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ÖN SÖZ

Kitabım, Parlamentoya girdiğim günden bugüne, bulunduğum bütün 
görevler süresince Mecliste yaptığım Genel Kurul konuşmalarımı içeriyor. 
Milletvekili olarak, Grup Başkanvekili olarak, Kültür Bakanı olarak ve TBMM 
Başkanı olarak yürüttüğüm uzun soluklu siyasi hayatımı artık Parlamento 
dışında sürdüreceğim. Kitabım aslında siyasi bir yol haritası ve yıllar öncesinden 
günümüze sürdürdüğüm tutarlı politikanın yansımasını içermektedir.

Ülkemizin geçirdiği birçok buhran olmuştur. Bu sıkıntılı günler birlik ve 
beraberlik duygusuyla atlatılmıştır. Çalışmalarım içerisinde bu günlere ait 
düşüncelerimi ve görüşmelerimi de bulacaksınız. Özel hayatımda ve siyasi 
çalışmalarımda hep yapıcı oldum, birleştirici oldum. Vatanımızın bölünmez 
bütünlüğünü hep birlikte koruyacağımız inancını taşıdım ve görevlerim sırasında 
bu duruşumu hep yansıttım, her fırsatta dile getirdim.

Meclis Başkanlığım sırasında yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, 
siyasi hayatımın en zor dönemidir. Bu hainliğe karşı birleştirici duruşumla 
milletvekillerimizi, milletimizin iradesinin vücut bulduğu Parlamentomuzu 
canımız pahasına korumaya ve bu uğurda direnmeye davet ettim. 
Milletvekillerimizle birlikte dik durarak bu badireyi de atlattık. Meclisimizin 
hasar gören yerlerini en hızlı şekilde yeniden inşa ettik. Kurtuluş Savaşı veren 
Birinci Büyük Millet Meclisinden sonra 1961 yılında kullanmaya başladığımız 
bugünkü Meclis binamız da “Gazi Meclis” olmuştur. Allah ülkemizi, milletimizi 
ve Meclisimizi bu tür hain girişimlerden korusun. Bu hain darbe girişimi 
sırasında şehit olan vatandaşlarımızı tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar, 
esenlikler diliyorum. 

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı örnek bir çalışma sergileyerek tüm TBMM 
Genel Kurul konuşmalarımı derleyip bir kitap hâline getirmiştir. “Söz uçar, yazı 
kalır.” ifadesine uygun olarak tutanaklara yansıyan 20, 21 ve 26. Dönemlere ait 
bu konuşmalarım, görsel zenginlik de katılıp derlenerek kalıcı hâle getirilmiştir.

Kitabımın hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum...

 İSMAİL KAHRAMAN
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
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ÖZ GEÇMİŞ

1940 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Karabük’te bitirdi. 
Karabük’te başlayan lise tahsilinin son sınıfını İstanbul Haydarpaşa Lisesinde 
tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin Başkanlığını yaptı. Türkiye’deki 
yüksek öğrenim gençliğinin temsilcisi Millî Türk Talebe Birliğinin (MTTB) 
48. Dönem Genel Başkanı oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosuna 
kaydoldu. Çeşitli sanayi ve ticaret şirketlerinde İcra Kurulu ve İdare Meclisi 
Başkanlıklarında bulundu. 1974 yılında Çalışma Bakanlığında Bakan Müşaviri 
olarak görev yaptı.

29 Mayıs 1985’te kurulan Birlik Vakfının Kurucular Kurulu ve Mütevelli 
Heyeti Başkanı oldu. 22 Aralık 1994’te Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Kurucu 
Üyesi ve ilk Mütevelli Heyeti Başkanı oldu. İlim Yayma Vakfı kurucularından 
olup Mütevelli Heyetinde yer aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyeliği, İlim Yayma Cemiyetinin ve İş Dünyası Vakfının Yüksek İstişare Kurulu 
Üyelikleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu 
Başkanlığı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı, HİKEV Mütevelliliği görevlerini 
üstlendi.

Millî Nizam Partisi ve Millî Selamet Partisinin kuruluşunda yer aldı. 1977 
Genel Seçimlerinde Rize’den milletvekili adayı oldu. 1995 Genel Seçimlerinde (20. 
Dönem) Refah Partisinden İstanbul Milletvekili oldu. 1999 Genel Seçimlerinde 
de (21. Dönem) Fazilet Partisinden İstanbul Milletvekili seçildi. Bu dönemlerde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. 20. Dönemde Refah 
Partisinin ve 21. Dönemde Fazilet Partisinin TBMM Grup Başkanvekilliğini 
yaptı. 54. Hükûmette Kültür Bakanı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma 
Partisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. AK PARTİ Merkez Disiplin Kurulu 
Başkanlığını üstlendi. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde (26. Dönem) AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili oldu. 22 Kasım 2015’te 26. Dönem birinci devresi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. 20 Kasım 2017’de ikinci devre 
için yapılan seçimde tekraren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi.

Kahraman, 2009 yılında 40. yılını kutlayan Türkiye Millî Kültür Vakfı 
(TMKV) tarafından “40 Vakıf İnsana Vefa” Programı kapsamında verilen “Vakıf 
İnsan” ödülüne sahiptir. Kendisine; Yalova Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi tarafından Fahrî Doktora unvanı verildi. İngilizce bilen İsmail 
Kahraman, evli ve dört çocuk babasıdır.                                                                                        
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Ant İçme

Konu : Milletvekillerinin Ant İçmesi 
Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 1 
Tarih : 08/09/1996

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun 
üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması 
ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti 
önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
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Açıklamalar

Konu : Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un Yazılı Soru Önergelerine 
Cevabı Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 35 
Tarih : 16/12/1996

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, 
Hacı Bektaşi Veli mevzuunda bu seneki programımızda, milletlerarası bir 
sempozyum düzenleyeceğiz ve sayın milletvekilimizin de bildirdiği gibi, 
UNESCO’dan bir yıl tahsisini istedik; onu da takip edeceğiz.

Ordu ile ilgili hususlarda kendilerine yazılı cevap verelim; çünkü, çeşitli 
yatırımları sordular efendim.
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ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : İlköğretim ve Eğitim Kanunu Tasarı ve Teklifi 
Münasebetiyle  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 135 
Tarih : 14/08/1997 

RP GRUBU ADINA İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; tasarının 3 üncü maddesi hakkında, Refah Partisi 
Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Beyazda nasıl siyah arayamazsanız, siyahta nasıl beyaz arayamazsanız, 
maddelerde de hangisinde eksiklik var diye bakamıyorsunuz; zira, bütününün 
yanlışlığı olunca, tümünün yanlışlığını bütün maddelere yayınca, topyekûn bir 
yanlışla karşı karşıyayız.

Önümüzdeki, bir reform tasarısı değil. Düşününüz, cumhuriyetin en 
büyük reformu diye takdim edilen tasarının yekûnu 11 maddedir, bir daha 
eklendi 12, yürütmeyle yürürlüğü çıkarınız 10. Maalesef, talihsiz bir durumla 
eğitimimiz karşı karşıya. Plan ve Bütçe Komisyonunun görüştüğü, Millî 
Eğitim Komisyonunun tali komisyon olduğu, Millî Eğitim Komisyonunun 
verdiği kararla “bu görüşülmesin” dediği tasarının görüşüldüğü bir teklifle 
karşı karşıyayız.

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Tasarı... Tasarı...

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) -Tasarı, teklif... Rivayet muhtelif, 
maksut bir... Tasarı diyorum. Bu arada, tasarı ve teklifler Meclise geldi; yani, 
sadece Hükümetin tasarısı değil, diğer arkadaşlarımızın da teklifleri var.

Sayın Topkan, biraz evvel şûralardan ve milletin yanıltıldığından bahsetti. 
Ben, hafızasını düzelteyim. İlk şûra tarihi 1946 değil, 1939’dur. Bazen üç, bazen 
altı, bazen iki sene arayla şûralar toplanır ve 1996’da onbeşincisi toplandı. 
Bakınız, burada, şûraya ait İlköğretim Yönlendirme Raporu var. Bu raporda 35’e 
37; 58’e 14; 60’a 12; 35’e 30 gibi rakamlar var. Öyle çok büyük sayıda insanların 
katıldığı ve incelendiği hususundaki beyanları, belki, şûranın çıkardığı kitabın 
önündeki bilgilerden kaynaklanıyor. Ben bizzat iştirak ettim; oy verme hakkı 
olanların sayısı çok mahdut ve sayımı yapan kişi de bizzat Millî Eğitim Bakanı, 
karşısındakiler de bürokratlarıdır.
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Bir kanun düşününüz, çok çabuk hazırlanıyor, senelere sığması gereken 
hazırlıklar olmadan ortaya getiriliyor; şûra da aynı şekilde oluyor. Çok 
üzücüdür, eğitim, eğitimcilerin değil, siyasilerin elindedir.

Seçmeli ders ve kredi usulünü kabul eden Talim Terbiye Kurulu üyeleriyle 
onun kalkmasını kabul eden Talim Terbiye Kurulu üyelerini lütfen bir 
inceleyiniz; aynı isimleri görürsünüz; yalnız bakan değişmiştir. Eğitime 
siyaseti bu kadar sokmak, geleceğimizi çok büyük tehlikeye atmaktır. Eğer, bu, 
bir reformsa; eğer, Türkiye’nin geleceğini ifade eden bir reformsa; müsaade 
edin de, bu, büyük bir hazırlığa vabeste olsun ve bir azınlık hükümetinin, CHP 
destekli bir Hükümetin, onun istikametindeki direktifleriyle çıkmasın; bu, 
üzücü bir durumdur.

Sayın Aras, burada konuşurlarken, meslekî eğitime yönelmeye 15 
yaşından sonra girmenin gerektiğini, 12 yaşında seçim yapamayacağını 
söyledi. Bildiğiniz gibi, rüşt yaşı 18’dir ve beynelmilel hukukta, uluslararası 
anlaşmalarda ebeveynin velayet hakkı vardır. Din eğitimini vermede, okulunu 
seçmede ana-babanın hakkı vardır. Siz ki, bir ticaret ve sanayi insanısınız, 
sanayiin içini biliyorsunuz; çıraklık merkez okullarının kapatılmasının Türk 
sanayiine nasıl bir darbe vuracağını en yakın bilenlerdensiniz...

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Arada 1 yaş var.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - 1 yaş değil, 2 yaş var; 11 yaşında aday 
çıraklık var, 13 yaşında çıraklık var; dolayısıyla, burada 14’e çıkmakla değişiyor 
ve ILO bizi serbest bıraktığı halde, biz, kendi insanımıza, ara insan gücümüze 
bir imkân tanımıyoruz; bu, çok hazindir. Çıraklık eğitim merkezleri 980 bin 
küsur kişiyi Türkiye’ye kazandırdı; niye önünü kesiyoruz?..

Ortadaki hadiseyi, sadece, getirip imam-hatip okullarının kapatılmasına 
dayandırmak da, yine, yanlışlık oluyor. Zira, toplumun çok büyük kesimini 
ilgilendiren durumlar var; bütün Anadolu’yu ilgilendiren durumlar var. Yabancı 
dille eğitim yapan Anadolu liselerinin orta kısımları var; turizm okulları var, 
meslek okulları var. Buna mümasil bütün bu ortaokullardan yetişen insanların 
imkânlarını ellerinden alıyoruz; çok büyük yanlışlık yapıyoruz.

Hükümet Programından bahsetti Sayın Aras “33 üncü ve 44 üncü Hükümet 
Programları” dediler; bende 33 üncü ve 44 üncü Hükümet Programları, böyle 
bir şey yok; 53 üncü ve 54 üncü Hükümet Programlarında var ve kademeli 
olarak var.

Sayın Topkan, planlamadan bahsetti, 7 nci Plandan ve burada 28 inci 
sayfanın -var ya; lâtakrabüs salâte- ikinci kısmını okudu, başını okumadı. 
Orada diyor ki “zorunlu temel eğitimin ikinci kademesinden başlamak üzere, 
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plan, bütünüyle iki kademeli olarak düşünülmüştür.” İki kademeli olarak da, 
Millî Eğitim, gereken çalışmaları yapmıştır, ta ki, bu tasarı ortaya çıkana kadar...

EŞREF ERDEM (Ankara) - Kademe ille de kopuk olmaz...

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bakınız, şurada, 1995 tarihli “İlkokul 
Programı ve Ortaokul Programı, İlköğretim İkinci Kademe” diye kitap var; 
1995. “Millî Eğitim 1973’te bu kararı aldı; zaten yürürlükte” diyenlerin bir 
yanılgısıdır. Elbette ki, aldı; fakat, iki kademeli olarak tatbik etmektedir Aklın 
gereği de budur, dünyadaki tatbikat da budur. Bunu kaldırıp teke indirirseniz 
çok büyük hata edersiniz; ara insangücünü kaybedersiniz, yabancı dil 
eğitimindeki seferberliği önlersiniz, sanayideki gelişmeyi önlersiniz.

İmam - hatip okullarını kapatacağız diye bu kadar fedakârlığa girecek yerde, 
bazı arkadaşlarımın dediği gibi, tek başına imam - hatip okullarının kapatılması 
kanun tasarısını getirseydiniz! Zaten, destekçi olan CHP’nin bu hususîaki gayreti 
öteden beri var, onu hoşgörüyor arkadaşlarımız, tarihî misyonudur...

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Hoşgörmüyoruz da..

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hoşgörülmese bile durum tespiti 
olarak söyleyeyim; 1025’te, 10 tane hafız yetiştirilecek diye bütçeye 50 bin 
lira konuyor. 1932’den 1949’a rahmetli Günaltay’a kadar dinî müessese yok. 
Eğer, bunların kulakları bunu almıyor da başka alanlar çoğunlukta oluyor ise, 
onlar ona niye ekleniyor? Sayın Aras’ın demin dediği 35 rakamını yakalamak 
için mi? Keşke, o rakam 50 olsa da -49’u geçseniz- ona ihtiyaç kalmasa da 
istediğimiz gibi içimize sinen bir kanun ortaya koysanız.

REFİK ARAS (İstanbul) - Siz yardımcı olursanız, olur.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hazindir... Çok hazindir... Tarihte, bir 
gün, geriye dönüp baktığımızda “ben, 20 inci Dönemde o Mecliste idim ve 
maalesef, o kanuna rey verdim” diyeceksiniz.

Maliyeti, 1 katrilyon 8 trilyon değildir; maliyeti, dolar, 140 bin lira iken, 
2.365 katrilyondu; bugün, 2.750 katrilyondur ve artacaktır. Bir dersliğin 
maliyeti, DPT ölçülerine göre 6 milyardır, Bayındırlığa göre 4.8-5 milyar liradır.

Derslik ihtiyacı, şimdi burada Sayın Bakanın dediği rakam gibi, 146 bin 
değildir. Öyle dahi olsa, çok büyük rakamlar önümüze çıkacaktır. Dünya, 
okulsuz eğitime, duvarsız okula giderken; bilgi, çok kısa noktadan insanlara 
ulaşırken, önünü niye kesiyoruz?

3 üncü maddede hazırlık sınıfları var. Hazırlık sınıflarını nereye koyacağız? 
İmam-hatiplilerin önüne koyacağız. İmam-hatip liseleri, zaten 4 sene; 1 sene 
daha koyduk, 5 sene; gitmesin diye... Ne yapacağız? Efendim, bunlar, 760 
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saat ders alıyordu 3 senede; biz, bunu, 1 senede 940’a çıkaracağız... Değerli 
arkadaşlarım, pedagojiye mi sığar, psikolojiye mi sığar, insafa mı sığar? Bir 
dersi okumak, eğitim ve öğretimdir. 3 yılda bir insanın alabileceği bilgiyi, bir 
tek senede enjekte edeceksiniz ona öyle mi?! Önü kesilsin diye mi?.. Yapmayın... 
Bu inanç hepimizin... Bu Türkiye hepimizin...

Dünya inanca giderken, dinî eğitim geliştirilirken, biz, niye böyle yapıyoruz? 
Fransa, 1958 Anayasasından sonra, 1982’ye kadar bu eğitim reformunu 
konuştu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kahraman, tamamlar mısınız.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bağlıyorum efendim.

BAŞKAN - Lütfen...

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - İngiltere, 12 yıl konuştu ve 1988’deki 
reformu yaptı. Dünyadaki eğitimde, dinî okullar, kiliselere bağlı okulların payı, 
Amerika’da yüzde 65-70’dir; Belçika’da, yüzde 76’dır; Fransa’da, laik Fransa’da 
yüzde 18,6 olan ortaöğretimin yüzde 95’i kilisenin elindedir. Dinden niçin 
korkuyoruz? Korkmamalıyız.

10 dakikalık zaman içerisinde neyi sığdırabilir insan; sığdıramıyoruz’; 
fakat, bir insafa sığınmak istiyoruz: Lütfen, geri dönüp baktığımız zaman “ben 
o hatayı yapan insanlardan biriydim” demeyelim diyor; hepinizi hürmetle 
selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
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Konu : 1997 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun 
Tasarıları ile 1994 ve 1995 Malî Yılları Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 35 
Tarih : 16/12/1996 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; kültür, bir milletin aynası hükmündedir. Herhangi 
bir milletin kültürel değerlerini dikkate alarak, o millet hakkında fikir beyan 
etmek mümkündür. Bu sebeple, hükümetlerin başlıca görevi, toplumdaki iyi 
ve güzel olan her şeyin daha da güçlenmesine çalışmak, toplumun bu değerler 
çevresinde kenetlenmesini sağlamaktır.

Tarih göstermiştir ki, milletler ancak ortak bir ideale sahip olmakla ayakta 
kalabilirler. Böylesine önemli bir ideal birliğinin kurulması ise, kültürel 
kimliğimizin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesiyle sağlanabilir. 
Yakın tarihimizde, ekonomik ve teknolojik alanlarda ilerleme kaydetmiş bazı 
toplumlar, kültürel değerlerini koruyamadıkları zaman, bir çıkmazın, insanı 
nereye sürükleyeceği belli olmayan bir kaosun içine düşmüşlerdir. Çünkü, 
insanı ilgilendiren her türlü olgu gibi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler de, 
gücünü ve anlamını, toplumda hâkim olan kültürden alır. Bir kültürün değeri 
ise, insana verdiği önemle ölçülür.

Bakanlığımız, milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumada, kültürün 
yerinin ve öneminin bilinci içerisindedir. Kültür politikalarımızın 
uygulanmasında da, aynı hassasiyet içerisinde olacağımızı arz etmek isterim. 
Milletimiz, uzun asırlar boyunca meydana getirdiği kültür değerleri ve 
varlıklarıyla iftihar edebileceği zengin bir mirasın sahibidir. Kültürümüz, 
tarihinin her döneminde, yıkıcı değil, yapıcı olmuştur, insan onurunu 
önplanda tutmuştur. Tarihte büyük işler yapmış, köklü medeniyetler kurmuş 
milletimize, onun gücüne inanıyor ve değer veriyoruz. Asla dayatmacı olmadan, 
milletimizin sağduyusuna güvenerek, kendisinde var olan kıymetleri devreye 
sokmak, fakat, bunları çağdaş imkânlarla desteklemek, Bakanlığımızın kültür 
politikalarının hareket noktası olacaktır. Sevdireceğiz, nefret ettirmeyeceğiz; 
kolaylaştıracağız, güçleştirmeyeceğiz.
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Devlet, vatandaşı için vardır. Buyuran değil, insanın saadetini sağlama 
noktasında, halkının tercihlerine öncelik veren bir yaklaşım içerisinde 
olmalıdır. Hürriyeti, insan onurunu korumanın, bilmenin, inanmanın, 
düşünme ve düşündüğünü ifade etmenin en tabiî bir yolu olarak görüyoruz. 
Onu, tahakküm gücünü ellerinde bulunduranların, sahip oldukları bir imtiyaz 
olarak görmelerini asla kabul etmiyoruz. Fert için de, toplum için de hürriyet, 
sağlık gibi bir nimettir. Fertlerden başlayarak, toplum, hürriyetini kaybederse, 
zaafa uğrar ve rahat yüzü görmez. İşte, bizim kültür poltikamızın temelinde, 
bu düşünceler yer almaktadır.

Bu vesileyle değerli hukuk âlimimiz Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in 
“Demokrasi ve Hürriyet” adlı eserinden yapacağım bir alıntıyla, adalet 
hususundaki düşüncelerini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Merhum 
Başgil diyor ki: “Müsavat kaidesi, adalet duygusunun en köklü bir unsuru ve 
bu ülkünün gerçekleşmesi şartıdır. O suretle ki, eğer, bir memlekette, gerek 
fertler ve gerek bunlarla hükümet kuvvetini elinde tutanlar arasında müsavat 
kaidesi yerine, imtiyaz, inhisar ve istisna usulü hüküm sürüyorsa, bilmelidir ki, 
o memlekette adaletten eser yoktur. Yine bilmelidir ki, adalet olmayan yerde, 
kâh cemiyet nimetlerinden kuvvetliler aslan payı alır ve zayıflar aç kalır; kâh 
aslanlar açlıktan ölürken, köpekler av etiyle beslenir.”

Hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak, hepimizin ideali olmalıdır. Kurt için 
de, kuzu için de hukuk elzemdir. Hukuk, insanın en tabiî haklarının bilincinde 
olması ve bunları kullanmada rahat hareket edebilmesi keyfiyetidir. Bunu, 
sağlamak zorundayız. Sıkıntılarımızın temelinde, hâlâ, hukukun yalnızca 
kendileri için gerekli olduğuna inanan bazılarının, akıl ve bilim dışı tutum ve 
anlayışlarını sürdürmek isteyişleri yatmaktadır. Biz, devlet idaresinde, kültür 
politikamızda, ferdin kendisini en rahat biçimde ifade etmesinden yanayız. 
İnanıyoruz ki, gücümüzü ve enerjimizi tüketen, gündemimizi işgal eden 
birçok konudaki sıkıntılarımız, konuşmakla, birbirimizi anlamaya çalışmakla 
üstesinden gelinecek hususlardır 

Türkiyemizin, her zamandan daha çok barışa ve kardeşlik duygusuna 
ihtiyacı vardır. Birbirimizin fikirlerine hürmet ettiğimiz takdirde, diğerimiz 
fikrini rahatça ifade eder ve onun sonunda konsensüse gidilir. Türkiyemizin, 
kardeş çekişmesi tarzında değil, dayanışması tarzında münasebetlerini 
sürdürmesi gerekir. Mevlâna’nın güzel bir sözü vardır: “İki tane 1’i yan yana 
getirmek lazım ki 11 etsin; alt alta koyarsanız 2 eder.” Aramızdaki birlik ve 
bütünlüğü sağlayacak bir kültür yapısına Türkiye’yi ulaştırmak hepimizin 
görevidir. Birbiriyle sürtüşen, didişen bir toplum, elbette ki gelişmeye ve 
kendini kalkındırmaya muktedir olamaz. Kültür Bakanlığımız, bu düşünce 
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içerisinde, kardeşlik duygusunu yaymak, barış ve hoşgörü ortamını geliştirmek 
için gereken gayretin ve çabanın içerisinde olacaktır. Bu gayret ve çabaya 
hepimizin iştirak etmesi ve ortak olması, sonuçta ortaya çıkacak olan neticede 
bizlerin birlikte pay sahibi olmamızı sağlayacaktır. Kavganın ve didişmenin 
hiçbir topluma yararı olmayacağı açıktır.

Kültürün temelinde, şahsiyet bulma, onu arama ve yakalama var; zira, 
kültürün en kısa tarifi, kültür eşittir şahsiyettir. Kendi kimliğinize ve kendi 
şahsiyetinize kavuşmazsanız, ne dünya ölçüsünde ne fert olarak kendi 
kendinize saygın olabilirsiniz. Türkiyemizin millî kültürle yoğrulması ve millî 
kültürüne kavuşmuş olması, bir kimlik sahibi olmasını doğuracaktır. Taklitçi 
bir Türkiye değil, özüne dönmüş, mazisine, köküne sahip bir Türkiye olmanın 
gayreti içindeyiz. İnanıyoruz ki, Türkiyemiz, aynı köke bağlı insanların yaşadığı 
bir ülkedir ve onun temsilcisi olan Meclis de aynı konumdadır. Burada, eğer 
beş grup varsa, ben bunu beş parmağa benzetiyorum; neticede aynı bileğe 
bağlı olan bu parmaklar, aynı kökten gelmektedir. Bizlerin, hepimizin gayreti, 
Türkiyemizin daha yücelmesi, ileriye gitmesi ve misyonuna kavuşmasıdır. 
Kişi olarak, kurumlar idare ettiğimiz zaman, yanlıştan beri olmamız 
mümkün değildir. Zira, kuluz ve hatasızlık yalnız Cenabı Hakka aittir; ama 
noksanlarımızı ortaya koyarken, yaklaşım ve tenkitlerimizi yaparken, elbette 
ki müspet manada olan çalışmaları da, eksik gördüğümüz yanları da belli bir 
üslup ve kardeşlik duygusu içinde ortaya koymalıyız. Bunda, bazen eksiklikler 
oluyor, bunu demokratik parlamenter sistemin Türkiye’deki uygulanış ve 
algılanış biçimindeki eksikliğe ve yanlışlığa da bağlayabiliriz; ama biz, hep 
beraber, el ele yanlışlıkların üstesinden gelmek için vazife talep ettik ve o 
yüzden buradayız. 

Kavgacı bir toplumu bir tarafa bırakarak, uzlaşmacı bir toplum yapısına 
ulaşırsak, elbette ki Türkiyemiz misyonuna kavuşur. Zira, bizler, büyük bir 
mazinin sahipleriyiz ve Osmanlının torunlarıyız, şanlı bir mazinin mirascısıyız; 
dünya bizden liderlik, önderlik beklemektedir. İç kavgaların ve sürtüşmelerin 
devamı, mutlaka dışarıdaki güçlerin işine yarar. Eğer, Türkiye, bugün, bir 
kavgacı ortamda ve bir güneydoğu meselesinde ya da diğer bölgelerinde 
didişmelerde ise, bunun temelinde, bizim, belki de, hadiseyi ele alıştaki yanlış 
yaklaşımımız yatmaktadır. Bunu gidermek zorundayız. 

Kültür Bakanlığının buradaki görüşmeleri sırasında, çok değerli grup 
sözcüleri ve milletvekili arkadaşımız tenkitlerde bulundular, Kültür Bakanlığını 
ele aldılar, hepsinden büyük istifade ettik ve aynı gaye için burada beyanda 
bulunduklarını peşinen kabul ettiğimi ifade etmek isterim. Ama, bazı yanlış 
anlamaların ve o kavgacı yapının uzantısı olan bazı yanlış yorumlamaların da 
olduğunu ifade etmek istiyorum. 
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Mesela, Kültür Bakanlığına geldiğimiz ilk günde, bu bakış açısıyla 
başladığımız, yürüttüğümüz faaliyetler sırasında, olan faaliyetlerimizi, 
çalışmalarımızı tam olarak aksettirmeyen medya yüzünden yanılgılar oldu 
ve hiç bahşetmediğim, Kırkpınar-bale benzetmesi burada da tekrar kürsüye 
getirildi. Benim böyle bir beyanım yok. Birisi sanat olayıdır, birisi, spor 
olayıdır; apayrı hadiseler, kendi içerisinde değerlendirilecek olan hadiseler.

Bunun yanında, Japonya’ya gidiyoruz, fevkalade güzel bir faaliyette 
bulunuyoruz, dünyada ilk defa “Türk Kültür Köyü” Japonya’da açılıyor, 5 gün 
dopdolu geçen bir kültür sanat faaliyetinden bahsedilmiyor ve “Uçakta Skandal, 
Cemaatle Namaz Kılındı” diye bir gazetede haber çıkıyor. Ne cemaat var ne 
öyle bir namaz kılma var; ama, o haber maalesef yayımlanıyor ve arkasından, 
varmış gibi, o mehaz gösterilerek alıntılar yapılıyor; yani, birbirimizden 
uzaklaşmanın yolu aranmış oluyor.

Bir Bodrum Camii hadisesi burada konuşuluyor. Esasında, Bodrum’da bir 
kale var, kalenin içerisinde mekânlar var. O mekânlardan birisi, 1523 yılından 
1962’ye kadar mescit olarak kullanılan bir mekân. Bir Sualtı Arkeolojisi Müzesi 
kuruyoruz, güzel bir eser. Onu da, yine, kalenin içerisinde sergileyeceğiz; fakat, 
müzenin asliyetine riayet etmek zorundayız; çünkü, yanında minare olan o 
mescidin yerinde değil, yandaki mekânda sergilenmesi mümkün. Orada 
gündelik faaliyetimizi sürdüreceğiz; ama, bize korunma için bırakılmış olan ve 
118 sene Saint Jean Şövalyelerinin “chapel” olarak kullandığı, bilahara mescide 
dönüşmüş olan o mekânı mescit olarak tutacağız.

Efendim, orada namaz kılınır mı; müze camilerinde namaz kılınmaz. Zira 
sabahleyin kapalıdır, akşam kapalıdır, yatsı kapalıdır; ama, o mekân görülür; 
burada böyle bir mekân vardır... Mesela, Topkapı Sarayında da mescitler 
vardır; Beşir Ağa Mescidi vardır, namaz kılınmaz, ama, o gösterilir. Tarihe 
saygının neticesidir, Kültür Bakanlığının görevinin ifasıdır.

Aynı hadise, İstanbul’da, Yıldız Sarayındaki dış karakol binasındaki 
hadisedir. Kültür Bakanlığı, bünyesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğünün bulunduğu bir bakanlıktır. Kültür ve tabiat varlıklarını 
korumak, bizim kanunen yüklendiğimiz bir vecibedir, bir yüktür. Biz orayı 
koruyacakken “al burayı da sen kullan” diyemeyiz. O eseri koruyacağız.

Bugün, o kadar çok dava var ki ve şu anda hapishanede öyle insanlarımız 
var ki, iki seneye mahkûm olmuş, on aya mahkûm olmuş, onsekiz aya mahkûm 
olmuş; bir pencere değişikliği yapmış, kapı yapmış, yine eskisinin benzerini 
yapmış; fakat “neden sen o eski esere dokundun” diye hapsedilmiş. Peki, bunu 
Mimarlar Odası yaparsa, oradaki duvarı yıkarsa... Buna ait tahkikat, ikaz, 1995 
Martında yapılmıştır. O zamanki genel müdürün yazısına, Odanın “Bakan 
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gelecekti, acelemiz vardı, müracaat yapamazdık, yıktık” dediği, kendi ikrarıyla, 
tutanağıyla, belgesiyle mevcuttur. Duvarı yıkacaksınız içeride yaşayabilmek 
için, bilgisayar donanımı yapacaksınız, oraya kalorifer tesisatı kuracaksınız, 
yani, yaşayabilmek için, sübjektif haklılıkla, tadilatlar yapacaksınız; ama, bu, 
kanuna uygun değil; çünkü, mimarların da koruması gereken bir mekânı, 
kendilerinin tahrip etmeye, tabiî ki hakları yoktur. 

Kaldı ki, hukukî olarak da, daha önceki seleflerimden Sayın Sağlar’ın veya 
Timurçin Savaş Beyin veya Namık Kemal Beyin veya diğer zatların -Agâh Beyi 
saymıyorum, onun zamanında bir tahsis yok-tahsis etme yetkisi yok..., 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara)-Aksi var, aksi... .

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Yani, bir 
mekânı tahsis edemezsiniz; Maliye Bakanlığına aittir. 1050 sayılı Kanuna göre, 
Hazinenin mallarının devri ve teslimi, kiraya verilmesi, tahsisi, münhasıran 
Maliye Bakanlığının yetkisindedir. Tahsisin kaldırılmasına ya da protokolün 
yok sayılmasına, hukuken mecbursunuz çünkü, tahsis, hukukî tabiriyle işlem 
yok ve vazifeniz icabı, o mekânı korumak zorundasınız. Bu takdirde, yapılacak 
olan anlayış göstermektir; hukuktan yana, devletten yana, hukuk devletinden 
yana olmaktır. 

Sayın Agâh Oktay Bey buradalar; kendi zamanlarında başlatılan koruma 
vazifesini ifa sadedindeki bu faaliyetten sonra, Odanın yetkilileri bana geldiler. 
Kendilerine müsaade ettim, yirmi gün, dedim; yedinci aydı. Sekizinci ay, 
dokuzuncu ay, onuncu ay; her seferinde yazı ve müddet uzatmaları... Rica 
ettim, dedim ki, siz, bir yer bulunuz; Vakıflar Genel Müdürlüğü yer tahsis 
ediyor; ben, size aracı olayım, böyle bir yer tahsisine gidelim; ama, lütfen bana 
yardımcı olun, diğer mekânları da boşaltalım ki, Yıldız Sarayı nasıl bir yerdir 
diye gösterelim ve bir tarihi yaşatalım. Beylerbeyi Sarayını, Dolmabahçe 
Sarayını, Topkapı Sarayını, benzeri yerleri vermek aklımıza gelmiyor da, 
düşünemiyoruz bile de, orayı niye düşüneceğiz? 

Onun içindir ki, dönemimizde, herhangi bir tahsisi yapmadığımız gibi, 
yapılmaması gerektiği inancı içerisinde, gereken kanunî, hukukî yolu, hukuk 
devletinin gereğini ifa edeceğiz inşallah. Bunu, lütfen böyle anlamak ve 
yanlış değerlendirmemek gerekir. Yanlış değerlendirilirse, ona ait beyanlarda 
bulunulursa, o zaman “suiemsal, emsal teşkil etmez” mecelle kaidesi yerine, 
suiemsali, emsal teşkil eder hale getirirsiniz ki, bundan, Türkiyemiz zarar 
görür ve yanlış olur. 

Bir kıyım meselesi konuşuldu. Sayın Sağlar ve daha sonraki hatiplerin 
bahsettiği bir kıyım meselesi var. Bu noktada, yanlış beyanların, tersine 
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beyanların olduğunu ifâde etmek zorundayım. Zira, Sayın Fikri Beyin bakanlığı 
müddetinde 5 143 kişi tayini var. Yani, ben, dönemimde az adam tayin edildi, 
bak, ben çok az adam, aldım demek yanlışlığına girmek istemiyorum; ama, 
şunu ifade edeyim; bugüne kadarki kültür bakanları arasında, herhalde, o 
noktada çok hassas olduğum, bu rakamlardan da bellidir. Şu kesin görüşün 
içerisindeyim, devlet anlayışım da odur; kim ki, vazifesini yapar, o, vazifesine 
devam etmelidir; yürüyemeyen düşer, ama yürüyen yerinde kalmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, son 3 dakikanız efendim.

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Sayın Bakan, Bursa’da kimse kalmadı kıyılmadık.

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - 5 bin kişi alırsanız böyle olur!..

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim... Sayın Bakan 
konuşuyor...

MAHMUT IŞIK (Sivas) - Üç ayda kaç kişi aldınız?

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Üç ayda rakam kaç olmuş, ona bakın.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

Sayın Bakan, buyurun.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Tabiî, bu 
kadarlık zaman içerisinde, o kadar mevzulara girme imkânına herhalde sahip 
olamayacağım; belki, sualler arasında diğer mevzulara gelirim. 

Bir diğer hususu söyleyeyim: “Siyasal ve hukuk fakültesi mezunu hiçbir 
kimse teftiş kurulunda yok” beyanı oldu. 36 kişinin 17’si siyasal bilgiler 
fakültesi mezunudur, Eğer, bu bilgiler bir yerlerden geliyorsa, bu bilgiler yanlış, 
bunlara itibar etmeyin; lütfen benden çek edin, ondan sonra açıklayın. Böyle 
yanlışlıklar yapmayalım. 

Yine, bir kanalda “Kültür Bakanı, şortla oynayacaklar diye kültürsporu 
kapattı” diye bir haber yayınlandı. Telefon ettim, haber müdür yardımcısını 
buldum “beyefendi, böyle bir haber veriyorsunuz; ama, benim kültürsporu 
kapatabilmem için, böyle bir kulübün olması lazım. Kulüp yok; ben neyi 
kapatacağım?!” dedim. Lütfen, yanlışlıklara meydan vermemek için konuşalım, 
diyaloğu geliştirelim. 

Yine bir gazetede, Ermeni yanlısı, Azerbaycan karşıtı bir filme, Kültür 
Bakanlığı film büyük ödülü verdiğimiz yazılmış. Hiç alakası yok!.. Sayın 
Sağlar, Antalya Belediyesine, Antalya Film Festivali vesilesiyle 500 milyon 
liralık yardım yapıyor, Bakanlığın öteden beri yaptığı yardımlar meyanında 
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ve o Belediye, kendi jürisiyle bir takdirde bulunuyor. Acaba öyle mi takdirde 
bulundu, film öyle mi, onu bilmiyorum; ama, hiç alakamız yok.

Böyle yanlışlıklara başvurursak ve bu yanlışlıkları kendimize mehaz alırsak, 
o zaman mesafelerimiz açılır ve konuşamayız. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, son dakikanız.

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Atatürk takvimleri basılacak mı Sayın Bakan?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - 1997’ye ait 
fikirlerimle ilgili birkaç cümle söyleyeceğim; yalnız, bu takvim mevzuu da 
konuşuldu, onu da söyleyeyim; benim anlayışımla, Kültür Bakanlığı takvim 
basmaz ve takvim basmayacağız. Onun yerine poster, onun yerine albüm, 
onun yerine kitap ve kit basılması doğrudur; ama, takvim basmak yanlıştır. 
Bu yanlışlık dolayısıyla, uygun görmediğim için bastırmadım; bulunduğum 
müddetçe de bastırmayacağım. (RP sıralarından alkışlar)

AYHAN FIRAT (Malatya) - Atatürk posterleri basılacak mı?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - 1997 yılı, millî 
kültür kokan, püfür füfür millî kültür rüzgârının estiği bir yıl olacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen toparlayınız.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Başlarken zaman 
uzun gibi geliyor; ama, değil; kısaldı... Faaliyetler hakkında ben sizleri yeniden 
bilgilendireceğim. 

1997 yılındaki faaliyetlerimizin esas temelini 1999’daki, devletimizin 
700 üncü kuruluş yıldönümüne hazırlık teşkil edecektir ve Türkiye, sadece 
hudutlarında değil, kültürün hududu olmadığı için, bütün dünya coğrafyasında 
kendi millî kültürünü estirecektir. Bunun için çok güzel projelerimiz vardır 
ve bundan, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve bütün milletimiz memnun 
kalacaktır. Türkiyemiz lider ülkedir, kültürde de liderdir; bunu ispat edeceğiz 
inşallah.

Bütçemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, desteğinizi bekliyor, 
eklentileriniz dolayısıyla hepinize tekrar şükranlarımı arz ediyorum. (RP ve 
DYP sıralarından alkışlar)
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Konu : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan’ın, Başbakan Necmettin 
Erbakan’ın Libya Gezisine İlişkin Gündemdışı Konuşması 
Dolayısıyla 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 4 
Tarih : 08/10/1996

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Başbakanımızın Mısır, Libya ve 
Nijerya seyahatinin Libya durağında, Libya lideri Kaddafi’nin, bizleri, bütün 
milletimizi üzen talihsiz beyanları olmuştur. (ANAP ve DSP sıralarından 
alkışlar)

Türkiyemiz bir bütündür. Türkiyemizin, en ufak bir şekilde rencide 
edilmesi, 65 milyon insanımızın tümünü üzer. Böyle üzüntüler, yalnız belli 
kişiler veya kesimler için değil, yüce milletimizin tümü içindir. Evvela bunun 
altını çizmek istiyorum. Burada, bir kişinin, tek bir kişinin talihsiz bir beyanı 
yüzünden, ne bir başarılı geziyi ve ne de devletler arasındaki genel esasları 
görmezlikten gelemeyiz. (RP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından “Oo” 
sesleri, gürültüler)

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Rica ediyorum...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Sayın 
milletvekilleri, fikirleriniz kendilerinize aittir ve muhteremdir; fikrin sahibinin 
saygı görmesi, yarın da sizin fikrinizi ifade ederken saygı görmenizi sağlar. 
Lütfen dinleyiniz. Konuşma yeri bu kürsüdür.

Bu teessürümü ifade ettikten sonra, gezinin başarılı olduğu beyanımı tekrar 
ederek, şunu ifade ediyorum...

(ANAP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Rica ediyorum...

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Neresi başarılı bu gezinin Sayın Bakan?..

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Sizin görüşünüz 
bu istikamette olmadığı için Sayın Okuyan’ı alkışladınız. Müsaade edin de, 
ben, görüşümü ifade edeyim; o zaman anlayınız!..

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Türkiye’ye hakaret ediyor...
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KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Dinleyiniz ve 
anlayınız!.. 

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Ne demek?..

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Rica ediyorum...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Burada, 
Sayın Kaddafi’nin daha sonraki açıklamasında, Libya-Türkiye ortak basın 
toplantısında ve yapılan açıklamalarda ve yapılan anlaşmalarda anlaşılıyor ki, 
Kaddafi, yanlış bilgilendirmesinden rücu etmiştir.

Bunun metni, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ortak anlaşmalarda ve 
yapılan ortak basın toplantısı metninde vardır; sizlere biraz sonra arz edeceğim.

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Büyükelçiyi niye çektiniz Sayın Bakan?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu yanlış 
bilgilendirmenin...

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Büyükelçiyi niye çektiniz Sayın Bakan?

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim...

Sayın arkadaşlar, salonumuz küçük, ses düzeni de daha yerleşmedi; kürsüde 
yapılan konuşmaları algılayamıyoruz. Rica ediyorum, sessiz dinleyelim 
efendim.

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Bu geziye, başarılı bir gezi demek olur mu?

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Rica ediyorum...

Buyurun Sayın Bakan.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Dış politikada, 
millî menfaatlar önplanda tutulur. Devletlerin birbirlerine saygı duyması esası, 
mutlaka riayet edilmesi gereken hususlardandır ve Türkiyemiz, bu hususta 
hassastır, gereken hassasiyeti Sayın Başbakan ve heyetimiz göstermiştir.

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Ne yaptılar?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu dış 
seyahatlerde, neden, çifte standarda izin verildiğini anlamak, herhalde 
müşküldür.

Mısır gezisine, taa başlangıcından beri karşı olan dar ve sığ görüşlü insanlar 
oldu. Halbuki, aynı Mısır’a, tatildeyken Yüce Meclis, Parlamento heyetimiz gitti. 
Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız, 
bir hafta arayla iki defa Mısır’a gitti.
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Bu dış gezilere neden bu kadar yabancıyız veya neden bu kadar yabancı 
insanlar var anlamak mümkün değildir.

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Bayrağa hakaret olur mu?!.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) -Düşününüz ki, 
bu gittiğimiz ülkeler, Türkiye’nin bugüne kadar gitmediği yerlerdi. Halbuki 
Türkiye, büyük bir misyonun sahibi, büyük bir maziye sahip güçlü bir devlettir. 
Devletler arası münasebetleri geliştirmek, bizim dış politikamızın esasıdır ve 
bu esas üzerine devam edeceğiz. Yalnızca Batıya açık bir politika takip etmek 
demek, Batının uydusu olma neticesini doğurur. Bütün dünya coğrafyası 
bizim olduğunda, Türkiye gereken dış politika faaliyetini sürdürüyor demektir. 
Buradaki çifte standardı, ülkeler bazında olduğu gibi, aynı zamanda şahıslar 
bazında da koymak çok büyük bir yanlışlığı gösteriyor. Eğer, o ülkelere giden 
kişiler falanca kişilerse buna vize vermiş olmak; ama, bir başka insanlarsa buna 
derhal karşı çıkmak; bu çok yanlış ve kabul edilemez bir tutumdur.

Bugün gittiğimiz ülkeler bizimle öteden beri bağı olan ülkelerdir. Mısır ile 
tarihî bağlarımız vardır, Libya ile Akdenizin altından bir doğalgaz boru hattı 
düşünüyoruz, geniş ticarî münasebetlerimiz var. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Hayal, hayal...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bir tek kişinin 
tek bir beyanının, bilahare tashih edilmiş olmasını sağlamak ve onu, bu tek 
kişi, devleti temsil eden kişinin... (ANAP sıralarından gürültüler)

İBRAHİM YAZICI (Bursa) - Bu tek kişi Devlet Başkanı...

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - O tek kişi Kaddafi, Devlet Başkanı.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - ... 12 saat sonra 
şu metinde imza koyan insanın beyanını okuyorum...

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Doğalgaz boru hattı Türkiye’nin şerefini 
ayaklar altına alacak kadar önemli mi? Bu konu bu kadar önemli mi?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - “Taraflar Irak’ın 
toprak bütünlüğüne, egemenliğine, birliğine verdikleri önemi vurgulamışlardır.”

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Neden sonra...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Neden sonrası 
yok, dinleyiniz lütfen.

Ben, PKK ile ilgili kısmı ıttılaınıza sunuyorum: “Türk tarafının PKK 
örgütünce uygulanmakta olan terör faaliyetleri hakkında bilgi vermesinden 
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sonra, Libya tarafı da Cemahiriye ve Arap Milletine yönelik olarak bazı 
ülkelere mensup çevre ve kuruluşlar tarafından uygulanan terörist faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. Taraflar kendilerini ikna eden bu açıklamaları dikkate 
alarak, terörün her türünü kınadıklarını ve terörle mücadelede ayırım 
yapılması metodunu reddettiklerini teyit etmişlerdir...”

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - PKK lafı var mı?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - “...Bu maksatla, 
iki ülkenin ilgili mercileri en kısa zamanda bir araya gelerek, bölgedeki 
terörle yapılacak müşterek mücadelede, hangi örgütlere öncelik vereceklerini 
belirleyeceklerdir. Aynı zamanda, bu mücadeleyi nasıl bir programla 
yapacaklarını da tespit edeceklerdir.

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Bu mücadelenin içinde PKK’da var mı Sayın 
Bakan?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu konuşmanın 
başlangıcında olan ve hepimizi üzen beyanında Kaddafi -Kürdistan milletinden 
bahsediyor- şöyle demişti: “Bu millet de Ortadoğu güneşi altındaki yerini 
almalıdır.” Yani, Suriye’yi, Irak’ı, İran’ı, Türkiye’yi göz önüne alan bir açı 
içerisinde böyle bir isimden ve böyle bir nitelemeden bahsediliyor; hepimizi 
üzen metin olarak söylüyorum.

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sizin de kanaatiniz aynı mı?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Çok ayıp! 
Ayıplıyorum sizi.

KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Sayın Başkan, izin verir misiniz.

BAŞKAN - Sayın İnan, bir dakika efendim... Sayın Bakan kürsüde konuşma 
yapıyor. Lütfen.

KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Hayır efendim...

BAŞKAN - Böyle bir gelenek yok Sayın İnan.

KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Bir dakika efendim...

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan konuşmasını yapsın, siz gene konuşun.

KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Hayır efendim, Sayın Bakandan istirhamım, 
kendilerinin de reddettikleri bu beyanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
zabıtlarına geçirmemeleridir; rica ediyorum efendim. (ANAP sıralarından 

“Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN - O, Sayın Bakanın takdirinde efendim.
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KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Sayın İnan, 
zatı âlinizin hassasiyeti içindeyim. Bu metin, milletlerarası konuşmalar 
muvacehesinde eğer yer bulmuş olmasaydı, bizleri üzmezdi. Zaten metinler 
belli, devekuşu olmanın gereği yok. Ben, bunu, teessürle karşıladığımı tekrar 
ifade etmek için söylüyorum. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

19 Eylül 1996 tarihinde, Avrupa Parlamentosu ortak bir karar aldı...

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Meclisten geçmeyen!

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, izin verir misiniz...

BAŞKAN - Arkadaşlar rica ediyorum...

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Bakan konuşması sırasında...

BAŞKAN - Arkadaşlar rica ediyorum, böyle bir usul yok. Ben size söz 
vermedim, rica ediyorum oturur musunuz.

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Bakan konuşması sırasında “Sayın 
Kaddafi” demiştir...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle bir usul var mı Sayın Başkan?

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Bakan, Kaddafi’ye “Sayın” diyemez 
efendim, lütfen uyarın; ben, bunu kabul etmiyorum.

BAŞKAN - Ben, size söz vermedim, oturur musunuz; böyle bir usul yok, 
rica ediyorum.

Sayın Bakan, siz devam edin efendim

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - 19 Eylül 
1996’da, Avrupa Parlamentosu ortak bir karar aldı ve maalesef, bu kararın 
içerisinde “Kürdistan” tabiri var. Bizim kabul edemeyeceğimiz, kabul etmek 
için düşünemeyeceğimiz hükümler var. Kaddafi’nin o konuşmasının birkaç 
misli ağırı var, onu da aynı şiddetle kınıyorum, aynı şiddetle kınıyoruz. (RP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) 

Silopi’de bir İngiliz çavuşunun, bir Türk kaymakamını tokatlama ve 
dövmesini de kınıyoruz. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Bir Fransız 
Devlet Başkanının karısının kalkıp Türkiye’ye vizeli ve mihmandarlı olarak 
gelerek, Güneydoğuda örgütlenme yapmasını da kınıyoruz.(RP sıralarından 

“Bravo” sesleri, alkışlar) Lüksemburg’dan 1 milyon dolar istemeye ve dilenmeye 
de “hayır” diyoruz.(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu mevzular millî meselelerdir. Sizin 
karşınızdaki insanların herbirisi -altını çizerek ifade ediyorum- en az sizin 
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kadar millî duygulara sahiptir ve bunu yerine getirmiştir.(RP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkışlar)

Eğer, bazı aklıevvellerin ifade ettiği gibi, o anda Libya terk edilseydi, ne 
Libya özür dileyecek ne Libya meseleyi anlayacaktı...

ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Bakan, bunu özür olarak mı kabul 
ediyorsunuz?

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - ... ve ne de 
Türkiye yalnızlık denizinden kurtulma gibi bir duruma girmeyecekti. Onun 
için doğrusu yapılmıştır.

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Türk Devletine hakaret edilmiştir.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Değerli 
arkadaşlarım, eğer bir fikre inanıyorsanız ve eğer inançlı insansanız, o zaman 
kaçmazsınız; kaçaklar, inanmayan insanlardır; biz, kaçmış değiliz ve kaçmadık.
(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; ANAP, DSP, CHP sıralarından 
gürültüler)

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Abdullah Gül’ün demeci?!.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Devletimizin 
temsilini gayet güzel yürütüyor ve götürüyoruz ve götüreceğiz. (ANAP, DSP, 
CHP sıralarından gürültüler)

Türkiye, dışpolitikada bütünlüğünü devamlı korumuştur. On gün süren 
Uzakdoğu seyahati olmuştu; beş ülke, ikişer günden on gün. O geziye de yine 
karşı çıkılmıştı; halbuki, aynı İran ile çok defalar, her hükümet temas etmişti. 
Lütfen, dış politikadaki bütünlüğü ve aklıselimle bakış açısını kaybetmeyelim. 

Bu, 252 milyar dolarlık ihracat yapan 5 ülkede, Türkiye’nin payı bindeyle 
ifade ediliyor. Bu ülkelerle yaptığımız anlaşmaların toplamı 8,5 milyar doları 
şu anda buluyor.

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Hayal, hayal...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Türkiyemizin 
dışarıya açılmış bulunması, hepimizi memnun etmez mi... (ANAP sıralarından 

“Eder, eder” sesleri) 

Türkiyemizin, sadece tek yere bakarak ve belli mihraklardan, gezi vizeleri 
alarak idare edilmesi devri, hiçbirimizin istemediği devirdir ve kapanmıştır. 
(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Şahsiyetli dışpolitikamıza ve şahsiyetli dışpolitika tatbikatına devam 
edeceğiz. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)
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İBRAHİM YAZICI (Bursa) - Şahsiyetsiz dışpolitika...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Biz, dün, 
Sayın Ayvaz Gökdemir’e, Yeşillerin -Avrupa Parlamentosu mensuplarının- 
takındıkları tavra da yine üzülmüştük, bugünkü tavra da üzülüyoruz, buna 
benzer tavırlara da üzülürüz. Biz, 22 milyon kilometrekareye yayılmış bir 
Osmanlı Devletinin varisi olduğumuzu biliyoruz ve dünya da bunu biliyor.

ALİ DİNÇER (Ankara) - Osmanlıya hakaret ediyorlar...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bizim, şu gösteri 
içerisinde, şu bölünmüşlük içerisinde olmadığımıza da inanıyorum; çünkü, 
her birimiz, aynı milletin, aynı bütünün mensuplarıyız.

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Hayrını görün...

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Osmanlının torunu gereğini 
yapar...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Türkiyemizi 
güçlü yapacağız; hep beraber güçlü yapacağız.

Havayı bozarak, Türkiye’de bir kaos varmış, yanlışlık varmış, hakaretler 
varmış gibi bir durum ortaya getirerek, lütfen, kendi benliğimizin dışına 
çıkmayalım. Zannedilmesin ki, bu tip sözlerle ve laflarla, Hükümette bir çatlak 
meydana gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, tam bir uyum halinde 
icraatına devam edecektir. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Hiç gitmediğimiz diyarlardır Afrika ülkeleri, bugün başkentlerini 
bilmediğimiz ülkelerdir. Oralarla olan münasebetlerimizi sıklaştırmak, 
Türkiye’nin menfaatınadır. Bakınız, Mandela’ya Atatürk Barış Ödülünü 
verdik. Mandela bunu reddetti; ama, bugün, Güney Afrika’nın başında. Şimdi, 
Mandela dolayısıyla, Güney Afrika’dan aldığımız o kömürü, almayacak mıyız? 
Lütfen, sapla samanı, çöpü karıştırmayınız. Lütfen, aklıselimle hareket ediniz. 
(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

ENİS SÜLÜN (Tekirdağ)-Türkiye’ye hakaret ettirmeyin...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hükümetimiz, 
büyük bir güven, inanç içinde faaliyetini sürdürüyor, sürdürecek ve 
Türkiyemize çok güzel hizmetler yapacaktır.

İBRAHİM YAZICI (Bursa) - Küçük düşürerek değil.
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KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bundan, herkes 
istifade edecek ve Türkiye, yeniden, büyük Türkiye olacak inşallah. (RP 
sıralarından alkışlar)

Ben, tekrar, teessürümün yanında, çifte standartlı düşüncelere mahal 
vermemeyi rica ediyor, yanıltılara milletimizin sürüklenmemesinin 
gerektiğine inanıyorum ve milletimizin, zaten, aklıselimi ve görüşü ve ufku 
ve arifliği bu hususu tartmaya muktedirdir. Bir ham hayaller peşinde koşarak 
bazı meseleleri polemik konusu haline getirmek, hiç kimseye yarar sağlamaz; 
Türkiyemize hiç sağlamaz.

Hepinizi, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
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Konu : İstiklâl Marşımızın Yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un Ölümünün 
60. Yıldönümü Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 07/01/1997 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; vefatının 60 ıncı yıldönümü münasebetiyle, millî 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmak için huzurunuzda bulunuyorum. 
Hükümetimiz adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Vefat tarihi olan 27 Aralıkta Meclisimiz tatilde olduğundan, tatil sonrası 
bu ilk oturumda, İstiklal Marşı şairimizi anma vazifemizi yerine getirmede 
gösterilen hassasiyet ve ilgi dolayısıyla, Sayın Başkanlığa ve Meclisimize 
teşekkürler ediyorum.

Esasında, tarihî ve millî şahsiyetlerin anılması, gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi, ülkemizde de doğum yıldönümlerinde yapılmalıdır; böylece, sevinilecek, 
onur duyulacak bir günün atmosferinde, örnek bir insana sahip olmanın 
gururu yaşanır ve kendine güven duygusu pekleşir. Güzel rastlantıya bakınız 
ki, Mehmet Akif Beyin doğumu da, 1873 yılının aralık ayının sonudur. 
Böylece, aynı zamanda, Akifimizin doğumunun 123 üncü yılını da kutlamış 
bulunmaktayız.

Mehmet Akif Bey, numune bir şahsiyet olarak yaşatmamız, yâdetmemiz 
gereken millî değerlerimizdendir. Kalabalıkları millet yapan en önemli unsur, 
millî şuurdur. Milletler, kendilerine vücut veren değerlere sahip çıktıkça, 
kimliklerini ve devlet olarak bağımsızlıklarını korurlar. Tarih sahnesinde, 
manevî önderleri, millî kahramanları ve kültür şahsiyetlerine sahip çıkan 
milletlerin yaşama hakkı vardır. Milletimiz, kendine has bir sezgiyle, kendi 
inancına, kendi hayat tarzına hor bakmayanları bağrına basmasını, sahip 
çıkmasını bilir. Milletimizin Akif Beye olan ilgisi, çok derin ve anlamlıdır. 
Ölümünün üzerinden altmış yıl geçmesine rağmen, Mehmet Akif Bey, gittikçe 
artan bir muhabbetle milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir.

Akif Bey, ömrü boyunca, milletimizin hayrına olanı söyledi ve bir eylem 
adamı olarak, söylediğini bizzat nefsinde yaşadı. Toplumun çözüm bekleyen 
yığınla meselesi karşısında, hareket ve heyecan adamı olarak ortaya çıktı. 
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Gücünü haktan alan ve bunu bir hayat tarzı haline getiren milletine inandı, 
güvendi.

“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

İnan ki, her ne demişsem, görüp de söylemişim”

diyen Mehmet Akif, her yönüyle mükemmel, dört başı mamur bir insandı. 
Üstün şahsiyeti, şahsiyetine örnek oluşturan davranışları, dostlarıyla 
münasebetleri, ideali ve ideali için yaptığı fedakârlıklar, Kurtuluş Savaşındaki 
eşsiz gayretleri, gurbet hayatı, sanatı, sanatının özellikleri, şiirimize getirdiği 
yeni yaklaşımlarıyla hayatı birçok bakımdan numunedir; alacağımız dersler ve 
öğreneceğimiz birçok hususlar vardır.

Ahlakı, huyu, tabiatı, karakteri, meşrebi, kişiliği, mizacı, yani seciyesi yüksek, 
örnek bir insandı. Nadir yetişip, insanlık âlemine armağan edilen numune bir 
şahsiyet. Beşerî zaaflardan hiçbiriyle safiyetini kirletmeden, tertemiz yaşamış 
bir zat; her yönüyle numune bir kişi.

Azim sahibi ve verdiği söze mutlaka uyan, çok çalışkan, emek verilmeden 
kazanılanı haram sayan, maddiyata değer vermeyen, milletinin parasına, 
malına el sürmeyen, dürüst, vakur, fena alışkanlıkları ve itiyatları olmayan, aile 
namusuna sahip, içki bilmez; güreşçi, atlet, İstanbul Boğazını yüzerek geçecek 
derecede yüzücü, sporcu; Fransızca, Farsça ve Arapçayı çok iyi bilen, hem âlim 
hem sosyolog hem şair, kâmil bir insan. Kuvvet önünde eğilmez, zorbalığa yüz 
vermez, istibdada, geriliğe, yolsuzluğa isyan eden bir şahsiyet; fikir ve sanata 
karşı açık kalpli ve hoşgörücü.

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Akif Beyi anlatmada örnek teşkil 
edecek birkaç olayı hafızalarınızı tazelemek için arz etmek istiyorum.

Mithat Cemal Kuntay anlatıyor:

“Meşrutiyetin ilk seneleri. Bir cuma. Adam boyu kar yağmış ve o gün, ne 
tramvay ne araba ne şimendifer ne vapur işliyor. Çapa’daki bizim eve ne sütçü 
gelmiş ne de ekmekçi ve öğlen yemeğinden sonra kapı çalındı. Biz ekmekçi 
geldi zannettik, baktık Akif gelmiş ve şaşırdım, nasıl geldiğini merak ettim. 
Beylerbeyi’nden Beşiktaş’a nasılsa bir vapur işlemişti ve ‘bu kadar’ dedi. Bu 
kadar mı dedim; ‘evet’ dedi. Beşiktaş’a geçmiş Beylerbeyi’nden ve tabiî, oradan 
Çapa’ya kadar yayan yürümüş. Nasıl yaparsın bunu dediğimde ‘nasıl yapmam; 
söz vermiştim, geleceğim demiştim; gelmeme, sözümü çiğnememe, ancak 
ecelim mâni olabilirdi’ diyor Akif.” İşte ahde vefa; işte söz; işte sözünde durmak 
ve işte bir insan örneği...
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Birinci Cihan Harbinde, Akif Bey, kız kardeşi Nuriye Hanımı Yeşilköy’deki 
evinde ziyarete gidiyor; kendisine, kız kardeşi -hemşiresi- çay ikram ediyor, 
çayın yanında kesmeşeker var; Türkiye’de kesmeşeker o aralar imal edilmiyor, 
harp sıraları ve şekerin okkası 10, hatta 15 lira. Nuriye Hanıma “nereden 
buldun şekeri” diyor. “İaşe Nezaretinde ya enişten, o getirdi” diyor. Çayını 
içmiyor kalkıyor; artık, ölene kadar eniştesine kırgındır, küskündür ve bir daha 
görüşmemiştir. İşte helal-haram kavramı; işte milletin hakkını düşünme...

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden, siyasî tarihimizin 
yüz akı Birinci Meclisimizde Burdur Milletvekilidir; yazmış olduğu İstiklal 
Marşımız büyük bir coşkuyla kabul edilmiştir ve 724 şairin katıldığı bu 
müsabaka için konulan para 500 liradır. Akif Bey, mükâfat almayacağı için, 
evvela iştirak etmemiş ve Maarif Nazırı Hamdullah Suphi Tanrıöver Beyin 

“mükâfatı almazsınız; fakat, iştirak ediniz” ricası üzerine katılmıştır ve bu 500 
liralık mükâfatı, Şarkışla Hastanesindeki yaralı gazilere hibe etmiştir. İşte, 
kendisini vatanına, milletine adamış olan önder bir şahsiyet.

Mehmet Akif Bey için tek mukaddes olan dinin yanında dil de çok 
mühimdir. Din, bütün kutsî duyguları, düşünceleri insana telkin eder. Bu 
duygu ve düşüncelerin tebliği ise, dil vasıtasıyla olur.

Mehmet Akif Ersoy, ömrünü, yüksek bir ideal peşinde, inanç ve cihat ruhu 
içerisinde geçirdi. Üstadın Asım’daki şu beyitleri bize ne güzel istikametler 
göstermektedir:

“Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hattâ, boğarım...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım!

Üçbuçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;

Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam. 

Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle.

Yumuşak başlı isem, kim dedi, uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum.

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
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Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam, aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...”

BAŞKAN - Sayın Bakanım, son dakikanız...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Peki efendim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nitelikli insan zenginliği, en büyük 
hazinemizdir. Tarihî şahsiyetlerimize sahip çıkar, onları yaşatırsak ve onların 
yaşayışıyla yaşarsak, hem borcumuzu öder hem de geleceğimizi teminat altına 
almış oluruz.

