TÜRKİ YE BÜYÜK M İ LLET M ECLİ Sİ

YASAM A DÖNEM İ

YASAM A YI LI

24

4

İ NSAN HAKLARI KOM İ SYONU

TUTANAK DERGİ Sİ

18 Temmuz 2014 Cuma

I

İ NSAN HAKLARI KOM İ SYONU
GÖRÜŞM E TUTANAKLARI

18 Temmuz 2014 Cuma

----0----

K O N U

Sayfa
İ srail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı operasyonları sonucu yaşanan ağır
insan hakları ihlallerinin görüşülmesi ve bildiri yayınlanması

1:12

İ Çİ NDEKİ LER

Sayfa
Bİ Rİ NCİ OTURUM

1:12

Murat YILDIRIM

(Çorum)

1:2

Mehmet Naci BOSTANCI

(Amasya)

2:4

Mahmut TANAL

(İstanbul)

4:5

Ayşe TÜRKMENOĞLU

(Konya)

5

Ülker GÜZEL

(Ankara)

5:6

Tufan KÖSE

(Çorum)

6

Abdurrahim AKDAĞ

(Mardin)

6

Veli AĞBABA

(Malatya)

6:7, 11

Ahmet Salih DAL
Hamza DAĞ
Nevzat PAKDİL
Levent GÖK

(Kilis)

7

(İzmir)

7:8

(Kahramanmaraş)

8:9

(Ankara)

9:10

Muzaffer ÇAKAR

(Muş)

10

Mustafa ERDEM

(Ankara)

10:11

Ziver ÖZDEMİR

(Batman)

11

Bildiri

11:12

Açılma Saati:

14.32

Kapanma Saati:

