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7. Seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısının 1.
Birleşimi yapılan yoklama neticesinde çoğunluğun olduğu görülerek toplantı Meclis Belediye
Başkanı Remzi AYDIN tarafından açıldı.
GÜNDEM

:

1- Ülkemizin birliğine, beraberliğine, milletimizin bütünlüğüne ve devletimizi ele
geçirme girişimine karşı milletimiz darbenin karşısında durmuş ve kanlı
darbe girişimini engellemiştir. Eyüp Belediye Meclisi olarak tek yürek, tek
vücut darbeye karşı gereken cevabı vermek.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Öncelikle herkese hoşgeldiniz diyorum. Bugün bildiğiniz gibi herkesi Olağanüstü
meclis toplantımıza çağırdık. Sizler de sağolun toplantımıza, davetimize icabet ettiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi gurubu burda, Ak Parti gurubumuz burda. Aynı zamanda
meclisimizin burda olmayan siyasi partileride davet ettik sağolsunlar Milliyetçi Hareket
Partisi Temsilcisi ve Saadet Partisi Temsilcisi de burda. Yine İlçemizde seçilmişlerden
Muhtarları da davet ettik onlarda burdalar, Yine Sivil Toplum Kuruluşlarını da davet ettik
onlarında temsilcileride buralarda. Ben herkese öncelikle Hoşgeldiniz diyorum, sefalar
getirdiniz diyorum.Çok teşekkür ediyorum Bu duyarlılığımıza ortak olduğunuz için. Daha
doğrusu aynı duyarlılığımızı aynı çatı altında gösterme fırsatı erdiğiniz için arkadaşlar.
Arkadaşlar öncelikle bugünkü toplantımızın sebebine geçmeden önce kısaca tek
gündemde toplandığımızı ifade ediyorum. Öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
toplantımıza başlayacağız, ardından Meclis Başkanı olarak ben, sonrasında siyasi parti
temsilcileri isterlerse görüşlerini ifade edecekler, daha sonrada isteyen arkadaşlarımız olursa
onlara da kısa bir söz hakkı vereceğiz zaman elverdiği ölçüde. Ardından da toplantımızı
bitereceğiz. Burdan herkes görüşlerini ifade etme fırsatı bulacak, genel anlamda toplantımız
bu şekilde ceryan edecek. Öncelikle 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan menfur olaylarda
hayatını kaybeden şehitlerimiz insanlarımız adına bir dakika saygı duruşu ve ardından istiklal
marşı okumaya davet ediyorum.
Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra toplantı devam etmiştir.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten tarihi birgün yaşıyoruz. 15
Temmuz Cuma gecesinden itibaren yaşananlar malumunuz. Milletin iradesini tanımayan,
milletin iradesine saygı göstermeyen haydutların bir avuç kendini bilmez densizin vatan
hainlerinin yaptığı kalkışmanın etkilerini yaşıyoruz hep beraber yaşıyoruz. Eyüp, bütün
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türkiye bütün ülkemiz tıpkı burada olduğu gibi toplumu oluşturan siyasi görüş farklılıklarda
olsa ya da farklılıklar başka farklılıklarda olsa tüm toplum kesimlerinde gerçekten ortak bir
duruş sergiliyor. Bundan dolayı sizlerin nezdinde sizlerin karşısında tüm Milletime teşekkür
ediyorum Eyüp Belediye Başkanı olarak. Esasında belki daha doğrusu tabii ki bizim
Milletimizden beklediğimiz bizim Milletimize yakışan budur diye düşünüyorum. Haksızlıklar
karşısında kendi hukukuna saldırılar karşısında esasında milletimiz her zaman tavrını
göstermiştir. Onların da açıklamalarına gireceğim inşallah. Tabii darbe hiç kimsenin arzu
etmediği, etmeyeceği bir şey. Maalesef bu kültürü henüz özünsememiş az da olsa insanlar
mevcut. Ülkemizde bu anlamda çok talihsiz örnekler var maalesef. Yani yaş da çok müsait
değil ama, özellikle 1961, 1971, 1980 yılları ve 28 Şubat 27 Nisan gibi benzeri olayları
maalesef yaşadık ve bu olaylardan sonra da toplumda siyasi anlamda hukuki anlamda kültürel
anlamda, ekonomik anlamda ve toplumun diğer yaşamlarının her anlamda esasında nasıl
olumsuzluklar yaşandığı, toplumun ileriye gidemediği, gelişemediği ve sorunların daha da
büyüyerek aslında devam ettiğini belki geçici süre üstünün kapatılmış olduğunu yaşadık
bunları biliyoruz. Dolayısıyle darbelerin savunulacak hiçbir yanı olmadığını hepimiz iyi
biliyoruz diye düşünüyorum. Bu anlamda bu cümleleri söylüyorum. Tabii, ülkemiz farklı
siyasi iktidarlarda olsa bir şekilde elhamdülillah ayakları üzerinde duruyor ve durmaya da
devam ediyor. Burda çok siyasi münazaraya girmeyeceğim ne yeri ne zamanı bunun. Ben
diğer siyasi parti temsilci arkadaşlarımında aynı yaklaşımda olacaklarını biliyorum. Şimbi bu
gerçekten birlik olma zamanı ki onu yapıyoruz özellikle üç gündür, dört günden beri. Tek ses
tek yürek olarak ayyıldız bayrağın altında yaşamaya arzu etmiş isteyen onu savunan herbir
fert refleks ile konuşma ve hareket etme günü olduğu için tüm arkadaşlarımızın
davranacağına eminim. Bende o şekilde düşünüyorum ve davranıyorum. Öyle davranmak
gerektiğini düşünüyorum. Elbetteki ufak da olsa farklılıklarımız olacak siyasi
mücadelelerimizi yapacağız ama biliyorum ki her birimizin siyasi mücadelesi yine bu
ayyıldızlı bayrağın devletimizin milletimizin ülkemizin dimdik durması sağlam durması ve
daha da ileriye gitmesi adınadır. Bu anlamda hiçbir kaygımında olmadığını özellikle
söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii cuma gecesinden beri hepimiz yaşıyoruz inanılmaz
hikayeler inanılmaz olaylar yaşıyoruz gerçekten ben hep duyardım hep okurdum. Yani
1960”larda şu oldu, 1970”lerde şu oldu babalarımızdan büyüklerimizden 80 askeri darbesini
kısmen öğrenciyken yaşadık. Daha sonra post adlandırılan darbeyi yaşadık ama tabii en son
15 Temmuzda ve sonrasında yaşadığımız süreç daha farklı. Yani gerçekten bir tipik darbe
kalkışması ve bir Belediye Başkanı olarak bu darbeye şahitlik ediyoruz Daha yaşımız tekamül
etmiş durumda. Dolayısıyla olayları daha bilincil ağızdan daha net ve belki sorumluluk belki
de insanlar olarak daha farklı açıdan yaşıyoruz. Bu anlamda gerçekten tarih yazıyoruz tarihi
yaşıyoruz aynı zamanda ve inanıyorum ki, gelecek nesillere kendimizi bırakacağımız çok
ilginç çok kıymetli tecrübeler oluşturuluyor diye düşünüyorum bu yaşağımız şeylerin. Ben
olayın bulunmasından Cuma gecesi saat 10 civarında zannediyorum haber geldiğinden
itibaren sürekli içersindeyim. Diğer arkadaşlarımızla beraber ilçe başkanımızla beraber diğer
belediyedeki yakın çalışma arkadaşlarımızla beraber özellikle. Emniyetimizle görüşerek
gerekli tedbirleri kararlaştırdık ve talimatları verdikten sonra, il binamıza gittik çünkü orada
buluşmamız görüşmemiz toplanmamız için talimat aldık, gittiğimizde birkaç arkadaşımızla
beraber, il binamızın askerlerce çevrilmiş olduğunu gördük. Orda konuşmalarımızda asker
komutanlarınla, biz buraya talimat aldık Genelkurmaydan Buranın güvenliğini sağlamak
üzere giriş ve çıkışlara izin vermiyoruz şeklinde bir cevap aldık. Tabii bu cevap doğru bir
cevap değildi. İsmail abi de ordaydı, beraberdik. Esasında bu tabii niyet mazhar altına almak
idi. Kontrol etmekti. Ve gittikçe binlerde insanlar akın akın geldi. Binlerce insanımız partili
partisiz ben biliyorum. Hatta başka partili insanlarda gördüm sokaklarda, yollarda. Onlara
2

teşekkür ediyorum buradaysa da birkez daha. İnsanımızın tüm insanımızın duyarlılığını
yansıtmaları açısından ve orda çok şükür bir can kaybı olmadan çünkü ciddi bir uğraşlar oldu
mücadeleler oldu. Erlerimizin ağladıklarını gördüm. Ne yaptıklarını belki bilmeden
getirmişlerdi. Hepiniz duymuşsunuzdur, tatbikata gidiyoruz demişler, PKK’ya bomba atmaya
gidiyoruz demişler, vs vs.... anladıkları zaman pişman olanları gördüm, ikilem yaşayanları
gördüm, ellerinin ve bacaklarının titrediklerini gördüm, gözlerini bizden kaçırdıklarını
gördüm, başlarını eğdiklerini gördüm, bunları tabii muhakkak sizlerde yaşadınız ve
duymuşsunuzdur. Hala da devam edecektir bu tip anlatımlar. Ama subaylarının da özellikle
bazılarının bu duyguları yaşadıklarını gördüm ama bazılarının da gerçekten çok katı
olduklarını gördüm ve yaşadık. Zaten insanlarımız şehitlerimiz bunlardan dolayı oldu. Halen
de bunlarla ilgili zaten basınada yansımalar oluyor. Evraklar belgeler ortaya çıkıyor. Bu
anlamda belki de vereceğimiz onlarca örneğimiz olabilir arkadaşlar. İl binamızda kontrolü ele
aldıktan sonra uzun mücadeleden sonra havaalanına yöneldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın
