
bürokrasinin üst kademelerine yerleşmek için hücre metoduyla bir silahlı
örgütün -önce silahsız başlamış elbette ama - stratejik hedef olarak günü
geldiğinde, kafalarında belki 15 Temmuz tarihi yazılı değildi ama sonuçta bir
gün darbeyle bu ülkeye hâkim olmayı planlayan şer bir gücün hareketi ve
“Arkasında kimler var?” diye baktığınızda, bugün Fetullahçı terör örgütünün
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sözde liderini, o hain FETÖ’yü kimler himaye ediyorsa bakıp oralarda aramak
gerekiyor.
Şimdi, arkadaşlarımın da daha haberi yok. Ama 1991 tarihinde ele
geçirilen bir belgeden -bu yeni geldi, arkadaşlarımızla da yeni payla şacağız,
onun için söylüyorum - Polis Akademisinde o günkü “Fetullah Gülen talebeleri ”
adıyla anılan ekibin yaptığı çalışmalardan şüphelenip de üstlerine bunu haber
veren bir polis memuru, mezuniyetine beş -altı gün kala uzaklaştırılan bir polis
memuru, o tarihte , kendi el yazısıyla ifadesini yazıyor, daha sonra da ifade
veriyor ve diyor ki, bu çalışmalarda isimler veriyor, kroki çiziyor, gösteriyor,
Fetullah Gülen talebeleri olarak bu çalışanların ama tabii, detaylarına
girmeyeceğim, en önemli şey şu: “Bize gittiğimiz çalışmalarda yapılan
anlatımlarda, ‘Bugün için kendimizi gizleyeceğiz, tak iye yapacağız, belli
etmeyeceğiz ama sonunda, güçlendiğimizde ihtilal yaparak devlete hâkim
olacağız.’ Bizi böyle yetiştirdiler. ” diyor. Yıl 1991. Dün Komisyonumuzda
dinlediğimiz Adana Emniyet Müdürümüz de bize, Kom isyonumuza bilgi
verirken 1991 yılında bunlarla ilgili bir soruşturma başladı ama soruşturmayı
yapanlar o gün de susturuldu, sesleri çıkmadı, 1999 yılında biz de rapor
hazırlayıp da “Bu yapılanma önlensin.” dediğimizde “Bizim hakkımızda da
uydurma delillerle Fetullah Gülen talebelerine hakaret etmek, aleyhlerinde
iftira etmekten açığa alındık, kırk üç ay açıkta kaldım, biz de susturulduk.”
Komisyonumuza beyanda bulundu.
-Silah kaçakçılığı da...
-Ha, bir de öyle.
Yani şunu söylemek istiyorum: Darbe girişimle rinin kökü dışarıda. Tarih
olarak bunlar zaten tespit edilmiş. Şimdi, tabii ki Fetullahçı terör örgütünün bu
darbe girişimiyle ilgili yaklaşık bir ay daha çalışmalarımızı yaptıktan sonra
bütün milletimizin faydalanacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir rapor
sunacağız. Yürütme erki hem dış dünyada anlatmak hem içeride alınacak
önlemler bakımından bu rapor kullanılacak. Biz onun için, özellikle,
mahallinde, bizzat bu mücadeleyi yapan arkadaşlarımızla, onların ayrı ayrı
görüşlerini alarak tespitler yapıyor uz, değerlendirmeler yapıyoruz. Objektif
olarak, bilgiye, belgeye dayalı, bunları derleyelim, toplayalım, milletimizin
hizmetine sunalım. Bu rapordan da geleceğe yönelik alınacak tedbirlerde
istifade edilsin istiyoruz.
Tabii, şu ana kadar yaptığımız tespi tler, özellikle, bayrağına, milletine,
devletine bağlı güvenlik kuvvetlerimiz, polislerimiz, gerçekten hainlik yapıp bu
örgütle iş birliği yapmayan askerlerimiz, sade vatandaşımız, yine kamu
görevlilerimiz, medyamızla ve minarelerden selaları okuyan Diyane t
görevlilerimizle, yani bütün bir milletimizin nasıl kenetlendiğini çok önemli
bilgi aktarımlarıyla, belgeleriyle tespit ediyoruz. Bunlar Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tutanaklarına geçiyor hamdolsun.
Ama işin fiilî, fiziki olarak darbecilerin susturulm ası için göğsünü siper
edip elinde silahla mücadele eden sizlersiniz. Bu asla unutulmayacak,
küçümsenmeyecek, fevkalade önemli bir hadise. Çünkü konuşulabilir, hamasi
nutuklar söylenebilir ama “can” dediğimiz, herkesin yaşam hakkı gündeme
gelip de elinde silah karşısındaki silahla mücadeleye girdiğinde işte orada
iman devreye giriyor ve hamdolsun, biz tarihimizde bu imana sahip bir millet
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olarak şehadet şerbetini içmek için mücadelede hep yarışmışız. 15 Temmuzda
bunu bir daha gördük. Tankın önüne çıplak bed enini bırakanlardan gazi
albaylarımıza, gazi müdürlerimize, emekli olmuş yaşlı, artık böyle “Hiçbir şey
yapamaz.” denen analarımıza, bacılarımıza, teyzelerimize kadar nasıl
fedakârlık yaptıklarını Komisyonumuzda dinledik, tarihe not düştük.
Şimdi, bu vesi leyle, biz bir taraftan Komisyonumuzun Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından verilen görevleri ifa ederken, diğer taraftan bir şeyi
daha özellikle sizlerle, milletimizle de her fırsatta paylaşmaya çalışıyoruz.
Düşüncelerimizde farklılıklar olabilir, siya si kanaatlerimizde farklılıklar
olabilir. Bu farklılıklarımız bizim bir anlamda zenginliğimizdir ama farklı
olmadığımız ortak değerlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi,
vatanımız bir, milletimiz bir, bayrağımız bir, devletimiz bir. Onun için “ Rabia”
diyor Cumhurbaşkanımız “Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan.” Her
seferinde bunu izah ediyor. Bu ortak değerlerimiz olmasa hiçbirimiz huzur
içinde yaşayamayız. Çatı çöktü mü, içeride kim olursa olsun hepimiz altında
kalacağız. Nitekim Türk iye Büyük Millet Meclisi bombalandığında arkadaşlar,
orada farklı siyasi partilerden de milletvekilleri beraberce bulunuyordu.
Darbeciler eğer muvaffak olsaydı kimseyi inancıyla, düşüncesiyle, siyasi
kanaatiyle ayırmadan kendi emellerine ulaşmak için, emir aldıkları yerden
gelen talimatlarla bu ülkeyi bölüp parçalamak için her türlü zulmü
yapacaklardı. Darbecilerin tarihte yaptı neyse onun 10 katını yapacaklarını
gördük. Zira, bu kadar kanlı bir darbeyi Türkiye görmemişti, Meclisi
bombalanmamıştı, 250 şehid imiz yoktu. Onun için, bu birlikteliğimizi devam
ettirmek, birbirimize daha iyi kenetlenmek, ortak değerlerimize sahip olmak
hepimizin görevidir diye düşünüyoruz.
