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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

‹çine girdi¤imiz siyasi kriz ortam›n›n derinleflti¤i ve gerili-

min a¤›rlaflt›¤› sanc›l› bir haftay› daha geride b›rakm›fl bulunu-

yoruz.

Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin kapat›lmas› için dava aç›l-

mas›n›n üzerinden onyedi gün geçmifltir. 

Anayasa Mahkemesi dün Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n iddi-

anamesini kabul etmeyi kararlaflt›rm›fl, böylece dava süreci

bafllam›flt›r.

Kapatma davas›n›n siyasi sonuçlar›n›n daha fazla hissedile-

ce¤i ve AKP’nin hükümet ve Meclis düzeyindeki bütün tasar-

ruflar›n›n tart›flmaya aç›laca¤› ve sorgulanaca¤› çok nazik bir

döneme girilmifltir.

9



Karfl› karfl›ya oldu¤umuz tehlikeler, art›k kamuoyunun göz-
leri önünde cereyan etmekte ve maalesef sorunlar giderek a¤›r-
laflmaktad›r. 

Oysa bu süreç, 
• Stratejik ve jeopolitik aç›dan istikrar ve huzura, 
• Sosyal ve siyasal dengeler aç›s›ndan güçlü iktidara ve 
• Milli gelece¤imiz aç›s›ndan ise birlik ve beraberli¤e aci-

len ve en çok ihtiyac›m›z oldu¤u bir dönemdir.
Türkiye’nin böyle bir noktaya gelmifl olmas› her bak›mdan

büyük bir talihsizliktir.
Bütün temennimiz bugünkü krizin bir Anayasa krizine ve

rejim bunal›m›na dönüflmemesidir.
Ancak, karfl›m›zdaki tablo bu konuda iyimser olmaya fazla

yer b›rakmamaktad›r.
√ Siyaset kurumu, istikrar› ve hukuku esas alan çözümler

üreterek krizi aflma yönünde çaba gösterme dirayetini ve basi-
retini gösterememifltir.

√ Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›nda çözüm yönün-
de demokratik süreçler ve mekanizmalar harekete geçirileme-
mifl, bunun için gereken diyalog kanallar› aç›lamam›flt›r.

√ T›kanan ve kilitlenen siyaset kurumu, geliflmelerin peflin-
de sürüklenmekte ve bunun sonucu bafll› bafl›na bir kriz unsu-
ru haline gelmektedir.

√ Kapatma davas› sonras› çalkant› ve gerilim döneminde,

karfl›t tutumlar› giderek kemikleflmekte yeni bir gerginlik ve ça-

t›flma ortam›n›n direnifl mevzileri her geçen gün güçlenmektedir.
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√ Ortak akl›n ve iyi niyetin yerini, siyasi miyopluk ve ç›kar

hesab› alm›fl, gemlenemeyen siyasi ihtiraslar›n çat›flt›¤› bir cep-

heleflme sürecine girilmifltir.

√ Parlamenter demokratik rejimin gelece¤ini tehdit eden

bu hayati s›nav karfl›s›nda siyaset kurumu etkisiz ve hareketsiz

kalm›fl, varl›k sebebi olan demokrasiyi koruma refleksini göste-

rememifltir.

√ ‹çine girdi¤imiz bu kriz sarmal›n›n sa¤duyu rehberli¤inde

en az zararla afl›lmas› noktas›ndan giderek uzaklafl›lmaktad›r.

√ Türkiye çok a¤›r tahribat› olacak siyasi bir depremin ön-

cü sars›nt›lar›n› yaflamaktad›r.

Bugün bütün a¤›rl›¤› ile yaflad›¤›m›z siyasal geliflmeler par-

timiz için bir sürpriz olmam›fl, daha önceki uyar›lar›m›z çerçe-

vesinde yapt›¤›m›z tahminler ne üzücü ki bir bir gerçekleflmeye

bafllam›flt›r.

Uzunca süreden beri, muhtemel olaylar› öngörerek kamu-

oyunun ve siyasetin defalarca dikkatini çeken Milliyetçi Hare-

ket Partisi’nin, bu hassasiyetlerinde ne kadar hakl› oldu¤u son

geliflmelerle bir kez daha ortaya ç›km›flt›r.

Bugün art›k iyice belirginleflen yol haritas›nda tan›k oldu¤u-

muz gibi, AKP ve CHP’nin tehlikeli yollar› tercih edebilece¤i-

ne dair kayg›lar›m›za geçmiflte yer vermifl, bu yoldaki ›srarlar›n

çok a¤›r bir veballe sonuçlanabilece¤ini önceden önemle vur-

gulam›flt›k.
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22 Temmuz seçimlerinden sonra 70 milletvekili ile

TBMM’de temsil edilen Milliyetçi Hareket Partisi, sorumlu mu-

halefet anlay›fl› ile son befl y›lda üzerimize çöken sisleri da¤›tma-

ya çal›flm›fl, yap›c› ve çözüm getiren yaklafl›m› ile kutuplaflma ile

gerilen Türkiye’nin tansiyonunu düflürmeyi hedeflemifltir.

Ancak, maalesef yaflanan geliflmeler, Milliyetçi Hareket

Partisi’nin att›¤› ad›mlar›n karfl›l›k bulmad›¤›, basit ve günlük

hesaplarla heba edildi¤i yeni bir siyasal münakafla ortam›n› do-

¤urmufltur.

Daha düne kadar, partimizin Meclis çat›s› alt›nda gerginlik-

leri azaltmak için yürüttü¤ü uzlaflt›r›c› siyasete karfl› ç›kanlar,

elefltirenler ve destek vermeyenler, partimizi hafife alanlar, ka-

ralayanlar, nihayet bugün bizim çizgimize bir nebze olsun yak-

laflabilmifllerdir.

De¤erli Milletvekilleri,
Bu tehlikeli gidiflat›n önüne geçilmesi için demokrasi daya-

n›flmas› ruhuyla ve ortak akl›n rehberli¤inde bir kriz yönetimi-

nin bütün unsurlar›yla hayata geçirilmesi Türkiye’nin en önem-

li ve öncelikli sorunudur.

Geliflmeler kayg›lar›m›zda ne kadar hakl› oldu¤umuzu bir

kez daha ortaya koymufl, yaflananlar uyar›lar›m›z›n dikkate

al›nmad›¤›n› bütün aç›kl›¤› ile göstermifltir.

Dile¤imiz ve gayretimiz; kiflisel z›tlaflma ve inat ile demok-

rasimizin küçük siyasi hesaplara ve ihtiraslara kurban edilme-
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den, siyaset bir kördü¤üm haline getirilmeden, ülkemizin bu

badireden kurtulmas›d›r

Burada herkese derece derece görev ve sorumluluk düfl-

mektedir. Ancak, âdet savma kabilinden sa¤duyu ve uzlaflma

ça¤r›lar›yla sorumlulu¤u herkese keyfi flekilde ve seyyanen pay-

laflt›rmak, meselenin özünü anlayamaman›n d›fl›nda ucuz bir

idarei maslahatç›l›k olacakt›r.

Bu süreçte kimin nerede durdu¤u ve ne yapmak istedi¤inin

çok iyi tespit edilmesi bu bak›mdan büyük önem tafl›maktad›r.

Bu tespit do¤ru biçimde yap›lmadan, ad› ve adresi konul-

mam›fl anonim sa¤duyu ve uzlaflma ça¤r›lar›yla bir sonuç al›na-

mayaca¤› bir gerçektir.

Sa¤duyu, do¤ru ve yanl›fl› ay›rma yetene¤i ve do¤ru yarg›

yapma gücü olarak tan›mlanmaktad›r.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, özellikle TÜS‹AD ve TOBB’un,

AKP yönetiminde y›k›m ve tahribat y›llar› olarak geçen son befl

y›lda, bu tan›ma uygun olarak ne yapt›klar› sorusunu kendileri-

ne sormalar› ahlaki bir yükümlülük olacakt›r.

Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi olan kurulufllar›n, bu

alanlarda yaflanan felaketler karfl›s›nda, sa¤duyuyu ne kadar ha-

t›rlad›klar› da, ayn› flekilde sorgulanmas› gereken bir husustur.

• Herkes flu hususlar üzerinde çok iyi düflünmeli, önyarg›-

lar› ve suya-sabuna dokunmadan ortalama konuflma al›flkanl›k-

lar›n› b›rakarak bunlardan do¤ru sonuçlar› ç›karmaya çal›flma-

l›d›r.
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√ Bu konuda ad›m atmas› ve inisiyatif almas› gereken sa-

dece ve sadece siyaset kurumudur. Yarg› bu sürecin d›fl›ndad›r.

√ Krizden ç›k›fl aray›fllar›n›n yegâne adresi Türkiye Büyük

Millet Meclisi’dir.

- Meclis’te sahip oldu¤u ço¤unluk nedeniyle bu süreçte tek

bafl›na belirleyici konumda olan AKP’dir.

- Bu bak›mdan gerilimi azaltma yönünde somut ad›mlar

atarak çözüm aray›fllar› sürecini bafllatmak ilk planda Say›n

Baflbakan’›n görevidir.

√ Aleyhine kapatma davas› aç›lan ve kendisini meflruiyet

içinde hukuki yollarla savunmak durumunda olan da AKP’dir.

- Bu nedenle, Say›n Baflbakan somut ç›k›fl yolu olarak ne-

yi öngördü¤ünü, muhalefetin deste¤ini hangi konuda arad›¤›n›,

gelifltirdi¤i hangi yöntemi tart›flmam›z› istedi¤ini ve bundan ne-

yi amaçlad›¤›n› bütün yönleriyle aç›k ve dürüst olarak ortaya

koymak zorundad›r.

• Konunun siyasi ve hukuki çerçevesinin bunlar oldu¤unu

akl› bafl›nda herkes görebilecektir.

• Ancak Say›n Baflbakan bütün bunlar yokmufl gibi fevri

hareket etmekte; bir çözüm sürecinin önünü açmak için makul

bir yaklafl›mla ortaya ç›kamamaktad›r.

Say›n Erdo¤an’›n kapatma davas› sonras› sergiledi¤i tav›r

bu bak›mdan anlafl›labilir de¤ildir.
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• Konunun özünden sürekli kaçan Say›n Baflbakan mutlak

hakl›l›k psikolojisi içine girmifltir.

√ Buna göre herkes haks›z, herkes hatal› ve herkes kendi-

sine tezgâh kurmaktad›r.

√ Kendisinin bu noktaya gelinmesinde hiçbir hatas› ve so-

rumlulu¤u bulunmamaktad›r.

√ Böyle bir savunma mekanizmas› gelifltiren Say›n Baflba-

kan, etraf›na ördü¤ü sorumsuzluk duvar› içinde özelefltiri yapa-

mamakta, gerçekleri ve tehlikeleri görememektedir.

√ Milletvekili dokunulmazl›¤›n› bugüne kadar arkas›na sak-

lanaca¤› bir koruma z›rh› olarak gören Say›n Baflbakan, flimdi

de ayn› amaçla milli irade kalkan›na s›¤›nmaya çal›flmaktad›r.

“Arkamda halk deste¤i var, önümden çekilin” diyen Bafl-

bakan, meflruiyet s›n›rlar›n› tan›mama ve her istedi¤ini yapma

konusunda aç›k çek istemekte ve bunun hakk› oldu¤unu iddia

edebilmektedir.

√ Bunun do¤al bir sonucu olarak, kendisi bir kenara çekil-

mekte ve bu krizden ç›k›fl yollar›n› bulma sorumlulu¤unun, bu-

nu yaratt›¤›n› vehmetti¤i çevrelere ait oldu¤u düflüncesindedir.

√ Son olarak Bulgaristan’da “Ben ne yanl›fl yapt›m ki geri

ad›m atay›m” demesi bunun bir tezahürü olarak görülecektir.

√ Say›n Baflbakan’›n “E¤er muktedir olsayd›m kapatma

davas›n› önlerdim” sözleri de, ayn› psikolojinin bir yans›mas›

olmufltur. 
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- Bu sözün anlam›, Say›n Baflbakan’›n bilinç alt›nda yarg›-

ya müdahale etme niyetini tafl›d›¤›n›, ancak gücü olmad›¤›ndan

bunu yapamad›¤›d›r.

- Bu söz bilinçli olarak söylendiyse, bu ayn› zamanda Tür-

kiye Cumhuriyeti Baflbakan›’n›n siyasi meflruiyetini kaybetti¤i-

nin ve e¤er imkan bulursa Anayasa suçu ifllemeye haz›r oldu-

¤unun aç›k bir ikrar› olacakt›r.

• Bu ruh hali sa¤l›kl› bir durum de¤ildir.

√ Bu psikoloji, kendisi ve partisi için ç›kmaz bir soka¤›n ad-

residir.

√ Önümüzdeki siyasi krizden en az hasarla ç›k›labilmesi

e¤er hala mümkün olabilecekse, bunun için ilk önce bu ruh ha-

li ve kafa yap›s›n›n süratle de¤iflmesi elzemdir.

√ Say›n Baflbakan’›n flimdi sükûnete, sa¤l›kl› düflünmeye ve

so¤ukkanl› bir vicdan muhasebesi yapmaya ihtiyac› bulunmak-

tad›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
• AKP’nin bu süreçte sergiledi¤i tav›r, kontrolsüz ve pusu-

las›z bir tepki dalgas› fleklinde tecelli etmifltir.

√ AKP yöneticilerinin gazetelere yans›yan beyanlar›, yarg›

sürecinin “cihat ve k›yamet” anlay›fl›yla de¤erlendirildi¤ini gös-

termektedir. 
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√ Bu süreci demokrasi taraftarlar› ve karfl›tlar› aras›nda son

savafl olarak gördü¤ü anlafl›lan AKP’nin, her yolu meflru ve

mübah sayan bir anlay›flla bütün imkânlar›n› cepheye sürme

haz›rl›¤›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

√ Bunun için milli irade ile yarg› karfl› karfl›ya getirilmekte,

bas›n üzerinden yarg›ya adeta cihat ilan edilmektedir.

• Yarg› süreçlerini bas›n vas›tas›yla etki alt›nda b›rakmak

için bafllat›lan kampanya son dönemde h›z kazanarak sürdürül-

mektedir.

√ Bu bask› kampanyas› zaman zaman tehdit niteli¤ine dö-

nüflmekte, yarg› organlar› alenen hedef haline getirilmektedir. 

√ Ba¤›ms›z yarg› a¤›r bir kuflatma alt›na al›nm›flt›r.

• Bu kapsamda; 

- AKP’nin, meflru olup olmad›¤›na bakmaks›z›n, her yolla

kendini savunma hakk›n›n do¤du¤u, 

- Yarg› darbesini bofla ç›karmak için gerekirse ülke d›fl›n-

dan müdahalelerin meflru say›labilece¤i ve,

- AKP’nin, AB ve ABD’nin deste¤ini alarak yarg›ya karfl›

mücadele etmesi gerekti¤i gibi hezeyanlar gazete sütunlar›nda

hayas›zca dile getirilebilmektedir.

√ AKP’nin kontrolü alt›ndaki bas›n vas›tas›yla bafllat›lan bu

kampanyada, bas›n üzerinden Yüce Mahkeme yarg›lanmak is-

tenmektedir. 

√ Bunlar›n hukuk devleti ve demokrasi anlay›fl›yla, bas›n

ahlak› ve sorumlulu¤uyla ba¤daflmad›¤› aç›kt›r.
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• AKP’li Bakanlar›n da ön planda rol ald›¤› yarg›y› etkile-

me seferberli¤inde Avrupa Birli¤i sopas› da bir tehdit silah› ola-

rak kullan›lmakta ve kapatma davas› sürdürülürse AB sürecinin

ask›ya al›naca¤› flantaj›yla yarg›ya gözda¤› verilmektedir.

√ Bu konuda da Avrupa Birli¤i’ne s›¤›nan ve yard›m iste-

yen AKP’nin imdat ça¤r›s›na beklenen cevap gecikmemifltir.

AB sözcüleri “Türkiye’de yarg›ya güvenilemeyece¤i, yarg›

reformunun flart oldu¤u” ve “kapatma davas›n›n Türkiye’nin

Anayasal çerçevesinde de¤ifliklik gerektirebilecek bir sistem ha-

tas› bulundu¤unu gösterdi¤i” yolunda yak›fl›ks›z beyanlarda bu-

lunmufllard›r.

√ Avrupa Birli¤i, PKK’n›n sözcülü¤ünü yapan etnik bölücü

Partilerin de kapat›lmamas›n› istemektedir. AKP aleyhine aç›-

lan dava konusundaki sözde hassasiyeti de, Türkiye’de demok-

rasinin güçlenmesi aflk›ndan ziyade, her istediklerini yapt›rd›k-

lar› bir tafleronu kaybetme telafl›ndan kaynaklanmaktad›r.

√ AKP bu tutumuyla, bu krizi TBMM çat›s› alt›nda aflmak

yerine, çareyi Türkiye’yi her vesileyle afla¤›layan Avrupa Birli-

¤i’nin koruyucu kanatlar› alt›na s›¤›nmakta buldu¤unu göster-

mifltir.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
• Ana muhalefet Partisi CHP’nin bu konudaki tutumu ve

kendisi için belirledi¤i savunma çizgisi art›k bütün yönleriyle bi-

linmektedir.
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√ Türkiye’nin ortak de¤eri ve devletin temel tafllar›ndan bi-

risi olan laiklik ilkesini bir cephe hatt› olarak gören bu yakla-

fl›m, siyasi gündemdeki sorunlar› ve bunlar›n çözüm imkânlar›-

n› münhas›ran bu pencereden de¤erlendirmektedir. 

√ Siyasi partilerin kapat›lmas› konusundaki tutumu da bu-

na göre flekillendirilmifltir. 

√ Böyle bir yaklafl›m içinde olan ana muhalefet partisi, ya-

flad›¤›m›z siyasi krizden ç›k›fl yollar› aray›fllar›na peflinen kapal›

ve karfl› oldu¤unu beyanlar›yla ortaya koymufltur.

• Terörü ve fliddeti meflru bir siyasi araç olarak gören ve

etnik bölücülü¤ün siyasi merkezi olarak faaliyet gösteren PKK

maflas› siyasi partinin tutumu hakk›nda de¤erlendirme yapmak

ise yersiz ve gereksizdir.

√ Bunlar›n yegâne amac›, hiçbir Anayasal ve yasal engel

ve müeyyide olmaks›z›n serbestçe melanet icra etmek imkân›-

na kavuflmakt›r.

√ Bu parti, amaçlar›n›n bir k›sm›n›, milletvekili dokunul-

mazl›¤› konusunda Say›n Baflbakan’›n verdi¤i garanti ile ger-

çekleflmifltir.

√ Terörü destekleyen partilerin kapat›lmamas› ve sorumlu-

lar›n cezaland›r›lmamas› hedefine de AKP’nin dümen suyunda

yak›nda ulaflacaklar› ümit ve beklentisi içine girmifllerdir.

√ AKP kapatma davas›n› düflürmek amac›yla kendisi için

özel Anayasal düzenleme yaparsa, bu parti de bundan yararla-
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nacak ve terörün siyasi araç olarak kullan›lmas› ve etnik bölü-

cülük meflru siyasi faaliyet haline gelecektir.

Yaflad›¤›m›z süreçte bu partinin hesab› budur. 

Bu yöndeki bir Anayasa de¤iflikli¤i için Meclis’te AKP ile

iflbirli¤ine haz›rd›r.

• Milliyetçi Hareket Partisi’ne gelince, bu konudaki tutu-

munu ilk günden ve çok aç›k bir biçimde ortaya koyan ve so-

mut ç›k›fl yolu öneren yegâne parti oldu¤unu herkes kabul ede-

cektir.

• Önerimiz çok aç›kt›r: Bu da, siyasi partilerin kapat›larak

cezaland›r›lmas› d›fl›nda, bundan sorumlulu¤u oldu¤u tespit edi-

len yöneticilere yapt›r›m uygulanmas›d›r.

Bu yöntem, demokratik hukuk devleti ilkesine ayk›r› olma-

yaca¤› gibi, ça¤dafl ceza hukukunun evrensel normu olan ceza-

lar›n flahsili¤i ilkesine de uygun, makul bir çözüm olacakt›r.

• Bizim bu konudaki yegâne telafl›m›z demokrasiye sahip

ç›kmak ve demokratik rejimin yara almas›n› önlemek olmufltur.

Bunun d›fl›nda bizim flah›slarla bir meselemiz yoktur.

Bu bak›mdan AKP yöneticilerinin bu önerimizi do¤ru anla-

malar›n› ve de¤erlendirmelerini bekledi¤imizi samimiyetle ifade

etmek isterim.

• Konuya flah›slar penceresinden de¤il, ilkeler ve Türkiye

aç›s›ndan bakan Milliyetçi Hareket, hukuka ve Anayasa’ya göl-
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ge düflürmeyecek, adalet duygular›n› yaralamayacak ve kamu

vicdan›n› rahats›z etmeyecek bir yaklafl›m› ortaya koymufltur.

Bunu eksik ve yetersiz bulabilirsiniz. Kendi özel amaçlar›-

n›z bak›m›ndan uygun olmayaca¤›n› düflünebilirsiniz.

√ Ancak, Milliyetçi Harekete bu konuda yön veren düflün-

celerin samimiyetinden flüphe etmeye, önerimizin unsurlar›n›

sapt›rarak yanl›fl biçimde kamuoyuna takdim etmeye kimsenin

hakk› yoktur.

√ Bu çerçevede, Milliyetçi Hareketin ömür boyu siyasi ya-

sak cezas›n› düflündü¤ü yolunda bas›na maksatl› olarak yans›t›-

lan as›ls›z haberlerin siyasi ahlakla ba¤daflt›r›lmas› mümkün de-

¤ildir. 

√ Ömür boyu siyasi yasak hiçbir zaman gündemimizde ol-

mam›flt›r.

• AKP’li baz› Bakanlar›n ve bu zihniyetin bas›ndaki temsil-

cilerinin, MHP’nin önerisini çarp›tarak, bunun “Verin Genel

Baflkan›n›z›, al›n Partinizi” anlam›na geldi¤ini söylemeleri de,

önerinin amac›n› anlamad›klar›n› veya bilinçli olarak sapt›rma-

ya çal›flt›klar›n› göstermektedir.

Önerimizin amac›, aç›lm›fl olan bir davada Parti kapat›lma-

s› yerine ara yapt›r›mlar uygulanabilmesi için bireysel sorumlu-

lu¤u belirlemede Mahkemeye yeni de¤erlendirme kriterleri ver-

mek, yeni bir yorum alan› ve imkân› sa¤lamakt›r.
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Bize hâkim olan düflünceleri tahrif ederek ve konuyu kifli-

sellefltirerek Milliyetçi Hareket’in bu samimi çabas›na gölge dü-

flürmeye çal›flanlara flunlar› hat›rlatmak isterim:

- Bizim dürüst ve ilkeli siyaset anlay›fl›m›zda ma¤duriyetten

siyasi kazanç sa¤lamaya yer yoktur. Biz Say›n Baflbakan ve

AKP ile sand›k bafl›nda hesaplaflaca¤›z.

- Say›n Genel Baflkan›n›z sizin olsun. Biz kendisini
al›p da ne yapaca¤›z!

- Kapatma davas› iddianamesinde suçlanan Genel Baflka-

n›n›z ve Partiniz, bu süreçte savunmas›n› yapar ve aklan›rsa,

biz bundan demokrasi ad›na sadece memnuniyet duyar›z.

- Sizler de flark› nakaratlar›na uygun olarak yolunuza de-

vam edersiniz.

- Bizim sizin Genel Baflkan›n›zla ve sizlerle beraber yürüdü-

¤ümüz ve bundan sonra da yürüyece¤imiz bir yol yoktur.

• Milliyetçi Hareket iyi niyetli bir yaklafl›mla yap›c› bir öne-

ride bulunmufl ve bunun tart›fl›lmas›n› istemifltir.

- Bunu tenkit edenlerin, bunu yetersiz bulanlar›n yapmas›

gereken, bulan›k suda bal›k avlamak ve gölge oyunu oynamak

yerine, kendilerinin somut bir düflüncesi varsa bunu dürüst ve

aç›kça ortaya koymakt›r.

• Bu noktada, aç›klad›¤›m›z, görüfller aras›nda farkl›l›klar

bulundu¤unu, iki hafta önce söylediklerimizle flimdi söyledikle-

rimizin farkl› fleyler oldu¤unu iddia eden Say›n Baflbakan’a bu-

radan seslenmek istiyorum:
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√ Say›n Baflbakan bizim siyasi ve fikri çizgimizde hiçbir de-

virde k›r›lma ve sapma olmam›flt›r. ‹nand›¤›m›z› söylemifl, söy-

ledi¤imize inanm›fl ve bunun arkas›nda da sonuna kadar dur-

mufluzdur.

√ Siyasi Parti kapat›lmas› konusunda söylediklerimiz, bunu

duymak ve anlamak isteyenler için, çok aç›kt›r, berrakt›r ve her

yönüyle tutarl›d›r.

√ Bizim beyanlar›m›z ayaküstü söylenen sözler de¤ildir.

Tümü kamuoyu önünde dile getirilmifl ve yaz›l› metne ba¤lan-

m›flt›r. 

15 Mart 2008 tarihli yaz›l› bas›n aç›klamam›z ile 18 ve 25

Mart 2008 tarihli Grup konuflmalar›m›z›n metinleri herkesin is-

tifadesine aç›kt›r.

√ Bu bak›mdan, tutars›zl›k gibi ithamlarda bulunmadan ön-

ce yapman›z gereken, bu metinleri iyi okuman›z ve do¤ru an-

lamaya çal›flman›zd›r.

• Bu kapsamda önemli bir konuya daha temas etmek ve

Say›n Baflbakan’a bununla ilgili son beyanlar›na aç›kl›k getir-

mesi ça¤r›s›nda bulunmak istiyorum.

- Say›n Baflbakan, Bulgaristan’da bas›nla yapt›¤› sohbet

toplant›s›nda baflörtüsü konusunda MHP’nin ça¤r›s› üzerine

kendilerinin de ad›m atmak zorunlulu¤unun do¤du¤unu söyle-

yerek, anlafl›lmas› güç bir savunma telafl› içine girdi¤i görüntü-

sünü vermifltir.
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- Geçti¤imiz Pazar günü Partisinin Kad›n Kollar› toplant›s›n-

da konuflan Say›n Baflbakan, kapatma davas› ile ilgili olarak, ba-

flörtüsü konusunda MHP’nin verdi¤i deste¤in görmezden gelin-

di¤ini, bu ikircikli yaklafl›m› tarihin affetmeyece¤ini belirtmifltir.

Bir ibret vesikas› olan bu sözlerinin ne anlama geldi¤ini ve

neyi amaçlad›¤›n› aç›kl›¤a kavuflturmas›n› bekledi¤imizi bura-

dan Say›n Baflbakan’a hat›rlatmak isterim.

Say›n Baflbakan bu beyanlar›n›n akla getirdi¤i flu sorulara

cevap vermek durumundad›r:

√ Bu sözler, baflörtüsü konusunda istemeden ve isteksiz

olarak bir ad›m atmak zorunda kald›¤›n›z›n ve bundan flimdi

piflmanl›k duydu¤unuzun bir ifadesi olarak m› görülmelidir?

- Say›n Baflbakan, durum bu ise yapman›z gereken, dolay-

l› yollara sapmadan, sözü e¤ip bükmeden, dürüstçe ortaya ç›-

k›p bunu aç›kça söylemek ve geçmifle dönük olarak günah ç›-

karmakt›r.

√ MHP’nin deste¤inin görmezden gelindi¤ini söylemenizin

ve buna ikircikli bir yaklafl›m olarak de¤erlendirmenizin amac›

ve muhatab› da tam anlafl›lamam›flt›r.

- Kim neyi görmezden gelmifltir?

- Bu sözleriniz, bu çevrelere bir davetiye, bir suç duyurusu

olarak m› anlafl›lmal›d›r?

- Bu çevrelerin bu ihbar›n gere¤ini ne flekilde yerine getir-

mesini istiyorsunuz?
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Say›n Baflbakan, sizden beklenen bu davetin konusunu ve

muhatab›n› aç›klaman›zd›r. Bunun siyasi ahlak›n asgari bir ica-

b› olaca¤›n› dikkatinize getirmek isterim.

Biliniz ki, her karar›m›z siyasal tarihimizin, ilkelerimizin ve

duruflumuzun k›r›lmayan çizgisine uygun olarak al›nmaktad›r. 

Milletimizi her türlü sorununu çözmeye yönelik olarak ald›¤›m›z

kararlar›n, vard›¤›m›z mutabakatlar›n ve verdi¤imiz sözlerin

dün oldu¤u gibi bugün de arkas›nda oldu¤umuzu, buradan bir

kez daha kararl›l›kla ifade etmek istiyorum.

De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
• Önümüzdeki zor süreçte kriz ortam›ndan ç›k›fl aray›flla-

r›nda ana hatlar›yla dikkatinize getirdi¤im bu siyasi ve hukuki

gerçekler esas al›nacak ve çözümler bunlar›n çizdi¤i çerçeve

içinde bulunacakt›r.

√ Bunun, hukuk devleti ve demokrasinin vazgeçilmez bir

gere¤i oldu¤unu herkes kabul etmelidir.

√ Bulunacak çözümlerin meflru, hukuki ve ahlaki olmas›,

adalet duygusunu ve milli vicdan› zedelememesi ve Anayasa’ya

gölge ve flaibe düflürmemesi temel bir ilkedir.

√ Hukuk ve meflruiyet zemininde sürdürülecek çözüm ara-

y›fllar›nda yarg› önünde bafllam›fl olan hukuki süreçlerin d›flar-

dan müdahalelerle etkilenmeye çal›fl›lmamas› esast›r. 
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√ Bu çerçevenin d›fl›nda aranacak formüller demokratik sa-

y›lamayacak, hukukun üstünlü¤ü ilkesiyle ve siyasi ahlakla ba¤-

daflmayacakt›r.

√ Sa¤duyu ve uzlaflma ça¤r›lar› ve krizi aflma aray›fllar›n›n

meflruiyet temeli, bu parametreler içinde kal›nmas›na ba¤l›d›r.

• Bu ilkeler ›fl›¤›nda bak›ld›¤›nda, bas›n ve yay›n organla-

r›nda tart›fl›lan baz› uzlaflma formülleri ve senaryolar›n meflru,

hukuki ve ahlaki say›lmas›n›n mümkün olmayaca¤› görülmek-

tedir.

Bununla ilgili olarak flu hususlar› herkesin dikkatine önem-

le getirmek isterim.

√ Anayasa mahkemesindeki kapatma davas›n›n ve Yüce

Mahkemenin önünde bulunan ve henüz karara ba¤lanmayan

di¤er konular›n, siyasi bir pazarl›k denkleminin parças› olmas›

hiçbir flart alt›nda düflünülemeyecektir.

√ Her iki süreç kendi mecras›nda seyredecek, Yüce Mah-

keme bu konularda bir hüküm verecektir.

√ Bunun aksini düflünmek, hukuk ve siyaseti bir takas›n un-

suru olarak görmek ve bunlar› ucuz bir meta olarak masaya

sürmek çok çirkin, gayri ahlaki ve gayri meflru bir pazarl›k ola-

cakt›r.

Böyle bir sakat anlay›fl; yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›, hukukun üs-

tünlü¤ü, kuvvetler ayr›l›¤› ve demokratik hukuk devleti ilkeleri-

nin aç›kça katledilmesi anlam›na gelecektir.
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√ Bu söylediklerimiz, bunun d›fl›nda kalan yarg› süreçleri ve

soruflturma aflamas›ndaki çete operasyonlar› için de bütünüyle

geçerlidir.

Bunu herkes böyle bilmeli ve böyle bir zeminde uzlaflma

aray›fl›na girmenin demokrasiye ve hukuk devletine ihanet ola-

ca¤›n› ve bunun da çok a¤›r bir bedeli ve mukabeleyi karfl›lar›-

na ç›karaca¤›n› unutmamal›d›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Dile getirdi¤im bu gerçekler ve yukarda özetledi¤im huku-

ki ve siyasi çerçeve ve parametre içinde bulunacak çözümün

oda¤›, Anayasa’n›n 68. ve 69. maddeleri ile milletvekili doku-

nulmazl›¤›na iliflkin düzenlemeler olmak durumundad›r.

• Bu çerçeve içinde yap›lacaklar da bellidir. Bunun için

önümüzde iki alternatif yol ve tercih bulunmaktad›r.

√ Bunlardan birincisi, partilerin cezaland›r›lmas› yerine, bi-

reysel sorumluluk ve siyasi yapt›r›m odakl› yeni bir Anayasal ve

yasal çerçevenin hayata geçirilmesidir.

√ ‹kinci yol ise, devletin temel ilkelerine, ülkesi ve milletiy-

le bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› fiil ve eylemlerin tümünü ceza-

s›z b›rakmak ve terör ve bölücülük dahil bu esaslara ayk›r› fa-

aliyetleri, siyasi partiler ve yöneticileri için meflru hale getirecek

zorlamalarla Anayasal düzenin temellerine dinamit koymakt›r.

• Meclis ço¤unlu¤una sahip Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin

önündeki tercihler bunlard›r.
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- Say›n Baflbakan flimdi bunlardan birini seçecektir.

• Bu gerilim yüklü ortam› rahatlatmak ve basiretli bir kriz

yönetimi ile Türkiye’yi bu girdab›n d›fl›na ç›karmak görev ve

sorumlulu¤u flimdi Say›n Baflbakan’›n ve AKP’nin omzundad›r.

Bu konulardaki düflüncelerini son iki hafta içinde bütün

yönleriyle ortaya koymufl ve gereken telkin ve uyar›larda bulun-

mufl olan Milliyetçi Hareket siyasi bak›mdan vicdan huzuru

içindedir.

√ Siyasi partilerin cezaland›r›lmas› yerine, bireysel sorum-

lulu¤u olanlara siyasi yapt›r›m uygulanmas›n›n adil ve hakkani-

yete uygun bir yaklafl›m olaca¤› düflünülüyorsa, Milliyetçi Hare-

ket Partisi bu süreci iyi niyetle tart›flmaya açm›flt›r.