15.44

II

18 Temmuz 2014 Cuma
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.32
BAŞKAN: Ayhan Sefer ÜSTÜN (Sakarya)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat PAKDİL (Kahramanmaraş)
BAŞKAN VEKİLİ: Levent GÖK (Ankara)
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KÂTİP: Reşat DOĞRU (Tokat)
----- 0 ----BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekillerimiz, değerli basın mensupları; Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları
Komisyonunun 24’ üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı 34’ üncü Toplantısını açıyorum.
Toplantı yeter sayımız vardır.
Bugün Komisyonumuz acilen ve olağanüstü olarak toplanmıştır. Bu toplantıyı, Komisyonumuzda bulunan AK PARTİ
Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olmak üzere ortak bir şekilde talep etmişlerdir. Onların talebi
doğrultusunda olağanüstü olarak toplanmış bulunmaktayız.
Toplantımızın gündeminde İsrail’ in Gazze’ ye yönelik insanlık dışı operasyonları sonucu yaşanan ağır insan hakları
ihlallerini görüşeceğiz ve ardından da elbette yayınlanabilirse bir bildiri yayınlanması hususunda da bir karar alacağız.
Değerli Komisyon üyeleri, toplantımıza Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Sayın Murat Yıldım ve üyeleri de
katılmışlardır. Kendilerine de “ Hoş geldiniz.” diyorum.
Değerli arkadaşlar, olayların başlangıcını hepimiz biliyoruz. Filistin’ deki olaylar 3 İsrailli gencin Batı Şeria’ da kaçırılması
üzerine İsrail’ in orantısız bir güç kullanarak yüzlerce insanı gözaltına alması, bu olaylar esnasında ölümlerin olması, milletvekillerinin
tutuklanması ve ardından olayların çığırından çıkması sonucu başlamıştır. Daha sonra, akabinde ise bir Filistinli genç hunharca yakılarak
öldürülmüştür. Burada bir suç varsa, şahsi bir suç varsa bu suçun ortaya çıkarılması için hem İsrail tarafı hem Filistin tarafı ortak bir iş
birliği yaparak bu suçun faillerini ortaya çıkarabilirlerdi ama İsrail bunu tercih etmemiştir, toptan bir halkı cezalandırmak üzere, başta
hava operasyonu yapmış ve o operasyonda hiçbir hedef gözetmeksizin, hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları ve kumsalda oyun
oynayan, top oynayan çocukları dahi vurmuştur. Bunun tam tersini düşünmek bile istemiyoruz. Yani şöyle bir şey nasıl akla
gelemeyecekse, orada öldürülen Filistinli bir genç için İsrail halkı nasıl cezalandırılamayacaksa, tümden orada bir hava saldırısına ve
kara harekâtına tabi tutulamayacaksa, öldürülen İsrail gençleri için de böylesi bir olayın bahane edilmesi ne insan haklarına ne evrensel
hukuka uygun bir şey değildir.
Öyleyse akla acaba buradaki operasyonun gerçek amacının ne olduğu sorusu gelmektedir. Kanaatimce, İsrail her zaman
olduğu gibi, operasyonları için bir bahane üretmiştir. Bu bahane de kaçırılan gençler olmuştur ama asıl hedefi, Gazze’ nin altyapısını
çökertmek, zayıf da olsa tesis edilen Filistin birliğini bozmak ve en sonunda da tümden Filistin halkını yok etmektir. İsrail ’ in
operasyonlarının gerçek amacı ve bence sebebi bunlardır.
Ne acıdır ki bu operasyonları hep kutsal aylara denk getirmektedir. Müslümanlarca kutsal sayılan ramazan ayına denk
gelmektedir. Bundan önceki son operasyon da yine ramazan ayına denk gelmiş. Bu şunu göstermektedir: İsrail’ in hiçbir dinî kutsala
saygısı yoktur. İsrail kendisini evrensel değerlerin ve evrensel hukukun üzerinde görmektedir.
O bakımdan, bu toplantıyı bütün gruplarımızın katılımıyla ve önerisiyle yapmış bulunduk ve biraz sonra hepinize söz
vereceğim ve değerli görüşlerinizi, katkılarını alacağız. Ardından da inşallah bir bildiri yayınlayacağız.
Müsaade ederseniz, öncelikle Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Sayın Murat Yıldırım’ a bir söz vereyim, ondan sonra
değerli üyelerimize sırasıyla söz vereceğim.
Buyurun Sayın Murat Yıldırım.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle
selamlıyorum.
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Malumunuz, İsrail’ de son günlerde yapılan bu bombalı saldırı Gazze’ yi kan gölüne çevirmiştir ve bütün insanlık âlemini ve
Müslüman âlemini derinden üzmüştür. Bu, hepimizin ortak değeri olarak ortaya çıktı. Bu sabahın gecesinde, biliyorsunuz, saat bir
buçukta AK PARTİ milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi ve grubu bulunan bütün
milletvekilleri İsrail Konsolosluğunun önünde, konutunun önünde bir protesto gerçekleştirdi. Ben bundan dolayı bütün
milletvekillerimize teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı.
Gerçekten İsrail çığırından çıkmıştır. Burada şu ana kadar zaten hayat hakkı tanımıyordu. Bildiğiniz gibi Gazze yıllardır
ambargo altındadır ve oradaki insanlar çok mağdur edilmiştir, hayat hakları ellerinden alınmıştır, şimdi de canları ellerinden alınmak
isteniyor. Sayın Başkanımızın söylediği gibi çocuklar öldürülüyor, teravih namazı çıkışında insanlar öldürülüyor. En kutsal varlık olan
insan ortadan kaldırılmak isteniyor ve bu hunharca yapılıyor.
Dünya da maalesef buna seyirci kalıyor. Birleşmiş Milletleri bir an önce toplanmaya davet ediyoruz ve Arap Ligini bir an
önce toplanmaya davet ediyoruz. Bu katliamın durdurulması için ne gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğiz.
Ben, tabii, burada şunu da ifade etmek istiyorum: İsrail bu bölgenin şımarık çocuğu. Evet, bu ümmetin mazlum ve yetimleri
de Filistinliler. Her seferinde bomba yağdırıyor ve yok etmeye çalışıyor.
Burada Türk milletine ve İslam âlemine şu duyuruda da bulunmak istiyorum: İsrail malların protesto etmemiz, boykot
etmemiz, almamamız gerekir çünkü bu adamlar imkânlarını buldukça, hem madden hem manen buradaki Filistin topraklarını yerle bir
etmektedir. Biz Müslümanlar olarak inancımız gereği, bir kötülüğü gördüğümüz zaman elimizle, dilimizle ve kalbimizle buğzetmemiz
gerekir. Gücümüz neye yetiyorsa bugün bunu yapma günüdür. Gerekirse Filistin’ e gidip gerekirse o bombaların önüne, tankların önüne,
füzelerin önüne canlı kalkan olarak da durmamız gerektiğine inanıyorum. “ Yeter.” dememiz lazım. Bundan sonra “ Dur.” dememiz
lazım. Çünkü bu bölgede eğer, Allah korusun, bir savaş çıkarsa burada bütün insanlık zarar görecektir.
Şunu da belirtmek istiyorum ki, aslında şu andaki İsrail siyonist rejimi, siyonist devleti sonunun başlangıcını ortaya
koymaktadır. Siz insanları sıkıştırırsanız, insanların canına kastederseniz, oradaki 1,5 milyon Gazzeli insanın hepsi bir gün gelir canlı
bomba olur ve oradaki Yahudi milletini de sıkıntıya sokar. Buradaki Yahudi milletinin de devreye girmesi gerekir. Bu siyonist rejime
“ Dur.” demesi gerekir.
Bu kadar katliam yapılması, hele hele her yılın mübarek günlerinde, her yılın ramazanın son on gününde, Leyle-i Kadir
Gecesi’ ne denk gelecek şekilde bomba yağdırması, İslam âlemine ve inancına da saygısızlıktır. Bütün âleme, bütün İslam’ a, bütün
Müslümanlara, bütün mazlum insanlara ve insani değerleri taşıyan, insan haklarına saygı duyan insanlara da yapılan bir saygısızlıktır.
Bunun için buna “ Dur.” demeye çağırıyorum.
Burada bugün toplanmanızı çok önemsiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.
Sayın Başkanım, buradaki bildirinize sonuna kadar katılıyoruz. Gerekirse beraber, sizi de Filistin’ e gitmeye davet ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, Sayın Naci Bostancı.
Daha önceki bizim Başkan Vekilimizdi, şimdi Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığımızı yürütüyor.
Buyurun.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle, dün akşam Meclisin almış olduğu karar çok yerinde bir karardır, ittifaken alınmış bir karardır. Bugün de İnsan
Hakları Komisyonunun yine ortak bir anlayış, vicdani ve insani bir tutum temelinde bir araya gelmesi, bu konuyu müzakere etmesi çok
değerlidir.
İsrail devletinin Gazze’ de girişmiş olduğu mevcut kıyımı kınıyorum, lanetliyorum. En başta bunu ifade edeyim.
Buradaki yapılan gayriinsani siyaseti, eylemi değerlendirirken iki hususu birbirinden ayırmanın çok önemli olduğu
kanaatindeyim. Bunlardan birincisi, İsrail devletinin kendi politikaları istikametinde, arkasında nedenler de olan politikalar istikametinde
bölgede sürekli açık bir yara gibi davranması; ikincisi ise Yahudi meselesi.
Bu ikisi birbirinden farklı. Şu bakımdan farklı: Her şeyden önce biliyoruz ki yeryüzündeki bütün Yahudiler İsrail devletini
kendi devletleri olarak görmüyorlar. Yahudiliğin bir devlet formu çerçevesinde ortaya çıkması ve siyaset yürütmesine itiraz eden, çok
güçlü itirazlar ortaya koyan Yahudiler var. Keza İsrail devletinin Filistin meselesini yürütme biçimini, bu tür eylemlerini reddeden,
protesto eden Yahudiler var. Üstelik Tel Aviv’ de -az da olsa- gösteriler yapan, bu uygulamaları telin eden Yahudiler olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla her şeyden önce Yahudilerle İsrail devletini birbirinden ayırt etmenin, İsrail devletinin yapmış olduğu eylemlere karşı tepki
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gösterirken bunun antisemitik bir çizgide bütün Yahudilere karşı bir öfke ve nefret duygusuna çevrilmesinin yanlış olduğunu, bu konuda
da Türkiye'nin öteden beri çok dikkatli davrandığını, bundan sonra da aynı şeklide davranacağını ifade etmek istiyorum.
Yahudi sorunu tarih boyunca çok konuşulmuştur, konuşulması için de yeterli veri vardır. Mesela Zygmunt Bauman
“Modernizm ve Holocaust” a Nazi bürokrasisinin Yahudilere karşı kıyımını değerlendirirken, Yahudi sorununun nasıl tarihsel olarak
teşekkül ettiğini, Yahudi profilinin nasıl ortaya çıktığına dair de çok ilginç değerlendirmelerde bulunur. Burada lehte ve aleyhte, bir
Yahudi olmasına rağmen, söylediklerinin çok önemli olduğu kanaatindeyim.
Tarihle uğraşanlar bilirler. Gerçekten de insanlık tarihi boyunca Yahudiler çok zulüm görmüşlerdir. Bunu hiç unutmuyoruz.
Mesela Orta Çağ’ da Avrupa’ da ne zaman insanların başına bir felaket gelse, veba gelse, baş edemedikleri bir toplu felaketle
karşılaşsalar, bir günah keçisi olarak Yahudileri göstermişler ve onlara karşı toplu kıyımlar gerçekleştirmişlerdir. Yahudi sorununun
ortaya çıkışında bu tarihsel tecrübenin büyük önemi vardır.