Biz bugün İstanbul çalışma ziyaretimizi planlarken hem mahallinde
yarın yapacağımız programl arla –bugün başladığımız- bu tespitleri yapmak,
diğer taraftan da bu moral ve motivasyonu, bizim unvansız sade
vatandaşımızdan,
polisimizden,
unvansız
sade
vatandaşımızdan,
polisimizden, Özel Harekâtımıza, buradaki Valimizden müdürlerimize bütün
vatandaşla rımızla da milletimiz adına paylaşmaya geldik. Burada siz bizi
bağrınıza bastınız, olayları anlattınız, kahramanlıklarınızı dinledik.
Ben tekrar Komisyonumuz adına, arkadaşlarımız adına hepinize
canıgönülden teşekkür ediyorum. “Allah razı olsun.” diyorum. Yüreklerinizden
bu iman eksik olmasın, cesaretiniz eksilmesin. Yeri geldiğinde yine vatanımız,
bayrağımız, milletimiz, istiklal ve istikbalimiz için sizlerin kahramanca en önde
görev alacağınıza bizim inancımız tamdır. Oradaki görevi paylaşmak ve
birlikte hareket etmek adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepinize teşekkür
ediyoruz arkadaşlar.
-Sağ olun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben de bir şey söyleyebilir miyim
müsaadenizle.
BAŞKAN – Evet, lütfen…
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ravza Kavakcı Kan, buyur un efendim.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ankara’da da Özel Harekâtı ziyaret
ettiğimizde, tabii, tamamen farklı bir tecrübeydi. Biraz evvel ilk defa
duyduğum bir tabirle karşılaştım: “Mücadele kaçkınları.” Sizler tam tersine
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yani o noktadan hareket ne ka dar doğru bilmiyorum ama siz mücadelenin
üstüne gittiniz her zaman. Ben Şırnak fahri milletvekiliyim, Belma Hanım
Hakkâri; birkaç kere bölgeye yaptığımız ziyaretlerde ben hiç bu kadar çok
silahın arasında bulunmamıştım. Siz her gün, belki ölümle burun buru na
geldiniz, yaptığınız farklı görevlerde, memleketimizin farklı köşelerinde ama
bu 15 Temmuzdan sonra, ondan evvelki için de tabii müteşekkiriz ama 15
Temmuz mücadelesinden sonra, hele böyle burayı da görüp, o günkü durumu
da, buranın da önemini, ne kadar hassas bir nokta olduğunu aynel yakin
tecrübe ettikten sonra, hem bir milletvekili olarak hem bir Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olarak hem çok büyük şeref duydum sizlerin arasında olmaktan hem
de şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Başkanım söyledi ama ben de tekrar
söylemek istiyorum. Biliniz ki, belki bire bir isimlerinizi, yüzlerinizi bilmiyor
olabiliriz ama ülkenin her yerinde sizlere dua eden insanlar var, Meclis çatısı
altında sizlere dua eden insanlar var.
O gece ben Mecliste değildim, olmayı çok arzu ederdim ama birkaç
saat evvel İstanbul’a varmıştım. Çok büyük mücadele verdik, havaalanına
gelmeye çalıştık, olmadı; bu sefer Meclis ertesi gün toplanacağı için Meclise
gitmek için büyük bir mücadele oldu. Ama tarihimize çok büyük bir dipnot
düşmüş olduk hep beraber. Tabii ki sizlerin yaptığı inşallah bundan sonraki
nesiller taraf ından da asla unutulmayacak.
Allah bütün 248 şehidimize de rahmet eylesin, inşallah onların
şefaatine nail olmayı nasip eylesin, sizlere de güç, kuvvet versin. Dualarımız
sizlerle.
-Allah razı olsun.
-Sayın Başkanım, bu CD’yi, o gün mücadele eden, burada da
izlediğinizde göreceğiniz, üstünde de yazan, Abdullah Kızıl diye bir genç
arkadaşımız çekmiş. Tevafuken, bu görüntüleri gösterirken, onun kaymakam,
vali yardımcısı olan amc ası bizi de orada görmüş ve bana getirdi, verdi.
Burada
kısmen
kuledeki
görüntüler,
milletvekilimizin,
bizim.
Sayın
Cumhurbaşkanımızın Devlet Konukevine gelirken, oraya kadar şey yaparken,
ben de ona anlatırkenki görüntü var. Bir de basın toplantısı yapark en yani ilk
basın toplantısını yaparkenki görüntü var. Tevafuken yani bu arkadaşımız,
genç bir arkadaşımız çekmiş, burada da şey yapmış, onu da size takdim
etmek istiyorum. Yani tesadüfen, tevafuken geldi bana on -on beş gün sonra.
BAŞKAN – Evet, kayıtlara alalım o zaman.
-Efendim, biz sizlere ve sayın milletvekillerimize teşekkür ediyor,
şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler gelip de bizi yerimizde dinlediğiniz için ve …
biz teşekkür ederiz. Bu, hiç şüphesiz bizdeki mücadele azmimizi daha da
artırmıştır.
Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bir tek … söylemek isterim.
BAŞKAN – Tabii, lütfen…
-Evden çıkıp buraya, havaalanına gelinceye kadar karşılaştığım
vatandaşlar, ... geldiğimde gördüğüm -ki bu şeyimi Sayın Cumhurbaşkanımıza
da arz ettim- her inançtan, her cins ten, yaşlısı-genci, başı açığı -kapalısı,
dekolte giyenden saçı uzun, küpelisi vatandaşlarımızın böyle mücadele
ettiğini görünce, rahmetli Cemil Meriç’in bir cümlesi aklıma geldi. Cemil Meriç
diyor ki: “Türk milleti… Asil bir ailenin çocuğu Çingene tarafınd an çalınmış ve
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o kendi kültürü şeklinde yetiştirilmiş. Türk milleti… Kendi o asil bir ailenin
evladı olduğunu bilmeyen o kültürle yetişmiş biliyor. Aslında asil bir millet.”
Ben şahsen o gün havaalanında, sokakta bu milletimizin genlerine asaletin
işlediğini gördüm ve Allah’ıma şükrettim, hamdettim. Yani bir tarafımız hep
üzülüyordu gençlerimiz yozlaşmış, gençlerimiz herhangi bir mücadelede … bu
mukavemeti göstermeyecek. Ama bunu görünce, hakikaten genlerimize o
asaletin, o kahramanlığın işlediğini gördüm. Onu da tespit etmek istedim.
Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim yani … çünkü daha televizyona
şey yapmadan.
Bir de efendim, Emniyet Müdürümüz anlatmıştı, ben de … onu şey
yaptı, ben sadece Cumhurbaşkanımızla Emine Hanımefendi’ye anlattım…
Vatandaş gelip tankların önüne geçince, Emniyet Müdürü … buradaydı yani…
Askere “Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, farkında mısınız?” deyince 5 6 asker, o tankın … üzerine -bunu aynen, o heyecanla Cumhurbaşkanımıza
anlattım- demişler ki: “Bizi kandırdılar, bizi aldattılar. ‘Tatbikat var.’ demiş o
askerler.” Hemen bir tarafa çekilmiş. Başlarındaki albay bu askerlerin bir
tarafa çekilmesinden dolayı bir sarsıntı geçirmiş, aynısını albaya söylemiş,
Emniyet Müdürümüz. “Siz ne yapıyorsunuz kardeşim, nereye gidiyorsunu z?”
deyince, o da “Bana müsaade edin, ben iki dakika bir görüşüp sizlere şey
yapacağım…” Telefonla görüşmüş, iki dakika sonra da “Biz çekileceğiz.”
demiş o şeyde. Yani askerini … ilk o burada, televizyona söylemeden, Sayın
Cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Y ani onu da belirteyim.