Vefatından sonra, giderek yüklendiğimiz görev bilinciyle, Mehmet Akif ’e 
uygun anma törenleri yapıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, 1 dakika içerisinde lütfen...

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Çeşitli kurum 
ve kuruluşlar, bu sahada çeşitli etkinlikler düzenledi; Kültür Bakanlığımız da, 
İstanbul’da, Ankara’da ve yurdun her yerinde etkinlikler yaptı.

Bu arada, Ankara’daki etkinliklerde, Tacettin Dergâhında yapılan törende, 
Tacettin Dergâhı çevresinin Meclisimiz tarafından ele alınması gereken bir 
çevre olarak düzenlenmesi ve tarihimize, geleceğimize mal edilmesi gereği 
üzerinde durduk. Bu, bir kanun meselesidir ve inşallah, Tacettin Dergâhı 
ve çevresi, Meclisimizin bir kanun tasarısını kabul etmesiyle, çıkacak ek 
bir kanunla, bize layık bir noktaya ulaşacak ve İstiklal Marşı parkımızı 
gerçekleştirmiş olacağız.

Hepinizi saygıyla selamlıyor; aziz şehitlerimizi, hayatını milletimizin 
hizmetine vakfetmiş değerli insanlarımızı şükranla anıyor ve Allah’tan 
rahmetler diliyorum. (Alkışlar)
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Konu : Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, İlköğretim 
Müfettişlerinin Sorunlarına İlişkin Gündem Dışı Konuşması 
Dolayısıyla

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 07/01/1997 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Kayseri Milletvekili Sayın Memduh Büyükkılıç 
Beyin gündemdışı konuşması üzerine, Hükümet adına cevap vermek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.

İlköğretim müfettişlerimizin sorunları hususundaki beyanlarına iştirak 
ettiğimizi ve bu sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakta 
olduğumuzu, iyileştirme çalışmalarını ve sorunların giderilmesi için icap 
edenleri yapma kararında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri, eğitim öğretim hizmetleri 
sınıfında olup, yetki görev ve sorumlulukları, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelikle 
belirlenmiştir. Ülke genelinde, en küçük yerleşim birimine kadar yaygınlaşmış 
kurumlarda görev yapan yaklaşık 400 bin personel ilköğretim müfettişlerince 
denetlenmekte ve bunların işbaşında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Çok 
yaygın bir sahada ve çok geniş bir ölçüde hizmet vermekte olan ilköğretim 
müfettişlerimizin sorunları hususunda gereken iyileştirmeleri yapma ve bu 
sorunları giderme hususundaki gayretimizi tekrar ifade etmek istiyorum. 

İkazları ve beyanları dolayısıyla değerli milletvekilimize teşekkürlerimi 
sunuyor, Yüce Heyetinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum efendim. (RP, DYP 
ve ANAP sıralarından alkışlar)





43

Gündem Dışı Konuşmalar

Konu : İstanbul Milletvekili A. Ziya Aktaş’ın, Kültür Bakanlığındaki 
Bazı Uygulamalara İlişkin Gündem Dışı Konuşması 
Dolayısıyla

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 56 
Tarih : 06/02/1997 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Ziya Aktaş’ın, Sayın 
Semavi Eyice hakkında, basında çıkan yazılar, medyada çıkan haberler 
ve değerlendirmeler üzerine burada vaki konuşmasına... (DSP ve CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sükûnetle dinleyelim. Buyurun 
Sayın Bakan. 

ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - Televizyonlardan dinleme şerefine 
ulaştık zaten. 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - ...cevap vermek 
üzere huzurunuzdayım. 

Benim kullandığım bir deyimin aşağılama olarak değerlendirilmesi, 
anlaşılması ve algılanması, bir kanalda bunun, aynı sahnenin, yönlendirme 
maksadıyla, üst üste beş defa gösterilmesinin neticesidir. Eğer, siz, benim 
konuşmamın tümünü incelerseniz, ortada bir aşağılamanın olmadığını, 
hakaret kastımın katiyen bulunmadığını anlarsınız. Böyle bir anlamaya 
meydan verildiği için, öncelikle üzüntümü ifade ediyorum. (DSP sıralarından 

“kefaretini ödeyin” sesleri) Kefaret diye bir hadise yok; lütfen dinleyiniz. 

Ortada maksadın aşılması olarak bir değerlendirme mevzubahistir; 
yoksa, bir ilim adamına veya herhangi bir insana hakaret veya aşağılama, ne 
inancımızda ne inancımda ne kültürümüzde ne yapımda mevzubahis değildir. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Ali Fuat Başgil Hocanın bir kitabında -Esas Teşkilat Kitabında- dipnotu 
var, diyor ki: “İsviçre’de ne cumhurbaşkanısınız ne de çöpçü; birinizin elinde 
kalem, imza atarsınız, öbürünüzün elinde süpürge, sokağı süpürürsünüz; ama, 
mesai bittiğinde biri kalemini bırakır, biri süpürgesini; sokakta, 9 ay 10 günde 
doğmuş insansınız.” Sıfatı ne olursa olsun, yaratılmışların en şereflisi olan 
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insana, hiçbir şekilde, hakaret etme -hâşâ huzurdan- küfür veya sövme gibi, 
aşağılama gibi bir durum, benim için, bizim için, insanımız için, milletimiz 
için mevzubahis değildir. Burada bir gayret görüyorum; fuzulî bir gayret 
görüyorum, yapay bir gündem oluşturma gayreti görüyorum. 

Karabük il divanı toplantısında, sadece partililere açık, basına kapalı, 
halka kapalı bir toplantıda, Taksim camiî sorulduğunda, yapılmış olan bir 
konuşmanın uzantısıdır; asla, Sayın Eyice’yi aşağılamak değildir. Eyice’nin 
ilmî tarafını biliyorum; Bizans araştırmalarında, Bizans sanat tarihinde 
otorite bir isim olarak hizmet vermiş, 73 yaşında, kurullarımızda 35 sene 
çalışmış bir zat. Kendisi, 19 Ekim günü müddeti bittiği için ve mazeretiyle 
ayrılma durumunda olduğunu ifade etti. Onun ifadesinden sonra, vazifesine, 
yönetmeliğin maddesi, mevzuatın icabı olduğu için, yeni üye atanana kadar, 
yeni atanan üyenin göreve başlama tarihine kadar yine devam etti. Yerine 
gelen kişi de, genç, 1974’te güzel sanatlardan mezun olmuş bir mimar ve 
sanat danışmanı, epey eserleri olan kıymetli bir insan. Nasıl Sayın Eyice 
1958’de girmişse, 1974 mezunu olan yeni bir elemanımız da, bu sene kurulda 
vazife aldı. Kurulda vazife alma, öteden beri devam eden usulle, hükümetin 
gönderdiği -Bakanlığın gösterdiği- üç üye, üniversiteden gelen iki üye tarzında 
devam edip gitmektedir. Burada, bir hadise ortaya koyma isteğinin uzantısını 
görüyorum ve kavgacı bir toplum olmada, her hadiseyi değerlendirme ve sunî 
gündem meydana getirme gayretini görüyorum. 

Taksim hadisesi, Taksim camii meselesi, sadece bir partinin, bir Refah 
Partisinin hadisesi değildir, topyekûn milletin hadisesidir ve kırkbeş senelik 
tarihe sahiptir, maziye sahiptir; rahmetli Adnan Menderes’ten başlayan 
bir gelişmedir. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in 
Başbakanlık yaptığı dönemde, mayıs ayında ve temmuz ayında Hükümetin iki 
kararnamesi vardır ve bu kararnamelerin altında, şu anda Mecliste bulunan 
değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin de imzaları mevcuttur. (DSP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Konuyu saptırma! 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Fahri Korutürk’ün de imzası var. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, sessizce dinleyelim. Sayın Bakan, 
siz devam edin. 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bitiriyorum. 

Efendim, mesela, Sayın Süleyman Demirel’in Başbakanlığında, Köksal 
Toptan, Ekrem Ceyhun, Turgut Toker, Hasan Ekinci, Esat Kıratlıoğlu, Sümer 
Oral, rahmetli Tevfik Koraltan gibi, o günün Kabinesinde görev almış zatların 
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ve Cumhurbaşkanı Vekili olarak rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil Beyin 
imzaları var. 

1977 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu karar veriyor “Taksim’de cami olur” diye; 
o devirde, Başbakan, yine Sayın Demirel’dir; arkasından, Sayın Ecevit geliyor; 
Kurulun kararına, Sayın Ecevit’in Kültür Bakanı imza atıyor ve Sayın Ecevit 
imza atıyor. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisinden, 
ANAP’tan, AP’den, DYP’den ve Refah Partisinden bütün milletvekilleri ve 
bütün vazifelilerin imza attığı bir hadisedir. 

Taksim’deki cami hadisesinden dolayı yola çıkarak, söylenmiş bir deyim 
meselesini bir hakarete vardırmanın yanlışlığını tekrar ifade ederken, 
Taksim’deki cami meselesinin bir polemik konusu yapılmasının, yine aynı 
gayretlerin, sunî gündem meydana getirme gayretlerinin sonucu olduğuna 
inanıyorum. 

İSMET ATALAY (Ardahan) - Siz getiriyorsunuz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Konuyu saptırıyorsunuz. 

METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Bakan, konuya gel, konuya.. 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Şurada, rahmetli 
Turgut Özal’ın dahil olduğu bir listede, danışma kurulu üyelerinin, mütevelli 
heyetin isimleri var; mesela -alfabetik olarak da dizilmiş- Halit Narin, Hüseyin 
Bayraktar, İbrahim Cevahir, İbrahim Bodur, Sabri Ülker, Saffet Ulusoy, Orhan 
Keçeli, Osman Şıklar, Ömer Dinçkök, Rahmi Koç, Raif Dinçkök, Vehbi Koç, 
Vefa Poyraz, Yalım Erez... (CHP sıralarından “Kim bunlar” sesleri) Velhasıl, bu, 
hangi partide olursa olsun, Türkiyemizin bütün insanlarının, inançta birleşme 
şuuru içerisinde emek verdiği bir hadisedir. 

1806 yılında orada yapılmış bir Taksim kışlasında, zaten, cami vardı ve 
Ruslar, 1877’de, Aya Trinada diye bir kilisenin yapılmasını şart koştuklarında, 
devletimiz Osmanlı “orada bir de cami yapacağız” demişti; 1877’de, bundan 
120 sene evvel... 

TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Osmanlının yapamadıklarını siz mi 
yapacaksınız?! 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Taksim’de, 1 100 
kişi istiaplı, 960 metrekarelik üç tane mescit var -600 bin yerleşik, 2 milyon 
hareketli nüfus var- ihtiyaca yetmiyor ve cuma günleri, millet, dışarıda 
namaz kılma durumunda oluyor. Eğer, o dışarıda olan insanlar gibi, orada, 
gazetelerin üzerinde namaz kılma durumunda kalıp, kaldırımlarda sıkışmış 
olsalar, oradaki ihtiyacı anlarlar. 
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MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Ne anlatmaya çalışıyorsun? 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu, sadece bizim, 
bir partinin meselesi değildir. Taksim camii hususunda, Sayın Eyice’nin menfi 
bir görüşü mevzubahis değildi. (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Cami deyince niye kızıyorsunuz?! 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Orada, su 
sarnıcının olduğu noktada değil, gezi yerinde olma noktasındaki bir kararı 
vardı. İster orada olsun, ister Taksim’de olsun, böyle bir eserin ortaya çıkmasını, 
hepimiz, büyük bir iftiharla sahipleniriz. Bu, bir partinin hadisesi değildir. 

Sizlere, tekrar, şunu ifade ediyorum: Hepimiz, Türkiye’nin birlik ve 
bütünlüğe ihtiyacı olduğunu kabul ettiğimize göre, yapay gündemlerle ortamı 
bozmanın... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bozan sizsiniz.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - ...yanlışa 
götürmenin hiçbirimize yararı olmayacağını hep kabul ettiğimize göre, lütfen, 
olmayanları, muhalleri varsaymayalım, muhalleri farz etmeyelim. Yoksa, 
dediğim gibi, ben, elbette ki, bir hakareti, değil bir profesöre, herhangi bir 
insana yapmanın yanlışlığına inanan, o inançta olan bir insanım. Kesinlikle 
böyle bir kastım olmadığını yeniden ifade ediyorum. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN ( Balıkesir) - Yalan söylüyorsunuz Sayın 
Bakan!.. 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bize, kardeşliğin 
ve iyi gözle bakmanın, iyi kulakla dinlemenin gerektiğine inanıyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Profesör sizin dediğinizi demiyor ama!.. 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu inancımı 
tekrar ederken, mübarek Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyor, hepinize 
engin saygılarımı sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkışlar)



47

Gündem Dışı Konuşmalar

Konu : İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Kabulünün 76. Yıldönümü Münasebetiyle

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 67 
Tarih : 12/03/1997 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimizce 
kabulünün 76 ncı yıldönümü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyorum. 
Hükümetimiz ve şahsım adına, böyle bir günde huzurunuzda olmanın 
bahtiyarlığı içerisinde, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Millî marşlar, bayraklar gibi, devletlerin sembolüdür. İstiklal Marşımız, 
henüz, daha İstiklal Savaşımız neticelenmeden kabul edilmiş olan bir marştır 
ve çok sıkıntılı günlerde, milletimize ve ordumuza ruh, iman ve güç veren bir 
metindir.

İstiklal Marşımızın kabulü, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gerçekleşmiştir. Merhum Akif, ilk müsabakaya katılmamıştır; zira, 

“ortaya konulan maddî bir menfaat karşılığında millî marş yazılmaz” demiştir.

Millî şairimiz, hepimizin örnek alacağı, örnek ve lider bir şahsiyettir; hayatı, 
yaşayışı, karakteri, seciyesi, ilmi seviyesiyle örnek teşkil eden bir zattır.

Doktor Rıza Nur Beyin Maarif Vekilliği sırasında başlatılan bu çalışma, 
bîlahara, Hamdullah Suphi Tanrıöver Beyin Millî Eğitim Bakanlığı 
sırasında neticelendi. Akif, Maliyenin ayırdığı 500 lirayı, Şarkışla’daki yaralı 
gazilerin masrafları için hibe etti. Kendisinin paltosu olmadığı, arkadaşının 
yağmurluğuyla Meclise gelebildiği halde, Akifimizin yapmış olduğu bu 
insanlık örneği jest hepimize örnek teşkil etmelidir.

Milletimiz, İstiklal Savaşımızı, bütün emperyalist güçlere karşı çok büyük 
özveriyle gerçekleştirmiştir ve bunu gerçekleştirmede, iman gücünün, inancın 
çok büyük tesiri olmuştur. Bütün devletlerin yüklendiği Türkiye’nin, bütün 
dünyaya karşı böyle bir zafere kavuşmasının reçetesi, inancı, imanı, örfü, âdeti, 
ananesine bağlılığı olmuştur ve öyle neticelenmiştir.

Savaşın ruhunu, gaye ve hedefini dile getiren bir şiirin İstiklal Marşı olarak 
kabul edilmesi, sadece o gün için değil, bugün de, yarın da bize yol gösterici 
olacak bir metindir. Zira, Anayasanın başlangıcında da anayasal bir metin 
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olarak kabul edilmiş ve değiştirilemez hükümler arasında İstiklal Marşımız 
sayılmıştır. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy Beyin dediği gibi, inşallah, Türk 
Milleti ebediyete kadar devletini devam ettirecek ve bir daha İstiklal Marşı 
yazmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaktır.

İstiklal Marşımız, milletimizi millet yapan değerlerin yüksek bir heyecan 
ve hissiyatla dile getirildiği eşsiz bir metindir ve sadece normal törenlerde 
okunacak bir marş da değildir -Sayın Başkanımızın dediği gibi, biraz sonra, 
her grup ikişer kıtasını okuyacağına göre- her kıtasından ders alınacak olan, 
her mısraı apayrı bir destan olan yol gösterici bir metindir; bir anayasa metni 
gibidir ve bir destandır.

Büyük bir devletin torunları olarak, ahfadı olarak, bu Mecliste, bizi, yine, 
bütünleştiren böyle bir marş, böyle bir metin, böyle bir eserle karşı karşıyayız 
ve bütün gruplarımız, rahmetli Akif ’in 27 Aralıktaki anma gününde olduğu 
gibi, yine aynı fikir etrafında, yine bir bütünlük ve sevgi yumağı halinde 
kendisini burada temsil ettirecektir.

Toplumumuzun içinde sıkıntılar olsa dahi, milletimizin bütünlüğü, birliği 
ve geleceği mevzu bahis olduğunda, bir bütün halinde hareket ettiğimizi her 
zaman gösterdik ve göstereceğiz. Zira, kökü çok eskiye dayanan bir devletin 
devamıyız, kuruluş tarihi 1299’a uzanan bir büyük devletin bir cihan devletinin 
devamıyız, Osmanlı’nın torunlarıyız. Düşününüz ki, dünya nüfusunun 
548 milyon olduğu dönemde, 20 milyon kilometrekarelik bir sahada, 100 
milyon nüfusa hitap eden bir devletin temsilcileriyiz ve o maziden gelen 
hasletlerimizle, o maziden gelen geleneklerimiz ve göreneklerimizle, geleceğe 
ümitle yürüyoruz ve yürüyeceğiz.

O noktadan, İstiklal Marşımız, sadece bir anın, bir savaş arasının duygusu 
değil, topyekûn bir tarihin, geçmişin, bugünün ve geleceğin yol göstericisi olan 
bir metindir.

Böyle bir metnin kazanılmasında ve kazandırılmasında emeği geçenleri, bu 
vesileyle, tekrar, hürmetle ve rahmetle yad etmek, hepimizin boyun borcudur.

Kültür Bakanlığımız, millî kültürümüzün yaygınlaştırılması, geliştirilmesi 
ve ilerletilmesi için gereken çalışmaları yapmakla mükellef kılınmıştır; kuruluş 
kanunumuzun gereği budur. Bu gereği yerine getirmek için, millî kültürümüzü 
esas kabul eden, evrensel değerlerle bütünleştiren bir çalışmanın içerisinde, 
gereken faaliyetleri sürdürüyoruz.

Bu cümleden olmak üzere, Millî Marşımızın kabul yıldönümünde de, 
bugün, Türkiyemizdeki bütün illerimizde, ilkokullar, ortaokullar ve liseler 
arasında, Millî Marşımızı güzel ezbere okuma yarışması tertip ettik. Millî 
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Kütüphanemizde, Ankara’daki merasimimizi tamamladık. Büyük bir katılım 
oluyor ve yurt sathında, gençlerimiz, geleceğimiz demek olan genç talebelerimiz, 
büyük bir vecd ve aşkla ve şevkle, İstiklal Marşımızın yarışmasına katıldılar. Bu 
yarışmayı, İstanbul’da, 27 Aralıkta yapmıştık; 3 050 okul katıldı, 11 800 talebe 
iştirak etti ve bunların 270’i dereceye girdi. Her kazada, her okulun birincisi, 
ikincisi, üçüncüsü seçildi. Bunlar arasında, mesela, bir Ermeni talebe kızımız 
Lory, bir Rum kızımız, Rum ilkokulundan Aleksandra, körler okulundan bir 
ortaokul talebesi, büyük vecd içerisinde ve büyük bir başarıyla Marşımızı 
okudular. Bütün yurt sathında, benzeri bir tabloyu, bugün, Türkiyemiz yaşadı.

Bize düşen, millî birlik ve bütünlüğümüzü sağlamada en mühim unsur olan 
manevî değerlerimize sahip çıkmaktır, millî değerlerimize sahip çıkmaktır, 
millî ve manevî hayatımızı ayakta ve diri tutmaktır. Kültür sahibi olmanın 
gereği budur ve eğer bu kültüre sahip çıkmazsak, milletimizin değerlerine 
sahip çıkmazsak, o takdirde, şahsiyet fukaralığıyla karşı karşıya kalırız; hatta, 
şahsiyet yokluğuna duçar oluruz; o takdirde de, asimile olmak gibi bir durum 
mevzubahis olur. Onun için, bu ve benzeri vesilelerle, Kültür Bakanlığımız, 
millî kültür sahasında, gereken faaliyetlerini, icap ettiği ölçüde sürdürecek 
ve devam ettirecektir. Bu vesileyle, desteğini esirgemeyen bütün kamu 
görevlilerine ve Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarına ayrıca teşekkürlerimizi 
sunmak istiyorum.

İstiklal ve hürriyet, milletimizin temel değerlerindendir, yapısının icabıdır. 
Esareti ve köleliği kabul etmeyen bir yapıya ve bir bünyeye sahip bir milletin 
mensubuyuz. Esasında, hürriyet, doğumla insana verilen tabiî haklardandır. 
Hür olmak, insanın doğuştan sahip olduğu bir haktır, O hürriyeti engelleyici 
herhangi bir tedbire tevessül etmek, gerek hukuka gerekse insanlık haysiyetine 
ve onuruna aykırı bir hadisedir. Fert olarak bunu kabul etmememiz, neticede, 
millet olarak ve devlet olarak da kabul etmememiz sonucuna bizi götürür. 
Despot düşüncelerle ve yönlendirici, normatif değerlerle hareket ettirici 
düşüncelerle toplumu ileriye götürmek mümkün değildir. Toplumun önünün 
açılması, ancak, ona, hürriyet ve istiklal, istikbal tanıyarak, düşüncesini hür 
bir şekilde ifade etme hakkını tanıyarak gerçekleşebilir; bu, milletimizin 
yapısında ve dokusunda vardır, var olmaya devam edecektir ve bu devam 
ettiği müddetçe de, ülkemiz, ileriye, daha ötelere doğru ulaşacak ve Türkiye, 
misyonuna kavuşmuş olacaktır.

Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’u anarken ve İstiklal Marşımızın kabulü 
yıldönümünde konuşurken, bunları da ifade etmeyi bir görev olarak telakki 
ettim ve bu sözlerimle, Yüce Meclimizle aynı fikir ve düşüncede olduğumu da, 
müsaadenizle, kabul ettiğimi ifade etmek isterim.
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Millî günlerimizde nasıl berabersek, her meselemizde yan yana ve beraber 
olduğumuz inancı içerisindeyiz. Elbette ki, detaylarda, tali meselelerde ve 
güdülecek olan yollardaki, politikalardaki tespitlerde farklılıklar olabilir; ama, 
bu, nihayetteki hedefi değiştirmez. Hepimizin hedefi, merhum Akif ’in İstiklal 
Marşımızda söylediği gibi, ilelebet Türkiyemizin yaşaması, bayrağımızın 
dalgalanması, ezanımızın, minaremizin sessiz kalmaması, arşa doğru şahadet 
parmağı gibi yükselmesidir. Türkiyemiz, bu şekilde kalkınacak, gelişecek ve 
çağı aşacaktır.

Bu duygularla hepinizi tekrar hürmetle selamlarken, İstiklal Savaşımızda 
ve daha önceki muharebelerde şehit olmuş bütün şühedamızı, devletimiz 
için her sahada hizmet vermiş olan değerli büyüklerimizi tekrar rahmet 
ve minnetle anıyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor; bütün siyasi 
partilerimize, Hükümetimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. (RP, DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar)
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Meclis Araştırması Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 Arkadaşının Yurt 
Dışında Açılan Temsilcilikler ve Buralarda Görevlendirilen 
Personel ile Çeşitli Nedenlerle Yurt Dışına Gönderilen Kamu 
Görevlilerinin Nicelik, Nitelik ve Malî Yüklerinin Bütün 
Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
Önergesi Münasebetiyle  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 4 
Tarih : 08/10/1996 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan ve 24 
arkadaşının verdiği önerge dolayısıyla huzurunuzda bulunuyorum.

Türkiyemizin yurtdışında tanıtımı için kurulu bulunan organizasyonun, 
ataşeliklerin ve müşavirliklerin önemi hepinizce malumdur. Tabiî ki, 
Türkiyemiz, bir köy halini almış olan dünyada kendi tanıtımını en güzel bir 
şekilde yapmalıdır. Bizim İstanbulumuzun nüfusundan az nüfusu olan bir 
Avusturya’nın, dünyanın her gelişmiş ülkesinde gerekli tanıtma birimleri açtığı 
hepinizce malumdur. Mesela, Avusturya’nın, Türkiyemizde, okulu, kültür 
merkezi, lisan kursları, müşavirlikleri, ataşelikleri vardır. Bu, bütün gelişmiş 
ülkeler için aynen varittir.

Sayın İnan’ın vermiş olduğu misaller, bu mevzudaki elzemiyeti değil, 
aksaklıkları tespit eden misallerdir. Zannediyorum, hepimiz, temsil hususunda, 
ataşelik ve müşavirlikler kurulması hususunda hemfikiriz; fakat, aksamaların 
giderilmesi de, tabiî ki, hepimizin ortak isteğidir.

Bu araştırmanın yapılmış olması, bu noktada, temsilin, uygun ve yapılması 
icap edecek tarzda yürütümünü sağlayacaktır. Bu açıdan baktığımızda, bu 
araştırmanın gerekliliğine inanıyoruz; tanıtma müessesemizin, gerektiği 
ölçüde, rasyonel tarzda ve icap eden seviyede olabilmesini temine yarayacak 
olduğu inancındayız ve bakımdan, bu teklifi desteklediğimizi beyan etmek 
istiyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar)
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BÖLÜM VI

SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ 
ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, Keban Barajından 
Elazığ’a İçmesuyu Getirilip Getirilemeyeceğine İlişkin Sözlü 
Soru Önergesi Münasebetiyle  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 4 
Tarih : 08/10/1996 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Elazığ Milletvekilimiz Sayın Ahmet Cemil Tunç 
Beyin, daha önceki hükümetler döneminde sorduğu soruya cevabımızı arz 
ediyorum.

Elazığ İli içmesuyu gereksinmesinin karşılanmasına ilişkin çalışmalar 
1053 sayılı Yasa gereğince Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
sürdürülmektedir ve bu konuda bakanlığımızca bir çalışma yapılmamaktadır. 
Ancak, belediyesinin İller Bankası Genel Müdürlüğüne başvurusu üzerine 
gelişme alanlarına ait içmesuyu dağıtım şebekesi bankaca projelendirilerek 
onaylanmış ve tesis inşaatı, 1996 yılı yatırım ön programına teklif edilmiştir.

Arz ediyorum.
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, Elazığ Arıcak-Palu 
Yoluna İlişkin Sözlü Soru Önergesi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 4 
Tarih : 08/10/1996 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Elaziz Milletvekilimiz Sayın Ahmet Cemil Tunç 
Beyin, daha önceki hükümetler döneminde vermiş bulunduğu sözlü soru 
önergesini cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım.

ÖNDER SAV (Ankara) - “Elaziz” diye bir vilayet yok Sayın Başkan.

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - 38 kilometre 
uzunluğundaki Palu-Arıcak yolu 1996 yılı yatırım programında yer 
almamaktadır; söz konusu yolun proje çalışmaları tamamlanmış olup, yapımı 
için gerekli proje bedeli, 1996 yılı birim fiyatlarıyla 424 milyar Türk Lirasıdır. 
Palu-Arıcak yolu il yolları global listesi projesi kapsamında, 1996 yılı yatırım 
programı tasarısına teklif edilmiştir; ancak, söz konusu tasarının karayolları 
toplamındaki ödenek talebi 71 trilyon mertebesinde olup, bu talebe karşılık 
1996 yılı için, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığınca ayrılan yatırım tutarı, sadece 20.9 trilyon Türk Lirasıdır. Son 
derece yetersiz olan bu yatırım ödeneği, içerisinden, ihale edilmiş olan yollara 
dahi yeterli ödenek verilememiştir. Bu şartlarda Palu-Arıcak yolunu, yatırım 
programına yeni iş olarak almak mümkün olamamıştır.

Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı da, son birkaç yılda olduğu 
gibi, 1996 yılında da, programa yeni iş alınmasını uygun görmemektedir. 

Bilgilerinize arz ediyorum. 
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, Elazığ 
Maden-Alacakaya Yoluna İlişkin Sözlü Soru Önergesi 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 4 
Tarih : 08/10/1996 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; daha önceki hükümetler döneminde Sayın Ahmet 
Cemil Tunç Beyin vermiş olduğu soru önergesini cevaplandırmak üzere 
huzurunuzdayım.

Maden-Alacakaya yolu, köy yolu niteliğinde olup, Karayolları Genel 
Müdürlüğü yol yapım ve bakım faaliyetlerini belirleyen 5539 sayılı Kuruluş 
Kanunundaki yol tanımlarına uymamaktadır. Halen 60 bin kilometre 
uzunluğundaki yol ağında, yetersiz olan ödeneklerle yapım ve bakım 
faaliyetleri sürdürülmekte olduğundan, bugün için yol ağını genişletecek ilave 
yolların ağa dahil edilmesi mümkün olamamaktadır.

Söz konusu yolun yapım ve onarımı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Arz ediyorum efendim.
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Karayolu Üzerinde 
Bulunan Bazı Kavşaklara İlişkin Sözlü Soru Önergesi 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 4 
Tarih : 08/10/1996 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın, 
daha önce sormuş bulunduğu soru önergesini cevaplandırmak üzere 
huzurunuzdayım.

Haymana-Gölbaşı ve Gölbaşı Belediyesi önündeki kavşaklar, 
sinyalizasyonlu hale getirilmişlerdir. Her iki kavşağın köprülü kavşak olarak 
projeleri mevcuttur; ancak, bugünkü ödenek koşullarında yapım programına 
alınamamışlardır.

Bilgilerinize saygıyla sunuyorum.
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın’ın, Ordu-Sivas- 
Mesudiye-Dereyolu Karayolunun Yapımına İlişkin Sözlü 
Soru Önergesi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 4 
Tarih : 08/10/1996 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Olgun Akın’ın 
daha önceki hükümet döneminde vermiş bulunduğu sözlü soru önergesine 
cevap vermek üzere huzurunuzdayım.

Koyulhisar-Mesudiye-Ulubey-Ordu yolunun Karayolları 16 ncı Bölge 
Müdürlüğü hudutları dahilinde kalan Suşehri-Reşadiye ayırım Koyulhisar-
Mesudiye arası önceki yıllarda projeli olarak yapılmış ve sathî kaplama olarak 
trafiğe açılmıştır.

Ayrıca, Ordu-Ulubey ayırımı Çambaşı il yolunun projesi hazır olup, 1996 
yılı yatırım programında yer almamaktadır. İleriki yıllarda yeterli ödenek 
temin edilebildiği takdirde programa alınarak yapımına çalışılacaktır.

Ordu-Gölköy-Mesudiye devlet yolunun standart yükseltme çalışmalarına 
yönelik fotogrametrik harita alımları yapılmış ve proje çalışmalarına 
başlanmıştır. Bu yolun programa alınması konusu da ileriki yıllarda alınacak 
olan ödenekler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Arz eder, saygılarımı sunarım.
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın’ın, Ordu İl Kültür 
Merkezi İhalesine ve Kütüphane Hizmet Binalarına İlişkin 
Sözlü Soru Önergesi Münasebetiyle

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 07/01/1997

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Olgun Akın’ın 
yönelttikleri soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Ordu kültür merkezi yapımı, yatırım programımızda yer almaktadır. Bu yıl 
içinde ihalesi planlanmıştır. Tasarruf genelgesi sebebiyle 1996 yılında ihalesi 
yapılamamıştır. 

Ordu Ulubey ve Kumru İlçelerinde kütüphane binası yapımı, Bakanlığımız 
1996 yılı yatırım programı tekliflerimiz arasında idi; yine, 1997 yılı teklifleri 
içerisinde de yer almıştır ve 1997 yılında bu yapımın gerçekleşmesi için 
gereken ifa edilecektir.

Ordu-Fatsa-Bolaman Kademoğlu Konağı, gayrimenkul, Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun kararıyla korunması gerekli eski eser olarak tescil 
edilmiş ve Bakanlığımıza devri uygun görülmüştür. Devir şartlarına ilişkin 
hazırlanan protokol, Bakanlığımız ve Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında 
imzalanmıştır.

Anılan protokol kapsamında, Kademoğlu Konağı, kültürel ve sosyal 
fonksiyon verilmek üzere, bakım, onarım ve restorasyonu ile çevre düzenlemesi 
yapılması için Bakanlığımıza 49 yıllığına devredilmiştir. Konağın restorasyonu 
için 8 milyar 260 milyon 870 bin lira keşif bedeliyle ihaleye çıkılmış, 15.12.1993 
tarihinde 4 milyar 923 milyon 478 bin 920 lira ihale bedeliyle ihale gerçekleşmiş 
ve 31.12.1995 tarihi itibariyle yüzde 10 fizikî gerçekleşme sağlanmıştı. 1996 yılı 
ödeneği olan 10 milyar da harcanmış olup 1997’de yatırım devam edecektir.

Halen 289 tek memurlu kütüphane bulunmaktadır. Bunlardan 38 
kütüphanede hizmetli görev yapmaktadır. 251 kütüphanede -Nisan 1996 tarihi 
itibariyle- hizmetli bulunmamaktadır. Başbakanlık Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğünce kadro ihdas edilemediğinden bulunmamaktadır ve 
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kadro temin edildiği takdirde bu ihtiyaç giderilecek ve kütüphanelere gerekli 
kadro verilecektir.

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)



69

Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay’ın, Ağrı’nın Hamur 
İlçesine Endüstri Meslek Lisesi Açılmasının Düşünülüp 
Düşünülmediğine İlişkin Sözlü Soru Önergesi Münasebetiyle

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 07/01/1997

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay’ın yönelttiği 
soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum.

1990 yılı nüfus sayımına göre, Hamur İlçesinin merkezî nüfusu 3 154’tür. 
Kurum açılması ve kapatılmasına ilişkin esaslarda ise, endüstri meslek lisesi 
açılacak yerin merkez nüfusunun en az 20 bin olması gerekmektedir. Nüfusun 
yetersiz olması nedeniyle, Hamur İlçesine endüstri meslek lisesi açılması 
düşünülmemektedir.

Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay’ın, Doğu ve Güneydoğu 
İllerinden Üniversitede Okuyan Öğrenciler İçin Öğrenim 
Kredisi Miktarının Artırılıp Artırılmayacağına İlişkin Sözlü 
Soru Önergesi Münasebetiyle

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 07/01/1997 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay’ın soru önergesini 
cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum.

Anayasamızın 42 nci ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun Kuruluşu Hakkında Kanunun 2 nci ve 14 üncü maddeleri 
gereğince, başarılı ve ihtiyacı olanlara öğrenim kredisi verilmektedir. Ayrıca, 
annesi babası ölmüş yetimlere, şehit çocuklarına ve olağanüstü hal uygulaması 
olan yörelerde kamu görevi yapan aile reislerinin çocuklarına da, öncelikle ve 
hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan öğrenim kredisi verilmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan ve yükseköğrenim 
yapanlara öğrenim kredisinin daha fazla verilmesi yasal olarak mümkün 
değildir.

Yüce Meclise saygılar sunarım.
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay’ın, Taşlıçay İlçesinde 
Kapalı Bulunan Okullara İlişkin Sözlü Soru Önergesi 
Münasebetiyle

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 07/01/1997 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay’ın soru önergesini 
cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım. 

Taşlıçay İlçesinde öğrenime kapalı 20 köy okulundaki öğrenci sayısı 1 
027’dir. Bu çocukların eğitim ve öğrenimlerinin sağlanması amacıyla yatılı 
ilköğretim bölge okulu yapılması çalışmaları sürdürülmektedir.

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
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Sözlü Soru Önergeleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın’ın, Ordu Denizcilik 
Meslek Yüksekokulunun Kapanış Nedenine İlişkin Sözlü Soru 
Önergesi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 07/01/1997 

KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Olgun Akın’ın soru 
önergesini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilimizin bir özlemini bu soruyla ifade ettiğini beyan 
etmek istiyorum; zira şu anda Ordu İlimizde denizcilik meslek yüksekokulu 
adıyla bir okul kurulmamıştır. Ordumuzun ve Giresun’umuzun istediği bir 
üniversite vardır, onun özleminin ifadesi olarak beyan etmemiz gerekir; çünkü 
Ordu’da böyle bir okul yoktur, kurulmamıştır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum.
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BÖLÜM VII

TBMM KARARLARI ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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TBMM Kararları Üzerinde Konuşmalar

Konu : Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır’ın, Fazilet Partisi Genel 
Başkanı Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 3 
Arkadaşının, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt 
Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup 
Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili İsmet 
Önder Sav ile Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van 
Milletvekili Mahmut Yılbaş’ın, Seçimlerin Yenilenmesine 
İlişkin Önergeleri ve Anayasa Komisyonu Raporu 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 131 
Tarih : 30/07/1998 

FP GRUBU ADINA İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeler ve Anayasa 
Komisyonunun raporu hususunda, Fazilet Partimizin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım; hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Seçime gitmek, 
millete gitmek demektir ve seçim, zamanı geldiğinde yapılması icap eden, 
elzem olan, demokratik parlamenter sistemin bir gereğidir. Elbette ki, gönül, 
seçimlerin zamanında yapılmasını, Anayasada öngörülen süre neticesinde 
yapılmasını ister; fakat, ortaya çıkan zaruretler eğer seçimi gerektiriyorsa ve 
bu zaruretler Parlamento tarafından takdir ve tespit ediliyorsa, seçime gitmek 
elzemdir.

Demokrasilerde en üstün irade halkın iradesidir; hiçbir irade bunun 
üzerine çıkamaz. Bu yüzdendir ki, Meclisimizde, egemenliğin milletin olduğu 
nakşedilmiştir ve demokrasinin bu temel kaidesi “hâkimiyet milletindir” sözü 
çok öncelere, Magna Carta’lara dayanan bir sözdür ve demokrasinin alfabesi 
olan bir sözdür ve biz de, bu iradenin dışında bir başka iradenin varlığını, 
elbette ki, kabul edemeyiz.

Gönlümüz, müddeti içerisinde yapılması gereken bir seçimi istemesine 
rağmen, neden 24 Aralık 1995’ten sonra henüz müddetimiz dolmadan seçime 
gidiyoruz? Zannediyorum ki, Parlamentomuzdaki üyelerimiz de, milletimiz 
de bunu gönül hoşluğuyla karşılamıyor. Zira, belediyelerde veya diğer mahallî 
idarelerde erken seçim istemeyen bir toplumuz; ama, milletvekili seçimine 
sıra geldiğinde, maalesef, yenilen pehlivanın güreşe doymaması mı diyelim, 
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ne diyelim, hemen seçimin ertesi günü, seçimi kaybedenler, erken seçimden 
bahsetmeye başlıyorlar. Düşününüz ki, 75 yıllık cumhuriyet dönemimizde 
11 kere erken seçim yapmışız. 1982 Anayasamızdan sonra, bugünkü bu 20 
nci Döneme kadar her dönemde de erken seçime gitmişiz. Tabiî, bu noktada, 
demokrasi olgunluğuna ulaşmamış olduğumuzu, demokrasi kültürüne 
pek yatkın olamamış olduğumuzu görmek gibi bir sıkıntıyı da ifade etmek 
zorundayız. 

Türkiyemiz, henüz, kâmil manada bir demokrasiye geçebilmiş değil. 
Anayasada ifadesini bulan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kavramını 
tam manasıyla özümseyebilmiş değiliz. Eğer bunu özümseseydik, 24 Aralık 
seçimlerinden sonra, millet iradesinin gereğini yerine getirirdik ve ona göre 
bir oluşum yapardık; dünyada, demokratik sistemi tatbik eden ülkelerde 
olmayan, sadece İsrail’de olan “dönüşüm” gibi sözlere, en büyük partinin, 
grubu en büyük olan partinin Meclis Başkanlığını alması gibi hususların, 
teamüllerin devamına uygun hareket ederdik ve Parlamento aritmetiğinde 
depremler meydana getirecek, bazı değişikliklere sebep teşkil edecek 
durumlara düşmezdik. Maalesef, Parlamentomuzun, bu kısa zaman içerisinde, 
milletvekili sayısında yüzde15’lik bir değişiklik oldu; partilerinden ayrılan 
milletvekilleri oldu, başka partilere giden milletvekilleri oldu ve hepimizin 
sıkıntısına, üzüntüsüne sebep teşkil edecek bazı dayatmalar oldu. Gönlümüz, 
bunların olmamasını ister. Zira, mevcut sistemler arasında, parlamenter 
demokratik sistem, en uygun, kalkınmaya en elverişli, insan onuruna ve 
haysiyetine en münasip olan sistemdir. Demokrasi, hepinizin malumu olduğu 
üzere, bir teamüller ve tahammüller rejimidir. Eğer, teamüllere uymazsanız ve 
eğer, siz, millet iradesine tahammül etmezseniz, o zaman, dayatmacı olursunuz; 
demokrat bir yapıya, demokrat bir zihniyete ve demokrat bir kültüre sahip 
olamamış olursunuz. Bu eksikliğimizin izale edilmesi ve giderilmesi, inşallah, 
zaman içerisinde olur ve olmalıdır ve elbette ki, olacaktır. Zira, demokratik 
parlamenter sistemin dışında bir sistemin Türkiye’ye gelmiş olması, Türkiyemiz 
için, istikbalinin kararması demektir. Biz, bu yüzden, demokratik parlamenter 
sistemin yaşamasından yanayız ve bunu yaşatmak için elimizden geleni, millet 
olarak da, milletin güçleri olarak da, inşallah, devamlı olarak yapacağız ve 
takip edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki önerge, seçimlerin 1999 Nisanında 
yapılmasını öngörüyor ve bizim önergemiz de, seçimlerin, 29 Kasım 1998’de 
yapılmasını öngörüyordu. “25 Nisan 1999” tarihini içeren önerge, bilahara, 
Anayasa Komisyonunda “18 Nisan 1999” olarak değiştirildi, yani, bir hafta 
önceye alındı. Anayasa Komisyonundaki müzakerelerde, bendeniz de, 
Anayasa Komisyonunun bir üyesi olarak hazır bulundum. İkazımıza rağmen 
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“29 Kasım 1998” tarihini içeren önergemiz, en aykırı önerge -seçim tarihine en 
uzak- olmasına rağmen “daha sonra oylanmak üzere ele alınacak” denildi ve 18 
Nisan önerisi en aykırı önerge olarak kabul edildi. Fazilet Partisi olarak, -yine, 
önergemiz, Sayın Genel Başkanımızın da imzasıyla Sayın Meclise arz edilmiş 
bulunuyor- seçimin 29 Kasım 1998 tarihînde yapılmasını teklif ediyoruz ve 
Sayın Başkanlıktan da önergemizi ona göre işleme almasını talep ediyoruz.

Şimdi, dokuz ay sonrası için bir seçim... 11 kere erken seçime gitmişiz; 
ama, ikibuçuk ay evvel, üç ay evvel bu kararı almışız, daha uzun süreli bir 
erken seçim kararı hiç almamışız. Dokuz aylık bir süre; düşününüz ki, 53 
üncü Hükümetin süresinin üç katı kadar bir süre sonra seçime gitmek gibi, 
hükümet ömürlerini de katlayan bir süreyi öngörmek gibi bir tuhaf teklifle 
karşı karşıyayız. 

Erken seçim kararı alıyorsak, neden bunu bir an evvel fiiliyata döküp de 
hemen yapmıyoruz?.. Dokuz ay sonraya niye bırakıyoruz?.. Bu sualler arasında, 
Demokratik Sol Partinin lideri Sayın Ecevit’in daha önceki beyanından 
niye caydığı da var. Zira, Sayın Ecevit “I999’a kalacak olan bir seçim, 1999 
yılının kayıp yıl olmasını doğurur” demişti; doğrudur. 1999 yılının bütçesi, 
malumlarınız, 1998 sonunda hazırlanacaktır. 1999’un nisanında seçim 
yapacaksınız, ondan sonra gelen hükümete, daha önceki erken seçim yapan 
hükümetin bütçesini bırakacaksınız; neden?.. Dokuz ay önceden seçim kararı 
vereceksiniz ve bu dokuz aylık süre içerisinde seçim ekonomisi tatbik etmek 
zorunda kalacaksınız; zaten sıkıntıda olan ekonomiyi daha bir çıkmaza 
sürükleyeceksiniz; neden?..

Bugüne kadar yapılmamış böylesine bir tasarrufun, böyle bir düşüncenin 
altında acaba ne var? Hangi hesaplardır ki, böyle yanlışa iteklemektedir? 
Doğrusu, bu, çok calibi dikkat bir sualdir ve birçok sebebe dayalı olduğu 
muhakkaktır. Bu yanlıştan dönmek, zannediyorum, Meclisimizin, yerine 
getirmesi gereken bir vazifedir; o yüzden, Fazilet Partimizin, 29 Kasım 1998 
tarihinde seçimin yapılması teklifine evet denilmesini ve kabul edilmesini 
beklemekteyiz.

Tabiî, dokuz ay sonraki bir seçim bazı hukukî zorlukları da meydana 
getirmektedir. Hepinizin bildiği gibi, erken seçim kararı alınıp seçimlere 
giderken, Anayasanın amir hükmü gereği, üç bakanın hükümetten ayrılması 
gerekiyor; Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı. Anayasa, bu üç 
bakanın bağımsız olmasını ya da Parlamento dışından olmasını dert etmiş; 
ama, naçiz kanaatim, Anayasanın bu maddesi, herhalde, bir gün gelecek, 
hükümet ömrü kadar bir zaman önce seçime gidecek hükümetler olacak diye 
düşünmeyen insanlar tarafından kaleme alındı. Öyle ki, 114 üncü maddede 
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derpiş edilen hususta, erken seçimin tarihinin, şimdiye kadar zaten üç ayı 
geçmemesi göz önüne alındığı için bu hüküm konmuş. Onun müzakere 
zabıtlarında da bu husus belli.

Şimdi, dokuz ay evvelinden bir üst kamu görevlisi olan bakanı görevinden 
alıyorsunuz; fakat, ona bağlı olan kamu görevlilerinin vazifelerinden 
ayrılmasını 11 Ocak tarihine bırakıyorsunuz... Demek ki, 11 Ocak tarihine 
kadar, 21 inci dönemde Meclise gelmek isteyen kamuda görevli kim olursa 
olsun, onlar görevlerine devam edecek; fakat, bakanlar devam etmeyecek! 
İkilemi görüyor musunuz?! Acaba, bu bakanların değiştirilmesi için mi 
dokuz ay önceye alınmış bir tarih var; sebeplerden birisi de bu mu diye insan 
düşünmeden edemiyor.

Burada, seçimin başlangıç tarihine kadar göreve devam meselesinde 
Yüksek Seçim Kurulunun Sayın Başkanının bir görüşü vardı; fakat, Anayasanın 
bağlayıcı bir hükmü dolayısıyla, bu, işleme konulamıyor. Orada da, Anayasada 
bir aksama olduğu görülüyor. Anayasamızın, zaten, değişmesi gereken birçok 
hükmünden birisi de anlaşılıyor ki -bugün, önümüze çıktı- budur; bu ve 
benzeri eksikliklerin de, zaten, giderilmesi gerekir.

Gönül isterdi ki, 20 nci Dönem, bu aksaklıkları gideren, kâmil bir hukuk 
devletine Türkiye’yi ulaştıran düzenlemeleri, tanzimleri de yerine getirebilsin. 
Bilemem, önümüzdeki çalışma döneminde bunların ne kadarını tamamlarız; 
ama, ne kadarını tamamlarsak, o kadar hayırlı iş yapmış olacağımızı ifade 
etmek isterim.

Bu düzenlemeler yanında, adil, herkesin kabul edeceği bir seçimin yapılması, 
elbette ki, hepimizin de arzusudur ve bu istikamette gereken boşluk doldurmaları 
ve çalışmalarını yapmalıyız. Ne kadar birbirimize tahammül edersek ve ne 
kadar adil olursak o kadar memleketimize ve milletimize faydalı oluruz. İçinde 
bulunduğumuz konjonktür, Türkiye’nin lider ülke olmasını sağlayacak bir 
konjonktürdür; fakat, Türkiye kendi içinde, huzur ve barış içinde olmalıdır ki, 
kendi önüne konulan bu imkânlardan istifade edebilsin ve lider ülke konumuna 
gelebilsin. Birbiriyle didişen, kavga eden ve birbirini didikleyen bir toplumun 
dışa dönmesi, elbette ki, mümkün değildir. Hepimiz, bu necip milletin yücelmesi 
ve yükselmesi için çalışan insanlarız ve partilerimiz, bu istikamette hareket 
etmektedir. Birbirini karalamayan, birbirlerine tahammül eden ve ileriye bakan, 
kendi gölgesiyle dövüşmeyen insanlar olmak durumundayız. Bize düşen bu ve 
bizim misyonumuz da bu olmalıdır. 20 nci Dönemin de 21 inci Dönemin de 
elbette ki, hedefi bu olmalı ve bu hedefe doğru yürümeliyiz.

Seçimlerin yenilenmesi hususundaki karara iştirak ediyoruz. Parlamento 
aritmetiğinin değişmiş olması, milletin, yeniden, iradesini ortaya koyması ve o 
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irade istikametinde yeni bir oluşumun ve hükümetin işbaşına gelmesi elzemdir, 
bunu defeatla ifade ediyoruz; fakat, bunun, daha sonraya bırakılmasının büyük 
sakıncalar doğuracağını da ifade ediyoruz. Mutlaka, kasım ayını geçirmemek 
durumundayız ve 29 Kasımda erken seçime gitmeliyiz.

Yaz başında, nisan ayında yapılacak olan seçimde de, tarih itibariyle 
yanlışlık olduğunu ifade etmek isterim. Bakınız, Kurban Bayramı 28 Marttadır. 
28 Martta, Kurban Bayramı vesilesiyle Hicaz’a gidenlerin bir kısmı seçim tarihi 
olan 18 Nisandan sonra döneceklerdir; onlardan 5’er milyon ceza alacağız. 
Teklifin birisi de budur. Mazereti olsun ya da olmasın, 5 milyonluk bir cezayla 
derpiş ediyoruz.

Seçim, bir haktır ve seçimde oy kullanan insan, bu hakkını kullanmaktadır. 
Seçime iştirak etmemiş olmak, seçimlere katılmamış olmak, iptal rey vermek 
veya herhangi bir partiye vermek, aynı şekilde, insanların hakkıdır. Bir seçime, 
isteyerek ve bir şuur, bir irade ortaya koyarak “katılmıyorum” diyen insana 

“hayır, ille katılacaksın; gel buraya, rey vereceksin” denmiş olması, kendi 
hakkının kullanılmasına müdahale etmektir, antidemokratiktir. Bu noktadan, 
bu seçime iştirakte mecburiyeti öngören malî mükellefiyetin, külfetin ortadan 
kaldırılması da icap etmektedir.

Seçim neticelerinin hayırlara tevlit olmasını, hayırlara vesile olmasını ve 
yeni seçilecek olan parlamentonun ülkemize güzel hizmetler, iyi hizmetler 
vermesini, Fazilet Partisi olarak niyaz ve temenni ediyoruz. Seçimlerin 
olgunluk içerisinde geçmesini, adil bir ortamda, huzur içinde geçmesini 
temenni ediyoruz. Özlediğimiz Türkiye’nin meydana getirilmesinde hizmet 
verecek insanların görev almalarına vesile teşkil edecek bir seçim olmasını 
temenni ediyoruz.

Mahallî seçimlerde ve genel seçimde bu güzel neticelerin alınması, elbette 
ki, bizler gibi, hepinizin de dilek ve temennisidir. Bu temenniyi bir daha 
dile getiriyorum ve seçimin yenilenmesi kararını alanlara, Fazilet Partisi 
olarak teşekkürlerimizi sunuyor; Yüce Heyetinizi, en iyi dileklerimizle ve 
saygılarımızla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
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Konu : Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in, Konya Milletvekili 
Veysel Candan’ın, TEDAŞ Tarafından Yapılan Enerji Dağıtım 
İhaleleri ile Devir İşlemlerinde Yanlış ve Usulsüz Uygulamalar 
Bulunduğu İddialarına İlişkin Gündem Dışı Konuşması 
Dolayısıyla 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 9 
Tarih : 02/06/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
öncelikle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum; çalışmalarımızın hayırlı 
neticelere tevlit etmesini niyaz ediyorum.

Değerli Başkanın biraz İçtüzüğün dışındaki uygulamasının uzantısı olarak 
belki, sanki bir genel görüşme yapıyormuşuz durumuna düştük ve her siyasî 
parti grubunun konuşmasıyla neticelenen bir gündemdışı konuşma oldu.

Yine, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Grup Başkanvekilinin yaptığı, bence 
tavzihe muhtaç, kendi yönünden niyetini ortaya koyan konuşmasının geniş 
şekilde ifade edilmemesinden doğan yanlış anlamaları gidermenin zaruretiyle 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum.

Tabiî, gündemdışı konuşmalar kendi konusuyla sınırlıdır ve onun taşması 
ve onun neticesinde sataşmaların ortaya çıkması, hiç kimsenin istemediği 
bir husustur. Sayın Veysel Candan Beyin yapmış olduğu konuşma, TEDAŞ’a 
ait olan bir konuşmaydı; yani, Türkiye’deki elektrik dağıtımına ait olan bir 
konuşmaydı. Bu, TEAŞ’a ait, üretime ait bir konuşmaymış gibi, Sayın Bakanca, 
çok geniş bir raporun burada ifadesi tarzında uzun zaman alan bir konuşmaya 
dönüştü.

DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, 
gündemdışı konuşmaya girilirse tekrar cevap hakkı doğar.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Efendim, ben, kendi konuşmamı...

BAŞKAN - Ben, tabiî, sayın hatibin hangi konuda söz istediğini sordum...

DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, 
kendi konuşmamızı tavzih edeceksek, tekrar konuşmamız gerekecek. Bunları 
konuşmaktan kaçınmıyoruz; her zaman, bir açıkoturumda konuşabiliriz...
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İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Kâzım Bey, Sayın Bakan, ben sizi 
dikkatle dinledim...

BAŞKAN - Bakın, hangi konuda söz istediğinizi sordum; siz “diğer gruplara 
hangi konuda söz verdiyseniz, ben de onun için söz alıyorum” dediniz ve 
ben işaret ettim, dedim ki, gündemdışı konuşmayla ilgiliyse, lütfen, bu 
hususta, artık, konuşmanız için söz vermiyorum; sadece, diğer gruplar hangi 
maksatla söz aldılarsa, size de o maksatla söz veriyorum. Lütfen, bu çerçevede 
konuşmanıza devam edin efendim.

Şimdi, 1 dakika daha ilave ediyorum konuşma sürenize.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Sayın Başkan, benim sözümü 
bağlamam, zaten o noktaya gelecektir ve ben diyorum ki, dağıtıma ait olan 
bir çalışma noktasında daha önceki hükümetlerin faaliyetleri ayrıdır, onun 
dışındaki üretime ait olan ihaleler ayrı keyfiyettir ve... 

DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Ben de dağıtım 
ihalesini söyledim Sayın Başkan.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Beyefendi, müdahale...

BAŞKAN - Lütfen... Lütfen efendim... Lütfen, müdahale etmeyin Sayın 
Bakan... Lütfen, siz...

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Sayın Bakan, müsaade edin de ben 
cümlemi tamamlayayım... Zatıâlinize bir itirazımız olmadı efendim...

VEYSEL CANDAN (Konya) - Kardeşim, niye müdahale ediyorsun; dinle 
ya!..

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Efendim, diyalog değil; ben size hitap 
etmiyorum, Meclise hitap ediyorum.

BAŞKAN - Sayın Kahraman, lütfen, Genel Kurula konuşun efendim... 
Lütfen...

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Efendim, daha önceki hükümetlerden 
54 üncü hükümette bulunan bir arkadaşınızım. 54 üncü hükümet -Refahyol 
olarak adlandırılan hükümet- döneminde böyle bir ihale mevzubahis 
değildir; daha sonraki hükümetler dönemindeki bir ihaledir. Artı, Türkiye 
Cumhuriyetinin, bir ihale fesadı dolayısıyla sona erdirilen ilk hükümeti, 55 
inci hükümettir. (FP sıralarından alkışlar) Eğer, Milliyetçi Hareket Partisi, bu 
55 inci hükümetin içinde bulunan iki partiden dolayı kendisinin irade beyanını 
ifade ediyorsa, yine, o iki partiyi ve kendisini bağlayacak bir hadisedir. Bunu 
getirip, daha önceye intikal ettirmek yanlıştır ve ben, şu noktada, şu ifadeyi 
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tekrar etmek istiyorum: Bizim gözümüzde, buradaki beş grup da bir elin beş 
parmağı gibidir ve Türkiye’nin meselelerine, aynı uzvun, aynı gücün, aynı 
organın bir elemanı olarak bir araya gelerek meselelere çözüm bulmak için 
oturmaktadırlar; hiçbirisinin bir diğerinden daha üstünlük iddia etmesi uygun 
değildir. Zaman içerisinde -çok güzel bir temenni de bulundu Sayın Köse- 
ümit ederiz ki, 57 nci hükümet o ölçüde çalışmalar yapacaktır ve vicdanımızı, 
milletin maşerî vicdanını kanatmayacaktır. Bu temenniye tabiî ki katılıyoruz; 
ama, kalkıp da diğer partileri ve geçmişi karalamak gibi bir noktaya girmemesi 
noktasında Sayın Köse’den tavzihte bulunmasını temenni ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)





93

Açıklamalar

Konu : FP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili 
Abdüllatif Şener’in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya’ya 
Yönelik İzlenen Dışpolitika Konusunda Bir Genel Görüşme 
Açılmasına İlişkin Önergesi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 33 
Tarih : 14/12/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; eğer, bu şekilde bir hitap meselesi olursa, zannediyorum, 
arkadaşlarım konuşurken benim söyleyeceklerimi duyamayacaklardır; ben de, 
meramımı ifadede güçlük çekeceğim. Müsaade buyururlarsa, herkes yerine 
otursa... Bir maruzatım var; onu arz edeyim... (Gürültüler)

Arkadaşlarımdan rica ediyorum...

BAŞKAN - Efendim, lütfen, yerlerinize oturunuz.

Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Sayın Kahraman’ı dinledikten 
sonra, muhtemelen ara vereceğiz; ama, lütfen... Sayın Kahraman belki bize 
yardımcı olacak...

Buyurun.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim... Sayın Köse, müsaade 
buyurursanız... İsmail Bey...

BAŞKAN - Efendim, lütfen, yerlerinize oturunuz.

Buyurun efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu tablo, şu heyecan, esasında, bütün Meclisimizin, millî konulardaki ortak 
görüşünü, millî ruh ve kültür sahibi olduğunu ifade ediyor. Sayın Köse’nin 
ısrarla üzerinde durduğu “Türkiyemizde Rus lobisi olmaz” sözü, “hükümetimiz 
millî konularda eksik kalmaz” sözü, bir millî heyecanın, hissin ifadesidir, 
takdire değerdir.

Sayın Abdüllatif Şener’in kendisi Çeçen asıllıdır ve içi yanmaktadır...

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Hepimiz Çeçeniz... Hepimiz Çeçeniz...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, hepimiz Çeçeniz; ama, can 
var, canan var...
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İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Hepimiz Türküz...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - İsmail Bey, müdahale etmeyin lütfen 
ve bu müdahalelerinizle, maalesef, durumu daha da sıkıntıya sokuyorsunuz...

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım efendim...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Zannediyorum, yanlış ediyorsunuz. 
(MHP sıralarından gürültüler) Olmaz efendim... Müsaade edin ama... 
Deminden beri konuşuyorsunuz...

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım efendim...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, kusura bakmayın, Genel 
Kurulda görüşmeler, konuşmalar, Genel Kurula hitaben yapılır, şahıslara 
yapılmaz; ona dikkat etmiyoruz, o da biraz tırmandırıyor heyecanı.

Abdüllatif Bey mevzuun çok yakından içerisinde; hani, ateş düştüğü yeri 
yakar misali... (MHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
Efendim, müsaade edin, ben demiyorum ki, siz ondan daha az hissiyat 
içerisindesiniz; ama, bir durumu değerlendirirken de, objektif bir bakış olsun 
istiyorum. Şimdi, bütün dünyaya karşı bir imtihandır bu ve bir tavırdır bu. 
Meclis, çok güzel bir tavır sergiledi; hiçbir grupta farklı bir düşünce yok ve 
bir yanlış ifadenin, belki de -kendisi de ifade etti burada- meramı ifadedeki 
aşmanın bir durumu var. Sayın Başkan, zatıâliniz müsaade buyurursanız, kısa 
bir ara verirseniz, biz, grup başkanvekilleri olarak bir araya gelelim ve bu 
millî bir konsensüsü -teamüldür genel görüşmelerden sonra- kaleme alalım. 
Zira “görüşmelere ihtiyaç yoktur” sözü yanlış anlaşılabilir ve bizi, iki ayrı 
görüşteymiş gibi, oylamada ters duruma düşürür. Bir metin kaleme alırız ve 
biz, bunu, beş grup başkanvekili hallederiz. Aramızda bir fark görmüyorum; 
çünkü, millî meselelerde tam bir bütünlük içindeyiz. 

Teşekkür ediyorum.
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Açıklamalar

Konu : TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu’nun, 
Kamuoyunun Sürekli Gündeminde Bulunan Trafik 
Sorununun, Vakit Kaybedilmeden Çağdaş Tedbirler Alınmak 
Suretiyle Mutlaka Çözülmesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması 
Dolayısıyla 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 119 
Tarih : 26/06/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Başkanımızın bu konudaki hassasiyetine aynen iştirak ediyor, kendisine 
teşekkür ediyoruz.

Tabiî, geçen dönem çıkarılan Trafik Yasasının hedefi de, yine, bu anarşinin 
önlenmesiydi. Bu, bir kültür meselesi, topyekûn, bir yapı, doku, ahlak, anlayış 
meselesi. Kanunlarla aşacağımız bir konu olarak görmüş olmamız yanlıştır 
bence. Kanunun yanında, o kanunun işlerliğini sağlayacak yapılaşmayı da 
temin etmemiz, ona ait kültürü, ahlakı geliştirmemiz lazım. Hepimiz büyük 
acılar içerisinde kalıyoruz ve buyurduğunuz gibi, bu acıyı paylaşıyoruz.

Geçen dönem, çok derinlemesine bir inceleme neticesi Trafik Kanunu 
çıkarıldı ve çok seri çıkarıldı; yani, Meclisten seri çıkarıldı; ama, komisyonda 
derinlemesine incelendi. Sadece cezalarla bu hadise olmuyor. Buyurduğunuz 
bir kanun metnini çıkarmayla da, yine, neticeye gidecek değiliz. Bunu, ciddî 
olarak, teferruatıyla incelememiz, cidden üzerine eğilerek ele almamız bizim 
borcumuz. Bizim her katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu tekrar beyan 
ediyorum.

Hassasiyetinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.





21. DÖNEM

BÖLÜM II

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : 17.08.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana 
Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek 
Amacıyla 30.06.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler 
İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Tasarısı Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 24 
Tarih : 24/11/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, gündem gereği, henüz 
daha bitmemiş olan memurin muhakematıyla ilgili kanun tasarısı görüşüleceği 
düşüncesiyle, görüşülmesini istediğiniz yeni tasarıda vazifeli arkadaşlarımız 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki çalışmadalar.

Dün, Danışma Kurulunun emrivakilerinden şikâyet etmiştik; bugün, ibretli 
bir durumla daha karşı karşıyayız; müştereken hazırladığımız ortak önerge de 
vardı, tekriri müzakere meselesi vardı; onlarda konsensüs sağlandı ve 9 uncu 
madde için tekrar bir düzeltme yapılacaktı ve memurin muhakematıyla ilgili 
kanun tasarısına devam edilecekti. Şimdi, görüyoruz ki, yine, bir değişiklikle 
karşı karşıyayız. Deprem vergisiyle ilgili kanun tasarısını görüşmek için 

“komisyon var”, “hükümet var” deniliyor, bir atlama daha yapılıyor. Ben, bunun 
ciddiliği üzerinde şüphe içinde olduğumu ifade etmek istiyorum.

Grubumuz adına konuşma yapılacaktır; fakat konuşmaya hazırlanmış olan 
arkadaşımı haberdar edebilmem için, belli bir zaman müsaadenizi istirham 
ediyorum.     
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 46 
Tarih : 28/12/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
zannediyorum, İstanbul Milletvekili Sayın Erol Al Bey, kendisi kürsüden 
heyecansızlık tavsiye ederken, büyük bir heyecan içinde oldu.

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Ayıp, ayıp!

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Güler; Sayın Kahraman konuşuyor.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben, bu heyecanını, bir ıstırabının 
varlığına veriyorum. Bir İstanbul Milletvekili olasınız ve İstanbul’daki akciğer 
katliamına sessiz kalasınız... Hayır; kalamazsınız. O üzüntü kendisini tersine 
bir noktaya itekledi ve burada, talihsiz bir şekilde, çok yanlışlık yaptı. Bu 
yanlışlığın giderilmesi noktasındaki beyanı ise, tekrar ısrar etme oldu. Zira, 
benim de içinde bulunduğum 54 üncü hükümetin hiçbir şekilde iradesini 
ifade etmeyen bir yazıyı, o döneme tekrar bir daha ihale etmiş oldu ve ısrar etti.

Burada belge gösterirken, milletvekilleri olarak, biz, eğer gerçeği ifade 
etmezsek, o takdirde, toplumda, Yasama Meclisinin birer üyesi olarak, 
kimden, daha, belgelere, yasalara, kanunlara uygunluk bekleyebiliriz. Zaten, 
o yüzdendir ki, şurada, parmak işaretini vererek, parmak iziyle oy kullanmak 
gibi bir eksiklik, maalesef, Meclise yüklendi.

Burada, herkes, bürokrasinin nasıl işlediğini bilir. Bendeniz de, o dönemdeki 
bakanlığım sırasında, hukuk müşavirlerimizin yazılarını gönderirlerdi, 
devletteki devamlılıkla, bu yazılar süre gelir ve devam ederdi. Sayın Erbakan 
ile aynı ismi paylaşıyor diye, bir Başbakana, burada, kalkıp da, bulunmayan 
bir insana, bütün milletin gözü önünde, tutup, bir yanlışlık izafe etmek, ikilem 
içinde olduğunu ifade etmek, elbette ki, olmaması gereken çok büyük bir 
yanlışlıktır, hakarettir ve bu hakaretin, İçtüzüğe göre gereğini yapmak da Sayın 
Başkanlığınıza aittir. 

Bir hususu daha eklemek istiyorum. Sayın Erbakan’ın Başkanlığındaki, 
Doğru Yol Partisiyle yapılan Refah Partisi koalisyonunda Bayındırlık Bakanı 
Sayın Cevat Ayhan’dı; şu anda, Mecliste, bendeniz gibi, Fazilet Partisinin 
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milletvekili olarak bulunuyor. Kendisi, bizzat, böyle bir ruhsatı iptal eden 
kişidir; yani, bakanların ve hükümetin tutumu, her iki partinin tutumu, 
koalisyon ortaklarının tutumu, icraatlarında bellidir. 

Yine, kalkıp “efendim, burada bir yanlışlık var; ama, siz bu yanlışlığa iştirak 
etmiştiniz” diyerek, kendisini aklamak gibi bir sıkıntıya düşmenin izahı ve 
ifadesi, burada, kalkıp, yanlış beyanda bulunmak olmamalıdır. Buradaki 
hatayı, hakareti, Başkanlığın, İçtüzüğe göre geri aldırması gerekir, bu yanlışı 
gidermesi gerekir. “Necmettin” ismini görüp, soyadına “Erbakan” eklemiştir 

“Başbakan” demiştir ve yanlışı burada ifade etmiştir, sahtekârlık yapmıştır; 
giderilmesi lazımdır; kalkıp, tekrar buna devam etmek, yanlıştır. 

Teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar)
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 46 
Tarih : 28/12/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir hukukçu olarak, Sayın Millî Eğitim Bakanının buradaki cevap üslubunu 
kabul etmediğimizi ve tasvip etmediğimizi öncelikle belirtmek isterim. 
Müzakerelerin uzamasından dolayı sıkıntı çekiyor olabilir; ama, bir hükümet 
üyesi olarak gereken sabrın içinde kendini göstermelidir, bulundurmalıdır ve 
bu sabrı ifade etmelidir. Kendisine, mevzuatımız, yazılı cevap verme hakkını 
tanımaktadır; ama, istiskal hakkını tanımamaktadır.

Kendisine, tavrının uygun olmadığını hatırlatıyor ve lütfen, tavzih etmesini, 
kendi kişiliğine uygun bir beyanda bulunmasını... İsterse yazılı cevap verebilir, 
çok uzatmayabilir; ama, bütün Meclisimize karşı tavrının güzel olmasının 
kendisine yakışacağını ifade etmek istiyorum.
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 76 
Tarih : 05/04/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Anayasa 
Komisyonu Başkanının, Komisyon olarak “geri çekiyoruz” beyanı var. 
Önümüzdeki bir anayasa değişikliğidir ve malumu âliniz hükümet tarafından 
bir tasarı şeklinde getirilemez, milletvekillerinin teklifidir ve Mecliste 
görüşülmeye başladığı andan itibaren de Genel Kurulun malıdır. 

Burada, Anayasa Komisyonunun herhangi bir toplantısı da mevzubahis 
olmadığı halde, Sayın Başkanının böyle bir beyanı, İçtüzüğe aykırı bir beyandır 
ve yanlış bir tatbikata yol açar.

Arz ederim.
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Harp Okulları Kanunu Tasarısı Münasebetiyle 
Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 84 
Tarih : 20/04/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Grubumuzdan karar yetersayısı 
isteyen arkadaşımız oldu; ancak, yanlış anlamaya meydan vermemek için 
açıklama yapmak istiyorum.

İktidarın, getirdiği kanun tasarılarını geçirme ve müzakerelerde gerekli 
asgarî nisap olan karar yetersayısını bulundurma görevi kendisine aittir. Tasarı, 
komisyonda, bütün partilerin karşı oy yazısı olmaksızın geçmiştir. Bir yanlış 
anlaşılmaya meydan vermemek noktasından bunu söylüyorum. Sadece bu 
tasarı için değil, her tasarı için, hükümet, çoğunluğu burada bulundurmak 
durumundadır, mecburiyetindedir. Buna benzer taleplerimiz olacaktır ve 
bu taleplerimiz olduğunda, lütfen, yanlış anlaşılmasın diye bu açıklamayı 
yapıyorum.

Teşekkür ediyorum.
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Devlet 
Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında, 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede ve Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 106 
Tarih : 07/06/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, burada istenen, bir 
toplantı yetersayısı tespitidir, bugün, bu toplantıda bulunan kişilerin sayısının 
tespiti değildir; zira, toplantı açıldığında, Başkanlık “toplantı yetersayısı vardır” 
demişse, o gün, devam cetvelinde, bütün milletvekilleri varsayılır. Dolayısıyla, 
buradaki toplantı yetersayısını sağlamada oy pusulası göndermek, başta yapılan 
yoklamayla eş değildir, devam meselesiyle ilgili değildir. Böyle olduğuna göre, 
sizin, tekrar “bu toplantıda ben varım” diye pusula gönderenlerin, devam 
cetvelindeki hanesinde bugün varsayılma isteği gibi bir talep olan bu iletiyi, bu 
müracaatı, zaten, kale almanıza gerek yok.

İkincisi, Başkanlık Divanı, tatbik edilecek olan usulleri, yani, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Başkanlığında, Başkanlık Divanı, Tüzüğümüze göre, 
prensipleri ortaya koyar. Koyduğu prensip değişmedikçe, zatıâliniz, kendinize 
göre hareket etme hakkına sahip değilsiniz, istediğiniz gibi sevk ve idare 
edemezsiniz. Lütfen... İçtüzüğe göre hareket etme durumundasınız.

Şurada, elektronik bir tesisat mevcutken ve dün gece, siz, toplantı 
yetersayısının aranması istendiğinde, elektronik cihazla yoklama yapmışken, 
bugün, tam tersine, eski salonda olduğu gibi, bu tesisatın olmadığı günlerdeki 
gibi bir oylamaya başvurdunuz; bu da tarafgir bir tutumdur. Ben, zatıâlinizin 
bu tutumunun da yanlışlığını tekrar ikaz ediyorum. Meclisin saygınlığını 
koruma, hepimizin görevidir. Sizi, içtüzüğe davet ediyorum.
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Teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Kahraman, İçtüzükte, yoklamanın hangi usullerle 
yapılacağı gayet sarihtir, zatıâliniz de biliyorsunuz…

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Tabiî, burada...

BAŞKAN - Sayın Meclis Başkanvekili isterse ad okumak suretiyle, isterse 
elektronik oylama cihazıyla yoklama yapabilir; bu, Başkanlığın takdirinde 
olan bir husustur. Eğer, İçtüzükte bir değişiklik hâsıl olursa, biz, o İçtüzüğe 
aynen uymayı görev biliriz; bunu da bilmenizi isterim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, ad okunmak demek, 
bu aletle, bu gördüğümüz mekanizmayla oluyor. Yani, kimin nereye rey 
verdiği orada tespit ediliyor. Öbür türlü, sayıya bakıyorsunuz. Ad okunma, ille 
defterden okuma değildir, buradaki tespitle de vardır.

BAŞKAN - Sayın Kahraman, sizin arkadaşlarınız kaç kez bana geldiler 
“zaman zaman isim okumak suretiyle yoklama yapın” dediler. Bunu da 
bilmenizi isterim; teşekkür ederim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben, naçizane tavsiyede bulunuyorum 
ve ikaz ediyorum...
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 108 
Tarih : 09/06/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben, bir tatbikat hatasını düzeltmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, saat 20.00 ile 23.00 arasında tasarılar bitmezse, daha 
sonraya doğru olan çalışma süresi bakımından demiyorum; ama, demin 
ifade buyurduğunuz bir cümle var, diyorsunuz ki “şimdiye kadarki tatbikatlar 
muvacehesinde yapıyoruz.” İçtüzük, herhangi bir tatbikata bakmaya mahal 
vermeyecek kadar açık; 57 nci maddenin, yoklama maddesinin son fıkrasında 
diyor ki “Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut 
olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda 
da toplantı yetersayısı yoksa, birleşim kapatılır.” Dolayısıyla, bizim, zaten saat 
20.00’de tekrar gelmek gibi bir durumumuz olamaz; çünkü, bugünkü birleşim 
108’dir, bütün gün boyu devam eder, aradakiler oturumdur. Dolayısıyla, sizin 
“zaten toplanamayacağız saat 20.00’de, o yüzden kapatıyoruz” değil “birleşim 
kapatılmıştır” demiş olmanız lazım. Ben, sonraki tatbikatlarda, bir yanlışlığa 
meydan vermemek, bir başka tatbikat ortaya çıkmaması bakımından bunu arz 
ediyorum.

Teşekkür ediyorum.
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Kanun Tasarı ve Teklifleri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık 
Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 123 
Tarih : 30/06/2000 

FP GRUBU ADINA İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 21 inci Dönemin İkinci Yasama Yılını bitiriyoruz ve ara 
veriyoruz. Çalışmalarımız oldu, gayretimiz oldu; hepimizin gayreti ve hedefi 
aynı, istikameti aynı. Değişik görüşler de ileri sürsek, temel görüşlerimiz, 
ülkemizin mutluluğu ve bahtiyarlığıdır. 

Ben, bu kanun tasarısı vesilesiyle, Fazilet Partisi Grubu adına Yüce 
Meclisinizi ve sizin şahsınızda bütün milletimizi selamlamak için söz aldım. 
Hayırlı çalışmalar diliyorum, sağlık ve afiyet diliyorum, teşekkürlerimi 
sunuyorum. (Alkışlar)
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BÖLÜM III

BÜTÇE KANUNU TASARISI
ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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Bütçe Kanunu Tasarısı Üzerinde Konuşmalar

Konu : 2000 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kanunu 
Tasarısı ile 1998 Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesin Hesap Kanun Tasarıları Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 39 
Tarih : 21/12/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, öncelikle, 63’e göre 
bir müzakere olmadığı ortaya çıktı. Zira, Sayın Güven, meramının, sizin 
tutumunuzun aksi istikametinde bir talepte bulunmak olmadığını ifade etti.

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Dolaylısıyla, orada konuşmak için iki 
konuşma hadisesi vardı, lüzum kalmadı; ben, meramımı arz etmek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Demin de ifade buyurduğunuz gibi, 
üç bakanlığa ait bir görüşmeyi sürdürüyoruz. Malumuâliniz, daha önce, 
sualler yazılı halde verilirdi, onlar biriktirilirdi ve o suallere cevap vermek için 
yeterli müddet olmazsa, onlar ilgili bakanlara verilir, bilahara, sayın bakanlar 
da bunlara cevaplarını verirlerdi.

Bu usulde, yazılı bir sual alınmadığı için milletvekillerimiz, kendi bölgelerine 
veya topyekûn ülkemize ait meselelerdeki suallerini soramamış oluyorlar. O 
yüzden, Danışma Kurulunda böyle bir tablonun oluşacağı herhalde hesaba 
katılmadı ki, bir atlama oldu.

Bunu düzeltmek şu anda elimizde. Demin, biraz evvel, zatıâlinizin 
yaptığı daveti ben yineliyorum; bu, mümkün. Bunun dışında, sual soran 
arkadaşlarımızın öncelikle giriş kısmıyla kendi görüşlerini ifade etmesi, 
gerekçe ortaya koyması çok zaman alıyor, diğer arkadaşlarımızın önünü 
kesiyor; bu, bu noktadan elbetteki yanlış oluyor. Doğrudan doğruya suale 
geçilmesi çok elzem. Eğer, imkân verirseniz ve diğer grup başkanvekili 
arkadaşlarım bu noktada müsamaha gösterirse, 2 dakikayla tahdit edelim; bir 
sual için 2 dakikalık müddet kâfidir.
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Konu : 114  Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulundaki Görüşmelerinde Maddeler Üzerindeki 
Soru-Cevap İşleminin 10 Dakikayla Sınırlandırılmasına; 
Görüşmeleri Devam Eden 114 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
Müzakerelerinin 17 Ağustos 1999 Salı Günü Saat 24.00’e Kadar 
Bitmemesi Halinde, Çalışmalara Devam Edilerek, Bitimine 
Kadar Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin, DSP, MHP ve 
ANAP Gruplarının Müşterek Önerisi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 50 
Tarih : 14/08/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi Fazilet Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, bugünkü Danışma Kuruluyla Meclisimiz talihsiz bir tartışma 
yapma durumunda kaldı. İçtüzüğümüz, kifayeti müzakereyi kaldıran bir 
İçtüzüktür. Daha önce “dahili nizamname” adı altında olan İçtüzük, 73 
üncü maddesiyle, kifayeti müzakereyi öngörüyordu “müzakereler kafidir, 
anlaşılmıştır” diye. Bilahara, 1956 tarihli değişiklikte -dahili nizamname 
değişikliğinde- yine bu hüküm devam etti ve yine kifayeti müzakereye 104 
üncü maddede yer verildi. Şu andaki İçtüzüğümüzde ise, kifayeti müzakere 
kaldırıldı. Anayasa Komisyonu kifayeti müzakereyi kaldırırken yaptığı 
müzakerelerin, çalışmaların tutanaklarını lütfen inceleyiniz. Gerekçe ve 
tutanaklar bende... Bir güzel tesadüftür, Anayasa Komisyonunun o zamanki 
başkanı şu anda aramızda Kütahya Milletvekili olarak bulunuyor: Sayın 
Cevdet Akçalı beyefendi. Neden değişti ve neden kifayeti müzakere kaldırıldı? 
Şundan: Daha demokratikleşme, çoğulcu demokrasiye daha yaklaşma, fikir 
hürriyetinin önünü açma ve dayatmacılığı kaldırmak için; çünkü “kâfidir 
müzakere” diyecek olan kişi bütünüyle Meclis olmalıdır ki “evet, ben tatmin 
oldum müzakere yetti” desin. Çoğunluk müzakereler kâfidir dediğinde, azınlığı 
ezmiş olur ve sesini kısmış olur. Görüşmelerin tümünde, kifayeti müzakere 
lüzumsuzdur, yanlıştır, demokratik değildir beyanlarıyla, düşünceleriyle, 
hükümleriyle, bu kifayeti müzakere kaldırıldı. Yeni İçtüzükte yoktur; ne 
komisyonlarda, ne Genel Kurulda kifayeti müzakere verilemez.
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Şimdi, çoğunluğuna dayanarak, iktidarı teşkil eden üç parti, kifayeti 
müzakere vermektedir...

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Kifayet değil, soru.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu kifayeti müzakere, Anayasa 
Mahkemesince yeni bir içtüzük ihdası sayılacaktır ve kanunun iptal 
sebeplerinden birisi de bu olacaktır; yani, kanun çıkarsa.

Değerli arkadaşlarım, dün akşam 28 arkadaşımızın sualine cevap verildi ve 
Sayın Okuyan kendisine ait takdir hakkını kullandı, doğum yerini sorsanız bile 

“yazılı cevap vereceğim” dedi. Diyebilir, adını sorsanız, bilahara söyleyeceğim 
de diyebilir. Peki; o hak ona tanınmış. Peki, daha önce, burada “Komisyon 
ve Hükümet önergeye katılıyor mu?” “Efendim, katılıyoruz.” Bilahara, o 
Hükümetin, o Komisyonun partileri “evet, siz katılıyor musunuz?” “Hayır, biz 
reddediyoruz.” Niçin Komisyon ile Hükümet katıldı? “Efendim, biz katıldık, 
engelleme yaptık; sizin, önerge hakkındaki konuşmanızı önledik.” 

Peki, bu, bir hak oluyor da, bu hakkı kullanıyorsunuz da, verilen önergeleri 
geri almayı ve müzakereyi kısa kesmeyi kullanıyorsunuz da, müsaade buyurun 
da, aynı hakkı diğerine de tanıyın, muhalefeti susturmayın... Burası milletin 
kürsüsüdür, bizler de milletin vekiliyiz. Bizim susturulmamamız lazım ve 
bizim konuşma özgürlüğümüzün, kürsü masuniyetimizin mutlak muhafaza 
edilmesi lazım. (FP sıralarından alkışlar) Aksi takdirde, yanlışlık edersiniz, 
zulmedersiniz, kahır çektirirsiniz; ama zulüm ve kahır çektirmek keçeyi daha 
güçlü hale getirir, bunun çok büyük faturası olur ve geri dönüp baktığınızda, 
ben, bu yanlışları yapanların içindeyim dersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, 60 ncı madde, sarih ve açıktır. Bu maddede deniliyor 
ki: “Görüşme sırasında Hükümetten veya Komisyondan soru sormak isteyenler, 
sorularını yerlerinden sorarlar.”

Danışma Kuruluna gittiğimizde, teklif, yazılı olarak Başkanlığa soru 
bildirileceği tarzında idi. Kanunlar ve Kararlar’daki değerli bürokratlar, böyle 
bir hüküm koyamazsınız dediler ve teklif, öyle gelmedi. Yani, soruyu yerinden 
soracak, yazılı sormayacak.

Yine, bu maddede “sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile sorulur” 
denilmektedir. Evet, sırayı, Sayın Başkan dün tatbik etti ve kimler soracak 
diye yazdı. Hiçbir tahdidi yoktur. Tahdidi şudur: Başkan, sorunun gerekçesiz 
olmasını, kendi fikri kanaatini ortaya koyacak şekilde sorulmamasını ister ve 
soruyu sorulmaya uygun görürse Bakana sorar. Hepimiz biliyoruz, Başkana 
soruyoruz, Başkan delaletiyle soruyoruz ve Başkan “Sayın Bakan, buyurun, 
cevap verin” dediği zaman Sayın Bakan cevap veriyor. Uygun görmediği 
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suali, uzun gördüğü suali, yanlış gördüğü suali sormayabilir ve bunun önünü 
kesebilir; ama, soru hakkını kaldıramazsınız, 5 dakikayla kısıtlayamazsınız! Bu 
kürsüden gruplar adına yapılan konuşmalarda 10 dakika vardır, şahıslar adına 
5 dakika vardır, geneli hakkındaki konuşmalarda da 20 dakika vardır. Bunlar 
hep nizamlanmıştır. Kanunların dışına çıkmayalım, içtüzüğü çiğnemeyelim, 
yanlış etmeyelim. 

Bir yanlış kanunla karşı karşıyayız. Daha önce bir kere çektiniz, tekrar 
getirdiniz. Toplum ayakta, infialde... İstirham ediyoruz; yanlıştan dönünüz. 
İnsanlar batağa girdiklerinde ne kadar tez dönerlerse, o kadar çabuk kurtulurlar. 
İdarede de bu böyledir. Siz daha öteye gidiyorsunuz, gitmeyin. Çok basit iki 
değişiklikle konsensüsü sağlayabilirsiniz. Yanlış yapıyorsunuz; ortada büyük 
yanlış var ve ezilen çok büyük bir halk kitlesi var. Onların temsilcisi olarak 
buradayız.

Arkadaşlar, 5 dakika sual soracağız ve 5 dakika da cevap alacağız; 10 
dakikada kestik... Oh, ne kadar güzel!.. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Bütçede 20 dakika...

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu, demokrasi değildir. Bunun faturası, 
topyekûn bu milletin üstüne çıkar, yıkılır; ama, o bizim veballerimizdedir. 
Bütün millet bu görüşmeleri takip etmektedir. Dün 28 arkadaşımızın suali 
vardı. Madde, 6 ncı madde; en can alıcı madde, bu tasarının omurgası olan 
emeklilik yaşı... Niye sormayacağız?! 

Sonra “bugün bana, yarın sana” diye bir söz var. Biz bu yanlışlığı yaparsak, 
emsal teşkil eder. Efendim, ben böyle yaptım... Hani âbdestsiz namaz kılınır 
mı?.. Ben kıldım; oldu!.. Siz, sayı çoğunluğuna dayanarak bunu yapabilirsiniz; 
ama, olmaz, altında kalırsınız. Zulüm, payidar olmaz; bu, bir zulümdür. 
İçtüzüğü çiğneyemezsiniz, çiğnememeliyiz. İçtüzük açıktır; böyle bir teklif 
getirilemez. İçtüzük teklifi, kaidesi, kararı, nizamı ortadayken, bunu, siz by-
pass yaparak yanlışlık yaparsanız, olmaz. 

Bakınız, Danışma Kurulu toplantısına girdik. Danışma Kurulu davetini 
saat 24.00’e doğru aldık. Sabah 09.30’da gittik; 5 dakika içinde çıktık. Bizim 
çoğunluğumuz var... Teklifte ne var; yazılı olarak sualler verilecek, Başkan 
eleyecek ve verecek. Demek ki, hazırlarken de çok çabuk hareket edildi. Hayır 
arkadaşlar; diyelim ki, çok daha uzun sürdü; sürsün. Günlerce sürecek... 
Sürecek gayet tabiî; mutmain olunacak. Bir kanun çıkarıyoruz. Bu kanunlar 
oyuncak değil ki; uzun ömürlü olmaları için, mutlaka, iyice irdelenmesi lazım. 

Bir diğer tarafı da şu: Biz, salı günü akşamı 24.00’te bunu bitiremezsek, 
görüşme sürecek... Önü açık... Bilemiyorum, acaba, yukarıdaki koltuklar 
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boşaltılacak da, buralara karyola, divan mı getirilecek!.. Çünkü, devam 
edeceğiz; günlük 12 saatlik çalışma var; ondan sonra devam edeceğiz ve salim 
fikirle karar vereceğiz, madde geçireceğiz... Olmaz; 12 saat çalışılıyor zaten. 
Değerli arkadaşlarım, yanlış, mutlaka düzeltilmelidir. 

Sayın Başbakan eylülde Amerika’ya gidiyor; belki, çantasında, portföyünde 
onun da olması lazım; bir taahhütü var IMF’ye; ama, eylüle daha var; 
korkmayın, yetişir. Çalışmak istiyoruz diyorsunuz; gayet tabiî, güzel. Meclis 
tatile girmesin... Zaten milletvekilinin tatili değil bu, Meclisin tatilidir. 
Milletvekilinin tatili olmaz; çünkü, herkes, gittiği bölgede temas edecek. Ben 
zannediyorum ki, iktidar partilerinin milletvekilleri, burada kalmayı, çalışma 
için değil, toplumun arasına giremeyecekleri, bunu ifade edemeyecekleri, 
meramlarını anlatamayacakları için yeğliyorlar. (FP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkışlar) Evet, gidecek yüz bulamayacaksınız.

BAŞKAN - Sayın Kahraman, süreniz doluyor efendim; toparlar mısınız...

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bu emek platformunu meydana 
getiren teşekküller, değişik siyasî partilerdeki kanaate sahip insanların 
teşekkülleridir. Hiç mi kulak açmıyorsunuz, bunlara kulak vermiyorsunuz?.. 
Onların temsilcisi olarak buraya gelmedik mi?! 54 üncü hükümet sırasında 
konsensüsle sağlanmış olan, Sayın Necati Çelik’in bakanlığı sırasında yaptığı o 
çalışmayı, Sayın Nami Çağan da benimsemişti; onun üzerinden hareketle niye 
gitmediniz de, toplumda bir kaosu meydana getirmek istediniz?.. Neden bir 
masa başı anarşisi doğuyor da toplumumuz birbirine giriyor?.. Lütfen, önergeyle 
bir değişiklik yaparak iki ana konuyu halledin ve ondan sonra da, Meclis, güzel 
çalışsın. Aksi takdirde, engelleme, bizim hakkımızdır, demokrasinin gereğidir, 
Parlamento demokratik geleneklerine uygun bir harekettir, katiyen yanlış 
değildir; aynen devam edeceğiz; çünkü, bizim görevimiz yanlışı önlemektir, 
muhalefet görevinin tabiî bir icabıdır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)
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Konu : Deprem Felâketinin Zararlarını Ortadan Kaldırmak İçin 
Alınması Gereken Tedbirlerin Tespiti Konusundaki (10/66, 67, 
68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin 
Görüşülmesinin 23.8.1999 Pazartesi Günü (Bugünkü) 
Birleşimde ve Birlikte, Bütün İşlerden Önce Yapılmasına 
İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının Müşterek Önerisi 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 55 
Tarih : 23/08/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
getirilen grup önerisinin esası üzerinde müspet görüşümüz olmakla beraber, 
arkasından devam edecek çalışmaların neler olacağı hususundaki itirazımız 
dolayısıyla, aleyhte söz almış bulunuyorum.

Öncelikle, Fazilet Partimiz adına, milletimize, milletimizin temsilcisi siz 
değerli üyelere başsağlığı dileklerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar 
ederek sözlerime başlıyorum.

Ülkemiz, bir büyük afetle karşı karşıya kaldı; milletçe üzgünüz, sıkıntıdayız 
ve bu üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz; Cenabı Hak milletimizi bir daha böyle 
sıkıntılara maruz bırakmasın duasını, müştereken dile getiriyoruz.

Meclisimizin ana konusu, elbette ki, deprem; depremin açtığı yaraları tamir, 
bu hususta yapmamız icap edenlerin neler olduğunu tespittir. Bu yönüyle, 5 
partimize mensup milletvekillerimizin, grubu olan bütün partilerimize 
mensup milletvekillerimizin vermiş olduğu araştırma önergeleri, yerindedir 
ve Meclisimiz, bu mevzuu derinlemesine araştırmalıdır. 

Türkiyemiz, bu noktada, birçok deprem geçirmesine rağmen, gereken 
dersleri alabilmiş bir devlet durumunda değildir. Biz, Alplerden başlayan bir 
deprem kuşağı içerisindeyiz ve Kuzey Anadolu kuşağı ile Suriye’ye inen doğu 
Anadolu kuşağının üçgeni içerisindeki şehirlerimiz, devamlı deprem afetine 
maruz bölge durumundadır. Birçok deprem geçirdik; 1924’ten günümüze 47 
deprem var ki, bunlar, birçok hasar bıraktı, yara bıraktı; ama, ders bırakmadı. 
Tabiî, bunu araştırmamız, bunlara, eksikliklerimiz nelerdir gözüyle bakmamız 
ve onları ikmal etmemiz, muhakkak ki çok faydalı olacaktır. Yalnız, itirazımız 
şuradadır: Milletçe, büyük bir matem içerisindeyiz, yas içerisindeyiz, üzüntü 
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içerisindeyiz. Sadece biz değil, bütün dünya, bu üzüntüyü içerisinde hissediyor. 
Bakınız, İspanya’daki atletizm müsabakalarında, siyah bant taşıyan sporcular, 
Türkiye’deki deprem dolayısıyla üzüntüsünü ifade ediyor. Almanya liglerinde, 
1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Alman kulüpleri, Türkiye’ye, 
geliri tamamen Türkiye’ye bırakılmak, depremzedelere ulaştırılmak üzere 
maç teklifinde bulunuyor. 50’yi aşkın devlet, Türkiyemizdeki bu kurtarma 
faaliyetlerine katılıyor. 

Büyük bir felaketle ya da büyük bir dertle ve üzüntüyle karşı karşıyayız. 
Hepimizin yarasıdır, birlikte saracağız ve inşallah üstesinden geleceğiz. Büyük 
milletimiz, Cenabı Hak’kın yardımıyla bu zorluğu da elbette ki aşacaktır. 

Meclisimiz de, bu hususta, üzerine düşeni yapmak konumunda ve 
durumundadır. Hal böyle iken, Meclisimiz, sanki 1 günlük bir görüşme, 
arkasından 5 günlük bir aradan sonra, tabiî duruma dönmüşüz gibi, normal 
bir gündem takibini seçmek gibi bir yanlışlığa düşmektedir. Yani, bu genel 
görüşmeyi tamamlayacağız, genel görüşme yapılmasına karar vereceğiz, 
arkasından, normal gündemi takip edeceğiz; yani, Sosyal Güvenlik Kanunu 
Tasarısını yine ele alacağız. Bu, büyük bir yanlış ve ikinci bir depremi daha 
Türkiye’ye yaşatmak olacak ve toplumumuzda açılan yaraya yeni bir yara daha 
eklemiş olacağız ki, bunun faturası hepimiz için çok ağırdır ve bu karar, çok 
yanlış bir karar olacaktır. 

Zaten, Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı, belli bir bütçe imkânına göre 
dizayn edilmiş, ona göre kişilere, taraflara yükler yükleyen, malî mükellefiyetler 
getiren bir kanun tasarısıdır. Bu son depremle bütçemizde epeyi bir değişiklik 
olacaktır, belki de üçte 1 nispetinde, ülkemiz fakirleşmiş duruma düşmektedir. 
Açılan yara büyüktür, sanayide, ticarette, iş hayatında, insanımızda, moralitede 
çok büyük eksiklikler meydana gelmiştir. Kanun Tasarısının yeniden dizayn 
edilmesi lazım, taraflara yüklediği yüklerin yeniden gözden geçirilmesi lazım, 
revizesi lazım. Kaldı ki, toplum, tamamen aleyhinde ve buna ait mitingler 
hepimizin gözleri önünde oldu, daha yeni, önümüzden film şeridi gibi geçiyor. 
Bu kanun tasarısını, yeni revize mecburiyeti yüzünden, toplumdaki barış 
yüzünden, beklentiler yüzünden, böyle bir acılı durumda acıya katılmak 
yönünden geri almak varken, neden, müzakerelerine normalmiş gibi devam 
ediyoruz? 

Bu, büyük bir yanlıştır arkadaşlar ve bu yanlışı ika eylememek zorundayız, 
mecburiyetindeyiz. Onun için, Meclis, eğer gündemine depremle ilgili 
kanun tasarılarını alacaksa, tedbirleri alacaksa, meseleleri inceleyecekse, açık 
kalmalıdır; aksi takdirde, milletvekillerimiz mutlaka deprem bölgelerine 
gitmelidir. 



127

Siyasi Parti Grup Önerileri Üzerinde Konuşmalar

Bendeniz, deprem bölgesindeki şehirlerimize gittim, kriz masalarını 
gördüm; tabiî, dışarıdan bakmayla, televizyonda seyretmeyle arada büyük bir 
fark var; çok büyük bir sıkıntı, üzüntü, elem mevcut ve keder mevcut; cenazesi 
olanlar var, cenazesini alamayanlar var, cenazesini aldığı için şükredenler var 

“hiç olmazsa, ben mezarımı biliyorum” diyen var.

Milletvekilleri, milletin vekili; böyle bir günde, acılı günde toplumun 
yanında olmayacak da ne yapacak?! Yine burada oturacak ve beş günde ancak 38 
maddesini geçirdiği bir sosyal güvenlik yasa tasarısını yeniden konuşacak. Bu 
dayatma neden?! Bu sipariş kimden?! Bu kadar uzun zamandır duran bu tasarı, 
ne oluyor da, otuzdokuz gün sonraki normal mesai dönemine bırakılmıyor, 
neden?! Sayın Başbakanın ne mecburiyeti var ki, Amerika’ya giderken bunu 
illa çantasında götürecek?! Yapmayınız!.. Depremden alacak çok derslerimiz 
var. Bu acıya, bu sıkıntıya, bu derde hep beraber merhem olmalıyız, birlikte 
olmalıyız. Ben gitmeliyim, oradaki insanımla yan yana olmalıyım; beni 
görmeli, acılı günde onunla beraber olursam acı azalır, acılar bölüşülürse azalır. 
Burada bir acı var; biz, yine, Danışma Kurulunun eski kararına uyacağız; yarın 
saat 10.00’da toplanacağız, 13.00-14.00 arası tatil, 14.00-19.00, 20.00-24.00 ve 
devam; neye devam; sosyal güvenliğe. Eksiklerimizi nasıl ikmal edeceğiz?! 
Hani, sivil savunma kanunu tasarısı, topyekûn güvenlik?.. Hükümetin buna ait 
düşündüğü bir tedbirler manzumesi yok mu?! Daha yeni masalar oluşturulup, 
vali muavinleri vilayetlere gönderildi; daha henüz, şimdi, şoku atlatmış 
durumda idare ve burada, devlet, maalesef, hazırlıksızlığını bir daha ispat 
etmiş oldu. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir enstitü var, Deprem Araştırma Enstitüsü; 
1979’da kurulmuş; görevi, yerleşmeye uygun alanları tespit, dayanıklı yapı 
tiplerini tespit; 1979-1999; 20 yıldır ne yapıldı?! TÜPRAŞ alüvyonlu toprak 
üzerine kurulmuştur. Müsaadeyi veren kim?! Eğer, halkın kendi iştiyakı, 
kendi katılımı olmasaydı, tırnaklarıyla insan kurtarma mücadelesi olmasaydı, 
devlete kalmış olsaydı, çok daha büyük acı tablolarla karşı karşıya kalırdık. 

Devlet, bu yanlışlığı nasıl giderecek?.. Biz Yasama Organıyız; eksiklikler 
varsa, onları ikmal edeceğiz, denetim gerekiyorsa, onu yapacağız. Eğer 
çalışacaksak ve çalışmamız sadece buna matufsa, bu, mazur görülebilir. Aksi 
takdirde, bir kanunu, bir siparişi vaktinde yetiştireceğim telaşına giremeyiz, 
girmemeliyiz ve bu ayıbı ika eylememeliyiz.

Alacağımız birçok tedbir var; sivil savunma mevzuundaki eksikliklerimizi 
nasıl gidereceğiz...
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BAŞKAN - Sayın Kahraman, 1 dakika ek süre veriyorum, toparlayın 
efendim. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Kanun taslağı hazırlanmış, o kanun taslağına göre, eksiklikler ne, onu 
ikmal ederiz... 

Hükümet, kanun hükmünde kararname mi çıkarmak istiyor, hangi yetkileri 
istiyor, onu niye hazırlamadı?.. Onu çıkarırız; ama, biz, seçim bölgelerimize 
mutlaka gitmek zorundayız.

Deprem, 7,8-8; yani, bu depremin tekrar etmesi durumunda - azamî 
oniki yılda bir deprem olan bir ülkedeyiz- ne gibi tedbirler alınacak. Bunun 
magnitüdü, rihtere göre 8; eğer 4 olsa onbin kat daha eksik oluyor. Bu rakam 
çok büyük bir rakam ve İstanbul, TÜPRAŞ gelecekte böyle bir tehdidin altında. 
Neler yapacağımızı konuşmamız varken, kalkmışız, toplumu, ikinci depreme 
hazırlıyoruz ki, bu çok yanlıştır. 

Bir diğer husus da, hükümetin başı dahil, hükümet üyeleri, lütfen 
düşündükten sonra konuşsunlar, konuşarak düşünmesinler. Bu konuşmalarıyla 
toplumda sıkıntı ve yanlışlık meydana getirmektedirler.

Toplumun manevî eğitime büyük ihtiyacı olduğu da ortaya çıktı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kahraman.

Efendim, depremle ilgili yeteri kadar araştırma önergesi var, biraz sonra 
konuşacağız.

Teşekkür ediyoruz, sağ olun.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hepinizi hürmetle selamlıyorum, 
tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyor, saygılar sunuyorum. (FP 
sıralarından alkışlar) 
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Konu : 157 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 48 Saat Geçmeden, 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler Kısmının 1. Sırasına Alınmasına, 
Gündemdeki Sıralamanın Yeniden Yapılmasına; 5. Sıraya 
Kadar Olan Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Saat 24.00’e Kadar 
Görüşmelerinin Tamamlanmaması Halinde Bitimine Kadar 
Görüşmelere Devam Olunmasına ve İşlerin Tamamlanmasını 
Müteakip TBMM Genel Kurulunun Tatile Girmesine 
İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının Müşterek Önerisi 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 59 
Tarih : 27/08/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmama başlarken hepinizi ve sizlerin şahsında Yüce Milletimizi saygıyla 
selamlıyorum ve yine, içimizde yaşattığımız, yaşatacağımız acı dolayısıyla, 
ölenlere rahmet, yaralılara şifa niyazımı Fazilet Partimiz Grubu adına tekrar 
ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, sayın iktidar gruplarının hazırladığı öneri üzerine, 
partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurundayım.

Danışma Kurulu, iki gün evvel toplandı, iki gün sonra tekrar toplandı. Bir 
döküm yaptım; 1.7.1999’dan itibaren, 8.7, 9.7, 14.7, 20.7, 28.7, 3.8, 4.8, 5.8, 
10.8, 11.8, 14.8, 18.8, 23.8, 25.8.1999 ve bugün... Bu kadar istikrarsızlık olmaz. 
Bu, organların yanlış kullanılmasından başka bir mana ifade etmez. Esasında, 
İçtüzüğümüze göre, Meclisin tatile girmesi, temmuz ayındadır. Biz ise, bugün, 
1 Ekimde başlaması yasal zorunluluk olan Meclis çalışmalarına bir ay kala, 
şimdi, tatil mevzuunu konuşuyoruz. 7 nci aydan beri, şu sıradaki tasarının bu 
sıraya alınması, bunun arkaya itilmesi, onun öne çekilmesi, bunun sonraya 
alınması gibi, kararsız, tutarsız bir davranışla karşı karşıyayız.

Plan ve Bütçe Komisyonu, hepinizin yakından dikkatle takip ettiği vergi 
tasarısını, gece saat 02.30’da görüşmesini tamamlayarak gündeme getirecekti 
ve dün, ilk dağıtılan Danışma Kurulu önerisinde Vergi Kanunu Tasarısı vardı; 
48 saat geçmeden görüşülmesi için Danışma Kurulu önerisi için imza istendi; 
biz, elden imzayı verdik; çünkü, deprem mevzuundaki yaraların sarılmasında, 
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hepimiz, elimizden geleni yapmakla mükellefiyet altındaydık. Fakat, bugün, 
bu sabah, Danışma Kurulunun toplantısında, o aceleyle yapılan, gece sabahlara 
kadar süren çalışmayla ortaya çıkan tasarı geri alındı.

Tutarsızlıklar, kararsızlıklar, yeni yanlışlıklar doğurur. Böylesine 
yanlışlıklar içinde olmanın faturasını, sadece bu acemiliği yapanlar değil, 
parlamenter sistem de çeker. Parlamenter sistem, hepimizin üzerinde titremesi 
gereken bir sistemdir. Elbette ki, her sistem, en ideali değildir; ama, kalkınan 
ülkelerde ve ülkemizdeki en uygun model, parlamenter demokratik sistemdir. 
Parlamentonun itibarının zedelenmemesi, hepimizin ısrarla üzerinde durması 
gereken bir husustur.

Önümüzdeki gündemde 74 üncü sırada, Topyekûn Savunma Sivil 
Hizmetleri Kanunu Tasarısı var. Dün, gündeme alınan Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankasıyla ilgili -eski adıyla DESİYAB- kanun tasarısı konuluyor. 
1985’te imza edilen, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı konuluyor; ama, ne bugün ne dün, sivil savunmayla 
ilgili, depremle ilgili, toplantılarımızı uzatmamızın sebebini teşkil eden ana 
konumuzla ilgili bir çalışma olmuyor. Tutarlı, istikrarlı bir planlama ve çalışma 
düzeni, maalesef mevcut değil; bunun üzüntüsünü ifade ediyorum.

Danışma Kurulu... Biraz olumsuz bir kelime “danışma” kelimesi. Eğer, 
Danışma Kurulu, sadece sayısal çoğunluğu elinde bulunduran partilerin 
tebligat yeriyse, o halde, bu kurumun, bu organın devamına lüzum yok. İsmi 

“danışma” ise, danışılmayacaksa, yanlış bir kavramdır bu danışma; çalışma, iş 
ve işçi bulma, esasında olumsuz ifadelerdir; ama, o manasıyla almıyoruz ele; 
tabiî ki, içtüzükte de o manasıyla değil; ama, gidiyoruz -istediğinizi söyleyiniz- 
peşin hükümle gelinen bir teklif var ve onunla dışarı çıkılıyor. Fazilet Partimizin 
teklifinde, sivil savunmayla ilgili tasarının ve depremle ilgili diğer konuların 
da konuşularak, yan yana gelinerek, istişare edilerek, danışılarak gündeme 
alınması mevzuu vardı. 

Bir diğer husus da, insanların verimli olabileceği saat mahduttur ve 
bellidir. Günde 12 saatlik bir çalışma yapan Mecliste -şu yeni teklifle, bitene 
kadar devam edilecektir deniyor- nasıl sıhhatli bir müzakere yapılabilir, nasıl 
dikkatler teksif edilebilir ve bütün bu müddet içinde milletvekillerimiz nasıl 
burada durabilir? O yüzden, eğer çalışma zarureti varsa, o takdirde, normal 
çalışma düzenine dönülür; saat 15.00’te toplanılır, saat 19.00’da dağılınır. 

Elbette, Meclisin tatilde olması demek, milletvekillerinin tatilde olması 
demek değildir; hepimiz bunun idraki içindeyiz. Esasında, bizim, zaten şurada 
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bulunmuş olmamızın bir yara açtığı inancı içindeyim. Bunu, daha önce sizlere 
arz etmiştim. Yaralılarımız var, hastanede hastalarımız var. Cesetler var enkaz 
altında. Kriz masaları var, kazalarda var, illerde var. Bütün Türkiye’yi ilgilendiren 
bir hadiseyle karşı karşıyayız ve biz onların vekiliyiz ve acıyı paylaşmıyoruz. 
Dikkat buyurunuz, incelediğimiz kanunların ilgisi, bu hadiseyle hiçbir şekilde 
yok. Böylesine yanlışlıkların olması, elbette ki, sistemimiz için de, hepimiz 
için de yarın üzüleceğimiz hususlardır. Demokrasi bir kristal fanustur. Biz, 
demokrat düşünceyi de, demokrasiyi de zedelememek zorundayız. 

Bu yüzden, bu teklifin aleyhinde bulunduğumuzu arz etmek istiyorum. 
Bizim önerimiz de, zannediyorum, Sayın Başkanca iletilecektir. Bir daha, 
tekrar huzurunuzu işgal etmemek için ifade etmek istiyorum, normal çalışma 
düzeni içinde gidelim. 74 üncü sıradaki, Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri 
Kanun Tasarısını da ele alalım, sivil savunma konusuna gereken önemi verelim. 

Biz, depremden sonra bir toplantı yaptık, sonra bir tatile girdik ve tekrar 
geldik. O günden bugüne hangi tedbirler ortaya kondu; buna ait bir döküm 
elimizde mevcut değil. Sayın iktidar gruplarının verdiği öneriyle hepimiz 
illerimize gideceğiz. Neler yapılıyor, kriz masaları nasıl çalışıyor, ne kadar 
bir yardım toplandı, ne gibi aksaklıklar var, tedbirler nelerdir, ona ait bir 
bilgiye de, bir enformeye de sahip değiliz. O eksikliğin de giderilmesi lazım. 
Yardımların önünü kesen valiler var. Yardımlarda aksamalar var. Hepimizin 
üzerine titrediğimiz milletimizin bütünlüğü, esenliği, devletimizin güçlülüğü 
noktasındaki eksiklikleri gidermede gereken tedbirler alınmalıdır. Sivil 
savunma hizmetlerindeki aksamalar bize ders olmalıdır. Bakınız, Adana’daki 
deprem 27 Haziran 1998’dir; magnititü 6,3. Daha bir yıl zaman geçmiş aradan; 
herhangi bir tedbirler manzumesi ortada yok ve sivil savunma, sadece isim 
olarak kurumlarda mevcut. Mesela, askeriyenin içerisindeki sınıflardan birisi 
jandarmadır...

BAŞKAN - Süreniz bitmek üzere Sayın Kahraman. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 

Sivil savunmaya yönelik eğitimler verilebilir, çok tedbirler alınabilir.

Tabiî, bu konunun ayrı bir müzakere hususu olması itibariyle buna 
girmiyorum; ama, biz, topyekûn, Parlamentonun itibarını temin noktasında 
gereken gayreti göstermeliyiz diyorum. Teklifimizi de şimdiden arz etmiş 
oluyorum. Bu noktadan hareketle, iktidar gruplarının verdiği önerinin 
aleyhinde bulunduğumu ifade ediyor; hepinize en derin saygılarımı 
sunuyorum.
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Konu : Genel Kurulun Çalışma Gün ve Saatlerinin Yeniden 
Düzenlenmesine İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının 
Müşterek Önerisi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 23 
Tarih : 23/11/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Danışma Kurulunun toplantısında ele aldığımız çalışma saatleri noktasındaki 
itirazımızı sizlere ifade etmek üzere huzurunuzdayım, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

İktidarın sayısal gücünün yetmiş olması, demokrasiye gösterilecek 
olan hassasiyeti bir tarafa itmemelidir. Ben, maalesef, Danışma Kurulu 
toplantılarının bir yasak savma şeklinde geçtiğini görmenin üzüntüsü 
içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Sayısal çoğunluk olabilir; ama, 
çoğulcu demokrasilerde sayısı çok olanların değil, demokrasinin temelinde, 
sayısı az olanların hakkının korunması esastır. Sayı çokluğu var; biz öyle 
uygun gördük deyip, hemen her konuda gelip kendi istediğini ortaya koymak, 
beni mazur görün, dayatmak, elbette ki, demokrasiyle bağdaşmayacak olan 
bir kavramdır.

Danışma Kurulu toplanıyor; gündemin, 92 nci sıradakini 1 inci sıraya alıyor, 
2 nci sıradakini 18 inci sıraya geçiriyor. İki hafta geçiyor, tekrar toplanıyor; 
gündemin 1 inci sırasına aldığını 24 üncü sırasına koyuyor, 42 nci sırada olanı 
1 inci sıraya getiriyor; bu, gayri ciddiliktir.

Biz, Grup olarak, görevlendiriyoruz; mesela, Sermaye Piyasası Kanun 
Tasarısıyla ilgili olarak milletvekillerimize görev vererek, siz, şu tasarıya 
hazırlanın diyoruz. Elimizde basılmış gündem var. Arkadaşımız geliyor, 
bugün konuşacağını biliyor; bir de bakıyorsunuz ki, siz, bunu, gündemin 48 
inci sırasına kaldırmışsınız. Niye? Üç grup bir araya geldi, öyle uygun gördü, 
değiştirdi!.. 

Yani, her seferinde gündem değiştirilmez; ciddî meseleler ortaya çıkar, onun 
üzerine, çalışma saatleri değiştirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, şimdiki 
İçtüzükte, bir önceki İçtüzükte, daha önceki İçtüzükte, çalışma günleri hangi 
günlerdir diye tadat edilmiş, söylenmiş; hatta, çalışma saatleri konulmuş; ne 
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zaman ihtiyaç doğarsa, bu değiştirilebilir denilmiş. İhtiyacınız her an nasıl 
değişir?! Yani, depremle ilgili vergi tasarısında acele etmek, herhalde, bir 
ihtiyaç değil; tam tersine, çok sevimsiz bir mevzu getiriyorsunuz, bir an evvel 
vergilendirelim halkı diyorsunuz; zaten halk çektiğini çekiyor. 

Bütçe ayın 13’ü ile 23’ü arasında görüşülecek. Onu, müstacel bir durum gibi 
görerek, çalışma saatlerini uzatabilirsiniz. Şimdi, olağanüstü halin uzatılması 
konusu var. Bu, takvimli bir hadisedir. Bunu önemli görür, çalışma saatini 
uzatabilirsiniz; ama, tutuyorsunuz, herhangi bir mevzuda çalışma saatini 
uzatıyorsunuz; ertesi gün, mevzu kalmadığı için, uluslararası anlaşmalarla 
ilgili tasarıları getiriyorsunuz veya çalışma saatini uzatıyorsunuz; sonra, 

“İrlanda ile maçımız var, gelin, bu sefer ara verelim, her ne kadar saat 24.00 
ve bitimine kadar demişsek de, maçı seyredelim” diyorsunuz. Bu durum, 
olmuyor, gayriciddî oluyor, parlamenter demokrasiye aykırı oluyor. Güç var 
diye, her seferinde bunu ortaya koymak, yanlıştır.

Bu noktadan, bizim teklifimiz, bir kere, salı günlerine dokunulmamalıdır; 
salı, denetim günü olmalıdır. Meclisin görevi, denetimi yürütmektir ve 
denetimsiz bir meclis olamaz. Hatta, ilk teklifte, salı günü de, yine, kanun 
tasarısının görüşülmesi vardı. Sonradan, iktidar grupları da katıldılar ve 

“salı günleri denetime dokunmayalım” dediler. Ona dokunmayalım, çalışma 
saatlerine dokunmayalım. Öbür haftaya kalsın. Memurin Muhakemat, deprem 
vergisi, deprem dolayısıyla bütçedeki aktarma ve Sermaye Piyasası Kanunu 
Tasarısı... Şu anda Kasım ayının 23’ündeyiz, Aralık ayının 13’üne kadar daha 
vakit var ve Meclis bunları çıkaracak. Neden, böyle “bitmezse, sabahlara kadar 
devam edelim” diyoruz. Diyelim ki, saat 15.00’te oturuma geldiniz, sabaha 
kadar devam ettiniz. Ciddî bir kanun çıkarıyorsunuz. Kanun bu, ikide bir 
değişecek bir hadise değil ve siz o oturumun başında yoksanız, sonradan 
gelmişseniz, bütünlüğü kavrayamazsınız, verimli bir çalışma yapamayız.

Değerli arkadaşlarım, benim tavsiyem, hepimizin tavsiyesidir 
zannediyorum, böylesine, yanlış, gayri ciddî durumlara meydan vermemektir 
ve kendi kendimize, parlamenter demokratik sisteme yara aldırmamaktır. 
Bu noktadan, bu görüşe katılmayacağımızı arz ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
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Konu : Genel Kurulun Çalışma Gün ve Saatleriyle Gündemdeki 
Sıralamanın Yeniden Yapılmasına ve 2000 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Görüşme Programına İlişkin DSP, MHP 
ve ANAP Gruplarının Ortak Önerisi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 33 
Tarih : 14/12/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danışma Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, çoğunlukla aldığı karar 
dolayısıyla görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Ben de öncelikle, rahmete kavuşan değerli milletvekili kardeşimiz Sıtkı 
Beye Cenabı Hakk’ın rahmetini niyaz ediyorum, “hepimizin başı sağ olsun” 
diyorum. Bu, trafik kazası sonucu üçüncü ölüm oluyor. Böylece, dörde ulaşan 
bu dönemdeki milletvekili vefatı dolayısıyla, ailelerine sabırlar dilediğimi, 
bütün hepimize de başsağlığını tekrar niyaz ettiğimi ifade ediyorum.

Değerli arkadaşlar, Danışma Kurulumuz, bugün, yine, değişiklik yapma 
teklifiyle toplandı; iktidar grupları, değişiklik önerilerini getirdi. Bendeniz, 
daha önce de Yüce Heyetinize arz ettiğim gibi, Danışma Kurulunun yapısının, 
hedeflendiği gibi işletilmediği noktasında şikâyetimiz olduğunu ifade etmiştim. 
Danışma Kurulu, şayet iktidar gruplarının bir araya gelerek karar verdikleri 
takvimi tebliğ edecekleri bir yerse, yeni İçtüzük çalışmalarında bunu göz önüne 
alalım ve Dahili Nizamnamede 1973’e kadar yok idi, yine, o eski hale dönelim; 
çünkü, usulî bir toplantı oluyor ve karşılıklı görüş ileri sürülmüyor, sürülemiyor.

Hemen hemen onbeş günde bir Danışma Kurulu toplantısı yapıyoruz ve 
her seferinde, karşımıza yeni değişiklikler talebi geliyor. Bu elimdeki liste, 
Danışma Kurulu toplantılarımızın listesidir ve dikkat buyurun, her on günde 
bir, dağıtılan şu gündemi incelediğinizde, devamlı yer değişmelerin olduğunu 
görürsünüz; “98 inci sıranın 2 nci, 72 nci sıranın 3 üncü sıraya alınması” gibi 
değişiklik önerileri vardır. Artı, bugünkü Danışma Kurulu toplantısında, 
iktidar gruplarının getirdiği teklif ile bilahara çıkan teklif arasında fark var; 
zira, sonrasına, 3 tane daha milletlerarası anlaşma eklenmiş.
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Neden bu üzüntümü ifade ediyorum; çünkü, kanun, kalıcı bir hadisedir, 
ömürlük bir hadisedir ve ciddî bir hadisedir. Hepinizin malumu olduğu 
gibi, hazırlık gerektirir, incelenme gerektirir; toplum tarafından kabulü için, 
öncelikle, Meclisin bunu kabul etmesi gerekir. Böylesine bir çabuklukla gelen 
kanun tasarıları incelenemeyince, işte, bizim önümüze, yanlış emsaller çıkar.

Bakınız, şimdiki teklifle 5 inci sıraya gelen Bankalar Kanunu Tasarısı, 
18.6.1999 tarihinde kabul ettiğimiz Bankalar Kanununun yeniden 
değişikliğine aittir. Bu kanun -6 ncı aydan 12 nci aya geldik- demek ki, ciddî 
bir hazırlıkla ele alınmadı, çok çabuk geçirildi. Yine, bir alt komisyon kuruldu. 
Yekûn, alt komisyon ve esas komisyonunun toplam müzakere zamanı dört 
gündür. Danıştay Kanununa ait olan değişikliğin müzakeresi, yalnız bir saattir. 
Burası, istenilen kanun tasarılarının, bürokratlar tarafından ya da hazırlık 
yapılan neresiyse, orası tarafından getirilen kanun tasarılarının tasdik yeri 
değildir; burası, milletin egemenliğinin temsil edildiği bir yerdir ve burada, 
derinlemesine incelenmesi gerekir.

İşte, bu Bankalar Kanunu misali gibi, yine, 20 nci Dönemde çıkan vergi 
reformu vardı; vergi reformunun reformu kanununu yeniden görüştük. Sosyal 
güvenliğe ait olan kanunu yine görüşeceğiz. Derinlemesine inceleme olmazsa, 
elbette ki, kanunlar, istenilen şekilde kalıcı olmaz, ömürlü olmaz. 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun tarihi 1913’tü; 86 yıl yaşadı 
ve mahkemeler, içtihatlarıyla bu kanunu ikmal ettiler, tamamladılar ve 
uzun bir müddet dayandı; zira, hazırlığı güzeldi, gelişmesi güzeldi. Tabiî, 
mahkemeler içtihatlarını yaparlarken, Meclisteki müzakere zabıtlarına 
bakarlar. Malumualiniz, komisyondaki ve Meclisteki müzakereler, aynı 
zamanda, kanunların mütemmim cüzüdür, kanun vazıı olarak bizlerin neyi 
düşündüğümüzü, bu konuşmalar ortaya koyar. Çabuk çıksın kanunlar, bir an 
evvel hallolsun deyip bunun üzerinde fikir serdetmemek, çok yanlış. Bizler, 
kanunların çıkması eğer icap ediyorsa, elimizden gelen yardımı yapmaya hazır 
olan bir muhalefetiz; hepimiz, burada vatanseveriz ve hepimiz, toplumun 
ihtiyaçlarını gidermede elimizden geleni yapmakla mükellef olduğumuz 
şuurundayız; ama, bizim bu çalışma usulümüz yanlış, değerli arkadaşlarım.

Bir fotoğraf verdik geçen hafta... Burada Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı 
görüşülüyor; ne zaman önerge oylanacak ve ne zaman ki madde oylanacak, 
milletvekilleri, maç seyrine ara verip, içeri girerek parmak kaldırıyorlarsa ve 
bir maç, onları kulise taşıyor; ama, burada bulunmuyorlarsa, ondan sonra da 
bir kanun çıkıyorsa, bu, çok yanlış olur arkadaşlar. O takdirde, biz, ona göre 
takvimimizi yaparız. 
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Bu görüntüler, demokrasiye uygun olmayan görüntülerdir. Parlamenter 
demokratik sistemle Türkiye kalkınacaktır, bütün gelişmiş ülkeler bu sistemle 
kalkınır; ama, bu sistemi korumak da bizim görevimizdir. Görülüyor ki, bu 
görevi ifa etmede eksikliğimiz oluyor, yanlışlığımız oluyor.

İktidar, gücüne dayanarak dayatma yapmamalıdır. Biz, dayatma 
Türkiyesinden şikâyet ederken, kendi kendimize dayatma yapmış oluyoruz. 
Komisyonlarda çok seri geçiriyoruz, Genel Kurulda seri geçiriyoruz. Eğer, 
üzerinde konsensüs olursa, elbette ki, rahatlıkla geçer. Mesela, Gümrük 
Kanunu, bunlardan birisidir, geçici maddeleriyle birlikte 263 maddeydi ve iki 
günde bitti; ama, üzerinde ciddî bir çalışma yapıldı. Aynısı yapılmalıdır. 

Yarın sabah, iktidarın, neyi düşündüğünü, hangi rüyayı gördüğünü 
ve nasıl sıra değiştireceğini bilemiyoruz. Bir arkadaşımıza görev verdik, 
kendisi, akreditasyonda konuşacaktı, akreditasyonu geri aldı hükümet, 
hatta görüşülmeye başlanmıştı; Vergi Kanununa -deprem vergisine- döndü, 
görevli arkadaşımız Batı Trakya’daydı, yeniden görevli ortaya çıkması lazımdı, 
komisyondaki arkadaşlarımıza müracaat ettik. Yani, bu takvim, bu gündem 
ciddî bir hadise, ne zaman, kimin konuşacağı bilinmeli.

Dikkat buyurduysanız, bütçe müzakereleri devam ederken -yani, 19-28 
Aralıkta bütçe görüşmeleri sürerken- o günkü program, eğer, saat 22.00’de 
biterse, 2 saat daha zaman kaldığına göre “gelin, diğer kanunları da görüşelim” 
denilecek; yani, bütçeyle ilgili çalışma yapılırken araya kanun sokulacak.

Şu anda YÖK’le ilgili Meclis Araştırması Komisyonu toplantı halinde, 
Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı halinde olduğu zamanlar da oluyor, 
dolayısıyla, bütün milletvekillerinin katılımı olması lazımken, bu olmuyor. 
Bunlar yanlıştır, bunu ifade etmek istiyorum. Günübirlik siyaset, ayaküstü 
kanun hazırlığı, demokrasiye yara veren hadiselerdir; bu, olmamalıdır.

Bugün, Helsinki Zirvesi dolayısıyla Sayın Başbakanın izahatını, bilahara 
partilerimizin görüşünü dinledik. İşte, Meclis, daha önceden, her şeyi 
konuşarak, ben yapıyorum, komisyonumdan geçen iradeyle bu yürütülüyor 
deseydi, bu görüşme, imzadan sonra, o fotoğraftan sonra olmazdı, imzadan 
önce olurdu. O imzayı atmalı mıyız atmamalı mıyız, Kıbrısımız gidiyor mu 
gitmiyor mu; bunları konuşurduk; ama, şimdi, biz, sadece, burada, ısmarlama 
siparişleri ifa yeriysek ve oradan ne geliyorsa o geçiyorsa ve biz, müzakerede 
elimizden gelen gayretle ortaya çıkamıyorsak, işte, o zaman da, bize, sadece 
tebliğde bulunurlar. Halbuki, demokraside, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
elbette ki, en üst noktadadır, hükümetin de üstündedir bürokrasinin de 
üstündedir ve direktif verecektir. Kanun yapıyoruz...
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Artı, yine bu teklifte, denetim görevimiz engelleniyor. Yarın bir saat süreyle 
sözlü soruları görüşecektik; bugün denetim günüydü... Denetim kaldırılıyor. 

