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Buyurun Sayın Birdal. 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte sorun bu. Şimdi, 
burada, "çok kültürlü" konuşuluyor ve Anadolu ve Mezopotamya'da -ki Peter Alford 
Andrews'in "Türkiye'de Etnik Gruplar" adlı yapıtında- bu coğrafyada elli farklı kimlik, kültür, 
dil ve inancın olduğu söyleniyor. 

Şimdi, Sayın AKP Sözcüsü arkadaşımız, gerçekten, bu olgulara rağmen, yine ret, inkâr ve yok 
sayma üzerinden hareket ediyor. Bakın, şimdi söyledikleri… 

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hiç öyle değil, yaptıklarımızı söyledik. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Bakın, şimdi, örneğin, siz, Sayın Başbakanın "Kürt sorunu var." 
dediğini ve "Benim sorunum." dediğini söylüyorsunuz. Ama, geçtiğimiz günlerde, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonunda, gerçekten, bugün insan hakları ihlallerine yol açan 
sorunların Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklandığını söylerken, yine, AKP'nin 
İstanbul Milletvekili ve ileri gelenlerinden, hemen Sayın Başbakanın da yanında olan biri 
"Kürt sorunu değil, terör sorunu vardır." 

dedi. Şimdi, biz, bu mantaliteyi değiştirmedikçe… Gerçekten, İttihat ve Terakkinin 1912'de 
Selanik'teki, ulus devletle tek tipçi kararı -ki bu, ırkçı, ayrımcı, faşizan bir tutumdur ve 
karardır ve o karar- ne yazık ki günümüzün cumhuriyetine ve Türkiye'sine ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine kadar da taşınmıştır. 

Arkadaşlar, bakın, şimdi, AKP'nin Sayın Vekili orada konuşurken, arkadaşımız, daha az önce, 
kendisine tebliğ edilmiş ana dilde konuşmadan, Kürtçe konuşmadan ötürü fezleke geldiğini, 
orada kalkıp dosyayı gösteriyor. Şimdi bunu nasıl yok sayarsınız? 

"Cezaevleri" diyorsunuz, şu anda cezaevlerinde, gerçekten, isyanlara yol açacak insanlık dışı 
uygulamalar var, kazanılmış haklar gasbediliyor, işkence… Bakın, insanlığa karşı işkence 
suçu sadece artık gözaltında muhaliflere yapılmıyor, biliyor musunuz, şu anda öldürülmüş 
muhalif PKK'lilere, cenazelerine işkence yapılıyor. O nedenle anne, insanlık onurunun bu 
denli ayaklar altına alınması nedeniyle altı yedi gündür ölüm orucunda biliyor musunuz? 
Haberiniz var mı? Birçok olup biten şeyden haberiniz olmaz. Neden olmaz? Çünkü iki 
Türkiye var. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanı, dün ve dört gün önce basın toplantısı yapıyor, gazetecileri 
topluyor ve aynen 1990'daki konsepti dayatıyor; toplumun bilgi edinme ve haber alma 
hakkının önüne geçiyor, güllük gülistanlık gösteriyor. Nasıl güllük gülistanlık Türkiye? Nasıl 
demokrasi? 



Bakın, dün bu vesayetçi rejimin Genelkurmay Başkanınca itirafını burada getirdiğimiz zaman 
ne buna Başbakanın ne Meclis Başkanının ne Dışişleri Bakanının bir tepki vermediğinden 
yakınırken, bugün Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanını desteklediğini söylüyor ve 
milletvekillerinin buradaki yeminlerine sadık kalmalarını istiyor. 

Değerli arkadaşlar, bakın, şimdi, burada muktedir olup da yapmayan kim? Bu yemine sadık 
kalmayan kim? İktidar mı, muhalefet parti milletvekilleri mi? Biz bugün muktedir olup da mı 
bu ayrımcılığı, ırkçılığı, savaşı sürdürüyoruz? Her gün biz muktedir olup da mı bu cenazeleri 
biz getiriyoruz? Tam tersine, biz, bu silahların susmasını ve karşılıklı kimliklerin, kültürlerin, 
inançların kabul edilmesini istiyoruz. 

Elbette, tanıdınız nihayet, 40 bin ölünün ardından Kürtleri tanıdınız ama şimdi sorun onların 
haklarını tanımakta. Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin, Yezidilerin, Çerkezlerin, 
Gürcülerin, Lazların ve farklı kimliklerin ve kültürlerin tanınması, var olduğunu söylemek 
yetmez. Nedir şimdi? Onların haklarını kabul etmek ve onların dilini, kimliğini, kültürünü 
anayasal yurttaşlık hakkını da güvence altına almaktır. Yoksa, o zaman sorunlar çözülmüşse 
neden bu şiddet, bu kan? Neden eğer sorunlar çözülmüşse bu cenazeler geliyor her gün? 
Hangi demokratik ülkede bir genelkurmay başkanı militarist ve silahların, apoletlerin gücüne 
dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama iradesine meydan okuyor? Ve bunu nasıl 
kabul ediyorsunuz siz? Kalkıp burada özür dilenmesi gerekir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı derhal buraya gelip kendisi bu Genel Kurulu yönetmeli ve "Bu genelkurmay 
başkanı halkımızın iradesine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine ipotek koymak 
istemektedir ve bunu reddetmeliyiz." deyip, dün dediğim gibi evine gönderilmelidir. 