Rene Girard, Orta Çağ’ ın bu atmosferini anlattığı “ Günah Keçisi” kitabında çok detaylı bir şekilde, nasıl Yahudilerin o
Avrupa dünyasında bir günah keçisi olarak telaffuz edildiğini tarihsel olaylarıyla ortaya koyar. 1400’ lü yılların başında Venedik’ te
Yahudilerin rezervasyon bölgelerinde toplandığını, geceleri üzerlerine kapılarının kilitlendiğini, halka karışıp onları kirletmemeleri için
bu tür önlemler alındığını, gündüz ticaretini yaparken gece Hristiyan halkı onların –çok özür diliyorum- zehirleyici etkilerinden
kurtarmak için steril bir rezervasyon bölgesinde tutmaya çalıştıklarını biliyoruz. Yani Hitler’ in yaptığı toplama kampları meselesi birden
ortaya çıkmış bir hadise değildir, tarihsel olarak da Avrupa’ nın bağrında geçmişten beri Yahudilere karşı ayrımcı politikaların bir
neticesidir. Ve yine Venedik’ te yaşanan bir taun salgını dolayısıyla o rezervasyon bölgesinde kapalı olan Yahudilerin çoluk çocuğuna
kadar nasıl kılıçtan geçirildiklerini de biliyoruz.
Bunu şunun için anlatıyorum: En son Yahudilere karşı kıyım Nazilerin kıyımıdır. Yahudi dünyasının teşekkülünde, profilinin
teşekkülünde ve kutsalıyla olan ilişkisinde bu tarihsel tecrübenin büyük önemi vardır ve bugün İsrail devletinin böylesine zalim ve
acımasız olmasında, tersine çevrilmiş bu geçmiş zulmün ve ayrımcılığın etkisi vardır.
Çok önemli bir söz, kölenin amacının kölelikten kurtulmak olmadığını, onun asıl fantazisinin yeni bir köle sahibi olmak
olduğunu belirtir. Yani bunu ezen-ezilen ilişkisi rehabilite edilirken ezilenlerin nihai olarak herkesin ezen-ezilen ilişkisinin dışına
çıkacağı eşitlikçi bir dünya kurulacağı şeklindeki ideale çok da yakın durmayacağını, bir tür tersine çevrilmiş dünya tasarımıyla
davranacağını ifade eder.
Maalesef, bu Yahudi sorununu tartışan çeşitli Yahudi düşünürler, bu tarihsel tecrübenin, bu kıyıcılığın, en son Nazi
dönemindeki uygulamalarıyla birlikte bugün teşekkül eden Yahudi devletinde tersine bir kıyıcılık, tersine bir zulüm, bir tür tarihsel
tecrübenin intikamını almak isteyen bir eylemcilik, kutsalla desteklenmiş bu hiyerarşik dünya tasavvurunun, Yahudileri en tepede gören
bir anlayışın aracı gibi değerlendirilen bir İsrail devleti şeklinde teşekkül ettiğini ifade ederler; birincisi bu.
Evet, biz, Yahudilerin çektiklerini biliyoruz ama bugün İsrail devletinin yapmış oldukları bu tarihsel tecrübenin tersine
çevrilmişidir ve Filistinlilere yapılanlar kesinlikle geçmişte Yahudilere yapılanların bir benzeridir. Bunu bilen Yahudiler var, bunu takdir
eden Yahudiler var.
İkincisi: İsrail devleti kendi eylemlerini bir tür meşruiyet alanına taşımak için çok çeşitli gerekçeler ileri sürüyor. İşte
saldırılara maruz kaldığı, uluslararası hukuktan kaynaklanan müdahale hakkını kullandığı vesaire. Hayır, 1948’ den bu yana yapılanlara
baktığımızda -1948’de kurulmuştu bu devlet- bugün yapılanların geçmişten beri sürdürülen sistematik politikaların bir neticesi olduğunu
görürüz. Bugün farklı bir durum yok. Her zaman İsrail devleti dün ne yaptıysa, devleti kurduktan sonra o bölgede egemen duruma
gelmek için hangi politikaları takip ettiyse, 1948’de bu devleti kurarken Golda Meir, Ariel Şaron gibi isimler hangi yöntemleri
kullandıysa -ki bu yöntemlerin adı çok açık bir şekilde terörist yöntemlerdir- aynı yöntemlerle orada devleti bu defa âdeta bir terör
örgütü gibi kullanan bir anlayışla 1948’den beri sürdürülen bir politika vardır.
Göçmen politikasıyla yeni topraklar ele geçirme, yıkım politikasıyla Filistinlileri kendi topraklarında etme, sürgün etme,
sürekli buna uluslararası destek sağlamak için çeşitli Yahudi lobilerini kullanma bunların sistematik bir neticesidir. Bugün Gazze’ ye
karşı yapılanlar dünden bağımsız değildir.
İsrail devletinin bu şekilde davranmasının arkasındaki temel neden, benim görebildiğim şudur: İsrail devleti toplama bir
devlettir, dünyanın farklı yerlerinden Yahudilerin çağırılarak oluşturulduğu suni bir devlettir. Bu suni devlet, farklı kültürlerden, farklı
inançların ve ilişkilerin içinden gelen Yahudi ekseninde toplanmış bu insanları bir arada tutabilmek, ortak bir bilinç oluşturabilmek için
bir politik unsur olarak şiddeti sürekli yüksek tutmaktadır. Çünkü, dış tehdit, dış tehlike ve sürekli teyakkuz hâlindeki bir İsrail Devleti,
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bu farklı yerlerden gelmiş olan Yahudiler için bir yapıştırıcı görevini görmektedir, istediği budur. O yüzden, barış İsrail devleti için
öldürücüdür, savaş İsrail devletinin yaşaması için hayati ihtiyaç duyduğu bir husustur. Çevresine sürekli efelenmesi, meydan okuması ve
sürekli Arap dünyasından kendisine yönelik o tehdit algısını güçlü bir şekilde tutacak politikalar yürütmesinin asıl nedeni kendi içinde
birliği sağlamaya çalışmasıdır. O yüzden, barış doğrultusunda, insan hakları temeli doğrultusundaki her çalışma İsrail Devleti’ nin ölümü
demektir. Bunu yaparken mutlak surette Yahudi sorunuyla İsrail Devleti’ nin uygulamalarını birbirinden ayıran o dikkatli dile çok
ihtiyacımız vardır.
Biz biliyoruz ki tarih boyunca Yahudi düşünürler, yazarlar insanlığa büyük katkılar sağlamışlardır. Mesela Hollandalı
Spinoza, İspanya’ da Ferdinand ve Isabella’ nın -tıpkı onların Endülüs Emevilerine yaptığı gibi- Yahudilere yapmış olduğu zulüm
neticesinde Hollanda’ ya kaçmış bir Yahudi düşünürdür. Spinoza’ sız bir filozofi düşünülemez, Bauman’ ı biraz önce söyledim, Freud çok
önemlidir, Marx, Wittgenstein, Popper, bunların hepsi –daha sayılacak birçok insan var- insanlık tarihine büyük katkılar yapmış
Yahudilerdir.
Biz bu tür katkıları çok değerli buluruz ama aynı zamanda İsrail devletinin bu terörist uygulamalarına karşı da insanlık
temelinde en güçlü itirazı ortaya koymak bizim ahlaki, vicdani ve insani görevimizdir. İnsan Hakları Komisyonunun da bu dikkatli dille
birlikte, İsrail Devleti’ yle Yahudileri birbirinden ayıran bir dille bunu ortaya koyacağı inancıyla saygılarımı sunuyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Evvela, kısa kısa görüşlerimizi bildirelim çünkü bir bildiri de hazırlayacağız.
Sayın Mahmut Tanal…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Buradan Filistin’ e, Filistin’de direnenlere selam ve saygılarımı sunuyorum, ölenlere de Allah’ tan rahmet diliyorum.
Şimdi, tabii, sorun nedir, asıl sorun ne diyoruz biz? Savaşı zenginler çıkarır, fakirler ölür ama en fazla silahın üretildiği bölge
Avrupa’ dır, Batı’ dır, en fazla silahların tüketildiği, kullanıldığı yer de İslam coğrafyasıdır ve şu anda Müslüman coğrafyada, Irak’ ta,
Filistin’de –tabii, Filistin’ i ayırmak lazım orada- Suriye’ de de yine Batı’ nın ürettiği bu silahlarla Müslüman Müslümanı öldürüyor. Bu
mübarek ramazan ayında Irak’ ta, Suriye’ de, hâlen daha bitmemiş, devam eden Mısır’ da, buradaki Müslüman coğrafyada, Müslüman
olan ülkelerde de gerçekten insanların birbirini öldürmemesi gerektiğini, bu oyuna gelmemesi gerektiğini… Biz de Komisyonumuzda
geçmişte Mısır’ la ilgili bir bildiri yayınlamıştık ama yaşam hakkı ihlali açısından, terörist yöntemlerle insanların hayatının kıyılması
açısından Irak’ ta biz bu duyarlılığı göstermedik. Hâlen gecikmiş değiliz Değerli Başkanım yani bir araya gelmişiz. Netice itibarıyla
Irak’ taki terör örgütünün… Ne diyoruz biz? Devletler hukukunda temel ilke: Elçilikler, konsolosluklar devletlerin hükümranlık alanıdır,
devletlerin egemenlik alanlarıdır. Bizim konsolosluklarımız ve elçiliklerimizin binalarına yapılan bir saldırı devletimize yapılmış olan bir
saldırıdır yani hükümranlık hakkımızın elden alınmasıdır, bu hükümranlık hakkımız bizim. Şu anda Musul’da hâlen konsolosluğumuz
işgal altında, kaçırılan görevlilerimiz hâlen teslim edilmemiş durumda ve netice itibarıyla yani İsrail bir haydut devlettir ama IŞİD de bir
hayduttur ve terör örgütüdür. Yani, bizim burada İsrail’ e göstermiş olduğumuz tepki ve duyarlılığı -İsrail’ in orada vatandaşlarımıza
yaptığı- hükümranlık hakkımız olan, egemenlik hakkımız olan konsolosluğumuzun işgal altında olduğu bir yere biz gösteremedik
arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum yani bu vesileyle toplanmışken -cevap olsun diye söylemiyorum Sayın Başkan, farklı şeyler- bir an
önce aynı duyarlılıkla, aynı etkiyle bunu karar altına almamız gerekiyor.
Bir başka sorun: Evet, burada Türkiye Büyük Millet Meclisine ben teşekkür ediyorum, dün akşam, grubu olan ve olmayan
bağımsız milletvekillerinin hepsi bunun bir insanlık suçu olduğunu, bunun bir haydutluk olduğunu söylediler, tüm arkadaşlarımız aynı
konuda hemfikir ama bir şey yapalım diye düşünüyorum, benim tabii şahsi düşüncem: Biz Komisyon olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisiyle bir yarışma hâline girmeyelim diye düşünüyorum çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün, manifesto şeklinde, tüm siyasi
partilerin katılabileceği… Çünkü burada Komisyonda -bağımsız olan- olmayan milletvekilleri var yani temsil edilemiyor. O açıdan,
uluslararası arena açısından, etkisi bakımından, bağlayıcılık bakımından, manifesto şeklinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem
grubu olan hem de grubu bulunmayan tüm bağımsız milletvekilleriyle birlikte bunun tek bir dil, tek bir üslup olması daha yerinde olur.
Naci Hoca’ nın dediğine katılıyorum. Burada sorunu din eksenine getirmemek lazım, çok doğru. Yani bunu İsrail’ in kendi
politikası açısından ele almak lazım, o konuda ben görüşlerine katılıyorum çünkü netice itibarıyla bu din eksenine bakarsanız da o
zaman, gayet rahat dünyada böyle dinler arası diyaloglar yapmıştınız siz geçmişte, bu hakikaten çok kötü olur yani doğru bir yaklaşım
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olmaz din ekseni açısından ama yapılması gerekenlerle ilgili… Sayın Murat Bey daha önceki bizim İnsan Hakları Komisyonu üyemizdi,
aynı zamanda onun başkanlığında cezaevlerini ziyaret etmiştik.
Protestoyla ilgili başlıkları da ben şöyle saymak isterim: Yani eğer gerçekten “ Burada zamana uygun diye toplandık, karar
aldık.” olmasını istemiyorsak devletler hukukunun temel ilkeleri var.
1)