Değerli arkadaşlar, milletvekilinin en büyük görevlerinden biri denetlemedir. 
Biz, denetlemeyi niçin kaldıracağız? Neden? Ortaya koyduğumuz kanunların 
listesine bir bakın, tabiî, numarayla okununca bilinemiyor; bunları 
gördüğümüzde, bunlar, yine, elbette ki çıkar, hatta konsensüsle çıkar, Gümrük 
Kanunu gibi çıkar, bunlar gene ele alınır; ama, hiçbir zaman denetleme günü 
kaldırılmamalıdır. Salı ve çarşamba günleri denetleme olacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kahraman, lütfen toparlayınız.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Salı günü bütünüyle denetime, 
çarşamba günleri ise bir saat sözlü sorulara aittir. İçtüzükte, 96 ncı maddeden 
itibaren 5 madde soruya aittir, denetleme yollarının birincisidir. Dolayısıyla, o 
noktadan da büyük yanlışlık vardır. 

Mesela, Slovenya ile olan anlaşma 2 tanedir, 1 tanesi konulmuş; Letonya ile 
4 tane anlaşma var, 1 tanesi konulmuş. Niye; ayaküstü ve çabuk hazırlanmış. 
Zira, sıralar da peş peşe değil. Böylesine, gündelik hareketlerle yürümüş 
olmamız yanlıştır.

Sonra, Meclisin de “çok çalışıyorum” demiş olması, çıkardığı kanun sayısıyla 
ilgili değildir; kantiteyle ilgili değildir, kaliteyle ilgilidir, içerikle ilgilidir. “Çok 
kanun çıkardık” diye övünmek değil “kalıcı ve yararlı kanun çıkardık” diye 
konuşmak elbette ki elzemdir.

Bakınız, 21 inci Dönemin Birinci Yasama Yılında 68 kanun çıktı, 33 tanesi 
uluslararası anlaşmadır, 35’i kanundur ve bunun 15 tanesi de rutin olmayan 
kanunlardır. İkinci Yasama Yılında ise, 31 kanunun 19’u uluslararası anlaşmadır, 
12’si kanundur, bunun da 6 tanesi rutin olmayandır. Yani, “sayıyı çoğalttık, 
bununla övünüyoruz” demiş olmak da yanlıştır. Bu İçtüzüğe uygun hareket 
etmeliyiz, parlamenter demokratik rejimin gereklerini yerine getirmeliyiz 
temennimi, zannediyorum paylaşıyorsunuz diyor, hepinize hürmetlerimi 
sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)
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Konu : Genel Kurulun Çalışma Gün ve Saatleriyle Görüşülecek 
Konuların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin DSP, MHP ve 
ANAP Gruplarının Müşterek Önerisi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 62 
Tarih : 24/02/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danışma Kurulunun, bugün, saat 13.00’te yaptığı toplantıda, muhalefet 
partileri olarak iştirak etmediğimiz bir gruplar önerisi üzerine söz almış 
bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Daha önceki Danışma Kurulu toplantıları sonrası, huzurlarınızda ifade 
ettiğimiz görüşlerimiz ve tenkitlerimiz, görüyorum ki göz önüne alınmıyor ve 
iktidar grupları sayısal çoğunluğun neticesinde, her hafta, hatta bazen haftada 
iki gün, Meclis gündemini değiştirmekte ve sıralamaları değişik istikametlerde 
yapmakta. Bunun yanlışlığını tekrar ifade etmek istiyorum. 

Demokratik parlamenter sistemin, ülkemiz için çok elzem olduğu 
hepimizce malum. Kalkınmamızın gereği, icabı ve modern devlet anlayışının 
bir gereği, böyle bir sistemle gelişeceğiz, kalkınacağız; bunda, hepimizin 
ittifakı var. “Hâkimiyet milletindir” sözü - duvarımızda yazıyor - 1 400’e -  
1 600’e diyelim, dayanan, dörtyüz yıllık, altıyüz yıllık, 1789’da klişeleşmiş 
ve artık anonim söz haline gelmiş bir ifadedir ve demokratik parlamenter 
sistemin anayasasının ta kendisidir. Milletin hâkimiyetini, Meclis, yerine 
getirir, ifa eylerken, yalnızca kanun çıkarmaz -İçtüzüğümüzde belirtildiği gibi- 
araştırma yapar, soruşturma yapar, soru sorar, gensoru verir, denetim yollarını 
harekete geçirir; yaptığı işlerden birisi de yasama görevidir, kanun çıkarır. 

Danışma Kuruluna gelen iktidar önerilerinde, devamlı, salı günlerinin 
denetim günü olmaması teklifi var. Salı günleri denetim görüşmelerinin 
yapılmamasına, çarşamba günleri bir saatlik sözlü soruların sorulmamasına... 
Burası, kanun imal eden bir kurul değil, hâkimiyetin temsil edildiği bir yer, bir 
yüce çatı. Biz, buraya, yalnız kanun yapmak için gelmedik. İşin garibi, kanun 
tasarı ve teklifleri, komisyonlara geliyor -icabında sabaha kadar komisyon 
çalışıyor, matbaa bekletiliyor - hemen sabahleyin basılıyor ve gariptir, o 
basılan metin, saat 09.00’da yapılan bir görüşme neticesinde, yine, askıya 
alınıyor. Komisyon görüşmelerinde, iktidar gruplarına mensup milletvekilleri 
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herhangi bir konuşma yapmıyorlar. Bir an evvel çıkmalı... Bir metin değişikliği 
yok. Alt komisyon oluyor; alt komisyonda izah edilince, komisyon kuruluyor 
ve alt komisyon ittifakla bir metin getiriyor ve yine, nasıl gelmişse, sipariş 

-maalesef, sipariş- aynen geçiyor. Burası, matbaaya metin gönderen bir koli 
müessesesi değil, bir posta müessesesi değil. (FP sıralarından alkışlar) Bu bir 
kanun. Kanun... Yıllarca yaşayan kanunlarımız var, biliyorsunuz. Biz, dün 
kurulan devletlerden, 19 uncu Yüzyılda, 20 nci Yüzyılda kurulan devletlerden 
değiliz, Osmanlı Devletinin devamıyız, büyük bir devlet geleneğimiz var ve 
biz, 19 uncu Yüzyıldan beri, bir parlamenter tecrübeye de sahibiz. 

Bugün, şu öneride, dün komisyondan çıkmış, henüz milletvekilleri 
görevlendirilmemiş gruplarca, bir teklif daha var; hemen görüşelim... Niçin 
görüşelim? Efendim, müddette sıkıştık. Ne oldu? Altı ayımız doluyor. Allah 
Allah... Altı ayınızın dolacağını şimdi mi öğrendiniz?! Hükümet 18.2.2000’de 
havale ediyor, cuma günü; 21 ‘inde, pazartesi günü komisyona gidiyor, 23’ünde 
komisyon kararını veriyor ve şimdi, hemen çıkarmamız lazım; niye; 29 unda 
bizim müddetimiz bitiyor. Onbeş gün evvel neredeydiniz?

İstikrarsız bir hükümet var, mütecanis olmayan bir hükümet var. Bu 
istikrarsızlık, bu mütecanis olmama hepimizi üzer; çünkü, hükümet hepimizin, 
ülke hepimizin.

Şimdi, ikinci sırada, Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı var. Hayvanları 
koruyacağız, hayvancılığımızı da koruyacağız. Hükümet tasarısıdır bu, kanun 
teklifi değil. Sayın Tarım Bakanının da, Çevre Bakanının da imzası var; ama, 
Tarım Bakanımızdan bir yazı aldık; hakikaten, canhıraş feryat ediyor, çok 
ciddî itirazları var. O yüzden, komisyon yine oturmayacak - dün oturmadığı 
gibi - zira, anlaşma yok. Mademki anlaşma yok idi, hükümette tasarıyı niye 
imzaladınız? Meclise geliyor Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı. Hayvanları 
koruma, Tarım Bakanlığına ait. Hıfzıssıhha ona bağlı; mevzuatı var. Tali 
komisyon olarak dahi Tarım Komisyonu devrede değil. Böyle hükümet 
anlayışı olmaz. Hükümetle direkt alakası var; çünkü, tasarıdır. Tasarıyı 
hükümet getirir ve bakanların tümünün imzası olur ve geldikten sonra, onun 
üzerinde müzakere edilecekse Meclis yapar bu müzakereyi. Olmaz olur mu?! 
Tasarı deyince bu... Kanun teklifi başka, kanun tasarısı başka.

İstikrarsız hükümet olduğu ortada. 29.2.2000’de günü bitecek olan 
yetki kanununun yenilenmesi için, bu Meclise, hemen, sıkboğaz edilerek 
metin geliyor. Çok rica ederim... Altı aylık bir zaman var. Böyle yanlışlıklar 
yapılmaması gerekir. Biz, muhalefet olarak her zaman olumlu hareket ederiz. 
Biz, anamuhalefet partisi olarak bunu sergiledik. Sayın Keçeciler burada. 
Gümrük Kanunu, 6 geçici maddeyle birlikte 263 madde; bir müzakerede 
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geçti; çünkü, ciddî bir hazırlık oldu. Bir önceki dönemin hazırlıkları oldu. 
Sayın Bakan, tek tek, gruplarla, genel başkanlarla görüştü ve hatta, bu işin 
teknisyenlerini bizimle görüştürdü; altyapı oluştu, konsensüs meydana geldi. 
Kanun, filanca şahsın değil, bütün milletin kanunudur. Dolayısıyla, kanun 
geçti. Böyle bir anlayış olması gerekirken, bu anlayışı iktidar sergilememektedir. 
Yüce Meclisinize ve sizin şahsınızda da Yüce Milletimize şikâyet ediyoruz. 

Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair şu anda gündemde 
102 adet konu var. 6 genel görüşme yapılmış. Genel görüşmelerin tarihi 
9.5.1999’dan başlıyor -geçen sene; neredeyse bir sene olacak- ele alamıyoruz. 
Hükümet “hemen, bir an evvel bunu görüşmeliyim” diyor. Peki, sayın hükümet, 
sizin bir önceliğiniz, bir sıralamanız yok mu, bir takviminiz yok mu? Size göre 
ehem mühim nedir, bir sıralamanız yok mu? Her hafta kalktığınızda, neyi 
gördüğünüzü, hangi meseleyi öne aldığınızı nereden bileceğiz.

Sayın Süleyman Arif Emre Bey, senelerin parlamenteri; kendilerinden 
istirham ettik -siyasî ahlak komisyonu kurulması teklifi var; kanun teklifi 
bu; geçen dönemden kaldı- hazırlık yaptılar. Soruyoruz Süleyman Arif Beye: 

“Ne zaman geliyor?..” “Efendim, 16 ncı sırada...” Bakıyoruz, 28 inci sırada, 92 
nci sırada, 15 inci sırada... Görev verdiğimiz arkadaşlarımız var. Yurt dışında 
komisyon çalışması var veya daha önceden yaptığı iç çalışmaları var. Ee, 
sıraya bakıyor, burada değil. Sabahleyin geliyoruz; filan sıradakini, 103 üncü 
sıradakini biz, 3 üncü sıraya aldık. Ee, nereden bulacağız arkadaşımızı?! 
Hükümet etmek de, Meclisi çalıştırmak da ciddiyet ister; iktidarı ciddiyete 
davet ediyorum. 

1.9.1999’dan beri duran EURO’yla ilgili bir tasarı var; en son sıra numarasını 
aldı, 130. Şimdi, hemen getirildi; buna Maliyenin büyük ihtiyacı var. Yani, şu 
değişiklikleri tek tek incelediğinizde, üzülürsünüz; biz üzülüyoruz arkadaşlar 
ve ayrıca, Sayın Başkan okutuyor divanda; filan sayının falan sayıya, falan 
sayının filan sayıya... Ne olduğu yok; yani, bu 351 sıra sayılı tasarı EURO’dur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kahraman, size bir dakika eksüre veriyorum; toparlayınız 
lütfen. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

366 sıra sayılı tasarı -pişmanlık yasasıdır, halk tabiriyle; deyimi öyle yerleşti- 
o yoktur önünüzde. “Eh, hükümetimizden gelmişse, grubumuz getirmişse, biz 
de parmak kaldırırız” demek, bu yanlışlığa iştirak etmektir. 
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Ben, aynı zamanda, iktidar milletvekillerini, bu noktada bir muhasebeye 
davet ediyor; bu teklifin aleyhinde bulunduğumuzu -Danışma Kurulunda 
ifade etmiştik- bu beyanımı, yine huzurlarınızda ifade ediyor, çalışmalarımızda 
hayırlı başarılar dileğiyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından 
alkışlar)



143

Siyasi Parti Grup Önerileri Üzerinde Konuşmalar

Konu : Genel Kurulun Çalışma Gün ve Saatleriyle Görüşülecek 
Konuların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin DSP, MHP ve 
ANAP Gruplarının Müşterek Önerisi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 62 
Tarih : 24/02/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bir grup başkanvekilinin 
söz istemesi halinde Başkanlığın bu hususta açıklama yapma imkânını 
tanıması, Başkanlığın tanıyacağı bir imkân değil, bir görevdir. O noktadan, 
Parti Grubumuz olarak, tutumunuzu yanlış bulduğumuzu ifade etmek 
istiyorum; bir.

Sayın Köse, Danışma Kurulunun...

BAŞKAN - Sayın Kahraman, siz hukukçusunuz, İçtüzüğün 69 uncu 
maddesini gayet iyi biliyorsunuz.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Gayet iyi biliyorum.

BAŞKAN - O görevlerde biz de bulunduk. Kime, nerede sataşılıp 
sataşılmadığının takdiri, Sayın Başkana aittir. Eğer, o konuda bir direnme varsa, 
İçtüzüğümüze göre, Genel Kurulun takdirine sunarım. Eğer, istiyorsanız, bu 
konuyu, Genel Kurulun takdirine arz edeyim efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet.

BAŞKAN - Edeyim mi efendim?..

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hayır efendim...

BAŞKAN - Böyle bir şey istiyor musunuz efendim?

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Siz, böyle bir şey istiyor musunuz efendim?!

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, oyçokluğuna 
dayanarak böyle bir... Bu anlayışınızı kınıyorum. Yakıştıramadım size!.. 
Hakikaten yakıştıramadım!..

BAŞKAN - Sayın Bedük, benim... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Yakıştıramadım size!.. 
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BAŞKAN - Neyi yakıştıramıyorsunuz efendim?! 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Son derece olumlu yaklaşıyoruz, oy 
çoğunluğuna dayanarak bizim söz hakkımızı ortadan kaldırmak istiyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Bedük, o zaman... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Şu tüzük, bize, cevap verme 
hakkını veriyor. Şu tüzük, aynı zamanda, yerimizden açıklama yapma hakkı 
veriyor.

BAŞKAN - Sayın Bedük, siz 10 dakikadır konuşuyorsunuz. Allah aşkına, 
nasıl söz vermemişiz?! 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Şu tüzük, bize, aynı zamanda, 
sizin tutumunuz hakkında söz isteme hakkını veriyor. Biz, bunlara gitmiyoruz. 
Sadece, size, iki cümle söylemek istedik; halen, daha konuşturuyorsunuz. 
Lütfen... Rica ediyorum...

BAŞKAN - Efendim, o zaman, sizin tutanaklara geçen ifadelerinizi 
getirteyim.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Sataşma dediniz, katıldığınızı ifade ettiniz. Allah aşkına, bunun 
neresinde sataşma var?! 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, toplantının 
huzurunu bozmanıza hiç gerek yok.

BAŞKAN - Efendim, size bir sataşma var mıydı Sayın Kahraman? 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Müsaade edin, bitireyim efendim. 

BAŞKAN - Size bir sataşma var mıydı efendim?! 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bize göre, var!

BAŞKAN - Ne istiyorsunuz efendim?!

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Size göre de var aslında!

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, ben, size, sataşma 
demiyorum, bir grup açıklaması yapıyorum. Ben, bu toplantılarımızın 
huzurlu olmasını, sizin göstermek istediğiniz gayretin neticesinde, suhuletli 
bir oturum yapma isteğiniz olduğunu kabul ediyorum.

BAŞKAN - Efendim, ben, size, sataşma varsa söz vereyim Sayın Kahraman.
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İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, sataşma değil, açıklama 
yapıyorum.

BAŞKAN - Neyi açıklıyorsunuz efendim?!

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Köse’nin bir beyanı var...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir dakika... 

Buyurun efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Köse’nin bir beyanı var. 
Kendileri, deneyimli bir parlamenter arkadaşımız. Gündemi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı yapar ve gündemin nasıl olacağı, burada, 49 uncu 
maddede var. Eğer arada değişiklik gerekirse, Danışma Kurulu toplantıya 
çağrılır, yoksa gündemi yapma meselesinde, Danışma Kurulu, sadece istişari 
organ mahiyetindedir. Bunu açıklamak istedim.

Bir de kendisine çok teşekkür ederim... 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederiz. Burada görev yapan bütün grup 
başkanvekilleri ve parlamenterlerimiz bu konuya muttali oldular çoktan.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben, zabıtlara geçmesi için söylüyorum.
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Konu : Genel Kurulun Çalışma Gün ve Saatleri ile Gündemdeki 
Sıralamanın Yeniden Düzenlenmesine İlişkin DSP Grubu 
Önerisi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 105 
Tarih : 06/06/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; öncelikle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu sabah yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla, milletimize başsağlığı 
diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum, rahmete kavuşanlara Cenabı Hak’tan 
rahmet niyaz ediyorum. 

Bir afetler yılıdır, gidiyor; Kırıkkale’de yangınla başlayan, selle devam 
eden, depremle devam eden... Cenabı Hak korusun diyorum... Bu afetler, 
hepimizi üzüyor, topyekûn milletimizi üzüyor, üzüntüyü hep beraber 
yaşıyoruz. Elimizden geleni yapmamız tabiî ki, görevimiz. Gönül isterdi ki, 
bu sellerin olduğu, depremin olduğu günlerde, milletvekillerimiz, topyekûn 
ülkemize dağılsalar, 26 ilimizde afet var; 20’şer milletvekili dağılsak ve gitsek, 
dertleriyle hemdert olsak, cenazelere katılsak, yaralılarla beraber olsak, kamu 
görevlileriyle beraber, olsak, ne yapıyorlar, denetimimizi yürütsek ve insanlık 
ödevimizi yapsak; bu milletin vekiliyiz... Böyle günlerde, şöyle bir teklifle 
karşılaşınca da, doğrusu çok üzülüyorum.

NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - Burada konuşmak kolay da, siz 
gittiniz mi?!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyiniz...

Buyurun Sayın Kahraman.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Sizi üzen bir cümle söylediğimi 
zannetmiyorum, herkesin ittifak ettiğini söylediğimi zannediyorum; onun 
için, lütfen dinleyiniz...

NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - Siz gittiniz mi?!

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Adaba riayet edin beyefendi...

BAŞKAN - Lütfen, karşılıklı olmasın...
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Sayın milletvekilim, lütfen...

Buyurun Sayın Kahraman. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Arkadaşlar, bir kere, şunu 
unutmayalım: Bu kürsünün masuniyeti vardır. Bu kürsü, dokunulmazlığın en 
uç noktasıdır. Kürsü masuniyeti, sorumsuzluğu vardır. Konuşan dinlenecektir, 
sıra geldiği zaman da konuşulacaktır. Lütfen, konuşma ahengini bozmayınız. 
İştirak etmediğiniz görüşler olabilir, onu da ifade edersiniz. 

Arkadaşlar, parlamenter sistem, kanun çıkarmak değildir. Merak ettim, ne 
kadar kanun çıkardık, ne çalıştık da, acaba, bu dönem, bir methiye kendimize 
yapıyoruz diye. Dönem dönem aldım, hatta Birinci Dönemden itibaren aldım. 
Çok daha fazla çalışma günü olmuş, şu anda 105 inci oturumu yapıyoruz. 
Aynı müddette 135, 141 oturum yapılmış. Çok daha fazla kanun çıkarılmış 
cumhuriyetin ilk yıllarında. 

Kanun çıkarma, Meclisin çalışmasını göstermiyor, Mecliste bulunma da 
göstermiyor. Bir söz var, eskiden Avrupa’ya giden çok azmış “karşında Avrupa’yı 
gören var” demiş birisi, muhatabı demiş ki “en çok Avrupa’yı Simplon Ekspresi 
görüyor, bütün vagonları her gün gidip geliyor.” Burada bulunmak demek 
parlamenterlik demek değildir, burada görevli arkadaşlarımız, stenograflar 
var, daha çok bulunuyorlar; yani, burada bulunduk, şu kadar kanun çıkardık, 
biz görevimizi yaptık... Hayır... Yüz defa hayır, bin defa hayır... Biz, denetim 
görevimizi yapacağız. Parlamenter sistemi yaşatmak bizim görevimiz. 

Saydım, bugüne kadar 15 kere denetim gününü çalıştırmışız, 26 kere 
çalıştırmamışız ve şimdi, DSP’nin Sayın Grup Başkanvekilinin önerisi 
var, ne bu salı, ne bir dahaki salı yine denetim olmasın, çarşamba günü de 
olmasın. Toplantıda, o güne koyduğumuz kanunlar -mesela, kararname, geçici 
maddeleri 12 tanedir, bir sonraki de 12 maddedir, 24 maddeli var, 23 maddeli 
var- bitene kadar oturalım... Burası sipariş üretim merkezi değildir. (FP 
sıralarından alkışlar) Kanunların detayına inilecektir. Böyle, kanun yap, üç ay 
sonra bir daha düzelt, altı ay sonra bir daha düzelt “biz, o kanunu kararnameyle 
düzeltiriz” gibi sözlerle ciddîyetimizi baltalarız.

Çok yanlış bir öneriyle karşı karşıyayız. Ben istirham ediyorum, bu öneriyi 
reddediniz. Türkiye’nin bir sürü derdi varken... Şu listeyi bir okuyunuz. Size 
sıra numaraları okundu, sıra sayıları verildi, neler olduğu söylenilmedi. 
O kadar eften püften ki, kadro, kadro ve kadro ve bir iki maddelik bazı 
detaylar. 1 Temmuzdadır tatil, uzatabiliriz İçtüzüğe göre, 1 Ekimde de 
açılış vardır Anayasaya göre. Bu arada, ciddî kanunları ele almak, esnafın, 
çiftçinin, köylünün dertleriyle ilgilenmek, Türkiye’nin çağdaş hukuk devleti 
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normlarına ulaşmasını sağlayacak değişiklikler yapmak, bunlar arasında 
yok. Ben, şu teklifte bulundum grup başkanvekili arkadaşlarıma: Bir araya 
gelelim, kanun tasarılarını yan yana koyalım; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
Tasarısı, Avukatlık Kanunu Tasarısı var, insan haklarına ait kanun tasarıları 
var, Anayasa tadillerinde uyum komisyonunun birleştiği noktalar var... Gelin, 
bu ciddî problemleri çözelim; yani, insan denilen unsura eğilelim. Kendimizi 
burada bulundurmakla, kendimizi burada mahkûm etmekle ve bulunuyoruz 
demekle görevimizi eda edemeyiz. Beş grup bir araya gelelim... 256 maddeydi 
Gümrük Kanunu, 7 geçici maddeyle, toplam 263 ve onu, iki günde geçirdik. 
Bir araya gelelim...

Arkadaşlar, alt komisyon kuruluyor, değişiklik yapılıyor, o değişiklik üst 
komisyonda reddediliyor ve tasarı veya teklif, geldiği gibi geçiyor.

Şimdi, Sayın DSP’nin önerisi şu: Gece sabaha kadar devam edelim; iki taneyi 
bugün çıkaralım, üç taneyi yarın, üç taneyi öbür gün, üç taneyi diğer gün... 
Peki, görüşmenin başladığı saat 14.00’te burada bulunan arkadaş, görüşmenin 
devamında, diyelim ki, saat 20.00’de burada değilse -kanun bir bütünlük arz 
eder, kanunlar bir orkestrasyon içinde olur ve ömürlüdür- burada olmayacak, 
birbiriyle bağıntı kuramayacak... Efendim, geldi geçsin; komisyonda, geldi 
geçsin. Burası, postacı işlevi gören bir yer değil arkadaşlar. Onun için, öneri 
gayet yanlıştır, uygun değildir; hem bu salı hem gelecek salı denetim konularını 
kaldırmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuvvetler ayrılığı içerisinde, birinci kuvvettir; 
yasama, yürütme, yargı. Yürütme, buranın içinden çıkmaktadır, cumhurbaşkanı 
dahil ve biz cumhurbaşkanını dahil, denetleme hakkını Anayasadan alıyoruz, 
Meclisin görevi bu. Buradaki, şu “Hâkimiyet millettindir” sözü, beşerî 
manada çok doğru bir sözdür, altıyüz yıllık bir mazisi var, 1789’da klişe 
haline gelmiş bir söz bu. Bunun tatbik yeri, burasıdır. Denetlemeyecekseniz, 
hükümeti, kurumları, kurulları, kişileri gidip de incelemeyecekseniz, bunu 
buraya getirmeyecekseniz, sadece kanun çıkaracaksanız, o halde mesele yok... 
Komisyondan geldiği gibi geçtiğine göre, bir değişiklik yapalım, bölgelerimize 
gidelim, orada bir büromuz olsun; ama, buraya gelmeyelim.

Denetim hadisesi nasıl olmaz arkadaşlar. Denetimde de, uzun zamandır 
bekleyen denetim konularımız var. Meclis araştırması, 14.5.1999... 2000 
senesinin 6 ncı ayının 6’sındayız. Bir yıldır bekleyen, toplam 117 araştırma 
önergesi var; bunlardan 74’ü Fazilet Partili, 15’i Doğru Yol Partili, 12’si 
Demokratik Sol Partili, 10’u Milliyetçi Hareket Partili, 6’sı Anavatan Partili 
milletvekillerince verilmiş ve çeşitli konularda... Bunu, bir araya gelerek, 
gruplar, grup başkanvekilleri bir araya gelerek, Danışma Kurulunda bir 
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araya gelerek aşağıya indirebiliriz, ehemmiyeti itibariyle sıralayabiliriz. Salı 
günlerine kesinlikle dokunmamalıyız. Sözlü sorularda aynı vaziyettedir; sözlü 
sorular için, denetim yolları için İçtüzüğümüzde 19 madde tahsis edilmiştir 
ve çok önem verilmiştir. Mutlaka 2 günün denetim için ayrılmasını İçtüzük 
nizamlamış. Lüzumlu olursa diye istisnaî haller koymuş, bütçe gibi, sıkıntılar 
gibi, sıkışıklıklar gibi; ama, kalkıp, Noterlik Kanuna bir madde ekleyeceksiniz, 
bir kadro çıkaracaksınız, bunun için denetimi kaldıracaksınız; olmaz...

Kurumları denetlemeyecekseniz, hükümeti murakebe etmeyecekseniz, 
o takdirde vekâletinizi tam ifa etmiş olmazsınız. Onun için, mutlak surette 
denetim günlerine dokunulmamasını arz ve teklif ediyorum. Toplantı 
saatlerinin uzatılmasının yanlışlığını tekrar ediyorum.

Kanunlar yazboz tahtası değil; yangından mal kaçırılmıyor. Lütfen, belli 
bir zaman içerisinde, dikkat verecek şekilde burada olmamızı sağlayacak bir 
zamanlama yapalım.

Şu afat günleri, lütfen, Türkiye’ye, Meclisin kişileri, mesul kişiler olarak 
dağılalım; bakanlar ne yapıyor, vali, kaymakam ne yapıyor, idare ne yapıyor, 
denetleyelim ve bunları sözlü sorularla buraya getirelim, görsün ki, her kurum 
ve kuruluş, bizim hesabımız soruluyor. Laf olsun diye de soruşturma önergesi, 
araştırma önergesi, soru önergesi vermeyelim. Bu, topyekûn bir arada olmakla 
olur. Çok kaliteli ve güçlü bir Meclisten...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kahraman, size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen, 
toparlayınız.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Böyle bir Meclisten beklenen budur arkadaşlar. Çağdaş demokrasi diyoruz, 
hukuk devleti diyoruz; ona giden yolda yürürsek ve insanlarımızı huzura 
kavuşturursak görevimizi ifa etmiş oluruz. Millet, bizden problem çözmemizi 
bekliyor. TRT-3 yayın yapıyor; bu akşam görecek vatandaşlar, hangi kanunlar 
üzerinde duruyoruz... Halbuki dertler nedir...

Bu noktadan hareketle, ben, tekrar istirhamımı yineliyorum: Bu öneriyi 
lütfen, kabul etmeyiniz ve normal çalışma düzenimize devam edelim. 
Hedefimiz olan, Türkiye’yi geliştirme, hukuk devleti olma yolunda gereken 
adımları atalım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
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Konu : Genel Kurulun Çalışma Gün ve Saatleri ile Gündemdeki 
Sıralamanın Yeniden Düzenlenmesine İlişkin DSP, MHP ve 
ANAP Gruplarının Müşterek Önerisi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 121 
Tarih : 28/06/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, öncelikle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Katılamadığımız Danışma Kurulu toplantısındaki grup önerisi üzerine 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım.

Bu öneri incelendiğinde, asla taalluk etmeyen diyebileceğimiz bazı hususları 
iktidar gündeme getirmiş; öteden beri şikâyetçi olduğumuz ana konular 
hususunda herhangi bir çalışma ve niyet ortaya koymamış bulunuyor. Tabiî, 
milletin bizden beklediği kendi dertlerine çare bulacak, umuma hitap eden 
genel mevzuları halletmeyken, üç maddelik, iki maddelik, hatta bir maddelik 
kanun tasarılarıyla meşgul edilmek çok yanlış.

Moliere, biliyorsunuz, bir Fransız tiyatro yazarı ve de oyuncusu. Onun 
1670’de sahnelenen, elan daha sahnelere konan, Kibarlık Budalası diye 
Türkçe’ye çevrilen bir piyesi var. Orada, Mösyö Jordan (Monsieur Jourdain), 
piyesin kahramanı; burjuvadan zenginleşmiş bir kişiyi temsil ediyor. Dans 
hocası tutmuş, müzik hocası tutmuş, felsefe hocası tutmuş. Hocaların verdiği 
dersleri beceremiyor; ama, bu lisan hocasının, hançerenin neresinden harfler 
çıkacak diye olan eğitimi çok hoşuna gidiyor. Felfese hocası bir mevzu 
anlatacak “efendim şu harf nereden çıkıyordu” diye hemen mevzuu harflerin 
çıkışına götürüyor. Aslî konulara sıra gelecek, piyano çalmayı öğrenecek, 
yapamıyor, bu melekeyi baştan kazanması lazım; derhal “efendim, kelimeler 
üzerinde, harfler üzerinde çalışalım” diyor.

Şimdi, hatasız teşbih olmaz derler; ama, zannediyorum, biraz benzeşme 
var. Çalışacağız... Nelere çalışacağız; 3 maddelik, 1 maddelik, 2 maddelik 
kanunlara çalışacağız; ama, asla taalluk eden hususlara hiç girmeyeceğiz. Bu 
yanlışlığı, yine, bu öneride görüyoruz. 188’deki bir tasarıyı 3’e taşıyoruz, 137’yi 
4’e taşıyoruz, 48’i 6’ya getiriyoruz. Bir hafta geçiyor, tekrar bir toplantı daha 
yapıyoruz; 6’ya aldığımızı öteye atıyoruz ve bu bir gayri ciddîlik oluyor.
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Bakın, Kâmran İnan Beyin oturduğu bir oturumu hatırlayın. Kanun 
hükmündeki kararnameler tasarılardan önce geldiği için, yurt dışındaki 
teşkilatlar hakkında bir kanun hükmünde kararname geldi. Kendisi oturdu, 
hükümet oturmadı. Dikkat buyurun, önünüzdeki gündemin 2 nci sırasında 
durur ve kaç zamandır 1 inci sıradaydı. Niçin 2 nci sırada; çünkü, yetki kanunu 
tasarısı geldi.

Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı gündemde 1 inci sıraya geldi; sayın 
komisyon başkanı oturdu, hükümet oturmadı; çünkü, iki ortak arasında, iki 
ortağın Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı arasında uyuşma yoktu. O, bir 
başka toplantıda sonlara atıldı. Yani, öylesine tuhaf bir çalışma düzeni ki, 
bizleri üzüyor.

Burada çıkan kanunlar, buradaki çalışmalar, sadece (A) veya (B) partisinin 
değil, topyekûn Meclisindir ve milletindir. Hepimiz, dışa karşı bir bütünlük 
içinde, bir büyük müesseseyi temsil ediyoruz. Bu yanlışlık bizleri üzmekte.

Belediye başkanları Ankara’ya geldiler. 2 000 belediye başkanı toplandı; 
aralarında büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye 
başkanları var ve biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu mahallî idarecileri, 
halkın temsilcilerini panzerle ve çevik kuvvetle karşıladık. Bilmiyorum, bu 
ara vermede, onlar bizi ev sahipliği yaparken neyle karşılayacaklar; ama, 
zannediyorum, milletimizin asaleti gereği bu yanlışı yapmayacaklar.

Bir mahallî idareler kanununu çıkarmış değiliz. Geçen dönemde başlayan 
çalışmalar, İçişleri Bakanının yaptığı çalışmalar... İyice pişirilmiş bir aş var; 
ama, servisi yok. Belediyelerin feryadı varken... Hani Akif ’in dediği gibi 

“yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun...” Dün baktım, sayın hükümetin 
ortakları bir tasarı ek maddesi ya da eklentisi takriri getirmişler; diyorlar 
ki: “Kamu ve mahallî idarelere ait harcamalar, düzenlemeler...” Biz, ademi 
merkeziyet derken, mahallî idarelere muhtariyet derken, şimdi, görüşülecek 
olan, görülecek olunan, yapılacak olan görüşmede, maalesef, bir önergeyle 
araya bir de belediyeleri sokuyoruz. Merkezden idare... Bu merkezden idare, 
Meclise ait de değil. Alıyoruz bunu, hükümete veriyoruz. Neden Meclisi bu 
kadar aşındıracağız? Neden itibarını zedeleyeceğiz? Parlamenter demokratik 
rejime neden aykırı hareket edeceğiz? 

Her seferinde söylüyorum. Tabiî, beşerî manada, çok doğru bir söz var 
arkamızda ve anonim bir söz, altıyüz yıllık bir söz: “Hâkimiyet milletindir.” 
Onu, bu Meclis temsil ediyor. Meclis, şimdi, kalkıyor, yetki kanunuyla bunu 
yürütmeye veriyor. Yürütmeyi denetlemiyoruz; çünkü, denetleme günü yok. 
Salı günleri denetleme yok; çarşamba günleri sözlü sorular yok. Ne var? İcra 
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İflas Kanununda bir maddenin değişikliği; odalar birliğine ait 80 milyarlık bir 
ödemenin, aktarmanın yapılması; sulama alanları...

Meclisin çıkardığı kanun sayısına göre, Meclis çalışıyor zannetmek o 
kadar yanlış ki. Sayın Clinton buraya geldiğinde bir konuşma yaptı. Esasında 
sözü, ironiydi, ince bir istihzaydı; “ne kadar kanun çıkardınız, ben Kongrede 
çıkartamıyorum” dedi. Amerika, dünyanın devi... Biz övünüyoruz, şu kadar 
kanun çıkardık. Tadadını yaptım. Onu, yarınki konuşmamda size anlatacağım 
müddetim azaldı çünkü.

Neden yarın konuşacağız; çünkü, 13.30’da Danışma Kurulunu biz de 
toplantıya çağırdık; ana kanunları konuşmadıkça, tatile girmeyeceğiz diyeceğiz. 
Ama “tatil” sözünü, tekrar, hemen, tashih etmek istiyorum. Yine Meclisin 
bir hatası. “Tatile girmek” tabiri, sanki, istirahate gitmek gibi anlaşılıyor. 
Tabiî, burası sadece kanun çıkarırsa, gece sabahlara kadar devam ederse ve 
burası bir kanun üretim merkezi, üretim de değil, postacı merkezi, geleni 
matbaaya gönderen bir yer haline gelirse, vatandaş “orada iş yapmıyorsunuz; 
o halde, tatildesiniz” der. Halbuki, bunun adı “ara verme”dir. Meclis çalışması 
denetimdir, halkla bütünleşmedir ve Meclisin yapacağı bu üç aylık ara - verirse 
şayet- asla tatil değildir, esas fonksiyonudur ve görevidir. Böyle bir yanlış da 
verildi... 

Şimdi, bir yetki kanunu var. Bu yetki kanunuyla bir endişeye düştük; dedik 
ki: Acaba, belli bir kesimi, çok küçük bir azınlığı kurtarma kanunu mu bu, bir 
off-shorezede kanunu mu? Sayın Bakan Yüksel Yalova Bey dışarıda ifade ettiler 
ve dün de, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Sayın Metin Şahin ifade ettiler 

“bunun içinde böyle bir gizli durum yok” dediler; yani “kişilerin talepleri 
karşılanacaktır kelimeleri, cümleciği bu manayı taşımaz” dediler ve bir garanti 
verdiler; ama, korkuyoruz; çünkü, yetki kanunu, esasında, çok titizlikle, 
hatta, kıskançlıkla kullanılacak bir hadisedir; yasama yetkisini yürütmeye 
vermektedir. Yetki kanunlarının ben tadadını yaptım. Çok az sayıda yetki 
kanunu var, 1972’den günümüze kadar 30 tane; ama, 6 yetki kanunuyla 105 
tane kanun hükmünde kararname çıkaran hükümet var. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Siz çıkarmadınız mı?

BAŞKAN - Lütfen efendim, hatibi dinleyelim.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Vekâletname verilirken ahzükabz 
yetkisi verilmez ve çok hassas davranılır; çünkü, adınıza para alacak veya 
ödeyecek veya ibra verecektir. Yetki kanunları buna benzer. Meclisin yerine 
hükümeti koymaya giden bir hadisedir; ama, burada, yetki kanunu veriyoruz. 
Deprem olduğu için yetki kanunu verdik. O yetki kanununa, içinde daha 
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sonraki depremler olmadığı halde, diğer depremler konuldu, yapı denetim 
elemanları kararnamesi çıkarıldı ve o kadar genişletildi ki, çok geniş sahaya 
yayıldı. Neden; Meclis, denetim yetkisini taşıyan bir organ olarak kendini 
görmediğinden. Biz, Meclisin üstünlüğünü sağlayıcı durumda olmalıyız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Dün burada, Veysel Candan Bey, 
bir fezlekeden bahsetti. Bazı hukuk fakirleri var ülkemizde, maalesef; çünkü, 
hukuk herkese lazım ve ehil ellerde olması lazım. Şu kürsüden konuşan 
Hüseyin Arı Bey hakkında İstanbul’dan bir ilçe savcısı fezleke yazıyor. Burada 
konuşmanın, kürsü sorumsuzluğunun farkında olmayan bir kişi; ama, Meclis 
Başkanımız da bunu komisyona havale ediyor. 

Şimdi, Meclisin aslî fonksiyonlarını yapar hale gelebilmesi için, hep 
beraber çalışmamız lazım. Biz, af konusunun, mahallî idareler konusunun, 
demokratikleşmenin konuşulmasının gerekliliğine inanıyoruz ve o hususta 
talebimiz oldu. Yarın, bu toplantı yapılacak. Bilemiyorum, katılacaklar 
katılmayacaklar; ona göre yeniden konuşacağız.

Bu arada, Sayın Meclis Başkanvekilimizin trafik kazalarıyla ilgili araştırma 
önergesi var, cuma günü görüşülecek ve yine, bizim önümüze garip bir tablo 
çıkıyor. Denetimi kaldırdığımız için, 19.5.1999’da verilmiş trafik araştırma 
raporu duruyor; şimdi, iki evladını kaybetmiş bir kişinin uyandırmasıyla, 
biz, hemen bunu gündeme alıyoruz. Yürüyecekler, gündeme alacağız. E, niye 
yürütüyoruz? Burada oluşumuzun sebebi ne?!

Bu ve benzeri şikâyetlerimiz var. Biz, çalışmalarımızı halkın beklediği 
kanunları yapmak ve denetimi layıkıyla yerine getirmek şeklinde sürdürmeliyiz. 
Bunun olmasını temin sadedinde bir talebimiz var; yarın, Danışma Kurulunda 
görüşülecektir. 

İnşallah, özlediğimiz parlamenter, demokratik rejimi sağlamada, bu dönem, 
üzerine düşeni yapar diyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (FP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem İkinci Yasama 
Yılı Çalışmalarının 21 Temmuz 2000 Cuma Gününe Kadar 
Uzatılmasına ve Öneride Belirlenen Genel Görüşme, 
Meclis Araştırması ve Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Bu 
Zaman İçerisinde Görüşülmesine İlişkin FP Grubu Önerisi 
Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 122 
Tarih : 29/06/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün Danışma 
Kurulu talebimiz vardı; hükümeti teşkil eden partilerin grup başkanvekilleri 
katılmadığı için, grup önerisi şeklinde tekliflerimizi sizlere sunuyoruz.

Sayın milletvekilleri, çok fazla kanun çıkardığımız, dolayısıyla başarılı bir 
dönem geçirdiğimiz ifade ediliyor. Sayı olarak fazla; ama, içerik olarak yüzakı 
şeklinde ve ferahlık verici değil. Bunun dökümünü sizlere arz edeceğim. 
Bir de, tatil fikri, ara verme fikri bütün milletvekillerinde varken, iktidarda 
değiliz, muhalefetteyiz, iktidar istiyor tatili, bak, biz çalışacaktık diye acaba bir 
siyasî mülahaza uzantısı mıdır düşüncesi olmaması bakımından, dikkatinize, 
düşüncelerimizin esbabı mucibesini arz edeceğim.

Bakınız, 19 uncu Döneme, 20 nci Döneme, 21 inci Döneme ait birinci, ikinci 
veya üçüncü, dördüncü yasama yıllarındaki tatil tarihlerini söyleyeceğim: 19 
uncu Dönemde 28 Ağustos, 22 Temmuz, 29 Temmuz, 1 Eylül; 20 nci Dönemde 
30 Ağustos, 16 Ağustos, 30 Temmuz. Şimdi 21 inci Dönemdeyiz; birinci yasama 
yılımızı 2.5.1999 ve 27.8.1999 arası yaptık. Yani, 1 Temmuz geldi, dolayısıyla 
tatile girmeliyiz düşüncesi, daha önceki dönemlerde, zaruret dolayısıyla hep 
uzatılmış ve ona göre tatile girilmiştir. Milletin beklediği ve toplumumuzun 
tümüne hitap eden, ülkemizin esenliğini sağlayacak kanunlarda hasis davranan 
bir dönemi geçirdik. Getirdiğimiz kanunların -demin Sayın Başkan 202’e 
ulaştığını söyledi, dün itibariyle 200’dü- 13 tanesi Millî Savunma Bakanlığının 
getirdiği tasarılardır. 95 tanesi uluslararası anlaşmadır, 10 tanesi bütçe ve 
vergiyle ilgilidir ve diğer konularla ilgili 76 kanun tasarısı vardır; 6 tane de 
kadro... Bu, iki dönemin toplamıdır. Bu döneme ait 46 kanun “diğer konular” 
diye geçmiştir ve bunlar içerisinde 1 maddelik, 3 maddelik değişiklikler, 
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rutin işler ve çok az bir kesimi ilgilendiren tasarılar vardır; asla taalluk eden 
hususlara girilmemiştir.

Demokratikleşme, bütün seçim boyunca partilerin ileri sürdüğü, 
hedeflediği, programına aldığı bir hedefti. Hukuk devleti olma yolunda, biz, 
gayret edecektik. Peki, ne yapıldı, ne netice alındı ve ne noktaya gelindi; 
herhangi bir merhale katedilmedi ve Meclise herhangi bir tasarı gelmedi.

20 nci Dönemde başlayan bir uyum komisyonu vardı. Bu dönem, her 
gruptan 2 kişinin katıldığı uzlaşma komisyonu çalışma yaptı, önsözünden 
itibaren Anayasayı ele aldı, şu anda 74 üncü maddeye geldi. Daha önce yapılan 
çalışmalarda 25 maddede uzlaşma vardı. Konsensüs sağlanan maddeler var. 
Anayasanın hukuk devletine ve çağımıza uygun hale getirilmesi için herkesin 
bir gayreti var; ama, netice yok. 

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, Meclis Başkanımızın 
eski Senato salonunda yaptığı bir toplantı oldu; yine aynı temenniler dile 
getirildi, ifade edildi. Peki, neden bunu Meclise intikal ettirtmiyoruz? Neden 
Genel Kurulda gecenin 2’sine, sabahın 5’ine kadar bekliyoruz ve birkaç madde 
üzerinde çalışıyoruz. Halkın dertlerine eğilme noktasındaki bu tembellik 
yanlıştır, parlamenter demokratik sistem için üzücüdür, ayıptır.

Tabiî, salı günlerini denetim dışı yaparsanız ve çarşamba günleri sözlü 
soruları görüşmez, kanun tasarıları derseniz, gece 23.00’te bitmezse, 24.00’te 
bitmezse, bitene kadar bunlar olacak deyip, bir dayatma ortaya koyarsanız, 
buna, ne kanun yapma tekniği müsaade eder ne insan tahammülü; dışarıda 
maç seyredilir, eğer karar yetersayısı isteniyorsa içeri girilir. Arkadaşlarımız 
bize kızarlar, neden karar yetersayısı istiyorsunuz diye. Çıkardığımız kanunlar, 
hepimizin kanunlarıdır, şu veya bu partinin kanunları değil; hepimize tatbik 
edilecek ve bizler bu ülkenin evlatlarıyız. Hedefimiz, ülkemizin bahtiyarlığı, 
esenliği, milletimizin isteklerinin yerine getirilmesidir. 5 parti grubu var. Ben 
bunu beş parmağa benzetiyorum; aynı vücuda bağlıyız, bir elin beş parmağıyız; 
hedefimiz aynı, yönümüz aynı, gidişimiz aynı... Bize göre aynı. Ayrı diyenler 
çok istisnadır; çünkü, ben şuna inanıyorum: Türk Milletinin esenliğine, 
geleceğine çalışan insanlar topluluğuyuz. Türkiye’de aldatılmış olabilir, ama, 
satılmış olamaz; ama, buna girmeyen ve bunu kabul etmeyenler, eksikliklerini 
kendilerinde arasınlar. 

Denetim gününü kaldırırsanız ne olur? Denetim günü kalkarsa... 
9.6.1999’da Sayın Zeki Ünal’ın verdiği trafik araştırma önergesi, Sayın 
Başkanımız Murat Sökmenoğlu Beyin gayretiyle ve bir zatın yürüyüşü üzerine, 
ancak, yarın gündeme gelebilir. İnşallah, onu yarın görüşeceğiz. Gündemin 
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“özel gündemde yer alacak işler” kısmına alınmış, memnunuz; ama, çok hayatî 
ehemmiyeti haiz araştırmalar var, genel görüşmeler var ve kanun tasarıları var, 
bunlara eğilmiyoruz.

Belediye başkanları, 2 000 kişi, toplandılar ve bize geldiler; bizim seçilmiş 
olarak temsilcimiz olan insanlar, bizim insanlarımız ve beldelerdeki bizim 
başkanlarımızdır. Onları, panzerle karşıladık, çevik kuvvetle karşıladık. 
Toplantılarına partilerden birkaç kişi katıldı. Bir genel başkanımız vardı, bir 
genel başkan yardımcısı vardı. Kendileri dertliler. Onların derdi, topyekûn 
milletin derdi.

Mahallî İdareler Kanunu, konsensüs sağlanmış, İçişleri Bakanlığında 
toplantı yapılmış ve kanun tasarısı hazır; ama, Meclise indirilmiyor. Mahallî 
İdareler Kanunu ele alınmalı. 

Teklifimizde üç haftalık bir uzatma talep ediyoruz ve bu üç haftalık uzatma 
kabul görürse, özel gündem tarzında bir araya gelerek, 5 grup anlaşırsak 

-içinden şunu çıkarın, bunu koyalım” diyebilirsiniz- çok kısa zamanda bunu 
halledebiliriz. 

Bir ay evvel, grup başkanvekillerine bir teklifimiz oldu. Bir araya gelelim, 
önemli kanunları elimize alalım, göz önüne alalım, Meclise indirelim. 
Evsahipliğini Sayın Emrehan Halıcı Bey yapacaktı; ama, toplantıda beşimiz bir 
araya gelemedik, belki mazeretleri oldu ve bir toplantı yapamadık; ama, bize 
düşen, bu toplantıyı yapmak. 

Sayın Keçeciler’in Gümrük Kanunu hakkında bir gayreti vardı, 263 
maddeydi ve yalnız iki günde geçti. Geçebilir, yapabiliriz, birlikte yaparız; ama, 
olmuyor. Bunun olması için, bir araya gelelim ve şuradaki tekliflerimizi göz 
önüne alalım. 

Sayın milletvekilleri, bölgelerinize gideceksiniz, Af Kanununu soracaklar. 
Bu Af Kanunu çıktı. Eğer Sayın Demirel bunu veto etmeseydi -ki, basın 
kısmını etmedi- yürürlüğe girecekti. 11/b maddesi yüzünden iki parti arasında 
bir kilitlenme var. Peki, ne olacak buna ait beklenti? Ne diyeceksiniz; sizin 
seçmenlere beyanınız ne olacak? Şu anda, 16 000 tane dosya Yargıtayda çekten 
dolayı duruyor ve Yargıtay, bu davalara bakmıyor. Birçok ilgilisi var, sadece 50 
000, 60 000 kişi değil bu hadise. Madem yola çıkıldı, neden tamamlanmasın? 
Niçin af burada çıkmayacak?

Demokratikleşme diyoruz, Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın 
Yalçınbayır’ın Meclise indirdiği ve gündeme giren Türk Ceza Kanunundaki 
değişiklikler talebi var; onları niye ele almayalım. Anayasa üzerinde konsensüs 
sağlanmış maddeler var. Anayasa hakkında 5 Mayısta bir oylama yapıldı, 
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komisyon geri çekti; toplantı yapmadan çekemezdi; ama, çekti. Peki, çekildi; 
69, 86, 101 duruyor. Ne zaman gelecek?

Parlamentonun kendi kendine bir sorgulama yapması lazım, ciddiyetini 
sağlaması lazım ve kazanması lazım. Parlamento, milletin temsilcisi ve en 
üstün kuvvettir. Kuvvetler ayrılığında yargının tatbik ettiği kanunları çıkaran 
burasıdır, yürütmeyi seçen burasıdır ve biz, yargıya ve yürütmeye yön verecek 
olan çalışmaları yapmak durumundayız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - ... denetleme yetkimizi kullanmak 
durumundayız. 

Dün bir yetki kanunu verildi. Bir dönemde, bir tek yetki kanunuyla, 69 
kanun hükmünde kararname çıkarılmıştı, 6 yetki kanunuyla 105 kararname 
çıkarılmıştı. Yani, Meclis, yetkisini yürütmeye, denetleyecek olduğu organa 
devrediyor. Meclisin saygınlık kazanması, parlamenter demokrasi için şart ve 
milletvekillerinin saygısı için de bu şart. Onun için, denetlemenin mutlaka 
yapılması lazım. Okundu ve zabıtlardan tespit edebilirsiniz, burada araştırma 
önergeleri var. Bunlar, zorunlu tasarrufa ait ve nemalara ait olan bir genel 
görüşme talebidir. YÖK raporu tamamlanmıştır, okunmamıştır; YÖK için 
tayinler vardır, üniversitelerde rektör tayinleri vardır ve yeni bir dönem vardır, 
ona ait tedbirler alınacaktır. Görüşüldü, rapor hazırlandı; ama, okunmuyor. 
Ne yapılıyor; üç maddelik, bir maddelik kanunlar getiriliyor. 

Tekstil sektörü, geçen senenin altıncı ayından beri duruyor. Bu hususta, 
üç ayrı partiden milletvekilinin talebi var. Herkes, bölgesine gittiğinde, ilgili 
temasları yapabilir ve bir komisyon kurulabilir. 

Bunun yanında, siyasî ahlak kanunu... Efendim, siyasî ahlak kanunu, bu 
milletvekili dokunulmazlığı meselesindeki değişik düşünceleri de ortadan 
kaldırır. Milletvekilliğinin dokunulmazlığının sağlanması şarttır ve bu, altıyüz 
yıllık bir maziye sahiptir; parlamenter demokrasilerde, milletvekilinin kürsü 
sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı vardır. Peki, yanlışlıklar nasıl olacak? 
Amerika’da, siyasî etik, etik kurul diye kongre içerisinde bir kurul var ve yine 
Meclisten oluşturuluyor. Siyasî ahlak komisyonu konuşmalarında böyle bir 
kurul oluşturabiliriz ve içerisine yargıdan kişiler dahil edebiliriz; ama, kendi 
kurumumuzun soruşturmalarını burada yapabiliriz. Bir büyük meseleyi de 
halletme noktasına gireriz; herkesin ağzına sakız yaptığı bu meseleyi ortadan 
kaldırırız. 
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Fikir ve sanat eserleri kanunu, çok uzun zamandır, yıllardır beklenir ve 
elzemdir çıkarılması. Hayvanları koruma kanunu teklifi; toplumda çok 
büyük beklenti vardır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkında bir teklif var 
ve bu hususta çok talep var; yeni öğretim yılına yetişmeleri için düzenleme 
yapacaklar. Bunun yanında, İçtüzük hadisesi de eğer şimdi ele alınırsa, ekimde 
başlayacak olan dönemde, yeni İçtüzükle güzel bir neticeye gidebiliriz, birçok 
meseleyi halledebiliriz. 

Af Kanunu var. Af Kanununu biraz genişletmek mümkün, genişletilmelidir 
ve içine, sadece, hakiki şahısları değil, hükmî şahısları, dernekleri, vakıfları 
ve partileri de koymak durumundayız. O ki, demokratik bir toplum istiyoruz, 
fikrî serbestiyetini istiyoruz, bunu sağlamak durumundayız. 

Memur Sendikaları Kanunu Tasarısı belli bir yere kadar gelmişti. 
Memurlarımız yürüyorlar... İlle, yürüyüp gelenlerin meselesine bakan bir yer 
haline gelirsek, zannediyorum, çok yanlış yaparız. 

Mahallî İdareler Kanunu ve Anayasanın genel değişikliği üzerinde de 
görüşmeliyiz. 

Üç haftaya sığar mı; sığar, bir araya gelirsek sığar. Önemli konuları çözmüş 
oluruz ve çok büyük rahatlıkla gideriz; ne zaman gideceğini bilmeyen bir 
Meclis olmayız. Depremde, insanlar feryat ederken, cenazeleri kaldırırken, 
burada çalışın ve fakat, esas konular dururken, siz, gidip seçmenle konuşun!.. 
Zaten, zannediyorum, o rahatlık içinde, bazı parlamenterler, bölgelerinde 
bulunamayacaklar, biraz zorluk çekeceklerdir. 

Yine, her şeye rağmen, ümidimi devam ettiriyorum. Teklifimize iştirak 
etmeniz talebimi yineliyor, sizlere saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından 
alkışlar)





21. DÖNEM

BÖLÜM V

TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 
 ÜZERİNDE KONUŞMALAR
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TBMM Başkanlığı Tezkeresi Üzerinde Konuşmalar

 

Konu : Geçen Yasama Döneminde Kurulmuş Olan Meclis 
Soruşturması Komisyonlarınca Rapora Bağlanmış Olan 
Önergeler ile Rapora Bağlanamamış Olan Meclis Soruşturması 
Önergelerinde Belirtilen İlgililer Hakkında Anayasanın 
100’üncü Maddesine Göre Geçen Yasama Döneminde İlgileri 
Nedeniyle Birleştirilen (9/40 ve 9/41) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturmaları Önergeleri İçin Bir, Diğer Önergelerin Her 
Biri İçin de Bir Olmak Üzere Görüşme Yapılmaksızın 15 Meclis 
Soruşturması Komisyonu Kurulması ve Komisyonların İlk İki 
Aylık Çalışma Süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
Seçimi Tarihinden Başlamasına İlişkin TBMM Başkanlığı 
Tezkeresi Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 23 
Tarih : 23/11/1999 

FP GRUBU ADINA İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Başkanlığın önerisi üzerinde, Fazilet Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Sözlerimin başında, değerli bir milletvekili arkadaşımızın, muhterem 
kardeşimiz Bedri İncetahtacı’nın vefatı münasebetiyle, bütün milletvekili 
arkadaşlarımızın gösterdiği hassasiyete teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. 

Esasında, hayat boş ve herkesin ömrünün bir sonu var. Ecel insana çok dersler 
veriyor. Ne yazık ki, insanlar öldükten sonra takdir sözleriyle anılıyorlar. Tabiî, 
yaşarken de takdir ifade ediliyor; ama, kıymetler keşke sağken bilinse ve çok 
daha güzel ifade edilse, herkes yokluğun ve hiçliğin farkında olsa. Bedri Bey, çok 
kıymetli bir arkadaşımızdı. Daha önceden vefat eden diğer üyelerle beraber 3 
kişinin vefatı bu dönemde oldu. Cenab-ı Hak, Avni Beye de Kadir Beye de Bedri 
Beye de rahmetler ihsan eylesin, hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. 

Hepimizin sevdiği, Bedri Beyin de çok sevdiği, üstat şairin dediği var: 

“Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber,

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber.”

Kalan yok ve insanlar, hastanelerde ve kabirlerde kendilerine geliyorlar. 
Ondan sonraki günlerde de nefisleri, dünyevî durumlar, hırs ya da beşerin 
eksik tarafları galip geliyor ve didişme durumu doğuyor. 
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Türkiyemizde menfi tenkit diye bir hava var, bir kültür gelişti. “Tenkit” 
denildiğinde, illâ, karşı tarafın eksik tarafını söylemek anlaşılmaktadır. Bu, 
tabiî, tenkidin menfi tarafıdır; bir de müspet tarafı var, yapılan işlerin takdir 
edilmesi. O da esasında tenkittir; ama, biz, değişik bir kültürle tenkidi hep 
menfi anlamışız. Tenkidin müspeti de var, iyiyi ortaya koymak da var.

Sayın Başeskioğlu, demin burada konuşurken, bazı soruşturma 
önergelerinin menfi tenkitten yola çıkarak verildiğini de ifade ettiler. Evet, 
toplumumuz, temiz siyaset, temiz toplum istiyor ve bazı şaibeler ortaya çıkınca 
da buna, siyasî hesaplar ekleniyor ve tenkidin menfi tarafını bazan tatbikatta 
görüyoruz, tatbike konulduğunu görüyoruz. 

Bu 15 dosyanın tümünde, menfi bir tenkit olduğunu, tabiî ki, ezbere 
ifade edemeyiz, öncelikle söyleyemeyiz; çünkü, her birisi, Mecliste oylanarak 
komisyon kurulan hadiselerdir ve Meclis, kendisine ait yargı müessesesi olan 
soruşturmayı, özenle ve dikkatle ortaya koymalıdır. Anayasamızın 98 inci 
maddesi ile 100 üncü maddesi arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yolları ortaya konuluyor ve bu denetleme yolları, soru, 
Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması olarak 
ifade ediliyor.

Bunlar içerisinde en mühimi, Meclis soruşturması. Meclis soruşturması, 
hükümetin programında ifade ettiği dokunulmazlıkla da ilgili bir keyfiyet. 
Soruşturma, dokunulmazlık müessesesi, asgarî 600 yıllık bir tarihe dayanan, 
çeşitli merhaleler geçiren bir hukuk müessesesi. Meclis, bakanını, başbakanını 
kendisi denetler ve yargılanmasına karar verir ve yargılanmasına karar 
verdiğinde de, bunun yeri, Yüce Divandır. Bu, çok önemli bir husustur; 
idarenin üst noktasında bulunan kişilerin yargılanmasında apayrı bir yol takip 
edilmiş olması, İngiltere’de başlayan parlamenter demokrasinin gelenekleriyle 
yerleşe yerleşe günümüze geldi. Bu hassas müessesenin, çok özenle ve dikkatle 
korunması ve kullanılması lazım. Hakkında şüphe olan, şaibe olan bir şahıs 
varsa ve eğer, bunu, muhafaza etmek, saklamak, örtmek gibi bir durum 
meydana gelirse, bu ciddî müessese yara alır; önü kesilmemelidir; ama, bir 
menfî tenkidin ve bir siyasî hesaplaşmanın vasıtası olarak kötüye kullanılırsa 
da, yanlıştır. Bunun yanlış mı doğru mu olduğunu, Meclis, kendi içerisinden 
seçeceği bir komisyonla ortaya koyuyor. Malumuâliniz, komisyon üyelerinin 
belirlenmesinde, her parti, 15 kişilik komisyon için, kendi grubuna düşen 
milletvekili sayısının üç katını bildiriyor ve isimler kura ile çekiliyor.

Komisyon raporunda, Yüce Divana havale edilsin, hakkında mahkeme 
başlasın denildiğinde de, grup kararı alınmadan yapılan bir işlem; yani 
herkesin vicdanına kalan bir işlem...
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Büyük hesap gününde, her şeyin, her muamelenin, her işlemin hesabı 
bizden sorulacak, o günü bilmek ve vicdanen mustarip olmadan, elini 
vicdanına koyarak karar vermek durumunda olsun diye böyle bir usul ve böyle 
bir sistem geliştirilmiş, çok doğru bir sistem. Dolayısıyla, soruşturmadaki 
hassasiyeti muhafaza etmemiz hepimizin özlemi, mecburiyeti ve isteğidir, 
bunda bir farklılık olmadığı kesin.

Şimdi, Genel Kuruldaki müzakerenin konusunu, Sayın Meclis Başkanımızın 
başkanlığında, bu sabah biz Danışma Kurulunda kendi aramızda konuştuk. 
Ortada, bütün partilerin ittifak ettiği bir husus var. Bu soruşturma önergeleri 
mutlak surette neticelendirilmelidir, Yüce Divana havale icap ediyorsa 
edilmelidir, temiz siyaset ve temiz toplum isteği hepimizde olduğuna göre, bu 
yerine getirilmelidir.