oraya geleceğini haber alınca ve kendisi de buraya davet edince havaalanına girmeye çalıştık
ama yollar kapalıydı. Bir müddet yürüdükten sonra yararak yollarımıza devam ettik. O süreç
yaklaşık bir saat birbuçuk saat sürdü zannediyorum çok da zamanı bilemiyorum ama o
yolculuk esnasında, o serüven esnasında inanın hiçbirşey düşünmedim. Hayatımdan hiçbir
şekilde endişe etmedim. Hatta çok samimi Bir şey söyleyeyim; Belki de belediye
başkanlığımın bu akşam itibariyle biteceğini aklıma getirmedim değil. Ama tabii biz çok
hesap yapan bir insan değiliz. Olmamız lazım. Kadere teslim olmuş olmamız lazım. Ve
abdestimizi alarak çıktık yola. Aynen bu şekilde vakii oldu arkadaşlar. Dolayısıyle giderken
de aynı düşüncelerdeydik. Yolda, yol üzerinde yaşlı amcalarla karşılaştık, sakallı. Yaşlı
teyzelerle karşılaştık inanın çok samimi söylüyorum yürümekte zorlanıyorlar zor yürüyorlar
ama inanılmaz bir gayret inanılmaz bir anlayıştı bu. İnanın böyle Bir şey görmedim
arkadaşlar. Çocuklar gördüm, gençler gördüm, kadınlar gördüm, genç kızlar gördüm ve inanın
toplumun her kesiminden insanlar vardı her kesiminden. Belli oluyor zaten kendini belli
ediyor ama ortak bir paydaydı bu. Havaalanına giriyorlardı. Bunlar Ak partili değillerdi
inanın. Çok samimi ifade etmeye çalışıyorum. Mesele zaten parti değildi. Bundan dolayıda
İnanılmaz motive oldum, inanılmaz mutlu oldum. Orda çünkü hiçkimse hiçkimseye Bir şey
sormuyor soramıyor, ellerinde Türk bayraklarıyla beraber havaalanına gidiyorlar. İradelerine
sahip çıkıyorlar, geleceklerine sahip çıkıyorlar, geçmişlerine tabii ki sahip çıkıyorlar. Bu
zamana kadar ki kazanımlarını, yürüyüşlerini devam ettirmek istiyorlar, doğru olduğuna
inandıkları kendileri, milleti ve ülkesi adına doğru olduklarına inandıkları kazanımları koruma
adına yürüyorlardı. Tabii arkadaşlar ben çok fazla aslında konuşmak istemiyorum, ya da çok
konuşmak istiyorum ama açıkçası bir konuşma metni hazırlayamadım, hazırlamak istedim
ama hazırlayamadım. Belki böylesi daha iyi, ben daha sonra bir toparlama konuşması yaparak
orda belki unuttuğum söylemem gereken şeyleri söylemeyi planlıyorum. Ben bu açılışı
yaptıktan sonra tüm siyasi parti temsilcilerine ve bütün misafirlerime tekrar teşekkür
ediyorum hoş geldiniz diyorum ve sözü İktidar Partisi temsilcisi Ak Parti İlçe Başkanınmıza
vereceğim, ardından Ana muhalefet Parti Temsilcilerinden CHP temsilcisine vereğim,
ardından mecliste seçilmemiş olanlardan MHP ve SP temsilcilerine söz hakkı vereceğim
arkadaşlar. Buyrun sayın başkan,
Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman AYKAÇ:
Değerli Belediye Başkanım, değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, değerli meclis
üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, kıymetli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değerli
halkımız bende hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum, meclis toplantımızın hayırlara
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vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyorum. Gerçekten bu
geçmiş olsun dileklerimi söylerken, belki Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir birliktelik
ortaya konmuş oldu. Az önce Belediye Başkanımızında ifade etmiş olduğu gibi bir ortak
paydamız ki bu halkın iradesine kendi iradesine sahip çıkması ortak paydamız. Bu anlamda
tabiiki öncelikle halkımıza hakikaten teşekkür ediyorum. Ve bu bağlamda başlangıçtan
itibaren siyasi görüşü ne olursa olsun düşüncesi, fikri ne olursa olsun hükümet kim olursa
olsun Cumhurbaşkanı kim olursa olsun hiç buna bakmaksızın yollara düşen ve tankların
karşısına ve silahların namlusunun ucuna göğsünü siper eden canını ortaya koyan ve
bağlamda dediğim gibi halkımıza ve özellikle tabii siyasi partilerimizin her birine teşekkür
ediyorum. Bu gerçekten tarihi bir gündü. Kaderde böyle bir günü yaşamak varmış. Bazen
bizim şer bildiklerimiz deriz ya hayıra dönüşür ve gerçekten buda böyle oldu. Hiçbirimizin bu
haftaya yönelik düşünceleri yoktu aslında. Böyle bir planımız yoktu. Meclisimizi tatil etmiştik
biliyorsunuz. Ama böyle bir kaderi ilahi bizi birbirimizi bir araya getirdi. Herbirimizin belki
bu hafta ile ilgili değişik planları vardı. Şehiriçi şehirdışı işle alakalı vs. Ama kader böyle
tecelli etmiş oldu. Tabii ben sözlerimin bu kısmında anlamlı olduğunu düşündüğüm bir
ifadeyi kullanarak bu teşekkürden sonra aslında devam etmek istiyorum. Evet Milleti
bombaladılar, fakat Yunanistan”a kaçtılar. Bu gerçekten çok anlamlı. Ben teşekkür
konuşmamdan sonra bu cümleyi özellikle seçtim. Yani milleti bombaladılar ondan sonra da
Yunanistana kaçtılar. Bende doğrusu son dört günden beri asla dinlenme uyku olmadığından
buraya gelmeden önce on dakika hazırlama imkanı oldu. Ama zaten herşey doğal gelişiyor,
çok da böyle siyasi bir düşünce ile bakış açısı ile hareket etmiyoruz. Şu anda da etmiyeceğim
bunu ifade edeyim. Ama bu ifade gerçektende çok anlamlı diye düşünüyorum. Dolayısı ile
şehit kanları ile sulanan bu topraklarda ne kaçacakları bana göre ne de yatacakları yeri var.
Meclisi bombaladılar aslında aynı zamanda milletin iradesini bombaladılar. Milletin alın teri
ile biriktirdiği kazançlarından oluşan onlarla temin edilen F16 larla milleti bombaladılar. Yine
milletin emekleri ile alınan tanklarla milleti ezdiler. Dolayısıyla bu bağlamda aslında bu
tankların karşısına çıkarak, şehadeti göze alan ve şehit olan halkımız var. Böyle bir halkın
ferdi olmak bize gerçekten ömür boyu yeter. Bu halinin içinde olan, hem pratikte olan hem de
gönül olarak destekleyen herkese de ömür boyu bu utanç yeter. Dolayısıyla çok şükür yani
gerçekten bu manada bu milletimiz geçmişte olduğu gibi tarihe not düşecek bir davranış
ortaya koydu. Bununla her birimiz aslında gurur duyuyoruz. Tabii bu arada bu mücadeleyi
bütün halkımız olarak herkes olarak ortaya koyarken sözlerimim başında ifade ettim siyasi
mülahazat olarak söylemiyorum, ama burda devlet başkanımızında bir atıfta bulunmak
istiyorum. Malumunuz Cumhurbaşkanımız 1994 tarihi itibari ile siyasette İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Ve günden bugüne kadar, şu ana kadar bu ülkeye
yapmış olduğu, hizmetleri ben başlıklar itibari şu anda saymaya kalksam öyle zannediyorum
ki, takdir edersiniz bir hafta aralıksız bunları okumuş olsam burda belki bir hafta da bile
anlatamayız. Ben hizmet anlamında söylüyorum. Ama ben inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımız
bunların çok daha ötesinde bir hizmet yaptı bu ülkeye. Bu da geçmişte darbeler olduğunda
şapkasını alıp gidenler gibi yapmayıp, darbeye direndiği için hem bu ülkeye bence en büyük
hizmeti yaptı. Hemde bütün dünya halklarına ben büyük hizmeti yaptı diye düşünüyorum. Bu
benim kanaatim. Dolayısıyla bugünde zaten biliyorsunuz, çağ açıp çağ kapatmakla bilinen bir
millettir. Bu millet gerçekten bu özelliğini bana göre bir kez daha ortaya koydu. Ve 15
Temmuz 2016 tarihi itibari ile bence bu millet yeni bir çağı kapattı. Yeni bir çağ açtı. Bunu
çok samimi olarak söylüyorum. Siyasi mülahazata, bir slogan bir motivasyon falan için
söylemiyorum. Burda her birimiz birbirimizi az çok tanıyoruz. Bana göre gerçekten belki
tarih kitaplarında örneği işte, Fatih Sultan Mehmetin İstanbulu fehettiğinde o ankiler bir çağın
açıp kapanması ile anılacaklarını bilmiyorlardı. Ve inanki şu andakiler de öyle. Şu andaki
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toplum Türk milleti, Türk milleti diyorum dikkatinizi çekiyorum. Bu Türk Milletinin
içerisinde her türlüsü var. Kürdü, Türkü Lazı, Çerkezi herkesi var. Dünya milletinden her
kesim var. Ben zencileri de gördüm yolda yürürken çünkü. Yani her milletten insan var. ve
İnanın ki bu manada bu Türk Milleti yeni bir çağ açmıştır. Oda kendi iradesine nasıl sahip
çıkılacağını ortaya koymuştur. Biliyorsunuz son yüzyılda güçlü olan haklı oluyor idi ve
maalesef İkinci Dünya savaşından sonra kurulan bu emperyalist düzen güce dayalı, hakkın
üstün olduğu değil, üstün olduğu olanın, silah gücü üstün olanın güçlü olduğu, söz sahibi
olduğu bir dünya kuruldu. Dolayısıyla bence bu manada bir çağ açılmıştır diye düşünüyorum.