Ama her cinsten, her insandan vardı. Bu da milletimizin asaletini,
cesaretini, kahramanlığını gösteriyor. Ondan sonra, böyle, birçok vesileyle
buraya gelen, ülkemize gelen devlet başkanları, devlet bakanlarını
karşıladığımda, gerçekt en ülkemizin ve halkımızın çok büyük bir itibar
kazandığını gördüm. Allah’ıma bir daha şükrettim. … çok mutlu oldum.
-Başkanım…
BAŞKAN – Tabii tabii.
Eskişehir Milletvekilimiz Emine Nur Günay, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben de o akşam Ankara’d an
İstanbul’a
gelmiştim.
İstanbul’da
bu
hain
teşebbüsü
yaşayan
vatandaşlardanım.
Müthiş bir geceydi ama beni etkileyen iki şey var. Yani şöyle
söyleyeyim: Süreçte kırılma noktaları var. Bunu çok net artık görebiliyoruz, bu
Araştırma Komisyonu çerçevesinde yaptığımız dinlemeler ve araştırmalar
sonucunda. Bunlardan bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris’teki ilk
medya aracılığıyla tüm ulusa seslenişi. İkincisi de, gerçekten, onun buraya
sağ salim inebilmesi. Bunu bugün çok daha net, yerinde gördük ve bütün
burada bulunan ve ekipleriyle çalışan herkesin ne kadar emeğinin olduğunu
burada çok net gördük. Allah korusun, o anda Marmaris’ten çıkıp da İstanbul’a
inemeseydi ben neler olabileceğini düşünemiyordum bile. Yani bu kadar
önemli bir gecede sizlerin c esareti, ferasetiyle bir imza atılmış oldu. Ben
tekrar çok çok teşekkür ediyorum.
İkincisi: Özel Harekât olarak Ankara’da da ziyaret ettik. Burada da şunu
çok net gördüm… O yüzden de sizlere müteşekkiriz. Orada söylenen
cümlelerden bir tanesi beni çok etk ilemişti. “Biz, bize saldıran, ateş açan,
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halka ateş açan helikopterlere karşılık verirken bile millî servete zarar
verdiğimizi düşünüyorduk ve tamir edilebilecek yerler olsun diye, bunu
düşünerek o anda karşılık verdik.” dediler. O anda canlarını ortaya k oyan ve
bu şekilde savaşan özel kuvvetlerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Biraz
önce Çağatay polisimiz “Girdik kuleye ve o anda çok rahat, bize çünkü ateş
edilmişti, karşılık verebilirdik ama biz hiçbir şekilde ateş etmeden almaya
çalıştık” dedi. Yani, b urada da sizin… Sonra da sivil kıyafetlerle çıkararak
aynen yargıya teslim etmek yani bu hassasiyet, bu ince düşünce ve o an
yaşananların altında bunun yapılması… İnanılmaz etkiledi beni bu iki olay.
Ben sizlerin şahsında tüm Özel Harekât polislerimize, g üvenlik
güçlerimize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ, Komisyon Başkan Vekilimiz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkanım, çok değerli müdürlerim,
genel müdür yardımcım, Sayın Valim ve çok değerli Özel Harek ât mensupları;
bugün sizleri ziyarete geldik.
Türkiye doksan üç yıllık bir cumhuriyet, biliyorsunuz ama kökleri beş
bin yıllık bir tarihe uzanıyor. Bizim bir devletimiz yıkılırken yeni bir devletimiz
kuruldu hemen yanında. Dünyada ebedî devlet yoktur ama ebedî devlet kurma
iradesi olan milletler vardır, onun başında Türk milleti gelir. Selçuklu yıkılır,
hemen yanı başında Osmanlı kurulur Söğüt’te, sonra Osmanlı yıkılır, İstanbul
önlerinde, hemen Sakarya’da yeni bir devlet kurulur Gazi Mustafa Kemal’le
beraber, Türkiye Cumhuriyeti devleti. O günden bugüne bu devleti yaşatmak
için çok büyük fedakârlıklar yapıldı, siyasetçiler yaptı, bürokratlar yaptı, bilim
adamları yaptı, hayatın her safhasında bulunan vatandaşlarımız yaptılar.
Özellikle sizler kahraman insa nlarsınız çünkü Özel Harekât kurulduktan sonra
siz Güneydoğu Anadolu’da canlarınızı verdiniz, “Vatan bölünmesin, bayrak
inmesin, ezan susmasın.” dediniz, ailelerinizi, çocuklarınızı terk ettiniz.
Maalesef, Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek isteyen şer güçler her
zaman vesayetçileri buldular. Biraz önce Başkanımızın da söylemiş olduğu
gibi, zaman zaman darbecileri buldular, zaman zaman kirli ve şantajcı
sermayedarları buldular, zaman zaman da kirli ve şantajcı medya patronları
ile oligarşik bürokratları buldular, zaman zaman illegal terör örgütlerini,
özellikle PKK’yı buldular, son dönemde de Fetullahçı terör örgütünü buldular.
Ama, hakikaten, sizler 2000’li yıllarda da büyük kahramanlıklar yaptınız ta ki
PKK çıktığından itibaren ama sonra tasfiye edildin iz, birazcık kenara çekilmek
istendiniz. Hatta, darbeyi yapmak isteyenler, ordu içerisinde yine cuntacılık
yapanlar sizi tehlike gördüler, sizi ağır silahlardan bir noktada uzaklaştırdılar
“Ola ki bizim darbemize bunlar karşı çıkar.” diyerek sizin millî ve maneviyat
duygularınızdan korktular, elinizdeki ağır silahlardan, daha doğrusu
yüreğinizden korktular. Ama, Türkiye’de kahramanlar hiç bitmiyor, bitmeyecek
inşallah, nasıl ki Sakarya’da bitmediyse, Malazgirt’te bitmediyse Güneydoğu
Anadolu da bitmedi, öze llikle 15 Temmuz gecesi çok büyük kahramanlık yaptı
bu millet.