Şimdi bakın, bu coğrafyada örneğin 20'nci yüzyılın başında Anadolu'da yaşayan Ermeni, 
Rum, Musevi ve diğer kimliklerin sayısı 4 milyondu, şimdi şu anda 80 bin yaklaşık ve 
Süryaniler, Keldaniler, Asuriler, Yezidiler ise sayıları 100'lerle ifade ediliyor. Şimdi Sayın 
Konuşmacı az önce Birleşmiş Milletler İkizler Sözleşmesi'nin imzalanıp onaylandığını 
söyledi. Evet, sonunda onaylandı ama, peki orada dil, kimlik ve aidiyet konusunda anayasal 
ve diğer yasalardaki yasakları kaldırdınız mı? Ona göre düzenleme yaptınız mı? 
İçselleştirdiniz mi? "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası" diyorsunuz, 2911 Paris Şartı'nı 
imzalıyorsunuz. Bakın dün nükleer santrallere ve tehlikelere karşı geldi çevreciler 59 kişi, 
yaka paça gözaltına alındı. Ha ben şunu da söyleyeyim: Dün gece yarısı yaptığımız çabalar 
sonucu, grup başkan vekillerinin girişimleriyle arkadaşlarımızın serbest bırakıldığını biz 
söyleme şeyini gösteririz, o konuda bir kompleksimiz yok, yeter ki demokrasi olsun, yeter ki 
özgürlük olsun ve herkes için olsun, herkes için. 

Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ne yazık ki yok sayma bugün devlet politikasına 
dönüşmüştür. Deniliyor ki: "Kürtler bu ülkede Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Yargıç yani 
her şey olabiliyor." Evet, doğru, her şey olabiliyorlar ama Kürt olamıyorlar. Kürt olduklarında 
da ya da başka bir şey olamıyorlar. 

Şimdi, aynı durum Ermeniler, Rumlar, Museviler, Aleviler, Lazlar, Çerkezler ve Gürcüler için 
de söz konusu. Yok sayıldıkça, bilmedikçe, inkâr ettikçe linç olayları, şiddet, çatışma ve savaş 
artıyor. Farkında mısınız? Şimdi bakmayın, sizin okuduğunuz gazetelerin çoğunda 
Türkiye'nin savaş hâli yok, birkaç tane muhalif gazetede Türkiye'nin savaş hâli var ve şimdi 
diyor ki Genelkurmay Başkanı "Dağa çıkın." diyor. "Milletvekilleri eylemlerde ne geziyor?" 
diyor. Halk neredeyse milletvekilleri de orada olacaktır, halkımız neredeyse biz orada 
olacağız. 



MUHARREM SELAMOĞLU (Niğde) - İntikam diyerek mi? 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Hayır, intikam diyerek değil. 

MUHARREM SELAMOĞLU (Niğde) - Ya? Kimden intikam alacaksınız? 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Demokratik çözüm ve bizi kabul ettikçe… 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin arkadaşlar. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Yani şimdi, orada bir milletvekili arkadaşımızın… Orada bir 
pankart taşınmış. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Kandil'e de gitti, asker getirdi. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bakın, bugüne kadar yok saydınız, 
reddettiniz, inkâr ettiniz, en sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisine geldik, burada da yok 
saymaya çalışıyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Bu nasıl izandır, nasıl akıl tutulmasıdır, nasıl 
hukuk anlayışıdır, nasıl demokrasidir? O nedenle, biraz lütfen kendinize gelin. 

Bakın, bu Türkiye'de demokrasi, insan hakları bir gün herkese lazım oluyor, bunu 
görmelisiniz. O nedenle, tarihimizin sabıkalarını gidermek ancak barıştadır, bir arada 
yaşamaktadır, demokrasidedir. 

Daha Hrant'ın kanı kurumadı bakın, Hrant'ın kanı kurumadı. İttihat Terakkinin, Teşkilatı 
Mahsusanın imzasıyla, tek kurşunla Hrant'ı ensesinden katlettiler ve failleri duruşmalarda alay 
ediyorlar. Eğer Hrant'tan sonra başka cinayetler olduysa, bu çetelerin, katillerin 
cesaretlendirilmesindendir ve onu cesaretlendiren nedir? Bu tutum ve bu yasalardır. O zaman, 
neden insanlığa karşı işlenen suçları hep birlikte mahkûm etmiyoruz? Neden silahların 
susmasını, operasyonların durmasını ve herkesin kendi diliyle, kimliğiyle bu ülkede eşit ve 
özgür, kaygısız ve korkusuz yaşamasını hep birlikte sağlamıyoruz. O nedenle, böyle 
reddederek hiçbir şey olmaz. 

Şeyi de tabii memnuniyetle söyleyelim, Rize Belediye Başkanının faşizan, ırkçı, gerici, 
ayrımcı tutumunun AKP tarafından mahkûm ediliyor olmasını da bakın memnuniyetle 
karşıladık. Ya bugün ihraç edilecekmiş ya da kendisi ayrılacakmış. Nereye giderse gitsin. İşte, 
geldiğimiz kültür bu, çok kültürlülük. Çok kültürlülük bu. O nedenle, bunları mahkûm ederek, 
birlikte yok edebiliriz. Yoksa Romanların Manisa'nın Selendi ilçesindeki göç ettirilişi, 
Muğla'da, Demirci'de Kürt öğrencilere yönelik… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Birdal, buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan, bitiriyorum. 