Yakın tarihimizde biliyorsunuz askeri darbeler oldu, Ortadoğu”da oldu, en son Mısır”da oldu
ve bu manada Türk Milleti bana göre yeni bir çağ açmıştır. Ne olursa olsun kendi iradesine
sahip çıkılırsan özgür kalırsın. İzzetinle yaşarsın ortaya koymuş oldu. Bu bence herşeyin
üstünde olduğu birşeydir. İnşallah ileriki tarihlerde hep beraber yaşadığımız sürece bunu
müşahede edeceğiz diyorum, Bu dünya tarihinde bir kırılmadır diye düşünüyorum.
Dolayısıyle bu konuda aslında söylenecek çok söz var. Burda ki diğer konuşmacı
arkadaşlarımızda tabii ki kendi görüşlerini ifade edecekler. Dolayısıyle en doğrusu bu
kalkışma karşısında canını siper edip şehit olan hem askerlerimize hem emniyet
mensuplarımıza ve özellikle halkımızın tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.
Yakınlarına başsağlığı diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Tabii gerçekten dün
Eyüp Sultan” da bize gelen bilgilere göre söylüyorum iki tane Eyüp Sultanda oturan sivil
vatandaşımız var, bir tane de gazimiz var. Ben dün hem şehitlerimizi Milletvekillerimiz,
Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Meclis üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Az önce
Başkanımızda anlattı. Yaralı olan gazimiz ayağından kurşun yemiş, diyor ki, bu ne ki diyor
ayağımıza bir kurşun yemişiz yani, biz diyor özgürlüğümüze sahip çıktık tabiiki bir bedeli
olacak. Hiç farketmez diyor, gene olsun yine aynı şeyi yaparım. Bu tabiiki, geçmişte
kahramanlık öyküleri anlatılırken yazılırdı falan bizde okurduk. Ama gerçekten biz çağımızın
kahramanlarını görmüş olduk böylece. Keza bir şehidimizin dün evine gittiğimizde, iki tane
evladı var. Onlar şimdi olayı duyunca, sokaklara çıkılması lazım kanaatine varılınca iki tane
oğul bir tane baba yola çıkmışlar. Baba ben İstanbul Büyükşehir Belediyesinin oraya
gidiyorum, sizler diyor vatan caddesinde sıkıntı varmış, herhangi bir yönlendirme yok. Herkes
kendisi doğal bir şekilde kendisine yol haritası çiziyor. Bir müddet sonra Vatan
caddesindeyken evlatları ambulans geçiyormuş ordan bir bakıyorlarki babası. Böyle
enteresan bir durum. Dolayısıyle hakikaten demekki yürekli olunduğu zaman ne top tüfek
hiçbirşey fayda etmiyor. Geçmişte aslında biz bunu defalarca ortaya koyduk. Bu toplum
olarak Bu milletin çocukları olarak biz defalarca ortaya koyduk aslında. Çanakkalede ortaya
koyduk, bir sürü tarihte okuduğumuz kadariyla araştırdığımız kadarıyla ortaya koyduk.
Dolayısıyla hamd olsun diyorum gerçekten. Rabbime şükrediyorum. Tabii bir güzelliği de
burda ifade etmek istiyorum. Oda şu. Şimdi tabii yaklaşık beş altı gün önce. Facebook ta
paylaşım gördüm. Birisi Çanakkaleyi ziyaret etmiş. Çanakkalede işte dünyanın değişik
yerlerinden, Balkanlardan, Suriyeden, Ortadoğudan, Bağdattan, Iraktan, Gazzeden orda
şehitlerimiz var hepsini yanyana fotoğraflamış bende duygulanmıştım doğrusu o fotoğrafı
görünce. Tabi, Urfalı bir üniversiteli bir arkadaşım beni aradı, bu süreçte özellikle. Dediki ya
böyle böyle bizde sokağı çıktık. Yanımızda Suriyelilerde vardı, ya siz ne geliyorsunuz diye
sorduk, ya ne demek siz bize sahip çıktınız, vatanımızdan çıkmak zorunda kaldığımızda sahip
çıktınız, tabii ki şimdi bizde size sahip çıkacağız, geçmiştede sahip çıkmışlardı. Bence bu da
çok sevindirici bir şey bu kıymetlerimize değerlerimizi de bu vesile ile bence hatırlattığı için
15 Temmuz bana göre çok anlamlı. Bu ülkenin çocukları her zaman zorda kalındığı zaman,
yardıma ihtiyacı olduğu zaman bir araya geliyor. Dolayısıyle bence bu özelliğimizi bir kez
daha gözden geçirip, burda bulunan siyasi partilerin, tabii burda bulunmayıp yine bu direnişe
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karşı olan siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Bence bu özelliğimizi bir kez daha ortaya
koymamız lazım. Yani suni olarak aramıza sokulan ayrık tohumlarını tekrar gözden
geçirmemiz lazım. Çünkü biz bize kaldığımız zaman gerçekten bizim bu ülke olarak hem
huzur içinde yaşama ortamımızda hem de özgürce, bu dünyada özgürce bir ülke olmamız
adına en büyük kıymetimiz bence bizim bu değerlerimizden gelen kendi medeniyetimizden
gelen ortak paydamıza sahip çıkıp dışardan birbirimize düşünme taktikleri karşısında bunu
ortaya koymamız lazım. Burda tecrübeli siyasetçilerimiz var. Bu Türkiye için gerçekten çok
hizmetleri geçen abilerimiz var meclis salonun içerisinde. Belki birgün bir oturum yapıp veya
bir ortamda onları dinlemekte fayda var. Geçmişte sağcı-solcu diye bir takım şeylerle bizi
bölmeye çalıştılar. Aynı üniversitede can ciğer kuzu sarması olan insanlar birbirine düşman
oldular. Bunlar çok suni şeylerdi. Çünkü dört-beş nesil önce atalarımız Çanakkalede kucak
kucak toprağa düşmüşlerdi. Biz bunu düşünmemiz lazım. Bugünüde bence bir milat olarak
kabul edip aynı şekilde nasıl bir zulüm karşısında bir araya gelip CHP lisi, MHP lisi, SP lisi
diğer bütün partilerimiz , bütün parti olmayan görüş ve fikir akımları hepsi inanki bir araya
geldiler, Çanakkalede bir araya gelindiği gibi. Bence bu 15 Temmuz bir milat olmalı.