Devletler açık ve net tavrını ortaya koymalı. Bu da ne olur? Mevcut olan elçilerini, konsoloslarını istenmeyen adam
olarak Hükûmet ilan etsin bir sefer, bunları bir sefer gönderelim.

2)

Gayet rahat Filistin’ i devlet olarak tanıyan 90 tane ülke var. Aynı duyarlılıkla diğer ülkeleri de harekete geçirip İsrail’ e
aynı uygulamayı devam ettirmek lazım yani İsrail’ in elçilerini ve konsoloslarını istenmeyen adam olarak ilan edelim,
gönderilmiş olur.

Burada ticari ilişkiler var, çok güzel, alışveriş yapmayalım. Bugüne kadar İsrail’ le -tabii basında okuduğumuz kadarıyladiğer ülkelerle en fazla ticari ilişkilerin olduğu dönem bu iktidarın bulunduğu dönem kurulmuştur. Kimler ticari ilişki kurmuşsa bu
kadar, kimler buraya taşıma işi yapıyorsa, kimler bunlardan Yahudi üstünlük madalyası almışsa hepsini karar altına alalım, hepsini de
iade edelim veya iade etsinler yani bağlayıcılık açısından bu önemli olur. Yani burada nakliyatı yapan, ticari ilişkiler içerisine giren…
Burada insan haklarından sorumlu Devlet Bakanını, bu konuda kimin sorumlu olduğunu da bilemiyorum ama bir ses seda
bulamadık, gerçi Başbakanlık bünyesinde kurulu olan İnsan Hakları Başkanlığı da var.
BAŞKAN – Sayın Beşir Atalay sorumlu.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani bu açıdan bunların da etkin bir vaziyette harekete geçmesi gerekir. Benim bu aşamada
söyleyeceğim bu. Evet, hakikaten önemli bir konu, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu ama olayı sadece ve sadece… Yani Irak’ taki
Müslümanlar ne olacak, Suriye’ deki ne olacak, Mısır’ daki ne olacak? Yani bizim hâlâ Musul’da konsolosluğumuz işgal altında, bizim
hükümranlık hakkımıza el konulmuş. Hükümranlık hakkımız konusunda biz böyle tepkisiz mi duracağız?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sadece bir açıklama olsun diye söylüyorum Mahmut Bey: Orada yürüyen bir süreç var, bu sürece zarar
vermemek adına bizim burada bir sessiz duruşumuz var, yoksa elbette ki süreç zarar görürse başta vatandaşlarımız zarar görecektir.
Dolayısıyla, bu açıdan elbette burada daha sabırlı ve temkinli davranmakta fayda var.
Sayın Türkmenoğlu…
AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlar, ben de 21’ inci yüzyılda tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamı, soykırımı şiddetle kınıyorum.
Zaten açık bir cezaevi hâlinde olan Filistin toprakları yine bombalanıyor, Filistinliler öldürülüyor, kundaktaki bebekler, hamile kadınlar,
kadın erkek, çoluk çocuk demeden katlediliyor.
Özellikle, Birleşmiş Milletlerin sivillere yönelik hassasiyet gösterilmesi noktasındaki çağrısını da şiddetle kınıyorum. Çünkü,
Filistin’in tümü sivil halk, Filistin’ in düzenli bir ordusu yok, askeri yok. Orada yaşayan insanların tamamı sivil halk ve dünyanın gözü
önünde sivil halklar katlediliyor ve maalesef dünya buna gözünü kulağını kapatmış durumda. Bu mezalim karşısında tarafsız kal mak,
susmak, büyük bir alçaklık, vicdansızlık ve şerefsizliktir diye düşünüyorum ve şunu söyleyerek bitirmek istiyorum, Âli İmrân Suresi’ nin
12’nci ayetini: “ De ki: ‘ Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz.’ ”
Teşekkür ediyorum Başkanım.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz.
Sayın Ülker Güzel…
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Benden önce konuşma yapan arkadaşlarıma ve değerli hocamızın tarihî perspektif içinde yapmış olduğu değerlendirmeye de
katıldığımı ifade ederek teşekkür etmek istiyorum.
Tarihe İsrailoğulları lanetlenmiş bir toplum olarak geçmiştir. Yine, tarih sahnesinde Hristiyan âleminden görmüş olduğu
insanlık dışı katliam ve mezalim hepimiz için bir utanç vesilesi olmuş, vicdanlarımızı sızlatmıştır. Eğer içlerinde birikmiş, bu
mezalimden dolayı bir kan ve kin hırsı varsa ve bunu kusmaları gerekiyorsa bu mezalimi kendi ırklarına uygulayan Hristiyan âlemine
bakmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Oysa bugün o ülkelerin maşası olarak kullanılmayı tercih etmişlerdir. “ Eğer ders alınsaydı tarih
tekerrür mü ederdi?” mısralarını hatırlatarak güçlü devletlerin maşası İsrail devletini, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosundan ve İnsan
Hakları Komisyonundan lanetliyorum. Filistinli kardeşlerime sabır ve cesaret temenni ediyorum.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Güzel.
Sayın Tufan Köse…
TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Kelimenin tam anlamıyla, bugün ve bundan öncesinde Gazze’ de yaşananlar, İsrail devleti tarafından yapılanlar bir vahşettir.
Ben de benden önceki konuşmacı arkadaşlarıma katılıyorum. Asla bunu bir dinsel saldırı olarak görmemek gerekiyor, o anlamda hocam
çok doğru şeyler söyledi.
Bugün yaşananlar şunu gösteriyor ki, tutarlı bir dış politikanın, sağlam bir dış politikanın ve komşularla iyi ilişkiler
sürdürülmesi gereken bir dış politikanın önemini bir kez daha bizlerin gözleri önüne seriyor. Tekrar, sözlerimi uzatmıyorum, Gazze’ de
yaşanan bir vahşettir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dinden, ırktan, mezhepten olursa olsun bir kişiye bile yapılmış haksızlık
hepimize yapılmış bir haksızlıktır. Bu anlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve İnsan Hakları Komisyonumuza çok önemli görevler
düşmektedir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu görevlere hazırız.
BAŞKAN – Tufan Bey, çok teşekkür ediyoruz.
Bu arada taslak bildiriyi size dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız konuşmalarını yaparken göz atarsanız arkadaşlar…
Sayın Abdurrahim Akdağ…
ABDURRAHİM AKDAĞ (Mardin) – Başkanım, teşekkür ediyorum.
Theodor Herzl’ in Siyonimiz idealinden sonra 1947’ de işgal edilmiş Filistin toprağı ve daha sonrasında insanlığın ortak
değeri olan, Resulullah’ın da Miraca çıktığı Kudüs’ ü işgal eden haydut devlet, en son Batı Şeria ve Gazze’ deki oluşumların,
hükûmetlerin bir araya gelip bir Filistin birliği kurmasından sonra, işin doğrusu, böyle bir ahlaksızlığa girişebileceği hususu aklımıza
gelmemişti değil. Çünkü, Yahudilerin karakterinde iki temel özellik var: Biri hıyanet, diğeri de insanları sömürmek ve birbirine
düşürmek. Biz bu filmi tekrar izliyoruz.
1948’de İsrail’ in kuruluş aşamalarında her türlü hilenin, desisenin, oyunun, tezgâhın ortaya konulduğunu ve İsrail tarihinin
bir vahşet ve zulüm tarihi olduğunu yaşayan tanıklar olarak hepimiz biliyoruz. Ancak şunu da biliyoruz: İsrail, Avrupa’ nın ortak
günahıdır. Avrupalılar kendi günahlarını Orta Doğu’ ya ihraç ettiler. Şu anda Filistinliler, Avrupalıların yaptığı yanlışların, zulümlerin
bedelini ödüyorlar.
Modern dünya, her defasında karşımıza çıkıp insan haklarından dem vurmaktadır. Soruyorum: Dünya barışını korumak için
kurulan Birleşmiş Milletler nerede? Güvenlik Konseyi nerede? Avrupa Birliği nerede? İnsan haklarından bahseden onlarca, yüzlerce
kuruluş nerede? Ölen Filistinliyse, ölen Müslümansa acaba bu haklar akıllarına gelmiyor mu? İsrail’ in şunu da bilmesini istiyorum:
Allah-u Teala Kur’ an-ı Kerim’ de şöyle buyuruyor: “ Sanmayın ki Allah zalimlerin yaptığından habersizdir.” Yine Kur’ an-ı Kerim’ de bir
ayet mealiyle konuşmamı bitireceğim: “ Küfreden İsrailoğullarına Davut ve Meryem’ in oğlu İsa’ nın dili ile lanet olsun.”
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Ağbaba…
VELİ AĞBABA (Malatya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Öncelikle bütün partilere de ben teşekkür ediyorum bu konudaki duyarlılıkları açısından. Tabii, bu olaya geçmeden önce