Biraz önce Emine Nur Hanımefendi söyledi, eski milletvekilimiz, o gün
en uzun geceydi ve karanlık bir geceydi, cumhuriyet tarihinin en uzun
gecesiydi, yüz yılımızı çalacaklardı ve yüz yıllık ü midimizi de suya
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düşüreceklerdi ama başaramadılar. Burada rol oynayan kişiler var, Sayın
Başbakan Binali Yıldırım “Kalkışma vardır.” ifadesini kullandı. Sayın
Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum, Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Ben
AK PARTİ milletvekiliy im, 12 Eylülü yaşamış, 12 Eylül öncesi gençlik liderliği
yapmış bir kardeşinizim, 1980 ihtilalinde de yedi yıl cezaevinde kalmış
birisiyim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’yla siyaset yaptım, sonra, şimdi Recep
Tayyip Erdoğan’la siyaset yapıyorum. Sayın Bahçeli ’ye teşekkür ederim, o
gün kendisini aradığımızda “Darbeye karşıyım, demokrasiden yanayım,
seçilmiş iradeden yanayım.” ifadesini kullandı, Kılıçdaroğlu da aynısını
kullandı, sonra seçilmiş irade Recep Tayyip Erdoğan. Elbette ki siy asetçiler
dik duracaktı, duramadığımız zaman işte başımıza neler geldiğini biliyorduk,
Menderes’in elinde sigara söndürdüler, Menderes’i bir er tokatladı. Demirel
şapkasının hukukunu koruduğu kadar Meclisin hukukunu koruyamadı, korktu
ve kaçtı, gitti, çeki ndi, 6 defa gitti, 7 defa geldi. Özal’ı biliyoruz, Erbakan’ın
başına neler geldiğini, Muhsin Yazıcıoğlu’nun başına neler geldiğini biliyoruz
ama önemli olan siyasetçilerin direnmesidir, doğrudur ama daha önemlisi
milletin direnmesidir. Burada iki tane de ö nemli unsur vardır: Birisi, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki demokrasiye inanmış, “Vatan bir, devlet bir,
bayrak bir ve millet bir.” diyen askerler çok önemliydi, biz bunu gördük bu üç
aylık çalışmamızda, o gün askerin içerisinde kışlalardaki direne n, demokrasiyi
içselleştirmiş olan insanlar. İkincisi, Emniyet teşkilatındaki sizler. Çünkü, bu
yapı 5 yapıyı ele geçirmişti: Bir, Emniyet; iki, askeriye; üç, medya, dört, yargı;
beş, sermaye. Ve mutlaka darbe yapıp devleti ele geçirmek istiyordu, sizler o
gün direndiniz. Ben Genel Başkan Yardımcılığı yaparken, Sayın Davutoğlu
Başbakandı kendisi, ben de Genel Başkan Yardımcısıydım, Güneydoğu
Anadolu’da sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra hep sizlerin yanınızda
oldum 14 ilçeye giderek, 4 ile giderek, n e istediyseniz devlet olarak, sivil
vatandaşlar olarak yerine getirmeye gayret sarf ettik Efkan Ala Bey’le
haberleşerek, birlikte çalışarak. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da destan
yazdınız,
kahramanlaştınız
ve
inanın,
eğer
ülke
bölünmediyse
o
bölünmemişliği, bugünkü birlikteliği, Türkiye’nin geleceğini oradaki kahraman
Özel Harekât polislerine borçluyuz.
Size çok teşekkür ediyoruz, her gün canlarınızla sokaktasınız,
kahramanlarsınız. Kahramanlar, her zaman söylediğim gibi, önde giderler,
gazi olduklarında d a, vurulduklarında da öndedirler, öldüklerinde de naaşları
önde gider o kahramanların, şimdi de öndesiniz. O gün burayı teslim
etmeyerek o hainlere, yine aynı şekilde Türkiye’nin itibarına çok ciddi pozitif
katkıda bulundunuz.
Başta amirleriniz, müdürleri niz olmak üzere Emniyet teşkilatının siz
değerli mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah
sizlere hayırlı, uzun ömürler versin.
BAŞKAN – İstanbul Milletvekilimiz Mihrimah Belma Satır…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Valim,
değerli müdürler, değerli memur arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben İstanbul birinci bölge milletvekiliyim. O gece görevim dolayısıyla
Ankara’daydım, gece sabaha kadar Türkiye Büyük Millet Meclisindeydim, belli
bir saatten sonra da Meclisin mahzeninde beklemek durumunda kaldık sabah
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aydınlanana kadar. Sizin burada yaşadıklarınızın bir başka versiyonunu da
biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşadık. O geceden sonra neler
yaşadığımızı, neler yaptığımızı, nasıl o geceye direndiğimizi hep soruyorlar,
özellikle gazeteciler soruyorlar çünkü çok az bir gruptuk Türkiye Büyük Millet
Meclisinde ve sizlerin yaşadığı gibi -dediğim gibi- tepemizden jetler uçtu,
âdeta gördük yani atılan şeyleri ama ben anlatmaya utanıyorum çünkü
Başkanın söylediği gibi halk sokaklardaydı ve sizler sokaktaydınız, şehit
verdik, yaşadığımız gerçekten bir faciaydı ama bugün çok şükür buradayız.
Sizlerin emeği çok, bunu Ankara’da da gördük, burada gördük, hepinizden
Allah razı olsun, sizler sayesinde biz bu badireyi at lattık. Her biriniz farklı
yerlerde görev yaptınız ve bu görevlerinizi yaparken temel insan hakları
özgürlüklerine ve Anayasa’ya bağlı kalarak yaptınız, bu çok önemli, bunu her
yerde ısrarla söylüyoruz ve zabıtlara da geçmesini istiyoruz çünkü Avrupa ve
dış güçler bu darbeyi önce anlamadılar, sonra yaşananları anladılar, kısmen
geçmiş
olsun
demeye
Meclise
geldiler,
buralara
geldiler,
Sayın
Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı aradılar ama hâlâ Avrupa’da kötü bir
propaganda var, insan hakları ihlallerinden bahse diliyor. Biraz evvel
bahsedildiği gibi, bu hainlerle mücadeleyi yaparken bile belli kriterler
üzerinden mücadele ettiniz, bunu çok değerli buluyorum, aldığınız eğitim,
insani değerler ve Anayasa’ya ve yasalara bağlılığınız, evrensel ilkelere
bağlılığınız çok önemliydi. Bir hukukçuyum ve bir siyasetçiyim, bunun çok
doğru bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bize Ankara’da anlattılar, “Bize
silah çekmedikleri sürece silah çekmedik.” dediler, “Zor durumda kalmadıkça
öldürmedik.” dediler, biraz evvel Başkanın anla ttığı gibi “Karargâha askerleri
dizdiler ama onları öldürmedik.” Bunlar bir kardeş kavgası istiyorlardı, iç
savaş istiyorlardı. O genç erleri sizin gibi Özel Harekâtçılar öldürmüş olsaydı
orada bir iç savaş başlayacaktı çünkü askerler yataklarından kaldırı lmış, gece
kıyafetleri çıkarılmış, sizin gibi resmî giysileri giymiş ve cama dizilmişler. Bu,
dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen yani savaşın da bir hukuku vardır,
darbenin de bir hukuku vardır ama karşımızdaki kitle ve eylem yapanların
hiçbir kutsalı yok, bunu da görüyoruz.
Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.
İstanbul özelinde birkaç şeyi sormak istiyorum. Buraya gelen askerler
Hava Kuvvetlerinden mi geldiler, başka yerden mi geldiler? Sayın Valim,
bununla ilgili tespitleriniz neydi, nasıl bir org anizasyondu? Burada, mesela
kuleye de sorduk, yukarıya az sayıda kişi çıkmış, az sayıda hain çıkmış çünkü
aşağıda yoğunlaşmışlar. Daha organize olabilirler miydi? Buradaki zaafları
neydi? Tabii ki siz çok başarılıydınız, çok çabuk hareket ettiniz, canınızı siper
ederek bu mücadeleyi yürüttünüz ama karşınızdakilerin de birtakım zafiyetleri
var. Buraya gelenler kimdi? Burası tabii riskli bir bölge, Hava Kuvvetleriyle,
Hava Harp Okuluyla bitişiksiniz, oradan buraya gelmeleri çok kolay. Daha
organize olup burad a daha farklı bir netice alabilirler miydi? Biraz buraların
özelinde bilgi verirseniz ve İstanbul özelinde sizlerin mücadelesini
anlatırsanız çok memnun oluruz.