Birbirimizi daha çok sevmeliyiz, birbirimizin daha çok kıymetini bilmeliyiz, böyle
yaklaşılırsa zaten bizi engelleyecek herhangi bir şey yok. Kendi içimizde bir bütün
olduğumuz zaman inanki başaramayacağımız hiçbirşey yok. Bunu zamanında yaptık ve bunu
yaptığımız zaman Dünyada biz sanatta öne, en ileri geçtik teknolojide en ileri geçtik, kültürde
en ileri geçtik, Bilimde en ileri geçtik, bunu yaptığımız zaman yaptık, dolayısıyle aynı şeyi bir
daha yapabiliriz. Bence bu çok önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyle hakikaten solcusu,
sağcısı, ülkücüsü, kürdü, köylüsü herkes burda göğsünü siper etti. Bu zulme karşı birkez daha
toplumumuza halkımıza teşekkür ediyorum. Ama sözlerimi bitirirken bir parantesi açmak
istiyorum doğrusu, o da Belediye Başkanımıza ve İsmail Hakkı Turunç abiye ikisine bir
parantez açmak istiyorum oda şu. Şimdi ben olay ilk olduğu zaman ilçede odamda çalışma
yapıyordum. Yarınki çalışmalarımla alakalı. Saat dokuz buçuk civarındaydı. İl Mahalli
toplantısına katıldım ordanda ilçeye geldim. Yarınki çalışmalarımı yapmak üzere planlama
yapıyorum iken bir delikanlı elektronik mühendisi. Yeni nesili biliyorsunuz sosyal medyayı
kullanıyor yoğun bir şekilde bizde kullanıyoruz ama zamanımız yetmiyor onlar kadar,
Süleyman abi ya twitter de birşeyler görüyorum asker köprüyü kapattı falan, duydunmu abi
dedi. Dedim yok, haberim yok. Hani ben bomba ihbarı mı Bir şey mi oldu acaba dedim ilk
aklımıza o geldi doğrusu. Neyse bir taraftan internetti açıyorum falan filan orda da asker
masker lafı geçerken pat diye başkanımız aradı, dedi ki böyle böyle acil buraya gelin bütün
teşkilatı buraya davet edin. O zaman anlaşıldı ki bir darbe girişimi var. Bende hemen Belediye
Başkanımızı aradım, Belediye Başkanımıza dedim ki ben oraya geçiyorum, beraber geçelim
oraya. Tabii eyüp tarafı kapatılmış hemen soldan çıkacağız, yola kesmişler ama kimin
kestiğini bilmiyoruz, yanımdaki arkadaşım dediki ordan gidelim dedi sizi tanırlar dedi,
dedimki herkesin tanıması bize fayda getirmeyebilir, sağdan gidelim. Tabii geçmişte bir takım
tecrübelerimiz var bu konuda. 28 Şubatta tabii bayağı bir tecrübelerimiz oldu. Dolayısıyle
sahadan hızlı bir şekilde ilimize ana yollardan ulaşmış olduk. Benden birkaç dakika önce
Belediye Başkanımızda riayet etmiş. Baktım ki yakın birşekilde birebir yakın temas halinde
bir şey anlatıyor. Yaklaşık 15-20 kişi var tabii ki ilk gittiğimiz anda İsmail Hakkı Turunç
abide ordaydı ve ben dolayısıyla herhangi bir makam endişe taşımaksızın bir gelecek endişe
taşımaksızın hemen oraya intikal eden hemen askerlere ben Eyüp Belediye başkanıyım diye
kendini tanıtıp lafa girmesi bence takdire şayan bir hareket diye düşünüyorum. Ve ordaki
İsmail Hakkı Turunç abide o andaki kitleye karşı provakasyonlar oldu, ateş açıldı, askerler
çatıya konumlandı o arada bir sürü hadiseler oldu Allaha hamd olsun çok büyük olaylar
gerçekleşebilirdi ama çok şükür Bir şey olmadı. İsmail Hakkı abi ordaki söylemleriyle
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tecrübeleriyle, yönlendirmeleriyle tabii büyük katkı sağladı. Dolayısıyla ben Belediye
Başkanımızın bu hesapsız kitapsız hareketinin takdire şayan olduğunu düşünüyorum ve alkış
rica ediyorum kendisine. Evet ben hepinize tekrardan geçmiş olsun diyorum, İnşallah
geleceğimizin daha güzel olacak diyorum. Teşekkür ediyorum.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Sayın Başkanımız çok teşekkür ediyorum. Tabii böyle bir alkış açıkçası
beklemiyordum ama ben bu alkışları bütün Eyüp halkına adına üzerime alıyorum. Çünkü
bütün Eyübü temsil eden bir insanım bunu kişiselleştirmekten ziyade hepimizin ortak
gayretleri hepimizin çabası var, bir anlamda Eyüp Halkına adına teşekkür ediyorum ve
üzerimize alıyorum değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar şimdi yine ana muhalefet
partisi adına CHP “mizin temsilcisi ilçe başkanımızı dinleyeceğiz buyrun.
CHP İlçe başkanı Sinan AKÇİÇEK:
Sayın Başkan, değerli İlçe Başkanı arkadaşlarım, kıymetli meclis üyelerim ve çok
kıymetli muhtarlarım ve Eyübün sivil toplum örgütlerim. Tabii ben yaş olarak 1981
doğumluyum. Yaşım itibari ile ilk defa bir darbeye tanık oldum. İlk defa kanlı ve faşist bir
darbede toplumun nasıl gerildiğine tanık oldum. İlk 28 Şubatla tanıştım. O zaman
üniversitede öğrenciydim. Solcu bir öğrenciydim. O zamanki vesayette üniversitelerdeki
başörtüsü zulümüne karşı nasıl direndiyse solcu öğrenciler, bugünkü zulüme karşıda solcu
öğrenciler bugünkü darbeye karşı solcular aynı şekilde direnmeyi bildiler. Aslında buraya
gelirken üç aşağı beş yukarı neler söyleyeceğimi çok iyi biliyordum. Birşeyler yazmayı
hedefledim ama sayın belediye başkanınında ifade ettiği gibi az da olsa darbe sevicelerine
karşı Bir şey yazmak istedim. Onlara hitaben birşeyler söylemek istedim. Saat dokuz gibi biz
burdan çıktık havaalanına gittik daha ortada hiçbirşey yok genel başkanımızı karşılamaya
havaalanına gittik. Saat dokuzbuçuk on civarı bu olay patlak verdi. On buçuk gibi genel
başkanımız havaalanına indiğinde tanklar havaalanı girişini kapatmıştı. Bir saate yakın bir
süre içerisinde havaalanında mahsur kaldık. Haliyle genel başkanımızın oraya indiğinden
haberleri yoktu. Bir yol bulup bir şekilde genel başkanımızı güvenli bir yere taşımamız
gerekiyordu ve o araçta genel başkanımızın ifade ettiği Allah hepimizin yardımcısı olsun.
Çünkü darbenin sağı solu olmaz. Bugün bu darbe gerçekleşmiş olsaydı, bugün bu seçilmişler
bugün bu mecliste konuşmuyor olacaktı. Bugün bu darbe olmuş olsaydı bugün bu Süleyman
AYKAÇ”ta, Sinan AKÇİÇEK”de, Aylin YIRTICI, İlker ÇİFTÇİ”side aynı şekilde ceza
evinde olacaktı. Belediye başkanımızda aynı şekilde. Bütün siyasi partilerin ilçe başkanları da
şu an derdest edilmiş, göz altında olacaklardı. 15 Temmuz darbe girişimini mizansel diyenler
var, bu senaryonun sahneye konulduğunu düşünüyor, özetle Erdoğan ve ekibinin bir darbe
girişiminin gerçekleşeceğini bilmelerine rağmen bu darbe girişiminin kendilerini
güçlendireceği için örgütlenmesini izin verdikleri iddia ediliyor. Darbe girişiminin ardından
her konuyu tartışacağımızı düşünürdüm de böyle bir iddianın gündeme getirileceğini ve ciddi
ciddi insanlar tarafından tartışma konusu yapılacağını düşünmezdim. Bunun tek cümle ile
saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlü bir sözü ünlü bir yazarın bazılarının kötümserliği,
kayarcılığı, paranoyası anlaşılmaz. Tarih bir mücadele bir kukla gösterisi değil. Sözünün
altının bir kez daha çizmekte fayda var. Kukla gösterisi değil, içinde şekillendiğimiz ve
darbecilerin de kendilerince şekillenmek istedikleri bir tarih. 15 Temmuz gecesi yüzlerce
insanımız şehit edilirken, binlerce insanımız şehit edilirken, mizansel diyenler, mizansel
kansız mı olmak zorunda sorusunu sorarak bu darbeyi kasıtlı olarak engellenmediğini iddia
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edenler, çaktırmadan darbenin devirmek istediği Erdoğan”ın darbenin mimarı olduğunu
söylemek istiyorlar. Hepimiz kuklalarız, milyonlarca insan kukla, darbeciler kukla, ordu
kukla, o akşam ölenler, şehit olanlar kukla ve bir tane kukla yöneticisi var o da Erdoğan.
Bunlar itibar edilmemesi gereken görüşler. 15 Temmuz bir darbe girişimiydi. Aynı zamanda
tüm siyasi tarihinin en kanlı darbe girişimiydi. Darbecilerin okuduğu bildiriyi ilerici bulanı
bile gördük. Darbeciler bölücü bir bildiri yazmak zorunda değiller. Hepinizi keseceğiz başlıklı
bir bildiri hazırlamazlar. Darbecilerin de kitlesel meşruluk kazanmak gibi bir derdi vardır ve
darbe bildirilere her zaman bir kitlelere seslenir. Türkiyede en merkezi şehirlerinde savaş
jetlerinin estirdiği bir terör, meclisin bombalanması, Erdoğanın kaldığı otele bir saldırıya
uğraması, Boğaz köprüsünde sivillerin üzerine defalarca ateş açılması, gerçekleştirmek
istenen bir darbenin çok kanlı bir darbe, darbeler tarihinin en kanlı bir sayfalarından birisi
olduğunu gösteriyor. Darbenin mizansel olduğunu düşünenler, böyle bir darbemi olur mu diye
söylüyorlar. Öncelikle bir şekilde planlanmış bir darbeydi ama asıl özelliği erken bir darbe
olmasıydı. Öne çekilmiş nasıl yaklaşırsanız yaklaşın darbenin tökezlemesinin bir nedeni erken
olması. Bu darbenin hem sistemli hem de telaşlı bir şekilde başlamasınıda açıklıyor. Bugün bu
darbe mizansel diyenlerde örtü gücünü buradan alıyor. Darbeciler erken davranıp başarısız
olduğu için mizansel darbe başarılı olsa mizansel diyenlerde, bizlerde soluksuz kalacaktık.