Orta Doğu’ daki son dönemdeki durumu da değerlendirmek gerekiyor. Maalesef, özellikle son iki üç yıldan beri Orta Doğu tam bir kan
gölüne dönüştü. Irak, Suriye, Mısır, Tunus, birçok ülkede maalesef hem etnik hem mezhep çatışmaları var. Bir kez daha, Türkiye’ deki
laik demokratik cumhuriyetin bu anlamda değerini bilmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Maalesef
hemen yanı başımızda tamamen mezhepçi bir anlayışla hareket eden bir terör örgütü var ve bu terör örgütü, geçtiğimiz ay Türki ye’ nin
yatak odasına girdi diyebiliriz. Musul’ da bizim ülkemizin maalesef görevlilerini esir aldı ve maalesef bu konuda Hükûmetin de çok bir
çaba harcadığı gözükmüyor. Hâlâ “ terör örgütü” denebilmiş değil. Bunların da, özellikle Orta Doğu’da mezhep için kan döken herkesin
de kınanması gerekiyor. Farklı düşünceden dolayı kan dökenlerin kınanması gerekiyor; bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bunlar
tam bir vahşet içerisinde, maalesef Türkiye’ yi de ateşin içerisine atmışlardır hem Reyhanlı’ da hem Niğde’ deki yapılan saldırılarda;
buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili bizim de talebimiz var. Ayrıca bir toplantı yapılmasını, IŞİD’ le
ilgili bir toplantı yapılmasını da ayrıca talep ettiğimizi belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, İsrail’ in Gazze’ de yapmış olduğu, Filistin’de yapmış olduğu şeyin adı tam bir terördür. Maalesef, hiçbir
koruması olmayan çocukların, insanların katledilmesi ve hedef gösterilerek katledilmesi “ İnsanım.” diyen herkesin karşı çıkması gereken
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bir durumdur. Bu, geçtiğimiz yıllarda yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda İsrail maal esef bunu Filistin’de… Soykırım da diyebiliriz buna,
katliam da diyebiliriz ama yapıldı. Ama maalesef her seferinde İsrail’ in yanına kâr kaldı. Çünkü hiçbir ülke, bizim ülkemiz de başta
olmak üzere, tutarlı bir tavır gösteremedi. Şimdi, bir taraftan İsrail’ in bu katliamına tepki vereceğiz, haklı olarak tepki vereceğiz,
vermemiz gerekiyor ama bir taraftan da Malatya’ da, Kürecik’ te füze kalkanının açık bırakılmasını sağlayacağız. Bu bir tezattır.
Buradan benim İnsan Hakları Komisyonuna çağrım şudur, Hükûmete de çağrım şudur: Bizim baştan beri İsrail’ i korumaya
yönelik olarak kurulduğunu iddia ettiğimiz ve daha sonra hem Amerika Birleşik Devletleri’ nin hem NATO’ nun kabul ettiği, sadece
İsrail’ i korumaya yönelik olan bu kalkandaki bilgilerin İsrail’ e verilmemesi gerekiyor. Ayrıca buradan bir çağrıyı daha söylemek
istiyorum. Mutlak surette, bu füze kalkanı, İsrail’ i korumaya yönelik füze kalkanı zaman geçirilmeden mutlaka kapatılmalı, bu konuda
karar almalıyız. Çünkü bunun kumandası bizde değil, bunun kumandası İsrail’ in her yaptığını destekleyen Almanya’ dadır. Bugün
Almanya’ daki açıklamayı da biliyorsunuzdur herhâlde, okumuşsunuzdur. Bu konudaki çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Füze
kalkanı orada bulunduğu sürece, İsrail’ i korumaya yönelik füze kalkanı orada durduğu sürece bizim İsrail’ le ilgili hiçbir söylediğimizin
çok anlamlı olmadığını düşünüyorum, bu konuda samimi olmayacağımız anlamına geldiğini düşünüyorum. Bu Kürecik’ teki,
Malatya’ daki füze kalkanı mutlaka kapatılmalıdır.
Ayrıca, yine bu konuda -yanlış mı biliyoruz veya yanlış mı duyuyoruz bilmiyorum- İsrail’ in jetlerine Türkiye'den akaryakıt
aktarıldığı söyleniyor. Eğer böyle de bir şey varsa bu konu kabul edilecek bir şey değildir.
Tekrar, ben, buradan, İsrail’ deki Filistin devletinin yok edilmesi için, Filistin’ in yok edilmesi için yapılan bu kıyıma, bu
katliama dur denilmesi gerektiğini ve bunu bir kez daha kınadığımızı belirtmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Ahmet Salih Dal…
AHMET SALİH DAL (Kilis) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Ben de öncelikle Filistin’de şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’ tan rahmet diliyorum, geride kalanlara sabrı celiller niyaz
ediyorum. Ve İsrail’ in yaptığı bu saldırılardan dolayı da kendilerini lanetliyorum. Tıpkı dün Hitler’ in onlara yaptıklarını nasıl
lanetlediysek, bugün onların da Müslümanlara yaptıklarını lanetliyoruz.
Şimdi, dünyada her yıl, her gün mülteci ve sığınmacıların sayısı artmaktadır. Bunların başta gelen sebeplerinden bir tanesi
gelişmiş olan Batı ülkelerinin gerek Afrika’ da ve gerekse Orta Doğu’ da yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürdüğü ülkelerdeki
ekonomik sıkıntı içerisinde olan insanların ekonomik refaha kavuşabilmek için Batı’ ya göç etmeleri; ikinci bir sebepse, gerek terör
örgütleri gerekse terör örgütlerini destekleyen ve terör eylemleri yapan devletlerin yaptıkları şiddetten dolayı güvenlikleri kalmayan
insanların yine Batı ülkelerine göç etmeleridir ve bu sayı her gün artmaktadır. Dolayısıyla, burada İsrail Hükûmetine ve İsrail
Hükûmetini destekleyen ülkedeki yöneticilere bir şey söylemiyorum çünkü onların kalpleri taşlaşmıştır ve taşlaşmış olan kalplere de söz
geçirmek mümkün değildir, ancak o taşlaşmış olan kalplere cehennemin en azgın ateşi en güzel bir şekilde cevap verecektir. Ama, İsrail
halkına ve İsrail’ e destek veren ülkelerin halklarına sesleniyorum: Bugün gerek o göçe zorlanmış insanların gözündeki ateş gerek Filistin
ve diğer ülkelerdeki gözü yaşlı annelerin gözündeki ateş ve gerekse yetim bırakılan çocukların gözlerindeki ateş onları yarın yakacaktır.
Eğer onların gözlerindeki ateşle yanmak istemiyorlarsa kendi hükûmetlerinin, iktidarlarının bu savaşa son vermeleri için üzerlerine
düşen gerekli görevi yapmaları gerekiyor.
Sözlerimi burada bitiriyorum. Gerek sizlere gerekse bu bildiriye destek veren tüm siyasi partilere de teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
Sayın Hamza Dağ…
HAMZA DAĞ (İzmir) – Ben de, şu ana katkı veren bütün arkadaşların katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle,
bu saldırılarda vefat eden kardeşlerimize Allah’ tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Tabii devam eden bir süreç var. Bildiri noktasında baktığımızda, açıkçası şöyle bir hususun bildiriye eklenmesi noktasında
bir değerlendirmeye sayın üyelerin takdirine sunuyorum çünkü terör denildiğinde, her seferinde devlete karşı yapılan bir hamle değil,
devletin de yapmış olduğu bazı hamleler, bazı durumlar söz konusuysa bu da bir terör devleti olmayı gerektirir. Terör şöyle tarif edilir:
Siyasal, dinsel veya ekonomik hedeflere ulaşmak için sivillere resmî, yerel veya genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü
şiddet içeren yolun kullanımıdır. Dolayısıyla, İsrail devletinin şu anda uygulamış olduğu yönteme sadece bugün için değil, 1948’den bu
yana uygulamış olduğu yöntemlerin tamamına baktığımızda, sivillere yönelik ve oradaki insanları yıldırmaya yönelik eylemlerin tamamı
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bir terörü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, burada bir terörden bahsetmek gayet de mümkün olmaktadır. Bu açıdan da,
terör devleti olduğunun Büyük Millet Meclisi tarafından dile getirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim.
Açıkçası, bir diğer husus, Türk Ceza Kanunu’ muzda da karşılığı olan ve kanunumuza göre de bizim buradan özellikle
yapacağımız bir suç duyurusuyla mutlaka yargılamayı gerektirecek olan husustur. Türk Ceza Kanunu’ muzun 13’ üncü maddesi, bazı
suçlar yönünden, Türk veya yabancı da olsa, Türkiye'de veya dışarıda da işlenmiş olsa, açıkçası, bunun “ evrensellik” ilkesi gereği