-Efendim, bizim havaalanımızda 3 yerden girdiler; bir, işte bu girdiğiniz
ana nizamiye kapısıy dı, bir de A kapısı olarak personel kapısı ve diğer …
açılan kapıdan giriyor bir grup, bir de bir grup Harp Okulu ile bizim aramızda
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kapı yok, hattı ortak kullanıyoruz, şimdi de oradan girdiler. Yalnız girenler, o
Harp Okulundan girenler sadece Harp Okulun un değil, mesela 66’ncı
Mekanize Tugay … onlar girdi. 66’ncı Tugay Komutanı mesela Paşa şu anda,
asker kaçtı. Daha işin ilginci, 15 Temmuzdan kısa süre önce uluslararası
İSEDAK… Buraya da devlet başkanları gelmişti, daha sonra insani yardımlar
veya bu şeyler gelmişti ve maalesef bu hainlerle, bu bahsettiğim Hava
Kuvvetleri Komutanı … 66’ncı Mekanizenin, fotoğrafları da var o zaman sayın
bakanlarımızla, protokol olarak çoğunu karşıladık ama bu gelenler sadece
belli bir kuvvet değildi, her taraftan gelen 78 k işi burada yakalandı, Emniyet
tarafından yakalandı ve adalete teslim edildi. Tabii, başka arkadaşlarımın da
söyleyecekleri varsa söylesin ama 78 asker arkadaşlarımız tarafından
yakalandı, subay, astsubay.
TAV ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ TURGAY
ŞAHAN – Başkanım, müsaade ederseniz yani ben genel konuşuyorum, Özel
Harekâtçı arkadaşlar o gece zaten halkı yönlendiren durumdaydı. O gün olay
başladığında bütün yöneticiler buradaydı zaten. Şöyle bir ütopya gelişti: Bir
şekilde -zaten Sayın Cumhurbaşkan ımızın anonsunda olduğu için - biz
vatandaşı iyi organize ederek bu belayı çok rahat bertaraf edebiliriz diye bir
şey gelişti bizde. Gerçekten, halkın iyi niyeti burada çok iyi organize edildi,
onu biz avantaja çevirdik ve vatandaş da hiçbir şeye zarar verm eden, hiçbir
negatif tutum üstlenmeden -Sayın Valimin dediği gibi - herkes kesimden insan,
özellikle Özel Harekâtçı arkadaşlarım ve bizlerin yönlendirmesiyle ne desek
onu yaptılar. Üç noktadan gelen olmuştu, doğru, terminal içerisinde özellikle
askeriyle bitişik olan kapıdan gelen çok asker vardı. Terminale hava
tarafından girdiler … boydan boya gezdiler. Vatandaş da onları hep ablukaya
alarak gezdi. Asker vatandaşı görmeseydi belki de farklı düşüncelere
kapılacaktı ve hiçbiri tepki vermedi. Onları sürekli g aza getirmeye çalışan
başlarındaki komutanlardı, bunu sürekli yapmaya çalıştılar ve biz onu
gördüğümüz için onlardan ayırmaya, bir şekilde vatandaş da askeri yüz yüze
getirmeye çalıştık. Bu olay, kule hariç tabii, özellikle terminal içerisinde ve
havaliman ının farklı yerlerinde askerin yanlış anlaşılacak kontrol çıkmış bir
hareket yapmasını engelledi. Burada vatandaş kilit noktaydı ve burada
çalışan bütün birimler, kamu -özel, hepsinin birlikte hareket ediyor olması bu
işi engelledi büyük ölçüde. Bu birinci safhaydı.
Bir de ikinci safhası var bu işin. Birçok şeyi engellemişsiniz, kuleyi
polisimiz ele geçirmiş, şey yapmış, havalimanını da açmanız lazım. Aslında
hâlâ beklentiler devam ediyor. Eğer Atatürk Havalimanı faaliyete devam
etmez ise amaçlardan biri o da olacak. O yüzden, Sayın Valim daha iyi bilir,
Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi.
-İlk ben söyledim onu.
-Burası 28 Haziranda bir saldırı geçirdi, o zaman da üç saat içerisinde
açılması söylenmişti, o gün içerisinde de “Üç saat içerisinde burayı tekrar
faaliyete geçirin.” gibi bir talimat geldi ve o gün o yapıldı tekrar.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İlk inen uçak hangisiydi?
-Fransız, Fransa hava yoluna…
-Bir de her şey normale döndü. Onun şöyle bir şeyi de vardı yurt dışından,
onu özellikle söylüyorum: Hâlâ havalimanımızın normale dönememiş olduğunu
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düşünerek hareket ediyor yabancı hava üs şirketleri, sürekli yokluyorlardı ve
biz o gün havalimanını açtıktan sonra on gün yurt dışının baskısına maruz
kaldık. Maddi açıdan sürekli gelip incele diler, o gün halk aprona çıkmıştı,
“Sivil havacılık kurallarına göre halkın aprona çıkması havacılığı kirletir, bunu
yapmamanız lazımdı.” diye ama biz böyle bir sorunlara muhatap kalacağımızı
bildiğimiz için o gece bunun zeminlerini hazırlamıştık. Belli bö lgelere müsaade
ettiğimizi ve sonradan onları steril hâle getirdiğimizi, temizlediğimizi beyan
ederek onları ikna ettik. Yoksa darbeye teşebbüs gecesi olmuş bitmiş, on gün
sonra dahi hâlâ havalimanının güvensiz olduğunu anlatmaya çalıştılar. Bu da
ayrı bir boyutuydu olayın. Bunu da belirtmek istedim özellikle.
BAŞKAN – Buyurunuz.
-Sayın Vekilim dediler ki “Havacılar mı, karacılar mı daha çok
şeydeydi?” Ben bu manada, niyetleri manasında nasıl, neyi planladıklarını
daha önceden anlatmak için söylüyorum. 15 T emmuzdan bir ay kadar önce
Hava Harp Okulu Komutanlığına ben 11 arkadaşımla beraber iş birliği
protokolü imzalamak üzere gittik. Bu her sene yapılan bir şey. Epeyce uzunca
oturduk, konuştuk, Hava Harp Okulu Komutanı vardı, Öğrenci Alay Komutanı,
Dekan Komutanı ve Bölük Komutanı, ben ve ilgili şube müdürü arkadaşlarım.
Protokol imzalandı, herkes imzaladı, ben imzaladım, Komutan, Tümgeneral,
şimdi içeride olan, İstanbul valisi olacak olan eğer başarılı olurlarsa, dedi ki:
“Bu protokol Atatürk Havalimanı’nı bi ze devrettiğinize dair protokol değil mi?”
dedi.
-Latife yapıyor.
-Espri yapıyor. Bu bir ay önce oldu 15 Temmuzdan.
-Çok ilginç.
-Protokolü bir daha anlatır mısınız, amacı neydi?
-İş birliği protoklü.
-Nedir o iş birliği, nedir yani?
-Aynı yerleri kullan dığımız için…
-Bunu her yıl mı yaparsınız?
-Her yıl yenilenir, revize edilir, duruma göre, değişen şartlara göre. Bu,
bu sene de işte, Ramazan ayı bir taraftan, tam bir ay kadar önce bu lafı
söyledi. Yani bu protokol basit bir iş birliği protokolü yani…
-Tümgeneralin ismi belli mi?
-İçerideymiş.
-Fatih Alpay’dı galiba. “Bu protokol Atatürk Havalimanı’nı bize
devrettiğinize dair protokol değil mi?” dedi, işte o güldü, biz güldük ama biz o
zaman bir şey anlamadık tabii.