Önce darbeye koşulsuz karşı çıkmadan birlikte hareket etmek mümkün değil. Önce darbeye
hayır diyenlerle yürüyeceğiz. Darbeye karşı göğsünü siper edenleri aşağılayanları beraber
yürümek mümkün değil. Arap halkını diktatörlükleri devirme girişimini en iyi ihtimalle,
ABD”nin oyununa gelmekle suçlayan aynı kafa bugünde darbeye göğüs geren öldürülen
insanları aşağılıyor. Kitlelerin attığı sloganları, onları harekete geçiren motivasyonları
begenmiyor. Darbeye karşı bir kitle hareketi bizlerin belirlediği sloganlar değil de, AKP
liderlerinin domine etmesinin ürünü olan sloganlarla sürdürdüğü için darbe karşıtı harekete
mesafelenmek bu hareketi etkilemek şansınında sonsuza kadar terk etmektir. Kitle harekete
içinde sağ sol, diğer kitleler var diyorum darbe karşıtı. Gösterilerin bütün kitlemeyi tam olarak
suçlamak kitle hareketinden hiçbirşey anlamamak demektir. Bu darbe erken başladığı için
yanıldı. Ordunun bütününün yanına çekemediği için yanıldı. Ama bu darbe herşeyden çok
tankların üzerine çıkan kitlelerin azmi nedeni ile yenildi. Darbeye amansız karşı çıkanların
yapması gereken ana tartışma şimdi ne yapılacağı olmalıdır. Darbeye karşı sokaklara çıkanları
aşağılama pozisyonuna düşmekten iyidir. Haliyle böyle bir yazı yazmak istedim. Farkındalık
yaratmak istedim. 28 Şubat sürecinde üniversitede solcu olarak nasıl direndiysek, başörtü
zulmüne karşı o zamanda savunduysak İnsan Hakları ihlali olduğunu, temel hak ve
özgürlükler ihlali olduğunu savunduysak bugünde aynı şekilde az da olsa darbe sevicilere
karşı bir cevap vermemiz gerekiyordu. Bizim partimizin hazırlamış olduğu darbeye karşı bir
bildirimimiz var. Bütün Meclislerde Türkiyenin her yerinde bugün bu bildiri okundu.
İzninizle partimizin kamuoyununa açıklamış olduğu bildiriyi okumak istiyorum. Türk
silahları kuvvetleri içindeki bir cuntanın parlementer demokrasimize yönelik darbe girişiminin
lanetliyoruz. Türk ordusunun üniformasına ve onuruna yakışmayan tutum içindeki bu gruba
karşı siyaset kurumu, milletvekillerimiz ve milletimiz bu tutuma karşı çıkmıştır. Parlamenter
bürokrasimizin birikimizin yarattığı demokrasi kültürü bu darbe girişimini başarısız kılmıştır.
Her türlü darbe ve kalkışmalara karşı halkın demokratik direnme hakkı kutsaldır. Parlementer
demokrasinin yarattığı tarihsel birikimi gücü ile halkımız darbeye karşı direnme hakkının bir
örneğini vermiştir. Bu alanda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada asker sivil ayrımı
yapmaksızın her türlü darbe girişiminin vesayetine ve şiddetine karşı olduğumuzu ifade
ederiz. Siyasi partilere önümüzdeki dönemde çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Benzeri
olaylarla bir daha karşılaşmamak için siyasi partilerin öz eleştiri yapması bir zorunluktur.
Darbeninin başarısız kılınmasında, tüm baskılara rağmen özgür ve bağımsız kalma iradesini
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kaybetmeyeni ayrıca takdir etmek lazımdır. Önümüzdeki görev darbecilerin hesap vermesi.
Toplumsal normalleştirmenin sağlanması ve demokrasinin güçlendirilmesidir. Türkiyenin
saygınlığı açısından hesaplaşma süreci sadece ve sadece hukuk sınırları içerisinde
yürütülmelidir. Darbeciler tüm işbirliklerince birlikte hukuk düzeni içinde yargı önünde hesap
vermelidir. Hesap sorma süreci ve soruşturmaları anayasa ve hukuk dışına taşıyıp bir cadı
avına dönüştürmek anayasayı ihlal eden darbecilerle aynı konuma düşmektir. Soruşturmalarda
özellikle sorunu olanla olmayanları ayırmak, sorunlulardan hukuk sınırları içinde hesap
sormak, bundan sonraki normalleşme ve demokratikleşme sürecinin selameti açısından büyük
önem taşımaktır. Soruşturmalar intikam ve tasfiye fırsatı gibi görülmemelidir. Öte yandan
hukuk devletinin gereği olarak er ve erbaşlara dönük iç girişimlerininde aynı şekilde
soruşturulmalıdır. Siyaset kurumu ve devlet organları halkın kutuplaştırılmasına,
kışkırtılmasına çatışma potansiyelinin tahrik edilmesine tüm Silahlı kuvvetlerinin düşman gibi
gösterilmesine dönük her türlü girişim ortamlarını ortadan kaldırmakla sorumludur.
Ülkemizin geleceği tam demokrasidedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün siyasi partilere
çağrımızdır. Güçlü bir parlementer sistem ve özgürlükçe demokrasi için her türlü çabayı
göstermeye hazırız. Buda bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Olayların olduğu gün su salonda
hepimiz askerlik yaptık. Hepimiz bu dönemi yaşadık. Ablalarım var, bacılarım var, çocukları,
eşleri kardeşleri muhakkak askerlik yapanlar vardır. Er veya Erbaş, özellikle erler emir
kuludur. Bize emir verildiğinde ne yapacağımızı bilmeyiz emre itaatsizlik edemeyiz. Oldu mu
yaparız ama, güya bu emri verdiren bütün sorumluların bütün üstlerin, işin içinde kim varsa
sivil asker hiç farketmez en ağır şekilde hukuk sistemi içerisinde mutlak surette
cezalandırılmalıdır. Biz bu darbeyi atlattık. Bu darbenin sorumlularına gereken cevabın sert
şekilde verilmemesi bundan sonra ki darbecilerinde önünü açacağını unutmamak gerekir.
Ama erlere karşı yapılan, tabii ben bunu söylerken şunu ifade edeyim o anki toplum
psikolojisini yönetmek çok kolay değildir, halkın üzerine uçak savar uçak mermileri ile
sıkıldı, tank topları atıldı. Belki bir çoğunuz görmüşsünüzdür, ya da görmediniz bilmiyorum
ama ben izlediğim görüntülerde dehşete düştüm. Kobra helikopterlerle insanların tarandığına
şahit oldum ve o mermilerin zırhlı araçların deldiğini ben çok iyi biliyorum. Bir insana
geldimi insana neler yapabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Bu görüntülere ben tanık oldum.
Evimin üstünde o jetler geçerken Eyüp semalarında ürkütücü sesleri bıraktığında binamdaki
AKP”lisi, MHP”lisi, CHP”lisinin bir anda korku ile aşağıya inip bodrum katlarına
sığınmasına tanık oldum. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin insanların sokaklarda darbeye
karşı direnmelerine tanık oldum. İnşallah bir daha bu tarz şeylerle mevlam bizi sınamaz. Bu
tarz olaylarla bir daha bizi sınamaz. Bu bakımdan bu kanlı ve faşist darbe girişiminde şehit
olan yurttaşlarımıza askerimize polisimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum
ve yine aynı şekilde gazi olan, yaralı olan bütün yurttaşlarımıza Allahtan şifalar diliyorum. Bu
mecliste bize bugün sağlayan Belediye Başkanına, aynı şekilde bu duyarlılığı gösteren bütün
siyasi parti temsilcilerine ve muhtarlarımıza ve Eyüpteki seçilmiş bütün kadrolara ayrı ayrı
teşekkür ederiz. Bundan sonraki bütün demokrasi düşmanlarına karşı da aynı birlikteliğin
devam edeceğini bilmenizi istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Teşükkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet Milliyetçi Hareket Partisi adına ilçe
başkanını kürsüye davet ediyorum. Buyrun sayın başkanım.