kovuşturulabileceğini ve cezalandırılabileceğini ifade etmektedir yani Türk Ceza Kanunu’ nun bir anlamı vardır. Ya mülkilik esası vardır,
mülkilik esasında sadece Türkiye sınırları içindeki suçlara yönelik bir şey yapabilirsiniz ya da “ şahsilik” esası vardır, bunda da kendi
vatandaşlarınızı yargılayabilirsiniz. Bir de “ evrensellik” ilkesi vardır, “ evrensellik” ilkesi en son yürürlüğe giren Türk Ceza
Kanunu’ muzda artık karşılığını bulmuştur. Dolayısıyla, 13’ üncü madde doğrultusunda soykırım suçu da “ evrensellik” ilkesi gereği
kovuşturulabilecek bir suçtur. 76’ncı maddede, bir planın icrası suretiyle millî, etnik, ırki veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yok
edilmesi maksadıyla bu grupların üyelerine karşı işlenen adam öldürme, yaralama gibi suçlar soykırım suçu olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla, burada “ evrensellik” ilkesi gereği 76’ ncı maddedeki bu suç işlenmektedir. Dolayısıyla, ben, bildiride suç duyurusunda
bulunulması gerektiğini de düşünüyorum.
IŞİD konusunda, ben de, yapılan eylem insana karşı ne şekilde olursa olsun, aynı şekilde bunun lanetlenmesi gerektiği
kanaatindeyim ama bunu bir üye olarak, bir milletvekili olarak söylemek gayet normaldir ancak orada yaşananlar şu anda bizi
vatandaşlarımızın selameti noktasında birtakım sıkıntılara dercedebileceği için belki Komisyon olarak biraz daha bu konuda sabırlı
olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Açıkçası, bu bildiriyi, bu düşünceyi, bu hassasiyeti bütün grupların göstermiş olması sebebiyle de şükranlarımı,
memnuniyetimin olduğunu ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sağ olun Sayın Dağ.
Nevzat Bey…
NEVZAT PAKDİL (Kahramanmaraş) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Öncelikle, böyle bir toplantıyı Başkanlık olarak gerçekleştirdiğiniz için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Böyle hassas bir
konuya, böyle bir vahşete sessiz kalmak zaten mümkün değildi. Şuna inanıyorum ki, Filistin sorununa sahip çıkmak insanlığın artık bir
onuru hâline gelmiştir. Maalesef, Batı’ nın ortaya koymuş olduğu bütün değerler, insani değerler yerle bir olmuştur çünkü burada ciddi
bir ayrımcılık söz konusudur. Yıllardır kendi coğrafyalarında, kendi yurtlarında katledilen, yerlerinden yurtlarından sürülen, her türlü
cezaya, ezaya müstahak olan insanlar vardır. Şu anda Filistinliler sadece İslam coğrafyasının değil, bütün insanlığın yetimidir.
Dolayısıyla, bu yetimlere, bu garip ve kimsesiz insanlara bakmakla, onların dertlerine sahip çıkmakla insanlık kendi onurunu
kurtaracaktır diye düşünüyorum.
Burada, Batı’ dan çıkan bir kısım seslere baktığınız zaman çok cılız sesler. Hakikaten işte kendi güvenliğini korumak için
tedbir alır ama orantılı olarak kullanılmalıdır. Bu orantı nerede başlar nerede biter kimsenin bildiği yok. İşte kaygılar ifade ediliyor, bir
kısmı ise hiç sesini çıkarmıyor. Ama, aynı zamanda kendimize, kendi coğrafyamıza yönelik bir öz eleştiri de yapmak durumundayız.
Aynı şekilde, İslam coğrafyasından çıkan seslere baktığımız zaman, bu seslerin de çok cılız olduğunu, bu coğrafyada yaşayan halkların
kendi inançlarını, kendi değerlerini ortaya koyduklarını ama bunun haricinde, yetkililerden Hükûmet konusunda bir sesin çıkmadığı
bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Şunu bilmeliyiz ki, korkunun ecele bir faydası yoktur.
Diğer bir husus da, belki ileride hatırlatmak için şunu yapmamız lazım: Bir insanın meselesine en iyi o insanların kendileri
sahip çıkar. Filistinlilerin meselelerine sahip çıkmak için, Filistinli çocukların ve Filistinli gençlerin eğitimi konusunda -dünyanın
neresinde olmuş olurlarsa olsunlar şu anda- bu insanları en iyi şekilde eğitmek, onları en iyi şekilde donanımlı hâle getirmek ve kendi
meselelerini kendilerinin takip etmesini sağlamak, hepimizin, bütün insanlığın görevidir diye şahsen düşünüyorum. Ve geçmişte bu
coğrafyanın müdafaası için rahmetli Abdülhamid Han ve o dönemde yaşayan bütün devlet büyüklerimiz ellerindeki bütün hassasiyetleri
göstermişlerdir. Ama, Abdülhamid Han’ ın söylediği “ Filistin’de yaşanan bu olaylar bir defa elden çıkarsa bir daha orada kan
durmayacaktır.” ifadesi bugün maalesef gerçekleşmektedir. Tabii ki, ırkçılık temelinde bir davranış içerisinde bulunmuyoruz,
bulunamayız, bütün insanları aynı kefeye koyamayız. Ama, burada kınanan, İsrail devletinin yapmış olduğu eylemlerdir. Buradan, bütün
bir Yahudi toplumunu bu anlamda sorumlu tutmak ve hepsini kabahatli görmek mümkün değil ama bu konuda, İsrail devletinin şu
andaki yönetim kademesinin kabahatli olduğu kesindir; topu olmayan, tankı olmayan, silahı olmayan, hiçbir şeyi olmayan insanl arın
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üzerine sürekli olarak uçaklarla, donanmayla bomba yağdırmak insanlık adına utanç vericidir, bir vahşet olayıdır. Her iki senede bir biraz önce Sayın Başkan, sizin de belirttiğiniz gibi- özellikle kutsal bir ayda, ramazan ayında bu işlerin gerçekleşmiş olması, işte, iki
senede bütün insanlığın oraya yaptığı, bizlerin ülke olarak yaptığımız camiler, hastaneler, okullar, ondan sonra, binalar, hepsi yerle bir
ediliyor, bütün Filistin yok ediliyor, tekraren yeniden bir inşa sürecine giriyorsunuz, iki sene sonra bir daha yok ediliyor ve insanlık bu
konulara duyarsız hâle geliyor.
Burada sözlerimi rahmetli Akif’ in deyişiyle noktalamak istiyorum: “ Zebunküş Avrupa bir hak tanır ki, kuvvettir.” diyor.
Bugün Batı’ nın maalesef kuvvetin dışında bir hakkı tanımadığını bir kere daha görmüş olmaktan bir insan olarak, Allah’ ın bir kulu
olarak şahsen utanç duyuyorum.
Filistinli kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum, şehitlere Allah’ tan rahmet diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Sayın Gök…
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabii bu Filistin sorunu Türkiye’ de yaşayan hemen hemen
herkesin siyasi parti farkı ne olursa olsun ittifak ettiği bir konu. Biz Filistinlilerin her zaman dostuyuz ve yanındayız. Yıllardan beri
uyguladığımız devlet politikası da budur ve devlet politikasının dışında, Türkiye’ de yaşayan insanlarımızın bakış açısı da budur. Türkiye
her zaman Filistin halkının en zor günlerinde üzülmüştür ve onların bir an önce toprak bütünlüğüne kavuşup dünyanın saygın devletleri
arasında yer almasını en çok arzulayan ülkelerden bir tanesidir.
Tabii, bu toplumsal ve kişisel düşüncelerimiz devlet politikalarına baktığımız zaman farklılıklar gösterebiliyor. Orta Doğu’ da
süren olaylar ve Orta Doğu politikasında Türkiye nasıl bir yönlendirme kabiliyetine sahiptir? Bir kere sorunlardan bir tanesi budur. Biz
Orta Doğu’ da sorunlarda, ihtilaflarda ne yapabiliyoruz devlet olarak? Biz, şimdi, buradan, elbette Filistin halkıyla dayanışmayı insani
duygularla söylüyoruz ama devlet politikamız nedir? Örneğin, Türkiye devleti insansız hava araçlarını İsrail’ den almaktadır, tank
mühimmatlarının hemen hemen tamamına yakınını İsrail’ den almaktadır, tank modernizasyonu İsrail’ den sağlanmaktadır. Böyle karışık
ilişkiler yumağı içerisinde -az önce Sayın Pakdil’ in de söylediği gibi- bu harekâtla ilgili İsrail kamuoyu biraz bölünmüş durumda. Yani,
orada da İsrailli yurttaşlardan buna tepki gösteren yurttaşların olmasını memnuniyetle karşılıyoruz, altını çizmemiz gereken olaylardan
bir tanesi de budur.
Şimdi, böyle bir tabloda biz sanki bu kara harekâtının olabileceğini öngörmüş gibi, dün Komisyon Başkanlığına hem