√ Bu yaklafl›m kabule flayan bulunmuyorsa, Say›n Baflba-

kan bunun somut gerekçelerini dürüstçe Türk milletine anlat-

mal› ve kendisinin ne düflündü¤ünü ve bunun hangi hukuki ve

ahlaki ilkelere dayand›¤›n› bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymal›d›r.

Milliyetçi Hareket, Say›n Baflbakan’›n hukuk, meflruiyet ve

hakkaniyet çerçevesindeki somut önerilerini de¤erlendirecek

ve bu konudaki tutumunu gerekçeleriyle birlikte kamuoyuyla

paylaflacakt›r.

√ Say›n Baflbakan, bütün bu ilkelere ayk›r› olarak devleti

y›kmak, ülkeyi bölmek ve Cumhuriyet’in temellerini tahrip et-

mek için aç›k çek anlam›na gelecek ve bu eylem ve faaliyetle-

rin önünü açarak suç iflleme ruhsat› ve cezas›z kalma imtiyaz›
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sonucunu do¤uracak Anayasal zorlama yolunu seçerse, bunu

Türk milletine izah etmek durumunda kalacakt›r.

Bu düzenlemeleri hayata geçirmesi de, PKK temsilcisi

DTP ile Meclis içinde yapaca¤› ittifaka ve referandum zorlama-

s›n› göze almas›na ba¤l› olacakt›r.

Türkiye’yi çok büyük sars›nt›lara ve bölünmelere sürükle-

yecek referandumda bu güç birli¤i cephesinin alaca¤› sonuç ve

bu sürecin Türkiye için ortaya ç›karaca¤› tehdit ve tehlikeler de

tarihin ve milletin flahitli¤inde yaflanarak görülecektir.

Bu konudaki son sözümüz fludur:

Say›n Baflbakan iyi düflününüz ve art›k bir karar veriniz.

De¤erli Milletvekilleri,

Bildi¤iniz gibi partimizin kurucusu ve ilk Genel Baflkan›,

Türk milliyetçilerinin bilge lideri, büyük devlet ve siyaset adam›

Alparslan Türkefl Bey’in aram›zdan ayr›l›fl›n›n 11. y›ldönümü,

4 Nisan 2008 Cuma günüdür. 

Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki sevgisi hiç

de¤iflmeyecek olan Baflbu¤’umuz Alparslan Türkefl Bey’i bir

kez daha sayg› ve minnetle yâd ediyorum. Merhum liderimizin

kabrinin nur, mekân›n›n Cennet olmas›n› Cenâb-› Allah’tan di-

liyorum. 

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri
Hepinizi en içten dileklerim ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi, Türk Polis Teflkilat›’n›n kuruluflunun 163.

y›ldönümünün bütün yurtta kutland›¤› bir haftan›n içindeyiz.

Ülkemizde emniyet, asayifl ve kamu düzeninin sa¤lanma-

s›nda temel kurumlardan birisi olan polis teflkilat›m›z›n, geliflen

e¤itim seviyesi, büyüyen teflkilat yap›s› ve artan nitelikli perso-

nel say›s› ile milletimizin esenli¤i için yapt›¤› baflar›l› ve zorlu

görevler her türlü takdirin üzerindedir.

Güzel yurdumuzun her köflesinde, aziz milletimizin fertle-

riyle kaynaflarak heyecanla görev yapan, bu özellikleri ile de

devlet ile toplum aras›nda güvenilir bir ba¤ ve irtibat noktas›

olan Türk Polisinin, kutlu vatan hizmetini üstün bir baflar› ile

sürdürece¤ine olan inanc›m› huzurunuzda belirtmek istiyorum.

Bu vesile ile Türk Polis Teflkilat›n›n 163.ncü kurulufl y›ldö-

nümünü kutlarken, emniyet flehitlerimize Cenab-› Allah’tan
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rahmet, gazilerimize flifalar diliyor, tüm emniyet teflkilat› men-
suplar›na ve muhterem ailelerine mutluluk ve esenlikler temen-
ni ediyorum.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin kapat›lmas› davas›, siyasi

gündemi ve geliflmeleri belirleyen ve yönlendiren temel konu
olma niteli¤ini korumaktad›r.

• Bu konu etraf›ndaki tart›flmalar›n yo¤unlukla sürdü¤ü or-
tamda, yönü ve tutumunu hala belirleyemeyen yegâne siyasi
partinin davan›n muhatab› AKP olmas›n›n, anlafl›lmas› kolay
bir olgu oldu¤u söylenemez.

√ Say›n Baflbakan ve arkadafllar›n›n kriz flartlar›n›n oluflma-
s› karfl›s›nda, kafa kar›flt›rmay› geçerli bir çözüm yöntemi ola-
rak gördükleri anlafl›lmaktad›r.

√ ‹fratla tefrit aras›nda gidip gelen AKP yöneticileri komp-
lo teorileri ve senaryolar›na tak›l›p kalmaktan kurtulup, önü-
müzdeki sanc›l› dönem hakk›nda somut bir perspektif ve ma-
kul bir yol haritas› gelifltirememifllerdir. 

√ Bu sürecin, sa¤duyunun rehberli¤inde, hukuki ve siyasi
meflruiyet s›n›rlar› içinde kalacak ve kamuoyunu rahatlatacak
flekilde yürütülmesi için gerekli siyasi anlay›fl ve durufl ortaya
konulamam›flt›r.

• ‹stanbul sermayesi ve medyas›n›n son uzlaflma ça¤r›lar›
ve giriflimleri de, bu yönde bir hareketlenmeyi sa¤lamakta ye-
tersiz kalm›flt›r.
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Türkiye’nin bugünkü kriz ortam›na sürüklenmesinde büyük
sorumlulu¤u olan gerilim denkleminin iki ucunu bir araya getir-
meyi amaçlayan bu giriflimler “romantik talepler” olarak görül-
menin ötesinde bir karfl›l›k bulamam›flt›r.

√ AKP’nin sözcülü¤ü ve avukatl›¤› görevini üstlenen bas›n
ve yay›n organlar›ndaki gönüllülerin, kapatma davas› sonras›
bafllatt›klar› kampanyan›n üslup düzeyi, her geçen gün düfl-
mekte ve yarg›y› hedef alan hakaretlerin dozu giderek artmak-
tad›r. 

√ Darbe sürecinden, karfl› darbe için harekete geçilmesin-
den ve halk kitlelerinin patlamaya haz›r bir barut f›ç›s›na dön-
dü¤ünden dem vuran bu cihat kampanyas›, hukuka ve kanun-
lara meydan okuyan bir pervas›zl›k boyutlar›na tafl›nm›flt›r.

√ Say›n Baflbakan susmakta, medyadaki sad›k kalemleri
kin kusmaktad›r.

• Bu kampanyadaki baz› köfle yazarlar›n›n MHP’nin izledi-
¤i siyaset konusunda ahkâm kesmeleri ve önümüzdeki dönem-
de ne yapmas› gerekti¤i konusunda fetva vermeye kalk›flmala-
r› ibretle izlenmektedir.

√ Önemli bir k›sm› Milliyetçi Hareket’in fikri yap›s›na ve
Türk milliyetçili¤ine çok yabanc› olan ve milliyetçili¤i kendi sa-
kat siyasi zihniyetleri için bir has›m olarak gören bu çevrelerin,
flimdi bu konuda Milliyetçi Hareket’e yol göstermeye kalk›flma-
lar› tam bir sayg›s›zl›k örne¤idir.

√ Bizim bu konudaki ilkemizin demokrasiyi korumak dü-
flüncesinden mülhem oldu¤u çok iyi bilinmelidir.
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Siyasi partilerin halk taraf›ndan tasfiye edilmesi gerekti¤i,
yarg› yoluyla kapatman›n geçerli bir çözüm olmayaca¤› hakk›n-
daki düflüncemiz de bu ilkemizin do¤al bir sonucu olarak görül-
melidir.

√ Bu konuda tutarl› bir siyasi duruflu olmayanlarla aram›z-
daki temel fark; onlar›n, flah›slar› ilkelerin önüne geçirmelerin-
de ve mutlak bireysel sorumsuzlu¤u demokrasi icab› olarak
göstermeye çal›flmalar›nda yatmaktad›r. 

√ Milliyetçi Hareket bu konuda ne düflündü¤ünü, önümüz-
deki nazik süreçte ne yap›lmas› gerekti¤ini yap›c› ve samimi bir
anlay›flla bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymufltur.

√ MHP’ye yol göstermek için gayret sarfeden bu çevreler
çok iyi bilmelidir ki, bizim kalemlerini iktidar›n emrine veren,
siyasi güç karfl›s›nda ç›kar hesab›yla köle olan, ilkeli ve dik du-
ruflu hiçbir dönemde bir erdem olarak görmeyen ak›l hocalar›-
na ihtiyac›m›z yoktur.

De¤erli Milletvekilleri
• Gelinen bugünkü nokta, siyasi bir ç›kmaza girildi¤ini gös-

termektedir. Bunun afl›labilmesi, AKP hükümetinin krizi sa¤l›k-
l› biçimde yönetecek ve tahribat› s›n›rl› tutacak bir anlay›fl› or-
taya koymas›na ba¤l›d›r.

• Ancak Say›n Baflbakan’›n milli iradeyi yarg›ya karfl› bir si-
lah olarak kullanmak niyetinde oldu¤una ve Avrupa Birli¤i’ne
sar›lmay› kurtulufl olarak gördü¤üne iflaret eden son beyanlar›,
bu konuda ümitli ve iyimser olmaya mahal b›rakmamaktad›r.
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• 1960 öncesine yollama yaparak, “Yeter söz de karar da

milletin” slogan›n› kullanan Say›n Baflbakan, seçimlerde ald›¤›

oylar› herkese gözda¤› vermek için bir tehdit arac›na çevirmek

yanl›fl›na düflmüfltür.

√ Ankara’da korku senaryolar› üretildi¤ini söyleyerek he-

def sapt›rmaya çal›flan Say›n Baflbakan, bugünkü kriz ortam›-

na sürüklenmesinde hiçbir sorumlulu¤u bulunmad›¤› saplant›-

s›ndan kurtulamam›flt›r.

√ Say›n Baflbakan, bütün kusur ve hatalar› baflkalar›n›n s›r-

t›na yükleyerek aklanabilece¤i gibi nafile bir hesap ve çaba içi-

ne girmifltir.

• AKP yönetiminin bu süreçte Avrupa Birli¤i’nin bask› ve

müdahalesinden medet ummas›, her yönüyle hazin ve ac›na-

cak bir ibret vesilesi olmufltur. 

- Son dönemde AB temsilcilerinin AKP’li bakanlar›n teflvi-

kiyle Türk hukuk sistemine a¤›r hakaretler yöneltmesi ve Ana-

yasal düzenin kökten de¤iflmesi ça¤r›lar›nda bulunmas›, AKP

için onur ve itibar kayna¤› say›lmayacakt›r.

- Avrupa Birli¤i Adalet Divan›’n›n, PKK’n›n terör örgütü

olarak kabul edilmemesi konusunda ald›¤› son kararla, AB’nin

Türk adaletini hedef tahtas› haline getirmesinin ayn› zamana

rastlamas›, AB’nin ikiyüzlülü¤ünü bir kere daha gözler önüne

sermifltir.

√ Say›n Baflbakan ve AKP yetkililerinin kapatma davas›n›

haks›z bulmalar› anlafl›labilir bir durumdur.
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Ancak, Türkiye’ye tepeden bakan, Türk milletini hor ve
hakir gören Avrupa Birli¤i komiserlerinin, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti’ne ve kurumlar›na alenen hakaret etmeleri karfl›s›nda
sessiz kalmalar›n›n, bu hakaretlere çanak tutmalar›n›n anlafl›la-
bilir ve kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktad›r.

√ Bunu yapanlar›n, b›rak›n demokrat ve muhafazakâr ol-
may›, Türkiye’yi sevme iddias›nda bulunmaya dahi haklar› ve
yüzleri olamayacakt›r.

√ Siyasi ihtiraslar› u¤runa, Türkiye’nin onurunun ve haysi-
yetinin hedef al›nmas›na göz yumanlar›n, siyasi gelece¤ini kur-
tarmak telafl›yla demokrasinin gelece¤ini atefle atanlar›n, “de-
mokrasi y›ld›z›” olarak anons edilmeleri ve milli irade havarili¤i
yapmalar›, kara bir mizah örne¤i olarak kalmaya mahkûmdur.

•Say›n Baflbakan, içine girilen krizden ç›k›fl yollar›n›n,
Brüksel’in kap›lar›nda ve Avrupa Birli¤i’nin koridorlar›nda de-
¤il, Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›nda aranaca¤› ve bu-
lunabilece¤i gerçe¤ini biran önce kavramal› ve buna uygun ola-
rak somut ad›mlar atmal›d›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin önümüzdeki süreçte Avru-

pa Birli¤i’ne bir can simidi olarak sar›laca¤› ve bu amaçla Brük-
sel’in dayatmalar›n›n gere¤ini yerine getirecek bir haz›rl›k için-
de oldu¤u görülmektedir.

Son günlerde, AB 10. Uyum Paketi’nin yak›nda Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sunulaca¤› ve bundan ayr› bir Anayasa
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de¤iflikli¤i paketinin de haz›rland›¤› yolundaki AKP kaynakl›
haberler yo¤unluk kazanm›flt›r.

Dün yap›lan Bakanlar Kurulu Toplant›s›’ndan sonra hükü-

met sözcüsü taraf›ndan yap›lan aç›klamadan, Türklü¤e hakare-

ti düzenleyen 301. madde ile ilgili de¤ifliklik teklifinin her an

Meclis gündemine girebilece¤i anlafl›lm›flt›r. 

Kriz ortam›ndan ç›k›fl için kendisi bafll› bafl›na bir kriz ve

gerginlik kayna¤› olan dayatma paketlerinden medet ummak,

AKP’ye hakim olan zihin bulan›kl›¤› ve pusulas›zl›¤›n›n bir gös-

tergesidir.

• Avrupa Birli¤i komiserlerinin “art›k sabr›m›z taflt›” diye-

rek Türkiye’yi tehdit etti¤i bir dönemde, 301. maddeyi böyle

bir kriz ortam›nda gündeme getirmek AKP için siyasi iflas an-

lam›na gelecektir.

Bu yola sapma haz›rl›¤› içinde olan Say›n Baflbakan flu so-

rular›n cevab›n› Türk milletine vermek zorundad›r:

√ Türklü¤e hakaretin serbest b›rak›lmas›n› kim ve hangi

amaçla istemektedir?

√ Ermeni Soyk›r›m› yalan›n›n serbestçe seslendirilmesi ve

buna hakl›l›k kazand›r›lmas› sonucunu do¤uracak böyle bir zil-

lete katlan›lmas›n›, Türkiye’den talep edenlerin sinsi amaçlar›

ile AKP’nin emellerinin örtüflüyor olmas›n›n ahlaki bir izah› na-

s›l bulunacakt›r?

√ PKK terör örgütü ve etnik bölücülerin de Türklük de¤er-

lerine hakaretin serbest olmas›n› istemeleri karfl›s›nda, Say›n
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Baflbakan bu ihanet odaklar› ile hangi fikri ve siyasi çizgide bu-

luflmakta ve bunu nas›l aç›klamaktad›r?
√ Avrupa Birli¤i, PKK, etnik bölücüler ve Ermenistan’›n

oluflturdu¤u cephenin bask› ve dayatmalar›yla Türk tarihine,
Türklük de¤erlerine ve Türk milletine hakaretin önünün aç›l-
mas›, AKP’ye nas›l bir fleref ve itibar kazand›racakt›r?

• Say›n Baflbakan, Türkiye’nin önüne bir demokrasi ç›tas›
olarak büyük bir hayas›zl›kla ç›kar›lan bu konuda, sürekli ede-
biyat›n› yapt›¤› milli iradenin yegâne kayna¤› olan Türk Mille-
ti’ne hesap vermekten kaçamayacakt›r.

√ 301. madde Meclis’in önüne getirilirse, AKP’li 339 mil-
letvekili Türk Milletinin ve flerefli Türk tarihinin huzurunda bir
onur ve haysiyet imtihan›yla karfl› karfl›ya kalacaklard›r.

√ Kimseye b›rakmad›klar›, muhafazakârl›k, demokratl›k ve
mukaddesatç›l›¤›n gerçek yüzü ise bu imtihan sonucunda orta-
ya ç›kacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, Meclis zemininde her imkân› kul-
lanarak buna sonuna kadar karfl› ç›kacak ve AKP’nin temsilci-
si oldu¤u bu sakat ve flaibeli zihniyetle ülke çap›nda bir kamuo-
yu oluflturma süreci bafllatacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
AKP’nin haz›rlad›¤› demokratikleflme ve Anayasa de¤iflik-

likleri paketinde yer almas› düflünülen di¤er baz› hususlar da,
Türkiye’de yaflanan gerginlik ve siyasi krizi daha da derinleflti-
recek niteliktedir.
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Anadilde e¤itim, yerel yönetimlere yetki devri ve milli kim-
lik ve vatandafll›k tan›mlar›na iliflkin hükümler etnik bölücülü-
¤ün hain amaçlar›na hizmet edecek ve Türkiye’yi çok tehlikeli
bir çat›flma ortam›na sürükleyecektir.

Temel hak ve özgürlükler alan›n›n geniflletilmesinin, devle-
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü zedeleyerek
mümkün olamayaca¤› ortadad›r.

AKP, Türkiye’yi bölmenin, etnik tahriklerle milli birli¤ini
y›kmaya çal›flman›n ve bu yolla iç çat›flma k›flk›rt›c›l›¤› yapma-
n›n, demokratik hak ve özgürlüklerle savunulamayaca¤›n› hâlâ
anlayamam›flt›r.

Üniter-milli devlet ve tek millet esas› bak›m›ndan tart›flma
yaratacak zorlamalar ve “Anayasal vatandafll›k” gibi z›rvalarla
Türk milli kimli¤iyle oynanmaya çal›fl›lmas›, iç huzur ve güven-
li¤i tehlikeye düflürecek ve AKP’yi alt›ndan kalkamayaca¤› çok
a¤›r bir vebalin alt›nda b›rakacakt›r.

Türkiye’yi içine soktu¤u siyasi krizden ç›karmak için sa¤du-
yu yerine AB’ne sar›lan Say›n Baflbakan’›n, topyekün bir dev-
let, rejim ve toplumsal krize davetiye ç›karmas› Türkiye’ye ya-
p›labilecek en büyük kötülük olacakt›r.

Say›n Baflbakan kendini kurtarma telafl›yla bu yola sapar-
sa, bu kez de partisini, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› fiil ve eylemlerin oda¤› ha-
line getirmekte de önemli bir mesafe katedecektir.

Bu durumda, Türkiye’nin böyle bir karanl›k ortama sürük-
lenmesini önlemek için çaba gösterenlere de, Say›n Baflbakan
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ve yol arkadafllar›na “kendi düflen a¤lamaz” atasözünün derin
anlam›n› hat›rlatmak kalacakt›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Konuflmam›n bu bölümünde, toplumun her kesiminde kay-

g› uyand›ran ekonominin genel durumu hakk›ndaki görüfl ve
düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum.

Türkiye'yi tehdit eden ciddi geliflmelerin yafland›¤› ve geri-
limin t›rmand›¤› günümüzde, Türk ekonomisinde de alarm zil-
leri çalmaya bafllam›fl, y›llard›r sürdürülen sanal baflar›lar›n ar-
t›k sonuna gelindi¤i ortaya ç›km›flt›r.

Her gün, ekonomik ve sosyal kriz kâbuslar› ile uyanan Bafl-
bakan ve hükümeti, bu çok yüksek risk ortam›nda, y›llard›r
yanl›fl politikalarla mahkûm etti¤i s›cak para ile ekonomimizi
dengede tutan güç odaklar› taraf›ndan adeta rehin al›nm›fl du-
rumdad›r.

Bu sarmal›n sonunda, yavafllayan büyüme ve artan iflsizlik,
ço¤alan yoksulluk ve nihayetinde büyük bir siyasi, sosyal ve
ekonomik bunal›m ile karfl›laflmak art›k kaç›n›lmaz bir ak›bet
olacakt›r.

Y›llard›r AKP’nin teslim politikalar›n› göz ard› ederek, tavi-
zi küreselleflme; teslimiyeti ça¤dafll›k; yozlaflmay› evrensellefl-
me, yoksullu¤u geliflme olarak maskeleyen yandafllar› da hükü-
meti terk etmek üzeredir.

Ne yaz›k ki, AKP iktidar›n›n alt›nc› y›l›nda namuslu insan-
lar›m›z›n yoksulluk, ümitsizlik ve korkuya sevk edildi¤i karanl›k
bir ülke haline gelen Türkiyemiz;
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√ Yabanc› mallara ard›na kadar aç›k, yerli üreticiyi tama-

men çaresiz b›rakan korumas›z bir pazar ortam›, 

√ ‹thalat›n artmas›na, yerli üretimin körelmesine neden

olan bast›r›lm›fl bir döviz kuru ve afl›r› de¤erlenmifl Türk liras›, 

√ Girdi¤i “yo¤un bak›m” flartlar›nda, mahkûm oldu¤u s›cak

paradan beslenen sermaye piyasas›nda artan yabanc› a¤›rl›¤›, 

√ Serbest pazar, küresel sermaye ve tam rekabet ad› alt›n-

da bir tak›m iktisadi gerekçelerle milli varl›klar›n sat›lmas›,

√ Bütün bunlar›n kaç›n›lmaz sonucu olan, afl›r› borçlanma,

yabanc›lara sat›fl, bankac›l›k sektöründe ve medyada yabanc›-

laflma,

√ Açl›kla bo¤uflan milyonlara karfl›l›k, dünyan›n en büyük

ikinci ekonomisi olan Japonya’dan daha fazla dolar milyarderi

üreten çarp›k ve adaletsiz bir sistem,

√ Üretmeden tüketme ve üretti¤inden fazlas›n› harcama

döngüsüne saplanm›fl bir ekonomik garabet,

√ Yoksullaflm›fl kitleler, borçlanm›fl esnaf, küçülen sanayi-

ci, terk edilen tar›m ve artan iflsizlik, gerçe¤i ile yüz yüzedir.

‹ktidar›n› yabanc› güçlerin siyasi, ekonomik, mali destek ve

himayelerine ba¤layan AKP Hükümeti’nin art›k milli karar al-

ma imkân› kalmam›fl, ekonominin güdümü tamamen yabanc›

unsurlara geçmifltir.

Bugün AKP hükümetinin düfltü¤ü ekonomik sarmalda

Baflbakan Erdo¤an’›n önünde iki seçenek kalm›flt›r.
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Birincisi, ekonomik krizi olabildi¤ince öteleyebilmek için

dayand›¤› yabanc› güçlere ve kaynaklara, tam teslimiyetçi ilave

manevralar yapmak,

‹kincisi ise, birinci tedbirlerin de çare olmad›¤› noktada, ge-

linen ekonomik buhran›n faturas›n› baflkalar›na kesmek için,

partisine yönelik sanal tehditler ve komplolar yaratmak ve ge-

rekçeler uydurmakt›r.

Baflbakan’›n son konuflmalar›nda, kalk›nma masal›na de-

vam etmek istedi¤i dikkate al›n›rsa, ikinci seçenekten önümüz-

deki günlerde yararlanaca¤›, ekonomideki baflar›s›zl›¤›na baha-

ne olarak, partisine yönelik kapatma davas›n›n ma¤duriyetini

kullanaca¤› anlafl›lmaktad›r.

Baflbakan flimdiden, millete hizmetin önlenemeyece¤ini

söyleyerek, sanki hizmeti önleyen birileri varm›fl gibi hayali

düflmanlarla savaflmaya bafllam›flt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Önceki tecrübelerden, geliflmekte olan ülkelerde faizin düfl-

tü¤ü, ucuz ve bol finansman kaynaklar›n›n h›zla riskli yat›r›mla-

ra yöneldi¤i dönemlerin sonunda, bir kriz halinin ortaya ç›kt›¤›

bilinen bir vak›ad›r.

Geçti¤imiz y›l içinde, ABD gayrimenkul piyasas›nda baflla-

yan ve büyüyerek bankac›l›k sistemine yay›lan dengesizlik; en

büyük tüketici olan ABD’ye mal ve hizmet satarak ayakta du-

ran küresel ekonomiyi bunal›m›n içine sürüklemifltir. 
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Bu hadisenin bafllatt›¤› geliflmelere paralel olarak yaflanan,

bankac›l›k sistemindeki t›kan›kl›klar ile kredi mekanizmas›nda-

ki aksamalardan reel sektör ziyadesiyle etkilenmifl ve daralma

yaflanmaya bafllam›flt›r. 

Bu gün karfl›m›zdaki gerçek durum, 2002 y›l›ndan itibaren

ortaya ç›kan küresel ekonomik düzenin art›k sonuna gelindi¤i-

ni, küresel saadet zincirinin kopmufl bulundu¤unu göstermek-

tedir.

D›fl piyasalarda yaflanan bu çalkant› ve dengesizlik halinin;

son befl y›ld›r yüksek yabanc› sermaye çekerek cari aç›¤›n› fi-

nanse etmifl olan Türkiye ekonomisini a¤›r biçimde etkilemesi

kaç›n›lmazd›r.

Yaklafl›k 39 milyar dolar s›n›r›nda bir cari aç›k veren Tür-

kiye için, ilk tehlike küresel kaostan etkilenerek döviz fiyatlar›-

n›n artmas›d›r. Bu olumsuz durum, yabanc› yat›r›mc›lar›n piya-

sadan ç›kmak için döviz talebiyle bafllayacak ve bu e¤ilim krizin

aç›¤a ç›kmas›na neden olabilecektir. Nitekim yabanc› yat›r›mc›

bu tehlikeyi görmüfl ve paralar›n› peyderpey al›p Türkiye'yi terk

etmeye bafllam›flt›r. 

Buna paralel olarak vatandafllar›m›z›n, tasarruf amaçl› ola-

rak tekrar dövize dönüfl yapmalar› halinde sorunlar›n daha da

a¤›rlaflmas› ve bir panik havas›n›n do¤ma ihtimali artm›fl bulun-

maktad›r.
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Muhterem Milletvekilleri,
1991, 1994, 1999 ve 2001 y›llar›nda; küresel ekonomik

floklar, depremler, toplumsal bunal›m ve terör olaylar› gibi se-

beplerle, yurtd›fl›ndan finansman ak›fl›n›n kesildi¤i dönemlerde

ekonomimizin duraklad›¤› ya da küçüldü¤ü bilinen gerçekler-

dir.

Ülkemizdeki tasarruflar›n yetersizli¤i, kendi kaynaklar›m›z-

la milli ekonominin finanse edilmesini sa¤lamaktan uzakt›r. Bu

güçlü¤e ilave olarak, AKP iktidar›n›n güvenden ve istikrardan

yoksun siyasi yönetimi; iç tasarruflar›n önemli bir bölümünün

yurtd›fl›nda tutulmas›na neden olmufltur.

Bu olumsuzluklar›n yan› s›ra, küresel ekonomik sisteme si-

rayet eden finansal açmaz karfl›s›nda, Baflbakan Erdo¤an ve

AKP hükümetinin sergiledi¤i basiretsizlik ve vurdumduymazl›k,

sorunlar› içinden ç›k›lamaz hale getirmeye bafllam›flt›r.

Geliflmeler, küresel bolluk döneminin sonuna gelindi¤ini,

daralma, küçülmenin önümüzdeki aylara, y›llara sirayet edece-

¤ini iflaret etmektedir.

Dünyan›n baflka ülkelerindeki ekonomik büyümenin gerile-

yece¤i, hatta duraca¤› dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’nin de bü-

yümede sorun yaflayaca¤›n›, ticaret hacminde büyük bir daral-

ma olaca¤›n› öngörmek takdir edersiniz ki bir kehanet olmaya-

cakt›r.

Ancak, bu geliflmeler karfl›s›nda, Baflbakan Erdo¤an’›n,

yaklaflan krizin kokusunu nihayet ald›¤›n›, kriz an› gelmeden,
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bahane üretmeye, istismar ve mazlum edebiyat›n›n yeni örnek-
lerine s›¤›nmaya çal›flt›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Mukadder bir çarp›flma ile sonuçlanacak bu sürecin önün-
deki tehlikeleri gören bütün kurum ve kurulufllar, flimdi uyar›
üstüne uyar›lar yapmakta, geliflmelere kulaklar›n› t›kayan AKP
hükümetine alarm zillerini çalmaktad›rlar.

Bu gerçekler ortada iken, Baflbakan meseleyi siyasi pole-
mikle çözece¤ini zannederek, sahte baflar› ve geliflme hikâye-
leri okumaya devam etmektedir. 

Hatta hakk›ndaki dava ile AKP’nin baflar› masal› aras›nda
bir ba¤ kurarak komplo teorileri üretmekte, AKP’siz bir Türki-
ye’de ekonominin çökece¤i, sözde istikrar›n bozulaca¤› gibi bir
flantaj ve bahaneye çaresizce s›¤›nmaktad›r.

Bir panik halini yaflamaya bafllad›¤› anlafl›lan Baflbakan’›n
a¤z›ndan bu gidiflatla, küresel krizin bile AKP karfl›tlar›nca ç›-
kart›ld›¤›n› iflitmek, hatta ekonomik krizin muhalefetin tuza¤›
oldu¤unu duymak, hiç de flafl›rt›c› olmayacakt›r.

Say›n Baflbakan, bu ç›k›fllar› ile muhtemel ekonomik buh-
ran› görmüfl, gerekçelerini ve sebeplerini hükümet d›fl› faktör-
lere flimdiden yükleyerek, faturalar›n› baflkalar›na ödetmek için
siyasi bir manevraya bafllam›flt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bilindi¤i üzere, hükümetin, enflasyonla mücadele amac›y-

la, 1 Ocak 2006'dan itibaren uygulamaya bafllad›¤› "aç›k enf-
lasyon hedeflemesine" ra¤men yükselifl durdurulamam›fl ve
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enflasyon tekrar iki haneli rakamlara ulaflm›flt›r. Bu kapsamda,
y›l›n ilk alt› ay› için yüzde 2 zam alan iflçi ve memurumuz enf-
lasyona ezdirilmifltir.

Bu geliflmeler üzerine bir hükümet üyesinin, enflasyonda
y›ll›k yüzde 4’lük hedefin gerçekçi olmad›¤›n› söylemesi ve yüz-
de yüz yan›ld›klar›n› itiraf etmesi; AKP’nin kendi izledi¤i politi-
kalar›nda bile, Bakanlar Kurulu’nun baz› üyelerinin nezdinde
tutarl›l›¤›n› ve inand›r›c›l›¤›n› kaybetmifl oldu¤unun göstergesi
olmufltur.

Enflasyonla ilgili tutturulamayan hedefin nihai sonucu ise,
bundan önce oldu¤u gibi, IMF’ye yeni bir mazeret mektubunun
haz›rlanarak, AKP taraf›ndan yeni bir yol haritas›n›n talep edil-
mesi olacakt›r.

Özellikle, bundan sonra g›da ve enerji fiyatlar›nda yaflana-
cak art›fllar, küresel belirsizlikler ve k›sa vadede döviz kuru üze-
rindeki geliflmeler enflasyonun yükselifl e¤ilimini güçlendirecek
temel faktörler olarak görülmektedir.

Bunun yan› s›ra, mal ve hizmet fiyatlar›ndaki art›fltan kay-
naklanan enflasyona ilave olarak, varl›k fiyatlar›ndan kaynakla-
nan enflasyon art›fl›na da önümüzdeki dönemde flahit olunaca-
¤› anlafl›lmaktad›r.

Bu vahim geliflmenin en üzücü neticesi ise, asgari düzeyde
hayat›n› devam ettirebilmek için, gelirinin dörtte birini g›daya
harcamak zorunda olan milyonlarca vatandafl›m›z›n yeni dö-
nemde gerçek bir açl›k tehlikesi ile karfl›laflmas› olacakt›r.

Hükümetin önleyemeyece¤i art›k iyice anlafl›lan enflasyon

art›fl›n›n sonunda, baflta dar gelirli vatandafl›m›z olmak üzere
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toplumun bütün kesimlerinin refah düzeyi düflecek ve sat›n al-

ma güçleri kaç›n›lmaz olarak daha da zay›flayacakt›r.

Bugün karfl›m›zdaki ac› gerçek, y›llard›r s›k›lan kemerlere,

çekilen s›k›nt›lara, milyonlarca vatandafl›m›z›n fedakârl›klar›na

ra¤men, enflasyonun yeniden dirilmifl olmas›d›r. Hükümet bu

konuda baflar›s›z olmufltur ve bunun asla mazereti yoktur.

Enflasyonun yükselmeye bafllad›¤›, küresel dalgalanma ile

cari aç›¤›n birleflerek belirsizliklerin yo¤unlaflt›¤› ve al›nmayan

tedbirlerin yaklaflan bir buhran› iflaret etti¤i bu dönemde, ulus-

lararas› bir derecelendirme flirketinin, Türkiye ekonomisinin

görünümüyle ilgili notu negatife çevirmesi dikkate de¤er bir ge-

liflme olarak görülmelidir.

Hükümetin ekonomiyle ilgili üç bakan›n›n bas›n toplant›-

s›yla sözde olumlu bulduklar› milli gelir rakamlar›n› gerekçe

göstererek, Türkiye'nin kredi notu art›fl›n› hak etti¤ini söyleme-

lerinin ard›ndan henüz birkaç haftal›k bir süre geçmifl olmas›

dikkat çekicidir.

AKP hükümeti, flayet bu uyar›ya da küresel kriz karfl›s›nda

gösterdikleri aymazl›k ve laubalilikle yaklafl›rsa, korkar›z ki, bi-

riken enerji bulaca¤› ilk çatlaktan boflalacak ve ekonomide va-

him geliflmeleri ard› ard›na tetikleyecektir.