MHP İlçe Başkanı Aydın YIRTICI:
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Sayın Belediye başkanım çok değerli arkadaşlarım, öncelikle aziz şehitlerimizi
rahmetle ve minnetle anıyorum ruhları şad olsun. MHP her türlü demokrası dışa arayışa ve
tavıra karşı ve tavırlıdır. Demokrasiyi askıya alma, milletini iradesini yok sayma, Ülkemize
yapılacak büyük hata ve ihanettir. Türk milleti her seferinde darbelerin yıkım ve sonuçlarını
acı bir şekilde görmüştür. Hiçbir kalkışma kabul edilemezdir. Milletimizin sağduyulu olması
ve soğukkanlı olarak hareket etmesi lazımdır. Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamaz. Allah
hepinizi korusun ve yüceltsin saygılar sunarım.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Teşekkür ederiz bu temennilerinize sayın başkanım kısa ve öz. Sayın İlçe Başkanımız
SP İlçe Başkanı İlker ÇİFTÇİ buyrun sayın başkanım.
SP İlçe Başkanı İlker ÇİFTÇİ:
Muhterem Belediye Başkanım, kıymetli İlçe başkanlarım ve değerli meclis üyelerimiz
hepinizi saygı ile selamlıyorum. Gerçekten 15 Temmuz akşamı çok büyük bir tehlike atlattık
millet olarak. Adeta direkten döndük. Benim hala aklım almıyor hala. Bu ülkenin meclisi
bombalanıyor. İşte halkına silah yağdırılıyor bombalarla. Genelkurmay Başkanları
alıkonuluyor ve hala daha bunu vatanseverlik adı altında böyle birşeyler yapmaya çalışıyorlar.
Cenabı Allah bizlere böyle acılar böyle sıkıntılar inşallah yaşatmasın. Ama tabii sevindiğim
meselelerden bir tanesi birlik ve beraberlik içinde olmamız bizlere hakikaten çok mutlu etti bu
anlamda. Geçmiş dönemde tabii ben hazırlıksız gelmedim. Hatıram geldi bu salonu görünce.
Amerika bu ikiz kulelelere saldırı yapıldığında ben o dönemde askerdim. Askerler
televizyonu açtık bakıyoruz işte terör saldırısı olmuş ikiz kulelere saldırılmış belli amerika
ırak”a girecek bahane arıyor. Aynı şekilde amerika ordan geçerse Türkiyeye gelirde saldırır sa
süt emen bebekler var işte ırzlar var namuslar var vs. askerler arasında böyle konuşmaya
başladık. Tabii askerler arasında çok ciddi bizim böyle görüş ayrılıklarımız vardı. Eğerki
dedik Amerika gelir Ankara”ya Eyüp Camiisi”ne, Fatih Camii'sine postallarınla girerse bütün
askerler AK partisiyle, CHP liyse sağcısıyla, solcusuyla kalktık böyle birbirimize sarıldık
ağlaşmaya başladık. Elhamdüllillah memleket olarak, millet olarak bizde bu ruh var. Bu ateşi
söndüremeyecekler diye düşünüyorum. Tabii 2017 yılı içerisinde de tehlikeli süreçler
beklediği de bazı çevreler tarafından söyleniyor. Örneğin Amerika'nın eski dışişleri bakanı
vardı, şöyle dedi 22 sene içinde Ortadoğu'da 22 tane ülkenin haritası değişecek bunların
içinde Türkiye de var demişti. Böyle bir zor süreçlerden geçiyoruz. Birlik beraberliğimizin
daimi olmasını ben rabbimden diliyorum. Tabiiki, bu ırkçı emperyalizmin vatanımıza göz
koyanların toprağımıza bayrağımıza göz koyanların hesaba katmadıkları Bir şey var
kalbimizdeki iman ve taşıdığımız direncimiz. Süleyman başkanımızın dediği gibi hani o
İstanbul fethi ve Çanakkale savaşları eskilerde kalmış gibi o hatıralarda falan ama sanki
mesele biraz daha ciddiye bindiği zaman tekrar o hatıraları vatan severlik ile ilgili
fedekarlıklarımızı yapabileceğimizi millet olarak bir kez daha gördüm. Allah hepinizden razı
olsun. Bu konuşmalara vesile olan sayın başkanıma ve değerli İlçe başkanıma hepsine
teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Değerli arkadaşlar siyasi parti
temsilcilerimizin konuşmaları sona erdi. Onun dışında söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz
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vereceğim. Zannediyorum Muhtarlarımız adına muhtarlarımızı temsilen birlik başkanımız
dernek başkanımız Rami Cuma Mahallesi Muhtarı sayın Gürol BİRKARDEŞLER buyrun
sayın muhtarımız,
Rami Cuma Mahalle Muhtarı Gürol BİRKARDEŞLER:
Öncelikle Olağanüstü toplanan mecliste biz muhtarlara da yer ve söz hakkı verdiği için
sayın Eyüp Belediye Başkanımız Remzi AYDIN”a teşekkür ediyorum. Söz alanlarada
şükranlarımı sunuyorum. Ve tüm mecliste yer alan bu güzel insanlara da selamlarımı
saygılarımı sunuyorum. Ben fazla lafı uzatmayacağım Ulusca zor günlerden geçiyoruz. Burda
mecliste eksiksiz var olan kişileri gördüğüm zaman birliğin beraberliğin dostluğun
arkadaşlığın tek yürek tek millet olduğunu çok rahat görebiliyorum. Belki küçük simgelerle
ifade edebiliyoruz arkasına baktığımızda büyük bir toplumu, büyük bir kitleyi ifade ettiğini
çok rahat görebiliyoruz. Nerden görebiliyoruz televizyonlardan gazetelerden. Ülkemizin bir
çok merkezlerinde hiçbir şekilde parti , renk, dil, din, yaş, açık ve kapalısı belki ateisti bile
vardır belki de dinsizi de vardı. Hepsi tek bir amaç için orda bulunuyorlardı. Ülkemiz için.
Ülkemizin hepimizin çok rahat üç beş on tane gördüğü bayrağın altında yıllarca yaşadı ve
yaşamaya devam ediyor ve edecekde. Bu bayrağın kontrolü 09.15 ile 24 arasında çok kolay.
Öyle başka bir zihniyetin altında girmesi çok kolay değil arkadaşlar. Ben 21.15’te
televizyonda gördüm. 24.00’te de birçok aşamaların kaydedilerek başarısız olduklarını şahit
oldunuz hepiniz. Bu bayrak oraya kolay çıkmadı kontrol da başkasının altına çok kolay
geçemeyeceği gibi bundan böyle de geçmeyecek. Bu millet ülkemizin hemen hemen her
noktasında bu yapılan örf, idare, ihtilal, devrim, darbe adıbirçok insanlara farklı adlediliyor.
Çok güzel adı olsaydı bütün dünya darbe ile yönetilirdi, çok güzel Bir şey olsaydı seçim
olmazdı, çok güzel Bir şey olsaydı tek bir yönetim şekli ile yönetilir ve insanlar bu şekilde
yaşamaya mahkum edilirdi. O zaman işin içinde özgürlük olmazdı, demokrası olmazdı,
cumhuriyet olmazdı, şu olmazdı bu olmazdı. Ahıra kapatılmış insanlar gibi yaşar giderdi.
Buda insanlığın fıtratına ters. Profili düşük katsayısı ulaşmamış olan insanların bir şekilde
darbe yapma amacı ile geldiği zaman bu huzuru bu güzelliği kimsenin bozmaya hakkı yoktur.
Fazla lafı uzatmayacağım. Söz verildiği için çok teşekkür ediyorum. Bayrak bizim ülke bizim.
Kimse yukarlardan, Amerikalardan uzaydan şöyle bu Türkiyede neler oluyor diye kimsenin
seyretmesine izin vermeyeceğiz inşallah saygılar.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka söz hakkı talebi Eyüp Belediye meclis
üyemiz İsmail Hakkı Turunç bey'den geldi buyrun.