O nedenle, arkadaşlar, bakın, sorun bence bir demokrasi kültürü ve barış kültürünün 
yokluğundandır. Gelin, örneğin, dün savaşta ekonomik ve siyasi rantını yitirmek 
istemeyenlerin bu telaşını mahkûm edelim, örneğin, Sayın Meclis Başkanı, bize öğüt vermek 



yerine Meclis Başkanı olarak Askeri Ceza Yasası'nın 148'inci maddesi uyarınca suç işleyen 
bir komutanın siyaset üzerine konuşmasını mahkûm etsin. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Onlar eş başkan, eş başkan. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - O nedenle, biz, insan hakları için, özgürlük için, demokrasi için, 
barış için ve herkesin yaşayabileceği özgür, demokratik bir Türkiye için ant içtik ve andımıza 
da bağlıyız ve bağlı kalacağız. Bunun tersini yapanlar korksunlar. Savaş kışkırtıcıları, 
ayrımcılar, ırkçılar ve otoriter, militer, totaliter rejimden yana olanlar korksunlar çünkü 
halkımız onları mutlaka oylarıyla sandıkta mahkûm edecektir. 

Teşekkür ederim. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Birdal. 

Grup önerisinin aleyhinde Eskişehir Milletvekili Sayın Tayfun İçli. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bu sefer, Barış ve Demokrasi Partisinin grup önerisinin gerçekten aleyhinde konuşmak için 
söz aldım. Her zaman konuşabilmek için, usulen, söz alıyordum. Şimdi de… 

SIRRI SAKIK (Muş) - Zaten lehinde alsan şaşardım. 

HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sana yakışan da bu zaten. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Alacaksınız cevabını. Laf atmayın. Alacaksınız cevabını. 

Değerli arkadaşlarım, BDP grup önerisini birkaç kez okudum acaba yanlış mı algılıyorum 
diye. Diyor ki: "Etnik nüfus yapısının araştırılması." Şok geçirdim. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Niye? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Yani birkaç kez okudum yine şok geçirdim ama 
konuşmacıların burada ifadelerini dinlediğim zaman, olayı bir kültürel zenginlik olarak, bir 
demokrasi mücadelesi olarak anlatıp ona göre kendi düşüncelerini ifade ediyorlar. 

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Siz her zaman şok geçiriyorsunuz zaten. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, özellikle BDP'li arkadaşlara soruyorum: 
Etnik nüfus yapısının araştırılmasını neye göre yapacaksınız? Kafatasına göre mi; dolikosefal, 
brakisefal, ona göre mi yapacaksınız? Peki, kan sayımına göre mi yapacaksınız? DNA'larına 
göre mi yapacaksınız? Beyan esasına göre mi yapacaksınız? 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Bu işi bu kadar sulandırarak herhalde medet umuyorsunuz. 

HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - İnsanlara… 



AHMET YENİ (Samsun) - Dinle, dinle… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Bu kadar faşist bir soru karşısında verecek cevabımız yok. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, geçmişte bunu Hitler Almanya'da yapmış, bölge bölge, 
mahalle mahalle, il il kapılarına kırmızı işaret koymuş. Yahudileri, Çingeneleri, kendinden 
olmayanları yok etmiş. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Bu sizin zihniyetiniz… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - 2010 Türkiye'sindeyiz. Dünya çok büyük acılar çekmiş. 
Geçin 1938'leri, 40'ları… Irak, Kerkük'te, Musul'da, Bağdat'ta etnik kimliğe dayalı nüfus 
sayımları yapıldı. Orada etnik kimlikten dolayı, bu kafatasçı, ırkçı anlayıştan dolayı binlerce 
insanı orada yok ettiler. Avrupa'nın göbeğinde Yugoslavya, demokrasinin beşiği, sosyalizm 
diye konuştuğumuz Yugoslavya'da etnik kimlik nedeniyle Avrupa'nın göbeğinde insanlık dışı 
suçlar işlendi. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Bu ülkede de işlendi. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, illere göre… Bakın, fişlemedir bu, 
fişleme. Konuşmacı, BDP'li konuşmacı dedi ki: "1920'lerde yapıldı." Bu cumhuriyet 29 Ekim 
1923'te kuruldu. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - 27'de yapıldı dedim, 27'de… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - 27'de yapıldı deseniz de, bakın, üniter devlet yapısı. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Atatürk yaparken ırkçı mıydı, mezhepçi miydi? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu ülkede yaşanlar, yaşayan herkesi Anayasa'mıza göre biz 
"Türk" olarak kabul ediyoruz. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Atatürk'ün söylediklerine karşı çıkmak… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli Arkadaşım, senin babanın, atanın anasının kanının ne 
olduğu önemli değil. 

(BDP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar lütfen... Sayın milletvekilleri, lütfen... 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Kiminle... 

HASİP KAPLAN (Batman) - Atıyorsunuz. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, bugün gazetelerde var. Kardelen öğretmen 
diye, Elif öğretmen diye bir öğretmen var. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Böyle gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsunuz. 



HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Kocası Türk kökenli sizin tanımınıza göre, kendi 
ifadesine göre de kendisi Kürt kökenli. Peki, onların yavrucağı hangi kökende? 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Peki, bu ülkede yüz yıllardır Çerkez'i, Kürt'ü, Türk'ü 
evlilikler yapmış, ana Kürt, Türk'le evlenmiş, sonraki çocukları Çerkez'le evlenmiş, sonraki 
çocukları Gürcü ile evlenmiş... 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Ne alakası var? 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - ...sonraki çocukları Fransızla evlenmiş. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Olabilir. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - ...sonraki çocukları Amerikalıyla evlenmiş. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Bu kültürleri yok sayamazsınız. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Peki, siz bunun kan sayımını, bu anlayışınızla, bu 
kafatasçı anlayışınızla neye göre yapacaksınız? (BDP sıralarından gürültüler) Sonra da buna 
"demokrasi", buna ondan sonra "kültür hakkı" diyorsunuz. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, müdahale etmeyecek misiniz? 

BAŞKAN - Tamam, dinliyorum. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Ya deminden beri zırvalıyor. Niye müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN - Arkadaşlar, dinliyorum. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben dinledim. Ben dinledim sizi. (BDP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, dinliyorum, tamam. 

Sayın Ata, tespit ettim. Lütfen... 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, burada "gerilla" diyorsunuz, burada illere göre 
"Kürt bölgesi" diyorsunuz. Bakın, bu Anayasa'ya göre... 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, bu Mecliste kimse bu kadar sorumsuzca 
bulunamaz. 

BAŞKAN - Sayın İçli... 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın İçli, lütfen konuşmalarınızda biraz daha ölçülü davranınız efendim. 



HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ölçülü davranıyorum. Sürekli laf atıyorlar. 

HASİP KAPLAN (Batman) - Niye müdahale etmiyorsunuz? Her şeyin bir usulü var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Hasip Bey, ikaz ettim. Lütfen oturun. Hasip Bey, tamam, ikaz ettim. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Anayasa'mızın 81'inci maddesine göre buradaki 
bütün milletvekilleri yemin etti, ant içti. Bakın, Anayasa'nın 14'üncü maddesi... 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Biz, bu ülkede Türk, Laz, Çerkez istediği zaman 
dilini konuşacak, kültürünü öğretecek, paylaşacak. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bana laf atma! Sus! Otur! 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Irkçılık yapıyorsunuz burada. Irkçılık suçtur. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben seni dinliyorum. Konuşma! Suçsa hakkımda 
işlem yaparsın! 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen… Lütfen... 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Kafatasçılıktır. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Atatürk ırkçı mıydı? 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Burada etnik kimlik sayımı kafatasçılıktır. Bu kadar 
basit. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Atatürk, bu Meclis ırkçı mıdır? Atatürk yaparken ırkçı mıydı? 
Utanmaz adam! 

HÜSEYİN TAFYUN İÇLİ (Devamla) - Kalkarsın cevap verirsin. Kafatasçılıktır. Otur oraya! 
(BDP sıralarından gürültüler) 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Niye müdahale etmiyor musunuz? 

BAŞKAN - Hasip Bey, dinleyelim lütfen... 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan 
demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla faaliyeti biçiminde 
kullanılamaz." Anayasa 14. 

ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Doğru. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Irkçılık da yapılamaz. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli Başkanım, bu önerge Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde işleme alınamaz. 



ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Doğrudur. 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu ırkçılıktır, bu kafatasçılıktır. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sen mi karar vereceksin! 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu Türk milletini fişlemektir. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Senin kafatasçı, ırkçı zihniyetin mi buna karar verecek! 

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bunun adı kültür, bunun adı demokrasi değildir. 

Günlerdir burada "terörist"e "gerilla" denildiğini işitiyoruz. Burada geliyoruz. Bölücü başına 
"sayın" denildiğini düşünüyoruz. Düşünce özgürlüğü ise düşünce özgürlüğü. Bu da benim 
düşünce özgürlüğüm. Bu fişlemedir. Bu ırkçılıktır. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Irkçılık düşünce özgürlüğü değil. 

BAŞKAN - Sayın Karabaş, lütfen… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Tabutta PKK bayrakları, ARNK bayrakları önünde intikam 
yemini etmek bu ülkeyi bölmektir. Anayasa'nın 14'üncü maddesine aykırıdır. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Git, o intikam yemini eden insanları bu ülkeye kazandır, 
kardeşleş o zaman. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Anayasa'nın 81'inci maddesine göre ettiğimiz yemine 
aykırıdır. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Onlarla aynı yerde duracak gücün var mı? Onları bu ülkeyle 
barıştıracak gücün var mı? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu tahammül… Tutanaklara geçiyor, devletin tutanaklarına 
geçiyor. Herkesin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Bunun adı demokrasi değildir. 
Söylediğim gibi, Irak'ta, Kerkük'te, Musul'da, Yugoslavya'da Müslüman din ayrımından, ırk 
ayrımından insanları paramparça ettiler. İşte Irak. 