-Yani zaten askerler gelip orada, yan i başta Türkiye’ye gelip de orada
zaten bir araya gelmişler daha önce, orada planlama da yapmışlar, sadece
Harp Okulu’nda değil, orada hepsinde planlama yapmışlar.
BAŞKAN - Yani planın bilindiği, en belirli kesimde de hazırlığın olduğu
önemli bir delil.
-Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanımızı şuradan yolcu edeceğiz,
Kurmay Başkanı, hain olan; yine hain olan İstanbul Alay Komutanı, Kahraman
Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan; Sayın Cumhurbaşkanımız içeride, biz
de bekliyoruz, Protokolden gelecek, ben de bek liyorum; bir de o zaman
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Merkez Komutanı olan Kazım Paşa, şu anda Başakşehir’de, terfi etti, o da şu
anda burada, Paşa da var; hiç unutmam, böyle Cumhurbaşkanımız çıkmadan
önce o Kurmay Başkanı geldi, Alay Komutanına -ikisi de albay- selam çaktı,
“Efendim, müsaadenizle Beyefendi çıkacak.” Merkez Komutanı Kazım Paşa da
oradaydı, o arada böyle şey gibi böyle yaptı, o zaman dikkatimi çekti, Allah
Allah… Bu olay hareketten üç dört gün önce.
-Cumhurbaşkanımızın yaveri…
-Yaveridir evet.
Tabii, olaylar olunca yave rin de, Alay Komutanının da hain olduğunu
bilince o zaman şey yaptım.
Efendim, bir konu daha var, önemli aslında, onu söylemem lazım.
-Tamam, buyurun.
-Alay Komutanı bir gün önce o Mekanize Tugay Komutanı, bahsettiğim
bu şey, buraya geliyorlar, Jandarma Bö lük Komutanına gidiyorlar, Bölük
Komutanı şu anda izinde, planları istiyorlar… Açıyorlar planları, işte giriş
noktası, çıkış noktası, efendim, ondan sonra, üsteğmene “Sen git.” diyorlar ve
gittikten sonra onları şey yapıyorlar. İşte, nasıl girilir, nasıl ç ıkılır, sözde
güvenlik durumunu inceliyorlar. Üsteğmen bana şunu söyledi, dedi ki: “Aslında
Mekanize Tugay Komutanı kıdem olarak alay komutanından daha aşağı fakat
erken terfi ettiği için paşa, normal zamanda şey yaptığı zaman bizim
komutan… Fakat o gün di kkatimi çekti…” Şimdi, buna bana bir gün sonra
söyleyince ben hemen üsteğmene dedim ki: “Tutanak tuttun mu?” “Yok.”,
“Hemen tutanak tut, hem de görüntülere el koy hem de Emniyet Müdürümüz
Emre Bey’e hemen tutanakları getir ver, bu çok önemli bir delil.” Ve nitekim
onlar tutanak tuttular, müdüre verdiler. Ona dayanarak da şu anda Alay
Komutanı… Yani delillerden en büyüğünden birisi de bu.
-Sayın Başkanım, şimdi, aslında burada… Aslında Türkiye hava
sahası… Bu kadar havacı işlerinde tecrübeli olmasına rağmen bunu da
bilmiyorlar, kuleye çıkıyorlar. Kule gördüğünü indirir, uçağı kaldırır. Onun
haricinde kulenin yaptığı bir görev yoktur. Bütün Türkiye hava sahası ve şey o
iki üst kattaki yol kontrol…
-En yukarıya çıkanlar havacı mıydı, kuleye çıkanlar?
-Yok hayır, değil… Yani böyle de bir şey içindeydiler, isteseler
üstteki…
BAŞKAN – Evet, İzmir Milletvekilimiz Hüseyin Kocabıyık.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Değerli Özel Harekatçılar, milletvekili
arkadaşlarım; başta Sayın Başkanımız olmak üzere benim de hislerime
tercüman olacak şekilde en güzel sözlerle sizi ve sizin kahramanlıklarınızı
anlattılar. Onların sözleri üzerine ekleyeceğim çok fazla bir şey yok ancak bir
iki kelimeyle hissiyatımı ifade etmeye çalışacağım.
Değerli Özel Harekâtçılar, Anadolu tarihini çal ışan tarihçiler tahtaya
şöyle bir kesit çizerler ve ondan sonra sıralarlar buradaki yaşamış
medeniyetleri. 13 büyük medeniyet Anadolu’da toprağın altındadır ve yüzlerce
devlet, binlerce devlet. O yüzden Anadolu’ya, bir zamanlar çok modaydı,
“devletler meza rlığı” derler. Biz bin yıl önce bu toprakları falanca etnik
gruptan, falanca devletten, falanca aşiretten falan almadık; biz bin yıl önce
geldik, toprakları Bizans’tan aldık ve bin yıldır kan akıtıyoruz bu topraklarda,
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bin yıldır. Mehmet Akif’in şiirlerind e ifadesini bulur bu macera, bu serüven;
İstiklal Marşı’nın her bir satırında ifadesini bulur. Biz bu topraklarda iyi
tiyatrocu yetiştiremedik, iyi roman yazarı yetiştiremedik, iyi operacı
yetiştiremedik, hatta iyi ayakkabı ustası bile yetiştiremedik; işin aslı bu ama
biz bu topraklarda iyi dövüşen memleket evlatları yetiştirdik. İşte, siz bütün bu
tarihî manasıyla bunu temsil ediyorsunuz, milletimizin mukayeseli üstünlüğünü
temsil ediyorsunuz. 15 Temmuz öncesi sizler bir Türkiye markasıydınız, bu
açıktır. İşte, güneydoğuda yaşanan olay ki 15 Temmuz gibi güneydoğudaki bu
hendek hadisesi de, çukur hadisesi de bir işgal girişimiydi, çok açık bu; dil
alışkanlığı ve terminoloji sıkıntısından dolayı “darbe” diyoruz. Bu bir işgal
girişimiydi ve siz bir Türkiye mar kası olarak hepiniz gittiniz orada savaştınız
ve bölücü hainleri o çukurlara gömdünüz, üzerinde… Ve yüzlerce şehit
verdiniz. Bir Türkiye markasıydınız ama 15 Temmuz gecesi ve 15 Temmuzdan
sonra şunu biliniz ki, bir ağabeyiniz olarak söylüyorum ve büyük bir inançla
söylüyorum, siz artık bir dünya markasısınız. Türk polis teşkilatının Özel
Harekât birimi bir dünya markasıdır, bunu unutmayın. Dolayısıyla, bundan
sonra Türkiye’de içeriden veya dışarıdan böyle bir girişimde bulunacak
olanların aklına ilk gelecek şey “Böyle bir şey yaparsak Özel Harekât bize ne
yapar?” olacaktır. Bunu da inanarak söylüyorum. Dolayısıyla, bu milletin
güvencelerinden biri hâline geldiniz. Şimdi, bir uluslararası marka olmanız
dolayısıyla
ve
Türk
milletinin
güvencesi
olma
vasfınızdan
dolayı
sorumluluklarınız çok daha fazla artıyor. Yastığa başınızı koyarken bunları
lütfen
unutmayın.
Bundan
sonra
eğitiminize,
disiplininize,
zihinsel
donanımınıza, kullanacağınız silahlara kadar bir faz atlatmanız zaruridir.