Yalnız, bir önceki dönemde -20 nci Dönemde- görev yapan arkadaşlarımız 
burada olmadığına göre, bu dönem yeni bir dönem olduğuna göre ve geçen 
dönemde olan siyasî partilerden bir tanesi şu anda Mecliste yok, hatta birkaç 
tanesi yok, hiç grubu olmayan ve bu Mecliste bulunmayan parti var. Demek 
ki, yapısı, sayısı değişecek bir komisyon mecburiyeti var. Geçen dönemdeki 
komisyonun neticelendirdiği ve raporunu verdiği üç dosya var. Bunlardan 
iki tanesi 21 inci Dönemde; yani, 18 Nisan seçimlerinden sonra tamamlanıp 
Başkanlığa teslim ve tevdi edildi; bir tanesi de seçimlerden bir ay önce verildi. 
Mademki bir komisyon görevlendirildi ve millî hâkimiyetin gereğini ifa için 
gereken soruşturmayı yaptı, bu rapor devam edecektir. 

Bu raporun devam etmesinde, yeni bir komisyona ihtiyaç olmaması 
durumu var. İşte, orada bir boşluk var İçtüzükte; çünkü, deniliyor ki; 
soruşturma önergelerinin müzakeresinde komisyon görüşünü bildirir, altı 
milletvekili görüşünü bildirir, hakkında soruşturma istenen bakan ya da 
başbakan konuşur. Peki, o takdirde, bir komisyon yoksa eksiklik olmaz mı 
endişesinden dolayıdır ki, 15 komisyon kurulsun; ama, 3 tanesi, devraldığı 
noktadan itibaren işlemlere devam etmiş olsun. Olabilir, yeni komisyon, bir 
önceki raporun dışında bir görüş serd eder, onu da şerh olarak raporuna koyar, 
derc eder ve burada onun ifadesini yapar; ama, tamamlanmış ve bitmiş bir 
faaliyet vardır.

Zaten, hangi konular kadük olur ve yeni döneme intikal etmez diye, 
“Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarı ve tekliflerin durumu” diye 77 nci 
maddede tadat edilen hususlarda “...önceki dönemde verilmiş soru, Meclis 
araştırması, genel görüşme ve gensoru önergeleri hükümsüz sayılır” deniliyor. 
Soruşturma önergeleri denilmiyor. Soruşturma önergelerinin devam etmekte 
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olduğu ve o önergeler hakkındaki çalışmaların kadük olmadığı, yok sayılmadığı 
kesin bir hüküm.

Yalnız, 3 tane rapor olduğuna göre, bu raporlar hakkında ne yapılacak diye 
bir müzakere oldu. Orada da, yeni seçilecek komisyon, burada, o rapordaki 
incelemede kendi kanaatini ifade edecektir -naçizane görüşümüzü arz 
ediyorum- diğerlerinde de, yeniden iki aylık süresini, yetmediği takdirde yeni 
bir iki aylık süresini isteyecek olan yepyeni bir komisyon teşkili zarureti var; 
çünkü, eski üyeler şu anda yok. Eski üyeler olsa bile, belki eski partilerinde 
değiller, yeni üyelerden ve yeni grup olanlardan o komisyonlarda kişi yok. 
Halbuki, burada, bu milletvekilleri, bir oylama neticesinde vicdanî kanaatlerini 
ortaya koyacaklar. Dolayısıyla, bu soruşturma komisyonlarının teşkilinin 
gerekli olduğu kanaatimizi arz ediyorum. Hangi siyasî düşüncede, hangi siyasî 
partinin iktidarında olursa olsun, ortaya konulan iddiaların ciddiyeti neticesi, 
komisyonların kurulmasına karar verilmiştir ve bu komisyonların yenilenerek 
mevzuu tekrar incelemeleri, burada Yüce Divan noktasında oylamaya gidilmesi 
gerektiği, İçtüzüğün de, Anayasanın da amir hükmü olarak bulunmaktadır. 

Ben, zannediyorum, partiler arasında, grubu olan 5 parti arasında, bu 
noktada bir değişik görüş mevzubahis değildir. Zaten, Danışma Kurulunun, 
kendini Genel Kurul yerine koyarak, soruşturma gibi bir konuda kendisinin 
karar verme imkânı yoktur, sadece bir teklifi arz etme durumu vardır. Bu 
husustaki görüşlerimizi bu şekilde sizlere arz ediyorum.

Komisyon çalışmalarının, elbetteki vicdanî kanaatlerle neticeleneceğine 
inanıyorum. Hepimizin bu hususta hassas olacağımıza, reyimizi verirken, 
geri dönüp baktığımızda, üzülmeyecek bir rey vermenin huzuru içerisinde 
olacağımıza inanıyorum.

Tekrar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bedri Beye rahmetler, ailesine 
sabırlar diliyorum. Bu arada, yeniden bir deprem yaşadık; depremde hayatını 
kaybedenlere de rahmetler, ailelerine sabırlar dilerken, yaralılara acil şifalar 
niyaz ediyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
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SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
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Sataşmalara İlişkin Konuşmalar

Konu : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın’ın, Fazilet Partisine Sataşması 
Nedeniyle 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 49 
Tarih : 13/08/1999 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; DSP’li 
sayın sözcünün, Refahyol Hükümetinin hazırlamış olduğu tasarıyı uygun 
bulmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum öncelikle.

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Neyi uygun buldum?

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Uygun buldunuz; işte sizin tasarınız 
dediniz.

Ben şunu ifade ediyorum: Madem ki bu konsensüsle ortaya konulmuş 
tasarı uygun bir tasarıdır ve size emsal teşkil ediyor, o halde, neden, toplumu 
bu kadar kargaşaya sürükleyen, toplumu sıkıntıya sokan, sosyal barışı zorlayan, 
zedeleyen, meydanların yürüyüşlere sahne olmasına vesile olan bir tasarıyla 
geldiniz?

Yani, buradaki tasarının tümünü ele almıyorsunuz, bir tek maddeyi ele 
alıyorsunuz. Bu yüzde 20’yi giderecek olan diğer maddelerdeki hususları 
göz önüne almıyorsunuz. Bu bir kanundur ve bir bütünü ifade eder. Bütün 
maddeleriyle ele almayacaksınız, cımbızla içinden çekeceksiniz ve diyeceksiniz 
ki bu böyle. 

Bir diğer durum var, bu yüzde 20’lik katkı payının, eklentinin, sigortalıya 
yüklenen yükün kaldırılması hususunda alt komisyonun kararı vardı ve bunun 
tamamen kalkması kararlaştırılmıştı. Yine komisyonda iktidarın reyleriyle 
bu yüklendi. Biz, şimdi yine, bunun kaldırılmasına imkân sağlayacak bir 
değişikliği yapabiliriz. 

Tabiî, tasarılar görüşülürken, maddeler ele alınırken - ben, yakinen 
tanıdığım değerli arkadaşımın alaycı üslubunu da kabul etmediğimizi ifade 
etmek istiyorum- üslubumuza dikkat etmeliyiz ki, etki tepkiyi doğurmasın.

Hepinize hürmetler ediyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)
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Sataşmalara İlişkin Konuşmalar

Konu : Fazilet Partisi Grup Önerisinin Görüşmeleri Sırasında, MHP 
Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin 
Konuşmasında Fazilet Partisine Sataşması Nedeniyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 122 
Tarih : 29/06/2000 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kürsünün usulüdür, olur; herkes kendi fikrini söyleyecektir. Aynı fikirler 
ifade edilse, zaten, şuradaki levhaların hepsi aynı parti adını taşır; buna saygı 
duymak lazım.

DSP Grup Başkanvekili Sayın Aydın Beyin lisanı nezih lisan, her 
arkadaşımızınki öyle. Yalnız, tabiî, ben, kastî bir sataşma olarak görmüyorum, 
kendi bakış açısından öyle bakıyor.

BAŞKAN - Siz, Sayın Köse’ye cevap veriyorsunuz, değil mi efendim? 
Teşekkür ederim.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hayır efendim, hem Aydın Beyin 
bana ait beyanları var, bizzat şahsıma ait beyanları var...

BAŞKAN - Hayır, başka... O, zaptı okudu efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) -... hem de Sayın Köse’nin var.

Efendim, ben, yine aynı sözleri söylüyorum. Dün ifade ettim. Sayın 
Grup Başkanvekilinin eski tarihe bakmasına ihtiyaç yok. Milletvekillerinin 
çalışmaları, bütün yasama dönemleri boyunca devam eder, 21 inci Dönem 
bitene kadar sürer; ister burada olsun ister seçim bölgesinde olsun ister evinde 
olsun, gece yarısı olsun devam eder. Ben, zaten “tatil” kelimesinin yanlış 
olduğunu, ara verme olduğunu söylüyorum. O sözüm ile bugünkü sözüm ve 
dün burada ifade ettiğim sözüm aynendir, iştirak ediyorum; bunda bir eksiklik 
yok. Alkışları, Aydın Bey benim sözlerimi söyleyince, DSP yaptığına göre, 
beyanıma iştiraklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şimdi “söylesem kâr eylemez, sussam gönlüm razı değil” diye bir söz var. 
Değerli arkadaşım -otuzyedi yıllık arkadaşımdır İsmail Köse Bey - neden, Grup 
Başkanvekili olunca, hukukçu kimliğiyle değil de, bir parti havasıyla konuştu, 
onu bilemiyorum; çünkü, şöyle bir sözü var: “Ustaca saklanmış tekliflerle...”
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21. Dönem

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Tabii, burada, büyük bir yanlış 
anlama ya da yanlış ifade, kastı aşan bir ifade var. Büyük samimiyetle ifade 
ediyoruz. Size, bu dönem ve geçen döneme ait tarihler verdim; 8 inci ayın 27’si, 
7 nci ayın 26’sı... İfadeler burada, tatillerin tarihi burada.

Bizim toplantıya katılmama hadisemizden bahsettiler. Sordum: 
“Toplantıdaki konu ne?” Yetki kanunu, Erciyes Üniversitesi, Başkent 
Üniversitesi, fakülte eklentisi hadisesi -ki, Nevşehir’deki, İktisadî İdarî Bilimler 
Fakültesine değil de, Rektörlüğe bağlanıyor gibi bir tasarı - sınır aşan suçlar, 
sonra, MEDA Programı 3 madde, Azerbaycan’la anlaşma 3 madde, seçimlerin 
temel hükümleri 1 madde... Dedim ki: “Peki, madem toplanacağız, neden aslî 
konulara girmeyeceğiz?” Biz, bunları planladık...

Arkadaşlar, zannedilmesin ki, Danışma Kurulunda oturduğumuzda, 
muhalefete ait hiçbir teklif kabul edilmiştir. Defaatle toplanılmıştır, bir usul 
yerine gelsin diyedir. Trafik Araştırma Komisyonunun da nasıl toplanacağını 
İsmail Bey burada anlatırken, biz, hepsinde ittifak ettiğimizi ifade ettik. 
Topluma karşı beyanda bulunup da “işte, biz bunları yapacağız, halledeceğiz” 
demek yanlış. Sayın Başkanımız bu hususta çok hassas. Ben, size diyorum 
ki, 1999’un 6 ncı ayından beri -yani, bu dönem Meclis açılalı bir ay geçmişti- 
Zeki Ünal Beyin bu hususta araştırma talebi var ve isimlerimizi tespit ettik. 19 
uncu dönemde yapılan, hazırlanan, Sayın Şevket Kazan’ın da bulunduğu bir 
araştırma raporu var, orada Hüsamettin Korkutata Beyin imzası var, biz onu 
ve Zeki Ünal beyi yarınki konuşma için vazifelendirdik. Gayet tabiî, buna ait 
meselelerde beraber olacağız; yani, bunda bir farklılık yok.

Şimdi, Diyarbakır hadisesiyle ne alakası var buranın; yani, Diyarbakır 
pankartlarına bakınız; o kanunları devam ettiriniz. Arkadaşlar, antidemokratik 
kanunlar devam ettiği müddetçe, hukuk devleti olmadığı müddetçe, çok 
kötü noktalara gideriz; Türkiye kavgacı toplum olmaya devam eder. Fikirden 
korkmaya gerek yok. Fikriniz eğer üstünse, açacaksınız ve düşünceye suç 
tanımayacaksınız. (FP sıralarından alkışlar) Dikkat buyurunuz, 312 nci 
maddeyi kaldırın diye bir ifadede bulunmuyoruz. 312 nci maddenin tashihi 
gerekir, eyleme dönüşmeyen bir fiil, topluma eğer zarar vermiyorsa, olmaz 
ve sadece bir tek partiyi ilgilendirmiyor; yazarları, düşünürleri, birçok insanı 
ilgilendiriyor. Sadece bir partinin değil...

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Sayın Başkan, sataşmayla ilgili konuşmuyor.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim.
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Toplantıya katılmamayı ifade ettim ve biz, şahıslara çıkarılan kanunları, 
kanun saymıyoruz, topluma çıkarılan kanunları istiyoruz. Mahallî idarelere 
ait, hükümete “al yetki senin olsun, hangi partiye göre hareket ediyorsan, ona 
göre hareket et” diye yetki verilmez. Yasama, yetkisini, yürütmeye devredemez. 
Demokratik bir Türkiye istemekte, hepimiz yarışta olmalıyız ki, bu toplum 
kalkınsın. Militarist kafalara, postalizm taraftarlarına ödün veremeyiz ve 
milletin hâkimiyetine sahip olabilmesi için milletvekilleri görevlerini tam 
yapmaları lazımdır diyoruz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kahraman.

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. (FP 
sıralarından alkışlar)





26. DÖNEM
(02 KASIM 2015 - 24 HAZİRAN 2018)





26. DÖNEM

BÖLÜM I

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI





179

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : 26’ncı Yasama Döneminin Milletimize ve Devletimize 
Hayırlı Olmasını Dilediğine, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
Kutladığına ve 64’üncü Hükûmete Başarılar Dilediğine İlişkin

Yasama Yılı : 1
Birleşim : 3
Tarih : 24/11/2015

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - 26’ncı Yasama 
Dönemimizin milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Öncelikle, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Değerli 
öğretmenlerimize sağlık, esenlik ve mutluluk içinde nice hizmetler niyaz 
ediyorum.

Ayrıca, Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Bey’in 
açıkladığı 64’üncü Hükûmetimizin Bakanlar Kurulu listesinde yer alan 
başta değerli Başbakanımıza ve bakanlarımıza hayırlı çalışmalar ve başarılar 
diliyorum.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : 26’ncı Yasama Döneminin Milletimiz ve Ülkemiz İçin Hayırlı 
Olmasını Dilediğine İlişkin  

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 4 
Tarih : 25/11/2015 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın 
milletvekilleri, öncelikle siz değerli milletvekillerini ve şahsınızda necip 
milletimizi saygıyla selamlıyorum. Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı 
çalışmalar ve başarılarla dolu bir dönem olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin temeli Birinci Meşrutiyet’te açılan 
Meclis-i Mebusana dayanır. Arada kesinti ve aksamalar olsa da yüz otuz sekiz 
yıllık bir maziye sahibiz. 23 Nisan 1920 Cuma günü dualarla açılan millî 
Mecliste Meclis-i Mebusandan gelen 88 milletvekili doğrudan yer almışlardır. 
Meclisimiz İstiklal Harbi’ni bizzat yönetmiş gazi bir Meclistir ve dünya 
parlamentolarındaki tek örnektir.

Meclisimiz, 1911 ila 1918 arasındaki üç harbin açtığı yaraları sarmak, 
dünya ülkeleri içinde yeniden layık olduğumuz konuma ulaşabilmemizi 
sağlamak için, yokluklar içinde milletimizle birlikte büyük fedakârlıklarla 
çalışmıştır. Meclisin elektrikle aydınlatılması açılıştan dört yıl sonradır. Zorluk 
ve yokluklar içinde... (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hoş geldiniz Sayın Başbakanımız.

Zorluk ve yokluklar içinde, hak için, halk için mücadele edenleri hürmet 
ve minnetle yâd ederim. Bu mücadelede yer alanları, başta Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, hiçbir dünyevi düşünce taşımadan fedakârca 
gayret gösteren birçok meçhul kahramanı saygıyla anıyorum.

Sayın milletvekilleri, bu dönemde oldukça yüklü bir gündem bizi 
beklemektedir. Türkiye’mizin huzur ve dayanışma içinde, insan haklarına ve 
hürriyetlerine dayalı, çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olması için gereken 
düzenlemeleri yapmalıyız. En öncelikli konularımızdan biri yeni bir anayasa 
yapmaktır, bunun yanında yeni bir iç tüzük tanzim etmektir. Mevcut 1982 
Anayasası’nda otuz üç yılda 17 ayrı tarihte değişiklikler yapılmıştır. Anayasa’nın 
84 ayrı maddesinde 113 ayrı değişiklik yapılmıştır. Bu, 19’u geçici olmak 
üzere 196 maddeden oluşan Anayasa’nın yüzde 43’ünün değiştiği anlamına 
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gelir. Anayasa’nın yenilenmesi konusu toplumumuzun ve partilerimizin ortak 
talebidir. Mümkün olan en geniş mutabakatla bu görevi yerine getirmeliyiz. 
Mevcut İç Tüzük’ümüz 1973 tarihinde kabul edilmiştir. 186 maddedir ve 13 
ayrı tarihte -bazı maddeleri birkaç kere ele alınarak- 155 madde de değişikliğe 
gidilmiştir.

Ele alınması gereken kanunlardan birisi Siyasi Partiler Kanunu’dur ve diğeri 
de Seçim Kanunu’dur.

Türkiye’mizin birlik ve bütünlüğünü, kalkınmasını ve misyonunu ifa 
etmesini engellemek isteyenlere karşı mücadele verilecek, terörün sona 
erdirilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır.

Millet, vatan, devlet ve ay yıldızlı bayrağımızın tekliğini -inşallah- ilelebet 
sürdüreceğiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin 26’ncı Yasama Döneminde yapacağımız 
çalışmalarla yüz akı olarak hatırlanacak bir dönemi birlikte tamamlamamızı 
niyaz ediyorum.

Sizler üstün şahsiyetleriniz, bilgi ve becerilerinizle kendini topluma kabul 
ettirip illerimizden, milletimiz tarafından seçilen, gelen milletvekillerisiniz.

Naçiz şahsıma karşı gösterdiğiniz itimat ve teveccühe, tekrar, teşekkür 
ediyorum. Yüklendiğim sorumluluğun idraki içinde yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Diyarbakır’da Meydana Gelen Saldırı Sonrasında Hayatını 
Kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye ve Şehit 
Olan Polise Allah’tan Rahmet, Yaralananlara Acil Şifalar 
Dilediğine ve Bu Ülkenin İstikrarını Hedef Alan Bu Saldırıları 
Lanetlediğine İlişkin  

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 6 
Tarih : 28/11/2015 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bugün 
Diyarbakır’da meydana gelen müessif saldırı olayında hayatlarını kaybeden 
Diyarbakır Baro Başkanı Sayın Tahir Elçi ve şehit polisimize Allah’tan rahmet, 
yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin istikrarını hedef alan bu saldırıları lanetliyor, bu ve benzeri 
saldırılara millet olarak boyun eğmeyeceğimizin altını bir kez daha çizmek 
istiyorum.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : 26 Şubat 1992 Tarihinde Azerbaycan’da Yaşanan Hocalı 
Katliamının Yıl Dönümüne İlişkin  

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 45 
Tarih : 26/02/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Gündeme 
geçmeden önce, 25-26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde 
yaşanan ve çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 613 
Azerbaycanlının katledilmesine sebep olan vahşet sadece Azerbaycan tarihine 
geçmekle kalmamış, tüm dünya kamuoyunun hafızasına ve vicdanına 
kazınmıştır.

Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan yirmi üç yıl önce 
Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları bu vahşetin acısını her zaman kalbimizin en 
derinlerinde hissediyor ve bu acıyı içtenlikle paylaşıyoruz.

Hocalı katliamı, insanlığın bugün ve gelecekte dersler çıkartması ve bu 
olaya karşı bugüne kadar gösterdiği tepki konusunda bir vicdan muhasebesi 
yapması gereken önemli bir olaydır.

Bu çerçevede, Hocalı katliamının ve katliamda hayatını yitirenlerin layıkıyla 
anılması için Türkiye-Azerbaycan ve üçüncü ülkeler diye gerçekleştirilen 
etkinliklerde Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Bu 
konuyla ilgili olarak, istekleri hâlinde, sayın grup başkan vekillerine oldukları 
yerden ikişer dakika söz hakkı vereceğim.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Genel Kurulun 18/2/2016 Tarihli 41’inci Birleşiminde 
Kabul Edilen Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu Tasarılarının 
Görüşülmesine İlişkin Takvim ve Programa Göre 
Görüşmelerin Sürdürüleceğine İlişkin  

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 45 
Tarih : 26/02/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Tabii, Meclisimizin 
mazisi, kanun ve kararları, aldığı emsal kararlar yaşlanmazlar. Başkanlar 
değişse de değişmese de onlar bir teamül olarak yerleşirler, yeter ki İç Tüzük’e 
ve kanuna aykırı olmasınlar.

Malumualiniz, İç Tüzük’ün 38’inci maddesi “Anayasa’ya uygunluğun 
incelenmesi” başlığını taşıyor ve orada “Komisyonlar, kendilerine havale 
edilen tasarı veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup 
olmadığını tetkik etmekle yükümlüdürler.” der.

Muhalefet şerhlerinin muhatabı ilgili komisyonlardır. Aksi takdirde, 
Meclis Başkanlığı komisyonların işlerine, işlemlerine müdahale eder ki, 
uygun değildir. Komisyonlar kendi içlerinde İç Tüzük’e göre, kanunlara göre 
gereken çalışmayı yaparlar. Meclis Başkanlığı olarak bendeniz herhangi bir 
müdahalede bulunamam, bulunmam uygun değildir, hukuka da aykırıdır. 
Ve bu tasarı veya teklifin uygunluğu noktasında, yetkili olan komisyon İç 
Tüzük’ün ve Anayasa’nın şartlarına uymadığına dair bir kanaate ulaşmışsa o 
kanaate hürmet etmek ve uymak da tabii ki Başkanlığın görevidir.

Genel Kurulun 18 Şubat 2016 tarihli 41’inci Birleşiminde bütçe ve kesin 
hesap kanunlarının görüşülmesine ilişkin takvim kabul edilmiştir. Dolayısıyla, 
ben de Genel Kurulun Başkanı olarak, Büyük Millet Meclisinin Başkanı olarak 
Genel Kurulun bu kararına uymak durumundayım ve müzakerelere başlamak 
durumundayım. Dolayısıyla, müzakerelere geçmek durumundayız Sayın 
Baluken.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Başkanlığın Havale ya da İade Ettiği Önerge ve Tekliflerle İlgili 
Meclis Bütçesinin Görüşmeleri Sırasında Bilgi Verileceğine 
İlişkin  

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 45 
Tarih : 26/02/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, birkaç 
hususu ifade etmek istiyorum.

Sayın Gök’ün beyanı var. “Başkanlığın soru önergelerine, genel görüşme 
taleplerine karşı tutumuna...” Yarın inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı bütçesi de görüşülecek ve gereken dokümanlar, kaç müracaat 
olduğu, kaçı havale edildiği yazılacak. Ama öncelikle, zabıtlara geçmesi 
bakımından 96’ncı maddeyi okumak istiyorum:

“Soru

MADDE 96- Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; 
kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan 
açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri 
yüz kelimeyi geçemez. Soru önergelerine belge eklenemez.

Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa 
verilir.

Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir.”

Bunlar nizamlanmış. Şimdi, gelen kâğıtlarda, gelen sorularda, görüşme 
isteklerinde, evvela bir izah, esbabımucibe ve hakikaten bazı kaba ve yaralayıcı 
ifadeler var. E, onların olmaması, bütün milletvekillerimizin kabul etmesi 
gereken husustur. Dediğim gibi, yarın buna ait emsaller, buna ait rakamlar 
verilecektir.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Bütçe Görüşmelerindeki Özverili Çalışmaları İçin Emeği 
Geçenlere Teşekkür Ettiğine ve 2016 Yılı Bütçesinin 
Milletimize, Memleketimize Hayırlı ve Uğurlu Olmasını 
Niyaz Ettiğine İlişkin 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 57 
Tarih : 09/03/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bugüne kadarki 
çalışmalarda, gerek Komisyon gerekse Genel Kurul müzakerelerinde katkı 
yapan, özverili çalışmalar yapan bütün milletvekillerimize, bürokratlarımıza, 
emeği geçenlere teşekkürler ediyoruz.

2016 yılı bütçesinin şimdiden milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını niyaz ediyorum.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
Kutladığına İlişkin  

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 91 
Tarih : 20/05/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın 
milletvekilleri, dün bir bayramı idrak ettik; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

19 Mayıs 1919’da başlayan yürüyüş, Ankara’da Cumhuriyet Dönemi’mize 
girmemizle neticelendi. Bu Meclisin yönettiği harple Meclisimiz “Gazi Meclis” 
adını aldı. Doksan yedi yıl önce inancının ve imanının gereğini yerine getirmek 
üzere millî mücadelenin işaret fişeğini ateşleyenleri, bu uğurda canıyla, malıyla 
görev üstlenenleri, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Paşa 
ve silah arkadaşlarını şükranla anıyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu 
bayramında gençlerin millî mücadele ruhuna sahip vicdanı, fikri ve irfanı hür 
kişiler olarak daha güçlü, kudretli ve müreffeh bir Türkiye’ye ulaşma idealine 
sahip olmalarını ve bunu gerçekleştirecek donanımda yetişmelerini temenni 
ediyorum.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Laiklikle İlgili Sözlerinin Açıklamasını Basın Toplantısıyla 
Yaptığına İlişkin 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 91 
Tarih : 20/05/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Levent Gök 
Bey’in ifadesi var, beyanı var.

Ben oturumu fazla işgal etmek istemiyorum. Bir bardak suda fırtına 
kopartmak da istemiyorum. Buna ait açıklamam, basın açıklaması olarak 
toplantıdan iki gün sonra tarafımdan yapıldı ve sizlere gönderildi.

Şunu biliyorum ki, Anayasa’yı gayet iyi bilen, bu noktada büyük çalışmalar 
yapmış bir kişiyim. Anayasa’ya aykırı bir durum mevzubahis değildir ve bir 
daha şunu tekrar ediyorum: Hiçbir kavram tarifsiz olmaz. Bendeniz “Tarif 
yapılması lazımdır.” dedim. Belki aksettirenler yanlış aksettirdi, bilemem. 
Sözlerim doğrudur.

Ve şimdi gündeme geçiyorum... (CHP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler)

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan... Sayın Başkan...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Buyurun Levent 
Bey.

LEVENT GÖK (Ankara) - Şimdi, “Sözlerim doğrudur.” derken...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben mikrofonunuzu 
açayım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yok, böyle konuşayım ben.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ama zapta geçsin.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, “Sözlerim doğrudur.” derken 
biz ne anlamalıyız? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ben sizden çok net 
bir açıklama yapmanızı rica ediyorum. Siz Meclis Başkanı olarak Anayasa’ya 
ve laik cumhuriyete bağlı olduğunuzu ifade edebilecek durumda mısınız şu 
anda? Onu sizden ben rica ediyorum.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Levent Bey, tekrar 
ediyorum: Benim beyanım, bir eksikliğin giderilmesi -kavramlar tarifsiz 
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olmaz- kavramın tarifinin yapılmasıdır. Yeminimin ne olduğunu da biliyorum, 
durumu da biliyorum, hukuku da biliyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın AK PARTİ Grup Önerisi 
Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 92 
Tarih : 24/05/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Atıcı, şunu 
da ifade etmek istiyorum: Ben görüşmelerde herhangi bir görüş beyan edemem, 
Tüzük bunu emretmekte fakat bizzat bana hitaben beyanınız oldu, onun için 
konuşmak durumundayım.

Fikir, vicdan, düşünce hürriyeti doğuştan var olan tabii haklardandır. 
Demokratik hukuk devletinde herkes düşüncesini, kanaatini ve fikrini 
açıklama hürriyetine sahiptir. Bendeniz anayasa hukukunu çok iyi bilen ve bu 
hususta da emek vermiş bir kişiyim. Neyin Anayasa’ya aykırı olup olmadığını 
da gayet iyi biliyorum. Ben daha önceki açıklamalarımda da söyledim. “Laiklik 
bir kavramdır. Her kavramın bir tarifinin olması gerekir. Eğer Anayasa’ya 
girecekse bu kavramın tarifinin de olması lazım.” dedim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - “Gerek yok.” dediniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Herkeste değişik 
yorumlanmamalıdır.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - “Gerek yok.” dediniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - “Acaba bu bir 
hürriyet midir? Acaba bu bir engelleme midir? Bu açıkça gösterilmelidir.” 
dedim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - “Yer almamalıdır.” dediniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ve bu tabiidir ve 
doğru bir laftır.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Doğruları söyleyin. “Yer almamalıdır.” dediniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bir diğer hususu 
size söyleyeyim: Bu mevzuyu fazla ortaya koymak istemem. Tabii bir hakkımdır 
ve tabii bir hakkımı kullanmış oldum.
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AYTUĞ ATICI (Mersin) - Doğruları söyleyin Sayın Başkan. “Yer 
almamalıdır.” dediniz. Saptırmayın lütfen.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben, Arif Nihat 
Asya Bey’in bir şiirini hatırlıyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Şiir de okumayın bari.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Rahmetli şöyle 
diyordu: “Sessizce düşünsek duyacaklar bir gün/ Olmazları oldu sayacaklar bir 
gün/ Onlar ellerinden gelse, Rüyalara sansür koyacaklar bir gün.” (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, aynen sizin durumunuz.

FERHAT ENCU (Şırnak) - Sayın Başkan, kendinizi tarif ediyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Lütfen, düşünceye, 
fikre, kanaate hürmet ediniz ve hiçbir zaman kendinizi bir mahkeme yerine 
koymayınız.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Siz de doğruları söyleyin Sayın Başkan. “Yer 
almamalıdır.” dediniz, şimdi lafı değiştiriyorsunuz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, siz tanımlardan bahsettiniz. 
Demokrasinin de tanımı Anayasa’da yoktur.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ne yoktur?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - İnsan haklarının da tanımı yoktur.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ne yoktur?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Demokrasinin tanımı Anayasa’da yoktur.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sayın Başkan, işimiz gücümüz 
var bizim ya. Daha Hükûmet programını okuyacağız biz ya. İşimiz var efendim 
bizim. Bunlar tartışmaya devam edecek mi?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz diyorsunuz ki: “Laiklik kavramının 
tanımı olmadığı için ben söyledim.”

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Var efendim, 
demokrasi kavramının tanımı var. Şunu ekleyeyim size bilgi dağarcığınıza 
eklemek için şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Tanal...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, siz burada hakikatlere aykırı 
beyanlarda bulunuyorsunuz.
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - O sizin kanaatiniz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Dünyanın hiçbir anayasasında tanımlar 
yapılmaz. Tanımlar nerede yapılır? Kanunlarda yapılır.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yapılır efendim, 
yapılır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bana bir örnek gösterir misiniz lütfen.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Mahmut Bey, çok. 
Ben 62 anayasa incelemiş bir kişiyim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - 62 anayasası yok, 61 Anayasası...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Lütfen, buyurun...

Şimdi size şunu söyleyeceğim...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Beyefendi, 62 anayasası yok.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - 62 adet anayasa 
incelemiş bir kişiyim.

Mahmut Bey, sizin gibi konuşmuyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bana bir örnek verin o zaman, bir örnek 
verin.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Böyle bir usul yok!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bana bir örnek verin Allah rızası için, bir 
örnek verin.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben bunu diyaloğa 
dökmek istemem. Bunu polemiğe dökmek istemiyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ama, bakın, dünyada bir örnek yok, 
tanımları yapan bir anayasa. Yok böyle bir örnek.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yalnız şunu bilgi 
dağarcığına eklensin diye söylüyorum: Laikliğin ana yurdu Fransa’dır. Fransa 
mevzuatında laiklik şöyle tarif edilir: “Laiklik devletin, bir, siyaset; iki, felsefe; 
üç, din karşısında tarafsız olmasıdır.”

Ana vatanındaki tarif budur. Bunu doğru tarif edelim, yaralanmalara, yanlış 
tatbikatlara meydan vermeyelim diyorum.

Teşekkür ediyorum.
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Konu : 27 Mayıs Darbesinin 56’ncı Yıl Dönümüne, Toplumu 
Ayrıştıran ve Demokrasiyi Sekteye Uğratan Bu Tür Darbeleri 
Kınadığına, 25 Mayıs Necip Fazıl Kısakürek’in Ölümünün 
33’üncü Yıl Dönümüne ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 
ile İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’a Yeni Görevlerinde 
Başarılar Dilediğine İlişkin

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 93 
Tarih : 27/05/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, bugün 27 Mayıs, cumhuriyet tarihinin ilk darbesi olan 27 Mayıs 
1960 darbesinin 56’ncı yılı. 27 Mayıs 1960, 1924 Anayasası’nın kaldırıldığı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin feshedildiği talihsiz bir gündür. Yassıada 
duruşmaları neticesinde ilerleyen süreçte Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edildiği ve 
milletvekillerinin müebbet veya mahkûmiyetlerine karar verilen bir kara gündür.

Günümüze gelinceye kadar teşebbüste kalan veya gerçekleşen bazı 
darbelere maruz kaldık. Çok şükrederiz ki darbeler tarihe gömülmüştür ve 
darbe dönemleri kapanmıştır. Güçlü bir demokrasimiz vardır, aydınlık bir 
geleceğimiz vardır. Meclisimiz bütün meseleleri çözmeye, karşılaşılacak 
her türlü zorluğu göğüslemeye ve çözüm üretmeye muktedirdir. Toplumu 
ayrıştıran ve demokrasimizi sekteye uğratan bu tür darbeleri kınıyoruz.

Dün aynı zamanda mütefekkir, şair Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 
yıl dönümüydü; 25 Mayıs doğumu, 26 Mayıs da rahmetli oluşuydu. Fikriyle, 
kalemiyle, ülkemizin millî, manevi değerlerine saygısıyla büyük emekler veren 
bir kişiydi. Bir kısa şiirini, kıtasını nakletmek istiyorum:

“Veren de O alan da O, nedir senden gidecek? 

Telaşını gören de, can senin zannedecek.”

Bütün hizmet verenlerden, ülkemize hizmeti olanlardan Allah razı olsun 
diyorum ve görüşmelere geçiyorum.

Sayın grup başkan vekilleri arzu buyururlarsa kendilerine söz hakkı 
vereceğiz.

Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş Beyefendiye de yeni seçimleri dolayısıyla 
başarı diliyorum. Hayırlı hizmetlere vesile olmalarını dilerim; kararlar hayırlı 
olsun.
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Konu : Bülent Tezcan’ın 65’inci Hükûmet Programı Üzerinde CHP 
Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 93 
Tarih : 27/05/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Tezcan’ın bir 
beyanı oldu. Bu laiklik mevzusundaki benim beyanım üzerinde epey zamandır 
duruluyor. Bu noktayı açıkladım, basın açıklaması yaptım. Yeni bir anayasa 
konusunda “Yeni Anayasa ve Yeni Türkiye” konulu 6 oturum yapılmış; “Yeni 
Türkiye ve...” “Yeni Türkiye ve...” Dış politika, ekonomi, biri de yeni anayasa idi. 
Yeni bir anayasa yapılıyorsa kavramlar tarifle buluşmalıdır.

Beyefendi, Bülent Bey “1937’de Anayasa’ya girdi.” dedi, doğru. Esasında, 
1927’de Cumhuriyet Halk Partisi 2’nci kurultayını yapar. Bu 2’nci kurultay niye 
2’ncidir? Zira, Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk 
Cemiyetine dayanır ve Sivas Kongresi’nde, 9 Eylül gününü kendi kuruluşu 
olarak kabul eder ve o tarihe 1’inci kurultay der.

1927’de 2’nci kurultay: Burada 4 umde kabul edilir; bunlar: Cumhuriyetçilik, 
milliyetçilik, halkçılık ve laikliktir, 1927.

1931’de 3’üncü kurultay olur, buna 2 tane daha eklenir; bunlar da devletçilik 
ve inkılapçılıktır. Yani, Cumhuriyet Halk Partisinin 6 umdesi vardır ve bunlar 
1931’de 6 olarak kesinleşti. Bu 6 umdeyi, Halk Partisi tek başına iktidardı, tuttu 
Anayasa’ya, 2’nci maddeye ekledi. Dolayısıyla, cumhuriyetin temelinde herhangi 
bir 6 ilke mevzubahis değil, bilahare eklenen bir madde var, nasıl o Anayasa’ya 
ekleniyorsa... Ben bir Anayasa eklentisi demiyorum. Türkiye hür, demokrat, 
herkesin hür olduğu, ifadesini icra edebildiği... Biliyorsunuz, din, vicdan, fikir 
ve bu düşünceyi açıklama hürriyeti doğuştan vardır. Bunu ifade edebilmesi 
açısından güzel bir anayasa olsun istiyoruz, hepimiz de bunu istiyoruz. Beyefendi 
de bir hukukçudur, onun da isteğinin o istikamette olduğuna inanıyorum. 
Elbette ki Kore gibi olamaz. Kimse Türkiye’yi diktatörlüğe götüremez.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Türkmenistan gibi olabilir mi?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bir Kuzey Kore’yi 
düşünün: 1946’dan beri diktatörlüktedir; ölür Kim İl Sung, oğlu gelir, o ölür, 
onun oğlu gelir. Bir de gelen başkan babası için üç gün ağlama mecburiyeti 
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koyar, ağlamayanları hapse atar. Ya, böyle bir Türkiye’yi aklınıza nasıl 
getirebilirsiniz?

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - O kadar beter olmayın, doğru!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben tekrar 
ediyorum: Değerli milletvekilleri, yeni bir anayasa yapılacaksa buna ya laiklik 
hürriyetse hürriyetler arasına konulur, yasaksa, engelleyiciyse engeller arasına 
konulur veya tarifi yapılır. Fransa’da bu tarif var -ki anayasasında laiklik olan 
üç ülkeden biridir, biri de Türkiye’dir, anavatanı Fransa’dır- diyor ki: “Devlet...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Konferansta değiliz Sayın Başkan!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - ...üç konuda, 
dinde, siyasette, felsefede tarafsızdır.” Din; Ortodoks, Hristiyanlık, Musevilik, 
Müslümanlık, neyse şahsı ilgilendirir. Felsefe; düşüncesi hangi “izm” ise o 
olsun. Ve siyaset; hangi parti olursa olsun. Tarif olmadan olduğu içindir ki 
herkes, eline aldığında değişik yorumladı, ızdıraplar oldu, hapisler oldu, 
idamlar oldu, partiler kapatıldı. Çok tabii bir istektir, bunun üzerinde fazla 
durup demagojiye meydan vermeyelim.
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Konu : Tüm Devlet Adamlarının Vatanı, Milleti İçin Elinden Geleni 
Yaptıklarına ve Hürmetle Yâd Etmek Gerektiğine İlişkin

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 93 
Tarih : 27/05/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bir de rahmet, 
minnetle anacağımız bir mazimiz var. Menderes’ten bahsedildi, Özal’dan 
bahsedildi. Devlet adamları, burada görev alanlar, devletimizi idare edenler 
mutlaka iyi niyetle hareket ettiler. Kimi çok hizmet verdi, kimi az verdi ama 
muhakkak ki vatanı, milleti için elinden geleni yaptı. Hepsini hürmetle yâd 
etmemiz lazım. Kaldı ki zaten inancımız dünyasını değiştirenleri iyi yönüyle 
anmaktır. Bunu zannediyorum hepimiz adına ifade etmiş oluyorum.





207

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : İstanbul’un Fethinin 563’üncü Yıl Dönümüne İlişkin 
Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 94 
Tarih : 29/05/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın milletvekilleri, 
bugün, İstanbul’un fethinin 563’üncü yıl dönümüdür. Çağ açıp çağ kapayan 
ecdadımızı, başta 21 yaşında fethi gerçekleştiren büyük komutan, atamız 
Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bütün fetih şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle anıyoruz. Şanlı fethin ardından İstanbul, adalet, hoşgörü ve barışın 
merkezi hâline gelmiştir. Bugün de her renkten, ırktan, dilden ve dinden 
insanı barındıran aziz İstanbul, barışın ve hoşgörünün merkezi olmaya devam 
etmektedir. Peygamberimiz’in fetih hadisişerifindeki müjdeye eren, geçmişi 
destanlarla ve kahramanlıklarla dolu milletimizin, birlik, beraberlik ve tarih 
şuuruyla nice yüzyıllara kavuşmasını niyaz ediyorum.
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Konu : 15 Temmuz 2016 Cuma Günü Yaşanan Kalkışmada 
Saldırganlar Tarafından Öldürülen Resmî Görevli ve Sivil 
Bütün Vatandaşlara Rahmet, Yaralananlara Acil Şifalar 
Dilediğine, Gazi Meclisi Dik Duruşuyla Millî Egemenliğe 
Hakkıyla Sahip Çıktığı İçin Tebrik Ettiğine ve 15 Temmuz 
Demokrasi Bayramını Kutladığına İlişkin

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 114 
Tarih : 16/07/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, İstiklal Marşı’mız bir manifestodur. Millî Şairimiz Akif ’in 10 
kıtadan ibaret olan bu şiirinin ilk 2 kıtasını okuduk. Müsaade ederseniz, bütün 
toplumumuzun ruhunu, iştiyakını, düşüncesini, kanaatini haykıran bu İstiklal 
Marşı’mızın geri kalan kıtalarını da sizlerle okumak istiyorum:

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?” (AK PARTİ ve MHP 

sıralarından alkışlar)

Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan. (CHP sıralarından ayakta alkışlar, AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. (AK PARTİ ve MHP 

sıralarından alkışlar)



210

26. Dönem

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.” (AK PARTİ sıralarından ayakta 

alkışlar, MHP sıralarından “Sana yok, ırkıma yok izmihlal.” sesi)

Değerli milletvekilleri, bütün bir millet olarak tek vücut hâlindeyiz ve 
gördüğünüz gibi kordiplomatikten, yargıdan, sivil toplum kuruluşlarından, 
akademisyenlerden... Dışarıda, içeride büyük ölçüde bütün vatandaşlarımız 
ellerinde bayraklarla gelmişler. Hepsine, milletimizi temsil eden bütün bu 
değerli hazıruna iştirak edenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ 
Sendikası Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Başkan Vekili Cengiz Delibaş, MEMUR-SEN Sendikası Başkanı Ali Yalçın, 
HAK-İŞ Sendikası Başkan Vekili Mehmet Şahin, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar Beyler buradalar. Yargıtayımızın 
Değerli Başkanı ve onunla beraber cüppeleriyle gelmiş yargı mensuplarımız 
buradalar. Yabancı misyon şefleri buradalar. Bütün bir millet buradalar ve 
biz milletvekilleri olarak hiçbir parti farkı gözetmeksizin yekvücut hâlde bir 
aradayız. Yine, Danıştay üyelerimiz teşrif etmişler. Hepsine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, aziz milletimiz; dün akşamdan beri çok üzücü, 
çok gergin, çok acı verici fakat aynı zamanda çok ibretli saatler yaşamış 
bulunuyoruz. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)
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Sayın Başbakanımız, hoş geldiniz efendim.

Hepimizi duygulandıran bir tablo şu anda ortada yani 15 Temmuz 
demokrasi bayramının bir güzel tablosuyla karşı karşıyayız. Gönlümüz, birlik 
ve beraberliğimizin aynı şekilde devam etmesinin sağlanmasıdır.

Demin, Anayasa Mahkemesinin Sayın Başkanı ve üyelerini de eklemeyi 
unutmuştum, Sayın Yargıtay Başsavcımız da buradalar; onları da yine saygıyla 
selamlıyorum.

Milletimize bu acıyı yaşatanlar elbette müstahak oldukları cezaya 
çarptırılacaklardır. Bu kalkışmayı, bu darbe teşebbüsünü, fevri, anlık, 
Türkiye’de ve dünyada yaşanan diğer gelişmelerden kopuk bir hareket olarak 
değerlendirirsek doğru değerlendiremeyiz ve anlayamayız. Ne yazık ki 
Türkiye’mizin iç meselelerinde, kendi halkına, manevi ve millî değerlerine, 
tarihine, medeniyetine ve kültürüne sadık kalmaya çalışması, Türkiye’yi 
güdülecek, yönlendirilecek, politikalar dikte edilecek bir kukla ülke olarak 
görmek isteyen birtakım dış güçleri rahatsız etmektedir.

Aynı zamanda, Türkiye’mizin dış politikaya ilişkin meselelerde, dünya 
politikasında, uluslararası arenada tarihine, manevi ve millî değerlerine yakışan 
bir duruş sergileme çabası içinde olması, ülkemizin gelişmesini, ilerlemesini, 
kalkınmasını istemeyen birtakım güçleri rahatsız etmektedir.

Türkiye’nin ilerleme, kalkınma ve güçlenme yolunda harcayacağı insan 
kaynaklarını, maddi ve manevi güç ve birikimini, potansiyelini ve müktesebatını 
iç çekişmeler, iç kavgalar ve güvenlik sorunlarıyla heba etmesini sağlamak 
isteyenler vardır. Ne yazık ki dün akşam bu hedefe dönük bir darbe girişimiyle, 
bir kalkışmayla karşılaşıldı ancak siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları, 
devlet kurumlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin darbeye prim vermeyen 
millî ruh sahibi büyük çoğunluğu, aziz milletimiz ve bu Gazi Meclisimiz 
ve milletvekillerimiz, vatan hainlerinin bu darbe teşebbüsüne kararlılıkla, 
metanetle, azimle, cesaretle ve onurla direnmiş ve Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla 
başarılı olmalarına, bu haytaların başarısına izin vermemiştir. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

Ne yazık ki bu hadiseler sırasında asiler birçok resmî görevlilerin ve 
sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına da sebebiyet vermiştir. 
Meclisimiz de dâhil olmak üzere birçok kamu binası saldırıya maruz kalmıştır 
ve çok üzücü bir hadise, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştır, bu 
Gazi Meclise bomba atılmıştır.

Devletimizin ve milletimizin korunması, güvenliğin, hak ve hukukun 
payidar kılınması için ellerine verilmiş olan silahları devlete ve millete 
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yöneltmişlerdir. Milletin büyüttüğü, beslediği, eline silah verdiği unsurlar 
milletin bağrına silahlarını dayamışlardır. Bir yabancı güce, bir işgalciye 
saldırıyormuş gibi halka saldırılmıştır. Bütün milletimize, yetkililerimize 
ve güvenlik güçlerimize geçmiş olsun diyor, bir daha böyle kara günler 
yaşanmamasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

Bu, bir tür terördür. Yaşanan bu üzücü kalkışma başarılı olamamış, hak ve 
hukuk, milletin kararlılığı ve Silahlı Kuvvetlerin kalkışmacılarla ilgisi olmayan 
kesiminin basireti ve sağduyusu, meydanları dolduran, tankları durduran, 
tankların üstüne çıkan necip milletimizin de karşı koyuşuyla galip gelmiştir. 
Devlet bu olayın sorumlularının, iç ve dış uzantılarının ortaya çıkmasını, layık 
oldukları, müstahak oldukları cezayı almasını inşallah sağlayacaktır, sağlamak 
için elinden geleni yapacaktır. Bunu hukuk içinde hak ve hukuka riayet ederek 
yapacaktır, suçların şahsiliği gibi temel hukuk prensiplerine bağlı kalarak 
yapacaktır. Bu kalkışmayı yapanlar küçük bir azınlıktır. Emir ve komuta 
zincirinin dışına çıkmış, devlete isyan etmişlerdir. Gereken yapılacaktır ve en 
ağır şekilde cezalandırılacaklardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi metanetimizi, sükûnetimizi, sağduyumuzu koruyarak, 
kararlılığımızdan hiçbir şey yitirmeden bu meseleyi kökünden halletmek için 
çalışma zamanıdır, birlik ve beraberlik zamanıdır, yaraları sarma zamanıdır. 
Bu millet tarihinde pek çok kötü badireler atlatmış ve feci nitelikte muhataralı 
günler yaşamıştır. Bu günler de geçecektir. Biliyoruz ki zorlukla birlikte kolaylık 
vardır. Hoşumuza gitmeyen bazı şeyler hakkımızda hayır da olabilir. Dün 
akşam Büyük Millet Meclisi burada bir demokrasi nöbetinde bulundu. Hiçbir 
parti farkı gözetmeksizin, aynı ruh, aynı duyguyla bir arada olundu. Ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 
milletvekilleri, yetkilileri, grup başkan vekilleri buraya geldiler. Halkların 
Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Bey beni Diyarbakır’dan 
aradı ve bu toplantıya katılacaklarını, her türlü darbeye karşı olacaklarını da 
ifade ettiler. Nitekim bugün burada her 4 partinin, grubu bulunan 4 partimizin 
ortak bir metnini birlikte okuyacağız ve topluma sunacağız.

Sözlerimi tamamlarken, tekraren, bu kalkışmada saldırganlar tarafından 
öldürülen resmî görevli ve sivil bütün vatandaşlarımıza rahmetler diliyorum; 
yaralananlara da acil şifalar diliyorum ve Silahlı Kuvvetlerimizin dürüst, 
vatanına, namusuna ve mukaddes değerlerine bağlı kesimine başta olmak 
üzere, darbeye boyun eğmedikleri, başarısız olmasını sağladıkları için takdir 
ve şükranlarımı arz ediyorum.

Cumhurbaşkanımızdan halkımıza, parlamenterimize, sivil toplum 
kuruluşlarımıza kadar gereken tavır ortaya konmuştur. Bu, bir daha böyle 
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bir kalkışmanın olmasının imkânsızlığını ispat eden bir davranış olmuştur 
ve inanıyor ve ümit ediyorum ki ve ümit ediyoruz ki bir daha böyle bir gün 
biiznillah olmayacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu noktada, bütün 
siyasi partilerimize, sayın genel başkanlarımızın şahsında bütün siyasi 
partilerimize, milletvekillerimize, bütün halkımıza her ilde meydanları 
dolduran ve demokrasi nöbeti tutan bütün halkımıza teşekkürlerimizi sunmak 
istiyorum. Herhangi bir zümreye, herhangi bir silahlı güce egemenlik ait 
değildir ve duvarımızda yazdığı gibi “Egemenlik millete aittir.” (Alkışlar) Bunu 
toplum haykırmıştır, ifade etmiştir, demokrasiyi Türkiye benimsemiştir ve 
özümsemiştir; bunu değiştirmeye kimsenin gücü, hakkı ve haddi olmayacaktır.

Polisimiz büyük bir fedakârlıkla gayret etmiştir, bütün güvenlik güçlerimiz 
aynı gayreti göstermiştir ve inanıyorum ki çok kısa bir zamanda toplumumuz 
normal hayatına dönecektir. Nitekim, bugün geldiğiniz yerlerden ve geçtiğiniz 
yerlerden gördünüz ki hayat normaldir, normal de yürümektedir, geçici bir 
hadise olarak olmuş ve kalkmıştır. Kısa zamanda bu yaraları saracağımıza 
inanıyorum.

Ve unuttuğum sayın HSYK üyeleri de var, onları da ifade etmek isterim; 
toplumumuzun her kesiminden insanlar var, onları da ifade etmek istiyorum.

Tabii, bir aradayız, dışarıda oldukça büyük bir kalabalık var. Vakar içinde 
herhangi bir şahsi, indi mütalaaya yer vermeksizin bir bütünlük içinde, bu 
şanlı bayrağımızın altında ülkemizin esenliği, geleceğimiz, mutluluğumuz için 
bir arada olduğumuzun şuuru içinde olmalıyız, öyle olacağız ve öyle olmaya 
devam edeceğiz.

Değerli milletvekillerimiz, Gazi Meclisimizi dik duruşuyla millî egemenliğe 
hakkıyla sahip çıktığı için tebrik ediyorum ve 15 Temmuz demokrasi 
bayramımızı kutluyorum, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
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Konu : 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Meclisi Ziyaretine 
İlişkin 

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 117 
Tarih : 21/07/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Aramızın uzun 
sürmesinin sebebini açıklamak isterim. 11’inci Cumhurbaşkanımız Sayın 
Abdullah Gül Beyefendi Meclisimizi ziyarete geldiler ve arayı onun için 
verdik. 4 siyasi partimiz de burada kendisiyle bir arada bulunup hep beraber 
hoş geldin dedik. Kendileri Genelkurmay Başkanını, Başbakanı, bilahare 
Cumhurbaşkanımızı ziyaret edecekler. Gösterdikleri ilgi toplumumuzun 
tümünün takdirini mazhardır tabii. Bütün toplum olarak bu tablolar hepimizin 
demokrasiyi özümseme noktasında geldiğimiz merhaleyi, mesafeyi gösteriyor, 
o bakımdan sevindiricidir. Sizlerin adına kendilerine teşekkür ettim ve buna 
benzer ziyareti inşallah sondur. Milletteki bu birlik, bütünlük, beraberlik, 
demokrasinin özümsenmiş olması bundan böyle, böyle darbelere Türkiye’nin 
maruz kalmayacağının da bir ifadesidir. Bu, benim ve zannediyorum Sayın 
Genel Kurulun topyekûn kalbî inancıdır. (Alkışlar)

Teşekkür ediyorum.
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Konu : 26’ncı Dönem İkinci Yasama Yılının Milletimiz, Devletimiz, 
Coğrafyamız ve İnsanlık İçin Hayırlı ve Başarılı Çalışmalara 
Vesile Olmasını Dilediğine İlişkin

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 1 
Tarih : 01/10/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın 
milletvekilleri, 26’ncı Dönemin İkinci Yasama Yılının milletimiz, devletimiz, 
bütün coğrafyamız ve insanlık için hayırlı ve başarılı çalışmalara vesile olması 
temennisiyle sizleri, şahsınızda asil ve necip milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Zorluk ve yokluklar içinde hak yolda ve halkı için mücadele eden bütün 
tarihî şahsiyetlerimizi, manevi ve millî önderlerimizi hürmet ve minnetle yâd 
ediyorum.

Meclisimiz önceki yasama yılında aktif ve verimli bir çalışma sergiledi. 
Hareketli bir yıl yaşadık. Fakat, ne yazık ki Türkiye’miz bir darbe teşebbüsüyle 
karşılaştı. 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi bir ihanet şebekesi millî varlığımıza 
ve bütünlüğümüze kastetmeye kalkıştı. Millî iradeyi hiçe sayan, demokratik 
bir hukuk devleti olan Türkiye’mizin varlığına kasteden, beyni yıkanmış, 
asker kıyafetli terörist bir grup, namuslarına teslim edilmiş millete ait silahları 
milletin bağrına doğrulttu.

Tarihimizde olmayan ve dünya tarihinde de ender rastlanan bir trajediyi 
yaşadık. Millî egemenliğin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bombalandı, helikopterlerin ateşlerine maruz kaldık, 14 polisimiz yaralandı, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de bombalandı. Cumhurbaşkanımızı öldürmek 
için suikast teşebbüsünde bulundular.

Melun ve menfur darbenin başlangıç saatlerinde bir teklif veya telkin 
olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisini açtım. Ertesi gün, 16 Temmuz 2016 
Cumartesi günü saat 14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisimizi olağanüstü 
toplantıya davet ettiğimi siyasi partilere ve milletvekillerimize duyurdum.

Tanklar namlularını Meclise çevirmişken, uçakların bombaları ve 
helikopterlerin açtığı ateşlerin altında, her türlü zorluğu ve şehadeti göze alarak 
Meclise koşan ve gece boyunca Mecliste yapılan toplantıya katılan değerli 
milletvekillerimize tekraren teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Yürekten 
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inanıyorum ki çalışma günümüz olmadığı için Ankara’da bulunamayan diğer 
milletvekillerimizin kalpleri de bu salonda idi. Nitekim, o gece bu salonda 
bulunamayan milletvekillerimiz, bulundukları illerde demokrasi nöbetine 
girdiler ve meydanlarda “Demokrasiye evet, darbeye hayır.” diyen gür sese, 
millî sedaya öncülük ettiler.

İstiklal Harbi’mizde düşman toplarına karşı göğsünü siper eden, dünyada 
harp idare eden ilk meclis olan Meclisimiz “Gazi Meclis” unvanını almıştı. Bizler 
de topyekûn Meclis olarak üzerimize atılan bombalar altında milletimizin 
verdiği egemenliği koruma görevimizi yerine getirerek ikinci defa “Gazi 
Meclis” unvanına sahip olduk.

Millî iradeyi gasbetmek isteyen hainlerin darbe kalkışması, Muhterem 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur, dirayetli önderliğinde 
halkımızı meydanlara çağırması ve bütün milletimizin parti farkı gözetmeksizin 
meydanları doldurması ve tanklara göğüslerini siper etmesiyle önlendi.

Milletimizin DNA’sında yiğitlik, korkusuzluk ve cesaret vardır ve asil 
kanlıdır. Cesaret, korkusuzluk değil, korkuyu alt etmektir, korkuyu yenmektir.

Milletimiz, 15 Temmuz gecesi demokrasiyi özümsediğini, bir daha darbe 
olamayacağını ispat etti. Camilerden yükselen selalar, ezanlar, gece boyu süren 
demokrasi nöbetleriyle millet darbeyi yendi; Türkiye’de artık darbe devrini 
kapattı.

15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize, aziz milletimize minnet ve şükran 
borçluyuz. Cenab-ı Hak şehitlerimize gani gani rahmet eylesin; yaralılarımıza, 
gazilerimize acil şifalar, hayırlı uzun ömürler nasip buyursun.

Bildiğiniz gibi 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü yaptığımız Meclis 
olağanüstü toplantısına Mecliste grubu bulunan 4 partimiz de katıldı. Ortak 
bir bildiri yayımlandı. Büyük ve örnek bir dayanışma sergilendi. Bu toplantıya 
katılarak millî birlik ruhuna ve demokrasiye sahip çıkan AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, Halkların Demokrasi Partisi Grup Başkan 
Vekili Sayın İdris Baluken’e ve siz değerli milletvekillerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Partilerimiz, Meclis çatısı altında sergiledikleri tutumla halkımızın da 
birbirleriyle kenetlenmesine de vesile oldular. Herkesin takdirle karşıladığı 
bu birlik ve beraberlik ruhu 7 Ağustos Pazar günü İstanbul’da Yenikapı 
Meydanı’nda düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”yle taçlandırıldı. 
Muhterem Cumhurbaşkanımızın davetiyle gerçekleşen ve 5 milyon kişinin 
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katıldığı mitingle bütün dünyaya demokrasiyi özümsediğimiz, darbelere 
geçit vermeyeceğimiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz gösterildi. 
Bitiş duasını Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez’in yaptığı 
muhteşem mitingde, şahsımın da aralarında olduğu, Cumhurbaşkanımız 
Muhterem Recep Tayyip Erdoğan, AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 
ve değerli Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar tarafından 
konuşmalar yapıldı ve devletimizin ebet müddet olarak dimdik ayakta olduğu 
gösterildi.

Değerli milletvekilleri, başta vatandaşlarımız olmak üzere, resmî ve özel 
kurum ve kuruluşlarımızın yanında, dış devletlerden resmî heyetler ve kişiler 
yoğun bir şekilde Meclisimize geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirdiler. Bu arada, 
hainler tarafından atılan bombalarla Meclisimizin fiziki yapısı büyük zarar gördü. 
Bir bölümünü yaşayan müze olarak aynen muhafaza edeceğiz. Bunun dışında 
kalan yerler için genel bir düzenleme gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak 
için “Milletin Meclisini Millet Yapar” sloganıyla ve Meclisle dayanışma hâlinde 
yenileme faaliyetlerine girişen sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, milletimizin Meclisimizden beklentilerini boşa 
çıkarmamalıyız. Medenice tartışarak, konuşarak bu beklentileri karşılamak 
durumundayız. Bu konuda 4 siyasi partimizin de uzlaşma kültürünü yaşatarak 
verimli bir yasama yılı geçirmemize katkı sunacaklarına inanıyorum.

Meclis olarak bu dönemde oldukça yüklü bir gündem bizi beklemektedir. 
Türkiye’mizin muasır medeniyet yarışında önde giden bir ülke olması için 
ihtiyaç duyduğumuz düzenlemeleri daha fazla gecikmeden yapmalıyız. En 
öncelikli konularımızdan biri sade, sivil, demokratik, hürriyetçi ve merkezinde 
bireyin olduğu yeni bir anayasa yapmaktır. Bildiğiniz gibi, mevcut 1982 
Anayasası’nda 18 ayrı tarihte değişiklikler yapılmıştır. Toplam 177 maddeden 
oluşan Anayasa 114 ayrı değişikliğe uğramıştır. Böylesi insicamını ve 
bütünlüğünü kaybetmiş bir anayasa daha fazla Türkiye’yi taşıyacak durumda 
değildir. Yeni anayasa yapılması konusu, toplumumuzun beklentisi ve bütün 
partilerimizin milletimize taahhüdüdür. Bu taahhüdü mümkün olan en geniş 
mutabakatla yerine getirmeliyiz.

Bunun yanında, Meclis çalışmalarını düzenli hâle getirecek yeni bir İç Tüzük 
tanzim etmemiz gerekmektedir. Meclis kanun üretim merkezi değildir, başka 
görevlerimiz de vardır. Çalışmaları kilitleyen, kavgalı oturumlara sebep olan 
temel felsefe bir an önce değiştirilmelidir. Mevcut Tüzük’ümüz 1973 tarihinde 
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kabul edilmiştir, 186 maddedir ve 13 ayrı tarihte bazı maddeleri birkaç kere ele 
alınarak 155 maddede değişikliğe gidilmiştir.

Gündemde olması gereken diğer konular arasında siyasi partiler, seçim ve 
milletvekilleri kanunları da vardır.

Değerli milletvekilleri, milletimiz içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle 
karşı karşıyadır. Bir yandan kardeşi kardeşe düşürmeye çalışan bölücü terör 
örgütü PKK, bir yandan dış güçlerin maşası olarak üzerimize salınan DAEŞ 
çeteleri, bunlarla kol kola devletimize suikast düzenleyen Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) ittifak hâlinde saldırıya geçmişlerdir. Türkiye’mizin huzur 
ve güvenliğini bozmak, kalkınmasını engellemek isteyen bu şer güçlere karşı 
asker ve polisimiz tarafından kararlı bir şekilde yürütülen mücadele mutlaka 
başarıyla neticelenecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak teröre karşı yürüttüğü haklı ve kararlı 
mücadelede her zaman üzerimize düşen vecibeleri yerine getireceğiz; vatan, 
millet, devlet ve ay yıldızlı bayrağımızın tekliğini ilelebet sürdüreceğiz.

Sayın milletvekilleri, milletin temsilcileri olarak görevimiz, ülkemizi bir 
daha tehditlere maruz kalmayacak, suikastlar tertip edilemeyecek duruma 
kavuşturmaktır. Bu konuda millî birlik ve dayanışma ruhuyla hareket 
etmemizin ehemmiyeti malumlarınızdır.