Muhterem Milletvekilleri,
Baflbakan Erdo¤an ile AKP hükümetinin ›srarla saklamaya

çal›flt›¤› gerçekler ve bu ilkesiz ve beceriksiz kadrolar›n resmet-
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ti¤i karanl›k Türkiye tablosunun ekonomik görüntüsü ne yaz›k
ki flöyledir:

√ Son befl y›ll›k dönemde ihracat büyük oranda artm›flt›r,

do¤rudur. Ancak, ithalatta yüzde 230 ve d›fl ticaret aç›¤›nda ise

yüzde 306 oran›nda çok daha büyük art›fl yaflanm›flt›r. 

• Geçti¤imiz y›llarda ülkemiz, döviz fiyat›n›n düflük sey-

retmesi sonucunda; ucuz ve kalitesiz ara mallar›n pazar› olmufl,

yerli üreticimiz bu durumla rekabet edemeyerek ifl yerlerini ka-

patma aflamas›na gelmifltir. 

• Artan ithalat ise ayn› zamanda cari ifllemler aç›¤›n› Gay-

ri Safi Yurtiçi Hâs›lan›n yüzde alt›s›na yaklaflt›rarak finansal pi-

yasalarda k›r›lganl›¤› artt›rm›flt›r.

√ Düflürüldü¤ü iddias›yla övünülen borç stokunda ise ger-

çekler Baflbakan’›n iddia etti¤i gibi de¤ildir. 

• Geçti¤imiz y›l toplam kamu borç stoku 2002’ye k›yas-

la yüzde 38 oran›nda, toplam net d›fl borç stoku ise yüzde 90

düzeyinde artm›flt›r. 2007 y›l›nda merkezi yönetim iç borç sto-

ku ise, 2002’ye k›yasla yüzde 70,3 yükselmifltir. Yani iddia

edildi¤inin aksine, hem oran olarak, hem de miktar olarak borç

stoku art›fl göstermifltir. 

√ Özel sektörün borcu ise 2002 y›l›na göre; 2007 y›l›nda

yüzde 266 oran›nda artm›flt›r. Borçlanma art›k özel sektör üze-

rinden yap›lmaktad›r. D›fl borcun önemli k›sm›n›n özel sektöre

ait olmas›, muhtemel buhran›n büyüme ve istihdam üzerinde

ciddi tesirler yarataca¤›n› göstermektedir.
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• Özel sektör borç tutar›n›, toplam borç stokundan ›srar-

la ayr› tutmaya çal›flan Baflbakan Erdo¤an’a; iftihar ettikleri ih-

racattaki özel sektör pay›n›n yüzde 148’e ulaflt›¤›n› da bu vesi-

leyle hat›rlatmak isterim. 
√  “Bizim önceli¤imiz insan›m›z›n mutlulu¤udur, huzuru-

dur” diyen Baflbakan Erdo¤an; bankalara bireysel kredi borcu-
nu ödeyememifl vatandafllar›m›z›n say›s›n›n 2007 y›l›nda,
2003 y›l›na göre yüzde 1914 oran›nda artm›fl olmas› karfl›s›n-
da mutluluktan ne anlad›¤›n› da kamuoyuna izah etmek duru-
mundad›r.

√ 2003 y›l›nda kredi kart borcunu ödeyemeyen 23.850 ki-
fliye 2007 y›l›nda tam 188.371 kifli eklenmifltir. Kredi kart› ve
tüketici kredisi borçlar› da 2002 y›l›ndan bu zamana kadar,
yüzde 1452 oran›nda büyümüfltür. 

√ 2007 y›l›nda protesto edilen senet say›s›, 2002’ye oran-
la yüzde 194 oran›nda artm›fl, senet miktar› ise yüzde 600 ora-
n›n› geçmifltir.

√ Karfl›l›ks›z çek miktar› son befl y›lda yüzde 432 oran›nda
artm›fl ve  2002 y›l›ndan, 2007 y›l› sonuna kadar 39 milyar
502 milyon YTL'lik çek karfl›l›ks›z ç›km›flt›r. Bu rakamlar iflas-
la sonuçlanan ticari iliflkilerin giderek artt›¤›n›, iflletmelerin bi-
rer birer kapand›¤›n›, binlerce kiflinin borç bata¤›na sürüklendi-
¤inin iflaretidir.

√ Bizzat Baflbakan Erdo¤an taraf›ndan söz verilmesine ra¤-
men, çiftçilerimizin destekleme ödemelerini alamad›klar›na da-
ir feryatlar hükümet taraf›ndan maalesef iflitilmemektedir.
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√ Geçti¤imiz befl y›l boyunca, özellikle uluslararas› kon-
jonktürün etkisiyle ve yurtd›fl› kaynaklar›n finansman›yla sa¤la-
nan göreceli ekonomik büyüme bir vak›ad›r. Ancak, 2007 y›-
l›na ait yüzde 4,5’e gerileyen büyüme rakam› bu sürecin sona
erdi¤ini ispat etmektedir.

• Bu sonuçla 2007 y›l›nda büyümede bir önceki y›la gö-
re yüzde 34,7 oran›nda düflüfl yaflanm›fl, böylelikle son befl y›-
l›n en düflük rakam› ortaya ç›km›flt›r.

Muhterem Milletvekilleri,
Herhangi bir üretim faaliyetine dayanmadan, sadece he-

sap yönteminin de¤ifltirilmesi ile afla¤› çekilen genel nüfus sa-
y›m› sonucunda milli gelirde sanal bir yükselifl olmufltur.

Hükümetin övünerek yapt›¤› bu hesaba göre, dört kiflilik
bir ailenin her bireyine y›lda 9333 dolar, ailenin tamam›na ise
37.300 dolar gelir girmesi gerekmektedir. Oysa ki bu tama-
men bir aldatmacad›r ve inan›lacak taraf› yoktur.

Görüldü¤ü kadar›yla, Say›n Baflbakan, kendisinin, ailesinin
ve yak›nlar›n›n gelirlerindeki göz kamaflt›r›c› art›fllarla, vatanda-
fl›n gelirindeki sözde art›fl› birbirine kar›flt›rmaya bafllam›flt›r.

Kifli bafl›na gelir rakam›, bu haliyle basit bir aritmetik orta-
lama olmaktan öteye bir anlam tafl›mamaktad›r. Zira, milli ge-
liri büyük, ancak gelir da¤›l›m› bozuk olan bir ekonomide; he-
saplama sistemindeki oynamalarla ulafl›lan kifli bafl›na düflen
gelir rakam› yan›lt›c› bir sonuç olacakt›r.

Toplam geliri, toplam nüfusa bölerek elde edilen bu sanal
paylafl›m›n sonunda; vatandaflta olmayan, iflçiye, köylüye, me-
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mura, emekliye yans›mayan bu serveti kimlerin gasbetti¤i orta-
ya ç›kar›lmal› ve iktidar bu adaletsizli¤in siyasi hesab›n› mutla-
ka vermelidir.

Bu aflamadan sonra, Baflbakan Erdo¤an’› da, hükümetini de;
√ Ne, sahte rakam oyunlar› ile sürdürmeye çal›flt›¤› zengin-

lik masal›,
√ Ne, y›llar›n ihmalini örtmek için sorumlulu¤unu küresel

dalgalanmaya ba¤lamaya çal›flmas›,
√ Ne, art›k kendinden önceki y›llar›n “enkaz edebiyat›na”

s›¤›nma kurnazl›¤›,
√ Ne, yapt›¤› yanl›fllarla partisini sürükledi¤i siyasal krizler-

le, ekonomik baflar›s›zl›¤a k›l›f arama çabalar›, 
√ Ne de, salonlara doldurdu¤u yandafllar›n›n “Türkiye se-

ninle gurur duyuyor” sloganlar› kurtaramayacakt›r.
Milliyetçiler için, küreselleflmeyi kutsayan, bat› baflkentleri-

ni sayg›n bulan, yabanc› sermayedarla övünen; buna karfl›l›k
milli kaynaklar› israf eden, milli giriflimcinin önünü t›kayan,
milli sermayeyi de¤ersizlefltiren bu zihniyetin yapt›klar› asla ve
asla kabul edilmeyecektir.

De¤erli Milletvekilleri,
Özellikle son aylarda, yurdumuzun çeflitli yörelerinde mey-

dana gelen toplu veya münferit olaylara fail arayan mihrakla-
r›n, ilk akl›na gelen adresin Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü-
cü Gençlik oldu¤u, üniversitelerde meydana gelen baz› hadise-
ler ile bir kez daha ortaya ç›km›flt›r.
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Y›llardan beri, ›srarla ve her f›rsatta partililerimizi ve ülkü-
cü gençli¤i sokaktan uzak durmaya, tuzaklara karfl› uyan›k ol-
maya yönelik ça¤r›lar›m›z kamuoyu taraf›ndan izlenmekte ve
bilinmektedir.

Buna ra¤men, ‹mral› Canisi’nin sözde do¤um gününü kut-
lamak ad›na yap›lan provokasyonlardan yola ç›karak, çat›flma-
n›n, kavgan›n ve kargaflan›n hiçbir flekilde muhatab› olmayan
Milliyetçi Hareket mensuplar›n› bir kavgan›n taraf› gibi göster-
meye yönelik alçakça giriflimleri fliddetle ve nefretle k›n›yorum.

Bu son geliflmelerden, milliyetçilerin milli meselelerin çözü-
münde demokratik inisiyatif almaya bafllamalar›n›n, içte ve d›fl-
taki çeflitli güç odaklar›n› rahats›z etti¤i ve bu nedenle partimi-
zi hedef ald›klar› anlafl›lmaktad›r.

Ülkemizi kutuplaflt›rma ve cephelefltirme kampanyalar›n›n
yo¤unlaflt›¤› son günlerde dü¤meye bas›lm›fl gibi adeta ortak
ak›lla hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi aleyhtarl›¤›, med-
yaya kadar bütün abart›lar›yla yans›m›fl bulunmaktad›r.

Özellikle, son y›llarda Kandil da¤›ndan üniversite amfileri-
ne ve yurtlar›na kadar ö¤renci maskesiyle inmifl bulunan
PKK’l› hainleri göz ard› ederek, yaflanan münferit olaylar› Türk
milliyetçilerine mal etme ve suçlu gibi gösterme konusundaki
maksatl› giriflimler h›z kazanm›flt›r.

Huzurunuzda, yaflanan olaylar›n mutlaka milliyetçilerle ilifl-
kilendirilmesine yönelik sinsi ve zorlama gayretlerin beyhude
çabalar oldu¤unu ve partimizle hiçbir ilgisinin olamayaca¤›n›
kamuoyuna duyuruyorum.
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Milliyetçi-ülkücü hareket, kardefl kavgas›na ve ayr›mc›l›¤a
sürüklenmek istenen milletimizin birlik ve kucaklaflma adresi
olacak, baflka baflkentlerde yaz›lm›fl parçalanma senaryolar›n›n
figüran› olmayacakt›r.

Tahrik ve tertipler ne derece büyük olursa olsun, Milliyetçi
Hareket mensuplar› demokratik tepkiler haricinde hiçbir girifli-
me alet olmayacak, hiç kimsenin milliyetçilerin yüksek hassasi-
yetinin istismar›na da f›rsat vermeyecektir.

Kuruldu¤u y›llardan bu yana milli hassasiyetlerin simgesi,
Türklük sevgisinin timsali olan milliyetçi-ülkücü hareketin va-
tanseverlik refleksini s›namaya çal›flanlar›n niyetlerini bir kez
daha sorgulamalar›n› ve bu sinsi emellerini gözden geçirmele-
rini umuyorum.

Bu olaylar karfl›s›nda muhtemel tahriklerin devam›n›n ge-
lebilece¤i düflüncesiyle, baflta siyasi iktidar olmak üzere, valile-
ri, üniversite rektörlerini, gerekli tedbirleri almalar› konusunda
acilen göreve davet ediyorum.

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi sayg›lar›mla selaml›-
yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum,
Bilindi¤i gibi, dünden itibaren, miladi takvimle Nisan ay›n›n

yirmisine rastlayan, Yüce Peygamberimizin dünyaya gelifli
“Kutlu Do¤um Haftas›” etkinlikleri ile kutlanmaya bafllanm›flt›r.

‹nan›yorum ki, kutlamalar›n kültürel zenginli¤i ile milyon-
larca Müslüman taraf›ndan paylafl›lacak manevi iklim, onlar›n
mutlaka daha iyiye, do¤ruya ve yüksek ahlaka eriflmelerine im-
kân tan›yacakt›r.

Bu vesile ile yüce peygamberin yüksek flahsiyeti ve kutlu
mesajlar›n›n gönüllerde anlam bulmas›n› diliyor, Türk ve ‹slam
alemi ile insanl›k için huzur, bar›fl ve kardefllik getirmesini te-
menni ediyorum.

De¤erli Milletvekilleri,
Milletimizi ayakta tutan manevi yap›n›n zay›flamas›, gide-

rek çözülen de¤er yarg›lar›, geleneksel iliflkiler ve güzel ahlak›n
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zay›flama e¤ilimi toplumun bütün kesimlerine yans›makta, suç-
lar›n ve suçlular›n art›fl› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Türkiye bugün en hunhar cinayetlerin ifllenmeye baflland›-
¤›, en afla¤›l›k suçlar›n t›rmand›¤› bir ülke haline gelmifltir.

Artan suçlar, özellikle büyük kentlerde halk›m›z›n günlük
yaflant›s›n› ve moral de¤erlerini derinden etkileyecek boyutlara
ulaflm›flt›r.

Gelece¤imizin teminat› olmalar› gereken çocuklar›m›z ve
kad›nlar›m›z baflta olmak üzere, toplumun her kesimi, yay›lan
suçlar›n ve artan suçlular›n aç›k hedefi haline gelmifltir.

Bizim yönetim anlay›fl›m›z, bir ülkenin huzur, güvenlik ve
asayifl içinde bulunmas›n›n, ancak millet fertleri aras›nda refah,
adalet, ahlak ve e¤itimin yükselmesi ile mümkün olaca¤›n› ön
görmektedir.

Bir baflka anlat›mla, bir ülkede suç ve suçlular art›yor ise yok-
sulluk, adaletsizlik, çaresizlik ve yolsuzluk da art›fl göstermeye
bafllam›fl, ahlak zay›flam›fl ve sosyal doku yara alm›fl demektir.

Son olarak, ülkemizde otostop yaparak seyahat eden bir
‹talyan k›z›n›n hunharca katledilmesi elbette ki, can güvenli¤i
Türk milletine emanet edilmifl olmas› nedeniyle, hepimizi de-
rinden üzen ve utand›ran ve bir hadise olmufltur.

Ülkemizdeki yürütme erkinin sorumlusu olan Say›n Baflba-
kan’›n bu cinayet karfl›s›ndaki mesajlar› ve hassasiyeti bu ba-
k›mdan yerinde ve zaman›ndad›r.

Ancak, hemen her gün ülkenin bir yerinde ifllenen cinayet-
ler, kapkaçlar, h›rs›zl›klar, sald›r›lar, tecavüzler ve töre katliam-
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lar›n da Say›n Baflbakan’›n sorumlulu¤undaki geliflmeler oldu-
¤unu buradan hat›rlatmak istiyorum.

Hükümetinin kay›ts›z kald›¤› asayiflsizlik çocuklar›m›za ka-
dar uzanm›fl, ihmal ve tedbirsizlik neticesinde suç iflleme ve su-
ça maruz kalma yafl› giderek düflmüfltür. 

Bu konuda istatistiklere bile bakmaya gerek yoktur. Gaze-
te sayfalar›n› incelemek tehlikenin büyüklü¤ü ve i¤rençli¤i hak-
k›nda herkese fikir verecektir.

Ulaflt›¤›m›z bu tablo geçmiflte yaflanan olaylar karfl›s›nda
“Herkesin bafl›na polis dikemeyeceklerini” söyleyerek sorumlu-
luk almaktan kaçan ve “ayda bir iki olay, büyütmemek laz›m”
diyerek küçümseyen zihniyetin getirdi¤i kaç›n›lmaz neticedir.

Var›lan bu noktada asayiflsizlik, ülkemizin milli güvenli¤ini
ve devletin bekas›n› bile etkileyecek kadar öncelikli ve asla ih-
mal edilemeyecek milli bir konu haline gelmifltir.

Aziz milletimiz, bugün, adaletsizlik ve yolsuzlu¤un k›skac›n-
da, açl›kla yoksulluk aras›ndaki çok ince çizgide gidip gelerek,
zor ve s›k›nt›l› bir hayat sürdürmekte ve bu vahim süreçte ahla-
k› ve erdemi bir sadakat s›nav›ndan geçmektedir.

Ülkemizin huzur ve güvenli¤inin, emniyet ve asayiflinin ta-
rihte görülmedi¤i kadar bozuldu¤u bu dönemde, hükümetin ar-
tan suçlar› baflka ülkelerle mukayese ederek sorun yokmufl gi-
bi davranmaya devam etmesi, maalesef en isabetsiz yaklafl›m
ve en büyük aymazl›kt›r.

Suçun kayna¤›n› ve gerekçelerini baflka yerlerde sanal gün-
demlerde aramaya gerek ve mahal yoktur. Hadise bütün ger-
çe¤i ile ortadad›r.
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Bugün AKP’nin yönetti¤i Türkiye’de;
√ Yoklukla bo¤uflan yüz binlerce aile içinde fliddetli geçim-

sizlik had safhaya ulaflm›flt›r. Güçlü bir ülkenin kayna¤› olmas›
gereken aile kurumu huzursuzluklarla bo¤uflmaktad›r.

√ Derin uçurumlar›n bir arada yafland›¤› bu ekonomik ya-
p›da, adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir gelir ve servet da¤›l›m› vic-
danlar› tahrik etmeye bafllam›flt›r.

√ Milyonlarca vatandafl›m›z y›llad›r vaat edilen ifl ve afla bir
türlü ulaflamaman›n hayal k›r›kl›¤› ve öfkesini yaflamakta, gele-
cek ümidini giderek kaybetmektedir.

√ Yaflanan yayg›n yolsuzluk, istismar ve adam kay›rma, kit-
leleri güvensizli¤e sevk etmekte, yasa ve ahlak d›fl› yöntemlerin
bir norm halinde kabulüne neden olmaktad›r.

√ Bütün bu olumsuz geliflmelere ilave olarak zay›flayan ah-
lak ve inanç de¤erlerimiz, kurals›zl›¤›n neden oldu¤u kargafla,
kente göçün sonucunda yaflanan intibaks›zl›klar ve çaresizlik,
suçu besleyen suçluyu art›ran batakl›k haline gelmifltir.

Bu arada artan suça neden olan olaylar›n medyada yer al›fl
flekli, süresi ve tekrarlar› en az hadisenin vuku bulmas› kadar
derin tahribat yapacak boyutlara ulaflm›flt›r.

Toplumun tamam›na hitap eden ve etkileyen yönüyle
önemli bir iletiflim kayna¤› olan medya kanallar›n›n olaylar› ve-
rifl flekli insanlarda bir yanda infiale ve karamsarl›¤a di¤er yan-
dan ise suçlar›n s›radanlaflmas›na neden olmaktad›r. 

Bu konuda mesleki kayg›lar›n ötesinde bir sorumluluk ah-
lak› ile hareket edilerek, suçlar›n ve suçlular›n topluma aktar›l-
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mas›nda ölçülü olunmas›n›n toplumun psikolojisinde ve suçla
mücadelede mutlaka olumlu tesirler yarataca¤›n› düflünüyo-
rum. 

Huzurunuzda, çok daha geç olmadan, suçlar bir ur gibi
toplumsal bünyeyi daha fazla sarmadan hükümeti acilen sos-
yal, siyasal ve kültürel tedbirleri almaya ça¤›r›yorum.

Milletimizin huzur ve esenli¤ini yak›ndan etkileyecek olan
bu konuda ihtiyaç duyulacak ve mutab›k kal›nacak her tedbir
için, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu’nun destek vermeye haz›r
oldu¤unu buradan aç›kl›yorum.

De¤erli Milletvekilleri,
Hem ülkemizin hem de dünyan›n birçok ekonomisinin de-

rin bir bunal›m›n efli¤inde oldu¤una, e¤er önlem al›nmazsa or-
taya ç›kacak sonuçlar›n siyasal ve sosyal aç›dan ciddi sonuçlar
do¤uraca¤›na yönelik öngörülerimizi önceki konuflmalar›m›zda
vurgulaflm›flt›k.

Bugün itibariyle bir çok ülkede bunun ilk iflaretleri ortaya
ç›km›fl, gerilim ve kaos hakim olmaya bafllam›flt›r.

G›da fiyatlar›ndaki art›fllara tepki olarak M›s›r, Haiti, Fili-
pinler, Bolivya gibi ülkelerde açl›k ve yoklukla bo¤uflan halk yö-
netimlerine karfl› ayaklanma halindedir.

Ülkemizde de baflta bu¤day olmak üzere bulgur, pirinç fi-
yatlar›nda son dönemlerdeki önlenemeyen art›fl; vatandafl›m›-
z›n sofradan aç kalkmas›n› ortaya ç›karabilecek bir tehlikeli
noktaya ulaflm›flt›r.
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Son günlerde g›da fiyatlar›ndaki art›fllar›n ortaya ç›karaca-
¤› infial haliyle ilgili içten ve d›fltan yap›lan uyar›larda bir yo¤un-
laflma oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Fiyatlar bu flekilde artmaya devam etti¤i takdirde, dünyada
yüz binlerce insan›n açl›k çekece¤i, açl›ktan ölümlerin olabile-
ce¤i dillendirilirken, siyasi iktidar›n meseleyi basit sözlerle ge-
çifltirmesi, temelsiz gerekçelerle sorunun ciddiyetini görmezden
gelmesi yeni bir aymazl›¤›n iflareti olarak yorumlanmal›d›r.

Özellikle bu¤day ve pirinç fiyat›ndaki art›fla mazeret bulma-
ya çal›flt›¤› görülen AKP Hükümeti; daha flimdiden fiyat art›fl›-
n›n müsebbibi olarak “enerji tar›m›n›” göstermifltir.  Ayr›ca
bu¤day ve pirinç stokundaki alarm zillerini hafife alan hüküme-
tin ilgili bakan›; bu konuda bir sorunun olmad›¤›n› belirtmifltir.

E¤er stoktan kast edilen aç›k denizlerde, ülkemizdeki duru-
mu kollayan, içeri mal sokmak için uygun zaman› bekleyen
vurguncular›n ve sinsi f›rsatç›lar›n sahip oldu¤u hububat yüklü
gemiler ise elbette söylenecek bir fley yoktur.

Buradan baflta Baflbakan Erdo¤an ve ilgili Bakan’a sormak
laz›md›r:

√ Madem bu¤day ve pirinçte yeterince stok vard›r; bu fi-
yat art›fllar›n›n ve piyasadaki telafl›n as›l sebebi nedir?

√ Yaflan›lan fiyat art›fllar›ndan dolay› elini ovuflturan ve
spekülasyon yaparak anormal kazanç elde etmenin peflinde
olan f›rsatç›larla ve böylesi zamanlar›n de¤iflmez simalar› olan
vurguncularla ilgili bir tedbir al›nm›fl m›d›r?

√ Piyasay› düzenlemekle görevli kurulufllar›n etkisi flimdi-
ye kadar neden hissedilmemifltir?
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√ Böylesine bir durumun ortaya ç›kma haline karfl›l›k da-

ha önceden herhangi bir önlem al›nm›fl m›d›r? Al›nd›ysa, bun-

lar hangileridir?

Ve daha da önemlisi, bu karaborsa ortam›ndan yararlana-

rak servetine servet katmay› planlayan AKP’li yandafllar ve ai-

le fertleri var m›d›r?

Alt› y›la yak›nd›r, simit-çay hesab›yla milletimizle alay eden

Baflbakan Erdo¤an’›n sürekli tekrarlay›p durdu¤u istikrar ve ge-

liflme masal›n›n sonu gelmifltir. Bu sanal maceran›n sonunda

açl›k vard›r, yoksulluk vard›r, yolsuzluk vard›r. 

Bu bunal›m›n en a¤›r yafland›¤› yer olan mutfaklar ne ha-

zindir ki tam anlam›yla yang›n yerine dönmüfl, bulgurdan kuru

fasulyeye kadar ortaya ç›kan fiyat art›fllar›, orta halli vatandafl›-

m›z› gerçek anlamda krize sokmufltur.

Sabah›n erken saatlerinde, sadece ucuz ekmek alabilmek

için saatlerce kuyrukta bekleyen aziz vatandafllar›m›z›n manza-

ras› iflas eden ekonomik politikalar›n, ucuz siyasi polemiklerin,

belagat yüklü hamasi sözlerin art›k bir anlam›n›n kalmad›¤›n›

çok net bir flekilde resmetmektedir.

Ekme¤i büyüttü¤ünü iddia eden Baflbakan Erdo¤an, görü-

nen odur ki yak›nda sofralardaki ekme¤i tamamen küçültecek,

hatta vatandafl›m›z› ekme¤e muhtaç bir hale getirecektir.

Mazot fiyatlar›nda ortaya ç›kan art›fllar neticesinde de, zor-

lukla geçinen, borçla yaflayan, üretti¤i g›das›na bile yetmeyen

çiftçimizin üretimdeki girdi maliyetlerini daha da yükseltecektir.
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Gözünü toprak doyursun, diyerek azarlanan ve yanl›fl ta-
r›m politikalar› sonucunda çok zor flartlar alt›na giren Türk çift-
çisinin art›k dayan›lacak durumu kalmam›flt›r.

2001 y›l›nda 19 milyon ton olan bu¤day üretiminin
2007’de 17 milyon 234 bin tona düfltü¤üne dikkatte al›nd›¤›n-
da, bir süre sonra ekme¤i bile ithal etmeye bafllan›laca¤›n› söy-
lemek yanl›fl olmayacakt›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
‹ktidar partisinin kapat›lmas› için Anayasa Mahkemesin-

de bafllat›lan hukuki sürecin birinci ay› geride kalm›fl bulun-
maktad›r.

Siyasette k›sa say›lamayacak bu süre içinde siyaset kurumu
anlafl›lmas› güç bir atalet sergilemifl ve her yönüyle bir ak›l, id-
rak ve basiret tutulmas› içine girmifltir.

Senaryo savafllar›, darbe iddia ve suçlamalar›, demokrasi
ve vesayet tart›flmalar›, d›fl müdahale ça¤r›lar› ve yarg›y› taciz
ve tehdit kampanyalar›yla geçirilen bu süre heba edilmifl, siya-
set kurumu, krizi demokrasi ve hukuk içinde aflacak bir çözüm
üretememifltir.

Yap›lan kamuoyu araflt›rmalar› Türkiye’nin böylesine a¤›r
bir kriz ortam›na sürüklenmesinin sorumlulu¤unun AKP ve
CHP’ye ait oldu¤unu, yüzde seksene yaklaflan büyük bir ço-
¤unlukla kamuoyu vicdan›nda tescil etmifltir.

Laiklik, din ve vicdan özgürlü¤ü ve demokratik rejim konu-
lar›nda bu iki siyaset kutbunun çat›flmas›n›n ve karfl›l›kl› istismar

66



anlay›fllar›n›n bugünkü ç›kmaza sürüklenilmesinde büyük pay›
bulundu¤u bir gerçektir.

Bu iki gerilim kayna¤›n›n kay›kç› kavgas›na benzeyen siya-
si çekiflmesi; rüflvet, melanet ve fleriat›n kesti¤i parmak ekse-
ninde geliflmekte ve Yunan filozoflar›n›n yarg›lanmas› ve Bü-
yük Atatürk üzerinden yap›lan ucuz bir polemi¤e dönüflerek
sürmektedir.

‹ktidar ve ana muhalefet partisinin Türkiye’nin ortak milli
ve manevi de¤erlerini böyle bir çat›flma ve cepheleflmenin ara-
c› haline getirmesi, temsil ettikleri siyaset anlay›fl›nda bu mara-
zi hastal›¤›n tedavi kabul etmez boyutlara ulaflt›¤›n› ortaya koy-
mufltur.

Say›n Baflbakan, krizin geliflti¤ini ve kemikleflmekte oldu-
¤unu görememekte, ak›l ve haf›zaya s›¤mayan bir aymazl›kla
kriz ortam›n derinleflerek sürmesini geçerli bir strateji olarak
benimsemektedir.

‹çinde bulundu¤umuz bunal›m› sa¤duyu ile Türkiye’nin ç›-
kar›na olacak flekilde yönetmek yerine, bu belirsizlik ortam›n›
siyasi ç›kar sa¤layaca¤›n› vehmetti¤i mecralara yönlendirme
aray›fl›na girmifltir.

Son dönemde yaflanan geliflmeler geçti¤imiz hafta Meclis
grup toplant›m›zda AKP’nin tutumu hakk›nda yapt›¤›m›z de-
¤erlendirmeyi do¤rulam›fl ve bu konudaki tespitlerimizin hakl›-
l›¤›n› ortaya koymufltur.

Mahkeme sürecinin yol açaca¤› çok a¤›r sonuçlara siyaset
kurumunun kay›ts›z kalamayaca¤›n›, demokratik siyaset içinde
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çözüm aray›fllar›n›n sürece¤ini ifade eden Say›n Baflbakan, bu
sözlerinin gere¤ini yerine getirmekten çok uzak bir noktada
ç›kmaz sokak stratejisini hayata geçirmek gibi tehlikeli bir oyun
plan› uygulama hesab› içindedir.

Bu oyun plan› ve yol haritas›n›n kilometre tafllar› giderek
aç›kl›k kazanm›flt›r.

Buna göre;
√ Önümüzdeki süreçte kontrollü ve bilinçli bir gerginlik si-

yaseti izlenmesi,
√ Yarg›n›n içerden ve d›flardan bask› ve abluka alt›na al›n-

mas›na çal›fl›lmas›,
√ Bu amaçla Avrupa Birli¤i ve Amerika Birleflik Devletle-

ri’nin müdahalelerinin bir tehdit arac› olarak kullan›lmas› ve,
√ Bu puslu ortamda AKP’ye verilecek deste¤in bir bedeli

olarak reform ad› alt›nda Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n›n s›-
rayla hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Say›n Baflbakan’›n “siyasetin sorun çözme kapasitesi”nden
anlad›¤›n›n bu oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Bir taraftan zorlama bir gayretle sahte demokrasi kahraman-
l›¤› yapmaya çal›flan AKP, öte yandan siyasi gelece¤ini kurtar-
mak hesab›yla Avrupa Birli¤i’ne s›¤›nm›fl, siyasi ömrünü uzat-
mak için etnik bölücülerden medet umar duruma düflmüfltür.

AKP’nin bu amaçla ödemeye haz›rland›¤› ilk diyetin Türk-
lük de¤erlerine hakareti serbest b›rakmak oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Say›n Erdo¤an’›n Türkiye’nin onurunu ve haysiyetini,
AKP’nin siyasi ikbali için bir finansman arac› olarak kullanma-
s›, bir siyasi parti liderinin düflebilece¤i en olumsuz durumdur.
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Bir Baflbakan’›n ülkesinin, milletinin ve tarihinin onuru ve

haysiyetini böyle bir pazarl›k denkleminde ucuz bir meta hali-

ne getirmesi karfl›s›nda, bizim söyleyece¤imiz tek husus; bu du-

rumun, bafll› bafl›na Türklük de¤erlerine ve Türk milletine en

büyük hakaret oldu¤udur.

De¤erli Milletvekilleri,
Avrupa Birli¤i Komisyonu Baflkan› Say›n Barosso’nun geç-

ti¤imiz hafta Türkiye’ye yapt›¤› ziyaret kamuoyunda genifl akis

bulmufl ve ciddi tart›flmalar› davet etmifltir.

Komisyon Baflkan› bu ziyaret ve öncesinde; laiklikten ba-

flörtüsüne, demokrasi’den parti kapatmaya, yarg› reformundan

301. maddeye ve Güneydo¤u sorununun siyasi çözümünden

K›br›s’ta Türkiye’nin atmas› gereken ad›mlara kadar uzanan

birçok konuda, bir müfettifl tavr›yla Avrupa Birli¤i’nin Türki-

ye’ye önyarg›l› bak›fl aç›s›n› ortaya koyan beyanlarda bulun-

mufltur.

• Kapatma davas›na karfl› Avrupa Birli¤i’nin kay›ts›z kal-

mayaca¤›n› ifade eden Komisyon Baflkan›, bunu Türkiye’nin

içifllerine kar›flma haklar› oldu¤uyla aç›klam›fl ve Anayasa Mah-

kemesi’nin verece¤i karar›n AB ilkeleri temelinde nas›l olmas›

gerekti¤ini de tarif etmifltir.

√ AB temsilcisi, bu yolla Türk yarg›s›na gözda¤› niteli¤inde

örtülü ikazda bulunmufl ve bu flekilde hukukun üstünlü¤ünden

ne anlad›¤›n› kendince bir kere daha ortaya koymufltur.
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√ Türkiye’de demokrasinin yarg› vesayeti alt›na sokuldu-
¤undan flikayet eden baz› çevrelerin, Avrupa Birli¤i’nin vesaye-
ti alt›na girmeyi bir kurtulufl yolu olarak görmeleri de, bunlar›n
demokrasi inanc›n› ve anlay›fl›n› gösteren hazin bir tecelli ol-
mufltur.

• Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’de etnik temelde zorla milli
az›nl›k yaratma saplant›s›n›n sürmekte oldu¤u, Komisyon Bafl-
kan›’n›n Ankara’daki beyanlar›yla bir kere daha teyid edilmifltir.

√ Güneydo¤u sorununun kapsaml› bir stratejiyle çözülebi-
lece¤ini belirten Say›n Barosso “Kürt kökenli Türk vatandaflla-
r›na kültürel ve siyasi haklar›n” verilmesi gerekti¤ini ifade et-
mifltir.

√ AB temsilcisi, bu vesileyle AKP hükümetinin siyasi boyu-
tu olan bir plan üzerinde çal›flt›¤›n› da aç›klam›flt›r.

√ Say›n Baflbakan’›n sürekli inkar etti¤i siyasi paket haz›rl›-
¤›, ABD yetkililerinden sonra bu kez de AB Komisyon Baflkan›
taraf›ndan Türk kamuoyuna bir müjde (!) olarak duyurulmufltur.