Tanınmış bir gömlek markası b ile kalitesini korumak ve o marka değerini
korumak için üretime çok dikkat eder, her şeye çok dikkat eder. Bir
özdeşleştiğinizi zannetmeyin ama bu ülkenin uluslararası bir marka değeri
olmanın getirdiği sorumluluklar ve ilave şeyler vardır. Fedakarlık ihti yacı
vardır yani bir faz atlamalısınız her bakımdan.
Benim söyleyeceklerim bunlar. Hepinize şükran borçluyuz ve
çocuklarınız, onların çocukları, torunlarınız nesiller boyu sizin sulbünüzden
gelmiş olmanın iftiharını, gururunu bizler gibi yaşayacaklar ve b ence onlara
bırakacağınız en kıymetli miras da bu olacaktır.
Çok teşekkür ederim. Sizi yetiştiren anaların, babaların ellerinden
öpüyorum. Sağ olun.
BAŞKAN – Evet, duygularımıza tercüman oldun, Allah razı olsun
Hüseyin Bey.
-“Biz Özel Harekâtçılar sadece mücadele ederiz, konuşmayız.”
diyorsunuz, siyasetçiler de…
-Müsaade ederseniz…
BAŞKAN – Buyurun.
-Ben
güneydoğu
gazisiyim
efendim.
Ben
o
gece
çalışmıyordum,
arkadaşlarımızı “W hatsApp” gruplarından takip ettiğim kadarıyla anlatacağım
yani ben bir gün sonra şubeye göreve gelebildim. Efendim, bizim şubemizin
“W hatsApp” grupları var yani bütün tim amirlerinin beraber olduğu bir grup.
Şunu söyleyeceğim: Daha hiç kimsenin darbeden haberi olmadığı dakikada
Şube Müdürümüz, İl Emniyet Müdürümüz bir talimat verdi bi ze “Kesinlikle
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noktalarınızı bırakmayacaksınız…” Kimsenin hiçbir şeyden haberi olmadığı
hâlde yani biz bile şubede, evimizde “Ne oluyor?” dedik. Yani “Kesinlikle
noktalarınızı bırakmayacaksınız, birebir savaşacaksınız, silahlarınızı teslim
etmeyeceksiniz.” dediği hâlde. Ben kendi şahsi fikrim olarak efendim: Özel
Harekâtın İstanbul’daki bu tutarlı duruşu bir zincirleme etki yarattı yani kendi
ailemde 15-16 polis akrabam var, o telefon ediyor işte, “Siz hainlerle
savaşıyor musunuz? Biz ne yapalım?” Yani sank i biz bu darbeyi bir terör
örgütünün yaptığı olarak değil de demokrasiye yapılmış bir darbe olarak…
Yani terör örgütünün yaptığını biz, tabii, bir ay sonra, on beş gün sonra
öğrendik, belli oldu. Ama ilk günden biz Özel Harekât olarak bunu
demokrasiye
yapılmış,
seçilmiş
siyasi
iradenin
olarak…
Buradaki
arkadaşlarımın hemen hepsi de güneydoğu gazisidir yani ufak tefek hepsinde
bir yara vardır. Sabaha kadar, hatta üç dört gün çıkmadılar, savaştılar burada,
gerekli şeyi verdiler. Yani bir zincirleme etki yaptı Özel Harekâtın bu… Tabii,
bütün kurumlar da, bütün vatandaşlarımız da herkes fedakârlık yaptı ama
Özel Harekâtın bu durumu; İl Emniyet Müdürümüz, Valimiz, bunların bize
tutarlı emirleri, tutarlı duruşları hepimize bir cesaret oldu.
Arkadaşlarımın o gece için anlatacak bir sürü şeyi var ama tabii,
bilmiyorum, siz soracak mısınız. Mesela kulenin alınması, mesela CNN Türk’ü
Ali Ağabey almıştı, orayı darbeci hainlerden kurtarmıştı. Hepsinin anlatacak
bir şeyi var.
-Memnun oluruz aslında paylaşmak isteyen olur sa.
BAŞKAN – Teşekkür ettik.
Şu ziyaretlerimiz tamamen hem bu uğurdaki şehitlerimizi rahmetle
anmak, sizin gibi gazilerimizi de mekânında, yanınızda… Yani biz bazı
gazilerimizi davet ettik, onları da “Çağırdık.” demiyorum bakın, davet ettik,
Komisyonumuzda da dinledik. Yani şuna yürekten inanın arkadaşlar: Biz
milletvekilleri olarak, seçilmişler olarak, aynen sizin dediğiniz gibi, bu darbe
girişimini demokrasimize, seçilmiş iradeye, yani hepimizin iradesine bir darbe
olarak gördüğümüz için bu uğurda özelli kle sizin yaptığınız fedakârlığı,
gazilerimizi… Nasıl bu güneydoğudaki PKK terör örgütüne karşı savaşırken,
mücadele ederken yaralananlar, gazi olanlar; aynı şekilde, 15 Temmuz için…
Yani buradaki minnet, şükran duygumuzu yakinen if ade etmek istiyoruz.
Tarihe bu böyle not geçecek çünkü eğer bu vatanda bağımsız, başımız dik
yaşıyorsak her birimizin ayrı görevi var. Az önce Belma Vekilimiz söyledi,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yukarıdan bomba, helikopterler kurşun
yağdırıyor, orada sizin vekilleriniz birli kte direndi. İşte sizler, birçok kurumu
yeniden almak için harekete geçtiniz. Yine, oralarda her an bir kör kurşun
şehadet şerbetini içmenize sebep olabildi ama o iman, o kararlılık bizi şu
anda bu araştırma çerçevesinde sizleri burada ziyaret etmeye getir iyor. Bunu
da böyle yürekten isteyerek özellikle yapıyoruz. Yani bunu bilesiniz. İnşallah,
bu kardeşliğimiz, bu birlikteliğimiz, bu samimi dayanışmamız devam ettikten
sonra kimse bizi bölemez. Cumhurbaşkanımız bunu çok güzel söylüyor.
“Bölemeyeceksiniz, pa rçalayamayacaksınız. Bizim imanımız, inancımız,
birlikteliğimiz inşallah bu şer güçlere, dıştan ve içten geleceklere, hepsine
yetecektir.” diyoruz Allah’ın izniyle.
Çok teşekkür ediyoruz bu duyguları paylaştığınız için.
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EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) - Ben bir şey ekleyebilir miyim?
BAŞKAN – Emine Hanım bir şey söyleyecek.
Buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Aslında sizler hepiniz gazisiniz
çünkü gazinin tanımı, bir mücadeleye katılmak ve çok şükür, ondan
çıkabilmektir. Yara alanlarınız çok daha farklı, o bir nişanesi oluyor. Aslında
bütün Özel Harekât, verdiği mücadeleyle gazi.
BAŞKAN – Evet, evet.
Peki, herhâlde bir el daha kalktı. Zaten ilkler zordur, bir kişi konuşsun,
diğeri gelir.
-Efendim, milletvekilimizin sormuş olduğu bir soruya cevap vermek
istiyorum. Sayısal çoğunluğun sayısal azınlığı nasıl yendiğini sormuştu. Ben
bu bölgede Hava Okulu ve askeriyenin olduğunu söylemişti. Ben de şu şekil…
Ben o gün Boğaz Köprüsü’nde görev almıştım. Aldanmışların, inanmışlara
galip geldiği tarihte görülmemiştir. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı
Malazgirt’te zaten yenilmiş olurduk. Malazgirt’teki aldanmış Türkler, Türk
boyları Bizans’ın safındayken daha sonra…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bazıları…
-Yani bunun için, aldanmışların hiçbir zaman için inanmışlara tahakküm
ettiğini…
BAŞKAN – Evet, “Biz inanmışlardanız.” diyorsun.