Sözlerime son vermeden Meclisimizin açılışından günümüze kadar hizmeti 
geçen Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, hiçbir dünyevi 
düşünce taşımadan fedakârca gayret gösteren değerli zevatı ve birçok meçhul 
kahramanı saygıyla anıyorum.

Milletimizin birliği, devletimizin varlığı, vatanımızın güvenliği için şehit 
olmuş asker, polis, köy korucusu ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle 
anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Yeni yasama yılının hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum.



221

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Şirvan ve Aladağ’da Yaşanan Elim Hadiselerden Büyük 
Üzüntü Duyduğuna ve Terörle Mücadelede Şehit Olanları 
Rahmetle Andığına İlişkin  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 31 
Tarih : 05/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Öncelikle birkaç 
hususa temas etmek isterim.

Geçen hafta Şirvan’da ve Aladağ’da yüreğimizi yakan elim hadiselerden 
büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, yangında vefat eden evlatlarımıza rahmet, 
anne babalarına ve yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Benzer olayların tekrar olmamasını diliyorum. Bildiğiniz gibi, Meclisimiz 
Aladağ’daki hadiseye ait bir araştırma komisyonu kurmuştur. Olaydan ibret 
alınması ve eksikliklerin giderilmesi icap eder. Gerekenlerin yapılacağı tabiidir.

(HDP sıralarından milletvekillerinin ellerindeki fotoğraflarla ayağa 
kalkmaları)

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Son günlerde 
güncelliği daha da artan terörle mücadelede ülkemizin esenliği, devletimizin 
güvenliği ve insanımızın huzuru için şehit olanları rahmetle ve minnetle 
anıyor, yaralılarımıza şifa, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.
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Konu : Dokunulmazlıkların Kaldırılmasına ve Tutuklu HDP 
Milletvekillerinin Yasama Faaliyetlerinde Bulunup 
Bulunamayacakları Konusunda Araştırma Yaptırdığına 
İlişkin  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 31 
Tarih : 05/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, sayın hatip şahsımı hedef alarak bazı beyanlarda bulundu; 
açıklamalarda bulunmak istiyorum.

İç Tüzük madde 64: “Genel Kurula başkanlık eden Başkan veya Başkanvekili, 
asıl konu görüşülürken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. 
Başkan veya başkanvekilleri, görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği 
haller dışında tartışmalara katılamazlar; kişisel savunma hakları saklıdır.”

Değerli milletvekilleri, dokunulmazlık demokrasinin ana esaslarından 
biri. Parlamenter muafiyetler, dokunulmazlık ve sorumsuzluk olarak ikiye 
ayrılıyor, malumualiniz ve ana vatanı İngiltere. Kralın milletvekillerinin 
önünü kesmemesi için başlayan çalışmalarda cezai yönden muafiyet tanınmış 
ve dokunulmazlık demiş, dokunamazsınız ama hukuki yönden yapılan bir 
haksız fiil varsa herkesin tazminatı ve dava hakkı var.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - Sadece isnat var, ispat yok.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Kürsü 
sorumsuzluğu yine tanınmış bir haktır ve Mecliste söylediği sözlerden dolayı, 
bunu dışarıda tekrar etmekten dolayı herhangi bir takibata uğranmaz. Fransa 
bunun tersidir. Fransa’da hukuki dokunulmazlık vardır, cezai dokunulmazlık 
yoktur, hukuki bakımdan vardır. Ve biz İngiltere’deki sistemi seçtik ve bizim 
Anayasa’mızda cezai bakımdan dokunulmazlık var. İyi de ilanihaye mi var? 
Hürriyetler sonsuz mu? Hukuk devleti, bir anarşi devleti midir? Değil, olamaz, 
mümkün değil.

Dokunulmazlık hadisesinin kaldırılması hep tatbik edildi. Bakınız, 1925-
1950 arası 10 dosyada dokunulmazlık kaldırıldı ve ilki adam öldürmeye teşvik; 
milletvekili mahkûm oldu. İkincisi, 1928’de Yavuz-Havuz davasındadır ve bir 
suistimal hadisesidir; bizzat İsmet Paşa, İsmet İnönü Yüce Divana müracaat 
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etmiştir ve kendi bakanını Yüce Divana vermiştir -Bahriye Nazırını- ve sonra 
kurduğu hükûmette Bahriye Nazırlığını da kaldırmıştır ve bakan mahkûm 
olmuştur. 1950-1960 arasında 6 dosya var, 1960-1980 arasında 10 dosya var, 
1980’den günümüze 17 dosya var.

Büyük Millet Meclisimiz 20/5/2016’da bir karar verdi, referanduma 
gitmeyecek rakama ulaştı ve 376 reyle 154 milletvekilinin 810 dosyası 
hakkındaki dokunulmazlığı kaldırdı.

Burada, 29/7/2015’te Halkların Demokratik Partisinin Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verdiği ve 88 kişinin imzaladığı bir takrir var.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - “88” derken?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - 78 kişinin.

Bunlar arasında Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım Bey’in imzası var ve 
diyorlar ki: “Ekte isim ve imzaları bulunan Halkların Demokratik Partisi üyesi 
milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılması hususunda gereğinin 
yapılmasını bilgilerinize arz ederiz. 29/7/2015”

Partilerde konsensüs oldu ve Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlık kalktı. 
Neye ait? 810 dosyaya ait; dışındakiler değil.

Peki...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu 810 dosya arasında mektuplarını 
incelemek de var mı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Anlayamadım?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu 810 dosya arasında eş genel 
başkanlarımıza gönderdikleri mesajlara el koymak var mı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Devam edeceğim 
konuşmaya, lütfen dinleyin.

Şimdi, bu, sadece bizde değil, mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde 
son yirmi yılda 27 Temsilciler Meclisi ve Senato dokunulmazlığı kaldırıldı. 
Avustralya’da 5, Fransa’da rüşvet, yolsuzluktan 3 kişi, İngiltere’de 30 kişi yirmi 
senede.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Türkiye’de kaç kişi?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Trafik cezası 
onlardan biri. Ve buraya kadar terör yok.

İspanya’da yirmi yılda 3 eski bakan, İrlanda’da yirmi yılda 10 bakan, 
vergi sahtekârlığı, gösteri yürüyüşünde bulunmak, kamu düzenini bozucu 
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davranışlarda bulunmak. Finlandiya’da beş yılda 3 eski bakan, İtalya’da yirmi 
yılda 6 - mafyayla ilişkili ve ırkçı söylemler söyleyen- kişi.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - Bizim için sadece konuşmalardan dolayı 
var.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Kanada’da yirmi 
yıl içinde, eşine şiddet uygulama ve sivil itaatsizlikten 3 kişi. Yunanistan’da 
yirmi beş yılda 2 eski bakan, yolsuzluk ve yirmi yıla mahkûm oldular. Bunun 
devamı var. Siz değerli milletvekillerimize dağıttığımız bu husustaki bilgimiz 
var. Araştırma birimimiz bu noktada bir kitap hazırladı.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Siyaset yaptığı için tutuklanan var mı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Şimdi 
“Dokunulmazlığımı kaldırınız, bana dokununuz, ben korkmuyorum.” dediniz. 
Çıktı yasamadan bu iş. Kime gitti? Yargıya gitti.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - Hangi yargıya?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Demokrasinin 
temeli ne? Kuvvetler ayrılığı. Meclis Başkanı kimdir, hangi hakla buna 
müdahale edecek? Edemez, yargının tasarruflarına edemez. (HDP sıralarından 
gürültüler) 1961’e kadar kuvvetler birliği tatbik ediliyor idi ama kuvvetler 
ayrılığı var. Demokrasinin de vazgeçilmezidir.

“Meclis Başkanı neden ilgilenmiyor, niye ilgilenmiyor?” Adalete intikal etti, 
yargıya intikal etti.

Biraz belki havayı yumuşatır diye söylüyorum: Adam suçu üzerine almış, 
üzerine almış, kendi işlememiş ama demişler “Bak, bu gidişle asılırsın.” 

“Asılayım ne olacak?” Savcı da “Ya, yapmadın herhâlde, üzerine aldın, 
asılacaksın.” “Asılayım, ne olacak?” Hâkim de aynı şeyi söylemiş, idamına karar 
vermiş. Sehpaya gitmiş, klasik hadise, sandalyeyi altından çekmişler, “Ah, son 
isteğini sormadık.” demiş savcı, tutmuş. Adam ne demiş: “Bu nasıl asılmaktı, 
az daha boğuluyordum?” (HDP sıralarından “Ha, ha, ha!” sesi)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Çok gülünç! Gerçekten çok komik! 
Komedi!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Allah Allah, 
kaldırtacaksınız...

Fiillere gelince, bakınız, 22 tane dosyası var Sayın Selahattin Demirtaş’ın, 
Eş Genel Başkanın: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi 
olmak...
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MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz yargı mısınız?

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Siz hâkim ve savcı mısınız?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz yargı mısınız, karar mı verdiniz 
Sayın Başkan?

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - Hani bağımsızdı? Nerede bağımsızlık?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - ...silahlı terör 
örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanına hakaret, devletin askeriye ve Emniyet teşkilatını 
alenen aşağılamak, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmak.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Bu fezlekeyi kim hazırlamış Başkan?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz nerenin başsavcısısınız Sayın 
Başkan?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Arkadaşlar, şunu 
bir kere zabıtlara geçmesi için tekrar ediyorum: Türkiye’de bir savaş yoktur, 
terörizmle mücadele vardır.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - İspatlayacak hiçbir şey yok! İspat edilen 
hiçbir şey olamaz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Öyle şey yok, 
Türkiye bir bütündür. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) 
Bu bütünlüğü bozdurtmayız ve bozulamayacaktır. Böyle savaş diye bir hadise 
olamaz.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Başsavcı!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz nerenin başsavcısısınız? Ayıptır 
be! Kendi üyenize sahip çıkamıyorsunuz, ondan sonra burada böyle 
konuşuyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ve mesela, bir 
diğeri, ne diyor Abdullah Zeydan Bey, Hakkâri Milletvekili: “PKK’nın öyle bir 
gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar.” Savcı inceliyor, talep ediyor mevzuata göre, 
kanunlara göre, hâkim de karar veriyor ve tevkif ediliyor.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz savcılık yapın o zaman.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz burada durmayın, durmayın, 
Meclis Başkanlığından istifa edin, savcılık yapın, yargıç olun! Yargıç olun, 
yargıç!
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ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Siz hâkim ve savcı mısınız Başkan? 
Siz Parlamentoyu savunan bir Başkan mısınız, yoksa hâkim ve savcı mısınız? 
Siz hâkimlik görevi mi yapıyorsunuz burada?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Geliyorum 
hapishaneye, hapishanenin kendi şartları var, o şartlara uyacaksınız. Türkiye 
kanun devletidir, istediğinizi yapamazsınız, yaptırılmaz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Ne kanunu be, ne kanunu? Senin 
böyle yanlı yaptığın bir kanun mu olur? Meclis Başkanının yargıç olduğu bir 
kanun var mı?

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - AKP’nin kanunu var burada!

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Şu anda siz görevinizi kötüye 
kullanıyorsunuz! Meclis Başkanı olduğunuzu unuttunuz, kendinizi yargıç 
yerine koyuyorsunuz!

GARO PAYLAN (İstanbul) - Meclis Başkanısın, Meclis Başkanı!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Meclis Başkanının yargıç olduğu bir 
karar var mı? Ayıptır ya!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Geliyorum Sayın 
Ahmet Yıldırım’ın “Milletvekilleri acaba iştirak edebilir mi yasamaya?” sualine: 
Ben o noktada bir araştırma yapıyorum, Anayasa profesörlerinden görüş 
alıyorum, onu da sizin ıttılanıza arz edeceğim.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Meclis Başkanısın, başsavcı değil!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Vaziyet bundan 
ibarettir. Suhuleti bozmayalım. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, vahdetimizi 
bozmayalım. Buradaki milletvekilleri sadece şu ilin milletvekili değildir...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Onlar halkın dokunulmazlık verdiği 
insanlar, onlar milletvekilleri, hâlâ milletvekilidirler!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - ...Türkiye’nin 
milletvekilidir, her ilin milletvekilidir.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Sizin onların dokunulmazlığını 
savunmanız gerekir.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu inançtayız 
ve bendeniz tekrar ediyorum, şu Anayasa’dan ve İç Tüzük’ten dışarı çıkmam 
biiznillah. Ben hesap gününe inanıyorum. İlahi adalete de inanıyorum, ona 
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göre hareket ediyorum. Hareketim böyle devam edecektir. (HDP sıralarından 
gürültüler)

Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Açıklamam bundan ibarettir. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)
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Konu : Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın Sataşma Nedeniyle 
Konuşması Üzerine 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 31 
Tarih : 05/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Yıldırım, 
beyanlarınızı şöyle cevaplandırayım: Herhangi bir tenakuzum yok, mütenakız 
bir beyanım yok, zaruri bir açıklamam var.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Tabii, tabii.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Neresi zaruri, neresi? Başsavcı gibi açıklama 
yapıyorsun.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Başkan, byLock’çuları da 
yargılayın. Buraların yarısı byLock’çularla dolu, onları yargılayın. Niye onları 
yargılayamıyorsunuz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - O savcılar, Türk 
adaleti, Türkiye adaleti gereken şekilde elinde terazisini tutacaktır, gereken 
kararı verecektir. Onun için, lütfen Genel Kurulun mehabetini bozmayalım.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Askerleri sokakta kamçılayan biz 
miyiz? Kamçıladınız, kafalarını kestiniz askerlerin.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben kendi görevimi 
biliyorum ve görevimin gereğini ifa ediyorum, ifa etmeye de devam edeceğim. 
Hepimizin Türkiye’mizin geleceğini düşünmesi, birlik ve bütünlüğünü 
sağlaması görevimizdir, hangi partide olursak olalım.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Bunların yarısı byLock’çudur, en 
önde oturanlar byLock’çu, onları yargılayın. Bu ülkeye darbe teşebbüsü yapan 
byLock’çular aramızda.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bakınız, 15 
Temmuz faciasından sonra nasıl bir bütün içinde olduk. Biz hep bir bütün 
içindeyiz. Bunu bozmayacağız.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Masumiyet karinesi nerede Sayın 
Başkan, masumiyet karinesi? Siz başsavcı mısınız, yargıç mısınız, Meclis 
Başkanı mısınız?
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Artı, uluslararası 
camiada bu mevzu komisyonlara gidiyor, kurumlara gidiyor, bu konuşmalar 
aksettiriliyor. Buna karşı Meclis hiçbir şey demeyecek. Diyeceksiniz ve öyle 
kalacak. Hayır, öyle şey yok. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından 
gürültüler)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Çok doğru söylediniz, tebrik 
ediyorum sizi! Hadi yargılatın. En önde oturanlar bile byLock’çu.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bir aydır susan dilsiz şeytandır.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Şunu da ekleyeyim 
sayın milletvekilleri: Islak imzayla Başkanlığımıza ulaştırılan kanun teklifleri 
ile soru, araştırma ve genel görüşme önergeleri işleme alınmaktadır. Islak 
imza atılmayan önergeler ise Başkanlığımızca işleme alınmamaktadır. Ancak, 
bir başka milletvekili tarafından üstlenilen, imzalanan önergeler de işleme 
alınmaktadır. Durumun böyle bilinmesini de istirham ediyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Dinleme kararını siz mi verdiniz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Diğer bir husus 
da, 810 dosya hakkındadır bu dokunulmazlığın kalkması, bunun dışındakiler 
değildir.

Tekrar teşekkür ediyorum; bilgimi sundum.
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Konu : Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in Bütçe Görüşmeleri Üzerinde 
Yaptığı Konuşması Üzerine 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 31 
Tarih : 05/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli hatibin 
bazı hususlarda yine benimle ilgili konuşmaları var; “Meclis çalışanları güzel 
hazırlık yapmışlar.” dedi.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Kendi kendinize sataşmadan söz mü 
veriyorsunuz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bendeniz grup 
başkan vekilliği de yaptım ve ilgi saham anayasadır. 1982 Anayasası’nın yerine 
yeni bir anayasa yapılması hususunda dört ay süren bir çalışmaya başkanlık 
yaptım, 52 ülkenin anayasasını inceledim. Her milletvekilimizin en az benim 
kadar dokunulmazlıklar hakkında bilgisi olduğuna inanıyorum. Onun için bir 
çalışmaya ihtiyaç olmadığını Sayın Bilgen’e ifade etmek isterim.

Bu meyanda, diğer konular ayrı hadiselerdir ama müsaade ederlerse bilgi 
dağarcığına bir eklenti yapacağım: Kardeş katli I. Ahmet zamanında -1603-
1617 I. Ahmet’in zamanıdır- yani Osmanlı’nın sona erişinden üç yüz on 
sene evvel kaldırıldı ve yerine ekber erşet kaidesi, hanedanın en yaşlısı usulü 
getirildi. O noktada da müsaade ederlerse kendilerine eklenti yapıyorum ve bir 
teşekkür borçluyuz: Çok değerli mütefekkir, fevkalade kıymetli bir insan Sayın 
Cemil Meriç, 1916’da doğdu, 1987’de 71 yaşında vefat etti; büyük hizmetler 
yaptı. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum.
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Konu : Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in Açıklaması 
Üzerine 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 31 
Tarih : 05/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Demirel, 
ben tekrar edeyim. Türkiye’de kuvvetler ayrılığı var...

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Yoktur Başkan, yoktur.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - ...ve yargı 
yasamadan, yürütmeden bağımsızdır.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Ya, siz tartışmalara giremezsiniz Sayın 
Başkan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Türkiye bir hukuk 
devletidir.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Siz burada bir hukuk tartışması mı 
yaratacaksınız?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Siz şahsi, indi 
mütalaanızla bunu kabul etmeyebilirsiniz ama ne var ki dünya dönüyor, ne var 
ki bir gerçek var; Türkiye’de kanunlar var, Anayasa var ve hukuk devletinde 
gereken neyse onu yapan makamlar var.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Herkese niye yapılmıyor?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bendeniz Meclis 
Başkanıyım, herhangi bir yere emir vermek, herhangi bir hâkime, savcıya emir 
vermek durumunda tabii ki değilim. İsterim ki tam adil ve hür bir Türkiye 
olsun. Bu yolda yürüdüğümüze de inanıyorum.

Şimdi, sizin bence tashih etmeniz gereken bir kavram var. Kavramlar 
içlerinde birçok hususu barındırır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Başkan, Meclis Başkanı bu tür tartışmalara 
katılmaz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ortada bir rehin 
alma yoktur, lütfen düzeltiniz. “Rehin” diye bir müessese Türk hukukunda yok, 
tutuklama vardır, buna siz “rehin” demeyin; bu bir.
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MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Arkadaşlarımız rehin tutulmuştur 
Başkan, arkadaşlarımız rehindir.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - İki: Türkiye’de bir 
iç savaş yoktur.

LEZGİN BOTAN (Van) - Sayın Başkan, 4 Kasım bir darbedir, bal gibi bir 
darbedir.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - PKK’nın, PYD’nin, 
DEAŞ’ın, FETÖ’nün, benzeri tedhiş örgütlerinin yaptığı anarşi vardır, terör 
vardır. Türkiye’nin bütünlüğünü istemiyor musunuz?

LEZGİN BOTAN (Van) - Bütün Türkiye siyaseti...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu bütünlüğü 
sağlanmayacak mı? “Bu savaş ilanihaye sürecek.” Sürmeyecek, biiznillah 
sürmeyecek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hepimiz birlikte bunun 
üstesinden geleceğiz Sayın Demirel.

İşkencedir, tecrittir; bu, cezaevi idaresini ve Adalet Bakanlığını ilgilendiren 
bir hadisedir. Bendeniz bu söze inanan bir insanım, “demokrasi”, “demos 
kratos”, halkın iktidarı. Halkın iktidarına inanırım ve elbette ki hâkimiyeti 
millete ait olarak bilirim. Biz bu yüce milletin de burada temsilcileriyiz.

Ben teşekkür ediyorum.

Ve şimdi, söz...

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Sayın Başkan... Sayın Başkan...

LEZGİN BOTAN (Van) - Sayın Başkan, polis fezlekeleri doğruymuş gibi 
savunuyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Anlayamıyorum...

LEZGİN BOTAN (Van) - Polis fezlekeleri doğruymuş gibi, kanıtlanmış, 
kendisi kanıtmış gibi, burada bir mahkemenin başkanı gibi konuşuyorsunuz, 
hüküm kesiyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hayır Beyefendi, 
ben de belgelerle konuşuyorum, ben belgelerle konuşuyorum.

Sayın Ayhan Bilgen Bey’in bir beyanı oldu, diyor ki: “Biz dokunulmazlıkların 
kaldırılmasını istiyoruz.” Bu da bir yoldur, bazı ülkelerde dokunulmazlık 
yok, hepten kaldırırsınız ama ne var ki 29/7/2015’teki müracaatta beyan 
şu: “Ekte isim ve imzaları bulunan Halkların Demokratik Partisi üyesi 
milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılması hususunda gereğinin 
yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.”

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Niye sadece HDP’liler tutuklanıyor?
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yani bir Anayasa 
değişikliğiyle dokunulmazlık müessesesi kalksın beyanı değil. Efendim, bu 
beyanları zabıtlara, tutanaklara geçmesi için söylüyorum çünkü beyanlar 
Avrupa’da çeşitli ülkelerde komisyonlarda, kurullarda alınıyor ve öne 
konuluyor, ona karşı söylenen sözler Meclisin kendi görüşünü de ortaya 
koyması bakımından bunları ifade ettim.

Çok teşekkür ediyorum.
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Konu : Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in Sataşma Nedeniyle 
Konuşması Üzerine 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 31 
Tarih : 05/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Rehin diye bir 
hadise yok. Türkiye’de hukuk devleti var ve hukukun kaideleri işliyor. (HDP 
sıralarından gürültüler) Lütfen, buna riayet edelim. (HDP sıralarından 
gürültüler) Millî birlik ve bütünlüğü bozmayalım.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, AKP ne yapıyor? AKP cevap 
versin. Siz niye cevap veriyorsunuz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bir hususu 
açıklamak istiyorum. Sayın Özgür Özel Bey, benim şehadetime başvurdu... 
(HDP sıralarından gürültüler)

AYHAN BİLGEN (Kars) - Böyle bir şey olmaz ya!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Lütfen oturunuz 
efendim. Lütfen oturunuz efendim. Lütfen buyurun. Lütfen bir yerinize... 
(HDP sıralarından gürültüler)

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Oturun ne demek!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Özgür Özel, 
benim... Lütfen... Oturunuz efendim.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, İç Tüzük açık; siz cevap 
veremezsiniz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Tarafsızlığınız bitmiştir.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Lütfen oturunuz, 
Ayhan Bey, lütfen... Lütfen...

AYHAN BİLGEN (Kars) - İç Tüzük açık; siz cevap veremezsiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, burada 
millî değerlere, millî bütünlüğe aykırı sözler söylettirmem. (HDP sıralarından 
gürültüler)



238

26. Dönem

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Hangi millî değeri bıraktınız? Millet 
mi bıraktınız, değeri kalsın? Hepiniz cemaatin, Fetullahçıların önünde diz 
çöktünüz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Burası Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve bu yüce milletin Meclisi. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Lütfen oturun... (HDP sıralarından gürültüler)

AYHAN BİLGEN (Kars) - FETÖ millî değerleri tehdit etmiyor mu?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Özgür Bey, 
zatıalinizin bir beyanı oldu. Ve 15 Temmuz gecesinden bahsettiniz. 15 Temmuz 
gecesi teşrii masuniyet gibi dokunulmaz bir gecedir. Bütün bu milletin payı 
olan müşterek bir gecedir. (HDP sıralarından gürültüler)

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Millî değer AKP zihniyeti mi?

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bırakın Allah aşkına ya!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Tabii, dokunulmaz bir gece... Halkın 
iradesi dokunulmaz değil mi? Sadece siz olunca mı dokunulmaz? Ayıptır ya!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet, zatıaliniz 
buradaydınız. Ve 7 kişiyle başlayan bir topluluk 106 kişiye çıktı ve sizler burada 
2 kâtip üye varken ben bu kâtip üyelerden rica ettim. (HDP sıralarından 
gürültüler)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Şunlara bakın, şu oturanlara bakın... 
O darbeye neden olanlar versin. Konuşma! (AK PARTİ sıralarından “otur 
yerine” sesleri) Ne lan, dövecek misin?

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI (Kütahya) - Şerefsiz!(x)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Bunu da yaptınız utanmazlar! Şerefsiz 
sensin! Ahlaksız, terbiyesiz! Haddini bil! Hadsiz!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - “Her partinin 
grup başkan vekili gelsin.” dedim, zatıaliniz geldiniz, Mehmet Muş Bey geldi 
ve Erkan Bey geldi ve hepimiz buradaydık, HDP’nin katılması ertesi gün 
oldu, üç siyasi parti katıldı ve dörtlü deklarasyona HDP de imza attı. (HDP 
sıralarından gürültüler) O geceyi dokunulmaz olarak görelim. O gecenin 
birliğini ve bütünlüğünü devam ettirelim. (HDP sıralarından gürültüler) 
Ve Yenikapı’daki birliği ve beraberliği hep devam ettirelim. Ben bunu rica 
ediyorum. (HDP sıralarından gürültüler)



239

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’nın Dördüncü 
Oturumda Yerinden Sarf Ettiği Bazı İfadelerini Düzelttiğine 
İlişkin Açıklaması Üzerine 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 31 
Tarih : 05/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet, şeref, onur 
herkesin hayatının ana hedeflerindendir. Hepimiz şerefliyiz. Seçimleri 
hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Süzgeçlerden geçerek buraya gelen bir güzel 
kadro var, öyle kolay değil. Hepimiz aynı hedefe yöneliğiz, Türkiye’mizin 
mutluluğu için çalışıyoruz. Gruplar olabilir ama yumruk tek, bunu gösterdik, 
15 Temmuzda gösterdik, Yenikapı’da gösterdik. O ruh yine devam etmelidir 
diyorum. Buna benzer hadiseler toplumda tuhaf yankılara sebep oluyor, örnek 
alınıyor. Hani meşhur bir söz var ya “Balık baştan kokar.” diye. Tepedeki kavga 
tabana iniyor, biz tersini yapalım. Tepedeki hukuku geliştireceğiz inşallah, 
hukukumuzu fikirlerimizi de açıklayarak rahatlıkla geliştireceğiz inşallah 
diyorum.
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Konu : İstanbul’da Yaşanan Terör Saldırısında Şehit Olanları 
Rahmet  ve Minnetle Andığına, Halep’te Büyük Bir Trajedi 
Yaşandığına, Terörün Bir İnsanlık Suçu Olduğuna ve Bütçe 
Çalışmalarında Emeği Geçenlere Teşekkür Ettiğine İlişkin

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 42 
Tarih : 16/12/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, birkaç hususu arz etmek istiyorum.

İstanbul’da menfur bir terör saldırısı oldu. 44 şehit oldu. 25 ilimizde cenaze 
töreni yapıldı. Bütün 81 ilimiz ve bütün Türkiye’miz kanadı, bağrı yandı, ateş 
düştü ve bunu şiddetle kınadık. 3 partinin ortak deklarasyonu oldu, 1 parti 
kendisi ayrıca bir deklarasyon yayınladı ve teröre karşı tek yürek ve tek ses 
olarak güzel bir imtihan verildi. AK PARTİ Genel Başkanı, Sayın Başbakan 
Binali Yıldırım Bey, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey ve 
Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir araya 
geldiler. Millet olarak herhangi bir parti farkı gözetmeksizin millî menfaatlerde, 
bütünlükte, devleti yüceltmekte ve daha ötelere yürümede birlikte olacağımıza 
dair fevkalade güzel beyanda bulundular. Kendilerine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Bunlar bizim vazifemiz zaten. Bu noktada hiçbir şekilde inhiraf yok. Bu 
bana 15 Temmuz gecesini de hatırlattı. Hatırlarsınız, gene burada 3 partinin 
grup başkan vekili kâtiplik yaptı, bendeniz de buradaydım; birlikte tek ses... 
Birlikte biz tek sesiz.

Her zaman söylediğim bir husus var, parmaklar değişik olsa dahi aynı 
bileğe bağlıdırlar. DNA’mız aynı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, 
vatanımızı severiz, hiç kimsenin bir diğerinden daha fazla seviyorum iddiası 
yok, olamaz ve olmamalıdır. Vatan hepimizin ve bu bayraktaki kırmızı kan, 
bizim dedelerimizin, şehitlerimizin akıttığı kan. Ne ona dokundururuz ne 
devletimize ne milletimize ne bütünlüğümüze katiyen dokundurtmayız ve 
dokundurtmayacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların şahsında bütün 
şehitlerimizi anıyoruz. Tabii, şehitlik, biliyorsunuz, inancımızda en yüksek 
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rütbe. Akif ’in “Çanakkale Şehitlerine”de dediği gibi “Ey şehit oğlu şehit, 
isteme benden makber / Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.” En üst 
rütbe. Hepsinden Allah razı olsun, gani gani rahmet eylesin. Her ömrün bir 
sonu var. Ailelerine sabır, milletimize sabır, başsağlığı diliyoruz, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyoruz.

İnşallah, yarın Şehitler Tepesi’ni Meclis adına Meclis Başkanlık Divanı 
üyeleri olarak ziyaret edeceğiz ve oradan vilayete, Çevik Kuvvete, hastaneye 
geçeceğiz, ziyaret görevimizi ifa edeceğiz. Meclis müzakereleri devam ettiği 
için ilk anda, ilk fırsatta gitmiş oluyoruz.

Bu arada, hepimizi üzen tablolarla karşı karşıyayız. Halep diye bir şehir 
ortadan kaldırılıyor. Milattan önce 3000’inci yılda kurulmuş Halep yerle bir 
ediliyor dünyanın gözü önünde, perişan. Televizyondaki manzaraları hep 
beraber görüyoruz, seyrediyoruz ve Birleşmiş Milletlerin maalesef 2 üyesi 
ateşkesi veto ettiler. Bir büyük trajediyle karşı karşıyayız ve çok üzgünüz. 
Bir travma, tarihte ender görülen bir dram. “Halep orada, arşın burada.” 
deniliyordu, arşın burada ama Halep artık orada değil. Bu, çok hazin. Bunu 
takbih ediyoruz.

Evet, bir büyük oyun Türkiye’yi de saracaktı. Eğer 15 Temmuz tahakkuk 
etseydi, 16’sını bir düşünelim, bir fecaatti. Cenab-ı Hak korudu, Meclisiyle, 
milletiyle, basınıyla, bütün partileriyle bir tavır ortaya konuldu ve önlendi. 
On altı saat gibi kısa bir zamanda Türkiye normale döndü. Bütün emek 
verenlerden, emeği olanlardan Allah razı olsun.

Cumhurbaşkanımızın millî seferberlik ilanı var. Evet, teröre karşı zaten 
daha önceden beri devam eden bir tek yürekliliğimiz var. Elbette ki bu devam 
edecek. Güzel bir hadisedir. Terörün her türlüsüne karşıyız; PKK’sına da, 
DEAŞ’ına, PYD’sine de. İsmi ne olursa olsun terör, terördür ve insanlık suçudur.

Bunun yanında, İç Tüzük’e göre, bir önceki toplantıda yapılmış bazı 
konuşmalar var ama çok önemli bir gündeyiz ve önemli bir kanunu 
görüşüyoruz; müzakerelerin sonunda, bütçenin bitiminden sonra o konuya 
temas edeceğimi ifade ediyorum.

Sayın milletvekilleri, bugün 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 
tümüyle ilgili son müzakereleri yapacağız. Bugüne kadarki çalışmalarda gerek 
Komisyon gerekse Genel Kurul müzakerelerine katkı yapan, özverili çalışmalar 
yapan bütün milletvekillerimize, bürokratlarımıza, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. 2017 yılı bütçesinin şimdiden milletimize, memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum.
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Konu : Geçirdiği Operasyon Dolayısıyla Kendisiyle İlgilenen, Geçmiş 
Olsun Dileğinde Bulunan Herkese Teşekkür Ettiğine, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ne, 12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın 
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ne, 14 Mart 
Tıp Bayramı’na, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi 
ile 19 Mart Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılmasının Yıl 
Dönümlerine, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ve 30 Mart Üç 
Ayların Başlangıcına İlişkin 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 79 
Tarih : 08/03/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Müsaadenizle 
bazı duygularımı sizlere aktarmak isterim. Bir operasyon geçirdim ve yine 
bir araya gelmek nasip oldu. Büyük bahtiyarlık içerisindeyim. Değerli 
arkadaşlarım, sizler hiçbir parti farkı gözetmeden büyük alaka gösterdiniz. 
Sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Dua çok mühim. Dualar, hatimler, kurbanlar, bir sürü yerden mesajlar… 
Demek ki bizim toplumumuz bir bütün olduğunun şuuru ve idraki içerisinde, 
insanlık deyince, duygu, his deyince, beraberlik deyince bunu sergiliyor. 
Bunu nerede gördük? 15 Temmuzda gördük, 7 Kasımda gördük. Bir bütünüz. 
Parmaklar bilekte birleşiyor. Geçici duygulardır ama yeri geldiği zaman bu asil 
millet bir bütündür. 

Anadolu’yu bilirsiniz. Benim çocukluğum Karabük’te geçti. Bir cenaze 
olduğunda bütün Karabük cenazeye gider. Ayrı bir mahallede ama acıyı 
bölüşüyor. Acıda ve kıvançta birlikte olmak bizim ananemizde, yapımızda ve 
dokumuzda var. 

Çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür edeceğim birçok insan var. Şimdi 
birazını söyleyeyim, söylemeden olmaz. 

Cumhurbaşkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Beni, bir an, hatta saniye 
diyebilirim, yalnız bırakmadı; o insancıllığıyla, o yakınlığıyla ve şefkatiyle 
diyeyim, bana çok yardımcı oldu. Doktorlarımız fevkalade alaka gösterdiler. 

Bendeniz daha önceden doktor olmak istiyordum ama bu hastalığımda 
doktorluğun ne kadar zor, meşakkatli, fedakâr bir meslek olduğunu gördüm. 
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Allah hepsinden razı olsun; hani bir sözümüz var ya “Allah eksikliğini 
göstermesin ve muhtaç etmesin.” Çok büyük şefkat gördüm; hastanelere, 
hastane sahibesi hanımefendiye, bütün öğretim üyelerine, başhekimine baştan 
aşağı teşekkür ediyorum.

Siyasi partilerimizin genel başkanlarına, Başbakanımız AK PARTİ (Adalet 
ve Kalkınma Partisi) Genel Başkanı Binali Yıldırım Bey’e, Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi’ye ve MHP Genel 
Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, 
Halkların Demokratik Partisinin Meclis Başkan Vekiline, Grup Başkan 
Vekiline, siz milletvekillerine, partilerin yönetiminde görev alan değerli 
milletvekillerimize tek tek, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, kabul etmelerini 
rica ediyorum. (Alkışlar)

Bu teşekkür listesi oldukça uzun, unuttuğum olursa beni bağışlasınlar; sivil 
toplum kuruluşları, Genelkurmay Başkanımız, yurt dışından birçok insan, 
yurt dışından daha önce Türkiye’yi ziyarete gelmiş devlet adamlarından, meclis 
başkanlarından arayanlar, gönül coğrafyamızdan arayanlar… Tabii, böyle 
zamanlardaki aramalar büyük moral veriyor. Karşı karşıya görüşemedim ama 
notları hep gördüm, okudum. Velhasıl, sizlere teşekkür ediyorum, “Kimsenin 
başına sıkıntı gelmesin.” duasını da ekliyorum. Allah razı olsun. 

Bu, hamda ait bir şiir var. Araya bir şiir koyalım: Kabul edenler… Kabul 
edenler… Kabul edilmiştir. Oylama demokratik görüyorsunuz. (Alkışlar)

“Yıllar götürüyor bir bir ömürden,
Gidene de, kalana da hamdolsun.
Dert içteyse fayda gelmez tamirden,
Verene de, alana da hamdolsun.

Bu dünyaya geliş sebebi malum,
Haktır, hakikattir, hiç şaşmaz yolum.
Rabb’in yarattığı âciz bir kulum,
Aslıma da, neslime de hamdolsun.”

Bilemiyorum beğendiniz mi? Güzel bir şey bu. (AK PARTİ ve CHP 
sıralarından alkışlar)

Tabii, “hamdetmek” ve “şükretmek” iki arkadaş kelime. Eskiden kelimeler 
arasındaki nüanslar iyi bilinirdi. Bir işin devamını istemiyorsanız “hamt”, 
devamını istiyorsanız “şükür” denir. “Hastalıktan kurtuldum hamdolsun.” veya 

“O kadar iyiyim ki şükrolsun.” Burada hamda ait bir şiirdir, Kenan Tiryaki’nin; 
güzel yazmış, Allah razı olsun.
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Efendim, mart ayı hareketli bir ay malumualiniz, herhâlde cemreler düşüyor, 
mevsim değişikliği var, dünyada da böyle günler, birçok gün var. Bu arada 1 
ila 7 Mart, dün biten Yeşilay Haftası; bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu 
Dünya Kadınlar Günü Amerika’da New York’ta ortaya çıkmış bir hadise. 

Hanımefendi, sizin konunuza girmeyeceğim; biliyorum, bu konuda 
konuşacaksınız ama bir giriş olsun diye söylüyorum. 

Türkiye, 1984’te bunu düzenli olarak anmaya başladı. Hanımlarımıza, 
kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Saadet, huzur içinde, afiyet içinde nice 
güzel günlere kavuşmalarını diliyorum ve niyaz ediyorum. 

Geçen sene Dünya Kadınlar Günü’nde bütün partilerden hanım 
milletvekillerimize davette bulunmuştuk ama bu sene tatilin marta uzayacağını 
bilmediğimiz için ve bir de referandum hadisesi olduğu için o günü ileriye 
bıraktık. İsterim ki bu bir teamül olsun ve Meclisimiz her sene bugünü en 
geniş şekilde kutlasın. Tekrar kutluyorum efendim.

12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü. Rumi takvim ile miladi takvim arasında on üç gün var. Esasında 
bu 25 Mart olacak ama o tarihte 12 Mart olduğu için “12 Mart” deniyor ve 
büyük şairimiz Akif ’in bir temennisi var “Bir daha Allah bize İstiklal Marşı 
yazdırmasın.” diye, o anış var. 

14 Mart Tıp Bayramı, doktorlarımıza ait ve 18 Mart 1915 Çanakkale 
Deniz Zaferi. Çanakkale eğer geçilseydi, Ruslar içindeki o Bolşevik İhtilali 
hadisesi, Lenin’in gelmesi olmayacak yani dünya tarihi ve coğrafyası, hudutları 
tamamen değişecekti. Çok mühim bir deniz zaferidir ve kara savaşları bir ay 
bir hafta sonra başlamıştır. Bütün orada şehit olanlara Cenab-ı Hak gani gani 
rahmet eylesin diyorum. 

19 Mart 1877 Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması. 1877-2017, ne yapıyor?

LEVENT GÖK (Ankara) – Yüz kırk, yüz kırk.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Yüz kırk.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yüz kırk seneye 
dayanıyor. Osmanlı Mebusan Meclisi bir sene içinde kapandı ama Âyan 
Meclisi kapanmadı, Âyan Meclisi hep sürdü. Tabii, o kapanış sebepleri ayrı, o 
tarihe girmeyelim.

21 Mart Nevruz Bayramı. Burada olmayacağımız için bunları şimdiden 
kutlama bakımından söylüyorum, hayırlı olsun. Devlet bu bayramı anmakta, 
bütün Orta Asya’da ve bütün coğrafyada bu anılıyor. Hayırlı olsun.
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MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Başkanım, 12 Mart Erzurum’un 
kurtuluşunu atladınız.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, hocamız 
her şeyde Erzurum’u aklına getiriyor, gene mesajını verdi. Erzurum bir, trafik 
iki.

30 Martta da üç aylar başlıyor. Geliverdi ramazan. Hayırlı uğurlu olsun. 
Diğerlerinde çok günler var, haftalar var, onlarla huzurunuzu işgal etmek 
istemiyorum. Hepsi hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. 

Bu arada Meclisteki mesai arkadaşlarıma teşekkürü unuttum; unuttuklarım 
da vardır, beni bağışlasınlar. Tekrar tekrar hepinize en derin hürmetlerimi, 
teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlere vesile kılsın 
inşallah, çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
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Konu : 26’ncı Dönem’in Siyasi Tarihte Apayrı Bir Yer Alacağına ve 
Darbe Girişimine İlişkin  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 79 
Tarih : 08/03/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet, 26’ncı 
Dönem, inanıyorum ki siyasi tarihte apayrı bir yer alacak olan dönemdir, her 
döneme bunlar nasip olmaz ve o gün Meclisi açmış olmamız çok fevkalade 
bir hadise oldu. Amerika’da Pensilvanya’daki Çakal Carlos... İsmini yanlış mı 
söylüyorum?

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Çakal Carlos’a da ayıp oldu yani.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Doğru söylüyorum 
değil mi, Çakal Carlos?

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Ama, Çakal Carlos iyi bir adamdır, sosyalist 
bir adamdır.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - ...Çakal Carlos, 
maalesef, kendi vatanına, kendi Meclisine karşı çıkan ve nasıl efsunladıysa 
efsunlayan bir adam; şimdi kalkıp da “Ben hata ettim, kullanıldım. Af için 
söylemiyorum, affedilir durumum yok ama başkalarına emsal olsun diye 
söylüyorum.” demesi lazımken demeyen bir adam.

Büyük bir vartadan kurtulduk. Ve ben bütün partilerimize teşekkürlerimi 
tekraren sunuyorum. Herhangi bir yerden telkin almadan, tavsiye almadan, 
biiznillah -kaptanlar gemiyi terk etmezler, fareler terk ederler- geldik ve açtık. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ve 3 partimiz buraya geldiler. Halkların 
Demokratik Partisinden İdris Bey de, Mithat Bey de, bir de Selahattin Bey de 

“Bizi orada kabul edin, var kabul edin; gelirken bir provokasyon olabilir, orada 
olabilir diye gelmiyoruz ama yarınki olağanüstü toplantıya geleceğiz.” dediler ve 
burada, Divanda nöbetçi arkadaşlarımız vardı, ben grup başkan vekillerinden 
rica ettim, grup başkan vekilleriyle beraber yaptık, “Parti rozeti yok, Türkiye 
rozeti var.” dedik. Güzel bir geceydi, çok müspet oldu ama çok üzücü de oldu. 
Kendi uçağımız, F16 bize 3 tane bomba attı. Eğer 20 metre beriye gelseydi 
burada kaç kişi şehit olacaktı, o ayrı keyfiyet. Burada olamayanlar gene ruhen 
buradaydılar çünkü tatil günüydü. Tekrar, o gün bulunanlara; hani biz “silah 
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arkadaşı” diyoruz ya, silah arkadaşlarımıza, o gün burada bulunanlara, onların 
şahsında bütün Meclise tekrar tekrar teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun 
diyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
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Konu : Siyasi Hayat ve Sistem Açısından Yeni Bir Döneme Girildiğine 
ve Yapılan Referandum Sonucunda Gerçekleşen Anayasa 
Değişikliğinin Ülkemiz, Demokrasimiz ve Kültür Coğrafyamız 
İçin Faydalı Olmasını Temenni Ettiğine İlişkin 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 84 
Tarih : 18/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Asil ve nezih 
milletimizin değerli temsilcileri, Gazi Meclisimizin gazi milletvekilleri; siyasi 
hayatımız, sistemimiz yeni bir döneme girerken yaptığımız bu toplantıda 
bereketli ve uğurlu çalışmaların Meclisimize nasip olmasını niyaz ediyorum. 

Önce Meclisimizin 339 milletvekilinin kararı ve bilahare milletimizin 
yüzde 51 “evet” yüzde 48 “hayır” kararıyla halk oylamasından geçen ve kabul 
ettiği 1982 Anayasası’nın aldığı yeni şeklinin ülkemiz, demokrasimiz ve kültür 
coğrafyamız için faydalı olmasını temenni ediyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

Hayırlı olsun, mübarek olsun. Artık “hayır” “evet” kullanımı serbest. “Onun 
yerine bir kelime kullanalım, şunu diyelim.” demeye gerek yok, her kelime 
güzel. 

Demokrasinin yerleştiği ve toplumumuzun demokrasi dışında bir sisteme 
razı olmayacağı, bu Gazi Meclisin 15 Temmuz harekâtıyla, davranışıyla 
ortaya konulmuştu. Bundan sonra, zannederim, daha birçok halk oylamaları 
göreceğiz. 

Bu arkamdaki yazı yani “Hâkimiyet milletindir.” yazısı, çok eski tarihlere 
dayanan, beş yüz yılı geçen bir anonim sözdür. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Ne alakası var ya?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Demokrasinin 
temeli, halkın iradesinin yürürlüğe girmesidir. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Atatürk, Atatürk, Atatürk…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hayır, hayır, sözün 
temelini söylüyorum. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Atatürk, Atatürk…
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ta Magna Carta’ya 
dayanır, Beyefendi, ta eskiye dayanır. İnceleyin dediğimi lütfen. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Alışın artık, Atatürk. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Fark etmez, gayet 
tabii, Atatürk’ün getirdiği ve esasını koyduğu bir sözdür. Temel olarak size 
söylüyorum. 

26’ncı Dönemimizin, Türk siyasi tarihinde, siyasi tarihimizde apayrı bir 
yeri olacaktır. Bir kere, Gazi Meclis, evet, Meclisimiz bir darbe teşebbüsüne 
karşı durdu, bütün siyasi partilerimiz, dördü de bir ortak deklarasyonla 
demokrasiden yana olan tavırlarını ortaya koydular ve 15 Temmuzda burada 
sabahladık, ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık. Millet meydanlarda yalnız 
ay yıldızı göğsünde taşıyarak parti farkı gözetmeden demokrasiye sahip çıktı. 
Bu döneme nasip olan güzel bir hadiseydi Meclisimizin açık kalması, bir örnek 
hareketti, vazifemizdi ve gereği yerine geldi.

Bir diğer ayrıcalığı bu dönemin Anayasa’da yapılan temel değişikliktir ve bu 
temel değişiklik hayırlı uğurlu olsun. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Daha Resmî Gazete’de yayımlanmadı 
Sayın Başkan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - İnsanlar 
alıştıklarından çabuk vazgeçmezler ama tatbikatlar gösterir ki ileride 

-inşallah yol alınırken düzenlemeler de yapılır- bütün toplumun tasvip 
ettiği, geleceğimize ışık tutan, kalkınmamızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü 
sağlayacak bir noktaya ulaşırız.

Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.
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Konu : 16 Nisan’da Yapılan Referandumun Sonuçlarına İlişkin 
Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 84 
Tarih : 18/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Tabii, bu, halk 
oylamalarının 7’ncisi bu, çoğalacak ve bir teamül yerleşecektir.

Bir halk oylaması yapılmıştı 1987’de “Siyasi kişilere yeniden siyasete girme 
hakkı verilsin mi verilmesin mi?” diye. O kadar yakındı ki rakam; 49,8-50,2. 
75 bin kişi fark vardı.

LEVENT GÖK (Ankara) - Orada mühürsüz oy yoktu ama.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ayrı. Onu açıkladı 
Sayın Başkan, yine açıklayacaktır. Değerli bir hukukçudur, kendisini yakinen 
tanırım.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Daha hiçbir şey açıklamadı Sayın Başkan, 
rica ederim ya, yapmayın ya.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ama ben o 
mevzuya girmeyeyim fakat şu temennimi ifade etmek istiyorum: İnşallah, 
derinlemesine inceleme yapılır, herkesin içine sinen bir netice ortaya çıkar. 
Ne kadar mühürsüzdü, ne kadar değildi? Ne kadar tesir ediyor? Aradaki fark 
nedir? Şu anda 1 milyon 390 bin gözüküyor. Ama “nedir, ne değildir”i iyice 
kesinleştikten sonra ifade edebiliriz.

Temenninize katılıyorum ve teşekkür ediyorum. 
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Konu : Tunceli’de Yaşanan Helikopter Kazası Nedeniyle Millete Baş 
Sağlığı Dilediğine İlişkin 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 84 
Tarih : 18/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, bu 
helikopter kazası dolayısıyla rahmete kavuşanlar var. Değerli Başbakan 
Yardımcımız, bu noktada bir açıklamada bulunacak mısınız?

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Evet, bir 
açıklama yapacağım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet, konuşmaların 
sonrasında onu rica edelim. 

Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun.
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Konu : Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın Tunceli’de Yaşanan 
Helikopter Kazasına, Referandumla Kabul Edilen Yeni 
Sistemin Hayırlı Olmasını Dilediğine ve Kutlu Doğum 
Haftası’nı Kutladığına İlişkin Açıklaması Üzerine

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 84 
Tarih : 18/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, bu 
değerli görüşlerinize, ifadelerinize, tespitlerinize aynen katıldığımızı 
ifade etmek isterim. Yalnız bir eksiklik mi var, bir yanlış anlayış mı var? 

“Galatımeşhur, lügatifasihten evladır.” diye bir söz var ya.

Mevlit Kandili: Bu kandil hadisesi yanlış. Mübarek gecelerde, eskiden 
camilerde ışıklandırma daha çok yapılır, bütün kandiller yakılırdı. “Aa bu 
gece kandil, bu gece kandil!” Asıl adı esasında Mevlit Gecesi -mübarek gece- 
Kadir Gecesi’ne nasıl “gece” diyorsak Regaip’e de Miraç’a da “gece” dememiz 
lazım. Tabii, AK PARTİ’li arkadaşlarımız kandil, ampul, bu ışıklandırmadan 
memnun kalabilirler de bunun yerine aslına dönülmesi, “kandil” değil… Yani 

“Ampulünüz mübarek olsun.” “Floresanınız mübarek olsun.” “Işığınız mübarek 
olsun.” olmaz. “Geceniz mübarek olsun.” “Kadir Geceniz” nasıl diyorsak biz… 
Bunu bir bahsidiğer olarak araya koymuş oldum.

Efendim, tekrar teşekkür ediyorum tespitlerinize.
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Konu : Kutlu Doğum Haftası’na İlişkin 
Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 84 
Tarih : 18/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli grup 
başkan vekilleri Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla beyanlarda bulundular. 
Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası temasını “Hazreti 
Peygamber ve Güven Toplumu” diye seçti. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her 
sene bir başka tema üzerinde yaptığı çalışmalar elbette ki çok faydalı, takdire 
ve tebrike şayandır. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetler nasip eylesin ve bu hafta 
hayırlı, mübarek çalışmalara vesile olsun diyorum.
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Konu : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konuşmasındaki Bazı 
İfadelerine İlişkin  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 85 
Tarih : 23/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Genel 
Başkan, müsaade ederseniz, bana hitaben söylediğiniz birkaç cümle var, onlara 
kısa da olsa dokunmak istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA SERTEL (İzmir) - Cevap hakkınızı mı...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Nasıl?

ATİLA SERTEL (İzmir) - Karşılıklı cevap konuşması mı bu?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bir açıklama 
getireceğim. Sayın Genel Başkan, Beyefendi bana bir sualde tevcih buyurdular.

Efendim, malumualiniz, kuvvetler ayrılığı; yasama, yürütme, yargı. 
Bunların birbirine karışmaması demokrasinin ideal şeklidir ve esaslarındandır 
kuvvetler ayrılığının.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS 
GRUBU BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU (İzmir) - Size göre...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bendeniz Meclis 
Başkanı olarak yani yasamanın başında bir kişi olarak yürütmenin de içinde 
olmuş olmanın verdiği sıkıntıyı bilenlerdenim. Bir gün burada toplantıyı 
idare ederken bir not geldi: “Şu anda Cumhurbaşkanımız yurt dışına çıktılar, 
siz Cumhurbaşkanına vekâlet ediyorsunuz, Başkanlığı bir başka arkadaşa 
devredin.” Devrettik. (CHP sıralarından gürültüler) Oysa ben yasamanın 
başındayım, yürütmenin değil. Yani bu Anayasa hakkındaki tartışmalara 
girmiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Siz millî iradenin temsilcisisiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Girmiyorum, buna 
girmiyorum. Ne durumum icabı ne zaman itibarıyla ne de gündem itibarıyla 
girmiyorum ama sadece bu noktadaki arzımı ifade ettim.
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Konu : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Açıklaması Üzerine  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 85 
Tarih : 23/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, özel 
gündem ve Danışma Kurulunun aldığı bir çerçeve karar var, dışına çıkmak ve 
Sayın Genel Başkanla da ikili bir müzakere tarzına dökmek istemem.

Ben kuvvetler ayrılığı prensibinin demokrasinin ana ve temel esası 
olduğuna inanan bir insanım. Türkiye kuvvetler birliğini tatbik etti 1950’ye 
kadar, şimdi, kuvvetler ayrılığına geçtik. İnşallah hayırlı olacak ve güzel olacak.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi 
yok eden...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Şunu hatırlatmak 
isterim: Bu sıralarda bakanlarımız oturuyor. Peki, hepsi seçimle mi geliyor? 
Dışarıdan seçilen, getirilen yok mu? Yani sistemin müzakeresine girmeyelim 
zira bir açık oturuma döner. Benim naçiz kanaatim bu, zatıalinizin bu efendim.



 



263

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Açıklaması Üzerine  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 85 
Tarih : 23/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, bir ara 
gibi saymayın da çok değerli bir hanımefendi vardı, Samiha Ayverdi. Bir gün 
motorla üniversiteden çıktık, Kadıköy’ü geçiyoruz, vatanı kurtarıyoruz, iki 
arkadaşız. “Gençler, sözlerinizi duydum, dinlemek için değil ama kulaklarım 
duyuyor ne yapayım.” dedi. Biz de tenkit ediyoruz “Şöyle olmaz, böyle olur.” 
diye, gençlik, hepimizin yaşadığı dönem. Bakın, iki müzisyen, birisi piyanist, 
birisi akordist. Ziyaretine gidiyor piyanistin arkadaşı, en iyi ikramı en son 
hazırladığı parça. Parçaya başlıyor, öbürünün elinde solfej metin. “Ne yaptın? 
Ne biçim piyano bu? Ne do do, ne la la, ne si si; bozuk senin piyano. Bu sahada 
otorite sensin, geç, akordu yap.” diyor. Uğraşıyor yarım saat “Şimdi akort 
tamam, geç, sesler yerini buldu.” diyor. Başlıyor çalmaya “Eyvah, ne yaptın, 
piyanomu katlettin. Ben o eski seslere öyle alışmıştım ki.” diyor. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

Demokrasi çareler, tükenmeyen bir rejim. Yürüyeceğiz, millet tarafından 
kabul edilen, Meclisin kabul ettiği, prosedürü yerine getirilmiş bir hadise var. 
Hep beraber el ele olacağız, çok iyi günlere geleceğiz. Çetin Altan’ı hatırlıyorum, 
enseyi karartmaya gerek yok, lütfen enseyi karartmayalım.

Teşekkür ediyorum.
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Konu : Referanduma İlişkin 
Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 85 
Tarih : 23/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli Genel 
Kurul, konuşmalar tamamlandı. Yeni bir dönemin ilk başlangıcı gibi bir 
toplantı oldu. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.

7’nci referandumu, halk oylamasını geçirdik. İki tanesinde daha yüksek bir 
rakam var, onlar darbe dönemine ait yapılmış zamanlarda idi. Diğerlerinin 
içinde en yüksek katılım oranı olan bir referandum yaşadık. Milletimiz büyük 
hassasiyet gösterdi ve katılım oranı yüzde 85,46 oldu. Evet 51,41; hayır 48,59; 
katılım 48 milyon 867 bin. “Evet” ve “hayır” arasındaki fark 1 milyon 380 bin. 
Bunlar geçici rakamlar tabii, kesin rakamları Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak.

Ülke hepimizin, hepimizin hassasiyeti sonsuz, kimse kimseden daha 
çok vatanı sevmiyor. Görüşler farklı olabilir ama bayrağımıza, vatanımıza, 
milletimize yani bu noktalardaki hassasiyetimize hiç kimse bir şey diyemez. 
İnşallah çok iyi günlere gideceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun, nice başarılar nasip 
olsun.

Tekraren teşekkürlerimi arz ediyorum, sunuyorum. Şehitlerimizi tekrar 
rahmet ve minnetle anıyorum.

Değerli hatipler Miraç Gecesi’nin tebrikinde bulundular. Mukaddes 
bir gecemizdir. Geçen bir toplantıda arz etmiştim, “kandil” ışık veren alete 
denir yani “Lambanız, floresanınız, ampulünüz hayırlı olsun.” denmez; 

“Mübarek Miraç Geceniz hayırlı olsun.” denir. Bu hassasiyet neden kayboldu? 
Galatımeşhur, lügatifasih oldu da ondan. Mukaddes gecelerde camilerdeki 
ışıkların çokluğu görülünce “Aa, bu gece kandil.” dediler, adı “kandil” kaldı. 
Hayır, Miraç Gecesi, Regaip Gecesi, Kadir Gecesi gibidir. Efendim, mübarek 
olsun, nice mübarek gün ve gecelere kavuşalım.

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını 
görüşmek için, 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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Konu : 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün Anlam ve 
Öneminin Belirtilmesi Görüşmeleri Münasebetiyle  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 111 
Tarih : 15/07/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın 
milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 17 Haziran 2017 tarihli 
109’uncu Birleşiminde alınan karar uyarınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü’nün anlam ve ehemmiyetinin belirtilmesi gayesiyle yapacağımız 
görüşmelere geçiyoruz.

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; devletimizi yıkmak, 
milletimizi dağıtmak isteyen hainlerin, iş birlikçi FETÖ mensuplarının 
yaşattığı meşum 15 Temmuz 2016 gecesinin 1’inci yılında bu kalkışmayı 
unutmamak ve unutturmamak gayesiyle toplanan Genel Kurulumuzu saygıyla 
selamlıyorum.

Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için meydanlarda demokrasi 
nöbetine duran asil milletime şükranlarımı sunuyorum. Birliğimize ve 
dirliğimize uzanan elleri kırmak için canını feda etmekte bir an olsun tereddüt 
etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum, hepsini 
Fatihalarla yâd ediyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize şifalar ve sağlıklı, uzun 
ömürler niyaz ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) - CHP’li vekiller yok muydu o akşam? Babasının 
çiftliği ya burası! İsmail ağanın çiftliği burası!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - 15 Temmuzda 
milletimizin yiğit evlatları meydanlara inmiş ve gözlerini kırpmadan şehadete 
yürümüşlerdir, devletimize ve istiklalimize sahip çıkmışlardır. Kadını erkeği, 
yaşlısı genci ay yıldızlı bayrağıyla göğsünü siper ederek Türkiye’nin birliğini, 
bütünlüğünü bütün dünyaya haykırmışlar, göstermişlerdir. Milletimiz 
demokrasiyi özümsediğini, millî meselelerde gerektiğinde tek yumruk hâlinde 
bir araya geldiğini göstermiştir.

Bilindiği gibi, demokrasi “demos” ve “kratos” kelimelerinden türedi, 
“halkın hâkimiyeti” ya da “halkın iktidarı” demektir. Halk, iradesini sandıkta 
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ortaya koyar. Demokrasinin göstergesi sandıktır, sandık demokraside her 
şeydir; unsur değil, asıldır.

Türkiye’de demokratik hayatı, bazı kesintilere rağmen, 1876 yılında Birinci 
Meşrutiyet’e dayandırabiliriz.

Bugün Türkiye, demokratik bir sistemle yoluna devam etmektedir ve 
devam edecektir, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bunu bir kez 
daha ortaya koymuştur.

Türkiye’miz, Anayasa’da belirtildiği gibi, sosyal, toplumla bütünleşen, laik, 
her fikre ve inanca hürriyet tanıyan, saygı gösteren, halk hâkimiyetine dayalı 
bir hukuk devletidir.

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; 15 Temmuz günü, 
millet olarak, her kurum ve kuruluşuyla başarılı bir imtihan verdik. Milletin 
temsilcisi olan Meclisimiz de bir imtihan verdi. Sizlerin içinde bulunduğu 
26’ncı Dönem, darbeyi göğüslemekte üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdi. 
Alçak darbecilere karşı burada bulunarak, Meclisimizi bombalar ve kurşunlar 
altında açık tutarak, milletin sesinin ne kadar gür olduğunu ve iradesinin 
pranga kabul etmeyeceğini gösterdi.

Karanlık emellerine ulaşmak için her kuruma sinsice sızmış olan hainler, o 
gece, milletimizi, milletin Meclisini de hedef aldılar. Üzerimizde saatlerce uçuş 
yaparak helikopterlerden mermiler, uçaklardan bombalar yağdırdılar, tanklarla 
kuşattılar. Onlar korkutmaya, milletin vekillerini yok etmeye çalıştıkça, 27 
milletvekiliyle açtığımız Genel Kurulda 107 milletvekili çelikten iradeleriyle 
kenetlendiler ve Meclisimizi hain darbe teşebbüsü sona erdirilinceye kadar 
açık tuttuk ve terk etmedik.

İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. Biz o gece, her 
üç parti mensupları suda çırpınmadık, selamete nasıl ulaşacağımızı konuştuk, 
ortak irade ortaya koyduk. Tarih, cesareti olmayanın başarısı olmayacağını 
bize öğretti. Cesaret korkmamak değil, korkuyu yenmektir. Önceki darbe ve 
muhtıralar karşısında siyasetin dik durmayışının bedelini milletimiz çok ağır 
ödemiştir.

O gece, televizyonda darbe teşebbüsünün başladığını görür görmez, 
herhangi bir yerden talep olmaksızın derhâl Meclisi açma kararını da verdim. 
Başkanlık Konutu’ndan Meclise geldim, beni arayan milletvekili arkadaşlarıma 
Meclisi açacağımı bildirdim ve cumartesi günü -bir gün sonra- 16 Temmuz saat 
14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırma yetkimi kullandım. 
Davet ve ilan metinlerini hazırladık, Çankaya’ya Başbakanlığa gittim. Örnek 
bir olağanüstü toplantı yaptık. Gece üç partinin hazırladığı bildiriyi, Mecliste 
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görüşmelerde bulunan dört partinin imzasıyla ortak olarak kamuoyuna 
açıkladık.

Bildiğiniz gibi, cuma günü Genel Kurulun toplantı günü değildir. 
Milletvekilleri haftanın dört günü kendi seçim bölgelerinde bulunurlar. 
Ankara’da ve yakın illerde bulunanlar Meclise koştular. Burada bulunmayanlar 
da bulundukları illerde gereken gayreti gösterdiler ve meydanları idare 
ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisinden 18’i kadın olmak üzere 81 milletvekili, 
Cumhuriyet Halk Partisinden 16 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisinden 
10 milletvekili katıldılar. Meclisteki sayıya oranladığımızda görüyoruz ki yüzde 
22 ila 17 arasında bir katılım var ve öyle bir tatil gününde ve gece bu katılım, 
fevkalade güzel bir imtihan vermedir.