Gazze’ yle ilgili bir toplantı çağrımızda bulunduk hem de IŞİD’ in Kobani’de yaratacağı katliamları görüşmek için dilekçelerimi zi
sunmuştuk. Şimdi, bu, haklılığımızı ortaya çıkaran bir tablodur. Nitekim, İsrail sağlanan ateşkesi bitirdikten hemen sonra bir kara
harekâtına girişerek, hepimizin de basından takip ettiği, yüreklerimizi dağlayan cinayetlerini işlemeye devam etmektedir.
Diğer dilekçemizdeki konu da esasında yine Orta Doğu’ ya ilgiliydi. Şimdi, hemen bir cümleyle Kobani’nin öneminden
bahsedip bu konuya geçeceğim.
Sayın Başkan, bu “ Kobani” denilen bölgenin -Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölge- tam 3 tarafı IŞİD tarafından çevrilmiş
durumdadır ve açık olan tek yer de Türkiye sınırına yakın bir yerdedir ve burada da muhtemeldir ki Suriye’ deki çatışmalarda
gördüğümüz benzerleri gibi, eğer bu olaylar önlemezse Türkiye’ ye yine oradan çok ciddi bir akın başlayacaktır ya da bir vahşetler
sergilenecektir. Yani, Türkiye’ yi yine çok ilgilendiren, çok hassas bir konudur. Kamuoyunda pek tartışılmıyor ama benim bölgeden
aldığım haberler, takip ettiğim kimi basın yayın organlarındaki duyumlar buranın Türkiye açısından da çok fazla sorun yaratacağı
konusunda bize çok ciddi işaretler vermektedir. O nedenle bu dilekçemizle beraber sunduk.
Şimdi, böyle bir ortamda bizim hiçbir arkadaşımızın tereddüdü yoktur ki biz İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada,
aramızdaki ilişkiler ne olursa olsun, her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam ettik, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.
Zaten dün de Grup Başkan Vekilimiz Sayın Akif Hamzaçebi’ nin önerisiyle Başkan Vekilimiz grup başkan vekillerini toplantıya davet
etti ve Meclisin de bir bildiri hazırlaması gerektiğinden bahsedildi. Ben öncelikle bizim bu toplantıya davet yazımıza nezaket
gösterdiğiniz ve bizleri de toparladığınız için ayrıca teşekkür ederim, önemli bir konudur.
Tabii, burada, sınırlarımızı nereye kadar zorlayacağız meselesi vardır, bu olaylar daha ilk defa olmamıştır. Yani, daha önce
de yaşanan hadiselerde, başka ülkelerde de karşılaştığımız olaylarda… Yani, biz burada nereye kadar gideceğiz yani devlet burada ne
yapacak? Elbette bunu devleti yönetenler bilmekte ve onlar Hükûmet olarak söz sahibi olmaktadır ama İsrail’ in yaptığının yanına kâr
kalmaması, bunun dünya kamuoyunda ve Türkiye’ de yarattığı infial de dikkate alınarak insanların ölümüne ve yaralanmalarına neden
olan bu olayda ve pek çok ekonomik değerin de yok olmasına neden olan bu olaylarda İnsan Hakları Komisyonumuzun güçlü bir
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bildiriyi kamuoyuna sunması zaten bizim Komisyonumuzun önceliklerindendir, haklıdır, meşrudur. Biz bu konuda desteğimizi ifade
ediyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Muzaffer Bey…
MUZAFFER ÇAKAR (Muş) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu mübarek ramazan gününde İsrail’ in çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin giriştiği bu korkunç katliamı lanetliyorum.
İsrail’ in evlere, suya, hastanelere hücumu, İsrail’ in korkaklığı ve paranoyasıdır. Yani, bu iklimler, bu zulmün neticesinde İsrail’ e karşı
Hitler benzeri zalimlerin doğmasını İsrailli liderlere müjdeliyorum.
Filistin’de hakkın kuvvette, kuvvetin hakta olduğuna inanıyoruz ve Filistinlilerin haklı davalarında zafere ulaşacaklarını
müjdeliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Sayın Mustafa Erdem…
MUSTAFA ERDEM (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Son günlerde büyük artış gösteren İsrail-Filistin çatışması ve İsrail’ in soykırıma varan uygulamaları her insan gibi bizi de
üzmekte ve gerçekten gelecek adına kaygılara sevk etmekte. Ben İsrail’ i şiddetle kınıyorum, bu menfur olayı lanetliyorum. Fil istin’ de
mağdur duruma düşen mazlum ve gerçekten üzüntülü olan kardeşlerimizin de bir an evvel, şu mübarek ramazan hürmetine huzura
kavuşmalarını, saadete ermelerini Cenab-ı Hak’ tan niyaz ediyorum.
Kur’ an-ı Kerim’ de bir ayet vardır “ …” (*) “ İçimizdeki beyinsizler sebebiyle bizi helak mı edeceksiniz?” Fil istin’ in
yaşayageldiği olayların geçmişte yaşanan acıların bedeli olduğunu düşünmek, bu minval üzere olan toplumların istikbalde başlarına
böyle olayların geleceğinin işareti olması bakımından da çok düşündürücüdür. Filistin meselesi, Arap dünyasının iç siyaset malzemesi
olması bakımından da ayrıca düşündürücüdür. Ben Arap dünyasını yakinen tanıyan birisi sıfatıyla şunu ifade ediyorum ki hiçbir Arap
devleti Filistin meselesini siyasi konumunun dışında, kendilerinin geleceğini garanti altına alma dışında İsrail’ le çatışmayı göze alacak
şekilde savunmaya yönelik değildir diye düşünüyorum. Dolayısıyla, Filistinli garip, Filistinli yalnız ve Filistinli mağdurdur.
Bu olaya nasıl gelindi? Şöyle gelindi, böyle gelindi, bunun üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum ancak bir hususa
daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Filistin meselesini Büyük Ortadoğu Projesi’ nden bağımsız düşünmek de mümkün değildir; IŞİD
olayını bir şekilde büyük Orta Doğu’ dan bağımsız düşünmek de mümkün değildir. Eğer Libya’ da, Tunus’ ta, Mısır’ da, Irak’ ta ve
Suriye’ de birtakım acılar yaşanıyor, kan dökülüyor, gözyaşı akıyor ve insanlar anasından doğduğuna pişman olmuş vaziyete geli yor,
ölenlerin şanslı, kalanların mağdur olduğu hissediliyor ise bu projeyle ilişkisi olanların vicdan azabı çekmeleri ve kendilerinin en
azından nasıl bir yanlışa ortak olduğunun vebalini hissetmeleri lazım gelir.
Şu anda sağlıklı düşündüğümüz zaman, Filistin, gerçek anlamda, İsrail’ in güvenliğini doğrudan tehdit eden bir toplum
olması dolayısıyla Büyük Ortadoğu Projesi’ nin bir parçasıdır. Zira, Büyük Ortadoğu Projesi, bir Kürdistan’ ın kurulması ve İsrail’ in
güvenliğini esas almış bir projedir. Şu anda Suriye’ de yaşananların, Irak’ ta yaşananların veya İslam dünyasının diğer yerleri nde
yaşananların bundan bağımsız düşünülmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer Türkiye, tarihî bir vesayetin sorumluluğu içerisinde
bu Büyük Ortadoğu Projesi’ nin şu veya bu şekilde bir yerinde rol alıyor veya Türkiye’ de siyasi iktidarı yönlendirenler bu projede eş
başkan olarak onur duyabiliyorlar ise, o zaman Orta Doğu’ da yaşanan cinayetlerin bir şekilde veballerinin de doğrudan ortağı olduğunu
göz ardı etmememiz lazım.
Bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Türkiye’ de bugün -ister kırılın, ister darılın, ister üzülün ama bir hakikatin
altını çizmek istiyorum- siyasi iktidar, Filistin ve münhasıran Gazze sorununu ağzına aldığı günden bu tarafa acaba bir tırnak kadar
Gazze ve Filistin lehine başarı elde edebilmiş midir? Özellikle “ one minute” le başlayan süreçten sonra, Gazze ve Filistin meselesinin iç
politika malzemesi yapılarak siyasi iktidarın kendini güvenceye aldığı bir ortamda, eğer biz burayı güvenceye alırken bir başkasını topun
ağzına koyuyor, helakine göz yumuyorsak bu da bir başka vebal meselesi demektir.
İnsan Hakları Komisyonumuzun Filistin’ de yaşanan bu acı olayları telin etmesi, bunları lanetleyen bir bildiri yazması ve
bunu kamuyla, uluslararası güçlerle paylaşmış olması fevkalade takdire şayandır. Ancak, değerli üyelerimizin Filistin konusundaki
gösterdikleri hassasiyetin en azından bir benzerini de Irak’ ta yaşanan ve Türklere karşı bir soykırıma varan vahşette de göstermiş