-Elhamdülillah.
BAŞKAN - Allah razı olsun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama Malazgirt’le ilgili bir şey söyleyeyim
bir tarihçi olarak. Bazı Türk boyları Bizans’la oldular ama bazı Kürtler de o
zaman Alparslan’la oldular.
BAŞKAN – Müdürüm bir şey söylüyordu.
Buyurun Müdürüm.
-Tekin, ilk tankları durduran arkadaş, yanında da 2 arkadaş vardı.
BAŞKAN – Şehitler Köprüsü’nde…
-Hayır, hayır, burada. Yani isterseniz bir duygularını alalım.
BAŞKAN – Tabii, tabii. Evet, duygularını ifade etmek isteyen varsa
arkadaşlar…
-Tanklar “Dur!” dediğiniz için durmadı herhâlde değil mi?
-Biz durduğumuz için durdu.
-Yoksa ezip geçecekti.
-Ben de polis memuru Tekin. Yirmi iki yıllık Özel Harekâtçıyım.
Önümüzde büyük bir kuvvet vardı ve bize doğru geliyordu. Sayın
Milletvekilimin dediği soru, niye durdu? Biz “Dur!” dediğimiz için durdu, biz
canımızı ortaya koyduğumuz için durdu. 3 arkadaştık, 2’si benden gençti. 1
albay, 1 yüzbaşı bize doğru hareket etti; biz de o albayı durdu runca bütün
askerler durmak zorunda kaldı. Yani orada biz durduğumuz için durdurduk.
(“Allah razı olsun.” sesleri)
- Allah duruşunuzu sabit eylesin.
-Amin.
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-Sayın Başkanım, birinci köprüdeydim olayın olduğu gün. İlk önce
Kısıklı’ya gittik, Sayın Müdürümle beraberdik. Kısıklı’da Cumhurbaşkanımızın
evi, orada…
BAŞKAN – Kısıklı’da…
-Kısıklı’dayız, saat dokuzu on geçe olaydan haberimiz oldu,
Müdürümüzle birlikte Kısıklı’ya gittik, köprü kapalı olduğu için. Kısıklı’da…
keskin nişancıları Müdürümüz yerleştirdi, s onra “Boğaziçi Köprüsü’ne
geçmemiz lazım.” dedi Müdürüm. Hemen bir tane motorcu bulduk. Hatta
motorcumuz da şehit oldu, polis memuru… Tam motorcu Müdürümüzü bıraktı,
dönüşte şehit oldu. Hatta Müdürümüzün haberi dahi yoktu. Sonra biz 5 -6 kişi
hemen sivil motorları bulduk, bizi köprüye atmalarını söyledik trafik kapalı
olduğu için. Köprüye geldiğimizde tank ateş etti, direkt bulunduğumuz
noktaya. Sol tarafımıza düştü, ilk top mermisi. İkinci top mermisi otobüs
durağının arkasına geldi, deldi. Üçüncü top mermi si de TOMA’ya vurdu,
TOMA’dan sekti. O anda helikopter geldi… Helikopter geldi, biz … ateş ettik.
O helikopter bazıları Topçu Kışlası’nı… Sabah gördüğümüz yer, 6 tane mermi
isabet etmiş, içinde G3 silahı var ve …kalmadı, gördüğünüz yer. Tekrar
askerleri teslim almaya geldiğimizde silahlar yığılmıştı bu şekilde, 150 -200
tane silah vardı. Ben silahları boşaltmam daha uygun olur diye silahları aldım,
boşaltıyordum; bir baktım, hepsinde … var. Yani belki sabaha kadar …
boşaltamam diye tekrar bıraktım, kendi ken dime. Sonra, işte, o yaşlıların,
dedelerin, ninelerin bize sarılması beni çok duygulandırdı, hatta oturdum
ağladım orada yani kendi kendime.
Bir de şuna şey yapacağım. Köprüye gelirken o küpeli, uzun saçlı
dediğimiz gençlerin tankın önüne atlaması beni çok duygulandırdı. Dedim,
gerçekten Kurtuluş Savaşı…
-Bu işte.
BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ederim.
-Başkanım, bir şey anlatacağım. Şimdi, tam, sabah olmuş, artık biraz
ortalık yatışmış, Cumhurbaşkanımızı korumak için helikopterden sonra
arkadaşlarımız, kuvvet ler gelince bu elbiselerin üzerindeki kamuflajla, halk
birden bağırmaya başladı “Yuh!” diye, zannettiler ki askerler geliyor. “Bir
yanlış anlaşılma var, yapmayın, bunlar özel güvenlik kuvvetleri.” falan
deyince durmuştu. Halk yani kıyafetten bile tedirgin olmaya başlamıştı.
-Yani bu hainler sizin bu kadar cansiperane…
-Asker zannettiler bizi, evet.
-Onu ben soracaktım aslında. Çünkü Özel Harekâtta böyle bir şey
geçti, Ankara’daki ziyaretimizde. Çünkü…
-Şuradaki “polis” yazısını vatandaşa okutana kadar…
-Görmüyor, görmüyor.
-O esnada görmüyorsunuz.
-Sivil vatandaş onu ayırt edemez.
-O gün bayağı bir bağrışma oldu. Hatta biz de dedik: “Yapmayın, polis
arkadaşlar.”
-Bir kahramanımız da “O gün beni öptüğü, sarıldığı kadar hiç kimse
sarılmamıştı hayatım boyu.” dedi ve aşırı bir şey de olmuş herhâlde.
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-Yani bu hainler sizin bu kadar cansiperane mücadele edeceğinizi,
halkın sokaklara dökülüp dik duracağını düşünemediler. Onun için, sayılarını,
ekiplerini… Ve neticede Allah’a çok şükür, bu noktaya geldik.
Bağlarbaşı’ndaki Çevik Kuvvette çalışan, Selamsız’daki Çevik Kuvvette
görev alan var mı aranızda?
-Üsküdar…
-Üsküdar’daki. Orada esmer vatandaşların da olaya çok ciddi katkısı
olduğu söyleniyor da, Roman vatandaşlarımızın. Onu sormak istiyordum.
-O gece benim gördüğüm, toplumun her kesiminden insanlar vardı.
Yani aklınıza gelebilecek en uç noktalardan bile insanlar vardı. Hani, “Yok
canım, onlar da gelmemiştir.” diye düşünmeyin, ben tamamını sokakta
gördüm.
BAŞKAN – Peki, çok değerli arkadaşlar, ziyaretimizi böyl e kabul edin.
Yarın sabah da yine Vatan Emniyette, inşallah, orada belirlediğiniz
arkadaşları yine dinleyeceğiz.
Tekrar, Komisyonumuz adına hepinize şükranlarımızı sunuyoruz,
teşekkür ediyoruz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun diyoruz. Birlikte nice güzel
günlerde buluşalım. Cenab -ı Hak ülkesine, vatanına ihanet eden, beyninden
midesinden bir yerlere satılanlara da fırsat vermesin. (“Amin.” sesleri) Bu
dualarla da sizlere tekrar teşekkür ederek bu toplantımızı bitiriyoruz.
Kapanma Saati: 12.12