Bu arada, hanımefendi milletvekillerinin cesaretini, her birinin Nene Hatun 
olduklarını gösterdiğini ifade etmek isterim. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu 
sıralarından alkışlar) Yani bu, benim hanımlara ayrıcalık, pozitif ayrımcılık 
gösterme isteğimden değil, o günkü şevk, heyecanlarını da tekrar tekrar 
tebrik ediyorum. Ama Nene Hatunlar yalnız değil, Sütçü İmamlar da burada. 
Topyekûn, bütün hepimiz, bütün Meclis Sütçü İmamdı, Nene Hatundu. (AK 
PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Tabii, milletvekillerimiz, 
bakanlarımız da aynı yüreklilik ve cesaret içinde toplantıya katıldılar, fikirlerini, 
görüşlerini beyan ettiler.

Kâtip üye arkadaşlarım Başkanlık Divanında yer almak üzere geldiklerinde, 
kendilerine mevcut siyasi partilerden grup başkan vekillerinin Divanda 
olmasının daha uygun olacağını söyledim. Başkanlık Divanına AK PARTİ’den 
Sayın Mehmet Muş’u, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Özgür Özel’i, 
Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Erkan Akçay’ı davet ettim.

Bu arada, bir anekdotu aktarmak isterim. Oturduk ve Özgür Bey’in o 
zaman ceketi yoktu, gömleğiyle oturdu, beraber olduk 3 grup başkan vekili ve 
bendeniz. (CHP sıralarından gürültüler)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Resmini koymayı unutmuşsun, resmini, 
fotoğrafını koymayı unutmuşsun albüme! Bir tane fotoğrafı yok!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Yok Sayın Başkan. Fotoğrafını niye 
koymadınız? Sadece AKP var!

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Bunları gör, bunları!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Duymayın, duymayın Sayın Başkan.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Fotoğraf gönüllerde, gönüllerde.

VELİ AĞBABA (Malatya) - İsmail ağanın çiftliği!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hele oturun. Böyle 
bir günde, böyle bir günde... Her zaman olacak da bugün de gene sabredin. 
Olur efendim, yeniden gözden geçer.

Ahmet Gündoğdu Bey geldi, Özgür Bey’e dedi ki: “Özgür Bey, biraz sonra 
televizyoncular gelir, çekim yapılır. Seninle şöyle bir işe girişelim: Ben ceketimi 
sana vereyim, olur sana.” Özgür Bey “Hayhay.” dedi, aldı ve güzel bir konuşma 
yaptı, güzel bir söz söyledi: “Kaderde Millî Görüş gömleğini giymek de varmış.” 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AHMET AKIN (Balıkesir) - Mecazi anlamda.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Şu şuuru hiçbir 
zaman unutmamalıyız: Evet, partiler olarak ayrı olabiliriz. Niye? Görüşler, 
reçeteler ayrıdır ama aynı bilekteyiz ve gerektiğinde bir yumruk hâlinde bir 
araya geliriz. 15 Temmuz bunun bir ispatıdır, 7 Ağustos bunun bir ispatıdır. 
Bu ispatı her zaman yapacağız, bağırmayacağız, kavga etmeyeceğiz ama 
fikirlerimizi muhakkak ki ifade edeceğiz.

Atılan ikinci bombanın Mecliste meydana getirdiği büyük hasar, Genel Kurul 
sıralarının üzerine tozların inmesi, camların kırılması üzerine üç partimizin 
milletvekilleri, bakanlar, önceki dönemde Mecliste bulunmuş milletvekilleri, 
danışmanlar, Meclis personeli ve basın mensuplarıyla binamızın alt katındaki 
sığınağa indik ve orada üç parti ortak bir bildiri metni hazırladık. Cumartesi 
günü öğlene doğru dördüncü partimiz de bildiriye imzalarını attılar ve dörtlü 
bir bildiri hâline geldi.

Büyük ihanete karşı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisimize ikinci defa 
gazilik unvanını hak ettirdi.

Mecliste bombanın düştüğü yerlerin “Demokrasi Müzesi” ve “Demokrasi 
Yolu” olarak düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan milletimizin temsilcilerine, 
bütün milletvekillerimize tekraren teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bu meşum gecede hain teşebbüsün engellenmesinde en büyük pay 
Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip Erdoğan Bey’in meydana 
milletleri çağırması olmuştur. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından 
alkışlar) Milletimizi meydanlara daveti, halkımızın zatıdevletlerine olan 
itimadı, millî birlik ve beraberlik şuuru meydanları doldurdu. Parti farkı 
olmaksızın herkes, ülkemizin bu karanlık geceden kurtulması için üzerine 



271

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

düşen görevi yerine getirdi, partiler ve herkes elinden geleni yaptı. Lider nasıl 
olmalıdır sorusunun cevabı en vazıh şekilde verildi. (AK PARTİ ve Bakanlar 
Kurulu sıralarından alkışlar)

Aziz milletimiz demokrasi nöbetlerine günlerce devam etti. 7 Ağustosta 
İstanbul Yenikapı Meydanı’nda 5 milyon kişinin katılımıyla muhteşem bir 
miting düzenlendi.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - 180 bin, 180 bin!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul)   -   Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanı olarak bendeniz, AK PARTİ Genel Başkanı, Başbakanımız, 
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
ve Genelkurmay Başkanımız mitingde birer konuşma yaptılar. Diyanet İşleri 
Başkanımızın yaptığı duayla Demokrasi ve Şehitler Mitingi’miz sona erdi. 
Milletimiz ortaya koyduğu tabloyla millî birlik ve bütünlük şuurunu dosta ve 
düşmana karşı sergiledi.

Darbenin önlenmesinde elinden geleni esirgemeyenler arasında gerçek ordu 
mensuplarımız, başta Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Hulusi Akar 
var, selalarla milleti uyandıran, cami minarelerinden “Allahuekber” nidalarıyla 
ezan seslerini milletin kalbine ulaştıran din görevlilerimiz var. Diyanet İşleri 
Başkanımız Profesör Sayın Mehmet Görmez’in şahsında onlara da teşekkür 
ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız, sendikalarımız, üniversitelerimiz, görsel 
ve yazılı basınımız fevkalade bir tavır takındılar. Bunlar hep güzel taraflardır, 
güzel katılımlardır, güzel kazanımlardır.

Hani bir söz var “Bir musibet bin nasihatten evladır.” diye. Ama artık 
musibetlerle karşılaşmayacağız, evelallah karşılaşmayacağız ve bir daha 
Türkiye darbelerle yüz yüze gelmeyecek. Zira kendini millete kabul ettirmeyen 
hiçbir hareket muvaffak olamaz, millette bir demokrasi şuurunun varlığı ve 
onu özümsediği ortaya kondu. Darbe teşebbüsü senaryosunu hazırlayan, 
teşvik eden mihrakların umutları kursaklarında kalacak. Artık Türkiye’de 
hükûmet buhranları, kısa süreli hükûmetler ve düşürmeler yaşanmayacak; 
yeni bir sistem var. Toplum tümüyle özümsedi demokrasiyi. Eline bir bildiri 
alan, mikrofon başına geçip “El koydum.” diyemeyecek. Türkiye’de darbeler 
dönemi bitmiştir, Türkiye darbelerden çok çekti ve bu son örneği olur evelallah.

1950’de gelen demokratik hayattan sonra gizli açık, gerçekleşmiş veya 
teşebbüs hâlinde kalmış darbe sayısı 16 idi, 15 Temmuzla beraber bu 17’ye 
çıktı ama biiznillah tarihe gömüldü darbeler ve Türkiye bundan sonra böyle 
belalarla karşılaşmayacak.
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Bunun dışında söylenti yaymak isteyenler, hava meydana getirmek 
isteyenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmak emelinde olanlar Türkiye’nin 
gelişmesini istemeyip ilerlemesini durdurmak isteyen mihraklardır ve toplum 
bu oyunların farkındadır, bu tuzaklara düşmeyecektir.

Bu noktaya gelişte hukuki düzenlemeler, millî ruh ve şuurun oluşmasında 
yapılan gayretler her türlü takdirin ötesindedir.

Şehitlerimiz var, elbette ki üzgünüz ama şehitlik, bu fani hayattan ayrılma, 
bayrağı uğruna, vatanı uğruna ve mukaddes değerleri uğruna kara toprağa 
gülerek girmektir.

Millî şairimiz Mehmet Akif ’imiz “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde ne 
diyordu:

“Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
Sana aguşunu açmış, duruyor Peygamber.”
Şairimiz, düşünürümüz rahmetli Erdem Beyazıt ne diyor:

“Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm.”

Evet, 150’si Ankara’da, 2’si Marmaris’te, 98’i İstanbul’da olmak üzere 250 
şehidimiz var. Onlar doğrudan cennete giden kişilerdir, yakınlarına şefaat 
edeceklerdir. Hepsine rahmetler niyaz ediyoruz, ailelerine ve milletimize 
sabırlar diliyoruz.

Bu vesileyle Bedir’den başlayarak Çanakkale, Sarıkamış’tan yürüyerek 
şehadet şerbetini içmiş bütün şehitlerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. 
Şehitlerimizin ailesine tekraren başsağlığı diliyorum.

2.193 gazimiz var, bunlardan birisi de AK PARTİ Hatay Milletvekili Hacı 
Bayram Türkoğlu ve hanımıdır. Ağır yara almışlar, ameliyatlar olmuşlar, 
hamdolsun şimdi sıhhatlerine kavuşmuşlardır.

Yine Meclisimizde ilk saldırıda 14 polisimiz yaralanmıştır. Polisimiz 
cansiparane bir mücadele ortaya koymuştur, hepsini tek tek tebrik ediyorum. 
Gerek Çankaya gerek Dikmen Kapısı’na birkaç defa helikopterden inme 
teşebbüsünde bulunuldu ve silahla ateş açıldı. Buna polisimiz mukabele 
etti, gelen hainler inemediler. Bu vesileyle polis arkadaşlarımı, topyekûn 
Türkiye’mizdeki güvenlik güçlerini, kolluk kuvvetlerini tebrik ve teşekkürle 
yâd etmek isterim. Allah bir daha böyle günleri göstermesin, milletimize zeval 
vermesin.
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Programımız devam edecek. Toplantıyı teşrif edeceklere teşekkür 
ediyorum. Bu gece Ulus’taki Birinci Melis binamızdan başlayarak yürüyüp 
Meclise gelinecek, burada vatandaşlarımızla tekrar kucaklaşacağız, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz. Biz Türkiye’yiz, bölünmeyiz, 
bölemezler, böldürtmeyiz, bütün gücümüzle yolumuza devam edeceğiz. (AK 
PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Değerli şairimiz Nurullah Genç ne güzel ifade ediyor: 
“Zalimlere ‘Dur’ diyen isyanımız bir bizim
‘Ya Allah’ nidasıyla devirdik tiranları
Devlere mezar olan destanımız bir bizim”

Sözlerimi tamamlarken hepiniz adına bütün şehitlerimize tekrar rahmet 
niyazında bulunuyorum. Ya Rab, memleketimize bir daha böyle kötü günler 
gösterme, ebet müddet olarak devletimiz yaşasın. Kardeşlik şuuru içinde 
herkesin fikrini rahatlıkla söyleyebileceği ama asla kavga ve gürültüye prim 
vermeyen bir Türkiye’de hep birlikte yaşayalım, Meclisimiz daha nice başarılara 
imza atsın.

Sizleri tekraren selamlıyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah’ın selamı, 
rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)
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Konu : 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün Anlam ve 
Öneminin Belirtilmesi Görüşmeleri Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 111 
Tarih : 15/07/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, birkaç 
konuyu açıklığa kavuşturmak isterim Meclis Başkanı olarak ve demokratik bir 
sistem içinde olan, hukuk devleti içinde olan Türkiye’nin yanlış algılanmamasını 
ifade bakımından.

Sayın Yıldırım, Türkiye’de tutsak yok, esir de yok; tevkif edilmiş var, 
Türkiye’de hukuk devleti var. Türkiye’de -“zulüm” diye ifade edemezsiniz- bir 
hukuki statü işliyor ve çalışıyor.

Bu noktada, buna benzer sözler millî birlik ve bütünlüğü zedeleyen 
sözlerdir. Türkiye proudhonist düşüncelere pirim vermeyecek bir ülkedir, 
yani anarşizme müsaade etmeyecek bir ülkedir. Hiçbir ülke, hiçbir demokrat 
ülke buna müsaade etmez ve etmemelidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Hürriyet içinde yaşamak demek, sınırsız yetki sahibi olmak demek değildir; o 
zaman anarşi doğar, böyle bir şey olamaz. Bu yüzden, hukuki kalıplarla lütfen 
konuşunuz, böyle ifade etmek gerekir.

Artı “...darbe duygusu devam edecektir.” Edemez efendim. Tekrar ifade 
ediyorum, bir özlem olarak söylemiyorum, inanç olarak ifade ediyorum: 
Türkiye’miz biiznillah bundan sonra darbelerle karşılaşmayacaktır. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Böyle hevesler olabilir, Türkiye’yi bölmek isteyenler 
olabilir, vardır da. Türkiye büyük bir devlettir, gönül coğrafyası çok geniştir. Bu 
isteklerin, onların heveslerinin kursaklarında kalacaklarını bize 15 Temmuz 
gecesi de gösterdi, 7 Ağustos da gösterdi. Onun için, bazı kulak tırmalayıcı 
durumlar yanlış düşüncelere meydan vermesin diye açıklamak isterim.
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Konu : Mescidi Aksa’da Yaşanan Gelişmelere ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Hükûmetinin Uygulamaları 
Konusunda Uluslararası Topluma Yaptığı Çağrıyı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Olarak Tümüyle Desteklediklerine 
İlişkin  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 117 
Tarih : 24/07/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, günümüzün kanayan bir yarası var, ona temas etmek istiyorum.

Filistin’in kalbi Kudüs’te bütün İslam âleminin kutsal mekânı olan Mescidi 
Aksa’da hepimizi üzen gelişmeler olmaktadır. Mescidi Aksa, bildiğiniz gibi, 
Müslümanların ilk kıblesidir ve en kutsal mekânlarımızdandır. İsrail Hükûmeti, 
işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında ve Kudüs’te yıllardan beri Müslüman 
kardeşlerimize karşı bir tecrit politikası izlemektedir. Uygulamaları Mescidi 
Aksa’nın kapısına kadar dayandırılmıştır. Bizim için hangi inançtan olursa 
olsun ibadethaneler kutsal mekânlardır. Bu mekânlar her türlü saldırıdan 
masundur. İbadethaneler, insanların kendilerini Allah’la baş başa hissettikleri 
hür mekânlardır.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, Hükûmete söyleyin, ilişkiyi 
kessin İsrail’le, ticari ilişkileri kessin.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Anlayamadım.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hükûmet ticari ilişkileri kessin İsrail’le.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hükûmet...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Savunma sanayisi anlaşmalarını, ticari ilişkileri 
kessin.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ne diyor?

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Sayın Başkanım, “Hükûmet ticari 
ilişkilerini kessin İsrail’le.” diyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hükûmet, İsrail Hükûmetiyle ilişkilerini 
kessin, bir tepki versin. Biz bu kararı destekleyeceğiz Sayın Başkan.
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CEYHUN İRGİL (Bursa) - Yani “lütfen” demekle olmaz.

VELİ AĞBABA (Malatya) - İsrail’le ilişkileri kesmesini, anlaşmaları 
bozmasını, savunma sanayisindeki anlaşmaları geri çekmesini talep ediyoruz 
sizden.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Buyurun oturun, 
ben virgülden devam ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kuru kuru kınamayla olmaz.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - Önce sen ilişkini kes İsrail’le.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu mekânların 
askerî ya da siyasi saiklerle çekişme alanı olarak görülmeleri son derece yanlıştır. 
İster Müslüman ister Hristiyan ister Yahudi olsun, insanlar mabetlerine 
hulusikalple ibadet etmeye gitmektedirler.

İsrail güvenlik makamlarınca namaz kılmak ve dua etmek için Mescidi 
Aksa’ya giden Müslümanların üzerinin metal detektörlerle aranmak istenmesi, 
terörist muamelesi yapmaktan farksızdır. Filistin halkına karşı yıllardır devam 
eden sindirme politikası yanlıştır, kabul edilemez. İsrail devletinin yürüttüğü 
güvenlik politikaları inanç hürriyetine ve insan haklarına aykırıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti halkıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yanındadır.

Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Hükûmetinin 
tek taraflı, saygısız, baskıcı, kışkırtıcı ve huzur bozucu uygulamaları 
konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak tümüyle destekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, 
uluslararası toplumu, Kudüs’te yürütülen insan hakları ve inanç hürriyetlerine 
karşı işlenen suçlar konusunda duyarlı ve tepkili olmaya davet ediyorum. İslam 
ülkelerini de Filistinli kardeşlerimizin meselelerine sahip çıkma noktasında 
daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

Muhterem hazırun, bildiğiniz gibi, ibadethaneler savaş şartlarında dahi 
hür ve masun mekânlardır. Hangi inançtan olursa olsun biz ibadetleri, 
ibadethaneleri kutsal kabul ederiz.

İsrail Hükûmetinden beklentimiz, Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlamak 
konusunda Filistin Hükûmetiyle barış masasına oturup kendilerinden 
beklenen adımları atmasıdır. İşgal ettiği Filistin topraklarından çekilerek Orta 
Doğu’da barışı kalıcı bir hâle getirmek için barışı yaygınlaştırmak ve uluslararası 
toplum tarafından yapılan çağrılara kulak vermeleridir. Bu noktada müspet 
gelişmelerin olması ümidi ve niyazıyla sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.
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Konu : Millî Mücadele Şehitlerini ve Emek Verenleri Saygıyla 
Andığına İlişkin  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 117 
Tarih : 24/07/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Erzurum’dan 
cihan harbi başlangıcında ayrılan kadınlar var, çocuklar var. Biri de Erzurum’a 
doğru gidiyor heybetli heybetli, her dadaş gibi. “Hayrola, nereye? Herkes 
Erzurum’dan çıkıyor, çoğu kişi.” “Evet, duydum ki Erzurum’a geliyormuş 
düşman. Kimin evine, kimin memleketine geliyorlar? Hesabı sormaya 
gidiyorum.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Güzel bir şey ama yalnız siz alkışladınız.

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Yalnız kaldım Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu ruh hepimizde 
var. Necip bir milletiz biiznillah. Erzurum’un da tarihimizde büyük yeri var. 
Bütün millî mücadele şehitlerini ve emek verenlerini saygıyla anıyoruz.
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Konu : 22’nci Dönem Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan’a Allah’tan 
Rahmet Dilediğine İlişkin 

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 117 
Tarih : 24/07/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Biz de Meclis 
olarak, Genel Kurul olarak yakınlarına başsağlığı, Sayın İhsan Kalkavan’a da 
rahmet diliyoruz. “Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.”

Devamlı “Abi.” diye bahsettiniz, öyle izler bırakmış zaten. Allah gani gani 
rahmet etsin, yeri, mekânı cennet olsun.
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Konu : Yeni Atanan Bakanlara Hayırlı Hizmetler Dilediğine, Önceki 
Bakanlara da Çalışmaları Dolayısıyla Teşekkür Ettiğine 
İlişkin  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 117 
Tarih : 24/07/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yeni bakanlarımıza 
hayırlı hizmetler dileriz, nice hizmetler nasip olsun. Önceki bakanlarımıza 
da çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Hayat böyle devam edecek ve 
ilanihaye sürüp gidecek, mühim olan iyi bir iz bırakmak ve kubbede hoş sada 
bırakmak. Böyle hoş icraatlar yapmaları temennisini tekrar ediyorum.
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Konu : 26’ncı Dönem Üçüncü Yasama Yılının Hayırlı Olmasını 
Dilediğine İlişkin 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 1 
Tarih : 01/10/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, aziz ve necip milletim, kıymetli davetliler; Meclisimizin 
açılışından günümüze kadar, milletimiz ve devletimizi yaşatmak için büyük 
zorluklara göğüs gererek çalışan, mücadele eden tarihî şahsiyetlerimizi, 
manevi ve millî önderlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Bu mübarek çatı altında yapacağımız çalışmaların ve alacağımız kararların 
milletimiz adına hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, 1876 yılında açılan Meclis-i Mebusandan günümüze 
kadar -arada kesintiler de olsa- yüz kırk bir yıllık Meclis geleneğimiz var. Millî 
iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana 
milletimizin istikbalini ilgilendiren kanun ve kararlara imza atarak ülkemizin 
karşılaştığı meselelerin çözüm yeri olmuştur.

Toplumumuzda demokratik düşünceye karşı olanların Meclisi zaafa 
uğratmak maksadıyla yaptıkları propagandalar her zaman olagelmiştir.

Bilindiği gibi, milletvekilleri, uzun ve meşakkatli bir siyasi mücadelenin 
sonunda seçilen, donanımlı ve saygın kişilerdir. İçinde bulunduğumuz 
26’ncı Dönemde 81’i kadın olmak üzere 550 milletvekilimizin 507’sinin 
yükseköğrenim mezunu ve bunların da 238’inin akademik kariyer yaptığını 
görmekteyiz. Geçmiş yasama dönemlerinde de benzeri tabloların var olduğunu 
ayrıca vurgulamak isterim.

Muhakkak ki Meclisimizin mehabetinin korunması ve şahsiyetlerin 
incitilmemesi herkesin ihtimam göstermesi gereken bir görevdir.

Değerli milletvekilleri, Meclisimiz dünya meclisleri arasında doğrudan 
harp idare eden tek meclistir. İstiklal Harbi’nde yaptığımız dört savaşta; Gediz, 
İnönü, Sakarya ve Dumlupınar’da 9.167 şehit verdik ve millî mücadeleyi 
doğrudan bu Meclisimiz idare etti ve böylece “Gazi Meclis” unvanını aldı. 
Ankara semalarında top sesleri yankılanırken Birinci Meclisin o mübarek 
azaları idare lambalarının ışıkları altında, ürkmeden tam bir cihat ruhuyla 
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cesaretle aylarca çalıştılar. O günden günümüze millet ve devlet düşmanları 
boş durmadılar, tuzaklar hazırladılar, hazırlattılar.

Ülkemiz, emperyalist güçlerin kuklası ve uşağı olan FETÖ terör örgütünün 
eliyle bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde 
Meclisimiz darbeye karşı duruşu, hainlere karşı korkusuzca örnek direnişiyle 
ikinci kez “Gazi” unvanını almayı hak etti. Bu darbenin önlenmesinin önderi, 
lideri halkımızı meydanlara, bütünlüğe ve direnişe çağıran Muhterem 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yaptığı çağrı üzerine kurum 
ve kuruluşlarıyla bütün milletimiz bir araya geldi, meydanları doldurdu ve 
demokrasiyi özümsediğini bütün dünyaya gösterdi. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Taşıdığı üniformayla peygamber ocağının bir mensubu olduğu 
şuurunda olan subaylarımız ve askerlerimiz, selalarıyla katılan minarelerimiz, 
bulundukları şehirlerde önderlik yapan milletvekillerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız topyekûn “darbeye hayır, demokrasiye evet” dedi.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Mustafa Kemal Atatürk nerede Başkan!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu kutlu direnişe 
katılan herkese Büyük Millet Meclisimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

Mankurt kafalı, kiralık beyin sahipleri FETÖ’cü teröristlere karşı, partisinin 
adı ne olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızın altında birleşen, demokrasinin 
yanında yer alan necip milletimize Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tekrar 
teşekkür ediyorum. 250 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Gemiler için en emniyetli yer limanlardır; ne var ki gemiler, limanda 
durmaları için değil denizlere ve okyanuslara açılmaları için inşa edilir. 
Fırtınalarda kaptanlar gemilerini terk etmezler, gemiyi ilk terk eden farelerdir.

“Bir musibet bin nasihatten evladır.” diye bir sözümüz var. Bu darbe teşebbüsü 
milletimizin ruh kökünde bulunan birlik ve beraberlik duygusunun yeniden 
ortaya çıkmasına vesile oldu. Darbe girişiminde bulunanlara karşı meydanlarda 
bir ay boyuncu tutulan “Demokrasi Nöbeti” nin ardından Muhterem 
Cumhurbaşkanımızın davetiyle İstanbul’da “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” 
adı altında muhteşem bir miting yapıldı. O gün o meydandaki 5 milyon kişi 
sadece kendilerini değil 80 milyonu, aynı zamanda gönül coğrafyamızın bütün 
insanlarını temsil ediyordu. Cenab-ı Hak birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü 
bozmasın, milletimize, devletimize zeval vermesin.

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yasama yılında Meclisimiz yoğun bir 
mesai sarf etti. Yaptığımız en önemli çalışmalardan ilki, Anayasa’da köklü 
bir değişiklik yapmak oldu. Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve oylamalar 
sonrasında kabul edilen Anayasa değişikliği 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan 
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referandumdan sonra halkımızın “evet” oyuyla oylanarak yürürlüğe girdi. 
Kabul edilen Anayasa değişikliğine göre, 3 Kasım 2019’da yapılacak genel 
seçimlerden sonra 27’nci yasama döneminde Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine geçmiş olacağız. Bu sistem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
fonksiyonlarını yeniden tanımlıyor ve güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yasamaya odaklanacak ve denetleme görevini daha güçlü bir şekilde yapacaktır 
kanaatindeyim. Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği olarak kanun 
teklifleri milletvekillerimiz tarafından verilecek ve milletvekillerinin, yasama 
faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katılımı sağlanacaktır.

Yeni sistemin en önemli gayelerinden biri de yasama, yürütme, yargı 
erklerinin yetki ve sorumluluklarını netleştirerek yönetimde istikrarı temin 
etmektir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle ülkemiz bir daha 
hükûmet krizleri yaşamayacaktır.

Yakın tarihimize baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından 
günümüze kadar geçen doksan yedi yıllık sürede 65 hükûmet kurulmuştur. 
Bir hükûmetin ömrü ortalama bir buçuk yıl olabilmiştir. Siyasi tarihimizde iki 
aylık, hatta yirmi sekiz günlük koalisyonlar gördük. Ülkemiz bütün ekonomik 
ve sosyal atılımlarını uzun soluklu hükûmetler döneminde gerçekleştirdi. 
Sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma siyasi istikrara dayanır. Yapılan 
değişiklik istikrarlı bir döneme girişimizi sağlayacaktır ümidindeyiz.

Yaptığımız diğer çalışmalardan birisi de İç Tüzük’te 27 Temmuz 2017 
tarihinde yaptığımız kısmi değişikliktir. Bu değişiklikle Genel Kurulun çalışma 
usul ve esasları yeniden belirlendi, yasama faaliyetlerine hız kazandırılmak 
istendi.

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere içinde bulunduğumuz bina Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 3’üncü binasıdır. Bu binanın yapımıyla ilgili kanun 
1937 yılında kabul edilmiş, temeli de 26 Ekim 1938 tarihinde atılmıştır. Ancak 
bina 1950 yılına kadar çeşitli sebeplerden, araya Cihan Harbi’nin girmesinden 
dolayı gerçekleştirilememiş, inşaatı yapılamamış, yeni binaya kavuşmak 
Demokrat Parti döneminde nasip olmuştur. Ne garip tecellidir ki binanın 
açılışı Millî Birlik Komitesi adı altındaki, Anayasa’yı çiğneyen eli kanlı çeteye 
nasip olmuştur.

Binamızın kullanılmaya başlandığı 1961 yılından günümüze kadarki 
eskimeleri, 15 Temmuzda bombalanan ve mermilerle tahrip edilen alanları 
temizleyebilmek ve aslına uygun hâle getirebilmek için onarımlar yaptık. 
Artacak milletvekili sayısına uygun olarak gelecek dönemde yeni çalışmalar 
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yapılacağı muhakkaktır. Bu arada, Külliye içinde rahmetli Başbakan Turgut 
Özal zamanında yapılan cami ise günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden 
inşa edilecektir.

Değerli milletvekilleri, devletimizin nitelikleri Anayasa’da belirlenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti, milletini özne olarak kabul eden demokratik bir devlettir; 
insan haklarına ve hürriyetlerine öncelik tanır ve hukukun üstünlüğünü kabul 
eder. Siyaset, felsefe ve din karşısında tarafsızdır. Büyük devletlerin umutları 
da çözüm bekleyen meseleleri de büyük olur. Bu dönemde Meclisimizi 
oldukça yüklü bir dönem beklemektedir. Millî gelirine göre dünya devletleri 
arasında en fazla dış yardım yapan, Arakan ve Gazze başta olmak üzere 
gönül coğrafyasında bulunan bütün mazlum milletleri kucaklamaya devam 
eden 21’inci yüzyılın lider ülkesi büyük Türkiye hedefine uygun çalışmaların 
yapılması ve yasaların çıkartılması gerekmektedir. Milletvekillerinin hakları 
ve yükümlülüklerine ilişkin değişik kanunlarda yer alan hususlar tek kanun 
altında toplanmalıdır. Çalışmaların partiler arası uyum içinde yapılmasını 
temenni ediyorum.

Yeni yasama yılının örnek olması ve siyasi tarihimizde taçlanmış bir 
dönem olarak anılması hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Toplum Meclisi 
örnek alır. Mecliste hakaret, kavga görüntülerinin olmaması elzemdir. 
Bunu sağlamalıyız ve inşallah sağlayacağız. Bu hususta partilerimizin ortak 
inanç içinde olduğuna inanıyorum. Hedefimiz millî birlik ve kişiliğimizi 
koruyup, Türkiye’mizin ileri hedeflere yürüyüp ebet müddet olmasıdır. Bu 
noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın özetlediği güzel bir ana Anayasa var: 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah bu ana istikamette 
yürüyeceğiz. Ham heves içinde olanlar mercimek kafalarına soksunlar ki bu 
istikameti bozdurmayacağız. Ahtapotlar güçlü Türkiye yürüyüşümüzden bizi 
alıkoyamayacaklardır.

Değerli milletvekilleri, müsaade ederseniz bu açılış toplantımızda iki edebî 
şahsiyetimizi misafir etmek istiyorum. Gönüller mimarı Yunus diyor ki: 

“Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.”

Çağımızın hastalığı olan sevgisizliğe neşter vuran Yunus’umuzun yanında 
2012 yılında Rahmetirahman’a kavuşan Abdurrahim Karakoç Bey’in “Birlik” 
şiirinden birkaç kıta okumak istiyorum:

“Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun!
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.
Bölücü sapıklar aklına koysun
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Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.” (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu 
sıralarından alkışlar)

“Allah bir, vatan bir, bayrak bir beden
Yanlış yola sapmayalım bilmeden!
Doğu, batı diye ayırmak neden?
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.

Yırtılıp atılmaz tarih sepete!
Birlik olduk camide ve cephede;
Mohaç’ta, Kıbrıs’ta, Kocatepe’de
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.

Kalacak adımız, kaldığı gibi,
Âleme velvele saldığı gibi
Dün Çanakkale’de olduğu gibi
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.

Ne zulmü severiz, ne kinimiz var!
Hayrı emreyleyen hak dinimiz var;
Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var:
Tek vücut, tek kardeş, hep kardeş, tek bir milletiz.”

Bu vesileyle, bu dünyadan göç etmiş ediplerimizi, şairlerimizi, yazarlarımızı, 
fikir ve dava adamlarımızı da rahmetle anıyorum.

Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri, necip milletim; sözlerime son 
verirken yeni yasama yılının hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum. 
Meclisimizin açılışından günümüze kadar hayrî ve hasbi hizmetleri geçenleri, 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere millî bekamızı temin 
etmek gayesiyle büyük bir azimle hizmet edenleri, aramızda bulunmayan 
Meclis başkanlarımızı, milletvekillerimizi ve meçhul kahramanlarımızı 
saygıyla anıyorum.

Milletimizin dirlik ve düzeni, devletimizin beka ve bağımsızlığı için şehadet 
mertebesine eren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, gazilerimize 
minnet ve şükranlarımızı sunuyorum.

Örnek çalışmalarla yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
tekraren saygıyla selamlıyorum.

Sağ olunuz. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)
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Sayın milletvekilleri, yasama yılının açılış konuşmasını yapmak üzere 
Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu anda Genel Kurul 
salonunu teşrif etmektedirler. Kendilerine Meclisimiz adına hoş geldiniz 
diyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından ayakta alkışlar)

Efendim, şimdi İstiklal Marşı’mız okunacaktır, buyurunuz.

(İstiklal Marşı)

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.
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Konu : Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’le İlgili Kararına, 
Millet ve Devlet Olarak Filistinlilerin Yanında Olunduğunun 
Her Zeminde İfade Edildiğine, Bölgede ve Dünyada Sağduyu 
ve Barışın Hâkim Olmasını Dilediğine, 26’ncı Dönemin 
Birinci Devresinde Yaptığı Çalışmalar ve Temsil Göreviyle 
İlgili Faaliyetleri Rapor Hâline Getirip Milletvekillerinin 
Dikkatine Sunmak İstediğine ve 2018 Yılı Bütçesinin Hayırlı 
ve Uğurlu Olmasını Niyaz Ettiğine İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 34 
Tarih : 11/12/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, öncelikle çok önemli ve millî bir mesele olarak gündemde olan 
Kudüs konusunda birkaç noktaya temas etmek istiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçen hafta bölgemizde 
ve dünyada derin çalkantılara sebep olacak bir kararı açıkladı. Dünyanın çeşitli 
yerlerinde, bölgemizde çatışmalar, çalkantılar devam ederken alınan hukuk 
dışı bu karar, insanlığın barışını dinamitlemek demek olacaktır.

Kudüs, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal bir şehir ve 
üç dinin de kutsal merkezidir. Kudüs’te hâlen Müslümanlar, Yahudiler ve 
Hristiyanlar birlikte yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler 1947 yılından itibaren 
aldığı kararlarda Kudüs’ün İsrail’in hâkimiyeti altında bulunmasını kabul 
etmemiştir. Aynı şekilde 1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgal etmesinden sonra 
da İsrail’e Kudüs’ün statüsünü değiştirecek girişimlerde bulunmaması çağrısını 
yapmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail devletinin 1980 yılında 
Doğu Kudüs’ü ilhak ettiğini ilan etmesi üzerine kınama kararı almış ve İsrail’in 
aldığı tüm kararların yok hükmünde olduğunu belirtmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçen hafta atılan adım, İsrail’in 
hukuksuz, tek yanlı, oldubitti şeklindeki kararlarını onaylayıp Orta Doğu’da 
yeni bir çatışmanın fitilini ateşlemiştir. İsrail devletinin kuruluşundan itibaren 
barışa hasret kalan Orta Doğu’da çıkacak yeni bir çatışma, hiçbir devletin ve 
milletin çıkarına hizmet etmeyecektir. Toplumlar arasında öfke patlamasına 
yol açacak, kin ve nefreti körükleyecek kararlar, insanlığın ortak geleceğini 
tehdit edecek sonuçlar doğuracaktır.
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Orta Doğu’ya barış ve huzurun gelmesi, Filistin meselesinin hakkaniyet 
temelinde çözümünden geçmektedir. Filistin halkının varlığını ve çıkarlarını 
yok sayan işgal ve istilaya bir an önce son verilmelidir. Millet ve devlet olarak 
Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her zeminde ifade ettik, etmeye 
devam edeceğiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulu, 6 Aralık 2017 tarihinde 
yayımladığı ve Meclisimizde grubu bulunan AK PARTİ, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis 
grup başkan vekillerinin imzaladığı ortak bildiriyle Filistin halkının yanında 
olduğunu beyan etmiş ve milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur. Bildiride 

“Hâlen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar bu girişim 
karşısında muhakkak büyük darbe alacak, Orta Doğu’da bir dizi istikrarsızlık 
yaşanacaktır. İsrail ile Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihî ve manevi 
haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlığın huzur ve selamete 
ulaşmasının mümkün olamayacağı unutulmamalıdır.” denilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, yaptığı açıklamalar ve çağrılarla uluslararası 
karar organlarını harekete geçirmeye çalışmaktadır. Siyasi partilerimizin sayın 
genel başkanları açıklamalarıyla milletimizin hassasiyetini ortaya koymuşlar 
ve tepkilerini en kararlı şekilde dile getirmişlerdir.

Bu yıl kasım ayında başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
olarak devraldığımız, 42 ülkenin üye, 20 ülkenin gözlemci olduğu Asya 
Parlamenter Asamblesi APA tarafından yayımlanan bildiride, Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından alınan kararın gerek vicdan gerekse tarih 
önünde hükümsüz olduğu belirtilmiş ve “Asya Parlamenter Asamblesi olarak 
bu gayrihukuki açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz. Filistin halkının hürriyet 
azmini ve millî iradesini temsil eden Filistin devletini henüz tanımamış olan 
ülkelere son gelişmeler karşısında artık zaruri hâle gelen bu adımı bir an önce 
atmaları çağrısında bulunuyoruz.” denilmiştir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin 7’nci Genel 
Kurulu, 8 Aralık Cuma günü Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı. Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu, Macaristan’ın gözlemci 
ülke, Özbekistan’ın da onur üyesi statüsüyle katıldığı toplantı sonunda, Meclis 
başkanları olarak yayımladığımız ortak bildiride “TÜRKPA üyesi ülkeler, 
Birleşmiş Milletler kararlarında yer aldığı şekliyle Kudüs’ün yasal statüsünün 
devamını desteklerken, Orta Doğu’da uluslararası hukuka dayalı bir anlaşmaya 
bağlılıklarını teyit etmektedir.” denilerek Filistinli kardeşlerimizle dayanışma 
içinde olduğumuz beyan edilmiştir.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, önceki gün yaptığı toplantıda aldığı 
kararla da daha önceki kararlarını teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Kudüs gündemiyle iki gün sonra İstanbul’da 
toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatına üye 57 ülkeden de beklentimiz, İsrail’in 
istilacı, işgalci, yayılımcı, çatışmacı, saldırgan siyaseti karşısında caydırıcı karar 
alıp birlik içinde bir duruş sergilemeleridir.

Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın mısralarını hatırlayalım: 

“Mescidi Aksa’yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu.
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu.

Gözlerim yollarda, bekler dururum
Nerde kardeşlerim diyordu bir ses.
İlk kıblesi benim ulu Nebi’nin
Unuttu mu bunu acaba herkes?”

Bölgemizde ve dünyada sağduyu ve barışın hâkim olmasını diliyorum. 
Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan savaş ve çatışmaları teşvik eden yanlış 
kararlardan bir an önce dönülmesini temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, bir hususa daha temas etmek isterim: Sizlerin 
teveccühüyle 26’ncı Dönemin ikinci devresi için yeniden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına seçildim. Başkanlık görevini yüklendiğim günden 
itibaren tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinden sapmadan görevimi yerine 
getirmenin gayreti içinde oldum. Uygulamalarımda ve verdiğim kararlarda 
Anayasa, kanunlar ve İç Tüzük hükümlerini esas aldım. Önümüzdeki devrede 
de aynı itinayla çalışmamı sürdüreceğim. Bu vesileyle 26’ncı Dönemin Birinci 
Devresinde yaptığımız çalışmaları ve temsil görevimle ilgili faaliyetleri rapor 
hâline getirip dikkatinize sunmak istedim. Bu gayeyle hazırlattığım faaliyet 
kitabını siz değerli milletvekillerinin dikkatine sunacağım.

22 Aralık 2017 Cuma günü sona erecek şekilde planladığımız 
görüşmelerimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetine yaraşır bir 
olgunluk içinde geçmesini temenni ediyorum.

2018 yılı bütçemizin milletimiz ve devletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
tekraren niyaz ettiğimi beyan etmek isterim.





295

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Birleşmiş Milletlerin Kudüs’le İlgili Kararına İlişkin 
Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 45 
Tarih : 22/12/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu arada, şu 
anda gündemde olan millî ve mühim bir mesele hakkında birkaç söz 
söylemek istiyorum: Bildiğiniz gibi, Kudüs konusunda Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Trump’ın uluslararası hukuka ve tarihî gerçeklere aykırı 
olan tutumunu Meclisimizde grubu bulunan dört partinin birlikte takbihi, 
biliyorsunuz, yapılmıştır. Yok hükmündeki bu karar dün akşam Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda 9’a karşı 128 oyla reddedilmiştir. Bu netice haklı, 
yerinde ve sevindiricidir. Bu karar, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinde Amerika’nın vetosuyla 14’e karşı 1 oyla reddedilen kararın 
teyidi mahiyetindedir ve yapılan yanlışlığın düzeltilmesi manasındadır. 
Böylece dünyanın hem beşten büyük olduğu hem de birden büyük olduğu 
gösterilmiştir. Sadece 9 devletin aleyhte kaldığı bu karar 128 devletin kararıyla 
alındı. Bu devletlere teşekkür ediyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri’nin tek yanlı olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak kabul etmesine ilk karşı çıkan ve dönem başkanı olarak İstanbul’da 
İslam İşbirliği Teşkilatını toplayıp İslam ülkelerini Kudüs konusunda ortak 
bir kararda buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerimizin genel başkanlarına, 
idarecilerine, milletvekillerine ve ortak bir dille tavrımızı dünyaya ilan eden 
siyasi partilerimize, bu yanlışlığı, yaptıkları çeşitli gösterilerle reddeden necip 
milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadarki çalışmalarda gerek Komisyon ve gerekse Genel Kurul 
müzakerelerine katkı yapan bütün milletvekillerimize, bürokratlarımıza, 
emeği geçenlere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürler ediyorum.
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Konu : Makam Odasında Yapılan Yenileme ve Değişikliklere 
İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 45 
Tarih : 22/12/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Şimdi, yalnız, bir 
noktayı açıklığa kavuşturmam lazım. Filiz Hanım, siz konuşmanızda Başkanlık 
odasındaki halıdan bahsettiniz. Müsaade ederseniz, bu beni ilgilendiriyor.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Keşke başka kısımlarından 
bahsetseydiniz.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Daha önemli şeylerden bahsetti 
Başkan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu, toplumumuzda 
da gazetelerde de yer alıyor ve sanki büyük bir hadiseymiş gibi oluyor.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Küçük bir hadise zaten de çok para 
vermişsiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Pervin Hanım, siz 
de okuyorsunuz, görüyorsunuz.

Efendim, bu halı Hereke’de kendi elemanlarımız tarafından altı ay gibi veya 
biraz daha az bir zamanda örüldü, adı “Yedi dağın çiçeği”, 1893’ten beri yapılan 
bir halı. Her halının bir ismi var, bununki de o.

Daha önceden yine 52 metrekarelik bir Muğla halı vardı, eskidi ve değişmesi 
gerekiyordu. Meclis, 1960’tan beri yani elli yedi senedir kullanılan bir bina. 
Yenilemeler gerekiyor, o yüzden çok büyük yenilemeler yaptık.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Halının eskisi makbul Başkan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Burada sanki olmaz 
bir işmiş gibi bunu gündeme getirmeyi tuhaf görüyorum ben, tuhafsıyorum, 
garipsiyorum.

HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) - Biz de sizi garipsiyoruz Sayın Başkan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Arslan yatağından 
belli; “itibar” dediniz de.
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MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Biz de sizi garipsiyoruz Sayın Başkan, 
çok garipsiyoruz. Bula bula bunu mu buldunuz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bize gelen 
misafirlerimiz var; devlet başkanları var, cumhurbaşkanları var, Meclis 
başkanları var yani bize uygun bir yerde karşılamamız gerekmez mi?

HÜDA KAYA (İstanbul) - Yaşamdan, insandan bahsetti Başkan. İnsanın 
yanında halı nedir ki Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben yaptığımdan 
pişman değilim. Keşke daha güzelini yapabilsek. Bu, zamanla gene olacak.

Bakınız, oturduğumuz Meclis, eski Meclisten daha değişik, eskiden böyle 
oval değildi. Ulus’taydı Meclisimiz, İttihat ve Terakkinin binasıydı ve hanlarda 
kalıyordu milletvekilleri. 2 Ocak 1924’te Meclisimiz elektriğe kavuştu, 
fenerle aydınlanıyordu. Gelişeceğiz, daha ötelere gideceğiz. Bunlar kulağı 
tırmalamasın.

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - Gelişme demokrasiyle olur, halılarla, 
betonlarla değil.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bunlar israf değil, 
bunlar tabii bir hadisedir diyorum. Beni hoş görün alınganlığım dolayısıyla, 
bu izahatı yapmak durumunda kaldım.
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Konu : Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Bazı İfadelerine İlişkin 
Açıklaması Üzerine 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 45 
Tarih : 22/12/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Tekrar ediyorum: 
Fikirler şahıslara aittir, şahsidir. Herkes fikrinde hürdür, kimse kimseye 
hükmedemez, etmemelidir, demokrasinin de gereği budur. O 16 şubattaki 
hadiseyle Başkanlığını yaptığım teşkilatın bir alakası yoktur. Bu arada, bir 
cehaleti de gidermek isterim. Türkiye’de hiç kimse bir filoya secde etmez.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Ettiniz, ettiniz, fotoğraflarınız var.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ne yazık ki filo 
Boğaziçi... İstanbul Boğazı güneyde, gemiler de orada. Orada kalanlar kim 
bilmem. Caminin dışına cemaat demek ki taşmış. Yani bugün de yine Boğaz’a 
doğru oluyor, Kâbe o istikamette. Kıbleyi bilmeyenler bundan habersiz 
olabilirler, cehaletlerine veriyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkışlar) Yoksa kimse 6’ncı Filo’ya veya bir başkasına secde etmez.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Kıbleniz 6’ncı Filoydu, tarih biliyoruz 
Sayın Başkan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Şunu da ifade 
edeyim: Siz demin bir söz söylediniz, zannediyorum Sayın Özkan söyledi. Biz 
bu vatanı seven insanlar olarak komünizme de karşıyız, “ne Amerika ne Rusya” 
diyen insanlarız, biz millî insanlarız. Hepimiz bu bayrağın altındayız. O gece 
nasıl burada beraber olduysak gene hep beraberiz. Bir bütünüz, ayrım yok, 
ayrılık yok. O bakımdan, şucu ya da bucu diye ayırmamıza gerek yok, zaten 
ayırdılar ve birbirine girdi insanlar. Bize düşen, bunu önlemektir, o hatalara 
düşmemektir.

Teşekkür ediyorum.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Meclis Başkanı Olarak Yasamanın Başında Olduğuna ve 
Demokrasiyi Özümseyen Bir Kişi Olarak Kuvvetler Ayrılığına 
Kesinlikle İnandığına ve Bir Adli Konuda Yön Gösterici, 
Müdahale Edici Olmayacağına İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 45 
Tarih : 22/12/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet, Sayın Öztrak, 
efendim, sözlerinize başlarken “Halı hususundaki hassasiyeti milletvekilleri 
için de göstermeniz gerekir.” diye bir beyanınız var. Ben o hassasiyeti 
gösteriyorum. Hassasiyet hepimizin üzerinde duracağı, yanlışlıklara karşı 

“Hayır, haklıdır, haklı budur, hak budur.” diyeceği bir husustur, bir durumdur. 
Halı mevzusunu geçiyorum. Zaten 1890’dan beri üretilen gündelik bir hadise. 
O bir köpürtme hadisesi, bir yanlış hadise. Fakat milletvekilleriyle ilgisizlik 
meselesini kabul etmiyorum.

Siz iki bin dört yüz yıllık bir kişiden, Aristo’dan bahsettiniz. Çok eseri var; 
etik noktasında var, felsefe noktasında var, ruh bilimi noktasında var. Doğrudur 
söylediği söz. “Demagogların küstahlığı, demokrasileri yozlaştırıyor.” Evet, 
demagog olmamak lazım ve demagog küstahlığı göstermemek lazım. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)

Ben Meclis Başkanı olarak teşrinin yani yasamanın başındayım ve 
demokrasiyi özümseyen bir kişi olarak da kuvvetler ayrılığına kesinlikle 
inanıyorum. Bir adli konuda yön gösterici, yol gösterici, müdahale edici 
olmam. Yargı, yürütme ve yasama demokrasiyi savunanların üç ayrı güç 
üzerinde ayrılığı muhafaza etmesi gereken, müdafaa etmesi gereken üç nokta, 
ana nokta. Meclis Başkanı olarak yargıya müdahale ederek polis, savcılık, 
mahkeme, temyiz safhaları aşılarak yapılan işlemlerden sonra benim kalkıp 
ne dememi bekliyorsunuz? Olmaz, yanlıştır.

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Ne ilgisi var Başkan?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yani hürriyetler 
layüsellik sağlamaz. Herkesin hürriyeti diğerinin hürriyetiyle sınırlıdır.
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BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Tutuklu vekilleri ziyaret edecek misiniz? 
Tutuklu vekilleri ziyaret edecek misiniz? Madem hassasiyetiniz var, bir görelim 
hassasiyetinizi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Lütfen, oturur 
musunuz?

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Otur yerine.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan...

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Lütfen, oturur 
musunuz? Beyefendi, oturur musunuz yerinize?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Soru soruyorum, soru soruyorum size.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Oturur musunuz? 
Lütfen, oturur musunuz? Müsaade buyurun.

ŞAHİN TİN (Denizli) - Otur yerine. Söz al önce.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yani yargının 
icraatına, safhalardan geçirilerek verilen karara Meclis Başkanı olarak ben ne 
yapacağım? Karşı mı kalacaklar? Bunu mu teklif ediyorsunuz?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Yok, Anayasa 
Mahkemesine gölge etmeyin, başka bir şey yapmayın da.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu mu demokrasi 
anlayışı? Sofokles bunu mu söyledi? Aristoteles bunu mu söyledi?

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - Yargıyı FETÖ’cüler ele geçirdi. FETÖ’cülerde 
yargı.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Olmaz, yanlış var, 
yanlış var. Bunu lütfen dile getirip de toplumda gerginliğe sebep olmayın.

Ben kuvvetler ayrılığına inanıyorum, yasama, yürütme, yargı birbirine 
karışmamalıdır. Demokrasinin temel ilkesi budur ve bu noktadaki 
hassasiyetimi devam ettireceğim. (CHP sıralarından gürültüler)

Teşekkür ediyorum.
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Konu : Bütçenin Kabulü Nedeniyle Teşekkür 
Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 45 
Tarih : 22/12/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
milletvekilleri, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri 
tamamlanmış ve Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Milletimiz 
ve devletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu 
sıralarından alkışlar)

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan bütçe görüşmelerinden sonra Genel 
Kurulumuz 11 Aralık günü çalışmalarına başlamış ve görüşmeler bugün 
tamamlanmıştır. Bu süre zarfında milletvekillerimiz büyük bir gayretle 
çalışmalarını yürütmüşlerdir. Eğitim, sağlık, savunma, güvenlik, tarım, sanayi, 
haberleşme, ulaşım gibi her alanda devletimizin yapacağı harcamalar ve bu 
harcamaların mali kaynakları büyük bir titizlikle görüşülüp karara bağlanmıştır.

Genel Kurulumuz tarafından kabul edilen 2018 yılı bütçemiz inşallah 
milletimiz ve devletimiz için hayırlı olacaktır. Türkiye’yi daha güçlü müreffeh 
ve huzurlu hâle getirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Birliğimizi ve 
dirliğimizi muhafaza ederek ülkemizi gelişmiş ülkelerin ilerisine taşımak için 
daha fazla gayret göstereceğiz. Bu hususta hemfikir olduğumuzu biliyorum.

2017 hem dünya hem de ülkemiz için kolay bir yıl olmadı. İnşallah, 
2018 yılı zorlukları aştığımız, vatan hainlerinin, eli kanlı ihanet çetelerinin 
cezalandırıldığını gördüğümüz bir yıl olacaktır. Aziz milletimizin temsilcileri 
olarak hiçbir şer odağın, hiçbir yabancı gücün huzurumuzu bozmasına izin 
vermeyeceğiz. Demokrasimizi daha güçlendirecek, ülkemizin istikbale emin 
adımlarla ilerlemesini sağlayacağız. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. 
Bizler rahmete talip olalım ve millî bekamıza halel getirmemek için birbirimize 
sıkı sıkıya sarılalım. Söz konusu Türkiye olduğunda parti farkı gözetmeksizin 
aynı yöne bakmaktan sakınmayalım. Meselelerimize bu çatı altında çare 
arayalım. Yabancı ülke ve mahfiller nezdinde ülkemize yapılmak istenen 
kötülüklere, itibar suikastına karşı tek yürek olalım. Milletimizin huzur, refah 
ve saadetine vesile olması gayesiyle görüşerek kabul ettiğimiz 2018 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın tekraren hayırlı olmasını niyaz ederken 
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görüşmelerde büyük özverileriyle katkıda bulunan bütün milletvekillerine 
tebrik ve şükranlarımı sunuyorum.

Çalışmalarımıza destek veren idari ve teknik personele, idari teşkilatımızın 
Genel Sekreteri ve yöneticilerine, başkanlıklardaki uzman ve görevlilere, 
teknik hizmetleri sunanlara, tüm partilerin grup çalışanlarına, görüşmeleri 
naklen yayınlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu çalışanlarına, 
Meclisimizin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Teşekkür ederim.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Bugünkü Birleşimi Yönetmesinin Hukuki ve İç Tüzük 
Hükümlerine Uygun Olduğuna İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 82 
Tarih : 05/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet, Mithat Bey, 
sizinle, bu mevzuyu ben telefonda yarım saat kadar önce anlattım, görüştüm. 
Meclisteki havanın elektriklenmemesi, sükûnet içinde devamı noktasında bir 
değişiklik yapacağımızı söyledim. Tabii, sizin “kayyum” sözünüzü kabul etmek 
mümkün değil, hele sizin gibi bir hukukçunun böyle bir lafı sarf etmesi belki 
bu anın heyecanındandır; onu kabul etmediğimi ifade edeyim.

“Başkanın görevleri” diye İç Tüzük’ümüzün 14’üncü maddesinde var: 
“Genel Kurul görüşmelerini Başkan yönetir.” Kaide bu. “Başkanvekillerinin 
görevleri” maddesinde ise “Başkanvekillerinin görevi, Başkanın yerine Genel 
Kurul görüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi 
ile tutanak özetinin düzenlenmesini gözetmektir.” denilmektedir. İkinci fıkrası: 

“Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan 
karar verir.” Yani sadece birleşim değil, bir birleşimdeki oturumlar arasında 
da değişiklik yapılabilir ve değişiklik yapılması da tabii bir haktır, herhangi bir 
kayyumluk değildir.

Ben hukuki bir işlem yaptığımızı tekrar ifade ediyorum. Siz de bir 
hukukçusunuz, ben de bir hukukçuyum ve ayrıca bu benim üçüncü 
dönemimdir, iki grup başkan vekilliğim vardır. Yaptığım, hukuka tamamen 
uygundur. Siz dün kendinizi Anayasa Mahkemesinin de üstünde gördünüz. 
Bu, çok yanlış bir hadisedir. Zira İç Tüzük’te veya kanunlarda bir aykırılık 
görülürse bunun inceleme merci yalnız Anayasa Mahkemesidir. Siz iki tane 
işlemi, iki grubun önerisini işleme alıp üçüncüye “Bunu ben İç Tüzük’e aykırı 
görüyorum.” dediğinizde bunun sonu alınmaz yanlışlıklara gideriz. Ben bunu 
size de ifade ettim, bugünkü Danışma Kurulu toplantısında da ifade ettim. Bu 
mevzu zaten gündemimizde görüşülecek, o müzakere sırasında eğer burada 
bulunursanız gene görüşlerinizi lütfedersiniz.

Teşekkür ederim.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Kurulmasında Emeği 
Geçenleri Saygıyla Andığına ve 5 Nisan Avukatlar Günü’nü 
Kutladığına İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 82 
Tarih : 05/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, “Karabük” 
deyince benim yaram depreşiyor çünkü çocukluğum, gençliğim orada 
geçti. Sayın Uysal da Karabük’ten bahsetti. Bütün hepimiz ülkemizi severiz, 
şehirlerimizi severiz. Karabük Demir Çelik Fabrikaları bizim yüz akımız 
olmuştur. Dışarıdan ne zaman bir misafir gelse, devlet adamı gelse Karabük’e 
mutlaka getirilir ve bir övünç vesilesi olur. Bütün şehirlerimizin böyle güzel 
tesislere kavuşması bizim, tabii ki, en büyük emelimizdir. Sayın Uysal’ın dediği 
gibi, o günün şartları içerisinde, büyük yokluklar içerisindeyken dahi böyle 
büyük bir tesisi vücuda getirip Türkiye’ye armağan edenleri, Mustafa Kemal 
başta olmak üzere, Başbakan İsmet İnönü başta olmak üzere bütün emek 
verenleri tekrar saygıyla anıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu anmaya bir de Sayın Türkeş’i katmak istiyorum; Allah rahmet eylesin, 
fevkalade vatanperver bir devlet adamıydı, ruhu şad olsun.

Bir de, Avukatlar Günü bugün. Bendeniz de baroya kayıtlıyım, bugün bizim 
günümüz. Güzel bir vesile bugün. Adalet de fevkalade lüzumlu bir hadise, 
vazgeçilmez. Var ya Hazreti Ömer’in sözü: “...”(x) “Mülkün temeli adalettir.” 
İnsan önce kendine adil olacak ve sonra topluma da ona göre hizmet verecek. 
Adil, müreffeh, kalkınmış, nice fabrikalar yapmış, nice devlet adamlarına sahip 
bir Türkiye olma noktasındaki yolumuza devam edeceğiz. Herkesi bu noktada 
hürmetle, minnetle anıyorum ve avukatlarımıza gününüz kutlu olsun diyorum.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : AK PARTİ Grup Önerisini İşleme Almasının İç Tüzük 
Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında Usul 
Görüşmesine İlişkin 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 82 
Tarih : 05/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli 
arkadaşlarım, çalışmaya devam ediyoruz. Yalnız şunu hatırlatayım: Gönlüm 
ister ki, hepimizin gönlü ister ki bu gibi noktalarda ihtilaf olmasın. Bakın, 26’ncı 
Yasama Döneminin başından bugüne kadar 362 anlaşma kanunlaştı. 1 Mart 
2017’de 41 anlaşma -ki o zaman Pervin Buldan Hanımefendi Başkan Vekiliydi- 
8 Mart 2017’de 32 anlaşma -Ahmet Aydın Bey Başkanlığındaydı- derhâl geçti, 
tamamlandı. Burada gelen teklif anlaşmalar için, uluslararası anlaşmalar için 
müddet meselesidir. Yani bir uluslararası anlaşma yapılırken kalkıp da şeker 
konusunu işlemek ya da başka bir konuyu işlemek... O anlaşmayla alakası yok. 
Hakkın suistimali olmasın diye olan bir hadisedir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın 
tercihi kendilerine aittir, takip ederler ya da etmezler. Divanda da kâtibe hanım 
değiştiler, yeni bir arkadaşım geldi.
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : 28 Mart 2018 Tarihinde Meclis Sohbetleri Toplantısı 
Programında Çanakkale Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü 
Nedeniyle Gerçekleştirilen Gösteriye İlişkin 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 82 
Tarih : 05/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, bu 
grup başkan vekillerinin konuşmalarından sonra ben herkesin köpürttüğü şu 
sahne meselesini izah etmek istiyorum. Zira birçok yerde, burada da şahsımı 
hedef alan konuşmalar olduğu için açıklama getirmek, İç Tüzük’e de, mevcut 
duruma da uygun.

Bir kere şunu ifade edeyim: Yalan, iftira, tezvir. Kesinlikle a’dan z’ye yok 
böyle bir vaka. Olmayanı var diye göstermek ahlakın dışındadır, dürüstlüğün 
dışındadır, ar duygusunun dışındadır. Sahne var, eser var, oynanıyor...

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Kadın var.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - ...ve kadınlar o 
sahneden çıkartılıyor. Yalan, iftira, tezvir, asılsız ve tam bir provokasyon. Çok 
ayıp.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Yanda bekletiliyorlar.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hadiseyi 
anlatıyorum.

Efendim, Meclisimiz geçen aydan başlayan, daha doğrusu, iki kere 
toplantısı yapılmış olan “Meclis Sohbetleri” diye bir faaliyet yürütüyor. Bu 
faaliyetlerden birincisi şubat ayında, 21 Şubatta yapıldı, bir diğeri de 28 
Mart günü yapıldı, çarşamba günleri saat 20.00’de. Birincisinde Sayın Köksal 
Toptan oturum Başkanlığı yaptı, Meclisimizin eski başkanlarından ve şöyle bir 
şablonu var: Meclis başkanları oturum başkanı olacak. Nitekim ikincisinde de 
Sayın Mehmet Ali Şahin Başkanlık etti. Oturum başkanları her ay değişecek 
ve eski başkanlık yapmış olanlara ricada bulunacağız, oturum başkanlıkları 
yapacaklar.

Birincinin konusu, Türkiye’de demokrasinin gelişimiydi ve bu oturumda 
Köksal Toptan Bey oturum başkanı, Profesör Doktor İlber Ortaylı, Profesör 
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Doktor Halil Berktay ve Gazeteci-Yazar Avni Özgürel de konuşmacılardı. 
Fevkalade faydalı oldu ve bir davetiye metninde de kendi hayat hikâyeleri 
anlatıldı, başarılı geçen, bir buçuk saat süren bir toplantı bitti.

İkincisi 28 Martta. Yine aynı şekilde: Oturum Başkanı Mehmet Ali Şahin, 
konuşmacılar: Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal, Profesör Doktor Mustafa 
Turan, Profesör Doktor Mustafa Budak.

Ahmet Aydın Bey her toplantının açılışını yapıyor.

“28 Mart 2018 Çarşamba, TBMM Tören Salonu”

Şu da program:

1.Açılış konuşması: Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı.

2.Oturum Başkanın konuşması: Mehmet Ali Şahin, 23.Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı.

3.Sohbet: Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı; Profesör Doktor Mustafa Budak, İstanbul Üniversitesi 
Öğretim üyesi; Profesör Doktor Mustafa Turan, Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi.

Soru ve cevap.

Kapanış konuşması: İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı

19.30-20.00 İkram.

20.00-21.30 Sohbet.