• AB temsilcisi K›br›s konusunda da Rum taraf›n›n taleple-
rinin sözcülü¤ünü yapm›fl ve bayatlam›fl “Berlin Duvar›” ben-
zetmesiyle Türkiye’nin sorunun Rumlar›n istedi¤i flekilde çözü-
mü için çal›flmay› sürdürmesinin ve limanlar›n› Rum uçak ve
gemilerine açmas›n›n flart oldu¤u konusunda uyar›da bulun-
mufltur.

√ Barosso’nun bu çerçevede Lokmac› s›n›r kap›s›n›n aç›l-
mas›na, sanki çok önemli bir geliflmeymifl gibi özel at›f yapma-
s› ve Türkiye’nin K›br›s sorununu AB’nin çizdi¤i flablona uygun
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olarak çözmek hususunda att›¤› somut ad›mlara teflekkür etme-

si dikkat çekmifltir.

√ Avrupa Birli¤i’nin AKP hükümetinin izledi¤i K›br›s poli-

tikas›ndan memnun olmas›, adada son olarak bafllat›lan çözüm

aray›fllar› sürecinin çürük bir zemine oturdu¤unu göstermifl ve

bu sürecin Türkiye’nin önüne çok tehlikeli geliflmeleri ç›karaca-

¤› konusundaki endifleleri artt›rm›flt›r.

• Bu gerçekler ›fl›¤›nda, AB Komisyonu Baflkan›’n›n bu kri-

tik dönemde Ankara’ya yapt›¤› ziyaretin amac› ve sonuçlar›;

√ AKP hükümetinin Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n› yeri-

ne getirme sicilini denetlemek,

√ Say›n Baflbakan’›n bu konularda verdi¤i sözlerin tahsilat

döneminin geldi¤ini hat›rlatmak,

√ Bu konularda somut ad›mlar atmay› sürdürmesi duru-

munda, kapatma davas›nda AKP’ye arad›¤› deste¤i verece¤ini

göstermek olarak özetlenebilecektir.

• Avrupa Birli¤i temsilcileri Ankara’daki temaslar› kapsa-

m›nda partimizi de ziyaret etmifllerdir.

√ K›sa süren bu görüflmede, Avrupa Birli¤i’nin 49 y›l bo-

yunca Türkiye’ye karfl› sergiledi¤i ön yarg›lar, önflart, dayatma

ve çifte standartlardan oluflan samimiyetsiz tutumu hakk›ndaki

görüfllerimiz bütün aç›kl›¤›yla muhataplar›na iletilmifltir.

√ Bu çerçevede, yarg›ya içerden ve d›flardan müdahalenin

hiçbir flart alt›nda kabul edilemeyece¤i hat›rlat›lm›fl ve Milliyet-

çi Hareket’in parti kapatma yerine yöneticilerinin bireysel so-
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rumlulu¤unu esas alan ilke tutumu ile terörle organik ba¤› ve

eylem birli¤i olan ve terörü bölücü amaçlar için bir vas›ta ola-

rak gören siyasi partilerin bu uygulamadan ayr› tutulmas›na yö-

nelik teklifi bir kere daha ortaya konulmufltur.

Muhterem Milletvekilleri,
Milletimizden ald›¤› siyasal deste¤i yetersiz bulan Adalet ve

Kalk›nma Partisi’nin meflruiyetini ve dayana¤›n› art›rmak için
Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›ndan medet umdu¤u, alt› y›ll›k
icraat›yla bilinen bir gerçektir.

Siyasi maksatlar›n› ve emellerini Avrupa Birli¤i hedeflerine
oturtmak için büyük bir gayret içinde olan hükümet, kendisini
iktidarda tutacak, sanal baflar›lar›na katk›da bulunacak her tür-
lü tavizi bugüne kadar vermifltir.

Ancak tam bir teslimiyetle geçen bu iliflkilerin sonunda ara-
d›¤›n› bulamam›fl, Avrupa Birli¤i Türkiye’yi d›fllayan bir anlay›-
fl› benimseyerek AKP’ye kap›lar› kapatm›flt›r.

Bu aç›dan müzakerelerden d›fllanan Türkiye’nin bu aflama-
dan sonra “biz açar biz kapat›r›z” denilerek sanal bir müzake-
re sürecini kendi bafl›na sürdürmeye çal›flmas› emsali görülme-
mifl bir traji-komik siyaset örne¤i ve siyasi piflkinlik olarak yo-
rumlanmal›d›r.

Ancak son aylarda, özellikle partisi hakk›nda kapatma da-
vas›n›n aç›lmas›ndan sonra Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin Av-
rupa Birli¤i defterini yeniden aralamaya çal›flt›¤›, düfltü¤ü yal-
n›zl›¤›n tesellisini tekrar Avrupa’da arad›¤› görülmektedir.

72



Özellikle uzunca bir süredir derin bir hayal k›r›kl›¤› yaflayan
Avrupa sevdal›lar›ndan oluflan koronun, kapatma davas›n›n
panzehirinin sözde demokratik reformlarda oldu¤unu söyleme-
si, hükümetin yüzünü Avrupa’ya çevirmesinde en önemli etken
olmufltur.

Aç›lm›fl olan bir dava sürerken siyasetin müdahalesinin uy-
gun ve ahlaki olmayaca¤›n› sonunda anlayan Adalet ve Kalk›n-
ma Partisi, bu niyetini meflrulaflt›racak bir talebin Avrupa’dan
yap›lmas›n› dört gözle bekler hale gelmifltir.

Aylard›r dile getirip bir türlü cesaret edemedi¤i Anayasa
de¤iflikliklerini apar topar gündeme getirmesini de bu kapsam-
da, dava sonuçlanmadan kendisini kurtaracak bir çare aray›fl›-
n›n ürünü olarak görmek do¤ru olacakt›r.

Ancak Avrupa treninden d›flland›¤› son bir y›l boyunca ya-
flad›¤› k›rg›nl›kla iliflkileri so¤utmufl olan AKP’nin, süreci yeni-
den ›s›tacak, Avrupal› dostlar›n› mutlu edecek bir jest yapmaya
haz›rland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bu hafta Meclis gündemine gelecek olan 301. madde de-
¤ifliklik teklifi, böylesi bir basit hesab›n ve muhtemel bir deste-
¤in diyeti olarak kar›fl›m›za ç›kar›lmak istenmektedir.  

Bu ilkesiz tav›r ve geliflme ne üzücüdür ki Say›n Baflba-
kan’›n ifadesi ile “Türk demokrasisini daha da ileri tafl›yacak bir
ad›m” olarak yorumlanm›flt›r. 

Buradan sormak isteriz ki, Türk demokrasinin geliflmesin-
deki en büyük engel Türklü¤e hakareti önleyen bir yasa mad-
desinin varl›¤› m›d›r?
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Bu yasan›n de¤iflmesi halinde Türk milletinin mukaddesa-
t›na yap›lacak sald›r›lar›n önünün aç›lmas›, Türk demokrasisine
nas›l bir katk› sa¤layacakt›r?

Say›n Baflbakan yapt›¤› bir konuflmada, de¤ifliklik önerisi-
ne at›f yaparak “Türklük” ile “Türk milleti” aras›ndaki ince far-
k› nas›l anlad›¤›m›z› sormufltur.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türklük ile Türk mil-
leti aras›nda kavram olarak ay›rt edilemeyecek kadar ince bir
çizgi var ise, o halde Say›n Baflbakan’a yasan›n mevcut halini
korumas›n› öneririz.

Ancak, de¤ifliklikte ›srar›n› sürdürecekse Türklük ve Türk
milleti aras›ndaki anlam fark›n› bizden ö¤renmesini istiyoruz.

Birinci husus: Türklük kavram›, bir insan ›rk›n› de¤il, ku-
caklay›c› bir genel yaklafl›mla bütün Türk milletini kapsayan,
“Türk olma halini” içeren genifl ve zengin bir tan›md›r. 

‹kinci husus; Türklük, Türk milletinin yaln›zca Türkiye
Cumhuriyeti s›n›rlar› içindeki varl›k ve de¤erlerini de¤il, dünya-
n›n her yöresindeki Türkleri ve ortak eserlerini içine alan ko-
lektif bir kavramd›r.

Üçüncü husus ise, Türklükle anlafl›lmas› gereken, yaln›zca
bugünü de¤il, co¤rafyalar› ve zaman› aflan bir derinlik ve pers-
pektifle, bu tan›ma uyan, maddi, manevi, befleri, kültürel, sos-
yal, ekonomik, antropolojik ve arkeolojik vb. bütün Türk varl›-
¤›n›, eserlerini ve gelece¤ini ihtiva etmektedir. 

Türk milletini yirminci yüzy›l›n bafllar›nda tesadüfen bir ara-
ya gelmifl 36 etnik gruptan oluflan bir melez topluluk zanneden
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Say›n Baflbakan’›n ilgi ve tefekkür sahas›na hiç girmeyen bu
alandaki derinli¤i bilmemesi elbette ki Türk milliyetçileri için fla-
fl›rt›c› de¤ildir.

Ancak ilginç olan, Türklük ve Türk milleti aras›ndaki iliflki

ve fark› bilmeden bir yasa de¤iflikli¤ine soyunmas› ve “kabile”

düzeni zannetti¤i millet mefhumu ile iptidai bir asabiyyet zan-

netti¤i milliyetçilik konusundaki cehaletini bir kez daha ortaya

koymufl olmas›d›r. 

Son geliflmelerden, Baflbakan Erdo¤an’›n tereddütlerle ge-

çirilen aylar›n ard›ndan, bir yasa de¤iflikli¤i ile “Türklü¤e” ha-

kareti meflru sayarak, Avrupa’dan umdu¤u  “icazetin ve deste-

¤in kaporas›n›” ödemeyi göze ald›¤› anlafl›lmaktad›r.

Nitekim AB Komisyon Baflkan› ve Genifllemeden Sorumlu

Üyesinin ülkemize gelifl tarihi ile hükümetin uluslar aras›nda tu-

tunacak bir dal arad›¤› dönem ve yasa teklifinin görüflülmesinin

planland›¤› gün aras›ndaki flafl›rt›c› tesadüf kuflkular›m›z› hakl›

ç›karacak bir geliflme olarak dikkatlerimizden kaçmam›flt›r.

Say›n Baflbakan’›n flimdilik “Türklük” kavram›ndan vaz-

geçmeyi göze ald›¤› bu yolculukta son durak neresi olacak ve

önümüzdeki mola yerinde baflka hangi kutlu kavram istismara

ve ihanete u¤rayacakt›r? 

Onun vazgeçece¤i de¤erler, terk edece¤i mukaddesat el-

bette ki bizleri hiç ilgilendirmemektedir. Ancak kendisi ile bir-

likte elindeki siyasi gücü kullanarak Türkiye’ye yapaca¤› kötü-

lü¤ün kabul edilmesi mümkün de¤ildir.
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Buradan flunu yüksek sesle söylüyoruz ki, biz, hiçbir fley
u¤runa ne Türklükten vazgeçeriz, ne de Müslümanl›ktan caya-
r›z. Bunlar bizim için iç içe geçmifl mukaddes hayat p›narlar›
olup, yeryüzünde de¤ifltirilmesi mümkün olmayan mana yüklü
de¤erlerdir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Yüzy›llarca çok say›da milleti, büyük bir co¤rafyada bar›fl,

huzur ve kardefllik içinde yaflatm›fl bir imparatorlu¤un manevi
miras›n› tafl›d›¤›m›z›n bilincindeyiz.

Irkç›l›ktan, ayr›mc›l›ktan ve afla¤›lamadan uzak durarak her
milletin ve her insan›n sayg›n ve hürmete de¤er oldu¤una yü-
rekten inan›yoruz.

Ancak baflkalar›n›n da bizim ecdad›m›za, tarihimize, eser-
lerimize, inanc›m›za ve de¤erlerimize sayg› göstermelerini bek-
lemek hem medeni bir hak talebi, hem de aziz millet varl›¤›n›n
bize yükledi¤i tarihi bir sorumluluktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‹stiklal Savafl›m›z›n verildi¤i
flartlar alt›nda aziz millet varl›¤›n›n korunmas›, yaflat›lmas› ve
yüceltilmesi için oluflturulmufl bir kurum olarak bugün tarih ve
millet karfl›s›nda bir vebal ile karfl› karfl›yad›r.

Bilinmelidir ki, k›s›r ve ucuz hesaplar ve dayatmalarla ken-
di milletine sayg› göstermekten ve onun flerefini savunmaktan
imtina edecek olan bir parlamentonun, baflka milletler nazar›n-
daki sayg›nl›¤›n› korumak ve onlardan kendisine hürmet edil-
mesini beklemek nafile bir çaba olacakt›r.
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Bu nedenle, Milliyetçi Hareket aziz milletimize yönelik böy-
le bir suikast›n içinde asla ve asla yer almayacak, bu teklifle so-
nuna kadar mücadele edecektir. Buradan yanl›fl bir hesap için
olanlar bunu asla gözden uzak tutmamal›d›r. 

Bilinmelidir ki, Türk milliyetçileri bu gafleti ve iflbirlikçi tav-
r› hiç bir zaman unutmayacaklar, milletimizin partimize tek ba-
fl›na iktidar nasip etti¤i bir dönemde Türklü¤ün hak etti¤i iltifa-
t› yeniden yasa maddesi haline getirecek, bu dönemin sorum-
lular›ndan büyük Türk milleti ad›na mutlaka hesap sorulacakt›r.

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi, yar›n Türkiye Büyük Millet Meclisimizin aç›-
l›fl›n›n 88. y›ldönümünü, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
m›” olarak gururla kutlayaca¤›z.

Bu itibarla, bu hafta yapaca¤›m Grup konuflmamda, her

gün ayr› bir yo¤unluk kazanan güncel geliflmelerden daha

önemli oldu¤una inand›¤›m, içinde bulundu¤umuz haftan›n an-
lam›na da uygun biçimde, 1920 y›l›nda Yüce Meclisimizi orta-
ya ç›karan stratejik flartlar ile bugün karfl› karfl›ya oldu¤umuz

bunal›m tehlikesinin analizini yapmaya çal›flaca¤›m.

Milletimize yönelik olarak öngördü¤üm riskler ile devletimi-
ze karfl› giderek t›rmand›¤›n› hissetti¤im tehditleri, bu kutlu çat›

alt›ndan sizlerle ve milletimizle paylaflmak düflüncesindeyim.

Bu maksatla Türk milletinin bekas›, huzuru ve refah›n›n ge-
lece¤i için Milliyetçi Hareket Partisi’nin duydu¤u kayg›lar ile
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muhtemel geliflmeler hakk›ndaki görüfl ve düflüncelerimi, vekil-
lerinin huzurunda emanetin sahibi olan aziz milletimize aç›kla-
mak istiyorum.

Büyük Türk Milleti,
Milletimizin Muhterem Vekilleri,
2008 y›l›, milliyetçiler için içerdi¤i baflka anlamlara ilave

olarak, milletimizin iradesinin tecelli etti¤i Meclisimizin aç›l›fl›-
n›n üzerinden 88 y›l›n geçmifl oldu¤unu ve iftihar etti¤imiz Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin ise 85. y›ldönümünü yaflamaya

bafllad›¤›m›z› ifade eder.

Meclisimizin kuruluflu ve Cumhuriyetimizin ilan› gibi Türk

tarihinin birbirini tamamlayan bu iki muhteflem eseri, özellikle

1900’lü y›llar›n bafl›ndan itibaren milletimizin yaflad›¤› kan,

gözyafl› ve göçlerle dolu ac› ve ›st›rapl› bir dönemin art›k sona

erdi¤inin vatanseverlerce ilan› ve tarihi bir tescilidir. 

Bundan tam seksen sekiz y›l önce, 23 Nisan 1920 tarihin-
de bir Cuma günü, Ankara’ya ulaflabilmifl vekillerin kat›l›m›yla

Ulus’taki eski tafl binada bafllayan ilk toplant›, milletimizin makûs

talihinin mutlaka dönece¤ini müjdeleyen bir iradenin eseridir.

En yafll› üye olmas› s›fat› ile Baflkanl›k Kürsüsü’ne ç›kan Si-
nop Milletvekili fierif Bey’in yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›, yabanc›

kuvvetler taraf›ndan iflgal olunan ‹stanbul’un, devletin ba¤›m-
s›zl›¤›n› ve milletin hürriyetini korumaktan düfltü¤ü aczi ve tes-
limiyeti vurgulamas› aç›s›ndan önemli ve tarihidir.
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25 Nisan 1920 tarihine geldi¤imizde ise yaln›zca yasama

de¤il, ayn› zamanda yürütme gücüne de sahip Büyük Millet

Meclisimiz, baflkan seçilen Atatürk’ün imzas› ile bir bildiri ya-
y›nlayarak, Türk milletinin birlik ve beraberli¤ini öne ç›karm›fl,

dönemin iflgalcilerine karfl› mücadeleye ça¤›rm›flt›r.

Ne mutlu ki, bu ça¤r›, y›llar›n tahribat› ile at›l ve hareketsiz

duran aziz millet vicdan›nda cevap bulmufltur. Baflta Atatürk ol-
mak üzere kurucu kahramanlar›n, Büyük Millet Meclisi çat›s›

alt›ndaki sevk ve idaresi ile ülkemiz, Cumhuriyetle sonuçlana-
cak ihtiflaml› baflar›y› yakalam›flt›r.

Büyük Millet Meclisimizin aç›l›fl› ile bafllayan süre-
cin son noktas› olan aziz Cumhuriyetimiz,

• Özellikle Çanakkale’den itibaren kararl›l›kla savunulan ve

misak-› milli ile anlam bulan milli co¤rafyan›n tescili, 

• Türk milleti kimli¤i etraf›nda oluflan toplumsal kucaklafl-
ma ve kaynaflman›n zirveye ulaflmas›,

• Millet egemenli¤ine dayal› demokratik bir yönetim tarz›-
n›n vazgeçilmez hale gelmesi,

• Din ve vicdan hürriyetinin, laikli¤in koruyuculu¤u alt›nda

zemin, de¤er ve serbestlik bulmas›,

• Ve nihayet, dayatma ve tehditleri reddeden bir milli dev-
letin, onurlu, ba¤›ms›z ve kararl› duruflunun tüm dünyaya du-
yurulmas›d›r.
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Ancak, ne üzücüdür ki, Türkiye’mizde geride kalan iniflli ç›-
k›fll› bir asra yak›n zamandan sonra, ihmal ve gafletle geçen se-
nelerin birikmifl sorunlar› yeniden bafl göstermifltir.

Milletimiz bugün, beka düzeyindeki tehditlerle dolu bir sü-
reci ve devletimiz ise kurucu hassasiyetlerin sars›nt›s›n› bütün

fliddetiyle yaflamaktad›r.

Türkiye’miz bu çalkant›lar neticesinde, kudretli, kaynaflm›fl,

huzurlu, geliflmifl ve gelece¤inden emin bir lider ülke olma he-
definden giderek uzaklaflmaktad›r.

Küresel güçlerce yaz›lan senaryolar›n ac›mas›zca sahnelen-
di¤i yak›n co¤rafyam›zda y›k›c› etkiler alt›na giren ülkemiz a¤›r

sorunlarla karfl› karfl›yad›r.

D›fla ba¤›ml›l›¤›n giderek artt›¤›, halk›n›n çaresizlik içinde

yoksullukla, yolsuzlukla bo¤ufltu¤u, milli kardefllik duygular›n›n

sars›ld›¤› bir dönemin bütün tahribat›, hayat›n her alan›nda his-
sedilmektedir. 

Gecikilmesi halinde, kapanmas› mümkün olmayan derin

yaralar›n aç›laca¤›, milli birlik ve bütünlü¤ümüzün onar›lamaya-
cak kadar zedelenece¤i bu çok tehlikeli süreç, Türkiye’nin önü-
ne ad›m ad›m ve sinsice konulmufltur.

Karfl›m›zdaki gerçek, basit, k›s›r ve günlük siyasi çekiflme-
lerle geçifltirilemeyecek kadar ciddi, devlet ve millet hayat›m›-
z›n devam›n› etkileyecek kadar önemli boyutlara ulaflm›flt›r.

Türkiye’nin bölünmesi, Türk milletinin kardefl kavgalar›na

sürüklenmesi gibi çok a¤›r bir y›k›mla sonuçlanabilecek gelifl-
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meler, maalesef Milli Mücadele dönemimizin kayg› ve tehditle-
ri ile stratejik benzerlikler göstermeye bafllam›flt›r.

• Türkiye’miz dört bir yandan yabanc› sermaye çevreleri ve

onlar›n yerli acente ve iflbirlikçileri ile kuflat›lmak istenmektedir.

• Türk milletini ayakta tutan yap› tafl› olan birlik ve bera-
berli¤imiz tahrip edilmekte, kardefllik duygular›m›z zedelen-
mektedir. 

• Tarihi flerefle dolu milletimiz, kanl› önyarg›lardan besle-
nen “soyk›r›m” yalanlar› ile mahkûm edilmek istenmektedir.

• Milletimizi binlerce y›ld›r ayakta tutan temel manevi yap›,

gelenek, aile, ahlak ve inanç gibi de¤erlerimiz, e¤itimsizlik ve

istismar›n yan› s›ra a¤›r yoksullu¤un vicdanlardaki tahribat› ile

giderek yozlaflmaktad›r.

• Can ve mal güvenli¤imizi yak›ndan etkileyen, emniyet ve

asayifl sorunlar› milli varl›¤›m›z› tehdit edecek boyutlara ulafl-
m›flt›r.

• Milli kültürümüz ve güzel Türkçemiz, küresel iliflki ve et-
kileflimin neden oldu¤u tahribata ilave olarak, bu kavramlara

gösterilmeyen özen ile milli ba¤lar›m›z kopma noktas›na gel-
mifltir.

• Annelerimizin gözleri yafll›, gençlerimiz umutsuz, yetifl-
kinlerimiz iflsiz, çocuklar›m›z e¤itimsiz, toplum karamsar ve pu-
sulas›zd›r.

Türkiye Cumhuriyeti’ne dayat›lan dönüflümün sosyal, eko-
nomik, psikolojik ve siyasal flartlar›, bu talepleri bir talimat gibi
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alg›layan sad›k hizmetkârlar› ve ilkesiz siyaset tüccarlar› taraf›n-
dan kay›p y›llar içerisinde ad›m ad›m olgunlaflm›flt›r.

Milletçe yaflamaya bafllad›¤›m›z buhran›n kaç›n›l-
maz sonucu; 

• Mali yap›m›zda ve milli sermayemizde güçsüzlük ve ya-
banc›laflma; 

• Ekonomik yap›m›zda taviz ve teslimiyet, 
• Sosyal yap›m›zda güvensizlik ve kargafla, 
• Siyasi yap›m›zda ilkesizlik ve istismar, 
• Milli kimlikte çözülme ve ayr›flma, 
• Ahlâki bünyemizde çürüme ve yozlaflma,
• Uluslararas› iliflkilerde ise flantaj ve dayatma olarak bütün

fliddetiyle karfl›m›zdad›r. 
Bu geliflme Sevr’e boyun e¤en, Mondros’u imzalayan son

Osmanl› hükümetlerinin girdi¤i sarmalla benzerlikler göster-
mektedir.

Türkiye yaklafl›k bir as›r sonra, yine uluslararas› iktisadi
mahkûmiyetin neden oldu¤u bir stratejik denklemin içine hap-
solmufltur.

Gelinen nokta, Cumhuriyetin kuruluflu ile elde edilen kaza-
n›mlarla, devlet ve millet hayat›m›z›n temelini oluflturan kurucu
ilkelerin bir yol ayr›m›na sürüklendi¤ini ortaya koymaktad›r.

Bu karanl›k gidifle dur denilemez ve bir son verilemez ise,
ülkemiz önce iki dilli ve iki ortakl›, geliflmelere göre çok dilli ve
çok ortakl› bir federal devlet yap›lanmas›na do¤ru h›zla sürük-
lenmektedir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin y›k›m› anlam›na gelecek bu sözde

formüller, maalesef art›k baz› çevrelerce makul bulunmaya, gi-
rilen ç›kmaz sokaktan bir kurtuluflun reçetesi olarak dillendiril-
meye bafllanm›flt›r.

‹flin üzücü ve hayret uyand›r›c› yan›, bir türlü durdurulama-
yan terörün vesayetinde bulunan y›k›c› ve bölücü taleplerin,

kendilerini ayd›n ilan eden çevrelerce, ça¤dafllaflman›n ve Av-
rupal› olman›n bir gere¤i olarak alg›lanmas› ve bu dayatmala-
r›n bilimsel ve akademik geliflme fleklinde sunulmaya çal›fl›lma-
s›d›r.

Bu mihraklar, ça¤›m›z›n, vazgeçilmez bir gerçe¤i olan “de-
mokrasi, özgürlükler, insan haklar›” gibi sihirli sözcükleri basa-
mak yaparak, sözde geliflmifl toplum projelerinin k›l›f›n› haz›r-
lamakta mahir hale gelmifllerdir.

Yerli ve yabanc› mekanizmalar›n yard›m ve kontrolünde,

topluma ustaca dayat›lan “demokratikleflme, çok kültürlülük,

alt kimliklerin siyasallaflmas›, ana dilde e¤itim, bölücülü¤e ve

teröre af ve yerel yönetimlere özerklik” gibi y›k›m projelerinin

ilerleme kaydetmesi durumunda, bu badireden ne cumhuriye-
timizin ve ne de milletimizin bütünlük içinde ve salimen ç›kma-
s› mümkün görülmemektedir.

Süreci okuyamayan veya okumak istemeyen odaklar›n,

hadiselerin ak›fl›na olumsuz etkileri ve tahribatlar› bütün h›z›yla

ve artarak devam etmektedir.
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Türkiye’yi Osmanl› Devletinin y›k›l›fl flartlar›na ve flablonu-
na kadar götürmesi kaç›n›lmaz olan bu sürecin, herkes taraf›n-
dan mutlaka iyi analiz edilmesi, devletimizin ve milletimizin ge-
lece¤i aç›s›ndan hayati derecede önemli olacakt›r.

“Türk milleti” tan›m›n› kapsay›c› ve yeterli bulmay›p iç ve

d›fl etki ve bask›larla, baflka kimlik aray›fllar›n›n art›fl gösterme-
si ve bunun da önümüzdeki dönemde özellikle anayasa haz›rl›-
¤›ndaki siyasal iktidar taraf›ndan hukuki ve siyasi bir karfl›l›¤a

oturtulmas›, Türkiye’nin y›k›m sürecinin bafllamas› demektir.

Bilinmelidir ki,  “Türk Milleti”nin alt kimliklere do¤ru dö-
nüfl gösterece¤i bu vahim süreçte, Cumhuriyetimizin üzerinde

yükseldi¤i ulus-devleti ve üniter yap›y› korumak ve yönetmek,

bu flartlar alt›nda tamamen imkâns›z hale gelecektir.

Buradan, önce bir Türk milliyetçisi, sonra Milliyetçi Hare-
ket Partisi’nin bir mensubu ve nihayet Genel Baflkan› olarak

aziz milletimizi ayd›nlatmay› bir milli sorumluluk ve vatan göre-
vi telakki ediyorum.

Biliniz ki, göz ard› edilemeyecek, basit tedbirlerle geçifltiri-
lemeyecek, masum talepler olarak küçümsenmeyecek derece-
de önemli olan, karfl›m›zdaki bu a¤›r tehdit;

• Türkiye Cumhuriyeti’nin varl›¤›n›, gelece¤ini ve s›n›rlar›-
n› hayati derecede yak›ndan etkileyecek düzeyde bir beka so-
runudur.

• Aziz milletimizin bin y›ll›k kardeflli¤ini ve milli kimli¤ini

afl›nd›rarak, milletleflmeyi alt kimliklere; ulus-devleti ise çok
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kimlikli ve çok dilli bir yap›ya dönüfltürecek olan sosyolojik
parçalanma sorunudur. 

• Türkiye’nin kendi co¤rafyas› ve insanlar›n› kendi baflken-
tinden yönetemez hale gelece¤i ve hükümranl›k gücünü kaybe-
dece¤i, devlet yap›s›na yönelik bir tehdit olarak stratejik çö-
zülme ve siyasal da¤›lma sorunudur.

• Türkiye’nin ayr›flma dinamiklerinin etkisini t›rmand›rma-
s› ve etnik bölücülü¤ün siyasallaflmas› halinde yaflanabilecek

çat›flma ortam› nedeniyle, birli¤imize de tehdit teflkil eden bir

milli güvenlik ve asayifl sorunudur.
Türkiye’nin karfl›s›ndaki tehlikenin ana hatlar› özetle budur. 

Bu itibarla, Türkiye, 1910’lu y›llara eflde¤er bir atefl çem-
berinden geçerken, yüre¤inde vatan sevgisi, millete mensubi-
yet ve Cumhuriyet kayg›s› olan hiç kimsenin bu geliflmelere ka-
y›ts›z kalmas› düflünülemez ve asla kabul edilemez.

Aziz vatandafllar›m,
Muhterem Milletvekilleri,
Teslimiyetçi bir yönetimin elinde ad›m ad›m ülkemizi içine

çekmeye bafllayan bu anaforun tesir alan›nda, maalesef bir

yanda idareci elitler, bir yanda akl› ve tercihi kar›flt›r›lmaya ça-
l›fl›lan muhterem millet varl›¤›, di¤er taraftan ise bu çekime ka-
p›lmaktan kurtulamam›fl kurum ve kurulufllar vard›r.

Özelikle milletin varl›¤› ve devam›nda vazgeçilemez güç un-
surlar› olan sanayi, ticaret ve finans aktörleri, yanl›fl kurgulanan
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ba¤›ml› ekonomik sürecin yörüngesine yerleflmifller ve milli ko-
nular› göz ard› edecek kadar menfaat ba¤› ile kilitlenmifllerdir. 

Gündelik hayat kavgas›n›n ve yaflanan yoklu¤un sonucu

oluflan bu çaresizlik ortam›, geçim derdindeki vatandafl›m›z›n ne

üzücüdür ki seçeneksiz ve sessiz kalmas›na neden olmaktad›r.

Ülkemizi bekleyen bu tehlikeleri, gündelik hayat›n› kazan-
maya çabalayan aziz milletimizin gözünden ve gönlünden ka-
ç›rmak için ise sinsice kurgulanan örtme, gizleme ve yönlendir-
me mekanizmalar› devreye girmektedir.

Her eve kadar giren etkili medya gücünün kullan›ld›¤› bu

oyalama kampanyas›, bütün yönleri ile ortaya konmakta, ka-
muoyunun dikkati yapay gündemlerin neden oldu¤u sanal tar-
t›flmalarla alabildi¤ine meflgul edilmektedir.

Karfl›m›zdaki oyun belli olmufltur. Küresel güçler, kurgula-
d›klar› gelecek projelerinin önündeki milli devlet engellerini za-
y›flatmak, kontrol alt›nda tutmak veya ortadan kald›rmak pe-
flindedirler.

Buna ulaflman›n sözde ça¤dafl yorumu ise milli devletlerin; 

• Ya alt kimliklere ve kültürlere ayr›larak sosyal ve siyasal

yap›s›n›n çözülmesidir; 

• Ya da milli direncin k›r›lmas› için küresel üst birliklerle ya-
k›nlaflarak egemenli¤in paylafl›lmas›d›r.

Bugün Türkiye, iki sürecin de ayn› anda karfl›m›za ç›kard›-
¤› sorunlarla u¤raflmaktad›r. 
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Bir yandan, teslim psikolojisi içinde sürüklendi¤i AB müza-
kere süreciyle bu tür bir üst ba¤l›l›¤a gönüllü olarak zaten talip

olmufltur. 

Di¤er yandan yine ayn› sürecin dayatmalar› ile etnik ayr›fl-
ma ve milli kimli¤ini kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r.

Bu durum ülkemizi, iki a¤›r tehlikeyle ve ayn› anda müca-
dele etmek mecburiyeti ile yüz yüze b›rakm›flt›r. 

Bu itibarla, düfle kalka gelinen bu aflamadan sonra, Türki-
ye, Avrupa Birli¤i ile iliflkilerini daha fazla tahribata neden ol-
madan, sonu karanl›k bir maceraya dönüflmeden derhal yeni-
den sorgulamal›d›r. 

Bugünkü flartlar ve müzakere zihniyetinin ortaya koydu¤u

gerçek, mevcut millet ve devlet yap›m›zla Avrupa ile birlikte

müflterek bir gelece¤i paylaflamayaca¤›m›z› iflaret etmektedir.

Ancak, Avrupal› olma ad›na göz yumulan kimlik tahrikleri-
ne, iç ve d›fl etki ve bask›larla tavizlere devam edilmesi ve bu

taleplere önümüzdeki dönemde anayasal k›l›f ve zemin haz›r-
lanmas›, bekledi¤imiz vahim geliflmelerdir.

Bunun gerçekleflmesi halinde, “Türk Milleti’ne olan men-
subiyet ba¤lar›n› kopartmadan korumak ve ortak bir gelece¤i,

ortak bir co¤rafyada, ortak devlet çat›s› alt›nda paylaflma arzu-
sunu canl› ve diri tutmak imkâns›z hale gelecektir.

Son zamanlarda dikkatleri bölücülü¤ün silahl› boyutu olan

terör örgütünün imhas›na yo¤unlaflt›rarak, silahs›z bölücülü¤e
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toplumu raz› edecek ve isteklerini masum hale getirecek ince

bir siyasetin izlendi¤i dikkatleri çekmektedir.

Bugün, terörden beslenerek masumane istekler olarak

meflrulaflma e¤ilimi gösteren bölücü talepler olan “federasyon,

ayr› bayrak, ayr› e¤itim dili, ortak kurucu halk, çokluklar devle-
ti ve hatta ayr›lma tehditleri” gibi ihanet kavramlar›, karfl›m›z-
daki tehlikenin boyutlar›n› alg›lamak aç›s›ndan yeterlidir.

Türkiye’nin ve büyük Türk milletinin kaderi üzerinde ku-
mar oynayanlar›n maksad›n›n, Türkiye’yi ayr›flma, ayr›flt›rma

ve çat›flma ortam›na yönlendirmek oldu¤u art›k bütün gerçe¤i

ile ortadad›r. 