Beyler, kendimize gelelim, aklımızı başımıza toplayalım. Ağzımızdan çıkanı kulağımız 
duysun. (BDP sıralarından gürültüler) 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sen kimsin ki bana akıl veriyorsun! 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sen kimin adına konuşuyorsun? 

BAŞKAN - Sayın Karabaş… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben kendi adıma konuşuyorum, milletin vekili adına 
konuşuyorum. 



MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Irkçılık insanlık suçudur. Kimin adına 
konuşuyorsun? 

BAŞKAN - Sayın Karabaş, lütfen… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Gelelim bir başka noktaya. İllere göre ayırdınız. "Kürt 
bölgesi" diyorsunuz, "Nüfus sayımı yaptık." diyorsunuz. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sizin zihniyetiniz bu işte, farklılıkları asla kabul 
etmiyorsunuz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - İkiz sözleşmelerden bahsediyorsunuz. İkiz sözleşmelerin ne 
anlama geldiğini bilmiyormuş gibi konuşuyorsunuz. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sizin uyguladığınız bu. Asla sizin düşünceniz bu ülkede 
iktidar olmayacak. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Lozan Anlaşması, azınlık. Bu etnik kimlik azınlık 
yaratmaktır. Bu vatanı kuranlar Lozan'da sadece gayrimüslimlerle ilgili azınlığı kabul 
etmişlerdir, onun dışında bir etnik kimlik, azınlık yoktur. (BDP sıralarından alkışlar) 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Faşizm sizin uyguladığınızdır. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - 1921 Anayasası'nda "Türklerin ve Kürtlerin Cumhuriyeti" 
denilmiştir. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Hiç kimsenin kafatasına göre ulus millet kurulmamıştır. Bunu 
bütün açıklıkla, yüreklilikle söylemek gerekir. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Önce tarihini öğren! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Burada çıkıp belirli görüşleri temsil etmek için durmak değil. 

HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Size ne diyor Lozan? 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sizin soyunuz tükendi! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, biz gençliğimizde hiç kimsenin mezhebine, meşrebine, 
ırkına bakmazdık, biz bunu ayıplardık. O Aleviymiş o Sünni imiş, o Türk'müş o… 

HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sen şimdi aynı ayıbı işliyorsun. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Bu ayıptan zor kurtulursun! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - …ve biz bu ayrımı yapanlara "faşist" derdik "faşist." (BDP 
sıralarından gürültüler) 

SIRRI SAKIK (Muş) - Faşistin ta kendisi sensin! 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Faşizm sizin uyguladığınızdır! 



HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Faşist sensin! Tam senin gibi, örneği ortada! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ayrım yapanlara "faşist" derdik. Onlara "Emperyalistlerin 
uşağı." derdik, kafatasçılık yapanlara. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Biraz daha terfi ettin. Neofaşist olmuşsun sen de. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Şimdi, birileri ırkçılığı ve faşistliği demokrasi kavramının 
içine sığdırmaya çalışıyor. 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Enver Paşa'nın ruhu geziyor! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Faşizm, kafatasçılık, ırkçılık öyle sol düşüncenin içinde 
yoktur. Orada demokrasi de yoktur. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - O yüzden siz bir solcu değilsiniz! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Orada insan hakları da yoktur. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Neonaziler de var, neofaşistler de var bu ülkede. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, bunu çok… 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Enver Paşa'nın, Cemal Paşa'nın ruhu geziyor! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Yani, eller kelepçeli… 

Bakın, bu ülkede insan haklarına aykırı hangi tutum varsa burada bütün milletvekillerinin 
karşı çıkması lazım. Elimizde meri, yürürlükte olan bir Anayasa vardır, kanun vardır. Bu, ister 
adına -tırnak içinde- "Ergenekon" densin, ister "KCK" densin. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Bu Anayasa'yı beğenmediğimiz için, demokratik, sivil bir 
anayasa istiyoruz zaten. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben her ortamda bunu söyledim. 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Bu Anayasa farklılıkları yok saydığı için yeni bir anayasa 
istiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Tuncel, lütfen… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bu insan haklarına aykırılık konusu ayrı bir konudur ama 
masumane… 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - İnsan hakları evrensel… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - …çok kültürlülük, evrensel birtakım kuralları getirip 
arkasında bu milleti bölme, bu milleti birbirine düşürme gibi kavramları… 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Siz bölüyorsunuz, sizin o zihniyetiniz bölüyor. 



H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - …eğer masumane, demokrasi, özgürlük gibi kavramların 
altında sıkıştırmaya kalkarsanız, burada, tabii ki birçok milletvekili bulursunuz ama burada 
beni de bulursunuz, ben çıkar konuşurum. Siz nasıl kendi görüşlerinizi korkmadan ifade 
edebiliyorsanız ben de kendi korkmadığım… 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sen bizden ekmek yiyemezsin, başka kapılara git! Git iktidara, 
başka yerde ara… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sen bırak, bırak… Sen eskiden neredeydin, şimdi neredesin! 
Geç! Öyle laflar atma. (BDP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Öyle laf atmayı siz orada âdet hâline getirdiniz. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Bakanlık yapmışsın, hukukçu olmuşsun… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Kendi inandığınız düşünce varsa çıkıp konuşun… 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Konuşuyoruz tabii, sana mı soracağız! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Konuşuyorsunuz da ama konuşana öyle mahalle kabadayısı 
gibi laf atmayın. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Başka kapıda ekmek yiyemiyorsun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - İnsanlar düşünceleriyle vuruşurlar, değil mi, silahla değil. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sende bir miktar utanma olsaydı… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - İnsan düşünceleriyle vuruşur. 