Konu: Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu

Program bu, program böyle tatbik ediyor, öbüründe de yine böyleydi. 
Bir tiyatro eseri, oyunu sahnelenmiş değil, zaten sahne yok. Biliyorsunuz 
Tören Salonu’nu, ne perdesi ne ışıklandırması ne sahnesi; bir salon. Orada, 
bildiğiniz gibi, törenler yapıyoruz, resepsiyonlar veriliyor. 18 Mart hepimizin 
müftehir olduğu, iftihar ettiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü. 
Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin talebelerinin bir gösterisini 
televizyonda tesadüfen gördüm. Bir AVM’de birisi çantasını açıyor, içinden bir 
klarnet çıkarıyor ve Çanakkale Türküsü’nün melodisini seslendiriyor. Derken 
Çanakkale askeri kıyafetinde bir genç yavrumuz, lise talebesi merdivenlerden 
aşağı doğru iniyor ve aşağıda enstrümanlar var, onlar müziği çalıyorlar ve 
bütün AVM’dekiler, herkes topyekûn Çanakkale Türkümüz’ü seslendiriyorlar. 
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Böyle bir gün, 28 Mart olduğuna göre, 18 Marttan on gün sonra olduğuna 
göre ve “Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu”, konumuz bu olduğuna göre 

“Başlangıçta bir sürpriz yapalım.” görüşü hâkim oldu. Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü arandı “Sizden -Çanakkale’deki ordumuz 5. Ordu’dur- 5. Ordu’yu 
temsilen 9 kişilik bir manga -manga o zaman 9 kişi- Çanakkale’deki asker 
kıyafetiyle gelsin, salonda yer alsın ve hanımlar, beyler; kadınlar, erkekler 
karışık -13’ü erkek, 16’sı kadın, 29 kişidir yekûnu, enstrümanlar, askerler ve 
türküyü söyleyenler- bu türküyü söylesinler.” Ve ışıklar söndü -Ahmet Aydın 
Bey tam kürsüdeydi- sanki cereyan kesilmiş gibi, ne oluyor? Aa, içeriye 
Çanakkale’deki askerimizin kıyafetiyle askerlerimiz girdi. Büyük bir alkış, 
arkasından Çanakkale Türküsü, herkesten tebrik. Ne oyun var ne rejisör var ne 
senarist var ne perde var ne tiyatro var ne yazarı var. Sadece bir canlandırma 
ve 9 kişilik asker. Efendim, bir köpürtüldü. “Vay, kadınlar sahneye alınmadı, 
sahneye konmuyor.” Kadınlardan yürüyüş... Çok ayıp oluyor, ülkeme de 
yakışmıyor. Çok, çok tuhaf.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Neden çıktı o zaman Sayın Başkan?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben Kültür 
Bakanlığı yaptım.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Pek başarılı olamadınız galiba.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Devlet Tiyatroları 
bana bağlıydı. Birçok eseri ortaya koydum, birçok eseri seyrettim.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Keşke yapmasaydınız.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hepiniz gibi okul 
sıralarında piyeslere çıktık. Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre”sinde, Küçük 
Şehir’de, Paydos’ta başroldeydim.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Provayı sahne önünde yaptılar. Niye arkada 
durdular?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Tiyatroya 
yabancı olmayan ve çok önem veren bir kişiyim. Millî Türk Talebe Birliği 
Genel Başkanlığında Sinema, Tiyatro Müdürlüğümüz vardı. Yücel Çakmaklı 
Sinema Müdürümüzdü. Cumhurbaşkanlığımızı yapmış Abdullah Gül Tiyatro 
Müdürümüzdü.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Kanlı Pazar’ı da biliriz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Kültür 
Müdürlüğünü de Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir dönem var.
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ALİ ŞEKER (İstanbul) - Türk Talebe Birliği Başkanlığını da biliriz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Biz sanatın 
yanındayız. Kadın-erkek ayrımı yapmıyoruz.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, on dakikadır anlatıyorsunuz. 
Hiçbir şey anlamadık.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Söyledi adam.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Kadınlar bizim 
annemiz. Nene Hatunlar... Hatta toplantıda yani kapanışta hediyeleri vermeden 
evvel ben bir konuşma yaptım, dedim ki...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Kanlı Pazar’ı da hatırlıyor musunuz? Duran 
Erdoğan’ı, Ali Turgut Aytaç’ı hatırlıyor musunuz?

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Durup dururken neden çıktı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - “Burada şu anda 
bir hanım var, o akşam 15 Temmuz gecesi Mecliste olan bir hanım arkadaşım 
var, Sema Kırcı Hanım.” Sema Kırcı’nın tavrını anlattım. Buraya geldiğimde 
ben Meclisi kendi irademle açtım 15 Temmuz gecesi. “Sema Hanım, hoş geldin.” 
dedim. “Evet, geldim.” dedi. “19 yaşında oğlum. Oğlum, abdest alalım, iki rekat 
sefer namazı kılalım. Meclise şehit olmaya gidiyoruz dedim ve öyle geldik.” dedi.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Damat nerede, damat?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - “Bennur Hanım’ı 
gördüm. Bennur Hanım “Evet, şehit olmaya geldim.” dedi. Annem evde 

“Salaten Tüncina” okuyor. “Bize bir şey olmaz evelallah ama olursa da şehidiz.” 
dedi Bennur Karaburun. Bu iki hanım milletvekilinden de “Gazi ve şehitlik 
ruhudur.” diye bahsettim konuşmamda, kapanış konuşmasında. Aman 
Allah’ım, neler demiyorlar.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Bu olay durup dururken nereden çıktı 
Sayın Başkan?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - İftira, tezvir, 
yalan... Yakışmaz, çok ayıp.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Nasıl oldu da ortaya çıktı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben bu güruhun, 
ufak bir güruhun provokasyonuna ehemmiyet vermiyorum çünkü ben 
kendimden eminim, kendimi biliyorum. Bu izahatı vermek durumunda 
kaldım, biraz zamanınızı aldım.

Teşekkür ederim, sağ olunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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Konu : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler 
Biriminin Meclis Sohbetleri Toplantısı Programında 
Gerçekleştirilen Gösteriyle İlgili Beyanına İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 82 
Tarih : 05/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Özgür Bey ve 
değerli hazırun, değerli milletvekilleri; tekrar ediyorum, ortada bir iftira var, 
ortada bir kara yalan var, ortada çok kötü bir provokasyon var.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Hadi ya!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu programda 
bir tiyatro oyunu yok, oyuncular yok, senaryo yok, rejisör yok, prova yok; 
yapmışlarsa kendi aralarında yapmışlar.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Mecliste nasıl yapabilirler? Mecliste öyle 
bir şey olur mu? Sayın Başkan, bilginizin dışında nasıl olur?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bir dakika...

Bakınız, şimdi, biz şu programı ilan ettik. Bakınız, bu programda soru-
cevap var. Bu soru cevaba geçemedik. Niye? Hatipler uzattılar, ilk baştaki on 
dakika oldu diye. Dolayısıyla, yok, böyle bir gösteri yok, programda yok.

Bakın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Basın Halkla İlişkiler 
Biriminin açıklamasını yapıyorum: “Bugün bazı basın-yayın organlarında 
yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın 28 Mart 
2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği Meclis Sohbetleri 
toplantısında “Kadınlar Sahneye Çıkmasın” başlıklı asılsız haber üzerine 
açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Meclis Sohbetleri toplantısında, 
programında, Birinci Meclis gazilik ve şehitlik ruhunu ele alan toplantının 
içeriğini zenginleştirmek gayesiyle kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden destek talep edilmiştir.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Hani tiyatro yoktu?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğümüzden gelen kadın ve erkek sanatçılarımız, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Tören Salonu’nun iki tarafında ve katılımcıların arasında 
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yerlerini almış, toplantının başında on dakikalık bir gösteri düzenleyerek 
Çanakkale Türküsü’nü ve Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiirini 
birlikte icra etmişlerdir. Gösteride kadın ve erkek oyuncularımız birlikte 
sahneye çıkmış. Tarihimize ve şehitlerimize saygıyı ifade eden bu gösteri, 
izleyenler tarafından büyük beğeniyle seyredilmiş ve uzunca bir müddet 
ayakta alkışlanmıştır. Kurumumuzu ve sanatçılarımızı yıpratmaya yönelik 
yapılan bu art niyetli haberleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Az önce siz “Yok.” dediniz, “Böyle bir şey 
asla yok.” dediniz Başkan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu, Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yayımladığıdır.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Az önce siz “Tiyatro yok.” dediniz 
programda.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yani programda 
bir tiyatro gösterisi yok, Çanakkale Türküsü var ve Mehmet Akif ’in Çanakkale 
şehitlerine şiiri var.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Orada var tiyatro.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Dolayısıyla 
kadınlar da var, erkekler de var ve önde de 9 kişilik, askerimizi canlandıran o 
Çanakkale askeri kıyafetindeki insanlar var.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Devlet Tiyatroları “Var.” diyor, siz onu 
okuyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bunu hemen mal 
bulmuş Mağribî gibi köpürtmenin bir âlemi yok. Gerçekten söylüyorum, tekrar 
ediyorum, ısrar ediyorum: Bu bir iftiradır, bu bir tezvirdir, bu bir yalandır, 
yakışmaz. Ama bunların sayısının az olduğuna inanıyorum, köpürtmeye lütfen 
müsaade etmeyelim, aramızdaki hukuku zedelemek isteyenlerin oyunlarına 
gelmeyelim. Hadise budur. (CHP sıralarından gürültüler)

MURAT BAKAN (İzmir) - Köpürtmek ne demek? Size yakışmıyor!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Kadına karşılık 
yoktur, tiyatroya karşılık yoktur, yapılanlar tamamen a’dan z’ye yanlıştır. Ben 
herhangi bir kimseden özür dileyecek değilim, bir hata yapmış değilim, ortada 
bir hata yok, övünüyorum ve dolayısıyla tekrar ediyorum: Bu hadise yanlış 
anlatılmaktadır, bu yanlıştan dönülmesi en büyük temennimdir.



317

Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : HDP Grup Önerisinin Konusu Olan Meclis Araştırması 
Önergesinde Yer Alan Bazı İfadelerin İç Tüzük’ün 67’nci 
Maddesi Kapsamında Görüldüğünden İade Edildiğine ve 
Konusuz Kalan Öneriyi İşleme Alma İmkânı Bulunmadığına 
İlişkin 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 82 
Tarih : 05/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın milletvekilleri, 
Halkların Demokratik Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine 
göre verilmiş bir önerisi vardır. Öneri, bir Meclis araştırması önergesinin 
görüşmelerinin bugün yapılmasını öngörmektedir. Ancak söz konusu Meclis 
araştırması önergesinde yer alan bazı ifadeler Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü’nün 67’nci maddesi kapsamında görüldüğünden işleme konulmamış 
ve iade edilmiştir. Grup önerisine konu Meclis araştırması önergesinin 
iade edilmiş olması sebebiyle konusuz kalan bu öneriyi işleme alma imkânı 
bulunmamaktadır.
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Konu : Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki Olay Nedeniyle Meclis 
Olarak Üzüntülerini İfade Ettiklerine ve Asla ve Kata Cana 
Kastedilmemesi Gerektiğine İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 82 
Tarih : 05/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, Meclis 
olarak topyekûn üzüntülerimizi ifade etmiş oluyoruz. Ruhsatlı ya da ruhsatsız 
tabanca ya da silah meselesi değil; naçizane ifade etmek isterim, ruh meselesi. 
Hiç kimse Azrail değildir, can alma hakkı yalnız Cenab-ı Hakk’a aittir. Ölüm 
asla ve kata olmamalı. İnşallah o noktada Türkiye’mizde ilerleme olur.

Tekrar başsağlığı diliyoruz. Bir cinnetin uzantısı olsa gerek.
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Konu : Seçim Kararının Hayırlı Olmasını Dilediğine, 26’ncı Dönemin 
Herkesin İftihar Edeceği ve Siyasi Tarihe Altın Harflerle 
Yazılacak Bir Dönem Olduğuna, Yeni Döneme Başarılar 
Dilediğine ve Şehitleri Rahmetle Andığına İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 89 
Tarih : 20/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Efendim, böylelikle, 
çok önemli, çok mühim bir kararı almış bulunuyoruz; bir dönemin, yerini yeni 
bir döneme bırakması kararı bu. Hayırlı olsun, uğurlu olsun milletimiz için, 
memleketimiz için.

Seçim, malumunuz, çok önemli; seçim, demokrasinin kalbi; sandık, 
demokrasinin kalbidir. Sandık ne derse o ve demokratik hayatın devamı, 
ülkemizin gelişmesi için şarttır. Biz, cumhuriyetten yanayız, demokrasiden 
yanayız ve demokratik cumhuriyetle, inşallah, ilelebet devam edeceğiz. (AK 
PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, bir tek biz dinliyoruz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet; bizim hepimizin iştirak ettiği topyekûn bir 
Anayasa’mız, “demos kratos” halkın hakimiyeti; bu, devam edecek inşallah.

Birbirimizi bazen kırıyoruz, bazen kırıcı durumlar oluyor ama nasıl 15 
Temmuzda burada idiysek ve hep beraber idiysek yine hep beraberiz. Bunlar 
geçici hadiseler. Hepimizin hedefi, ülkemizin gelişmesi ve ileri gitmesidir.

Biraz evvel Sayın Başbakanımız “Burada parlamenter sistemin son 
Başbakanı olarak konuşuyorum.” dedi. Olabilir ama demokrasi devam ediyor. 
Bizim 26’ncı Dönemdeki büyük başarılarımızı tarih yazacak. İnanıyorum 
ki siyasi tarihimize bu, altın harflerle geçecektir. (AK PARTİ, CHP ve MHP 
sıralarından alkışlar)

Bir kere, öncelikle, biz, emanetin müdafisi olduk ve 15 Temmuz günü 
burada bütün partiler bir araya gelerek burayı biiznillah terk etmedik.

Bitiriyoruz, acele etmeyin, bitiriyoruz.
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Arkadaşlar, 26’ncı Dönem, hepimizin iftihar edeceği, siyasi tarihe altın 
harflerle yazılacak bir dönemdir. Bunun ispatı kesindir, inceleyince bunu 
herkes görecektir. Bir bütün hâline geldik. Buradan 7 Ağustos doğdu. O ruh 
hep devam etmelidir, Yenikapı ruhu hep devam edecek. Millî menfaatlerde biz 
bir aradayız. Seçimlerde birbirimizi inşallah kırmayacağız. Beni bağışlarsanız, 
hepinize gelmiş olduğunu zannettiğim, edebiyattan güzel bir şiir var; onunla 
tamamlayalım, bence rehber bir şiir:

“Gülü İncitme Gönül
Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için

Dalı incitme gönül.
Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
Ya ‘hayır’ de, yahut sus.

Dili incitme gönül.
Sevmekten geri kalma,
Yapan ol, yıkan olma,
Sevene diken olma,

Gülü incitme gönül.
Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek

Yolu incitme gönül.
Mevlâ verince azma,
Geri alınca kızma,
Tüten ocağı bozma,

Külü incitme gönül.
Dokunur gayretine,
Karışma hikmetine.
Sahibi hürmetine
Kulu incitme gönül.”

Güzel değil mi? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu, bizim zaten 
kültürümüzün gereğidir ve buna göre hareket edeceğiz.
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METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Sayın Başkanım, veda konuşması gibi oldu, 
biz sizi bir daha görmek istiyoruz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Ben şunu da 
eklemek istiyorum arkadaşlar: Elimden geldiğince adil olarak davranmak 
istedim. Beşeriz, hepimizin hatası olur. Helallik istiyorum, ben, topyekûn 
helal ediyorum. (AK PARTİ sıralarından “Helal olsun.” sesleri, alkışlar) Allah 
utandırmasın.

Yeni döneme başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın bazısı gelmeyebilir 
ama yapılan hizmetler hep kalıcıdır. Hepinizin eskiden yaptıklarınızın iyi 
tarafı anlatılacaktır. Sağlık, afiyet dileklerimle şükranlarımı sunuyorum, 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Türkiye’mizin çok daha ötelere gitmesini 
niyaz ediyorum.
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Konu : Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın Yaptığı Açıklaması 
ile Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Meclis 
Grubu Başkanı Pervin Buldan’ın Konuşmasındaki Bazı 
İfadelerine İlişkin  

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 90 
Tarih : 23/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Meral Hanım, 
Sayın Grup Başkan Vekili, bu beyanlarınızla maksadınızın Türkiye’nin 
vilayetlerinin herhangi birini “kürdistan” diye ifade etmediğinizi, nüfus 
kesafeti bakımından söylediğinizi ifade ettiniz, nüfus yoğunluğu olarak ifade 
ettiğinizi beyan ettiniz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Biz de öyle anladık zaten.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - “Kürt illeri” diye 
bir hadise mevzubahis değil.

Bir diğeri, Sayın Buldan, sizinle mesai arkadaşlığı yaptık, birbirimizi 
gayet yakinen tanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, öteden beri, bir tez müdafaa 
etmektedir ve tarihe uygundur. Türkiye herhangi bir Ermeni katliamı 
yapmamıştır, bir soykırım katliamı mevzubahis değildir.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Niye bütün konuşmalara 
ayar vermek zorunda hissediyorsunuz kendinizi?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Dünyadaki bazı 
parlamentolarda soykırım kabulü gibi bir mesele ortaya kondu, onu “Türkiye 
Parlamentosunda da getirildi ve kabul edildi.” gibi... Uluslararası arenada 
bu mevzu hâline gelebilir. Ölen kişiler dolayısıyla üzüntü beyanı başkadır, 

“soykırım” “katliam” lafı başkadır. Lütfen bunu tavzih ediniz.
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Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bir Bütün Olduğuna, 15 
Temmuz Gecesi Güzel Bir Demokrasi İmtihanı Verdiklerine 
ve Emeği Olan Herkese Teşekkür Ettiğine İlişkin 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 90 
Tarih : 23/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir bütünüz, kardeşiz, beraberiz yani bir 
elin tek bileğe bağlı birer parmaklarıyız…

ZİYA PİR (Diyarbakır) – Parmağın biri cezaevinde.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - …ayrı parti ismi 
olabilir ama bir yekûnuz, bunu bozmayalım.

Bir diğeri, biliyorsunuz bendeniz Meclisi açtım, fare değildim, gemiden 
kaçmadım, kaptandım, geldim ve arkadaşlarım, geldiniz, sabahladık; güzel bir 
demokrasi imtihanı verdik.

Cumhurbaşkanımızın kaldığı yerdeki kişi “Beş dakika içinde uluslararası 
sahadasınız, on dakika sonra Rodos’tasınız, hemen götüreyim.” dedi. Ne yaptı? 
Uçakla İstanbul’a indi ve “Hayır.” dedi, terk etmedi. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Başbakanımız derhâl yola çıktı ve ilk defa radyoda, televizyonda 
beyanını duyduğumuz, hareketin ne olduğuna dair teşhisini duyduğumuz 
ses Sayın Binali Yıldırım’a aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Topyekûn 
hepimiz varız. Beni Kemal Bey cumartesi günkü çağırdığım olağanüstü 
toplantı için aradı, dedi ki: “Saat 14.00’te diyorsunuz, acaba 15.00 olmaz mı 
çünkü toplantıya yetişmek istiyorum, arkadaşlarımı dinlemek istiyorum?” 

“Hayhay.” dedim, 15.00’e bıraktık. Sonra 17.00’de toplandık ve bütün 4 parti de 
toplandık. Bu bizim demokrasi savaşımız, mücadelemiz ve alnımızın akıyla 
çıktık, hepimize aittir; bunu lütfen malzeme hâline getirmeyelim. Türkiye 
büyük bir badireden kurtuldu. Eğer Türkiye o günü atlatmamış olsaydı, bugün 
bir felaket hâlinde gelecektik. Bu yüzden, emeği olan herkese teşekkür ediyoruz; 
başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, siyasi parti liderlerimize, bütün 
partililerimize, bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. 

Bu mevzuyu burada kapatıyoruz. Böyle didişmeyi kabul etmiyoruz. Tamam 
mı, hep beraber “evet” mi? Hep beraber evet. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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Oturum Başkanlarının Konuşmaları

Konu : İsrail’in Filistin’deki Katliamlarına Bir Yenisini Daha 
Eklediğine, ABD’nin Barışı ve Güveni Bozucu Girişimlerden 
Kaçınmasını Tavsiye Ettiğine ve Devletimizin Üç Günlük Yas 
İlan Ederek Filistinlilerin Yanında Olduğunu Gösterdiğine 
İlişkin 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 99 
Tarih : 15/05/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın 
milletvekilleri, insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Dün, 
gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü, vicdanları kara insanların 
günüydü. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi telakki edildiği 
bir inancın mensuplarıyız. Dün, bütün insanlığın öldürüldüğü bir güne daha 
şahit olduk. Filistin topraklarında vücut bulduğu tarihten itibaren kan döküp 
katliam yapmayı alışkanlık hâline getiren İsrail Devleti bu katliamlarına bir 
yenisini ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, yangına 
benzin döktüğünü bile bile, Tel Aviv’de bulunan büyükelçilik binalarını 
Kudüs’e taşınmasına karar vermesiyle başlayan gerilim şu an için 61 Filistinli 
kardeşimizin şehadetine, 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.

1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail, bu haksız 
eylemini giderek genişletmektedir. İsrail’in Orta Doğu’da barış ve huzuru 
bozmaya dönük bu eylemleri Amerika Birleşik Devletleri’nden himaye 
görmektedir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ama Amerika’yı siz destekliyordunuz 
68’de.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Amerika’nın 
desteğiyle Kudüs’ün tamamını ilhak etmeye dönük girişim başlatan İsrail’e 
dün en geniş şekilde tepki gösterilmiştir. Filistinli kardeşlerimiz, bir avuç 
topraklarını korumak gayesiyle Beytüllahim, Ramallah, El Halil, Nablus, 
Eriha ve Gazze’de demokratik bir tepki göstermişlerdir. Silahsız bir şekilde 
yaptıkları gösteriler İsrail tarafından en şedit, en vahşi yöntemlerle bastırılmak 
istenmiştir. Keskin nişancılar tarafından öldürülmek kastıyla açılan son ateş 
sonucu 61 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur, 3 bine yakın yaralı kardeşimiz 
de vardır. Sayının kaça, kaç şehide yükseleceği şu anda belli değil. Amerika 
Birleşik Devletleri’nden ve Devlet Başkanları Donald Trump’tan daha sorumlu 



330

26. Dönem

siyaset takip etmelerini beklemekteyiz. 3 semavi din için kutsal kabul edilen bir 
şehirdir Kudüs. Bunu İsrail’in başkenti olarak tanıyıp oraya elçilik taşınması 
Filistin meselesinin çözümüne katkıda bulunmayacak, tam tersine kördüğüm 
hâline getirecektir. Bu noktada sorumlu bir devlet gibi hareket etmelerini 
beklerdik fakat Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde bir akıl tutulması 
yaşandığını görüyoruz. Dünyanın ve bölgemizin huzura ihtiyacı var, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin barış, huzur ve güven bozucu girişimlerden kaçınmasını 
burada tekraren tavsiye ediyoruz. İzlerken içimizi yakan İsrail katliamını en 
sert şekilde lanetliyoruz. Böylesine insanlık dışı katliamların yapılmasına 
sebep olan Amerika Birleşik Devletleri’ni daha aklıselim davranmaya tekrar 
davet ediyoruz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Pek kibarsınız bakıyorum da!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Şubat 2009 tarihinde İsrail Cumhurbaşkanı 
Şimon Peres’e gösterdiği “...”(x) tepkisine sebep olan hadiselerin tekrar 
edilmemesini bizler beklerken İsrail’in birkaç yıl arayla Filistinlilere karşı 
katliam yapmayı itiyat hâline getirdiklerini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı’nda 
Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları 
görülüyor. İsrail devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini 
ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanyası’nda 
atalarının katledildikleri gaz odalarını, sabunlukları düşünmelerini tavsiye 
ederiz.

Değerli milletvekilleri, bu yıl kuruluşunun 70’inci yılına giren İsrail 
devletinin tarihi katliam ve soykırım tarihi olmaktadır. Filistin haritasına 
bakıldığında, gelişmeler gösteriyor ki bu, apaçık ortadadır. 11 Mayıs 1948 
tarihinde bağımsızlığını ilan eden bu terör devleti Filistinli kardeşlerimizi 
kendi topraklarında parya durumuna düşürmüş ve dün de katliamlarına bir 
yenisini eklemiştir.

Katliam karşısında sessiz kalmayan devletimiz, dün üç günlük yas 
ilan etmiştir, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve acılarını 
paylaştığımızı ilan etmiştir ve önümüzdeki cuma günü de İstanbul Yenikapı’da 
mitingde buluşacağız.

İsrail devletinin katliamları karşısında sözde medeni ülkelerin sessizliği 
son derece manidardır. İsrail’in işlediği vahşet karşısında sessiz kalanlar da 
bu vahşetin ortakları durumuna düşmüşlerdir. Zulm ile abat olacaklarını 
zannedenlerin sonlarının berbat olacak olduğu ve masumların, mazlumların 
gözyaşlarının bir gün zalimleri mutlaka boğacakları unutulmamalıdır.
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Konu : 26’ncı Dönemin Siyasi Tarihimize Altın Harflerle Yazılacağına, 
24 Haziran Seçimlerinin Hayırlı Neticelere Vesile Olmasını ve 
Ramazanın Hayırlı Olmasını Dilediğine İlişkin 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 99 
Tarih : 15/05/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Seçime gidiyoruz, 
24 Haziran, inşallah, hayırlı neticelere vesile olacak, 27’nci Dönem gelecek, 
hayat devam edecek ve hepimiz elimizden gelen gayretle, ana hedefe yönelik 
Türkiye’mizin gelişmesine, ilerlemesine, mesut, bahtiyar insanların, tok ve hür 
insanların olduğu bir ülke olarak devamına gayret edeceğiz, eklenti yapacağız, 
ilave edeceğiz.

Ahmet Paşa’nın gazelinin son kıtası şöyle: “Kul hata etse nola.”

Evet, kuluz, hata ederiz. Kötü niyetimiz yok. Ola ki hata etmişiz, birbirimizi 
hoş görmek durumundayız. Helalleşelim, birbirimizi bağışlayalım.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben helal etmiyorum.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Güzel bir dönemi 
kapatacağız.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Vekilleri geri getirin.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Siyasi tarihimize 
altın harflerle yazılacak bir dönem olacağına inanıyorum. Öyle bir dönem 
geçirdik. İkinci defa gazi olduk. Birlik ve bütünlüğü sergiledik, genlerimizdeki 
o beraberlik ruhunu aktardık. O devam etmeli, inşallah devam edecektir. 
Elbette ki değişik görüşler olabilir. Mühim olan, bunların hukuka, ahlaka, 
adaba uygun şekilde aktarılmasıdır. Yeni döneme başarılar diliyoruz.

Yarın ramazan bir; mağfiret, rahmet, gufran ayı. Hayırlı uğurlu olsun ve 
Cenab-ı Hak nice güzel günler ve hizmetler nasip eylesin.

Sizlere en derin hürmetlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
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BÖLÜM II

TEBRİK, TEMENNİ, TEŞEKKÜRLER
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Konu : Başkan Seçilmesi Dolayısıyla 
Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 2 
Tarih : 22/11/2015 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sizleri ve şahsınızda yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığı gibi yüce bir görevi tevdi ederek 
şahsıma göstermiş olduğunuz güvene şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde 
yapacağımız çalışmaların milletimizin esenliğine, huzuruna, mutluluğuna, 
devletimizin her yönden daha da gelişmesine katkı sağlayacağını diliyorum, 
umuyorum. Belirtmek isterim ki gerçekleştireceğimiz yasama ve denetim 
faaliyetleri Anayasa’ya, mevzuata ve İç Tüzük’e uygun olarak tam bir tarafsızlık 
içinde yürütülecektir. İnanıyorum ki milletvekillerimiz ve partilerimiz 
Meclisimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasında, saygınlığının 
korunmasında gereken hassasiyeti gösterecektir; milletimizin bizden beklentisi 
de budur. Bu vesileyle, kuruluşundan bugüne kadar Meclisimizde görev 
yapmış olanlardan vefat edenleri rahmetle ve minnetle anıyor, yaşayanlara 
hayırlı ömürler niyaz ediyorum.

Meclisimizin 26’ncı Döneminin yemin töreni ile Başkanlık seçimi 
çalışmalarını yöneten geçici Başkanlık Divanının Başkanı Sayın Deniz 
Baykal’a ve üyelere teşekkürler ediyorum.

Milletimize ve devletimize hayırlı neticeler sağlayacak çalışmalar yapmayı 
bizlere nasip etmesini Allah’tan diliyorum. Göstermiş olduğunuz teveccühe 
şükranlarımı sunuyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından ayakta alkışlar, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
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Konu : Başkan Seçilmesi Dolayısıyla 
Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 25 
Tarih : 20/11/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 
asil milletimizin iradesini temsil eden Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli milletvekilleri; sizleri ve şahıslarınızda necip milletimizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

26’ncı Yasama Döneminin ikinci devresi için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Öncelikle, zorluk ve sıkıntılar içinde, gaz lambaları altında, İstiklal Savaşı’nı 
bizzat yöneten Birinci Meclis üyelerini, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk 
Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele’ye 
katılan ve katkı sağlayan ecdadımızı saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve 
CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, içinde bulunduğumuz, 26’ncı Yasama 
Dönemi siyasi tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaktır. Dönemimizde, 
hain, menfur ve menhus FETÖ örgütünün kullanılmasıyla devletimiz 
yok edilmekle, ortadan kaldırılmakla karşı karşıya geldi. Milletimizin 
kalbi Meclisimiz savaş uçaklarıyla bombalandı, helikopterlerle ateş altına 
alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve davetiyle milletimiz, parti 
farkı gözetmeksizin, millî birlik ve kardeşlik ruhuyla meydanları doldurdu, 
demokrasiyi özümsediğini, artık darbelere geçit verilmeyeceğini ilan ve ispat 
etti. 15 Temmuz Cuma gecesi bombalar atılırken ve kurşunlar yağdırılırken 
bu çatı altında şehitlik ruhu ve duygusuyla toplandık, sabahladık. Gazi 
Meclisimizin İstiklal Savaşı’nı yöneten kadrosundaki aynı ruhla bu çatı 
altındaki direnişimiz, Meclisimizin bir kere daha “Gazi” unvanına layık 
olduğunu gösterdi.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, örnek bir davranış, direniş 
ve dayanışma içinde darbe teşebbüsüne karşı duran necip milletimize, 
Hükûmetimize, siyasi partilerimize, güvenlik güçlerimize, bütün kurum ve 
kuruluşlarımıza, basınımıza şükranlarımı sunuyorum.
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Bu vesileyle ortak bir niyazımızı dile getirmek isterim: Allah milletimize, 
devletimize zeval vermesin; 250 şehidimize rahmet eylesin; gazilere şifalar, 
hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin.

Şüphesiz, 15 Temmuz hadisesi ibret ve ders alınması, unutulmaması, 
hatırlatılması gereken bir olaydır. Bu millet ve devlet düşmanlarından adalet 
önünde hesap sorulmaktadır.

İstiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Bayrağımızdaki 
kırmızı renk ceddimizin kanıdır, hepimizin payı vardır. Yemen’de şehit düşen 
dedemin, Kafkasya’da şehit olan diğer dedemin, Sarıkamış’ta, Allahuekber 
Dağlarında yatmakta olan tek dayımın kanları var, hepimizin ceddinin kanı 
var. İstiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Biz millet 
olarak bir bütünüz, vatanımızı böldürtmeyiz. İnşallah, Türkiye Cumhuriyeti 
devleti ilelebet yaşayacaktır. Hedefimiz, Türkiye’mizi muasır medeniyetin 
ötesine götürmek, kendi ruh kökümüze, manevi ve millî değerlerimize bağlı 
kalmak olmalıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; siyasi partileri bir elin parmaklarına 
benzetirim. Her biri farklıdır ama hepsi aynı bileğe bağlıdır. Yeri geldiğinde o 
parmaklar sıkılır, tek yumruk olur. Bunun örneğini bu dönem 15 Temmuzda, 
7 Ağustosta gördük. Ufak hesaplarla, yanlış düşüncelerle birbirimizi 
yaralamamalı; kavgacı değil, müzakereci, meseleleri konuşarak çözen insanlar 
olmalıyız. Fikirden korkanlar konuşmaktan kaçarlar. Dostluğumuzu ve 
kardeşliğimizi toplumun karşısında da sergilemeliyiz. Unutmamalıyız ki 
dostluk önce insanın kendisiyle barışık olmasıyla başlar.

Bu vesileyle, Bestami Yazgan’ın Gülü İncitme Gönül şiirinin son kıtasını 
hatırlatmak istiyorum:

“Dokunur gayretine,

Karışma hikmetine.

Sahibi hürmetine,

Kulu incitme gönül.”

Milletvekillerimiz, milletimizin seçkin insanlarıdır. Kavgasız, çatışmasız 
bir toplumun inşa edilmesi için öncelikle milletvekillerimiz örnek olmalı, 
çalışmalarını hukuk ve mevzuata uyum içinde yürütmelidirler. Hürriyetler, 
hiçbir hukuk devletinde sınırsız değildir. Sınırsız hürriyet anarşi demektir. 
Meclisimizi itibarsızlaştırmak isteyenler, demokrasiyi özümseyememiş, 
antidemokratik düşünceye sahip kişilerdir.



339

Tebrik, Temenni, Teşekkürler

Bu dönemde yaptığımız önemli bir çalışma da 1982 Anayasası’ndaki 
değişikliktir. Bu değişiklikleri halkoyuna sunduk. 16 Nisan 2017’de yapılan 
oylamayla milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçişi ve 
düzenlemeleri kabul etti. Yapılan son değişikliklerin gelecek genel seçimlerden 
sonra ülkemizde istikrarın temininde, kuvvetler ayrılığı prensibinin 
uygulanmasında yararlı olacağına inanıyorum. Uyum yasaları, İç Tüzük ve 
ilgili diğer mevzuat düzenlemelerinde partiler arası birlikteliğin sağlanmasının 
önemli olduğunu belirtmek isterim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gayemiz, halkın iradesiyle taçlandırılmış 
cumhuriyeti ilelebet yaşatmak olmalıdır; demokrasi, hukuk devleti ilkeleri 
ve adaletle gelişip büyüyen, müreffeh, mesut ve bahtiyar insanların yaşadığı 
büyük bir Türkiye için gereken çalışmaları yapmak olmalıdır.

Sözlerimi tamamlarken, yüce heyetinizi ve sizlerin şahsında aziz milletimizi 
saygıyla selamlıyor, teşekkürlerimi sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyor, hayırlı 
çalışmalar temenni ediyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)
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BÖLÜM III

23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ





343

23 Nisan Görüşmeleri

Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 96’ncı Yıl 
Dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
Kutlanması, Günün Anlam ve Öneminin Belirtilmesi 
Görüşmeleri Münasebetiyle  

Yasama Yılı : 1 
Birleşim : 79 
Tarih : 23/04/2016 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın milletvekilleri, 
gündemimize göre, Genel Kurulun 21 Nisan 2016 tarihli 77’nci Birleşiminde 
alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 96’ncı yıl 
dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi gayesiyle yapacağımız görüşmelere başlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; aziz milletimizin hür ve 
bağımsız iradesinin en güçlü ve etkili bir şekilde temsil edildiği Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 96’ncı yılını idrak etme bahtiyarlığına ulaşmış 
bulunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.

Bu sabah Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve Anıtkabir’de gerçekleştirilen 
törenlerden sonra Birinci Meclis binasında düzenlediğimiz programa 
katıldık. Tebriklerin kabulünden sonra şimdi de 23 Nisan özel oturumunu 
gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz.

Sayın milletvekilleri, 23 Nisan iki açıdan önemlidir; ilki, millî egemenlik 
kavramına yaptığı güçlü vurgu, diğeri ise tüm çocuklara armağan edilmiş bir 
bayram olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi millî iradenin tek temsilcisi 
ve millî hâkimiyetin tecelligâhı olması itibarıyla ülkemizdeki bütün kurum, 
kuruluş ve şahısların iradesinin üstündedir. Bu Mecliste aynı çatı altında 
bulunan değerli milletvekillerinin ortak hedefi, demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne inanarak milletimizin refahı, devletimizin bekası, vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü ve ay yıldızlı bayrağımızın göklerimizde ilelebet 
dalgalanması için çalışmaktır. Millî hâkimiyet ancak ve ancak milletimizin iman, 
inanç ve ruh köküne bağlı kalınması suretiyle gerçekleşebilir, pekiştirilebilir. 
23 Nisandan günümüze gelene kadar, devlet ve milletçe büyük zorluklarla ve 
engellerle karşılaşmış olsak da bunları aşmasını bildik ve önemli mesafeler 
katettik. Millî ruhla, müspet ilimle, nefse hâkimiyetle birçok başarıya ulaştık. 
Ruha muhalefet delilik, akla muhalefet gerilik, nefse muhalefet ise veliliktir. 
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Zorluklar ancak inanç ve iman kuvvetiyle aşılır. Zorluklar başarının değerini 
artıran süslerdir. Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar yoktur. Engelleri 
aşamayanlar onları aşamama korkusunda olanlardır. Korku elbette vardır 
fakat mühim olan korkudan korkmamak, ona karşı galip gelmektir.

Zirve bir medeniyetin sahibi ve mirasçısı necip bir milletiz. Nice badireleri 
atlattık, tarihe nice şanlı sayfalar eklettik. Üç kıtaya, yedi denize adaletle, 
insaniyetle hükmetmiş bir cihan devletinin vârisleriyiz. Dünkü topraklarımızda 
bugün 53 devlet var. Bizden dostça ve kardeşçe rehberlik ve önderlik bekleyen 
geniş bir kültür coğrafyamız var.

Sayın milletvekilleri, ülkemizin istiklali, huzur ve selameti, toprak 
bütünlüğü, halkımızın güvenliği ve hürriyeti, geçmişte olduğu gibi bugün de 
açık veya örtülü birçok saldırının hedefi durumundadır. Bugün, kökü dışarıda 
olan dış güçler tarafından kimi zaman açıkça, kimi zaman da örtülü biçimde 
desteklenen terör eylemlerine maruz kaldığımız bir süreci yaşıyoruz. Otuz 
yıldan fazladır terör belasıyla uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra, sözde ileri, sözde 
medeni bazı devletler çözüme ulaşmamızı engellemek için terör çeteleri lehine 
her türlü destek ve çalışmayı yapıyor, maalesef, içimize de nüfuz ediyorlar; 
sosyal ve siyasal bünyemizi tahrip edici millî birlik ve beraberliğimizi bozma 
gayeli faaliyetleri cesaretlendirecek tutumlar sergiliyorlar. Bugünün dünyasında 
bakıldığında insan ister istemez Mehmet Emin Yurdakul’un “Anadolu” başlıklı 
şiirindeki serzenişi hatırlıyor:

“Yazık, sana ağlamayan şiire,
Yazık, sana titremeyen vicdana,
Yazık, sana uzanmayan ellere,
Yazık, seni kurtarmayan insana.”

Kendi ülkelerindeki terör eylemlerine karşı hiddet ve şiddetle ayaklanan, 
dünyayı velveleye verenler bizdeki teröristlere ve terör hareketlerine karşı 
lakayıt ve bigâneler. Oysa, ismi ne olursa olsun, ne denirse densin, terör 
terördür, milliyeti, dini, mezhebi ve ırkı yoktur. Bizim, bu şekilde farklı 
devletlerin iç huzurunu, düzenini ve asayişini bozacak şekilde terör örgütlerini 
destekleme gibi bir politikamız hiçbir zaman olmamıştır. Tam aksine, 
komşumuz olsun olmasın, her devletin huzur ve selametini kendi huzurumuz 
ve selametimiz olarak görmüşüzdür. Bunun da ötesinde, dünyanın neresinde 
olursa olsun, zulme ve haksızlığa maruz kalanlara, açlık ve sefalet içinde 
inleyenlere, uğradıkları katliam ve yağmalar yüzünden yaşadıkları toprakları 
terk etmek zorunda kalanlara elimizden geldiğince kol kanat germeye çalışmış, 
yardımlarına koşmuşuzdur. Bunu yaparken de asla ırk, din, mezhep ve etnik 
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köken ayrımı yapmadık. Mesela, son dönemde Suriye’den gelen her etnik 
kökenden ve inanç grubundan insanlara biz kapılarımızı açtık. Bu, bizim 
ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz bir hasletimizdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin, dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine kendi ekonomik imkânları 
çerçevesinde en çok yardım eden ülkeler arasında yer almakta oluşu, 
milletimizin manevi ve millî değerlerinin, devletimizin tarihten gelen 
misyonunun üstünlüğünü ve değerini ortaya koymaktadır.

Dünya, güçlünün güçsüzü ezdiği, güçlü olmanın “haklı olmak” anlamına 
geldiği bir dünya olmaktan çıkmalı, sömürünün yerini yardımlaşma almalıdır. 
Küresel sorunlara medeni dünya olarak el birliğiyle çözüm aramak varken, 
kimi devletlerin, terörü örtülü biçimde başka ülkelere müdahale ve siyasi 
operasyonlar için bir araç olarak kullandıklarını görüyoruz. Ne yazık ki bu 
tür operasyonlara maruz kalan ülkelerden biri de biziz. Huzur ve asayişi 
sağlamak için şehitler veriyorsak bunun temel nedeni, dış dünyanın terörle 
mücadelemizde bize destek vermemiş olmalarıdır. Ancak, terör ve terörist 
eylemlerle mücadelemizde gevşeklik göstermeyecek ve boyun eğmeyeceğiz. 
Ne zaman bayrağımıza sarılı bir tabut görsem, millî şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un mısralarını hatırlarım: “Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber/ 
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.” Devletlerin büyüklükleri ile dertleri 
doğru orantılıdır. Devletimiz, tarihî derinliği olan, zirve bir medeniyetin 
mirasçısı durumundaki bir devlettir. Bu sayededir ki güçlüdür, azimlidir, 
kararlıdır; mutlaka terör belasının da üstesinden gelecektir. Günümüzde, terör 
konusu, dünya devletlerinin samimiyetle ele alması gereken ortak mesele 
hâline gelmiştir. Bu gerçek artık anlaşılmalıdır.

Sayın milletvekilleri, dünyanın ortak çözüm üretmesi gereken bir diğer 
mühim problemi de mülteci meselesidir. Yakın bir zamana kadar, bizler 
gibi, kendi vatanlarında kurulu bir düzeni olan milyonlarca masum insan, 
vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Aylan bebeğin sahile vuran cansız, 
minik bedeni hâlâ gözlerimizin önünde. O fotoğrafı gördüğü hâlde içi 
sızlamayanın, vicdanının varlığından şüphe etmek yanlış olmaz. Benzeri 
trajediler her gün yaşanmaktadır. Türkiye’miz, 3 milyonu aşan mülteciye 
kucak açmıştır. Bütün devletlerin, bu sorunun çözümüne el birliğiyle katılması 
gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 23 
Nisan, aynı zamanda çocuklarımızın bir bayramıdır; Kemal Atatürk, 23 
Nisan 1927 yılında bayram olarak çocuklara armağan etmiştir. Çocuklarımız 
geleceğimizdir. İnancımıza göre, yavrularımız günahsız olarak doğarlar. 
Dimağları ve hissiyatları temiz birer sayfadır. Bu dimağların insanlığa faydalı 
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ilim ve irfanla gelişmesi, biz büyüklerin, aynı zamanda sorumluluk makamında 
olanların en önemli vazifelerindendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
çocuk ve gençlerimizin sağlıklı gelişimini temin edecek kararları almak başta 
gelen görevlerimizdendir. Onlara yapılan her yatırım, daha güçlü ve müreffeh 
bir Türkiye için yapılan yatırımdır.

1982 Anayasası’nda yer aldığı şekilde, “Her çocuk, korunma ve bakımdan 
yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel 
ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü 
istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” Aile kurumunun 
önemini de göz önünde bulundurarak çocuklarımızı her türlü istismar ve 
şiddetten korumak Anayasa’mızın amir bir hükmüdür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocuklarımızı maddeten ve manen korumak; 
bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı nesiller yetiştirmek için her türlü tedbiri 
almak kararlılığı içindedir. Çocukların korunması hususu devlet olarak en çok 
önem verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biridir, 
bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. 23 Nisan gününü Millî Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı olarak kutlamakla, istikbalimiz demek olan çocuklarımıza, 
millî hâkimiyet gibi en temel bir değerimiz kadar önem vermekte olduğumuzu 
göstermekteyiz.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşı’mıza millî mücadele vasfı kazandıran, onu millî 
irade temeline dayandıran Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucularını, 
istiklal mücadelemizi yürüten Gazi Meclisin bütün mebuslarını ve aziz 
şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ülkemizin ve devletimizin 
hürriyet ve istiklalini korumak için Gazi Meclisin yönetimi altında hayatını 
ortaya koymuş ve her türlü fedakârlığı yapmış olan bütün şehitlerimize ve 
gazilerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum, mekânları cennet olsun.

Sizleri de nice bayramlara sağlık, huzur, afiyet, birlik ve beraberlik içinde 
ulaşmanız temennisiyle ve en samimi muhabbetlerimle, hürmetlerimle 
selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ, MHP ve Bakanlar Kurulu sıralarından 
alkışlar)
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Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 97’nci Yıl 
Dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
Kutlanması, Günün Anlam ve Öneminin Belirtilmesi 
Görüşmeleri Münasebetiyle  

Yasama Yılı : 2 
Birleşim : 85 
Tarih : 23/04/2017 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Muhterem 
Cumhurbaşkanım, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 97’nci yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içinde sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.

Milletimizin birliğinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
açılışından bugüne kadar emek vermiş değerli zevatı minnet ve şükranla 
anıyorum.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da 
saygı duruşunda bulunalım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Meclisimiz millî 
iradenin tecelligâhıdır, Kurtuluş Savaşı’nı bizzat idare eden Gazi Meclistir.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sayın Başkan, unutuyorsunuz, saygı duruşu 
yapalım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Böyle bir usul yok. 
Aynen eskisi gibi devam ediyoruz efendim, bir eksiklik yok.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Saygı duruşu yapalım, saygı duruşu!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Değerli zevatı 
minnet ve şükranla anıyorum.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Saygı duruşu Başkan!

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Meclisimiz millî 
iradenin tecelligâhıdır, Kurtuluş Savaşı’nı bizzat idare eden Gazi Meclistir. 
Dünyada başka bir parlamentonun sahip olmadığı böyle bir unvana layık 
görülmüştür.
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İçinde bulunduğumuz 26’ncı Dönem siyasi tarihimizde müstesna yer 
işgal edecek dönemlerden biridir. Bu dönemde Meclisimiz ikinci defa 

“gazilik” unvanını hak etmiştir. Devletimizin birlik bütünlüğüne ve bekasına 
kasteden melun terör odakları ve onları yönlendiren müstevli devletlerin 
yerli iş birlikçilerinden olan FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve 
benzerlerinin hain planları milletimiz tarafından boşa çıkarılmıştır. Ve siz, Gazi 
Meclisin gazi milletvekilleri 15 Temmuz 2016 gecesi, halktan aldığınız vekalet 
görevinin gereğini hakkıyla ifade ettiniz, herhangi bir parti farkı gözetmeden 
bir bütün hâlinde ay yıldızlı bayrağımızın altında “darbeye hayır” dediniz. Bu 
vesileyle, aziz milletimizi meydanlara direnişe çağıran ve hain darbe girişimini 
önlemede en büyük rolü üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, kurumlarımıza, 
kurullarımıza, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve demokrasiyi 
tümüyle özümsemiş necip milletimize şükranlarımı sunuyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

İnanıyorum ki 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesi Türkiye’de darbeler 
döneminin sona erdirilmesini sağlamıştır. Hangi siyasi partiden olursa olsun 
milletimiz bütünüyle demokrasi dışında bir rejimi kabul etmeyeceğini açıkça 
ifade etmiştir.

26’ncı Dönemimizin bir diğer başarısı da 1982 Anayasası’nda sistem 
değişikliğini kabul etmesidir. Meclisimizden geçen değişikliğin 16 Nisan 
halk oylamasıyla milletimizce kabul edilmesi siyasi hayatımız için yeni bir 
dönüm noktasıdır. Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan geçici verilere göre, 
halk oylaması büyük bir katılımla sonuçlanmış ve Mecliste kabul edilen 
metin halkımız tarafından da kabul görmüş, tasdik edilmiştir. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Milletimiz olgunluk içinde demokrasi imtihanını hep 
birlikte başarıyla vermiştir. Sonucun ve yeni dönemin ülkemiz, milletimiz 
ve devletimiz için bereketli ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

Bilinmelidir ki değişim tabii bir hâldir. Değişmezlik üzerine kurulu bir 
sistem bugüne kadar icat edilmemiştir. Zamanın ve şartların değişmesiyle 
hukuki hükümler de değişmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama, 
denetim ve temsil yetkilerinin sahibidir. Halk oylamasıyla yapılan değişiklik 
gereği yasama olarak Meclisimiz hukuk devleti ilkelerine, evrensel normlara 
ve çoğulcu demokrasi kurallarına uygun mevzuat değişikliklerini yapmak 
için kesif bir çalışma dönemine girecektir. Bu meyanda, Seçim Kanunu, Siyasi 
Partiler Kanunu, milletvekilleri kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı 
Kanunu, Meclis İçtüzüğü gibi konularda icap eden değişiklikler ele alınacaktır, 
aksaklık ve yanlışlıklar kısa sürede giderilecektir.
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Halk oylamasıyla daha da güçlü hâle gelen yasama organımıza hayırlı 
başarılar nasip olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Muhterem 
Cumhurbaşkanımıza da tebriklerimizi arz ediyor, üstün nice hizmetlere nail 
olmasını niyaz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yasama olarak hedefimiz, yürütme ve yargıyla birlikte adil ve kalkınmış bir 
Türkiye’nin inşası için bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Unutmayalım 
ki yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, çalışkan ve gayretli insanlara ait 
olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bizler, köklü 
medeniyetimizi geliştirerek yaşatmak sorumluluğunu taşıyoruz. İnanç, soy ve 
tarih birliği taşıdığımız kültür coğrafyamızdaki milyonlarca insanın bizimle 
beraber olduğunun ve bizden önderlik beklediğinin şuuru içinde olmalıyız. 
İnancım odur ki ümidini bizlere bağlayanlara hayal kırıklığı yaşatmayacağız.

Zirve bir medeniyetin sahibi ve mirasçısı necip bir milletiz. Nice 
badireleri atlattık, tarihe nice şanlı sayfalar ekledik. Üç kıtaya, yedi denize 
adaletle, insaniyetle hükmetmiş bir cihan devletinin varisleriyiz. Dünkü 
topraklarımızda bugün elli üç devlet var. Bizden dostça ve kardeşçe rehberlik 
ve önderlik bekleyen geniş bir kültür coğrafyamız var.

Ne üzücüdür ki, dünyada kurulu uluslararası düzen, devletler arasındaki 
problemleri çözmekten çok uzaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki 
beş daimi üyeden birinin veto yetkisini kullanması, alınan herhangi bir kararı 
hükümsüz kılmaktadır. Muhterem Cumhurbaşkanımızın sıkça tekrarladığı 

“Dünya beşten büyüktür.” sözünün gereği yapılmalıdır. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Bunun için devletler arasında yeni düzenlemelere gidilmelidir.

Birçok meselede olduğu gibi, tarihî ve kültürel bağlarımız olan Suriye’deki 
iç savaşın önlenmesi için üzerine düşeni yapmayan bir dünya var. Sadece 
Suriye’de değil, Orta Doğu’da, Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da ve dünyanın birçok 
yerinde benzeri problemlerin olduğu malumunuzdur. Güçlünün güçsüzü 
ezdiği bir dünya düzenini sürdürmek mümkün değildir. Türkiye olarak, 
zorlukların aşılmasında, barış ve huzur ortamının sağlanmasında elimizden 
geleni muhakkak ki yapacağız.

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; 23 Nisanın “millî 
egemenlik” kavramına vurgusu yanında bir diğer özelliği de 23 Nisan 1920’de 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu bayramın çocuklarımıza armağan 
edilmiş olmasıdır. İstikbalimizin güneşi olan çocuklarımız geleceğimizin 
teminatıdır. Onlara temiz, güvenilir, emniyet içinde, yaşanılır ve adil bir 
dünya bırakmak bizim vazifemizdir. Çocuklar, üstüne çizgi çekilmemiş defter 
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yaprakları gibi bembeyazdır, saftır ve masumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak, çocuklarımızın, tarih şuuruna sahip, manevi ve millî değerlere saygılı, 
şahsiyetli kişiler olarak hayata hazırlanmalarını temin edecek kararları ve 
tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Çocuklarımıza yapacağımız her yatırım 
yarınlarımızı teminat altına almak demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
çocuklarımızı manen ve maddeten korumak, bedenen, ruhen ve zihnen 
sağlıklı nesiller yetiştirmek için her türlü tedbiri almak kararlılığı içindedir. 
Çocuklarımızın korunması hususu devlet olarak en çok önem verdiğimiz 
ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biridir. 23 Nisan gününü 
Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamakla, istikbalimiz demek 
olan çocuklarımıza “millî hâkimiyet” gibi en temel bir değerimiz kadar önem 
vermekte olduğumuzu göstermekteyiz.

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; bu anlamlı gün 
vesilesiyle, Birinci Meclisten günümüze kadar hizmetleri geçmiş bütün tarihî 
şahsiyetleri bir kez daha minnet ve şükran duygularımla anıyorum. Devletimiz 
ve milletimiz için canlarını seve seve veren, bir gül bahçesine girercesine 
kara toprağa giren, şehadet şerbeti içen ve mekânları cennet olan bütün 
şehitlerimize ve 15 Temmuzda şehit olan asil evlatlarımıza Cenab-ı Hak’tan 
rahmetler niyaz ediyorum.

Sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler içinde hayırlı çalışmalar diliyor, nice 
bayramlara kavuşmamız temennisiyle saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 
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Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 98’inci Yıl 
Dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
Kutlanması, Günün Anlam ve Öneminin Belirtilmesi 
Görüşmeleri Münasebetiyle 

Yasama Yılı : 3 
Birleşim : 90 
Tarih : 23/04/2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Muhterem 
Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri, sayın davetliler; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışının 98’inci yılı sebebiyle düzenlediğimiz özel gündemli 
toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

İstiklalimizin kazanılmasında ve bayrağımızın gölgesi altında hür ve 
bağımsız olarak yaşamamızın sağlanmasında ellerinden gelen gayreti gösteren, 
emek veren fedakâr ve asil insanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 23 Nisan 
Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
özel gündemle toplanılarak kutlanmasına 1985 yılında başlanmıştır. Bu 
birlikteliğimizle 33’üncü toplantımızı yapmış olacağız. 

Sayın hazırun, Meclis tecrübemiz 1876 Kanuni Esasi’ye dayalı olarak 18 
Mart 1877’de toplanan Meclis-i Mebusan’la başlamıştır. Savaş dolayısıyla 
çalışmalarına ara verilen Meclis 14 Şubat 1878’de tatil edildi, Meclis-i Âyan 
ise açık kaldı. Uğradığımız yıkımları giderirken savaşlarla karşılaştık. Birinci 
Dünya Savaşı’nı başlatan emperyalist devletlerin hedefi, cihan devletimiz 
Osmanlı’yı yıkmak ve topraklarını paylaşmaktı. Bu harbe girmemiz sosyal, 
siyasi, ekonomik sahalarda büyük kayıplarımıza sebep oldu. 1910 yılında 
dünyanın ilk 6 devleti arasında olan, 9 milyon 100 bin kilometrekare yüz 
ölçümüne sahip cihan devletimiz, sekiz sene içinde Meriç Nehri ile Ağrı Dağı 
arasına sıkıştı. Savaşlarda büyük kayıplara uğradık. Birinci Dünya Savaşı’nda 
nüfusumuzun yüzde 10’unu askere verdik. 2 milyon 900 bin askerimiz 9 
cephede çarpıştı. Çanakkale’de 60 bin, Sarıkamış’ta 70 bin, toplamda 400 bin 
şehit verdik. Kurtuluş Savaşı’nda, Gediz, İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz’da 
9.200 şehidimiz var. Evlatlarımız milleti, vatanı, dini, imanı, namusu için kara 
toprağa girdiler, Peygamber Efendimiz’e komşu oldular. 
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15 Temmuzda, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehadet şerbeti 
içenleri ve bütün şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. 

Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” şiirinden birkaç kıtayı hatırlatmak 
istiyorum: 

“Bu vatan toprağın kara bağrında,
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda,
Kendini tarihe verenlerindir.

İleri atılıp sellercesine, 
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir.”

Parlamenter demokrasi yolunda ilerlerken de birçok engel ve zorluklarla 
karşılaştık; onları aşmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Engelleri aşa aşa “Yeniden 
Büyük Türkiye” yolunda daima ileriye yürüyeceğiz, engelleri yeneceğiz. 
Engelleri aşamayanlar, onları aşılmaz görenlerdir. Cesareti olmayanın başarısı, 
gayesi olmayanın hedefi olmaz. En büyük zafer, hiç düşmemek değil, her 
düşüşte yeniden ayağa kalkabilmektir. 

Sayın hazırun, 20 Ocak 1920’de Misakımillî’yi ilan eden Meclis-i Mebusan 
son toplantısını 11 Nisan 1920 tarihinde yaptı ve çalışmalarına ara verme 
kararı aldı. İki hafta sonra, Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı. Anadolu’dan 
çağrılanların yanında, Meclis-i Mebusan üyesi 88 kişi de çalışmalara katıldı. 
1921 Anayasası millî egemenliği temel ilke olarak benimsedi, beşerî manada 
millî egemenliğin kaynağının millet olduğu açık bir şekilde ifade edildi. 

Birinci Meclis, sonraki dönemlerde görev yapan meclislerden farklı olarak 
olağanüstü yetkilerle görev yapmıştır. Yasama, yürütme ve yargı erklerini de 
kendisinde toplamış, kurucu Meclis olarak çalışmıştır. İstiklal Savaşı’nı bizzat 
yönetmiş, milletin her türlü işiyle doğrudan ilgilenmiş, Millî Mücadele’yi 
zaferle neticelendirmiştir. Bu sebepledir ki Meclisimiz “Gazi”lik payesini 
kazanmıştır. 

Değerli hazırun, doksan sekiz yıl önce ilk oturumunu gerçekleştiren Birinci 
Meclisin ruh ve heyecanı her zaman için ihtiyaç duyacağımız bir husustur. 
Aynı ruh ve heyecanla çalışmalara devam edilmelidir. Genç nesillerimiz ve 
çocuklarımız da aynı şuur ve hissiyatla yetiştirilmelidir. 
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Millî iradeyi temsil eden Meclisimiz ne yazık ki zaman zaman saldırılara 
maruz kalmış, vesayet altına alınmak istenmiş, bir tasdik makamı olarak 
kullanılmış, sistemin işlemesini zorlaştıran müdahaleler yapılmıştır. 

Ne hazindir ki milletin Meclisi yani millet 15 Temmuz 2016 tarihinde 
bombalandı, kurşun yağmuruna tutuldu. Bu lain ve hain saldırıyı yapan ihanet 
şebekeleri, kahraman ordumuza ait üniformalar giyen teröristler, vatan ve 
millet düşmanları bertaraf edildi. Kendilerinden hesap soruluyor, sorulmaya 
devam edilecek. 

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve 
önderliğinde milletimiz meydanları doldurdu, demokrasi nöbetine geçti. O 
gece, milletin emanetinin sadakatli bekçisi olan Gazi Meclisimizi de açtık. 
Bombalar, kurşunlar ve saldırılar altında gece boyu 3 parti mensubu milletvekili 
arkadaşlarımızla bir bütünlük içinde toplandık. Ertesi gün olağanüstü toplantı 
için yaptığım çağrıya Mecliste grubu bulunan 4 parti de katıldı ve darbelere 
karşı ortak bir bildiri yayınladık. 

Tarih önünde, 15 Temmuz gecesi Mecliste sabahlayan değerli arkadaşlarımı, 
Cumhurbaşkanımızın davetiyle parti farkı gözetmeksizin meydanları doldurup 
demokrasi nöbeti tutanları, 7 Ağustos 2016’da milyonların sel gibi aktığı 
Yenikapı Meydanı’ndaki necip milletimizi, tüm illerimizdeki insanlarımızı 
millî iradenin tecelligâhı olan bu kürsüden tebrik ediyorum. (AK PARTİ ve 
Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Vatan hainlerinin, satılmış kuklaların saldırısı necip milletimiz, güvenlik 
güçleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarımızın inançlı karşı koyuşuyla 
akamete uğratıldı. İnanıyorum ki Türkiye’mizde darbeler dönemi sona ermiştir, 
dış veya iç herhangi bir güç böylesi bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. 

Demokrasi, günümüzün en iyi yönetim biçimi olarak kabul görmektedir. 
Demokrasiyi özümsemiş bir ülke olarak geçmişten aldığımız ders ve 
aklımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda ülkemizi, Meclisimizi ve 
kurumlarımızı yaşatıp demokrasiyi güçlendirmeliyiz. Bizler ruh kökümüze 
bağlıyız, Osmanlı Cihan Devleti’nin vârisiyiz, cumhuriyetçiyiz. Milletimizi ve 
devletimizi güçlü kılmak için hep birlikte özveriyle çalışacağız. 

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; içinde bulunduğumuz 
26’ncı Dönemin övgüye değer bir diğer başarısı, 1982 Anayasası’nda yaptığımız 
temel değişikliktir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimizin kabul ettiği Anayasa 
değişikliğiyle Türkiye’miz âdeta makas değiştirmiştir. Yeni anayasayla 
belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ülkemiz yeni bir döneme 
girmiştir. 
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24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem milletvekili 
seçimleri yapılacaktır. Milletimizin kararının ülkemize, devletimize, gönül 
coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 

Kıymetli hazırun, 23 Nisan 1920 Millî Egemenlik Günü olsa da diğer 
yönüyle Çocuk Bayramı’dır. Dünyadaki 196 ülke içerisinde Çocuk Bayramı 
ihdas eden tek ülkeyiz. Çocuk milletin geleceğidir, yarınıdır, üzerinde önemle 
durulması gereken bir varlıktır. Manevi ve millî değerlerle mücehhez kılınmalı, 
gereken ihtimam gösterilmelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde 
milletimizin sağlık, huzur ve daha büyük başarılar içinde nice bayramlara 
ulaşmasını diliyorum. Zatıalinizi, şahsınızda necip milletimizi, aziz 
milletimizin seçkin temsilcileri olan değerli milletvekillerimizi tekraren 
hürmetle selamlıyorum. Bütün emeği geçenleri, Birinci Meclisten itibaren 
hizmet vermiş olanları, başta Mustafa Kemal olmak üzere saygıyla anıyorum. 

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) – Atatürk.

İSMAİL OK (Balıkesir) – Atatürk diyemiyor musun, Atatürk?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Hayırlı günler 
diliyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. (AK PARTİ 
ve MHP sıralarından alkışlar)
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