Meclis Üyesi İsmail Hakkı TURUNÇ:
Sayın başkan ve değerli arkadaşlarım özellikle hepinize saygılar sunuyorum. 15
Temmuz'da yaşadığımız darbe girişimi alakalı çok şey söylenebilir. Ben yaşım itibari ile 1960
darbesinde sekiz yaşında idim. Ama bu darbeler insan hayatında veya insan haklarına
darbeler, tecavüzler hiç unutulmayacak kadar derin izler bırakır. Sekiz yaşında çocukken dahi
Beyazıt Meydanı'nda dolaşan tankların Fevzi Paşa caddesinde dolaşan tankları hala aradan
kaç yıl geçmiş olmasına rağmen unutmadım. 1980 darbesi, o muhtıralar ve derin izlerini
unutmadık ve biliyoruz. Bu son darbe teşebbüsü ile alakalı çok şey söylenebilir. Ben öncelikle
burada meclis çatısı altında dün Büyükşehir de önemli bir tavır sergiledik. Bu ülkede etnik
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kimliklerimiz efendim mesleklerimiz siyasi efendim kimliklerimiz farklı olmasına rağmen
Türkiyenin geleceği ile alakalı ortak payda adına çok ciddi bir duruşu önce tabii siyasi
partilerimizin genel başkanlarımızın ortak bir deklarasyonu ile, o aşağıya kadar il ve ilçe
meclislerine kadar indi. Bugünde Türkiyenin efendim bir çok ilçelerinde bir kısım bugün bir
kısım da yarından sonra bir araya gelerek genel başkanların Türkiyenin geleceğine yönelik
ortak payda adına beraber atacağı adımlar adına duruşları bize örnek teşkil etti. Ben buraya
uzun uzun darbeyle alakalı ayrıntılara girmeyeceğim. Çünkü değerli siyasi parti temsilci
arkadaşlarım kendi bakış açılarından çok güzel bir şekilde dile getirdiler. Şunu ifade etmek
istiyorum, bazen bir musibet, bin nasihattan evladır derler, ejdat bunu tecrübeyle yaşamış ve
tecrübeyi dayanan çok önemli bir hayat düturu.Eğer bundan bir ders çıkarırsak yalnızca
bundan bir ders çıkarırsak yalnızca darbecilerle efendim siyasi iktidarın ve devletin belli
kurumlarının ders çıkarırak burdan belli adımları atması ile kalmaması lazım şurda bir araya
geldiğiniz gibi dört tane siyasi partinin temsilcileri var burda. Ben arzu ediyorum ki, Türkiye
ortak paydasında siyasi kimliklerimiz farklı olabilir, farklı yönetim anlayışları ortaya
koyabiliriz bu doğaldır demokrasinin gereğidir. Burda demokratik mücadelemizi verirken
Türkiye ortak paydasında atılacak adımlarla alakalı beraber durmamız kadar elzem Bir şey
yok. Bu manada her konuşmacının dile getirdiği hususların altına belki kullanılan kavramlar
farklı ama çok rahatlıkla ben 43 yıllık siyasetin içinde olan kendime görede bir bakış olan bir
insanım. Diğer arkadaşlarımında bakış açılarına saygı duyuyorum. Ve bütün konuşmalarda
ifade edilen bakış açılarına ve mantığa ve Türkiyenin geleceği alakalı ifade ettiklerin şeylerin
altına cani gönülden imza atıyorum ve yürekten kutluyorum bu bakış açılarından dolayı.
Keşke bunu yaşamasaydık. Ama insanın kaderinde keşke diye Bir şey yok yani, Allah öyle
takdir etmiş bunu yaşadık. Bundan ders çıkarmalımıyız çıkarmalıyız. Bugün Türkiye
ölçeğinde sayın başkanlar yine bir araya geldiler, il düzeyinde farklı birliktelikler var. Eyüpte
siyaset yapan arkadaşlar olarak siyasi kimliklerimiz yine kendi değerlerimiz açısından
sürecektir, devam edecektir. Ama ben dört siyasi parti ilçe başkanımı bir arada hazır
görmüşken kardeşlerim benim bir arzum ve isteğim var. Eminim ki, muhtarlarımız da sivil
toplum kuruluşlarımızda, meclis üyesi arkadaşlarımızda buna canı gönülden katılacaktır. En
azından bu belkide Türkiye'ye de örnek olur. Üç ayda bir siyasi parti temsicileri başkan
arkadaşlar bir araya gelsinler, hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Ne burada CHP bu darbeye
müdahil olmuştur, ne MHP ne SP ne de AK parti. Biraz önce sevgili kardeşimizin ifade ettiği
gibi efendim işte AK parti darbe yapmış gibi söylemlerle, efendim benim en yakınımda olan
adam Tayyib Erdoğan darbe yapacakmış bilmem ne yapacakmış diye o kadar akılsız adamki,
30 yıldır siyasi kader birliği yapmış olan arkadaşlarını vurulacak, böyle bir şey olur mu
arkadaşlar. Bu akıl tutulması gibi bir şey. Dolayısıyla bir araya gelmekte fayda var. Üç ayda
bir İlçe başkanları arkadaşlar hiçbirşey yapmasalar bu ülkenin çocukları olarak birbirlerinin
ellerini sıksalar bir sabah kahvaltısında günaydın deseler, hayırlı günler deseler, efendim
geleceğimize yönelik güzel temennilerde bulunsalar, Eyüp'ün geleceği ile alakalı projelerden
bahsetseler, eminimki birilerinin oyununa gelmemiş oluruz. Bu işin arkasında biliyoruz ki
emperyalist güçler var. Slogan gibi söylemek istemiyorum. Dünya'da yüzlerce ihtilalin
arkasında CIA var. CIA müdahil olmadığı bir ihtilal yok veya ihtilal teşebbüsü yok, yok.
Efendim orada bir tane sümsük bir adam oturmuş, binlerce generali,binlerce askeri, binlerce
bürokratı dizayn etmiş. Kusura bakmayın öyle akıllı bir adam değil. Bizde öyle ahmak
değiliz. Dün cumhuriyet çocukları değiliz biz, 3. Dünya ülkesinin çocuklarıda değiliz. 16 tane
imparatorluk 16 tane devlet kurmuş şu veya bu şekilde yıkılmış ama yeniden devlet olacak
birikimine sahip genlerinde böyle bir birikimi olan bir ejdadın çocuklarıyız. İngilterenin,
Amerikanın, Almanyanın, Fransanın, emperyal ülkelerin müdahil olduğu sümsük din adamı
gibi göstererek bizi yeniden dizayn edecek, bilmem ne yapacak. Az önce bir kardeşim
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söyledi, işte 22 yıl içerisinde şu kadar genişleme olacak, ben iddia ediyorum kimsenin
toprağında gözümüz yok ama, Türkiye Cumhuriyeti kendi sınırlarına, misaki milli sınırlarına
sahip çıkacak, ve belki de gasp edilen, o zulüm altında kalan ülkeleri de kurtarmak adına
farklı gelişmeler ve farklı şeylerde olacaktır. Kerkük de musul da Lozan anlaşması ile alakalı
o gizli maddelerin çoğu şu veya bu şekilde biliniyor, dolayısıyla bu manada bize düşen ben
tekrar Eyüp te ilçe başkanlarınında dördüde pırıl pırıl kardeşlerim siz dördünüz bir araya
gelirseniz bizim için örnek teşkil edersiniz. Ama ayrı durduğunuz takdirde fiziken ayrı
durduğunuz takdirde zaten bizi manüpüle eden, herbiri siyasi grubun üzerine farklı algılar
oluşturan yapılar var, bu yapılardan dolayı uzak dururuz. İşte dün sokağa beraber çıktık,
tankların üzerine beraber çıktık, niye bu ülkenin ortak paydası adına. Ayrım yapmıyorlar,
Suriyeye, Somaliye, Bosnaya ayrım yapmadılar, yakinen biliyorum. Bosnaya yapmadılar. Ali
İzzet Begoviç ile beraber onlar orda mallarına canlarına tecavüz edilirken, katledilirken öbür
tarafta, ben bu işlere karışmıyorum, Begoviç’e hiçde sempati duymuyorum diyen insanların
malıda canıda namusuda gitti. Burda da aynı şekilde yapacaklardı. Dolayısıyla, siyasi
kimliğimiz farklı olabilir, yönetim anlayışımız farklı olabilir, olsun oda demokrasinin gereği.
Burası Kuzey Kore falan değilki, tek tip elbise, tek bir mantıkla ülke yönetilsin. Yok öyle Bir
şey. Biz demokrasinin, parlementer sistemin burdaki siyasi parti arkadaşlarımızın durdukları
noktaların doğru bir nokta olduğunu düşünüyoruz, birbirimize muhtacız eleştiriye açığız,
haklı yapıcı tenkitlere açığız, onun ötesinde bir araya lütfen gelelim. Tekrar ifade ediyorum.
3. kez tekrar ediyorum önemini vurguluyorum, siz bir araya gelmezseniz kusura bakmayın,
biraz önce CHP arkadışımızın dediği gibi geçin sıraya dediklerinde de dün bir kahvaltı için
ülkenin geleceği ile alakalı bir araya gelmeyenleri afedersiniz, bir tane başçavuş gelir dizilin
sıraya der. O zaman bakarız birbirimize. Ya arkadaş ne oldu falan ne yapalım nasıl
kurtaracağız falan dün özgürken kurtulmak adına, bu ülkede güzel şeyler yapmak adına bir
araya gelmemişken birileri sıraya getirir. Bizi gönüllerimiz ve gönül dünyamızdaki
zenginlikler ve Türkiye ortak paydası bir araya getirmesi lazım. Amerikanın talimat verdiği,
İngilterenin dizayn ettiği darbeciler bizi bir araya getirirse kusura bakmayın o zaman herşey iş
işten geçmiştir. Tekrar ifade ediyorum. Dört ilçe başkanıma burdaki o güzel düşüncelerinden
dolayı saygı duyarken, ben canı gönülden arzu etmek istiyorum böyle bir davete de temsilci
olarak katılırız yoksa dört güzel kardeşimiz bir araya gelin Eyüp Türkiye'ye örnek olur diye
düşünüyorum. Darbesiz demokratik kurallar içerisinde mücadele veren ülkenin geleceğine
yönelik güzel şeyler yapan insanların olduğu bir coğrafyada yüzyıllarca yaşayan bir ülkenin,
Türkiye Cumhuriyetinin yaşaması temennisi ile hepinize saygılar sunuyorum.
Meclis Başkanı Remzi AYDIN:
Evet çok teşekkür ediyoruz. İsmail beye. Başka arkadaşlar söz hakkı talebi var mı?