As›l üzücü olan ise, Türkiye’nin karfl›s›na ç›kart›lan bu zor-
lu süreci yönetebilecek ve bu çok yönlü tehditleri bertaraf ede-
cek vizyona, inanca, stratejiye, yönetime ve ba¤›ms›z karar

mekanizmalar› ve iktidar gücüne ülkemizin sahip bulunmuyor

olmas›d›r.

Bu olumsuzluklara ilave olarak, üzerinde bulundu¤umuz

bölge co¤rafyas›nda yaflanan küresel geliflmeler de, Türki-
ye’nin içine sürüklendi¤i süreci h›zland›rmakta, çözüm ad› al-
t›ndaki önerilerin bölgesel senaryolarla ortak payda oluflturma-
s›n› kaç›n›lmaz hale getirmektedir.

Bölgemizde etkisi hissedilen küresel güç, iflbafl›ndaki ilkesiz

iktidar›, tehdit, telkin, flantaj, dayatma, iflbirli¤i veya sözde iyi

iliflkiler gibi elastiki ve de¤iflken mekanizmalar› ard› ard›na de-
neyerek kontrolüne alabilmifltir.
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Bu süre içinde ülkemizi denetim alt›nda tutacak ekonomik

ve siyasi tuzaklar döflenmifl, Türkiye komflusu Irak’taki geliflme-
lere müdahale sürecinden tamamen d›fllanarak, baflka Türk-
men nüfusun haklar› olmak üzere sözde k›rm›z› çizgileri defa-
larca ihlal edilmifltir.

Büyük Türk Milleti,
Aziz Milletvekili Arkadafllar›m,
Türkiye’nin baflka devletlerin izni ve müsamahas› ile kurul-

mufl bir lütuf cumhuriyeti ve sömürge art›¤› olmad›¤› tarihi bir

gerçektir. 

T›pk› 88 y›l önce Meclisimizin aç›l›fl›nda anlam buldu¤u gi-
bi, vatan›n her köflesinden mücadeleye kat›lan evlatlar›n›n te-
riyle, kan›yla ve eme¤i ile do¤mufl; akl›n, cesaretin ve kahra-
manl›¤›n milliyetçilikle yo¤ruldu¤u milli, üniter ve laik bir dev-
lettir.

Bin y›la yak›n bir süredir beraber yaflayan ve ortak bir ka-
deri paylaflan bütün Türk vatandafllar›, bu yap› içinde Türk Mil-
letinin eflit ve onurlu evlatlar›d›r. 

Bu sars›lmaz milli ba¤, Türk milli kimli¤inin ve Türkiye

Cumhuriyeti devletinin temel harc›d›r.

Türk milletinin en büyük zenginli¤i ve güç kayna¤› ise bu

temel harca ruh ve anlam katarak tarihin her döneminde ko-
rudu¤u ve yüceltti¤i milli birli¤i ve kardeflli¤idir. 
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Biz herkesi, büyük Türk milletinin sayg›de¤er bir evlad› ola-
rak görmeye sonuna kadar devam edece¤iz. 

Bize göre, bu topraklara vatan›m, bu insanlara milletim, bu
bayrak ve bu ülke benim diyen herkesle kucaklaflmak, üç k›t’ay›
as›rlarca yönetmifl aziz ceddimizin manevi miras› ve kutlu bir
emanetidir. 

Milliyetçi Hareket Partisi büyük Türk milletini; 
• Ortak bir tarihîn sundu¤u zemin üzerinde, 
• Birlikte yaflama arzu ve iradesini ortaya koyan, 
• Tarihî süreçte ortak bir kaderi paylaflma duygusunu ve

gelecek ülküsünü tafl›yan, 
• Milletler camias›nda kendine has vas›f ve kimli¤e sahip ol-

du¤una inanan sosyal bir bütün olarak mütalâa etmekte-
dir. 

Bu itibarla, büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diye-
ne” sözünde anlam›n› bulan millet gerçe¤i, Türkiye’mizin ba-
¤›ms›z, güçlü ve demokratik bir ülke olarak ilelebet var olmas›-
n›n da sosyal ve kültürel temeli ve olmazsa olmaz ön flart›d›r.

Önümüzdeki dönem, önemli siyasi ve sosyal geliflmelere
aç›k gerilimlerle dolu bir yeni çat›flma alan›n›n yaklaflt›¤›n› iflaret
etmektedir. Geren ve gerilen aras›ndaki ince çizgi kopma nok-
tas›na gelmeden gösterilecek hassasiyete büyük ihtiyaç vard›r.

Toplumun her kesimini derinden etkilemesi kaç›n›lmaz
olan bu dönemde her kurum ve kurulufl, her vatan evlad› bilinç-
le ve sa¤duyu ile davranmal›, ayr›flmay› derinlefltirecek muhte-
mel tuzaklara dikkat etmelidir.
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Türk milliyetçileri, alçakça tezgâhlanan oyunlar›n içine çe-
kilmemek ve Türkiye üzerinde yap›lan ihanet hesaplar›n›n

amaçlar›na hizmet etmemek için sükûnetlerini korumaya sonu-
na kadar devam edeceklerdir.

Ancak, Türkiye’nin gelece¤i hakk›nda kumar oynamak ve

bölücü emelleri için Türkiye’yi karanl›k bir tünele zorla sürük-
lemek isteyenlerin hesaplar›n› bofla ç›karmak da hepimizin or-
tak sorumlulu¤u olmal›d›r.

‹nan›yorum ki, Türk milleti böylesi bir ülkü birli¤iyle, sa¤-
duyu, irfan ve basireti gösterecek ve ne derece vahim olursa ol-
sun her felaketi aflacak güce sahip oldu¤unu, dosta ve düflma-
na bir kez daha mutlaka ispat edecektir.

Yak›n milli tarihimiz, çok daha umutsuz ve karanl›k günler-
de büyük Türk milletinin diriliflinin ve yükseliflinin muhteflem

örnekleri ile doludur. Türk milleti, karfl›s›na ç›kan bütün güçlük-
leri, tek vücut olarak ve ortak çabalarla aflma kudretini göster-
mifltir.

Bütün ümidim ve temennim, bugün de vatan ve millet sev-
dal›lar›n›n devletimize ve milletimize ruh veren ortak paydalar-
da bir araya gelerek Türkiye’yi hak etti¤i mutlu yar›nlara tafl›-
yacak buluflmay› göstermesidir.

Elbette, her yaflayan millet gibi, her varl›¤›n› sürdüren dev-
let gibi demokratikleflme, insan haklar›, bireysel hak ve özgür-
lükler, sosyal adalet ve hakkaniyet konular›nda alaca¤›m›z da-
ha çok mesafe vard›r.
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Ancak, bizim kavramlar› putlaflt›rarak “milletsiz demokra-
si” peflinde koflmak gibi bir lüksümüzün olmad›¤› da aç›kt›r. 

Parçalanm›fl, birli¤i bozulmufl, çözülmeye yüz tutmufl bir

millet varl›¤›n›n, yaln›zca demokrasi ile yaflat›lmaya çal›fl›lmas›,

yo¤un bak›m flartlar›nda solunum cihaz›na ba¤l› bir hayat› bi-
linçsizce sürdürmek gibi anlams›z ve yetersiz bir çaba olacakt›r.

Aziz Vatandafllar›m,
De¤erli Milletvekilleri,
Her fleye ra¤men, yaflanan siyasi, sosyal ve ekonomik so-

run ve s›k›nt›lar bir vesile ile afl›lacak ve zaman içinde mutlaka

geride kalacakt›r. Bu kay›plar›n telafisi her zaman mümkündür.

‹nanc›m›z da, mücadelemiz de bu yöndedir.

Ancak, yaralanm›fl milli birli¤imizin ve tahrip edilmifl kar-
deflli¤imizin bin y›lda olufltu¤u düflünülürse, bu kayb›n telafisi

mümkün de¤ildir, k›sa sürede geri getirilmesinin de imkân›

yoktur. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli bütünlü¤ümüzün bozul-
mas›na yönelik tehlikelere karfl› gösterdi¤i bu yüksek hassasi-
yet ve ›srarl› ikazlar›n da öncelikli nedeni budur.

Bu samimi endiflelerimiz, afl›r› bir korkunun ve gereksiz

vehmin ürünü de¤ildir. 

Bütün dikkati ve duyarl›l›¤› Türklü¤ün yaflamas› üzerine fle-
killenmifl olan köklü bir siyasal hareketin, mutlaka dikkate al›n-
mas› gereken uyar›lar› ve öngörüleridir.
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Bu hayati konunun hafife al›nmaya, k›s›r tart›flmalarla oya-
lanmaya asla tahammülü yoktur. 

Toplumsal çat›flma fitilini ateflleme riski bulunan önümüz-
deki geliflmeler hepimiz için hayati önem tafl›maktad›r. 

Bu bak›mdan kimse tahrik ve tertip peflinde koflmamal› ve

Türk milletinin gücü ve kararl›l›¤› üzerinde yanl›fl hesap yapma-
mal›d›r. 

Yar›n aç›l›fl›n› kutlayaca¤›m›z Türkiye Büyük Millet Meclisi-
mizin flanl› mücadelesi, bundan 88 y›l önce de yanl›fl hesap pe-
flinde koflanlar›n ac› ak›betlerini göstermesi bak›m›ndan, ibret

al›nmas› gereken bir tarihi vak›ad›r.

Ve bu gerçekten yola ç›karak, tarihin hiçbir döneminde,

Türk milletine yap›lan ihanetlerin karfl›l›ks›z ve baflkald›r›lar›n

cezas›z kalmam›fl oldu¤u hat›rlardan ç›kar›lmamal›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi ve ona gönül vermifl Türk
milliyetçilerinin as›rl›k fikriyat›n› ve sars›lmaz karal›l›-
¤›n› buradan bir kez daha, bu vesile ile aziz milletimiz-
le paylaflmak istiyorum:

• Devletimizin ad› Türkiye Cumhuriyeti, dayand›¤›m›z mil-
letin ad› Türk milletidir.

• Büyük Türk milleti asla ayr›l›k kabul etmeyen ve etmeye-
cek olan bölünmez bir bütündür.

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük Türk milletinin kalp-
gâh›, hayat ve varl›k alan›d›r.
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• Baflkentimiz Ankara, Cumhuriyetimizin yönetim merkezi

ve Milli Mücadele kahramanlar›n›n Türklü¤e bir emanetidir.

• Bayra¤›m›z, hiçbir renk ve iflaretle de¤iflmesi ve ortak ko-
flulmas› mümkün olmayan, rengini ecdat kan›ndan alm›fl ay
y›ld›zl› albayrakt›r.

• Yüksek kahramanl›¤› abidelefltiren, milli mücadeleyi des-
tanlaflt›ran manzum flaheserimiz, asla yenisi yaz›lmayacak olan

‹stiklal Marfl›’d›r.
• Türk milletine binlerce y›ld›r ihtiflaml› eserler kazand›ran,

varl›¤›m›za mana katan kültür ve gönül p›nar›m›z ise lisan›m›z

Türkçemizdir.
Her milliyetçinin bütün benli¤i ile savundu¤u bu mukadde-

sat, gerek bizimle uzlaflma arayanlar için asgari düzeyde kabul

edebilece¤imiz yegâne ortak zemin, hem de yanl›fl hesaplar

içinde olanlar aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken hususlard›r.

Bu zemin ve ilkeler 1919’da Amasya’dan bafllayarak, Er-
zurum ve Sivas’ta vücut bulmufl k›r›lmaz bir çizginin, günümüz-
deki bir devam› ve ders almas›n› bilenler için ise ilk Meclis’te

ruh ve anlam bulan milli kararl›l›¤›n güncellenmifl bir ifadesidir.

Bu itibarla, aziz vatan›n kahraman evlatlar›n›n devam eden

flahadetleriyle birlikte, kritik bir yol ayr›m›na yaklaflt›¤›m›z önü-
müzdeki dönemde, hiçbir mezhep, köken veya düflünce ayr›m›

yapmadan, herkesle kucaklafl›p harekete geçmek zaman› çok-
tan gelmifltir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi, ifl iflten geçmeden, ayr›lma ve k›-
r›lma yaflanmadan, herkesi, vatan ve millet sevgisi etraf›nda, si-
yasi kayg›lar›n üstünde, bir gönül birli¤ine ve kucaklaflmaya da-
vet etmektedir.

Bunu gerçeklefltirdi¤imiz takdirde; 1920 y›l›n›n yokluklar›
ile isli gaz lambalar›n›n ayd›nlatt›¤›, teneke sobalar›n ›s›tt›¤›,
mekteplerden s›ralar›n getirildi¤i ilk meclisin Ulus semtindeki
aziz hat›ralar›, iflte o anda gerçek de¤erini ve yerini bulacakt›r.

Ve ne zaman ki milletimizin kardeflli¤i üzerinden kara bu-
lutlar kalkar ise, iflte o zaman da Meclisimizin ilk dönem tem-
silcilerinin fedakârl›klar›, gayretleri ve mücadeleleri daha da an-
lam kazanacak ve ruhlar› flad olacakt›r. 

Hepinizi en iyi dileklerim ve sayg›lar›mla selaml›-
yorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene!
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n Mümtaz Temsilcileri,
Hepinizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.

Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan yürütülmekte olan terör-
le mücadele bütün fliddetiyle sürmekte ve elde edilen baflar›l›

sonuçlar›n yan› s›ra maalesef milletimiz flehit vermeye devam

etmektedir.

Son bir hafta içerisindeki operasyonlar esnas›nda, Hakka-
ri fiemdinli’de üç, fi›rnak Uludere ve Silopi’de dört, Bingöl’ün

Genç ilçesinde ise iki olmak üzere toplam dokuz vatan evlad›-
m›z flehitlik mertebesine ulaflm›flt›r.

Aziz milletimiz, büyük bir olgunluk ve metanetle flehitlerine

sahip ç›km›fl, son yolculuklar›na bu evlatlar›m›z› kucaklayarak

u¤urlam›flt›r.

fiehitlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet, ailelerine ve mille-
timize baflsa¤l›¤› ve yaral›lara acil flifalar diliyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bildi¤iniz gibi, Perflembe gününe denk gelen 1 May›s tari-

hi, ‘Emek ve Dayan›flma Günü’ olarak kutlanmaya baflla-
nacakt›r.

Ancak, milyonlarca çal›flan›m›z›n bu günü kutlama talebi-
nin polemik konusu yap›ld›¤› ve günün gerçek anlam›n›n gör-
mezden gelindi¤i anlafl›lmaktad›r.

AKP Hükümetinin dayatmac› siyasi anlay›fl› burada da kar-
fl›m›za ç›km›fl, yükselen toplumsal gerilim, beraberinde 1 Ma-
y›s kutlamalar› ile ilgili olumsuz beklentileri de art›rm›flt›r.

Hükümet yaln›zca Avrupa’dan gelen tekliflere aç›k oldu¤u

için olsa gerek, iflçilerin Taksim Meydan›nda toplanma taleple-
rine fliddetle karfl› ç›km›fl tart›flmalar, “Taksim’e gireriz ve gire-
mezsiniz” ekseninde yo¤unlaflm›flt›r.

Karfl›l›kl› sert aç›klamalar tahriklere uygun bir ortam›n do¤-
mas›na yol açm›flt›r. 

Beklentimiz bir çat›flmaya neden olmadan, Taksim meyda-
n›nda toplant› ›srar›n›n, günümüzün hassasiyeti de dikkate al›-
narak önümüzdeki y›llara ertelemesidir.

Dile¤imiz kutlamalar›n bar›fl ve huzur içinde gerçekleflme-
si, gerilime neden olacak inat ve dayatmalar›n son bulmas›d›r. 

Hükümeti muhtemel k›flk›rtmalara karfl› tedbir almaya, mil-
yonlarca iflçimizin bu günün anlam›na uygun olarak bir bayram

ortam›nda kutlamalar›n› sa¤lamaya davet ediyorum.
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Bu vesile ile “1 May›s Emek ve Dayan›flma” gününü kutlu-
yor, zor ekonomik koflullar alt›nda al›n terleriyle, göz nurlar›y-
la ekmeklerini kazanmaya çal›flan vatandafllar›m›za huzur, re-
fah ve esenlikler diliyorum.

De¤erli Milletvekilleri,
AKP zihniyetinin, dayatmac› tavr› hayat›n her alan›nda

kendisini hissettirmekte, hükümetin uzlaflmaz tutumu berabe-
rinde toplumsal huzursuzlu¤un nedeni de olmaktad›r.

Son olarak, iflçi temsilcileri ile yaflanan gerilimin de nede-
ni, çat›flmadan beslenmeyi bir al›flkanl›k haline getirmifl olan

AKP zihniyetinin do¤al sonucu olarak görülmelidir.

Bir toplumun her bireyinin sayg›de¤er ve her mesle¤inin

sayg›n oldu¤u gerçe¤inden habersiz bir baflbakan’›n, iflçilerimi-
ze yönelik “ayak” tan›mlamas› bizler için kabul edilebilir bir du-
rum asla de¤ildir.

Geçmiflte de çiftçisine hakaret eden, iflsizini afla¤›layan bu

siyasi yaklafl›m›n, milletten ald›¤› vekâleti “bafl” olmak zannet-
mesi, onun yönetim ve ahlak anlay›fl›n› göstermesi bak›m›ndan

anlaml›d›r.

Buradan Say›n Baflbakan’a, “ayak” diye tan›mlad›¤› kahra-
manlar›n bu ülkemizin kalk›nmas› için gösterdikleri fedakârl›k-
lar›, emeklerinin karfl›l›¤›na bakmaks›z›n, nas›rl› elleriyle milli

ekonomiye verdikleri destekleri ve her hafta bir iflçinin kayb›y-
la sonuçlanan a¤›r ifl koflullar›n› hat›rlatmak istiyorum.
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‹flçiyi küçümseyen, çiftçiyi hafllayan, memuru d›fllayan, es-
naf› kendi kaderine terk eden bir Baflbakan’›n hangi s›n›fa hiz-
meti gaye edindi¤i, kimin refah›n› düflündü¤ü ayr›ca sorgulan-
mal› ve hesab› tutulmal›d›r.

Yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n toplumumuzu derin buna-
l›mlara düflürdü¤ü bu dönemde, art›k vatandafl›m›z›n yalanlara
inanacak akl› ve yoksullu¤a dayanacak vicdan› kalmam›flt›r.

En son Denizli’de oldu¤u gibi, mazot fiyat›n›n art›fl›ndan
duydu¤u rahats›zl›¤› söyleyen bir çiftçinin a¤z›n›n kapat›l›p,
karga tulumba polis marifetiyle uzaklaflt›r›lmas› bile Baflbakan’›
ve partisini kurtaramayacakt›r.

Türklük has›mlar›n›n 301. madde düzenlemesini özgürlük-
le eflde¤er görerek her fleyi söylemelerine imkân tan›yan Bafl-
bakan’›n çiftçinin, köylünün, iflçinin, memurun, emeklinin a¤-
z›n› zorla kapatma çabalar› nereye kadar sürecektir?

‹haneti, özgürlük ve Avrupal› olma ad›na hofl gören AKP
zihniyetinin, açl›¤›n› dile getiren milletimizin fertlerini sustur-
maya çal›flan anlay›fl›, demokrasinin ve ifade özgürlü¤ünün ne-
resine oturtulacakt›r?

Geliflmeler, AKP için art›k yolun sonuna gelindi¤ini göster-
mektedir. Vatandafl›m›z sonunda uyanm›fl ve düfltü¤ü açmaz›n
sorumlusunun AKP oldu¤unu görmeye bafllam›flt›r.

Bu itibarla, emeklerinden baflka sermayeleri olmadan çal›-
flan ve “ayak” olmakla afla¤›lanan milyonlarca vatan evlad›,
zaman› geldi¤inde gereken cevab› sand›k bafl›nda mutlaka ve-
recektir. ‹nanc›m›z bu yöndedir.
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De¤erli Milletvekilleri,
Son bir y›l içerisinde dünyada çok say›daki temel g›da mad-

delerinde yüzde yüze varan bir fiyat art›fl› gerçekleflmifltir.
Bu art›fllar›n arkas›nda genel olarak;
√ Küresel ›s›nmaya ba¤l› arz daralmas›,
√ Tar›msal ürünlerin yeni kullan›m alanlar›n›n yayg›nlafl-

mas›,
√ Geliflmekte olan ülkelerin son y›llardaki büyümelerine

ba¤l› tüketim al›flkanl›klar›ndaki de¤iflmeler bulunmaktad›r.
Ancak, bu fiyat art›fllar› aniden ortaya ç›km›fl de¤ildir. Ay-

lardan beri görülen iflaretler, sektör temsilcilerinin feryatlar›,
uluslararas› camian›n uyar›lar› beklenen tehlikeyi aç›kça haber
vermifl, alarm zillerini çalm›flt›r.

Yaklaflan tehlikeyi umursamayan, hiçbir tedbir almayan,
artan fiyatlar›n bahanesini stokçularda arayan AKP hükümeti
bugünkü g›da darbo¤az›n›n birinci sorumlusudur.

‹çinde bulundu¤umuz olumsuzlu¤un temelinde, geçti¤imiz
hasat döneminde yanl›fl ürün planlamas›, düzenleyici kurum
olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasaya zaman›nda müdaha-
le edememesi yatmaktad›r.

AKP Hükümetinin ekonomideki politikas›zl›¤› sonucunda
kavrulmaya bafllayan Türkiye’de görülen serab›n sonuna gelin-
mifltir. 

Vatandafllar›m›z, hükümetin ekonomideki politika tercihle-
rine karfl› güvenini kaybetmifl ve gelecekten endifle etmeye
bafllam›fllard›r.
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Gelir art›fl›n› sa¤layacak yat›r›mlar gerilemifltir. Reel sektör-
de siparifller zay›flam›flt›r. Sarfiyat olmad›¤›ndan stoklar artm›flt›r.

Çarfl›lar, pazarlar siftah yapmadan kapanan, bir süre son-
ra iflas eden iflyerleriyle doludur. 

Borçlar›n› ödeyemeyen, haciz k›skac›na yakalanan esnaf›-
m›z›n hali perifland›r.

Borç bata¤›na saplanan vatandafllar›m›z en temel ihtiyac›-
n› bile karfl›lamaktan uzakt›r.

Okuyan çocu¤una para gönderemeyen, ev kiras›n› ödeye-
meyen,  pazarda filesini dolduramayanlar›n say›s› her geçen

gün ç›¤ gibi artmaktad›r.

Enflasyonu düflürdü¤ü iddias›n› sürdüren Baflbakan Erdo-
¤an, bakliyattaki fiyat art›fllar›n›n faturas›n› baflkalar›na kesme-
ye çal›flmaktad›r.

Pirinçteki art›fl sürerken bu kez de vatandafl›m›z›n temel g›-
da maddesi olan peynirin fiyatlar› %90 atm›flt›r.

Bu kapsamda, 2008 y›l›n›n ilk 3 ay›nda beyaz peynirde kâr

marj› yüzde 67’nin üzerine, tereya¤›nda da ise yüzde 50 sevi-
yesine ulaflm›flt›r.

Düflük bir maliyetle üretilen çi¤ sütün fiyat› yüzde 15 ora-
n›nda azalm›flken, peynir ve tereya¤›ndaki art›fl›n izah› siyasi

iktidardan beklenmektedir.

Vatandafllar›m›z, en temel g›da ürünlerini bile alamaz du-
rumdad›r. Gelirleriyle ailelerinin kar›nlar›n› doyurmaz hale gel-
mifllerdir.
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Fiyat› art›nca pirinç yemeyin diyen baflbakan, bulgur fiyat-
lar› da art›¤›na göre bundan sonra neyi yemeyi vatandafl›m›za
önermektedir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Son günlerde bir medya grubunun 1,1 milyar dolarl›k fi-

nansman ihtiyac›n›n nas›l karfl›land›¤›yla ilgili çarp›c› ve düflün-
dürücü tart›flmalar gündemi meflgul etmektedir.

Likidite s›k›nt›s›n›n alabildi¤ine yafland›¤› ekonomik kon-
jonktürde; sa¤lanan kredinin 750 milyon dolarl›k bölümünün
iki kamu bankas›ndan, 125 milyon dolar›n›n da, Katar menfle-
li bir flirketin, bu medya kurulufluna ortak olmas›ndan elde edil-
di¤i medyadan anlafl›lmaktad›r.

Bir kamu bankas›ndan bu kadar yüksek krediyi alan bir flir-
ketin; bu büyüklükte bir krediyi alabilecek mali gücü var ise, bu
flirkete verilecek kredinin geriye dönüflü ile birlikte kârl›l›¤› da
istenilen düzeyde ise elbette bir sorun teflkil etmeyecektir.

Ancak aç›klamalardan, flirkete ortak aray›fl›nda AKP hükü-
metinin müdahil oldu¤u, s›k›nt›ya düflülen kredi temininde ise
hükümetin kontrolündeki kamu bankalar›na telkinlerin bulun-
du¤u anlafl›lmaktad›r.

Söz konusu flirketin, kredi bulmak amac›yla dünyadaki fi-
nans kurulufllar›ndan destek bulamad›¤› ve ülkemizdeki özel
bankalardan kredi alamad›¤› düflünülürse, kredi sa¤layan kamu
bankalar›n›n hangi sa¤lam ekonomik gerekçeye ve teminata
dayand›¤› ayr›ca sorgulanmal›d›r.
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fiayet düflündü¤ümüz tehlike gerçekleflirse, kredilerin geri

ödenememesi halinde, ortaya ç›kacak zarar, kamu bankalar›

arac›l›¤›yla maalesef vatandafl›m›z›n s›rt›na yüklenecektir.

AKP ‹ktidar›yla birlikte ortaya ç›kan kara tablo flu-
dur:

√ Rakamlar›n efsunuyla Türkiye sözde zenginleflirken, mil-
letimiz fakirleflmifl, bir dilim ekmek kayg›s›na düflmüfltür.

√ Yolsuzluklar hortlam›fl, türedi zenginlikler ço¤alm›fl, vur-
guncu ve bozgunculara gün do¤mufltur.

√ Ma¤duriyetler artm›fl, bir evde en az bir iflsiz, toplumun

kahir ekseriyeti gelece¤inden umutsuz bir hale gelmifltir.

√ Yerli-yabanc› holdingler, befl y›l› aflk›nd›r büyük kârlar el-
de etmifl; buna karfl›l›k üreticimiz, esnaf›m›z, çiftçimiz günlük

geçimini dahi sa¤layamaz bir hale gelmifltir.

Buradan siyasi sorumluluk sahibi iktidar partisine ve emrin-
deki bürokrasiye tarihi bir uyar›da bulunmak istiyorum:

Hayat›n gelip geçicili¤i ne kadar tart›fl›lmaz bir gerçekse,

iktidarlar›n da gelip geçicili¤i bir o kadar gerçektir. 

Hiç kimse yanl›fl bir hesapla bu garabet hükümet etme dö-
neminin bitmeyece¤i aymazl›¤›na kendini kapt›rmamal›d›r.

AKP iktidar›n›n bitifli yak›nd›r. Bu dönemin tüm sorumlu-
lar›, devleti zarara u¤ratan uygulamalar›ndan dolay› mutlaka

yarg› önünde hesap verecektir.

Bu itibarla kamu bankalar›n›n yöneticileri baflta olmak üze-
re, tüm devlet bürokrasisi dikkatli ve özenli olmak durumundad›r. 
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Milliyetçi Hareket devletimizin her türlü ifl ve ifllemini ya-
k›ndan takip etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidar›nda, yetim hakk›n›
gasp edenlerden, devlet imkânlar›n› yandafllar›na peflkefl çe-
kenlerden hesap sorulacakt›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Sözde Ermeni soyk›r›m› olarak tan›mlanan dayatmalar›n

giderek artt›¤› bir dönemin, son alt› y›ll›k AKP yönetimine rast
gelmifl olmas› bir tesadüf olarak de¤erlendirilmemelidir.

Avrupa Birli¤i’ne girmek ad›na her türlü tavize haz›r bir
görüntü vermesi, AKP hükümeti nezdinde Avrupa baflkentleri-
nin ard› ard›na sözde Ermeni Soyk›r›m iddialar›n› kabul etme-
lerine neden olmufltur.

Hükümetin “gelifltirdik, sayg›nl›¤›m›z artt›” iddialar›n›n ak-
sine bugün tüm dünyada toplam 47 ülke Parlamentosunda
sözde Ermeni soyk›r›m iddialar› kabul görmüfl ve Türk tarihini
yarg›layan bir anlay›fl benimsenmifltir.

Elbette ki sorun AKP’den önceki y›llarda bafllayan ve süre
gelen bir sorundur. Ancak, bu konuda ülkeleri aleyhimize ka-
rar ç›kartmalar› için cesaretlendiren, yanl›fl yürüttü¤ü diploma-
s› ile AKP hükümeti olmufltur.

Özellikle sözde Ermeni soyk›r›m›n›n oldu¤unu iddia ettikle-
ri 24 Nisan tarihi yaklaflt›kça, bu meseleyi Türkiye’ye yönelik
politik s›k›flt›rma arac› olarak gören ülkeler, bask›lar›n› uygula-
may› sürdürmektedir.
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Söz konusu tarihte dünyaya yay›lm›fl Ermeni lobilerinin

yaygaras› ile harekete geçen yabanc› kamuoyu, Türkiye ve

Türk tarihi karfl›t› gösteriler düzenlemekte, flerefli tarihimiz ya-
lan ve iftiralarla afla¤›lanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Bilindi¤i gibi, 1914–1915 y›llar›nda Ermeni komitac›lar›n,

Ruslar›n deste¤iyle Türklere uygulad›¤› katliam, bu çerçevede

Türklerin Ermenilere karfl›l›k vermeleri tarihi bir gerçektir.

Ancak imparatorlu¤un bu durumda Ermenilere karfl› ald›¤›

cebri önlemler, asla bir soyk›r›m de¤ildir.

Böyle bir savunma refleksini soyk›r›m olarak nitelendirmek

olsa olsa tarihi çarp›tmak anlam›na gelecektir.

Türk milleti, içinde bar›nd›rd›¤› unsurlara her zaman sevgi

ve flefkatle yaklaflm›fl olmas›na ra¤men, o unsurlardan baz›lar›

Türk milletine kinlerini her f›rsatta göstermifllerdir.

Bu bitmeyen nefret ve kin maalesef 1973 y›l›nda tekrarla-
m›fl, bu tarihten itibaren özellikle yurt d›fl›ndaki diplomatlar›m›-
za yönelik Ermeni terör örgütü olan Asala’n›n sald›r›lar› ile top-
lam 34 diplomat›m›z flehit düflmüfltür.

Yine yak›n tarihte Ermeniler ac›mas›z yüzlerini göstermifl-
ler, 1992 y›l›nda Azerbaycan topraklar›n› iflgal ederek yüzler-
ce Azerbaycan Türkü’nü katletmifller ve bu hadise ile bir mil-
yona yak›n Azerbaycan’l› soydafl›m›z› kendi topraklar›nda göç-
men durumuna düflürmüfllerdir.

Son olarak bu y›l 24 Nisan günü Ermenistan’›n baflkenti

Erivan’da yap›lan Türkiye ve Türk milleti aleyhtar› gösterilerde,
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tahrikler alabildi¤ine artm›fl ve gözü dönmüfl göstericiler, Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bayraklar›n›

çi¤neyerek yakma küstahl›¤›n› göstermifllerdir.

Geliflmeleri sadece seyreden D›fliflleri Bakan›’n›n, ikili ilifl-
kilerin normalleflmesi için Türkiye’nin Ermenistan ile diyaloga

haz›r oldu¤unu belirtti¤i bu dönemde, iliflkilerin bu flekilde nor-
malleflece¤ini beklemek fazlaca safl›k olacakt›r.

Bilinmelidir ki, flanl› bayra¤›m›z aziz milletimizin geçmiflten

bugüne varl›¤›n›n somutlaflt›¤›; kutsal bir milli de¤erdir.

Al Bayra¤›m›z milletimizin do¤uflunun ve büyük felaketler-
den milletçe silkinip aya¤a kalk›fl›m›z›n ifade edildi¤i, rengini

flehit kanlar›ndan alarak milli ruhu nesillerden nesillere aktaran

ba¤›ms›zl›k sembolümüzdür. 

Kendi bayra¤›m›z için duydu¤umuz hayranl›k ve sayg›y›

baflka milletlerin de kendi bayraklar›na duydu¤unu kabul eden

bir anlay›fl›n temsilcisiyiz.

Bu itibarla, hiçbir milletin bayra¤›n›n ayaklar alt›nda çi¤-
nenmesini hofl görmek bir Türk evlad› için söz konusu olamaz. 

fianl› Bayra¤›m›z›n bu flekilde s›radan bir bez parças›ym›fl

gibi sayg›s›zca çi¤nenmesine de sessiz ve tepkisiz kalmam›z

mümkün de¤ildir.

Yeni Ermenistan yönetiminin bar›fl ve komfluluktan anlad›-
¤› fley; kutsal kabul etti¤imiz de¤erlerimize sald›rmak ise, Türk

milleti bu alçakça giriflime dün oldu¤u gibi bugün de cevap ve-
recek ve def edecek kudrete fazlas›yla sahiptir.
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Buradan hükümeti, bayra¤›m›z› yakmaya kadar vard›ran

tahrik ve sayg›s›zl›¤a karfl› daha kararl› durmaya, konuyu basit

diplomatik mesajlarla geçifltirmemeye davet ediyorum.

Türk milletiyle tarihsel husumeti bulunan mihraklar›n sald›-
r›lar›na her platformda mutlaka engel olunmal›, Türk milletine

mensubiyet onuru duyanlarla birlikte bu alçakça sald›r›lara

müfltereken karfl› durulmal›d›r. 

Milliyetçi Hareket bu konuda üstüne düflen her görevi yap-
maya haz›r ve kararl›d›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Bilindi¤i gibi, Türk Ceza Kanununun 301. maddesinde ya-

p›lmas› öngörülen de¤ifliklik teklifleri, partimizin muhalefetine

ra¤men, say›sal ço¤unlu¤a sahip Adalet ve Kalk›nma Partisi ta-
raf›ndan bu hafta Meclis Genel Kurulunda görüflmeye aç›lacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki düflüncesi ve du-
ruflu bellidir.