SIRRI SAKIK (Muş) - …genel başkan adayı oldun bir oy alamadın. Seni kimse ciddiye 
almıyor, seni kimse… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Düşüncelerine inanıyorsun konuşursun. Ben kimsenin… 
(BDP sıralarından gürültüler) 

SIRRI SAKIK (Muş) - CHP'nin eteklerine sığınarak geliyorsun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, ben size sürekli laf yetiştirmekten kendi anlatmam 
gereken konulara… 

SIRRI SAKIK (Muş) - Genel başkan adayı oldun bir tek oy alamadın. Seni kimse ciddiye 
almıyor. 

BAŞKAN - Sayın Sakık… Sayın Sakık… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Yahu bırak! 



SIRRI SAKIK (Muş) - Siktir! 

(Muş Milletvekili Sırrı Sakık, kürsüdeki Hatip'in üzerine yürüdü) 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Aa! Sen kime… 

Sayın Başkan, duydunuz mu? Duydunuz mu? (BDP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Sakık… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Hemen ikaz edin, hemen! 

BAŞKAN - Sayın Sakık… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Küfrediyor Sayın Başkan. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - İç Tüzük 67'ye göre kötü söz hâlinde uyarmanız gerekirdi. 

BAŞKAN - Hasip Bey, Hasip Bey… Sayın Kaplan, lütfen… 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sabahtan beri hakaret ediyorsun. 

(Başkanlık Divanı önünde toplanmalar) 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sen ne dikleniyorsun? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sen beni korkutacağını zannediyorsun değil mi burada? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.37 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Murat ÖZKAN (Giresun) 

----- 0 ----- 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130'uncu Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önceki oturumda milletvekili arkadaşlarımız 
arasında, Sayın Tayfun İçli'nin kürsüden, gündemin belirlenmesi konusundaki bir grup 
önerisinde yaptığı konuşmayla ilgili olarak Sayın Sırrı Sakık'ın yerinden bir kısım ifadelerde 
bulunduğunu ve sonradan da ayağa kalktığını gördük ve o tutanakları da ben getirttim, o 



tutanakları inceledim. O tutanaklarla ilgili olarak, oradaki ifadeleri tabii ki şu anda 
kullanmamız hoş olmaz. Ümit ediyorum ki kullanan Milletvekili de üzüntü duymuştur ondan. 

BAŞKAN - Burada İç Tüzük'ün 160'ıncı maddesinde kınama cezasını gerektiren hâllerden 
bahsederken "Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak;" diyor. Burada 
hakikaten böyle bir yaralayıcı ifade olmuştur, onu belirtiyorum ve şimdi Genel Kurulunuza, 
163'üncü madde gereğince bir kınama cezasını teklif ediyorum. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, bir söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Sakık, savunma talebi yapıyorsunuz. 

Buyurun Sayın Sakık. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; evet, biraz önce gergin bir ortamı 
hep birlikte yaşadık. Yani bu bizim tarzımız… Ve bizim gerçekten reddettiğimiz bir şey ama 
çok uzun bir süre buradan grubumuza yönelerek kafatasçı, ırkçı, faşist… Bütün hayatımız bu 
faşizme karşı, bu ırkçılığa karşı mücadeleyle geçti. Onun için, Hatibin bizi iyi tanımasına 
rağmen sürekli bu şekilde itham etmesinden dolayı hepimiz çok gerildik yani tasvip 
etmediğimiz sözcükler ağzımızdan çıktı. Bundan dolayı Genel Kuruldan, bütün kamuoyundan 
özür diliyorum. Bu bizim tarzımız değil. 

Gerçekten, buradaki araştırmamız, buradaki önergemiz şununla ilgili: Ya, bu ülkede farklı 
kültürler, farklı kimlikler yaşıyor. Bunların çoğulluğu bizim zenginliğimizdir, hep bunu 
söylüyoruz, amacımız bu. Bunu reddedebilirsiniz ama kafatasçı, ırkçı, faşist söylemleri hak 
etmediğimizi düşünüyoruz. Hiçbirimiz, hele hele bu grubun hiçbiri ne kafatasçıdır ne ırkçıdır 
ne de milliyetçidir ve hep de bu kürsüden söylüyoruz. Kan ve gen bağı çok kutsal değil, en 
kutsal bağ duygu bağıdır, bu duygu bağını daha da çok bütünleştirmemiz gerektiğini en çok 
söyleyen bizleriz. Bunu söyleyen bir partiye, bir gruba dönüp "ırkçı, milliyetçi" deyince, evet, 
bazen bizim de kendimizi kontrol edemediğimiz anlar oluyor, bundan dolayı özür diliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Evet, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, İç Tüzük'ün ilgili hükmü gereğince -163'üncü 
madde gereğince- Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık'ın savunmasını dinlediniz. Kınama 
cezasıyla tecziye edilmesini, cezalandırılmasını oylarınıza sunacağım ve kararı siz 
vereceksiniz. 