Yok galiba. Evet, yani burda öz itibariyle maksat, arzular ifade edilmeye çalışıldı. Esasında
çok konuşmaya da gerek yok çünkü biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Gözlerimizle
vücutlarımızla, hissiyatımızla anlaşıyoruz. Tabii bunların belli ölçüde sözlerle ifade edilmiş
olması da gerekiyordu. Oda ifade edilmeye çalışıldı. Gerçekten millete zor günlerden
geçiyoruz dendi doğru. Ama biz milletçe zor günlerden daha öncede çok geçtik. Bunun sayısı
örnekleri var. Hep bunları söylemek istemiyorum. Ama hep şunu gördük. Tarih burda
kayıtlara geçirmiş zaten, ama birlik beraberlik içerisinde bu zor günleri hep birlikte atlattık.
Ben bugünde zor günlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Ve bu iyileşmenin, bu düzelmenin
devam edeceğine inanıyorum gerçekten, bu anlamda aslında 15 Temmuz darbe teşebbüsünü
demokrasiye saldırı, milli iradeye saldırıyı, bazı arkadaşlarımız kara bir gün olarak ifade
ediyor doğrudur, ama ben şöyle de bakılabileceğini düşünüyorum, 15 Temmuz aslında Türk
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demokrasi tarihi açısından bana göre bir altın sayfadır bu bağlamda, bir kazanım olarak da
görebiliriz değerli arkadaşlar. Çünkü gerçekten tarihte eşine az rastlanabilir bir kahramanlık
örneği verdi milletimiz. Darbecilerin tahayyül edemediği, hesaplayamadığı ölçüde demokratik
bir refleks ortaya koydu. Canını malını ortaya koyarak buna karşı duruş ortaya koydu Türk
Milleti ve inanılmaz şaşırdılar inanılmaz sirkülas oldular adeta. Ve bu darbeye karşı koymanın
ilginç özellikleri var, ben 15 Temmuz'da ve sonrasında yaşanan olayların aslında milletin
devleti ile beraber kendisine kast eden şer güçlere karşı bir refleksi olarak okuyorum. Tasvip
ediyorum. Yani millet kendisine karşı yapılan darbeyi, devleti ile birlikte el ele vererek,
birlikte bir karşı koyuş ortaya koydu. İlginç bir olay yaşandı. Çünkü baktığımızda gerçekten
Emniyet güçleri inanılmaz bir mücadele ortaya koydular, müftülüklerimiz kendi çapında
çalışma ortaya koydular, medya inanılmaz bir çalışma ortaya koydular millet adına, darbeye
karşı koyuş adına ve belediyeler iş makineleri ile çöp kamyonları ile kışlaların önlerini
kapatma ile yolları kapatma ile ve daha birçok kurum bir anlamda gerçekten hiçbir hesap
yapmadan canı ile ortaya koydular, tabii bütün bunların arkasında milletimiz vardı arkadaşlar.
Milletimiz iradesine sahip çıktı kaderine sahip çıktı ve hiçbir hesap yapmadan biraz önce
ortaya koyulan örneklerle ifade edildiği gibi, bu süre içerisinde darbecilere karşı koydu. Bu az
rastlanır bir örnektir. Bu anlamda da 15 Temmuzun ben dünya tarihine literatürüne geçtiğini
düşünüyorum. Tabii millet, devlet elbirliği ile işbirliği ile bu karşı koyuşu dediğim gibi
kazanım olarak görmek lazım çünkü, ben öncelikle bu karşı koyuşun milletimizde zaten var
olan demografik reflekslerin kuvvetlendirdiğini düşünüyorum, niçin var olan demografik
refleks diyorum, biz aslında değerli arkadaşlar demokratik refleksleri isteyen, arzulayan onları
barındıran bir milletiz. Birkaç örnek vereceğim müsaade edersiniz, 1960 darbesinden sonra
yapılan ilk genel seçimleri o zamanın Adalet partisi kazandı. Bana göre darbenin mağduru
iktidar partisiydi o zaman ve Demokrat Partinin devamı olan bir partiye milletimiz teveccüh
etti. Benim kanaatim bu. 1973 seçimlerinde CHP kazandı arkadaşlar neden? Çünkü 1971
darbesine karşı tek karşı çıkan lider o zaman Bülent Ecevit'ti ve onun partisine milletimiz
yöneldi. 1980 darbesinden sonra 1983 seçimlerini malum Anavatan Partisi kazandı çünkü
neden? 1980 darbesinin ürünü olan MDP yerine millet bizzati işaret etme yerine tam tersi
onun karşısındaki sivil partiyi tercih etti. 28 Şubattan sonra ilk genel seçimlerinde yine yeni
bir parti, sivil bir parti AK partiyi millet tercih etti. 27 Nisan darbe teşebbüsüne karşı çıkan
partiyi destekledi. Bu hadise karşısında, yani bütün bunlar örnek vermek gerekirse de,
milletimizin parti ayrımı gözetmeksizin, darbelere karşı çıkan kendi iradesini önceleyen, ya da
kendi iradesinin tecelli edeceğini inandığı partilere seçimlerde yöneldiğini gösteriyor.
Dolayısıyla bunları şunun için söylüyorum. Hafızalarımızı tazeleyelim ve gelmek istediğim
nokta şuydu. Gerçekten milletimizin demokratik refleksleri mevcut arkadaşlar. Bundan gurur
duymamız lazım. Bu demokratik refleks 15 Temmuz'da bir kez daha tecelli etti. Sandıklarda
tecelli eden demokratik refleks şimdi sokaklarda tecelli etti. Böyle bir fark olduğunu
düşünüyorum. Çünkü daha önce böyle bir fırsatı olmamıştı halkımızın, ama 15 Temmuz'da
buldu. Daha önce küçük birkaç olaylarda olduğu gibi. Yine, 15 Temmuz'da, bugün burada
olduğu gibi milletimizin değişik kesimlerinin bir araya gelmesini vesile olduğunu
düşünüyorum. Bu anlamda da bir kazanım. Yine bir araya gelerek kenetlenmemize vesile
olduğunu düşünüyorum bu anlamda da bir kazanım olarak düşünüyorum 15 Temmuz'u ve 15
Temmuz ne kadar farklı olursak olalım ki olmamız doğaldır, kabul edemeyeceğimiz Birşey
değil, farklılıklarımız biraz öncede ifade edildiği gibi olacaktır. Bir realitedir. Ama
farklılıklarımıza rağmen bizim birbirimize daha çok sevmemiz gerektiğini hatırlattı
birbirimize daha çok saygı duymamız gerektiğini hatırlattı, dolayısıyla bu anlamlarda da yeni
bir milat oldu diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bizim medeniyet inancımıza şer gibi
gözüken şeylerden sizin için hayırlar vardır diye buyuruyor, bizim için 15 Temmuz şer gibi
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gözüken ama bize hayırlar ihsan eden bir vaka olarak ben okuyorum değerli arkadaşlar. Evet
tabiiki bende aşağılık darbecilerin hukuk sistemi içerisinde gerekli cezaları göreceklerine
inanıyorum. Değerli arkadaşlar önemli olan hukukun her zaman aynı refleksle işletilmesidir.
Olağanüstü dönemler olacağını düşünmüyorum. Siz eğer güçlü olduğunuz anda da dahil, yada
güçlü olmadığınız anda da ahlaklı ve adaletli olabiliyorsanız, bana göre gerçekten ahlaklı ve
adaletlisiniz. Ahlaklı ve adaletli olma her şartlarda geçerlidir. Geçerli olması gerekir. Ben
güçlüyüm adaletli olmayı askıya alıyorum, ben güçlüyüm ahlaklı olmayı askıya alıyorum
diyemezsiniz. Böyle bir yaklaşım doğru değildir, ben önümüzdeki süreçte bu anlayışla
Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasında beklediği şekilde bir hukuk devleti olması ilkesi
ve prensibine bağlı olarak hareket edeceğine ve sistemin kendi doğal şartları içerisinde
darbecileri yargılayacağına inanıyorum arkadaşlar. Evet bugün gerçekten ortak bir ses olarak,
ortak bir güçlü bir ses olarak Eyüp'ün sesini yansıttık, açıkladık. İyi bir toplantı, güzel bir
birliktelik oldu, bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür
ediyorum bu katılımınızdan dolayı. Ve İlçemizin tüm kurumları ile tüm unsurları ile tüm sivil
katılımcıları ile her akşam saat 09.00”da Eyüp Camii meydanındaki etkinliğinden haberiniz
vardır, ben bu vesile ile birkez daha hepinize ve temsil ettiğiniz tüm kitleleri, her akşam
demokrasi nöbetine davet ediyorum, orası tamamen milletimizin açık bir platformudur, orada
inşallah bu nöbetimizi tutmaya devam edelim diyorum, ben tekrar katılımınız için, katkılarınız
için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin
diyorum. Çok sağolun teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ve Meclisimizi Eylül
ayında toplanmak üzere kapatıyorum değerli arkadaşlar.

Remzi AYDIN
Meclis Başkanı

Ali PAKYILDIZ
Meclis Katibi
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