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TBMM'nin 24. Dönem ikinci yasama yılı tutuklu sekiz milletvekilinin gölgesinde, eylemlerle başladı. 

BDP’li milletvekilleri topluca geldiği TBMM Genel Kurul’nda tutuklu milletvekilerinin isimlerini masalarına 

koyarak ‘eylem’ yaptı. Yasama yılının ilk toplantısı nedeniyle Meclis Başkanlığı tarafından milletvekillerinin 

masalarına çiçek konuldu.� 

 

Asker tam kadro� 

Oturumda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları da tam kadro yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün salona gelişi sırasında CHP’li Ali Rıza Öztürk ve Nur Serter ayağa kalkmadı. 

Gül’ün terörle ilgili sözlerini BDP’liler dışında, salonda yer alanlar alkışladı. Yine Gül’ün “Hukuk siyasi üstünlük 

aracı değildir” sözlerine ise CHP sıralarının arkasından cılız bir alkış sesi geldi. BDP’lilerin yemin törenini 

izleyen tek lider ise MHP Genel Başkanı Bahçeli oldu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BDP’li bazı 

milletvekillerinin andiçmesini alkışladı.� 

 

Bengi Yıldız gelmedi� 

Bir süre önce, bir kadınla bira içerken gizlice çelkilen görüntüleri basına yansıyan, bu nedenle de partisiyle 

arası açılan Batman Milletvekili Bengi Yıldız Meclis’e ‘mazeretsiz’ gelmezken, Genel Kurul’a gelen CHP Mersin 

Milletvekili Đsa Gök ise önceki gün Silivri Cezaevi’nde de açıkladığı gibi yemin etmedi. Kurulda tutuklu 

milletvekillerinin adları okunmadı.� 

 

Vurgusuz yemin� 

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM’ye gelişinde yeminin bir anayasal zorunluluk olduğunu 

anımsatmıştı. BDP’liler ağır adımlarla kürsüye gelerek, vurgusuz ve kısık sesle yemin metnini okuduktan sonra 

hızla kürsüden ayrıldı. BDP’liler yemini sırasında, diğer partilerde olduğu gibi birbirini alkışlamadı. Bu arada 

Ulusal Parti’ler BDP’nin Meclis’e girişini TBMM önünde protesto etti.  
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Korku filmi çekilir  

Yönetmen ve yazar BDP’li Sırrı Süreyya Önder de Meclis’in ilgi çeken isimlerindendi. Meclis’i nasıl bulduğuna 

ilişkin sorulara, “Çok kalabalık bir yermiş” yanıtı veren Önder, Genel Kurul’daki koltukların rahat olmadığını 

da esprili bir dille anlattı: “Koltuğa alışamadık... Mustafa Kalemli’ye yürütülen soruşturmayı destekliyorum, 

beş kuruş etmez...” Önder, “Meclis’ten bir film çıkar mı” sorusuna da gülerek, “Bu Meclis’ten korku filmi 

çıkar” dedi. Önder, Cumhurbaşkanı Gül’den daha net bir konuşma beklediğini de vurguladı.  

 

Tuğluk’tan Zana’ya sıcak kutlama  

Meclis’e kayıtlarını önceki gün yaptıran BDP’liler hem Meclis’e hem de Genel Kurul Salonu’na toplu halde 

geldi. Salona girdikten sonra Aysel Tuğluk, Leyla Zana’yı öperek kutladı. Bağımsız milletvekilleri karışık 

oturarak Meclis’te ‘beraberlik görüntüsü’ verdi.  

 

Zana yeminde ne dedi?� 

1991’de Kürtçe yeminiyle gündeme gelen Leyla Zana’nın yeminine ilgi büyüktü. Dili sürçen Zana’nın yeminin 

sonunda ‘Türk halkı’ yerine ‘Türkiye halkı’ dediği sanıldı. Kuliste gazetecilerin sorusu üzerine Zana,“Planlı bir 

şey değil, bilinçaltı. Bilinçli söylemedim, ağzımdan öyle çıktı” dedi. Akşamleyin TBMM Başkanlığı’ndan ise şu 

açıklama yapıldı: “Ses kayıtları ve görüntülerin incelenmesi sonucu Zana’nın yemin ederken ‘Türkiye’ değil, 

‘Türk milleti’ ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Leyla Zana anayasaya uygun şekilde yemin etmiştir.” Leyla 

Zana ise “Barışa olan umudumdur beni buraya getiren. Beklentim bir an önce ülkenin huzur, barış, demokrasi 

ve özgürlüklere kavuşmasıdır” diye konuştu. 

 

Ertuğrul Kürkçü’nün Kızıldere rozeti  

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü yakasına Kızıldere’de öldürülen arkadaşlarını temsilen karanfillerin yer 

aldığı rozeti takmıştı. Kürkçü yeminin ardından elini göğsüne koyarak salonu selamladı. Kürkçü önceki gün 

katıldığı bir televizyon programında daha önce Meclis’e gidip gitmediği sorulunca, işgal etmek için yıllar önce 

gittiğini söylemişti.  

 

Pavey’den çevreci eylem  

Genel Kurul’da eylem yapan bir isim daha vardı. CHP’li Pavey Genel Kurul Salonu’na ceketinin içinde, ‘Đmdat 

Doğa’ yazan tişörtle geldi. Pavey’in HES’leri protesto ettiği öğrenildi.

 

2/2 ページRadikal - Haber, Türkiye, yaşam, ekonomi, spor, sağlık, sanat, sinema, ...

2011/10/17http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=HaberYazdir&ArticleI...