Kınama cezasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul 
edilmiştir. 

Ümit ediyorum ki bundan sonraki aşamalarda birbirimizi böyle yaralayıcı sözler, ifadeler 
kullanmayız, onun ümidindeyim, zaten ilgili milletvekili arkadaşımız da bunu beyan etmiştir. 

Sayın İçli, sadece bir dakikalık bir ek süreniz vardı. Ben bir dakikalık sürenizi tamamlamak 
için size söz vereyim, sonrasını da belirteyim. 

Buyurun efendim. 



H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Değerli Başkanım, çok saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 
biraz evvel tabii hoş olmayan tartışmalar oldu. Yargıtayın içtihatları vardır, siyasetçi en 
acımasız eleştirilere katlanmak durumundadır. Bu kürsüde çok sert eleştiriler yapılır hakaret 
olmamak kaydıyla. Ben farklı düşünüyorum, siz farklı düşünebilirsiniz ama hiçbir kimsenin 
karşı tarafa küfretme, hakaret etme hakkı yoktur. Kaldı ki ben bu önergenin kafatasçılık, 
ırkçılık olduğunu, DNA testi mi… Önceki konuşmalarımı eğer milletvekili arkadaşlarım takip 
etmiş olsaydı, ben böyle bir yaklaşımın aynı Hitler Almanyası'ndaki, Irak'taki, 
Yugoslavya'daki gibi fişleme anlamına geleceğini, bunun da ırkçılık olacağını söyledim. Ben, 
hiçbir gruba, hiçbir kişiye "ırkçısın" demedim. Ben, üslubumda, kişileri hedef alan, belden 
aşağı vuran hiçbir şekilde üslup kullanmadım. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, yalan söylüyor! 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, bu ülkedeki Kürt kökenli 
vatandaşlarımızla Türk kökenli vatandaşların artık -etnik kimliğini nasıl tanımlarsanız 
tanımlayın- cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bir kalbin iki yarısı gibi kabul ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, Sayın İçli… 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Hemen bağlıyorum. 

Benim görevim ayrıştırmak değil, benim görevim sevgi birliği. Eğer birbirimizi seversek, 
birbirimizi anlarsak bu ülkeyi bu belalardan, terör belasından kurtarabileceğimiz gibi başka 
belalardan da kurtarırız diyorum, hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, daha önce söz talebinde bulunmuştum. 

BAŞKAN - Sayın Ata, biraz önce içeride, ara verdiğimde -ben, gerçi daha önceden 
tutanakları getirtmiştim ama- istemediğimiz bazı olaylar cereyan etti, dolayısıyla oturum 
değişti. Şöyle yapalım -yani bir samimiyet ifadesi orada geçiyor- ben, yerinizden 
mikrofonunuzu açayım çünkü… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkanım, lütfen… 

BAŞKAN - Hayır, şöyle efendim… Arkadaşlar, oturum değiştiği için… Ben o oturumda 
verecektim. Bakınız, zorlamıyorum şartları ama isterseniz, biraz sonra gruplar adına yine 
konuşmalar olacak grup önerileriyle ilgili o zaman konuşunuz. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Bizim söz hakkımız yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Şunu demek istiyorum, bakınız, Sayın Ata… 

SIRRI SAKIK (Muş) - Nedir derdiniz, Osmanlı Bankası gibisiniz bize karşı ya! Burada 
oturmamıza tahammülünüz yok. 



AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, daha sonra da Tayfun Bey konuşurken de söz 
hakkı istedik. 

BAŞKAN - Sayın Ata, bakınız, şeyden… 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sonra da "Niye geliyorsunuz?" diyorsunuz. 

BAŞKAN - Sırrı Bey… Sayın Sakık, lütfen… 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkan, 60'tan verin kısa bir söz. 

BAŞKAN - Şimdi ben size söz vermek noktasına getirdim. Bakınız, öyle çok hakaretamiz 
falan ifadeler yok. Onları herkes… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, biz de usul tartışması açmak istemiyoruz. 

BAŞKAN - Ben şunu diyorum, arkadaşlar, bakınız, geçen oturumlardan birisinde böylesine 
iyi niyetle bir davranışta bulundum ama sonra bir kısım grup başkan vekili arkadaşlarımız 
tarafından tutumumla ilgili olarak, haklı olarak eleştiriye tabi tutuldum. Benim oradaki 
niyetim tamamen iyi niyetli. Bir arkadaşı konuşturdum ama konuşan arkadaşla aynı gruptandı 
ama başka bir grup başkan vekili çıktı, dedi ki: "Bunu neye göre yaptınız?" Şimdi, şunu 
söylüyorum: Yerinizden açıklama fırsatı vereyim ben size, kısa bir… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkanım, aynı oturumda istedik söz hakkını. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, İç Tüzük'ten bahsediyorum, yine beni zorluyorsunuz. Ben ne 
yapayım yani? Ben onu söylüyorum veya biraz sonra… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Siz oturuma ara verdiniz. 

BAŞKAN - Sayın Ata, bakınız, yapma şansım yok. Dediğim gibi, geçmişte böyle bir şeyi iyi 
niyetle ben yaptım ama ondan sonrasında aynı konuda eleştiriye uğradım. Şimdi şunu 
diyorum efendim, yerinizden… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - İç Tüzük'te diyor ki: "Söz hakkı istenir." 