Meclisten ç›kacak olumsuz neticenin vebali ve sorumlusu,

elbette ki bu tarihi yanl›fla imza atanlar ve destek verenler ola-
cakt›r.

Ve bu mihraklar, eminim ki o talihsiz günden sonra, telafi

için yapacaklar› nafile hamlelerle bile Türk milletinin vicdan›n-
da asla aklanamayacaklard›r.

Bu kapsamda olmak üzere, aylard›r dile getirdi¤imiz görüfl-
lerimizi, henüz çok geç olmadan iktidar partisi milletvekillerin-
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de bir uyan›fla ve k›p›rdanmaya vesile olaca¤› umuduyla kez da-
ha tekrarlamak istiyorum.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Elbette ki, Türklü¤ün ve Türk devletinin fleref ve haysiyeti-

ni koruyacak ve kollayacak olanlar,  o ülkenin yasalar›ndan ön-
ce bu de¤erlere derinden mensubiyet ve sorumluluk duyan mil-
let fertleri ve onlar›n temsilcisi olan milletvekilleridir.

Tav›r, tutum ve durufllar›yla Türklü¤e zarar verecek olan

bütün geliflmeleri önlemek, cayd›rmak,  bu büyük millete aidi-
yet duyan herkesin hem görevi, hem de ödevidir.

Bunun yan› s›ra, Türklü¤ün mukaddesat›na ve Cumhuriye-
timizin de¤erlerine ve kurumlar›na yönelecek hakaretlerin, cü-
rümlerin ve sald›r›lar›n önünü açacak, bunu bir f›rsat olarak gö-
recek mihraklar› cesaretlendirecek ad›mlar›n at›lmas›na engel

olmak da her Türkün vazgeçilmez namus borcudur.

Varl›¤›n› dayand›rd›¤› milletin haysiyetini korumaktan imti-
na gösteren bir Meclisin ise, milletin ad›na verece¤i kararlar›-
n›n flaibeli olmas› ve meflruiyetinin tart›fl›lmas› kaç›n›lmaz hale

gelecektir.

Bugün ne yaz›k ki, bu olumsuz netice gerçekleflmifl, millet

ad›na vekâlet alan Adalet ve Kalk›nma Partisi, dayand›¤› aziz

millet varl›¤›n› savunacak milli anlay›fl ve refleksten tamamen

uzaklaflm›flt›r.
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Özellikle Avrupa Birli¤i dayatmalar› çerçevesinde Türklü¤e

hakareti cezai müeyyideye ba¤layan yasa maddesinin de¤iflme-
sine yönelik talepler, hükümet ve Türkiye üzerinde demokratik

görünmenin bir ön flart› haline gelmifltir.

Avrupa Birli¤i sürecinde, Türkiye’nin önüne konan rapor-
larda da TCK’n›n 301. maddesinin uygulanmas› a¤›r biçimde

elefltirilmifl, bu konu y›llar içinde, hükümetin tam teslimiyeti

için bir k›r›lma ve bafllang›ç noktas› olarak görülmüfltür.

Türklükten alerji duyan, Türk milleti, Türk devleti ve Türk

vatan› kavramlar›ndan rahats›z olan, Türkiyelilik gibi sakat bir

kavram› gündemde tutan bir yönetimin alt› y›ld›r iflbafl›nda ol-
du¤u bütün milletimizin bildi¤i ve yaflad›¤› gerçeklerdir.

Say›n Baflbakan’›n co¤rafi birli¤i yeterli gören “Türkiyelilik

zihniyeti” de bu dayatmalara s›cak bakmas›n› sa¤layan ve dü-
flüncelerine yurt d›fl›ndan meflruiyet kazand›ran en önemli et-
ken ve dayanak olmufltur.

Bu aç›dan, Türk milletini tarihin infla etti¤i bir sosyol-kütü-
rel de¤er olarak de¤il, kabile kal›nt›s› oldu¤unu zanneden bir

zihniyetin, alt kimlik tart›flmalar›n› alenen bafllatmas› 301.

madde de¤iflikli¤ine giden yoldaki önemli talihsizli¤imizin ilk

aflamas›d›r.

De¤ifltirilmeye çal›fl›lan 301. maddenin korudu¤u kavram-
lar›n da AKP’nin de¤erler sistemi içinde bir önem ve a¤›rl›k ta-
fl›mad›¤› yaflanan geliflmelerden anlafl›lmaktad›r.
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Bu itibarla, bugün, 301.madde de¤iflikli¤i olarak karfl›m›za

ç›kan sorunun öncelikli kayna¤› olarak yabanc› dayatmalar›n

yan› s›ra, Baflbakan Erdo¤an’›n sakat ve çürük millet alg›s› ve

bu zihniyetin düfltü¤ü kimlik kargaflas› yer almaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an ve AKP yönetimi Türk milletine yöne-
lik bu özürlü yaklafl›mlar›yla; Türkiye üzerinde emelleri olan bü-
tün çevrelerin, en büyük cesaret kayna¤› ve dayatma paketle-
rini sunacaklar› vazgeçilmez odak haline gelmifltir.

De¤erli Milletvekilleri,
Bugün AKP zihniyetinin yanl›fl kurgulad›¤› uluslararas› ilifl-

kilerin her faturas›, demokratikleflme maskesi ile taviz listeleri

halinde Türkiye’nin önüne birer birer konulmaya bafllanm›flt›r.

Özellikle hakk›nda kapat›lma davas› aç›lan AKP’nin, yurt-
d›fl›ndan kurtar›c› arad›¤› bir s›rada, bu taleplerin gündeme gel-
mesi ile hükümetin çaresizli¤i aras›nda bir ba¤ ve paralellik bul-
mak kaç›n›lmazd›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin alt› y›ld›r sürdürdü¤ü kimlik-
siz siyaset anlay›fl› ile Türkiye’nin flerefli tarihinin karalanmas›,

Türk milletini ve Türklük de¤erlerinin afla¤›lanmas› bir al›flkan-
l›k haline gelmifltir.

Teslimiyetçi uygulamalar› ve sessiz duruflu ile Türklük de-
¤erlerine karfl› bafllat›lan inkâr ve afla¤›lama kampanyalar›na

geçti¤imiz y›llardan beri öncülük eden Adalet ve Kalk›nma Par-
tisi yönetimidir.
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“Tarihle yüzleflmek” ad› alt›nda Ermeni iddialar›n›n sözcü-
lü¤ünü yapanlar› himaye eden, bu yöndeki faaliyetlerin önünü

açan da AKP hükümeti olmufltur.

Bu maksatla, önceki y›llarda, 301.maddedeki de¤ifliklikler

için AKP’nin Avrupa destekli sivil toplum örgütleri ile toplum-
sal bir taban oluflturma ve “bak›n›z zaten talep var” diyerek ko-
nuyu gündemde tutma çabalar› dikkatlerden kaçmam›flt›r.

Türk Ceza Kanunu’nun Türklü¤ü, Cumhuriyeti ve kurum-
lar›m›z› koruyan 301. maddesi; AKP’nin bafl› çekti¤i bu mih-

raklara göre;

• Ödül alan ünlü yazarlar›n, haks›zca suçlanma gerekçesi,

• Öldürülen gazetecilerin suça azmettiricisi,

• Avrupal› olmam›z›n önündeki tek engel,

• Milletimizi demokrasiden uzaklaflt›ran her kötülü¤ün kay-
na¤›,

• Düflünce özgürlü¤ünün önündeki en büyük tehdit,

• Türklerin tarihle yüzleflmesini önleyen bahane, olarak

ilan edilmifltir.

Anlafl›lan odur ki, Baflbakan Erdo¤an için Türk Ceza kanu-
nun 301. maddesinde “ayar” yapmak için kollad›¤› uygun za-
man bugün gelmifltir.

Bu konuda kimlerin yasa¤›n kalkmas›n› istedikleri, Türklü-
¤e takibat görmeden serbestçe hakaret etmek için gün sayd›k-
lar› anlafl›lmaktad›r. 
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Geliflmelerden bu yasadan kimlerin rahats›z da oldu¤u or-
taya ç›km›fl, taraflar belirginleflmifltir.

Bir tarafta aziz milletimizin mukaddesat›na sayg› duyulma-
s›n› isteyen milliyetçiler vard›r.

Di¤er tarafta ise, bu yasadan ve Türklük de¤erlerinden ra-
hats›zl›k duyanlar bulunmaktad›r. 

Kimler mi rahats›zd›r?
• Türkleri soyk›r›mc› ilan etmek isteyen lobiler rahats›zd›r.

• Bin y›ll›k kardeflli¤imizi bozmaya çal›flan iflbirlikçiler ra-
hats›zd›r.

• Türklü¤e hakarete görevli sözde ayd›nlar rahats›zd›r.

• ‹lkesiz ve teslimiyetçi iktidar zihniyeti rahats›zd›r.

Dikkatimizi çeken husus, Türkiye’nin tarihini yarg›lamaya,

Türklü¤e hakarete haz›rlanan çevrelerle, Türk Milliyetçili¤ini

suçlayarak mahkûm etmeye yeltenen çevrelerin ayn› olufllar›-
d›r.

Bu yasan›n de¤iflmesini müteakiben, AKP milletvekillerinin

önüne Avrupa’dan yeni de¤ifliklik listeleri konulacak ve destek

vermeleri istenecektir. Bunun ilk iflaretleri geçti¤imiz günlerde

‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü’nün Londra’dan hükümete yapt›-
¤› aç›klama ile görülmüfltür.

Bu talebe göre, 301’in de¤iflmesi ile bafllanacak olan bu

iniflte, AKP’nin “Durmak Yok” slogan› eflli¤inde; Terörle Mü-
cadele Yasas› ile Türk Ceza Kanunu’nun;
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• Atatürk’e hakareti düzenleyen, 

• Halk› askerlikten so¤utma suçunu tan›mlayan, 

• Adil yarg›lamay› etkilemeye yönelik olan,

• Ve halk› sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep, dil ve bölgesel

farkl›l›klara dayanarak kin ve düflmanl›¤a tahrik etme suçunu

tan›mlayan maddeleri s›radad›r.

Bu kanunun yasalaflmas› halinde, Türkiye Büyük Millet

Meclisindeki AKP ço¤unlu¤u AB’nin dayatmalar›n› karfl›lamak

için siparifl kanun haz›rlayan bir mekanizma haline gelecektir.

Bilinmelidir ki, Türklük de¤erlerine hakareti suç olmaktan

ç›kartmak için Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesini de¤ifl-
tirmeye haz›rlananlar›n bundan sonra, vatan sevgisinden ve

milli de¤erlere sayg›dan bahsetmeye haklar› olmayacak ve bu-
na inanan da kalmayacakt›r.

Buradan Say›n Baflbakan’a seslenmek ve bir öneride bu-
lunmak istiyorum:

Say›n Baflbakan, e¤er cesaret sahibi iseniz ve milletin ira-
desine gerçek anlamda inan›yorsan›z, 

• Halk oylamas›na iliflkin bir yasal düzenlemeyi Meclis ola-
rak yapal›m,

• Türklük de¤erlerine ve flerefli Türk tarihine hakaret edil-
mesini isteyip istemedi¤ini ve 301. maddede yapmaya çal›flt›-
¤›n›z de¤iflikli¤i içine sindirip sindirmedi¤ini büyük Türk mille-

tine soral›m.
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E¤er buna yanaflmayacaksan›z, son bir kere daha ça¤r›da

bulunuyorum ki yapt›¤›n›z yanl›fltan dönünüz. 

• Türklü¤ün de¤erlerine hakaretin önünü açmay›n›z.

• De¤ifliklikte fazla bir anlam fark› yok, diyenlere ald›rma-
y›n›z.

• Soyunu sopunu bu madde görüflülürken hat›rlayanlara

kanmay›n›z.

• Ataca¤›n›z yanl›fl ad›m›n büyük bir k›r›lma noktas› oldu-
¤unu anlay›n›z.

• fiayet bu ça¤r›m›za kulak vermeyip milletimize ihaneti

tercih ederseniz, biliniz ki,  Adalet ve Kalk›nma Partisi bir gün

siyasetten silinip gidecektir.

Ancak aziz milletimize reva gördü¤ünüz bu zillet, aln›n›za

çal›nm›fl bir kara leke olarak nesillerinizden bile ç›kmayacakt›r.

Ve Türk milliyetçileri yap›lanlar› asla unutmayacakt›r. 

Her zaman ve her yerde bu alçakl›k, yapanlar›n yüzlerine

çarp›lacakt›r.

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi bir kez daha sayg›lar›m-

la selaml›yorum. 
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Bu Grup toplant›m›z›n yap›ld›¤› gün, ayn› zamanda büyük

Türk düflünürü Yunus Emre’nin an›ld›¤› “Uluslararas› Yunus
Emre Kültür ve Sanat Haftas›”na rastlam›fl bulunmaktad›r.

Bildi¤iniz gibi, Yunus Emre, Anadolu’da Türk birli¤inin ve
kardeflli¤inin sa¤lanmas›nda rol alm›fl manevi önderlerin bafl›n-
da gelmektedir.

O’nun insan sevgisi ile yo¤rulmufl fliirleri yüzlerce y›l dilden
dile gönülden gönüle ulaflarak, vatan yapt›¤›m›z bu topraklar-
da bar›fl›n, huzurun kökleflmesine vesile olmufltur.

Allah sevgisi ve befleri sevgiyi tasavvuf ile kaynaflt›rm›fl, her
fleyden önce insan olman›n do¤as›n›, kardefllik duygusunun er-
demini ve ilahi aflk›n terbiyesini,  muhteflem bir manzum terkip
ile ortaya koymufltur.

Bugün de içinde bulundu¤umuz, gerilimler ve çat›flmalarla

yo¤unlaflm›fl ortamda, en çok ihtiyac›m›z olan “sevgi” ve “hofl-
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görü”yü rehber edinen Yunus’un mesajlar›n›n daha iyi anlafl›l-
mas› ve nüfuz edilmifl olmas› hepimizin dile¤idir.

Yarat›lan› yaratandan ötürü hofl gören bir yüksek vicdan›n

Türkçe sesleniflinin, aziz milletimizde bugün de cevap ve yank›

bulmas›n› temenni ediyor, büyük Türk ozan› ve tasavvuf ehli

Yunus Emre’yi hayranl›k, sevgi ve rahmet ile an›yorum.

De¤erli Milletvekilleri,

Türkiye’nin sanc›l› siyasi gündemi her geçen gün yeni so-

runlarla a¤›rlaflmakta ve çok ciddi bir güven bunal›m› ve iktidar

çözülmesi yaflanmaktad›r.

Bunun sonucu içinden geçti¤imiz kriz dönemi kontrol edi-

lemez ve yönetilemez bir hale gelmektedir.

Her gün bir yenisi yaflanan bunal›mlar›n y›k›c› tahribat› al-

t›nda ezilen Türkiye, her alanda a¤›rlaflan kronik sorunlar, teh-

dit ve tehlikeler karfl›s›nda savunmas›z ve çaresiz b›rak›lm›flt›r.

Etnik bölücülük gündeminin zemin kazanmas›; etnik tah-

riklerin iç çat›flma riskini artt›rm›fl olmas›; üniversitelerde yafla-

nan gerginlikler; sosyal yaralar›n kangrene dönüflmesi; makro

ekonomik dengelerdeki yap›sal bozukluklar›n su üstüne ç›kma-

s› sonucu ekonomide çizilen hayali pembe tablolar›n kumdan

kaleler gibi teker teker y›k›lmas›, bunun göstergeleri ve iflaret-

leridir.
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Bu durum, son dönemde pusulas›n› iyice flafl›ran ve çok

a¤›r bir yönetim aczi ve zaaf› içine düflen Adalet ve Kalk›nma

Partisi hükümetinin eseridir.

• Bugün Türkiye;
√ Varl›¤›n› fleklen sürdüren,

√ Ülkeyi yönetme iradesi ve kapasitesine sahip olmayan,

√ Çok derin bir kavrama, anlama ve muhakeme bunal›m›

ve inand›r›c›l›k ve itibar sorunu yaflayan,

√ Sa¤duyu yerine inatlaflmay›, demokratik uzlaflma yerine

dayatmay› rehber edinen,

√ Siyasi gelece¤ini ne pahas›na olursa olsun kurtarmak için

meflruiyeti tart›flmal› her yolu ve yöntemi meflru sayan, 

√ Panik psikolojisi içinde dengesini ve kontrolü tamamen

kaybeden ve,

√ Siyasi anlamda felç olmufl bir hükümetle karanl›k bir tü-
nelde sonu meçhul bir yolculu¤a mahkûm edilmifltir.

• Bu hazin durumun tevil götürecek, inkar edilecek, sapt›-
r›lacak ve gizlenecek bir taraf› art›k kalmam›flt›r.

• Bir taraftan ucuz bir milli irade edebiyat› yaparken, di¤er

taraftan fiil ve icraat›yla Türkiye’yi bu duruma sokarak milletin

emanetine ihanet eden AKP’nin macera yolculu¤unda gelinen

bu son durakta, araba yoldan ç›kmak üzeredir. 

Türkiye flimdi bunun sanc›lar›n›, s›k›nt›lar›n› ve çalkant›lar›-
n› yaflamaktad›r. Bu noktadan sonra, tel tel dökülen Adalet ve

Kalk›nma Partisi’nin dikifl tutmas› art›k mümkün de¤ildir.
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Say›n Milletvekilleri,
Türkiye’yi yönetmenin asgari icaplar›n› bile yerine getire-

meyecek bir duruma düflen AKP hükümetinin bütün rasyonel

ölçülerden uzaklaflt›¤›n›n son tezahürleri, 1 May›s kutlamalar›n-
da görülmüfltür.

• 1 May›s’ta ‹stanbul’da yaflanan esef verici olaylar ve bir

savafl ortam›n› and›ran görüntüleri milletimiz hak etmemifltir.

√ Kuru bir inat ve anlams›z bir tahrikçilik bayraktarl›¤› ya-
pan AKP hükümeti, toplum psikolojisini ve gerilim dinamikle-
rini do¤ru okuyamam›fl ve bu tutumuyla bu utanç tablosunun

bafll›ca mimar› olmufltur.

√ Hedef ayr›m› yap›lmaks›z›n kontrolsüz ve topyekün güç

kullan›lmas› olaylar› ç›¤›r›ndan ç›karm›flt›r. Bu puslu ortam, ya-
sad›fl› baz› bölücü örgütlerin k›flk›rt›c› militanlar›n›n sahneye

ç›kmas›n› da kolaylaflt›rm›flt›r.

• Etnik bölücülerin terör örgütü ve ‹mral› canisi lehine ka-
nunsuz sokak eylemleri karfl›s›nda “Kopenhag siyasi kriterleri”

bahanesiyle sessiz ve tepkisiz kalan ve bu baflkald›r›lara “Bat›

standartlar›n›” uygulad›¤›n› söyleyerek bundan iftihar payesi ç›-
karan hükümet, 1 May›s’ta iflçilere karfl› ise “ceberut AKP
kriterlerini” uygulam›flt›r.

√ Avrupa Birli¤i’nin siyasi himaye alt›na ald›¤› etnik bölü-
cülere karfl› Brüksel’e diyet borcu nedeniyle müsamahal› dav-
ranan Say›n Baflbakan’›n Brüksel’in ilgi alan›na girmeyen Türk

iflçisine karfl› sergiledi¤i sert tav›r dikkatlerden kaçmam›flt›r.
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√ Bu vesileyle sahte demokratl›k maskesi düflmüfl ve her-
kesin hangi irtifada durdu¤u, gerçekte kimin ayak, kimin de

bafl oldu¤u milli vicdanda tescil edilmifltir.

√ Kendisinin de iflçi kökenli oldu¤unu flimdi mahcup bir fle-
kilde hat›rlayarak vicdan›n› temizlemek için bofluna bir gayret

içine giren Say›n Baflbakan, bu ay›b›n yükünden asla ve asla

kurtulamayacakt›r.

• 1 May›s’ta ‹stanbul’da flahit olunan çirkin manzaralardan

baflta AKP hükümeti olmak üzere herkes gereken dersleri ç›-
karmal›d›r.

√ Burada, baz› münferit afl›r›l›klar d›fl›nda, talimatlar› uygu-
layan emniyet güçlerimizi topyekün suçlamak ve töhmet alt›n-
da b›rakmak da do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
• Adalet ve Kalk›nma Partisi aleyhine aç›lan kapatma da-

vas›nda 52. güne girilmifltir.

Bu süreçte yaflanan geliflmeler, ilginç ve ibret verici bir se-
yir izlemeyi sürdürmektedir.

√ Say›n Baflbakan ve AKP, önümüzdeki soruna hukuk ve

meflruiyet çerçevesinde ve Meclis çat›s› alt›nda makul bir çö-
züm bulunmas› için henüz bir görüfl oluflturamam›flt›r.

Aradan iki aya yak›n bir süre geçmifl olmas›na ra¤men ka-
fa kar›fl›kl›¤›n› ve ataleti üzerinden atamam›flt›r.
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√ AKP yöneticileri bu süreyi erken seçim, B-plan› ve Siirt
modeli gibi çeflitli senaryolar› bas›n yoluyla kamuoyuna aktar-
mak ve tart›flmakla geçirmifltir. 

√ Bu arada AKP’nin kapatma sonras› dönem için yedek
parti kurma haz›rl›¤›na bafllad›¤› da bas›na yans›m›fl, muhtemel
parti kurucular› listeleri yay›nlanm›flt›r.

• Bugün geldi¤imiz aflamada, AKP ön savunmas›n› Yüce
Mahkemeye vermifl ve böylece dava süreci fiilen bafllam›flt›r. 

√ Say›n Baflbakan ve AKP’nin önümüzdeki süreçte izleme-
yi do¤ru bulduklar› yaklafl›m, tabiat›yla kendi takdir ve de¤er-
lendirmelerine kalm›fl bir husustur.

√ AKP’nin bu konudaki siyasi hesaplar›n› ve yalpalamas›-
n›n sebeplerini bilmemiz beklenemeyece¤i gibi bunlar hakk›n-
da de¤erlendirme yapmak da bizim iflimiz de¤ildir.

• Bununla birlikte, son günlerde bas›n üzerinden kamuoyu-
na yans›t›lan baz› görüfl ve senaryolara iliflkin olarak flu husus-
lar› bütün aç›kl›¤›yla herkesin dikkatine getirmek isterim.

√ Baz› AKP yöneticilerinin muhalefete göz da¤› vererek bu
sorunun kendi istedikleri yönde çözümünde Meclis çat›s› alt›n-
da kendileriyle iflbirli¤i yap›lmamas› halinde, birkaç ay içinde
erken seçime gidilece¤ini söylemeleri, AKP’ye hakim olan te-
lafl ve flaflk›nl›¤›n son bir örne¤ini oluflturmaktan baflka bir an-
lam tafl›mamaktad›r.

√ Anayasa Mahkemesinde bafllat›lan hukuki sürecin, erken
seçim dahil, harici geliflmelerden etkilenmeyece¤i ve kendi
mecras› ve takvimi içinde sonuçlanaca¤› bilinen bir gerçektir.
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√ Öte yandan AKP’nin erken seçim karar› almak için ye-
terli Meclis ço¤unlu¤u da esasen mevcuttur. 

Erken seçimin, son seçimde halk›n ço¤unlu¤unun verdi¤i

yetkiye ra¤men muktedir olmay› becerememesi ve demokrasiyi

tehlikeye atmas› karfl›s›nda, yine Türk milletini ikna edebilece¤i-
ni, daha do¤rusu bir kere daha aldatabilece¤ini düflünüyorsa, bu

yola baflvurmas›n›n önünde hiçbir engel bulunmamaktad›r.

√ Bu bak›mdan AKP yöneticilerinin bunu muhalefete kar-
fl› tehdit arac› olarak kullanmaya çal›flmalar›n›n, fiiliyatta bizim

aç›m›zdan anlams›z, sonuçsuz ve nafile bir çaba olaca¤›n›n her-
kes taraf›ndan çok iyi bilinmesinde yarar vard›r.

√ Karar kendilerinindir, istediklerini yapmalar›na mani

olan da bundan çekinen de yoktur.

• Kapatma davas› sonras› yaflananlar ba¤lam›nda k›saca

üzerinde durmak istedi¤im ikinci nokta, Avrupa Birli¤i’nin yar-
g›ya müdahaleyi amaçlayan çabalar›n›n sürüyor olmas›d›r.

√ Çözümün adresini Meclis yerine Brüksel’de gören AKP,

bu amaçla d›fl mihraklardan yard›m ve destek aramay› maale-
sef sürdürmektedir.

• Bu konuda son dönemde ön plana ç›kan Avrupal› yetki-
liler, Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma Parlamento Efl Baflkan› ve

genifllemeden sorumlu AB Komiseri olmufltur.

√ Daha önce Türkiye ziyaretinde de kapatma davas› konu-
sunda AKP’yi destekleyen AB Komiseri, son olarak Oxford
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Üniversitesinde verdi¤i bir konferansta, Türkiye’nin sosyal ve

siyasi bünyesi hakk›nda yad›rgad›¤›m›z baz› tahliller yapm›flt›r.

- Bu kapsamda AB konusunda Türk Milliyetçileri ile S›rp

radikalcilerini ve Ukrayna’daki gericileri ayn› cephenin içine

koyan Komiser, Türkiye’nin gerçeklerini hiç anlamad›¤›n› bu

sözleriyle bir kere daha göstermifltir.

- Ayn› konuflmas›nda AKP’ye yeni bir kimlik bularak “ço-
¤u de¤iflime u¤ram›fl eski ‹slamc› olan Müslüman Demokrat”

s›fat›n› kullanan Genifllemeden Sorumlu AB Komiseri Rehn,

Türkiye’deki çat›flma ve k›r›lma hatlar› hakk›nda, derinli¤i ol-
mayan ve gerçeklerden kopuk sosyolojik ve siyasi de¤erlendir-
meler yaparak Türkiye’deki tart›flmalara katk›da bulunmaya

çal›flm›flt›r.

√ Geçti¤imiz günlerde kapatma davas›n› “yarg›sal darbe”

olarak nitelendiren Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma Parlamento

Efl Baflkan› ise geçti¤imiz hafta ‹zmir’de verdi¤i bir konferans-
ta, AKP’nin kapat›laca¤› kehanetinde bulunmufl ve bu duru-
mun AB’de tepkiyle karfl›lanaca¤›n› söyleyerek yüce mahke-
meye gözda¤› vermeye çal›flm›flt›r.

- Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin yüksekö¤retim kurumla-
r›nda baflörtüsünün serbest b›rak›lmas›nda hata yapt›¤›n› de-
¤erlendiren AB müfettiflinin bu konuda kendilerini “sessiz ve

yavafl yap›n diye uyard›klar›n›, ancak AKP’nin MHP’nin tuza-
¤›na düflerek kendilerini dinlemedi¤ini” söylemesi, üzerinde

çok ciddi olarak düflünülmesi gereken bir durumdur.
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- Bu itiraf, ilk önce AKP’nin baflörtüsü konusunda Avrupa

Birli¤i çevrelerinden dan›flmanl›k hizmeti ald›¤›n› ortaya ç›kar-
m›flt›r.

- Türkiye’nin toplumsal bir yara halini alan bu sorununun

çözümünde AB’nin k›lavuzlu¤undan medet ummas› AKP için

utan›lacak bir durumdur.

- Bu flahs›n MHP hakk›ndaki de¤erlendirmeleri ise, kendi-
sini muhatap alarak cevap vermeyi gerektirmeyecek ölçüde se-
viyeden ve ciddiyetten yoksundur.

- Türkiye’ye tepeden bakan ve bir müfettifl edas›yla ahkam

kesen flahs›n bu sözleri karfl›s›nda, baflörtüsü konusunda hata

yap›l›p yap›lmad›¤›na iliflkin olarak ne düflündü¤ünü aç›klama-
s› gereken Say›n Baflbakan’d›r.

Kendilerine dan›flmanl›k hizmeti verdiklerini söyleyen bu

flahs›n bu konudaki beyanlar› cevaps›z kalmamal›, Say›n Bafl-
bakan bu konudaki görüfllerini Türk milletiyle paylaflmal›d›r.

• Türkiye’yi yabanc› ülke ve kurumlara flikayet etmenin

AKP’nin siyaset gelene¤inde önemli bir fonksiyonu bulundu¤u

bilinen bir gerçektir.

√ Türk milletinin çok yak›ndan bildi¤i bu AKP klasi¤i, flim-
di de kapatma davas› vesilesiyle bir kere daha sergilenmektedir.

√ Ancak, bizim Say›n Baflbakan’a tavsiyemiz, Türkiye’nin

haysiyetinin d›fl destek karfl›l›¤› piyasaya sürülmesinin kendisi-
ne fleref ve itibar kazand›ramayaca¤›n›, aksine ters tepece¤ini

biran önce anlamaya çal›flmas›d›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin bir cankurtaran gibi sar›ld›-

¤› Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye önyarg›l› bak›fl aç›s› ve dayat-
ma anlay›fl›, son dönemdeki beyanlar› ve kabul ettikleri baz› ra-
porlarla bir kere daha ortaya konulmufltur.

• AKP’nin Türklü¤ü ve milli de¤erlerini afla¤›laman›n ceza-
s›z kalmas›n› sa¤lamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ge-
ce mesaisi yapt›rarak 301. maddeyi anlams›z ve ifllevsiz hale

getirmesi, AB çevrelerini yine de tam memnun etmemifltir.

√ Bu konuda yap›lan aç›klamalardan Avrupa Birli¤i’nin uy-
gulamay› izleyerek hüküm vermeyi öngören ihtiyatl› bir yakla-
fl›m benimsedi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu kapsamda 301’in de¤iflti-
rilmesini de yeterli görmeyerek ifade özgürlü¤ünü tam olarak

sa¤lamak için Türkiye’den yeni ad›mlar atmas›n› bekledi¤i gö-
rülmektedir.

√ Nitekim Avrupa Parlamentosu’nun D›fl ‹liflkiler Komisyo-
nu’nda geçti¤imiz günlerde kabul edilen 2008 Türkiye Rapo-
ru’nda, 301. madde de¤iflikli¤i teklifi küçümsenerek, bunun

“301. maddede ve Türk Ceza Kanunun di¤er maddelerinde

köklü flekilde reform yap›lmas› için sadece bir ilk ad›m olarak

görüldü¤ü” kayda geçirilmifltir.

√ Avrupa Birli¤i’ne yaranmak için her dayatmay› gönüllü

olarak kabullenen ve Yüce Meclis’i Brüksel’in taleplerini oto-
matik olarak onaylayan bir noter konumuna düflüren Say›n

Baflbakan, hiç flüphe yok ki AB’nin bundan sonraki talimatla-
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r›n› da kay›ts›z flarts›z yerine getirecek ve siyasi tarihimizde bu
ezik ve teslimiyetçi hüviyetiyle uzun y›llar hat›rlanacakt›r.

√ Türklü¤e hakareti serbest b›rakmak için sabaha kadar

Avrupa Birli¤i nöbeti tutarak bu zilletin yasallaflmas›na parmak

kald›ran AKP milletvekilleri de, bunun manevi vebalinden ebe-
diyen kurtulamayacaklard›r.

Bu vesile ile kanun teklifinin dile getirilmeye bafllad›¤› ilk

günlerden, Mecliste AKP ço¤unlu¤u ile kabulüne kadar geçen

uzun süre içinde, baflta siz de¤erli milletvekillerimiz olmak üze-
re, parti mensuplar›m›z›n konuya iliflkin kararl› duruflu, kamu-
oyunu ayd›nlatmak için gösterdikleri çabalar, yürütülen kam-
panyalar her türlü takdirin üzerindedir.

Buradan, de¤erli milletvekili arkadafllar›ma, geçti¤imiz haf-
ta Meclis Genel Kurulunda geç saatlere kadar görüflülen

301.madde de¤ifliklik teklifine karfl› gösterdikleri milli muhale-
fet nedeniyle teflekkür ediyorum. Bu vesileyle, Meclis Grubu-
muzun k›ymetli milletvekillerini ayr› ayr› kutluyorum.

Muhterem Milletvekili Arkadafllar›m,
• Avrupa Parlamentosu’nun 2008 Türkiye Raporunda

Türkiye’nin milli birli¤ini, güvenli¤ini ve d›fl politikadaki hayati

ç›karlar›n› ilgilendiren konularda etnik bölücülerin ve terör ör-
gütünün siyasi talepleri ile K›br›s Rumlar› ve Ermenistan’›n sa-
vunuculu¤unun yap›lmas› bizim aç›m›zdan flafl›rt›c› olmam›flt›r.
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• Kendi tan›mlamalar›na göre “Kürt sorununun kal›c› çö-
zümü için siyasi inisiyatif almas›” yönünde Türkiye’ye ça¤r›da

bulunan, Kürtçenin resmi e¤itim sistemi içine al›nmas›n› ve ka-
mu hizmetlerinde geçerli dil olarak say›lmas›n› isteyen Avrupa

Parlamentosu’nun bu tutumu, Brüksel’in etnik bölücülük gün-
demi konusunda PKK ile ayn› çizgide bulufltu¤unu göstermek-
tedir.

√ Bu gerçekler ortadayken hala AB’nin dümen suyunda

sürüklenmeyi kendisine ve ülkesine yak›flt›rabilen AKP hükü-
meti;

- Demokrasi, insan haklar›, temel hak ve özgürlükler ve hu-
kuk devleti gibi evrensel de¤erlerin, Türkiye üzerindeki hain

hesaplar› hayata geçirmek için bir araç haline getirildi¤ini,

- Avrupa Birli¤i sürecinin bu amaçla sinsi bir biçimde istis-
mar edildi¤ini maalesef hala görememekte ve,

- PKK’n›n siyasi taleplerini zamana yayarak karfl›lamak

amac›yla gerekli Anayasa ve yasa düzenlemeleri için uygun za-
man ve zemin kollamaktad›r.

• Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’nin maruz kald›¤› terör tehdi-
di konusundaki yaklafl›m› ve bunda belirleyici olan düflüncele-
rin de çok yönlü olarak de¤erlendirilmesi yerinde ve gerekli

olacakt›r.