(*)

Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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olmalarını ve en azından bunu da lanetlemiş olmalarını arzu ederdim. Eğer biz, Irak’ ta yaşanan olayların arkasında IŞİD’ in olduğunu ve
“ IŞİD’ i de şu veya bu şekilde biz destekledik.” diyerek terör örgütü saymayıp sahiplenmeyi zımnen ifade etmiş duruma düştüysek bunda
da bir vebal olduğunu hatırlatmak istiyorum. İslam, insan haklarını mümtaz sayarken onu gasbedenin kim olduğuna bakmaz ve
mağdurun, mazlumun kim olduğu da İslam açısından önemli değildir. Zira, insan, Allah’ ın yarattığı eşrefimahluktur, her hâlükârda ölüsü
bile saygıya layıktır. Ama, bugün Türkiye’ nin şu veya bu şekilde desteklediği iddia edilen veya zımnen desteklediği konusunda kuşku
uyandırmayan uygulamaların, Kuzey Irak’ ta ve İslam dünyasında yaşanan bu acılarda Türkiye’ nin bir ağabey sıfatıyla ne kadar sorumlu
olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum.
Kısaca şunu arz etmem gerekirse: Türkiye, terör olaylarını her hâl ve şartta lanetlemeli, terörün bir insan hakları ihlali
olduğunun idrakini insanlıkla paylaşmalı, şu veya bu şekilde teröre bulaşan kim olursa olsun buna sahip çıkmamalıdır. “ Biz rejimlere
karşıyız, toplumların yanındayız.” iddiasının, yarın Türkiye için de bir başka suiemsal olacağını hatırlatır, bu vesileyle İsrail’ in yapmış
olduğu bu alçaklığı lanetler, hepinize saygı ve sevgiler sunarım.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.
Sayın Ziver Özdemir…
ZİVER ÖZDEMİR (Batman) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; dünden beri yüreğimizi dağlayan ve hemen hemen her
mübarek ramazan ayında, neredeyse iki üç senede bir diyebiliriz, dünya gündemini işgal eden terörist hareketlerle terörist bir devletin
mağdur, mazlum Filistin halkının başlarına bombalar yağdırdığını hep yaşadık, yaşıyoruz. Tabii, dünden beri, grubu olan tüm siyasi
partilerin milletvekili arkadaşlarımızın o olay karşısındaki duyarlılığına da teşekkür ediyorum.
Yetmiş yıla yakın bir süredir dünyada, özellikle Filistin topraklarında bir işgalci kuvvet var. Bu işgalci devlet, terörist devlet,
haydut devlet gene haydutluğun, teröristliğin gereğini yapıyor. Elbette ki bütün insanlığa burada seslenmek istiyorum: Bu hareketlerin
arkasında duran, bu hareketleri destekleyen bütün ülkeleri de kınıyorum buradan. Evet, bir insanlık utancını yaşıyoruz. Bu insanlık
utancından bir an önce kurtulmamız dileğiyle bu mübarek ramazan ayında dualarımızın Filistinlilerle olduğunu belirtmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz Sayın Özdemir.
Böylece tüm arkadaşlar, sanırım, görüşlerini ifade ettiler.
VELİ AĞBABA (Malatya) – Bir şey ilave edebilir miyim?
BAŞKAN – Tabii, Veli Bey.
VELİ AĞBABA (Malatya) – Teşekkür ederim.
Ayrıca, tabii, kınama önemli, bütün grupların da alması önemli ama ben hem dünya gündeminin, kamuoyunun dikkatini
çekebilmek açısından hem de Türkiye’ deki kamuoyunun dikkatini çekebilmek açısından, uygun görürseniz, İnsan Hakları
Komisyonunun Gazze’ ye gitmesinin de bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle dünyanın dikkatini çekmek açısından çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Gazze’ ye İnsan Hakları Komisyonu gidebilirse bizim de bu konuda geleceğimizi bildirmek istiyorum.
BAŞKAN – Uyarınız için teşekkür ediyoruz.
Bizim böyle de bir hedefimiz var ama daha önce başka bir mesele için Mısır’ a gitme talebimizi kabul etmemişler idi. Belki,
yeniden deneyelim, öyle bir şans yakalarsak oraya gitmeyi isteyebiliyoruz.
Değerli Komisyon üyeleri, sizlerin de önerileriyle ve yine değişiklik önerileri, teklifleriyle bildirimiz son hâlini aldı.
Öncelikle, bildirimizi isterseniz buradan ya topluca okuyalım veya oylatıp sonra okuyalım. Nasıl istersiniz usul olarak?
LEVENT GÖK (Ankara) – Bu şekliyle oylayın.
BAŞKAN – Bildirimizi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şunu teklif ediyorum: Böyle topluca buraya gelirsek buradan basına okumuş oluruz bildirimizi basın hazır buradayken.
Değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu acil olarak Filistin
gündemiyle toplanmış ve yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bir bildiriyi kararlaştırmıştır. Bu bildiriyi, müsaade ederseniz, okumak
istiyorum:
“ Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Bildirisi
12 Haziran 2014'te Batı Şeria'da kaybolan 3 İsrailli gencin ölü olarak bulunmasıyla sorumluluğu Hamas'a yükleyen İsrail'in 7
Temmuzdan bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın, çocuk ve engellilerin bulunduğu yüzlerce Filistinli
maalesef yaşamını yitirmiştir.
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İsrail, dün gece itibarıyla da (17 Temmuz 2014) Gazze'ye kara harekâtı başlatarak yoğun saldırılara girişmiştir.
Bu süreçte İsrail, kaybolan gençlerin öldürülmesi hususunun aydınlatılması ve faillerin bulunup cezalandırılması için Filistin
yetkilileriyle ve özellikle suçladığı Gazze ile hiçbir şekilde temas kurmamıştır. Bunun yerine, abluka altında yaşamlarını sürdürmeye
çalışan Filistinlileri topluca cezalandırmayı tercih etmiş, âdeta Gazze'yi yok etmeye yönelik bir saldırının gerekçesini bulmuştur.
Hava saldırılarında atılan tonlarca bomba ile yüzlerce Filistinli ölüp, binlercesi yaralanmıştır. En acı olanı ise ölenlerin yüzde
80'inden fazlası, çatışmanın hiçbir şekilde tarafı olmayan sivil insanlardır. Öyle ki Gazze sahilinde oyun oynayan 15 çocuğa İsrail
donanması tarafından füze atılmış ve yaşları 9 ila 12 arasında değişen 4 çocuk hayatını kaybetmiştir. Kalan çocuklar ise kan ve gözyaşı
içinde kaçarak canlarını zor kurtarmışlardır.
Oysa, yüksek askerî teknolojisiyle atılan her adımı takip eden İsrail'in, çocukları ve kadınları yanlışlıkla öldürdüğüne
inanmak imkânsızdır. İsrail, dünyada nüfusun en yoğun olduğu yani kilometrekareye düşen insan sayısının en çok olduğu Gazze'ye
bomba atarak sivillerin ölümünü bilerek ve isteyerek gerçekleştirmektedir.
Nitekim bazı İsrailli politikacıların, Filistinli çocuklar ve anneleri öldürülmeden İsrail için güvenliğin sağlanamayacağı
şeklindeki korkunç açıklamaları, sivil ölümlerinin planlı yapıldığını ortaya koymaktadır. İsrail hükûmetinin bu acımasız saldırılarının
gerisinde “ apartheid” (ırk ayrımcılığı) uygulamalarının bulunduğunu söylemek hiç de güç değildir.
İsrail'in asıl hedefi, açık hava hapishanesi hâline getirdiği Filistin'de gruplar arasında sağlanan birliği ortadan kaldırmak ve
tüm Filistin'i yok etmektir.
Uluslararası sularda gerçekleştirdiği Mavi Marmara Gemisi saldırısı gibi Gazze saldırıları da İsrail'in insan haklarını
çiğnemek için suni gerekçeler ürettiğini ve kendisini evrensel hukuk normlarının dışında gördüğünü ortaya koymaktadır.
Sürmekte olan saldırıların kutsal ramazan ayında gerçekleştirilmesi ve daha önceki saldırılarını da bu ayda gerçekleştirmiş
olması, İsrail'in bu zamanı bilinçli seçtiğini ve kutsallara da saygısının bulunmadığını göstermektedir.
İsrail'in acımasız tutumuna karşılık ABD, Avrupa ve İslam ülkelerinin sessiz kalması anlaşılabilecek bir durum değildir.
Özellikle ABD'nin, İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalışması ve saldırılar sürerken İsrail'e milyonlarca dolarlık askerî yardımda
bulunması korkunç bir trajedidir.
Maalesef saldırılar sona erdiğinde Gazze için geride sadece kan ve gözyaşı değil, çocukların sokakta oyun oynamaya
korktuğu bir ülke ve eğitimden sağlığa her alanda temel hak ve özgürlükleri yerle bir edilmiş bir halk kalacaktır.
Diyalog dışındaki yaklaşımların yeni bir şiddet sarmalı doğuracağı ve bunun bitmek bilmeyen yeni nefret tohumları ekeceği
unutulmamalıdır.
İsrail'in Filistin'e yönelik gayriinsani ve gayrihukuki saldırılarını şiddetle kınıyoruz, bu zalimce tutumun sona erdirilmesi ni
istiyoruz. Filistin halkının köleleştirildiği bir ateşkes değil, Orta Doğu'ya barış ve huzur getirecek onurlu bir barış anlaşmasının
yapılmasını bekliyoruz.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bizler, hükûmetlerden ve uluslararası kuruluşlardan umudumuzu yitirmiş
durumdayız. Buradan dünyanın vicdanlı toplumlarına sesleniyor, onları demokratik ve insani tepkilerini göstermeye davet ediyoruz.”
Teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar.
Evet, toplantıyı burada kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.44
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