HAMİT GEYLANİ (Hakkari) - Başkan, hiç iyi niyetiniz de yoktu. Gülerek bu çatışmalara siz 
meydan verdiniz. 

BAŞKAN - Sayın Geylani, lütfen efendim. 

HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Bayağı da eğleniyordunuz, gülerek, tebessüm ederek olayları 
siz hızlandırdınız. 

BAŞKAN - Sayın Geylani… Sayın Geylani, haksızlık yapmayın. Bizim herkese söyleyecek 
sözümüz vardır, haksızlık yapmayın. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, biz, önceki oturumda… 



BAŞKAN - Bakınız, söylenen ifadeler meydanda, diğerleri meydanda. Böyle bir şey yok 
arkadaşlar, lütfen… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, biz, bir önceki oturumda… 

BAŞKAN - Âkif'in dediği gibi yani yumuşak başlı isek uysal koyun da değiliz yani lütfen… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkanım, biz, bir önceki oturumda söz talebinde 
bulunmuştuk. 

BAŞKAN - Sayın Ata, benim Türkçem yeterli, ifadem yeterli, ben diyorum ki yerinizden… 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Efendim, İç Tüzük'ü başka yorumluyoruz, onu açıklamak 
istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bakınız, ben size bir şey demiyorum, söyleyeceğiniz ifadelerde bir şey 
olduğunu söylemiyorum ama diyorum ki oturum değişti, yerinizden, açayım konuşun veya 
biraz sonra grup önerilerinin biri üzerinde konuşun, benim dediğim bu. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sevgili Başkanım, siz diğer hatibe de söz verdiniz. 

BAŞKAN - Evet, buyurun. 

Evet, oturumun kapanış nedenini falan biliyorsunuz, açayım konuşun. Ben, sizin konuşmanızı 
engellemiyorum. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Peki, diğer hatibe söz vermediniz mi? 

BAŞKAN - Sayın Ata'nın mikrofonunu açınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Onun kalan süresini verdi. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Yapmayın ya arkadaşlar, kararlaştırdınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Öbürünün kalan süresini verdi çünkü oturum kapandı. 

BAŞKAN - Sayın Ata, buyurun efendim. 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkanım, öncelikle, grup önerisi olarak getirdik çok 
kültürlülük konusunu. Esasında, Meclisimizde, bu Parlamento çatısı altında az önce cereyan 
eden olaylar da gösterdi ki tam da bu konuları konuşmamız gerekiyor, tam da çok 
kültürlülüğü konuşmamız gerekiyor. Çünkü, ortaya konan tahammülsüzlük, esasında 
Türkiye'nin aynı zamanda bir aynasıdır da. 

Evet, bizler hangi koşullarda bu Parlamentoya geldiğimizi biliyoruz. Belki, Sayın İçli de 
bilmiyor olabilir, bunu da hatırlatalım. Evet, bizler asit kuyularına da atıldık, bizler gözaltında 
kaybedildik, yargısız infazlara da uğradık, evimizden, yurdumuzdan göç de ettik ama bugün 
bu Parlamentodayız, bu acılara rağmen bu sorunun çözümünü tartışıyoruz. Konu başlıklarımız 
da var, bunları da Türkiye Cumhuriyeti'nin Parlamentosunda oluşturulacak araştırma 
komisyonlarıyla tartışmak istiyoruz. Çok kültürlülüğü de tartışabiliriz, ana dili de tartışabiliriz 



ve diğer tahammülsüzlük konularını da tartışabiliriz ama aynamız bu, tahammül sınırlarımız 
bu, birbirimize karşı saygı sınırlarımız bu ve biz, Türkiye'den, birbirine karşı saygı 
bekliyoruz, birbirine karşı sevgi bekliyoruz, aynamız budur. 

Aynı zamanda, Sayın Başkanım, ilk oturumda, evet, biz, söz talebinde bulunduk ve Sayın 
Hatip, Sayın İçli, o kürsüden dönüp, "Kafatasçısınız, siz ırkçısınız, faşistsiniz." grubumuza 
yönelik söyledi ve ben sizden o aşamada da söz hakkı talep ettim ve "Lütfen, Hatibi uyarın." 
dedim. Sayın Başkanım, bir uyarınız da söz konusu olmadı. Kendisinin de mutlaka bir disiplin 
cezası alması gerekiyor ve bu Parlamentodan özür dilemesi gerekiyor. Bu konuda tarafsız 
olduğunuza olan inancımı korumak istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ata. 

Eğer o olaylar olmamış olsaydı ben o gerekçeyle de size söz verecektim. O hususta, 
tarafsızlığımız konusunda yani hakkın, hakikatin ortaya çıkması konusunda bir endişemiz 
yoktu ama maalesef olaylar böyle gelişti. Ondan, olaylardan ve gelişmelerden üzgün 
olduğumu da ifade etmek isterim ama orada yani tarafsızlığımı ihlal edecek bir husus yoktu, 
bir kasıt yoktu. Hakikaten de verecektim, size de karşılıklı olarak ifade etmiştim. 

BAŞKAN - Evet, şimdi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir. 
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