√ PKK’n›n siyasi dayatmalar›n›n Türkiye nezdinde sözcülü-
¤ünü ve takipçili¤ini yapan AB’nin terör örgütü konusundaki

tutumu en hafif tabiriyle flaibelidir.
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- AB’nin PKK’ya terör örgütleri listesine alm›fl olmas›, bü-
yük ölçüde ka¤›t üstünde kalm›flt›r.

- Bu husus son olarak ABD D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n haz›rla-
d›¤› 2007 y›l› Küresel Terörizm Raporu’nda da aç›kça belirtil-
mifl ve Avrupa Birli¤i ülkeleri aras›ndaki koordinasyon sorunla-
r› nedeniyle PKK yöneticileri ve militanlar›n›n tutuklanmalar›-
n›n önlendi¤inin alt› çizilmifltir.

- Bunun yan› s›ra; PKK’n›n haraç toplama, propaganda
a¤› kurma, finansman kaynaklar› sa¤lama, yay›n kuruluflu yö-
netme gibi yan faaliyetlerini Avrupa Birli¤i ülkelerinde serbest-
çe yürüttü¤ü Rapor’da belirtilmifl ve bu kapsamda befl AB üye-
si ülkenin bunlara izin verdi¤i, ülke ismi zikredilerek ortaya ko-
nulmufltur.

• Bunlar›n yan› s›ra, Avrupa Parlamentosu Raporu’nda;
√ Türk Silahl› Kuvvetleri’nin K›br›s’tan çekilmesi ve Türki-

ye’nin limanlar›n› tek tarafl› olarak Rum gemilerine açmas› is-
tenmifl,

√ Ermenistan’a ambargonun sona erdirilerek s›n›r kap›s›-
n›n aç›lmas› talep edilmifl ve,

√ Ermeni Soyk›r›m› yalan› konusunda Ankara ve Erivan
aras›nda, geçmifl olaylar›n aç›kça tart›fl›labilece¤i bir uzlaflma sü-
recinin bafllat›lmas› bir dayatma olarak karfl›m›za ç›kar›lm›flt›r.

Türkiye ile alay edercesine bu dayatmalar›n bu vesileyle bir
kere daha gündeme getirilmesi, Türkiye’nin AB boyunduru¤u
alt›nda hangi noktalara sürüklenmek istendi¤inin son bir gös-
tergesi olmufltur.
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• Ancak, burada as›l düflündürücü olan husus, AKP hükü-
metinin K›br›s’› AB flemsiyesi alt›nda Rum taraf›na teslim et-
mek amac›yla Rumlar›n peflinden koflmas› ve Ermenistan’la

iliflkileri normallefltirmek yolunda Erivan ile yeni bir süreç bafl-
latmak için giriflimde bulunmas›d›r.

√ Ermenistan’›n Türkiye’den toprak talep etti¤i ve soyk›r›m

yalan›n› kabul ederek tazminat ödemesini istedi¤i herkesin ma-
lumudur.

Bu hususlar Ermenistan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesinde ve Ana-
yasas›nda aç›kça yer almaktad›r.

√ Öte yandan Ermenistan’›n dost ve kardefl Azerbaycan’›n

topraklar›n›n hala dörtte birini iflgal alt›nda tuttu¤u da bilinen

bir gerçektir.

√ Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki s›n›r›n bugüne kadar

kapal› kalmas›n›n ve diplomatik iliflki kurulmamas›n›n bu hakl›

nedenlerinde herhangi bir de¤ifliklik olmamas›na ra¤men, AKP

hükümetinin Erivan’la iliflkileri normallefltirmek için siyasi giri-
flimde bulunarak adeta ricac› olmas›n›n anlafl›labilir ve kabul

edilebilir bir yönü bulunmamaktad›r.

Say›n Milletvekili Arkadafllar›m,
• AKP hükümetinin Irak’›n kuzeyindeki Barzani yönetimi

ile resmi temas kurmas› ve bu bölgeye yönelik yeni bir aç›l›m

paketini hayata geçirmeye haz›rlanmas›, geçti¤imiz hafta için-
de yaflanan di¤er bir önemli geliflme olmufltur.
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Milliyetçi Hareket Partisi, bu konudaki görüfllerini çeflitli
vesilelerle somut biçimde ortaya koymufl ve bundan duydu¤u
endiflelerin hakl› gerekçelerini kamuoyumuzla paylaflm›flt›r.

√ ABD’nin, Irak’taki tek müttefiki olan Kürt gruplar›n Tür-
kiye taraf›ndan resmi muhatap olarak al›nmas›n› ve iliflkilerin
normallefltirilmesi için ad›mlar at›lmas›n› Irak politikas›n›n
önemli bir unsuru haline getirdi¤i bilinen bir gerçektir.

√ Say›n Baflbakan’›n 5 Kas›m 2007 tarihinde Baflkan
Bush’la Beyaz Saray’da yapt›¤› görüflme sonras› dönemde bu
stratejinin ad›m ad›m hayata geçirilmesi için gerekli siyasi alt-
yap› haz›rlanm›flt›r.

- Talabani’nin Türkiye’ye davet edilmesiyle ilk ad›m at›lm›fl
ve Barzani’yle ön temaslar Talabani üzerinden bafllat›lm›flt›r.

- Bunu takiben Barzani yönetimiyle geçti¤imiz hafta Ba¤-
dat’ta ilk resmi görüflme yap›lm›flt›r.

√ ABD’nin bu konudaki hesap ve düflüncelerine ›fl›k tutan
Amerika kaynakl› baz› raporlardan, Türkiye’nin kendisini res-
mi muhatap almas› karfl›l›¤›nda Barzani’ye PKK terör unsurla-
r›n›n kontrol alt›nda tutulmas› için baz› misyonlar yüklenmek is-
tendi¤i anlafl›lmaktad›r.

- Buna göre; Barzani’nin PKK üzerindeki etki ve nüfuzunu
kullanarak bir ateflkes sa¤lanmas›, bu so¤utma süresinin Türki-
ye’ye etnik bölücülerin taleplerinin baz›lar›n› hayata geçirmek
için zaman kazand›rmas›, bu süre içinde Türkiye’nin PKK’y› si-
lahs›zland›rmak için neler yapabilece¤ini düflünmesi öngörül-
mektedir.
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- Bunlar›n yan› s›ra, Türkiye ile Bölgesel Kürt Yönetimi

aras›nda yak›nlaflma sa¤lanmas› ve Barzani’nin PKK’y› kontrol

alt›nda tutmas› karfl›l›¤›nda, Türkiye’nin Kerkük’ün Kürt bölge-
sine ba¤lanmas›na karfl› ç›kmamas› da ABD çevrelerinin sa-
vundu¤u di¤er bir görüfl olmufltur.

√ Bu konularda Beyaz Saray görüflmesinde ABD’ye söz

verdi¤i anlafl›lan Say›n Baflbakan flimdi böyle bir süreç bafllat-
m›flt›r.

- Kuzey Irak yönetiminin PKK’y› himaye etmekten ve Tür-
kiye’ye karfl› bir tehdit unsuru olarak kullanmaktan vazgeçiril-
mesi için cayd›r›c› ve zorlay›c› önlemler ve yapt›r›mlar uygulama

imkan› varken, AKP hükümeti bunun yerine Barzani’yi daha da

cesaretlendirecek bir gaflet politikas›n› izlemeyi seçmifltir.

- Barzani’nin resmi muhatap olarak al›nmas› ve iliflkilerin

resmi planda normallefltirmesi için ad›mlar at›lmas›, ilk planda

Kerkük’ün Kürt gruplarca zorla gaspedilmesi ve Türkmenler

üzerindeki bask› ve zulmün a¤›rlaflt›r›lmas› için Barzani’ye aç›k

çek verilmesi anlam›na gelecektir.

- Böyle bir kaygan zeminde bafllat›lan bu süreç, ileri bir

aflamada da bölgesel Kürt yap›lanmas›n›n devlete dönüflmesi-
ne Türkiye’nin yeflil ›fl›k yakt›¤› fleklinde anlafl›lacak ve Barzani

taraf›ndan bu amaçla kullan›lacakt›r.

√ 5 Kas›m 2007 Erdo¤an-Bush görüflmesi sonras› dönem-
de yaflanan geliflmeler, Say›n Baflbakan’›n PKK’n›n etkisiz ha-
le getirilmesi karfl›l›¤›nda Türkiye içinde siyasi çözüm süreci
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bafllat›lmas› ve Barzani’yle iliflkilerin resmi düzeyde normallefl-
tirilmesi için bir aç›l›m yap›lmas›ndan oluflan denklemi kabul et-
ti¤ini, bu konuda yükümlülük alt›na girdi¤ini göstermifltir.

Önümüzdeki dönemde yaflanacak geliflmeler de, bu strate-
jinin uygulama aflamalar›na ›fl›k tutacak ve Türkiye’nin içine çe-
kildi¤i çok tehlikeli sürecin sonuçlar›n›n Türk milleti taraf›ndan

daha iyi anlafl›lmas›na hizmet edecektir.

De¤erli Milletvekilleri,
Bilindi¤i gibi, AKP hükümetlerince 2003’ten bu yana eko-

nomide öncelikli hedeflerden birisi ülkemizdeki yüksek enflas-
yonun düflürülmesi konusu olmufltur.

Asl›nda bu meselede hiçbir sorumlulu¤u olmayan vatanda-
fl›m›z, y›llard›r enflasyonun düflürülmesi u¤runa kemerleri ala-
bildi¤ine s›km›fl, gelirlerindeki gerilemeye, ücretlerindeki afl›n-
maya bu yüzden katlanm›flt›r.

Al›m gücünün düflmesini enflasyonla mücadele u¤runa si-
neye çeken aziz milletimiz için maalesef son aylardaki geliflme-
ler istenildi¤i gibi gitmemifl, enflasyon oran›nda ciddiye al›nma-
s› gereken bir art›fl trendine girilmifltir.

Bu itibarla, konuflmam›n bu bölümünde yükselmeye baflla-
yan enflasyon sorunuyla ilgili düflüncelerimi sizlerle paylaflmak

istiyorum.

Hat›rlanaca¤› üzere, geçti¤imiz y›l sonbaharda, iki y›ll›k bir

perspektif içinde enflasyonun hedeflenen yüzde 4’ün alt›nda
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kalabilece¤i tahminleri bile yap›lm›fl, bunun sonucunda k›sa va-
deli faiz oranlar› de¤iflik aral›klarla düflürülmeye bafllanm›flt›.

Ancak enflasyonun afla¤› yönlü direnç göstermesi ve son

aylarda yükselme e¤ilimine girmesi yap›lan tahminlerin ekono-
mik dayanaktan ve rasyonel öngörüden yoksun oldu¤unu orta-
ya ç›karm›flt›r.

Geçti¤imiz nisan ay›nda üretici fiyat endeksi yüzde 4,5; tü-
ketici fiyat endeksi ise yüzde 1,68 artm›flt›r. Böylece 12 ayl›k

tüketici fiyat endeksi yüzde 9,66’ya; üretici fiyat endeksindeki

art›fl ise yüzde 14,56’ya ulaflm›flt›r.

Talebin ve büyümenin azald›¤› bu ortamda, maliyet enflas-
yonunun yükseliyor olmas›, ülkemizin üreten kesimleriin yafla-
d›klar› s›k›nt›lar›n daha da artaca¤›n› göstermektedir.

Geçti¤imiz günler içinde y›l›n ikinci enflasyon raporunu

aç›klayan Merkez Bankas›, enflasyon tahminlerini yükselterek

fiyatlardaki kronik art›fl› tescillemifltir.

Ocak ay›nda, 2008 y›lsonu itibariyle enflasyonu yüzde 5,5

olarak bekleyen Merkez Bankas›, bu miktar› yüzde 9,3’e yük-
seltmifltir.

Enflasyonun 2009 y›l› için yüzde 4 yerine yüzde 6,7; 2010

y›l› için yüzde 4 yerine yüzde 4,9 ç›kmas›n› bekleyen Merkez

Bankas›, yüzde 4’lük hedefe “kademeli faiz art›r›m›” ile ancak

2011 y›l› sonunda gelinece¤ini tahmin etmifltir.

2008 y›l sonunda beklenen yüzde 4’lük hedefe flayet ifller

de yolunda giderse, üç y›l gecikmeyle ulafl›labilecektir.
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Bu durum, bütün ekonomik reformlar›n omurgas›n› olufltu-
ran enflasyonla mücadelenin baflar›s›zl›¤› ve hedeften çok yük-
sek oranda bir sapma ile tekrar çift haneli rakamlara ulaflan

enflasyon karfl›s›nda hükümetin çaresizli¤i olarak kabul edilme-
lidir.

Vatandafl›m›z da durumun fark›na varm›flt›r. AKP hüküme-
tinin ekonomik sorunlara çare olmayaca¤›na inananlar›n say›-
s›nda h›zl› bir at›fl görülmektedir. Tüketici güven endeksindeki

düflüfller de bunun iflaretidir. 

Bu kadar güven kayb›na u¤rayan enflasyon hedeflemesi

sisteminin, art›k sa¤l›kl› ve do¤ru bir flekilde ifllemesi mümkün

görülmemektedir. 

Karfl›m›zdaki gerçekler flu flekildedir:
• Hükümetin enflasyon politikas› iflas etmifltir.

• Merkez Bankas› ciddi bir itibar kayb›na u¤ram›flt›r. 

• Banka bundan sonra faizi yükseltme bask›s› alt›nda kala-
cakt›r.

• Faizin yükselmesi ise büyüme h›z›n› daha da yavafllata-
cakt›r.

Bu kritik sonucun, ekonominin karar mekanizmalar›n› felç

etmesi, beklentileri olumsuz etkilemesi kaç›n›lmazd›r. 

Geliflmeler üzerine, bir sorumlu Bakan›n enflasyonda art›k

h›zl› düflüflün ve yüzde dört seviyesinin beklenmemesi gerekti-
¤ini söylemesi, enflasyonla mücadele politikalar›n›n tükendi¤i-
ni ortaya koymaktad›r.
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Ekonomideki kötüleflmeyi, enflasyondaki art›fl› siyasal istik-
rars›zl›¤a ba¤lama çabas› bile AKP’yi ve maalesef Türkiye’ eko-
nomisini beklenen ak›betten kurtaramayacakt›r.

Geçti¤imiz hafta sonu Türkiye’nin her bölgesinde ziyaret-
ler gerçeklefltiren arkadafllar›m›z, vatandafl›m›z›n yaflad›¤› a¤›r

s›k›nt›lara yerinde flahit olmufllard›r.

Çiftçi ve köylünün hali perifland›r. Özellikle Karadeniz böl-
gesinden çayla ilgili gelen flikayet ve talepler dikkatleri çekecek

boyuttad›r. Buradan Karadenizli çay üreticisinin hükümetten

talebini dile getirmek istiyorum. 

Hükümet belirsizli¤i ortadan kald›rmak için çay al›m fiyat-
lar›n› bir an önce aç›klamal›d›r. Çay üreticisinin öncelikli bek-
lentisi budur.

De¤erli Milletvekilleri,
Geçti¤imiz hafta sonu hükümetin iki bakan›n›n yapt›¤› ba-

s›n› bilgilendirme toplant›s›nda; 

• 2008 y›l› için yüzde 4,2 olarak öngörülen kamu kesimi

faiz d›fl› fazla hedefinin yüzde 3,5;

• Yüzde 1,9 olan merkezi yönetim bütçe aç›¤›n›n Gayri

Safi Yurtiçi Has›laya oran›n›n yüzde 1,4;

• Ve yüzde 3,4 olan merkezi yönetim bütçesi faiz d›fl› faz-
la hedefinin de yüzde 2,7 olarak revize edildi¤i aç›klanm›flt›r.

Faiz d›fl› fazla hedefinin afla¤› yönlü revize edilmesiyle, bu-
radan sa¤lanacak kayna¤›n GAP, mahalli idareler ve ulaflt›rma

gibi sektörlere kayd›r›laca¤› duyurulmufltur.
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Hükümetin bu siyasi tercihi, enflasyonun yükseldi¤i bu dö-
nemde, mali disiplinden verdi¤i tavizin bafllang›c› olarak yo-
rumlanmal›d›r.

Bu aç›dan ekonomiden sorumlu bakan›n “Biz hiçbir flekil-
de yüksek enflasyona raz› de¤iliz, olmayaca¤›z. Hiçbir koflulda
düflük tek haneli enflasyondan vazgeçmemiz mümkün de¤il”
sözleri bir anlam tafl›mamakta, yeni bir aldatma döneminin
bafllayaca¤›na iflaret etmektedir.

‹flsiz vatandafllar›m›za ödenmesi için iflsizlik fonunda biri-
ken paraya dahi göz diken hükümetin, bu nafile ve inand›r›c›-
l›ktan uzak uygulamalar› enflasyonu art›rmaktan baflka bir so-
nuç ortaya ç›karmayacakt›r.

Buradan ekonominin iflleyiflle ilgili bir hususun alt›n› çiz-
mek istiyorum.

AKP hükümeti, enflasyonla mücadelede samimiyse, uygu-
lanan para politikas›n›n, tek bafl›na bir sonuç vermeyece¤ini bi-
liyor olmas› laz›md›r.

Para politikas›n›n da ancak s›k› bir maliye politikas›yla des-
teklendi¤i hallerde enflasyonu düflürmede sonuç getirece¤i
ekonominin bir gerçe¤idir.

Aksi halde, para ile maliye politikalar› aras›ndaki uyumsuz-
luklar, faizlerin art›fl›na neden olacak ve bir aflamadan sonra ise
zaten sorunlu olan büyümeyi önce yavafllatacak ve sonra dur-
duracakt›r.

E¤er hükümetin gayesi, büyümeyi art›rmak için y›llard›r en
önemli hedef olan enflasyonla mücadeleden taviz vermek ise
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bunun sonuçlar›n›n vaat edilmifl düflük enflasyona gelecekleri-
ni ba¤lam›fl milyonlarca vatandafl›m›z› çok olumsuz etkileyece-
¤ini flimdiden duyurmak istiyorum.

‹çten ve d›fltan tesirlerle ekonomik ve mali dengelerin bo-
zuldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, AKP hükümetinin yöneldi¤i bu

yeni ekonomik projenin en büyük zarar›n› da, ne yaz›k ki çift-
çimiz, iflçimiz, esnaf›m›z, memurumuz, dul ve yetimimiz ile

emeklimiz görecektir.

Param›zdan s›f›r atmakla övünen hükümet, milletimizi, bu

gidiflle paralar›m›za yeni s›f›rlar ekleyecek bir darbo¤aza h›zla

sürükleyecektir.

Bu ekonomik baflar›s›zl›¤›n tek siyasi sorumlusu vard›r: O

da Baflbakan ve hükümetidir. 

‹ktidar baflar›s›zl›¤›n› itiraf etmeli, ekonomideki hastal›kl›

halin ve hedeften sapmalar›n hesab›n› ilgili bakanlar gecikme-
den ve acilen vermelidir.

Ekonomideki bozgun hali, art›k hiçbir masalla saklanama-
yacak seviyeye yükselmifl ve evlerin mutfaklar›na, ö¤rencilerin

harçl›klar›na, çal›flanlar›n ayl›klar›na ve emeklilerin umutlar›na

kadar yans›m›flt›r.

AKP hükümetinin ekonomideki bu baflar›s›zl›¤›n›,
• Ne Avrupa Birli¤i’nin iflah olmaz sevdal›lar›,

• Ne küresel ekonomik dalgalanmalar,

• Ne yandafllar›na ›smarlad›¤› düzmece haberler,

• Ne kaynaklar›m›z› peflkefl çekti¤i uluslararas› sermaye,
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• Ne de, sözde siyasi istikrars›zl›k bahanesi asla gizleyeme-
yecek, her fley çok yak›nda bir bir gün ›fl›¤›na ç›kacakt›r.

Ve o gün geldi¤inde tüyü bitmemifl yetimin hakk›n› yiyen-
ler, yoksul vatandafl›n nasibini talan edenler, kaçacak delik ara-
yacaklard›r.

Milliyetçi Hareket ise, milletimize reva görülen bu muame-
leyi reddedecek ve elleri faillerin ensesinde olacakt›r.

Konuflmama burada son verirken hepinizi bir kez daha
sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Mensuplar›,
Hepinizi en iyi dileklerimle ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bilindi¤i üzere 10 May›s–16 May›s aras› ‘Engelliler Hafta-

s›’ olarak kutlanmaktad›r. 

Hepinizin takdir edece¤i üzere, engelli vatandafllar›m›z›n

maddi ve manevi varl›klar›n›n iyilefltirilmesi; üreten, kendi ken-

dine yetebilen ve toplumla bar›fl›k fertler olabilmeleri için önce-

likle devlete büyük görevler düflmektedir.

Engelli vatandafllar›m›z›n, karfl› karfl›ya olduklar› sorunlar›-

n›n çözümü hakk›nda yap›lmas› gereken mücadelenin kamuo-

yu taraf›ndan tam olarak benimsenmesi ve bu konuda toplum-

sal bilincin yükseltilmesi aciliyeti olan çok önemli bir husustur.

Elbette bu sorumluluk da en baflta siyasi iktidardad›r.

Bilinmelidir ki, engelli vatandafllar›m›za sunulan hizmetler

asla bir ikram de¤il, toplumsal ve insani mesuliyetten kaynak-

lanan insan olman›n getirdi¤i do¤al bir sonuçtur. Onlar› bir ek-

151



siklik içinde görmemek ve bu eksikliklerini de hissettirmemek

herkesin dikkat etmesi gereken bir davran›fl olmal›d›r.
Ayr›ca engelli vatandafllar›m›zla ilgili yaklafl›m ve de¤erlen-

dirmelerde önceli¤in, engelli¤e neden olan faktörleri ortadan
kald›rmaya veya en aza indirmeye ayr›lmas› bir zorunluluktur. 

Bireysel yard›ma dayanan ve geçici çözümler üreten de¤il,
engelli vatandafllar›m›z›n tercihlerini ön plana ç›karan, her tür-
lü ayr›mc›l›kla mücadele eden bir politika izlenmesi flüphesiz
do¤ru sonuçlar ortaya ç›karacakt›r.

Engelin derecesi ne olursa olsun, bu vatandafllar›m›z›n in-
san onuruna yak›fl›r bir hayat sürmesi ve onurlu bir üye olarak
toplumda yer almas› hepimize düflen müflterek bir görevdir.

Bu hafta vesilesiyle, engelli olman›n anlam› üzerine düflü-
nülmesini, engelli vatandafllar›m›z›n toplumla bütünleflmesini
ve yaflamaktan zevk almalar› için gereken azami çaban›n yeri-
ne getirilmesini diliyor, gönüllerimizin ve dikkatlerimizin engel-
li vatandafllar›m›zla birlikte oldu¤unu belirtiyor hepsinin bu an-
laml› haftas›n› kutluyorum.

De¤erli Milletvekilleri,
Geçti¤imiz hafta içinde terör örgütünün Mardin, Bingöl,

Siirt ve Batman’da araziye yerlefltirdi¤i patlay›c›lar ve may›nl›
sald›r›lar sonucu dört vatandafl›m›z hayatlar›n› kaybetmifl, alt›
güvenlik görevlimiz ve vatandafl›m›z yaralanm›flt›r.

Son olarak kanl› teröristlerin 9 May›s 2008 günü Hakkâ-
ri’deki Aktütün s›n›r karakolumuza yapt›¤› silahl› sald›r›da 6 gü-
venlik görevlimiz flehit olmufl ve 2 askerimiz yaralanm›flt›r.
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fiehit olan kahraman evlatlar›m›za Cenab-› Allah’tan rah-

met, yak›nlar›na baflsa¤l›¤› ve yaral›lar›m›za acil flifalar diliyo-

rum.

• Bahar dönemine girilmesiyle birlikte alçak eylemleri için

Irak’›n kuzeyinden Türkiye’ye s›zma giriflimlerine h›z veren te-

röristlere, Irak topraklar›nda ve ülke içinde güvenlik güçlerimiz-

ce a¤›r zayiat verilmesi Türk milletinin yüre¤ini ferahlatm›flt›r.

√ Bu etkili ve baflar›l› askeri harekâtlar nedeniyle güvenlik

güçlerimizi kalpten kutluyor ve takdir duygular›m›z› iletiyorum.

Say›n Milletvekilleri,
Türkiye’nin milli ve manevi de¤erleri etraf›nda süregelen

tart›flma ve polemiklerin son günlerde yeni boyutlar ve yo¤un-

luk kazanmas›n› aziz milletimiz ibretle izlemektedir.

Bu tart›flmalara Avrupa Birli¤i’nin de fiilen müdahil olmas›

ve Brüksel müfettifllerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri

hakk›nda uluorta küstahça beyanlarda bulunmalar›, gerilim

yüklü ortam› daha da a¤›rlaflt›rm›flt›r.

• Türkiye’nin milli kimli¤inin kapsay›c› olmad›¤› gerekçe-

siyle yeniden tan›mlanmas›n› isteyen, milli devlet niteli¤ini ve

üniter siyasi yap›s›n› ça¤›n gerçeklerine uygun olmad›¤› baha-

nesiyle sorgulayan Avrupa Birli¤i, flimdi de AKP’nin kapat›lma-

s› sürecine müdahale kapsam›nda Cumhuriyetin de¤erlerini ve

Türk demokrasisini tart›flmaya açm›flt›r.
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• Türk toplumunu “liberal demokratik güçler”, “Müslüman

demokratlar”, “afl›r› laikler” ve “otoriter milliyetçiler” gibi karfl›t

gruplara bölen AB’nin sözde karfl›laflt›rmal› siyaset bilimcileri;

√ Türkiye’de yaflanan krizleri bunlar aras›ndaki güç çat›fl-

mas›na dayand›rmakta, 

√ Bu duruma gelinmesinin en büyük sorumlusu olan

AKP’yi hala demokrasinin tek teminat› olarak gösterebilmekte

ve,

√ Bu garabeti de Türkiye’ye, Venedik kriterleri, ça¤dafl de-

mokrasi standartlar›, Avrupa hoflgörü vizyonu gibi süslü amba-

lajlarla pazarlamaya çal›flmaktad›r.

• Kapatma davas›n›, Müslüman bir ülkede demokrasi ve la-

ikli¤in yürüyüp yürümeyece¤inin bir göstergesi haline getirerek

adalet mekanizmas›na bask› yapmay› amaçlayan Avrupa Birli-

¤i, bu amaçla laiklik ilkesine de el atm›flt›r.

• Avrupa Birli¤i yetkilileri, son olarak, laiklik ilkesinin anla-

m›ndan tan›m›na, korunmas›ndan uygulanmas›na kadar uza-

nan her alanda uzman bilirkifli edas›yla beyanat vermeye bafl-

lam›flt›r.

√ Türkiye’de laikli¤in zorla dayat›ld›¤›n› söyleyen Avrupa

Birli¤i Komisyonu Baflkan›, kapatma davas›n› nüfusun ço¤un-

lu¤u Müslüman bir ülkede gerçek demokrasinin bulunup bulun-

mayaca¤›n›n ölçüsü olaca¤›n› söyleyerek AKP’ye koltuk de¤-

ne¤i olmaya çal›flm›flt›r.
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√ Farkl› tarihsel süreçler ve tecrübeler yaflayan Avrupa ül-
kelerine mensup AB yetkilileri, laiklik konusunda ahkam keser-
ken, Türkiye’de bugün yaflanan tart›flma ve gerginliklerin kay-
na¤›n›n Türk milletinin manevi de¤erleri ve laiklik ilkesinin ta-
n›m› olmad›¤›n› anlamaya çal›flmam›fllar, bu konuda hiçbir ça-
ba sarfetmeden afaki de¤erlendirmelerde bulunmufllard›r.

√ Buradaki temel sorunun, Türk milletinin bu ortak de¤er-
lerinin siyasi istismar vas›tas› ve iç siyaset malzemesi yap›lmas›
oldu¤unu sa¤›r sultan bile duymuflken, Brüksel müfettiflleri bu
gerçeklere kulaklar›n› t›kam›fllard›r.

√ Avrupa Birli¤i, Anayasa’da ifadesini bulan devlet düzeni-
nin temel tafllar›ndan birisi olan laiklik ilkesini, içi doldurulma-
m›fl ve anlam› belirsiz “klasik laiklik” – “demokratik laiklik” gi-
bi kavramlar aras›na s›k›flt›r›lan s›¤ bir denklem içinde de¤er-
lendirme kolayc›l›¤›n› ve f›rsatç›l›¤›n› seçmifltir.

- Bunun sonucu, laikli¤in günlük yaflamda korunmas› ama-
c›yla “kamu denetçili¤i” kurumu kurulmas› gibi garip önerileri,
her derde deva bir çözüm reçetesi olarak Türkiye’nin önüne
koymufltur.

- Türkiye’deki din ve laiklik temelindeki cepheleflmeye bu
çözümü öneren AB’nin, kendisinin de çok büyük sorumlulu¤u
oldu¤u etnik temelde ayr›flmaya karfl› da benzer bir yap›lanma-
y› savunmas› hiç de flafl›rt›c› say›lmayacakt›r.

√ Avrupa Birli¤i’nin bu süreçte bütün çabas›, her dayatma-
s›n› karfl›lamaya amade Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne siyasi
paratonerlik yapmak olmufltur.
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• Avrupa Birli¤i yetkililerinin geçti¤imiz hafta içinde devle-
tin temel ilkelerini, Türk demokrasisini, yarg› kurumlar›n› ve
Türkiye’nin siyasi ve sosyal yap›s›n› hedef alan beyanlar›, Brük-
sel’in AKP’nin kapatma davas›na müdahil olarak fiilen kat›ld›-
¤›n› göstermifltir.

√ Türkiye’de siyasi iktidar›n yarg› ve bürokrasinin vesayeti
alt›na sokuldu¤undan flikayet ederek ucuz ve sahte bir demok-
ratl›k rolünü oynamaya çal›flan AKP ve yandafllar›n›n, Türki-
ye’nin bu hakaretlere mazur kalmas›ndan büyük bir mutluluk
duymas›, asl›nda temsil ettikleri sakat siyaset anlay›fl›n›n iflas›-
n›n tescili olmufltur.

√ Avrupa Birli¤i’nin,  Türkiye’yi demokrasi ve siyasi kültü-
rü geliflmemifl özürlü bir ülke olarak gören, Türk milletini Bat›
medeniyetinin çok gerisinde kalm›fl ve ancak d›fl müdahale ve
zorlamalarla bir forma sokulabilecek bir topluluk sayd›¤› orta-
dad›r.

√ Bu itibarla Avrupa’n›n vesayetini son s›¤›nma liman› ola-
rak görmek ve siyasi gelece¤ini kurtarmak için kap› kap› dola-
flarak merhamet ve lütuf dilencili¤i yapmak, bir siyasi partinin
düflebilece¤i en utanç verici durumdur.

• Altm›fl iki y›ll›k geçmifli olan çok partili siyasi hayat›m›z-
da f›rt›nal› ve gerilimli dönemler, demokrasinin ask›ya al›nd›¤›
askeri müdahaleler yaflanm›flt›r.

√ Ancak, bu dönemlerden hiçbirinde, haks›zl›¤a u¤rad›¤›n›
düflünen, ma¤dur ve mahkûm olan siyasi partiler ve siyasetçi-
ler, d›fl bask› ve müdahalelerden medet ummam›fl, ülkesinin
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onurunu ve milletinin haysiyetini böyle bir terazinin bir kefesi-
ne koymay› akl›ndan bile geçirmemifltir.

√ Türkiye böylesine yüz k›zart›c› bir durumu, AKP’nin kapat-
ma davas› vesilesiyle ilk defa yaflamak talihsizli¤ine düflmüfltür.

• ‹ktidar partisinin Türkiye’nin itibar›n›n ayaklar alt›na al›n-
mas› pahas›na Avrupa Birli¤i’ne s›¤›nmas› ve Brüksel’in Türki-
ye’yi afla¤›layan beyanlar› Türk milletini derinden üzmüfl ve
rencide etmifltir.

• Türkiye’ye iflah olmaz önyarg›lar›n penceresinden at
gözlü¤üyle bakan Avrupa Birli¤i;

√ Türkiye’yi, kendilerine mutlak anlamda biat eden
AKP’den ibaret zannetmek ve, 

√ Yabanc› fonlardan beslenerek sahte ayd›n hüviyetiyle
sözde demokrasi havarili¤i yapan bir avuç lobinin Türk milleti-
nin hissiyat›n› temsil etti¤ini varsaymak gibi bir yan›lg›ya düfl-
memelidir.

• Türkiye’nin içifllerine kar›flmay›, milli de¤erlerine dil uzat-
may› ve Türk milletini afla¤›lamay› sadece bir hak olarak de¤il,
bir görev olarak gördüklerini söyleyecek kadar küstahlaflan
Brüksel temsilcileri; 

√ Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’nin sömürgesi ve uydusu ol-
mad›¤›n› asla unutmamal› ve,

√ Potansiyel suçlu olarak göstermeye yeltendikleri Türk
milliyetçilerinin, yüksek perdeden dile getirdikleri hezeyanlar›
ve tehditleri ciddiye alacaklar›n› ve bundan çekineceklerini dü-
flünmek gibi bir hesap hatas› yapmamal›d›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin önümüzdeki zor ve nazik

süreci, üç ayaktan oluflan bir strateji ile yürütmeyi amaçlad›¤›

anlafl›lmaktad›r.

√ Birinci aya¤›n, Avrupa Birli¤i’nin deste¤ini yan›nda tuta-

cak ve içerde demokrat oldu¤u izlenimini verecek makyaj nite-

li¤inde baz› ad›mlar atmak olarak belirlendi¤i ortadad›r.

√ Kapatma davas›n›; geçmiflin üzerine sünger çekecek,

AKP’nin son befl buçuk y›lda yapt›¤› tahribat ve kötülükleri

unutturacak ve yaflanan ekonomik s›k›nt›lar için günah keçisi

olarak gösterilecek bir bahane ve imkan olarak kullanmak bu

stratejinin ikinci aya¤›n› oluflturmaktad›r.

√ Üçüncü aya¤›n da milli irade edebiyat›yla ve d›fl destekle

yarg›n›n taciz edilerek bask› alt›na al›nmas› için her yolun de-

nenmesi oldu¤u görülmektedir.

