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 Sayın Başkan, değerl i  mi l letveki l ler i ;   

 İç iş ler i  Bakanlığının kanunla bel i r lenmiş görevler i  şunlardır :  

Temel hak ve hürr iyet ler i  esas alarak iç güvenl ik,  s ınır ,  kıyı ve kara 

sularımızın muhafaza ve emniyet in i  sağlamak, etk i l i  s ınır  yönet imi ve 

göç pol i t ikaların ı o luşturmak, mahal l î  idareler in in hizmet 

standart larını yükseltmek.  

Peki,  bakalım Sayın İç iş ler i  Bakanı neler yapıyor?  

İç iş ler i  Bakanlığın ın koruması gereken kadınlar,  erkek cinayet ler ine 

kurban gid iyor.  Dışarıda bir  sürü cani e l in i  kolunu sal layarak geziyor.  

Hatta daha, önceki  gün Taksim'de, kadına şiddete dikkat  çekmek 

isteyen kadınlara,  pol is gazla,  p last ik mermiyle müdahale et t i ,  ş iddet 

uyguladı.   

 AKP' l i  ve MHP' l i  kadın veki l  arkadaşlarım burada; bakın,  çok 

samimi soruyorum: Taksim'deki  bu görüntülerden hiç mi rahatsız 

o lmadınız? Kendi aranızda oturup "Bu kadarı da olmaz ya!"  demediniz 

mi? Ben sizler in yüksek vicdanına inanıyorum ve güveniyorum. Bakın,  

kadınlar ö ldürülüyor,  her gün bir  kadın şiddete kurban gid iyor.  

Taksim'de yaşanan olaya en başta sizin tepki  göstermeniz gerekiyor.  



Pa r t izanl ığı mart izanlığı bırakın,  vicdanınızın sesin i  d in leyin, 

merhamet in izi  göster in,  çıkın,  konuşun; lütfen, korkmayın.  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  ben hukuka ve yasalara bağlı  Emniyet  

çal ışanlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Canla başla, en zor 

koşul larda hizmet veren pol is ler imizin sıkınt ı lar ı  b iz im de sıkınt ımız. 

Onlar hepimizin pol is i ;  şehi t ler imiz,  gazi ler imiz hepimizin ortak 

değeri .  CHP ikt idarında 3600 ek göstergeyi  d iğer kamu görevl i ler iy le 

b ir l ik te pol is ler imiz de mut laka alacaklardır .  

 Bakın,  her f ırsat ta "Mi l let  ne isterse o olur."  d iyorsunuz "sandık" 

d iyorsunuz "Seçi ld ik."  d iyorsunuz; peki ,  Yüksek Seçim Kurulunun 

"Seçi lmesinde bir mahzur yoktur."  dediği ,  haklarında bir  mahkeme 

kararı b i le o lmayan belediye başkanlarını görevden al ıp kayyum 

a tamanın seçimle, sandıkla,  oyla,  demokrasiyle ne alakası var,  bunu 

bir  izah edin lütfen.  Ancak bir  İç iş ler i  Bakanınız var,  iç güvenl iği  

sağlamak bir  yana, kendisi  b i le tek başına bir  güvenl ik sorunu. Çok 

açık söyleyeceğim: Sayın İç iş ler i  Bakanı,  kadınlara gösterdiği  ş iddet i 

IŞİD mensuplarına göstermedi.  Ne diyor İç iş ler i  Bakanı? " IŞİD bize 

bir  şey yapmaz, merak etmeyin."  Hani sokaklarda şu, çakma te lefon 

satanlar var ya,  garant i  belgesi  fa lan vermez "Bir  şey olursa bana 

get ir ,  hal lederiz,  garant is i  benim."  der;  işte,  İç işler i  Bakanının 

açıklamaları i le  bunun arasında hiçbir  fark yok.  " IŞİD bir  şey 

yapmaz."  ne demek? Böyle b ir  devlet  anlayış ı nerede görülmüş, 

o labi l i r  mi? İşte Suruç,  işte Ankara Garı kat l iamı,  Gaziantep, İstanbul, 

Reyhanlı.  Bu örgüt,  Türkiye tar ih indeki  en büyük terör saldır ıs ını 

yaptı.  İç iş ler i  Bakanı "Bir  şey olmaz."  d iyor ama oldu bi le. Ankara 

Garı kat l iamını haberi  o lup da kim ya da kimler önlemediyse o 103 

canın kat i l i  de onlardır .  

 Sayın Bakan, can güvenl iğinden sorumlu olduğu İstanbul İ l  

Başkanımız Canan Kaf tancıoğlu 'nu önce hedef  göster iyor,  sonra 

korumalarını ger i  çekiyor,  ardından çık ıp "Sorumluluk benim."  d iyor.  

Bu nasıl  b ir  devlet  anlayış ıdır?  

 Sayın Süleyman Soylu burada yok ama AKP' l i  sayın veki l ler  

belk i  yanıt  ver ir .  Şu anda Mecl iste bulunan part i ler in i l  başkanlarının, 



kadın ve gençl ik kol ları  başkanlarının  kaçında koruma var,  kaçı  

hakkında tehdit  var? Çıkın,  lütfen,  tek tek açıklayın.  

 Gelel im sınır lar ımıza.  Sınır  demeye bin şahit  is ter,  yolgeçen 

hanı.  Türkiye 'de hangi şehirde, kaç sığınmacı var,  tam rakamı kimse 

bi lmiyor.  Ne iş  yapıyor lar,  nasıl  örgüt leniyor lar,  parale l  yapılanmaları 

var mı,  yok mu kimse bi lmiyor.   

İkt idar,  b ize şunun  yanıt ını verebi l i r  mi:  Türkiye 'ye sığınmış pek çok 

Suriyel i  s ığınmacı var.  Adam el in i  kolunu sa l layarak geld i ,  

gelenlerden kaçının adl i  s ic i l  kaydına hâkimsiniz? Geldiği  yerde 

kaçak mı,  suçlu mu, suç iş ledi mi, ne yaptı,  ne et t i  b i l iyor musunuz? 

Gelenler in arasında kaç tane IŞİD' l i  var? Ülkesinde aranan ama 

paçayı kurtarmak iç in sığınmacı ro lüne bür ünen var mı,  gerçek kiml iği  

ne? Bunların h içbir in i  b i lmiyorsunuz. Gidin,  sorun İç iş ler i  Bakanına, 

b i l iyor mu? Vereceği cevap "Bi lmiyorum."  o lacak ama onun görevi  

b i lmek, sorunları çözmek; sorun yaratmak deği l .  

 Hepinizi  saygılarımla,  en içten sevgi ler imle selamlıyorum.  