• Bu stratejinin genel çerçevesi ve ana istikametleri büyük

ölçüde ortaya ç›km›flt›r.

√ Ancak, birinci ayak kapsam›nda reform ad› alt›nda gün-

deme getirilecek AB dayatmalar›n›n hangileri olaca¤› ve bunla-

r›n uygulama takvimi henüz belirsizli¤ini korumaktad›r.

√ Yarg› reformu haz›rl›klar›n›n, kamuoyunda tart›flmaya

aç›lmadan ve çal›flmalar›n Yarg›tay’›n bilgisi d›fl›nda ve görüflü

al›nmadan sonuçland›r›lmas› ve Avrupa Birli¤i’ne bizzat Adalet

Bakan› taraf›ndan sunulmas›, AKP hükümetinin tam ve mutlak

teslimiyet politikas›n› bir kere daha gözler önüne sermifltir.
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√ Geçti¤imiz hafta Ankara’da yap›lan Türkiye-AB Troyka

toplant›s›nda, Türklü¤e hakaretin önünü açan 301. maddede

yap›lan de¤ifliklik AKP’nin “bat›laflma ve ça¤dafllaflma sertifika-

s›” olarak AB temsilcilerine sunulmufl ve bu vesileyle Yarg› Re-

formu Strateji tasla¤›  görücüye ç›kar›lm›flt›r.

• Avrupa Birli¤i reform sürecinde;

√ AKP’nin gündeminde olan ve etnik bölücülerin siyasi ta-

leplerinin hayata geçirilmesi amac›yla, üniter devlet yap›s›n›

tart›flmaya açacak giriflimlerin bafllat›lmas› için uygun bir ortam

ve zemin bulunup bulunmayaca¤›,

√ Teröristlere örtülü siyasi aff›n gündeme getirilip getirile-

meyece¤i ve, 

√ Siyasi unsurlar tafl›yan çözüm paketinin aç›l›p aç›lmaya-

ca¤› da zaman içinde görülecektir.

• AKP hükümetinin, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin

hayati milli ç›karlar›n› zedeleyecek ve ipotek alt›na alacak poli-

tikalar izlemesi ihtimali de çok ciddi bir risk teflkil etmektedir.

√ K›br›s’ta bafllayan yeni görüflme süreci, AB’nin bask› ve

yönlendirmesiyle Rum yönetimine iliflkin devlet politikalar›n-

dan sapma anlam›na gelecek örtülü ad›mlar at›l›p at›lmayaca-

¤›, bu kapsamda yak›ndan izlenmesi gereken hususlard›r.

√ Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetim ile bafllat›lan resmi ilifl-

ki süreci ile Barzani’ye aç›l›m politikalar›n›n, hem Irak’ta hem

de Türkiye’de karfl›m›za ç›karaca¤› tehlikeli sonuçlar da ayn›

flekilde bu çerçevede büyük önem tafl›maktad›r.
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Say›n Milletvekilleri,
• Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidarda oldu¤u beflbuçuk y›l

içinde, Türkiye’ye her alanda çok a¤›r bir bedel ödetmifl, istis-

mar etmedi¤i manevi de¤er, el uzatmad›¤›, tahrip etmedi¤i mil-

li de¤er kalmam›fl, ülke bir yang›n yerine dönmüfltür.

- Yanl›fl ve beceriksiz politikalar sonucu ekonomi büyük bir

felaketin efli¤ine gelmifl, tar›m çökmüfl ve ekonomik ve sosyal

hayat›n her alan›nda büyük bir y›k›m yaflanm›flt›r.

- D›fl politikada ve güvenlik alan›nda Türkiye’nin milli ç›-

karlar›, ucuz bir iç siyaset malzemesi olarak kullan›larak atefle

at›lm›flt›r.

- ‹ktidar döneminde görülmemifl ölçüde bir vurgun ve yol-

suzluk batakl›¤›na saplanan AKP, Türkiye’nin milli kaynaklar›-

n› talan etmifl ve yandafllar›na peflkefl çekmifltir.

• Bu y›k›m döneminin sorumlular› bunun hesab›n› önce

Türk milletine sonra da Türk adaletine mutlaka ama mutlaka

vereceklerdir.

Zaman› ve vadesi ne olursa olsun bu hesaplaflmadan kaç-

mak ve kurtulmak mümkün de¤ildir.

• Ancak, Say›n Baflbakan ve AKP’nin ç›kmad›k candan

ümit kesilmez hesab›yla, Yüce Mahkemede aç›lan kapatma da-

vas›n›;

√ Bütün bu kötülükleri unutturacak,

√ H›rs›zl›k, vurgun ve yolsuzluklar›n üzerini örtecek,

√ Ekonomik ve sosyal çöküntünün sorumlulu¤undan ken-
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dilerini kurtaracak bir aklanma imkan› olarak kullanabilir miyim
hesab› içine girdi¤i anlafl›lmaktad›r.

• Bu hesaba göre;
√ Anayasa Mahkemesindeki dava kapatmayla sonuçlan-

mazsa, AKP son beflbuçuk y›l›n sorumlulu¤unu bu davaya yük-
leyecek ve kald›¤› yerden yola devam edecektir.

√ Hukuki sürecin sonunda parti kapat›l›rsa, Say›n Baflba-
kan ve arkadafllar› ma¤dur ve mazlum olduklar› iddias›yla Türk
milletinin merhamet ve ac›ma duygular›na s›¤›narak geçmiflin
bütün günahlar›ndan bu yolla temizlenecek ve dokunulmazl›k
z›rh›n› bir flekilde koruyacaklar› bir geçifl dönemi sonras› yeni-
den siyaset sahnesinde boy göstereceklerdir.

• Bütün bunlara bak›ld›¤›nda Say›n Baflbakan’›n kapatma
davas›n› geçmiflin üzerine sünger çekecek bir imkan olarak
gördü¤ü ve asl›nda içinden AKP’nin kapat›lmas›n› istedi¤i so-
nucu da ç›kar›labilecektir.

√ Ancak, evdeki hesab›n her zaman çarfl›ya uymad›¤› tec-
rübelerle sabittir.

√ “Herkesin bir hesab› varsa Allah’›n ve bizim de bir hesa-
b›m›z vard›r” diyen Say›n Baflbakan’›n hesab›n›n ne oldu¤u bi-
zi ilgilendirmemektedir.

- Ancak, unutmas›n ki, Türk milletinin; 
- Temiz duygularla verdi¤i emanete ihanet edenlerle, 
- Vurgun ve soygun düzeni kuranlarla,
- Kul ve yetim hakk›na el uzatanlarla ve,
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- Genifl halk kitlelerini açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum ede-

rek, bunlar›n s›rt›ndan kendi siyasi saltanat›n› sürenlerle olan

hesab›, mutlaka bu dünyada görülecektir.

√ Say›n Baflbakan’›n siyasi manevralar› ve oyunlar›, bu mil-

li hesaplaflmay› engelleyemeyecek, erteleyemeyecek ve bunun

sorumlular›n› hesap vermekten kurtaramayacakt›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Önümüzdeki f›rt›nal› dönemde Türkiye’yi çok zor ve s›cak

günler beklemektedir.

Belirsizli¤in giderek yo¤unlaflt›¤› bu puslu ortamda, hükü-

metin Türkiye’yi yönetmede ve kendisini kontrol etmede bü-

yük bir acz içine düflmesi ve gayri meflru ve gayri ahlaki yol ve

yöntemlere baflvurmay› ç›k›fl ve kurtulufl yolu olarak görmesi

çok vahim bir durum olacakt›r.

• Yarg›y› kuflatma alt›na alarak tehdit ve hakaret boyutlar›-

na ulaflan bir taciz, bask› ve etkileme kampanyas› yürütülmesi,

AKP’nin stratejisinin en tehlikeli yönünü oluflturmaktad›r.

√ Kapatma davas› sürecinde izlenen ve milli iradeyi temsil

etme iddias›yla yarg›y› tan›mama, muhatap almama, savunma

yerine cevap verme ve tarihe ve yaflanan ça¤a not düflme gibi

tezahürleri olan bu tutum, bir yönüyle suçluluk psikolojisinin

yans›malar› olarak da görülebilecektir.

√ Herkesin AKP’ye karfl› komplo kurmak ve tuza¤a düflür-

mek için seferber oldu¤u paranoyas›, bir fluur alt› tak›nt› ve sa-
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vunma mekanizmas› olman›n ötesinde, bu psikolojinin d›fla vu-

rulmas› say›labilecektir.

√ Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin, iç ve d›fl destekçileriyle

birlikte yarg›y› bask› alt›na almak ve korku salmak için topye-

kün bir psikolojik savafl bafllatmas› da, bu ruh halinden ba¤›m-

s›z olarak ele al›namayacakt›r.

• Bu amaçla tedavüle ç›kar›lan;

√ AKP’nin alternatifi yoktur,

√ Türkiye’nin bütünlü¤ünü temsil eden AKP kapat›l›rsa

Türkiye bölünür,

√ Avrupa Birli¤i süreci biter,

√ Türkiye dünyadan kopar ve, 

√ Ekonomi çöker gibi iddialarla Türk adaletini bask› alt›na

alarak yönlendirmek için AKP’nin baflvurdu¤u tehdit ve y›ld›r-

ma araçlar› olmufltur.

Ancak, AKP yöneticileri çok iyi bilmelidir ki, bu yöndeki

çabalar, sonuç vermeyecek beyhude gayretler olarak kalmaya

mahkûmdur.

• Siyasetçilerin her flart alt›nda hesaplar›n› verebilmeleri,

demokrasinin vazgeçilmez bir ön flart›d›r.

√ Yarg› süreci sonunda AKP’nin kapat›lmamas› yönünde

bir karar ç›karsa, Milliyetçi Hareket Partisi demokrasi ve rejimin

gelece¤i aç›s›ndan bundan sadece memnuniyet duyacakt›r.

√ Ancak, unutulmamal›d›r ki, hiçbir siyasetçi ve siyasi par-

ti vazgeçilmez ve alternatifsiz de¤ildir.
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• Hiç temenni etmemekle birlikte, AKP’nin kapat›lmas›

halinde bu durum dünyan›n sonu olmayacakt›r.

√ Türk demokrasisi, baz› eksiklik ve sorunlar›na ra¤men,

siyasi krizleri aflma olgunlu¤una, iradesine ve kapasitesine sa-

hiptir.

√ Türkiye Büyük Millet Meclisi görevinin bafl›ndad›r.

• Bu bak›mdan Türk milleti bu konuda müsterih olmal›d›r.

√ Burada tek sorun, bu krizden ç›k›fl sürecinin tahribat de-

recesinin ne olaca¤›, bunun derinleflmesinin önlenerek katlan›-

labilir bir düzeyde tutulup tutulamayaca¤› noktas›nda dü¤üm-

lenmektedir.

√ Bu konuda en büyük sorumluluk da Say›n Baflbakan’›n

omuzlar›ndad›r.

√ Ancak, Say›n Baflbakan’›n ruh hali, üslubu ve tav›rlar›-

n›n, bu sorumlulu¤un gereklerini yerine getirmesinin önündeki

en büyük engel oldu¤u görülmektedir.

• Say›n Baflbakan;

√ Herkesi suçlamaktan, herkesle kavga etmekten ve ba-

¤›ms›z yarg›y› hedef almaktan vazgeçmelidir.

√ Milli iradenin, kendisine istedi¤i her fleyi yapma ruhsat›

anlam›na gelmedi¤ini idrak etmelidir.

√ Türkiye’yi germeyi b›rakmas› ve tutunaca¤› ipi, Avrupa

baflkentlerinde ve yeminli Türkiye karfl›tlar›nda de¤il, siyasi

sa¤duyuda, sorumluluk ahlak›nda ve demokratik meflruiyette

aramal›d›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Konuflmam›n bu bölümünde; AKP hükümetinin, bir ç›¤ gi-

bi büyüyen iflsizli¤i sözde azaltmak için aç›klad›¤› istihdam pa-

keti üzerinde de¤erlendirmelerde bulunmak istiyorum.

Bugün ülkemiz, alt›nc› y›l›n› yaflayan AKP iktidar›n›n; siya-

si, sosyal, ekonomik hayatta neden oldu¤u a¤›r tahribat›n ac›

sonuçlar› ile yüz yüzedir.

‹ktidar›n bu uzun süre içerisinde halk›m›z›n ifl, afl, üretim gi-

bi temel ve insanca hayat için gereken taleplerine çözüm geti-

remedi¤i ortaya ç›km›flt›r.

Art›k söyleyecek yalan›, uyduracak mazereti kalmayan bu

zihniyet için yolun sonuna gelinmifltir.

Befl y›ld›r bir türlü ulafl›lamayan ekonomik hedeflerin baha-

nesini küresel ekonomide, merkez bankas›n›n kararlar›nda,

petrol fiyatlar›n›n art›fl›nda aramaya çal›flan hükümetin baflar›-

s›zl›¤› saklanamayacak boyutlara ulaflm›flt›r.

Özellikle son haftalarda hükümet üyelerinin birbiri ard›na

yapt›klar› aç›klamalar, iktidar zihniyetinde bir panik havas›n›n

esmeye bafllad›¤›n›n da göstergesi olmufltur.

‹stihdam›n art›r›lmas›, AKP iktidarlar›n›n bir türlü yakalaya-

mad›¤› hedeflerin bafl›nda gelmektedir.

Bize göre gerçek bir büyüme beraberinde ifl kollar›n›n art›-

fl›n› ve ifl yerlerinin ço¤almas›n› getirmelidir. Bu ise üretimin

artmas›, artan üretimin de istihdam› art›rmas› demektir.

Oysa AKP iktidar›nda bu böyle olmam›fl, düflük kur- yük-
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sek faiz ve s›cak paraya dayanan ithalat art›fl›yla istihdama yan-

s›mayan sanal büyüme gerçeklefltirilmek istenmifltir.

AKP’nin bu temelsiz politikas› ile istihdam›n kayna¤› olan

üretici firmalar›m›z; destekten mahrum, korumas›z, çaresiz b›-

rak›lm›fl ve bugün tükenme noktas›na getirilmifltir.

Bu nedenle, d›flar›dan almak zorunda kald›¤›m›z her ürü-

nün bizim için öncelikli anlam›; eme¤inden, fikrinden, e¤iti-

minden istifade edilemeyen aziz vatan evlad› anlam›na gelmek-

tedir. 

Devlet denen organizasyonlar›n ça¤›m›zdaki en önemli gö-

revi de zaten, vatandafllar›na ifl alan› açarak temel yaflam ihti-

yaçlar›n› baflkalar›na muhtaç olmadan temin etmelerini sa¤la-

makt›r.

‹fl ve istihdam, hem fikrin, hem eme¤in hem befleri potan-

siyelin azami kullan›lmas›n›n bir yolu, ayn› zamanda huzurun,

güvenli¤in, erdemli bir yaflant›n›n, ahlakl› bir toplumun ve ge-

lece¤e güvenin en önemli etkenidir.

Oysaki bugün ülkemizin her taraf›nda, sürekli bir ifl ve he-

lal kazançtan umudunu kaybetmifl, gelece¤inden endifle eden,

evine ekmek götüremeyen yüz binlerce vatandafl›m›z›n feryat-

lar› iflitilmektedir.

Türkiye’nin karfl›s›ndaki istihdam sorunu, maalesef ülke-

mizde y›llard›r süregelen yanl›fl ve çarp›k ekonomi politikalar›-

n›n do¤al sonucu ve kaç›n›lmaz ak›beti olarak kritik bir aflama-

ya gelmifltir.
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Resmi rakamlarla Türkiye genelinde iflsizlik oran› yüzde

11,3’e; kentlerde ise bu oran yüzde 13’e ulaflm›flt›r. 

Gerçekte iflsizlik oran›; ifl bulma ümidini kaybeden ve çal›fl-

maya haz›r olduklar› halde umutsuzluktan ifl aramaktan vazge-

çerek kahve köflelerine çekilen çaresiz vatandafllar›m›zla birlik-

te yüzde 20’yi aflm›fl bulunmaktad›r.

Bu rakamlar›n do¤al sonucu olarak, iflgücüne kat›lma ora-

n› da giderek düflmüfl, yüzde 45,7 seviyesine gerilemifltir.

Dikkatimizi çeken ve AKP hükümetleri taraf›ndan görmez-

den gelinen bir olgu da genç nüfustaki yüksek iflsizlik oran›n-

d›r. Gelece¤imizin teminat› olan 15–24 yafl grubundaki iflsiz

evlatlar›m›z›n oran› yüzde 21 seviyesine ulaflm›flt›r. 

Ne hazindir ki bu genç iflsizler ordusu, çaresiz ve umutsuz

bir aray›flla, ifl bulma s›ras›n›n siyasi iktidar mensuplar›n›n ya-

k›nlar›ndan kendilerine gelmesini beklemektedir.

AKP hükümetinin aile fertleri ise flirket üstüne flirket ku-

rup, lüks yaflamlar›n› h›zla artt›r›rken, yüz binlerce vatandafl›-

m›z, insani bir hayat›n asgari flartlar›ndan çok uzakta yaflama-

ya çal›flmaktad›r. Bir paket makarna, bir kilo peynir, bir tene-

ke ya¤, bir torba un, bir kutu flekerle hayat›n› sürdürmeye zor-

lanmaktad›r.

‹flin düflündürücü yan›, Say›n Baflbakan’›n bu adaletsiz dü-

zeni “istikrar” ad›na hala savunmas› ve istismar›n› sürdürmeye

çal›flmas›d›r.
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Milletimiz ad›na, buradan baflta Baflbakan Erdo¤an olmak

üzere istikrar sözünü dilinden düflürmeyenlere flunlar› sormak

istiyorum:

√ Açl›k ve iflsizlik artarken varl›¤› iddia edilen istikrar ne-

rededir?

√ Fiyatlar artarken, gelirler düflerken, yak›t ve g›da fiyat-

lar› büyürken sözde istikrar bunun neresinde aranmal›d›r?

√ Gündelik kazanca, sigortas›z ifllere, iflporta tezgâhlar›na

olan talebin bile ç›¤ gibi artt›¤› bu ortam›n neresinde istikrar

vard›r?

√ Pazar tezgâhlar›n› seyretmekle yetinen, kendi yemeyip

çocu¤una yediren ve kaderine terk edilen vatandafllar›m›z›n yo-

¤unlaflt›¤› bu sistemin istikrar neresindedir?

Bu sorulara Say›n Baflbakan’›n ve partisinin verece¤i na-

muslu ve vicdani bir cevap elbette olmayacakt›r.

“Sokaklarda simit, su ve limon satarak buralara geldi¤ini”

söyleyerek duygu sömürüsü yapan Baflbakan vatandafl› unut-

mufl, kul ve yetim hakk›na el uzatan yerli ve yabanc› menfaat

çetelerinin ümidi ve kurtar›c›s› haline gelmifltir.

Ve ne üzücüdür ki, istikrar masallar›, büyüdük yalanlar›, ge-

lifltik safsatalar›yla geçen AKP’li iktidar y›llar› her anlamda ka-

y›p ve heba edilmifl dönemler olarak hat›rlanacakt›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Herkese ifl sa¤lamak, t›pk› askere almak gibi, vergi topla-

mak gibi, e¤itmek gibi devletin temel yükümlülü¤üdür. 

Bu itibarla, vatandafl›na ifl imkân› sunamamak ifl ortam›

oluflturamamak, bir ekonomik düzen için son derece ciddi bir

kusurdur. 

Bu durumun, bir yanda iflsiz fertlerin ve ailelerinin maddi

ve manevi mahrumiyetine neden olmas› kaç›n›lmazd›r. Bunun

yan› s›ra böylesi bir durum milli kalk›nma için eksik kalm›fl bir

fikir ve emek kat›l›m›n›n da iflaretidir.

Bir baflka ifade ile bir milletin sosyo kültürel ve ekonomik

bütün varl›¤› ve mevcudiyeti, bu varl›¤›n oluflmas› için emek ve

düflünce katm›fl bütün vatandafllar›n›n kolektif birlikteli¤inden

oluflur.

Bu nedenle iflsiz her insan›m›z, at›l duran bir potansiyelin ifa-

desi ve baflkalar›n›n üretti¤i eme¤in ve kat›l›m›n›n tüketicisidir.

Hükümetin istihdam konusundaki bitmek tükenmek bilme-

yen baflar›s›z aray›fllar› bu aç›dan bak›ld›¤›nda tam acze düflmüfl

oldu¤unun aç›k bir göstergesidir. 

Hukuk karfl›s›nda tehlikeye düflen siyasi varl›¤›n› korumay›

önceli¤e alan AKP hükümeti, partisinde bir kaos ve da¤›n›kl›k

yaflan›rken “‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lma-

s› Hakk›nda Kanun Tasar›s›” ad› alt›nda bir istihdam paketini

kamuoyunun gündemine tafl›m›flt›r.
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Bu giriflim Say›n Baflbakan taraf›ndan “y›llard›r yap›lama-
yan, cesaret edilemeyen” bir konu olarak takdim edilmifl, ne
kadar cesur bir karar alm›fl olduklar›, fukaral›¤›n üzerine nas›l
gitmeye bafllad›klar› alt›nc› y›l›n içindeki hükümet taraf›ndan di-
le getirilmifltir.

Buradan sormak laz›md›r?
√ fiayet ortada bir sorun var idiyse, alt› y›ll›k iktidar›n›zda

bu tedbirleri neden almad›n›z? 
√ Sizden öncekileri korkak olmakla itham etti¤inize göre,

bu cesareti geçmifl alt› y›lda neden göstermediniz?
√ Yoksa milyonlarca vatandafl›m›z›n iflsizlikten k›vranma-

s› AKP’nin siyasi ikbali ve oy toplamas› için bir flantaj vas›tas›
m›yd›?

√ Kap› kap› kömür da¤›tarak yard›ma muhtaç aile say›s›-
n›n azalmas›n› bu maksatla m› önlediniz?

Her aç›dan; ülkemizi yoran, çal›flan›m›z› üzen, ma¤duru-
muzu b›kt›ran, çiftçiyi d›fllayan, emekliyi unutan, iflsizi yok sa-
yan, milletimizi kendi kaderine terk eden bu siyasi zihniyetin ül-
kemize verece¤i de yapaca¤› da bir fley kalmam›flt›r.

Y›llar›n a¤›r sorunlar› karfl›s›nda yorgun ve yoksul düflen
aziz milletimiz art›k gerçekleri görmektedir.

Dayan›lamayacak noktaya gelmifl olan ekonomik faturan›n
zam ve vergi olarak kendisine kesilece¤inin fark›ndad›r.

Temennimiz, bir sosyal çalkant›ya neden olmadan Türki-
ye’nin demokrasi içinde bu meselelere bir an önce ve kal›c› ola-
rak çözüm bulmas›d›r.
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Milliyetçi Hareket milletimize reva görülen bu süreci karar-
l›l›kla reddetmektedir.

Milletimizin hak etti¤i, huzur, refah ve kalk›nman›n bir an
önce gerçekleflmesini arzulamaktad›r. 

Bu konuda Partimiz, aziz milletimizin sonuna kadar yan›n-
da ve destekçisidir.

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi bir kez daha sayg›lar›m-
la selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n muhterem temsilcileri,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Dün büyük Atatürk’ün do¤umunun 127 ve milletimiz için

bir dönüm noktas› olan Samsun’a at›lan ilk ad›m›n 89. y›l dö-
nümünü Gençlik ve Spor Bayram› olarak bütün yurtta kutlad›k.

Bu vesile konuflmama bu günün anlam ve önemini bir kez

daha vurgulayarak bafllamak istiyorum.

Bilindi¤i gibi, 1910’lu y›llar, toprak ve insan kay›plar›n›n

milletimizde y›lg›nl›¤a neden oldu¤u, ataletin bütün vatan sat-
h›na yay›ld›¤› bir dönemin ac› tarihidir.

Bu tablo, 

• Vatan›m›z› paylaflmak için haritalar üzerinde pazarl›klar›n

yap›ld›¤›, 

• Topraklar›m›z›n sömürgeci güçlerce birbirine ikram edil-
di¤i, 
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• Tersanelerimizin, ordumuzun da¤›t›ld›¤›, 

• Ayd›nlar›m›z›n da¤›n›k ve bulan›k kurtulufl reçeteleri pe-
flinde kofltu¤u karanl›k bir devrin gerçekleridir.

Bu itibarla bu zillete tahammülü kalmam›fl olanlar›n uyand›-
r›lmas›, onlarla güç ve eylem birli¤i içine girilmesi, yüre¤i millet

sevgisi ile dolu milliyetçiler için art›k kaç›n›lmaz hale gelmiflti.

‹flte, 19 May›s 1919’da Atatürk’le bafllayan süreç, umut-
suzluk, yoksulluk, y›lg›nl›k içinde ve hareketsiz kalm›fl millet

varl›¤›na olan inanc›n ifadesi ve bafllang›ç noktas› olmufltur.

Samsun’dan bafllayan bu mücadele süreci, Erzurum ve Si-
vas Kongreleriyle anlam ve güç kazanacak, önce Ankara’da

Meclis’in aç›lmas› ile sonra kurtulufl savafl›n›n kazan›lmas›yla ve

nihayet Cumhuriyetimizin ilan› ile taçlanacakt›r.

Bu itibarla, 19 May›s tarihi ile geliflen olaylar zinciri, at›l

duran ve bir ilk hareket bekleyen millet varl›¤›ndan, nas›l bir

mücadele yöntemi ç›kabilece¤inin de efli bulunmaz bir örne¤i

olmufltur. 

Ad›m ad›m ilerlenen bu yöntemin ayr›nt›lar› ve esas›, 

• Milli güçlere ve kanaat önderlerine dayal› bir meflruiyet,

• Ortak duygu ve akl›n bir araya getirildi¤i toplant› kültürü,

• Milliyetçi fikriyat›n ortaya ç›kard›¤› tam ba¤›ms›zl›k karar›, 

• Dönemin küresel güçlerini defetmek için laz›m olan kah-
ramanl›k ve

• Kimli¤i zay›flam›fl toplumda Türklü¤ü yeniden yükseltmek

için duyulan heyecanda aranmal›d›r.
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Ne üzücüdür ki, aradan geçen 89 y›l sonra, yöneticilerin

gafletinin, devletimizin kazan›mlar›n› sekteyle u¤ratacak, mille-
timizin kaynaflmas›n› geriye döndürecek önemli geliflmelere

kap› aralad›¤› bu günlerde, 19 May›s 1919 ruhunun manas›

hepimiz için daha da önem kazanm›flt›r.

Bundan 89 y›l önce, 15 May›s 1919’da, Atatürk’ün ertesi

gün, gemi ile Samsun’a gitmek için son haz›rl›klar› yapt›¤› bir

günün tam 89 y›l sonras›nda ve ayn› gün yaflananlar› dikkati-
nize sunmak istiyorum.

‹ngiltere’nin ‹stanbul’da davet verebilece¤i baflkonsolosluk

mekan› bulunmas›na ra¤men, ba¤›ms›z bir ülke olan Türki-
ye’nin kendi karasular› içinde, Devletimizin Cumhurbaflkanl›¤›

makam›n›n bir ‹ngiliz Savafl Gemisinde kraliçe taraf›ndan kabu-
lü, hepimizi derinden düflündürmelidir.

Yabanc› devlet adamlar›n›n milli meselelerimize “görüfl”

ad› alt›nda küstahça müdahale ettikleri, sözde tavsiye maskesi

ile direktifler ya¤d›rd›klar›, Türk hukuk sistemini, siyaset gele-
ne¤ini ve milli haysiyetini afla¤›lamaya çal›flt›klar› günümüzdeki

geliflmeler iyi yorumlanmal›d›r. 

Bunun için, bu tarih do¤ru okunmal› ve do¤ru anlamland›-
r›lmal›d›r. 

• 19 May›s, zedelenen, afla¤›lanan, hor görülen milli onu-
run diriliflidir. 

• 19 May›s, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden do¤-
rulufludur. 
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• 19 May›s, teslimiyetçi, tavizkâr ve kifliliksiz yönetimlere

karfl› milli devletin do¤uflunun müjdesidir.

Bu düflüncelerle, kurtulufl mücadelesini bafllatt›¤› bu çok

anlaml› günün y›ldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ü, kuru-
cu kahramanlar› ve aziz flehitlerimizi flükranla, minnetle ve rah-
metle bir kez daha an›yorum. 

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bildi¤iniz gibi 19 May›s gününü, anlam›na uygun törenler-

le kutlarken, ne üzücüdür ki, bu bayram› kendilerine arma¤an

etti¤imiz gençli¤imizin durumunun yeterli oldu¤unu söylemek

mümkün de¤ildir.

Ne üzücüdür ki, gelece¤imizi emanet etti¤imiz gençli¤imiz

için bugün hak ettikleri güzellikleri onlara sundu¤umuzu ifade-
den maalesef çok uzaklarday›z.

Gençlik, en genel anlam›yla yeni fikirler, ayd›nl›k düflünce-
ler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin, yafllanmas› mukadder

olan bir toplum yap›s›na giren zindeli¤i, heyecan›, enerjiyi ifa-
de etmektedir.

Gençlik ayn› zamanda ekonomisini toplum yap›s›na göre

planlam›fl, kaynaklar›n› kullanma becerisini gösteren, befleri

potansiyelinin fark›nda olan, geliflmenin nesiller üzerindeki sü-
reklili¤ini sa¤lam›fl milletler için bulunmaz bir k›ymet, muhte-
flem bir dahili kudretin tan›m›d›r.
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Bu itibarla hiçbir yeralt› zenginli¤i olmayan günümüzün ge-
liflmifl ülkelerinin en önemli serveti yetiflmifl insan ve gençlik

gücüdür. Dünya h›zla yafllan›rken, Türkiye elindeki büyük genç

nüfusun sa¤lad›¤› stratejik üstünlü¤ü ne yaz›k ki kullanama-
maktad›r. 

Ülkemizin verim al›namayan insani ve iktisadi kaynaklar›,

hakkaniyetle paylafl›lamayan milli geliri, bir türlü oluflturulama-
yan toplumsal iflbirli¤i ve dayan›flmadan uzak ifl ve üretim orta-
m›, elbette ve öncelikle gençlerimizi etkilemektedir.

Bugün ülkemizde 15 ile 24 yafl aras›ndaki genç nüfus 13

milyona yaklaflm›flt›r. Bir befleri potansiyel demek olan bu fikir

ve emek ordusunun say›s›, birçok ülkenin toplam nüfusundan

daha fazlad›r.

Ancak, bu yafl grubuna sa¤lanan e¤itimin, ifl imkânlar›n›n

ve hayat standard›n›n, gelece¤imizin teminat› oldu¤unu sürek-
li tekrarlad›¤›n›z gençlerimiz aç›s›ndan yeterli oldu¤u söylemek

mümkün de¤ildir.

Milyonlarca ailenin yoksullukla bo¤ufltu¤u Türkiye’de, o ai-
leler içinde yaflayan yüz binlerce gencimizin de bu darbo¤aza

dahil olmas› zaten kaç›n›lmaz bir gerçek olarak karfl›m›zdad›r.

Bugün ülkemizde ifli olmayan her yüz kifliden 35’i gençtir.

Bir buçuk milyona yak›n gencimiz ifl aramaktad›r. 

Genç nüfusumuzun %30 kadar› ö¤rencidir. % 30’u çal›fl-
maktad›r. %40 kadar› ise hem okumamakta, hem de çal›flma-
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maktad›r. Bu durum yaklafl›k befl milyon gencin tamamen at›l

olarak bekledi¤ini göstermektedir.

Bizim anlay›fl›m›za göre bu tablo, kullanamad›¤›m›z, hatta

maddi ve manevi anlamda etraf›na bir yük olan servetin israf›

demektir.

Üniversite kap›lar›nda her y›l bekleyen genç say›s›, iki mil-
yona dayanm›flt›r. Mezuniyet sonras› bitmek tükenmek bilme-
yen ifl arama sorunlar›na ra¤men, bunlar›n ise ancak üçte biri

yüksek ö¤retim imkân› bulabilecektir.

Çal›flabilme gücüne fiziksel olarak ulaflm›fl olmas›na ra¤men,

eksik e¤itim, yetersiz istihdam, azalan ifl imkân› gibi faktörlerle

gençli¤in hayata tutunma umudu giderek zay›flamaktad›r.

Gelece¤ini ses ve müzik yar›flmalar›na, piyangolara, bahis-
lere, flans oyunlar›na ba¤layanlar›n say›s› ç›¤ gibi büyümekte-
dir.  K›sa yoldan para kazand›raca¤› düflüncesiyle televizyonlar-
daki yar›flmalar›na baflvuranlar›n say›s› birkaç milyona ulaflm›fl-
t›r.

Genç nüfusun iflsizli¤i beraberinde sosyal ve kriminal so-
runlar da getirmektedir. fiiddete e¤ilim artmakta, sorunlar›n

yaln›zca kaba kuvvetle çözülece¤ine dair kanaatler güçlenmek-
tedir. 

Geçti¤imiz günlerde yap›lan bir ankette, gençli¤in önem

verdi¤i, örnek ald›¤› flah›slar›n aras›nda, dizi film kahramanla-
r›n›n olmas› bu aç›dan hepimizi derinden düflündürmelidir.
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Feodal kal›nt›, töre, mafya türündeki dizi filmlerin özellikle

gençler aras›nda ra¤bet görmesi, okul önlerinde giderek artan

fliddet olaylar›, ilkokullara kadar inen suçlu yafl›, baflta hükümet

olmak üzere hepimiz için uyar›c› olmas› gereken bir konudur.

Rol model ald›klar› bu ayk›r› insanlar gibi giyinen, tak›nan

ve davranan gençlerin say›s›ndaki art›fl gözle görünür seviyele-
re yükselmifltir. 

Bugün, hukuka uymayan, kural tan›mayan, kendi kural›n›

dayatan, sorunlar› tahakküm ederek çözmeye çal›flan gençlerin

neden oldu¤u vahim olaylar her gün medyada yer almaktad›r.

Bunlar› görmezden gelmemiz mümkün de¤ildir. Bunlar bi-
zim gençlerimizdir. Bu gençler ise, bizlere, bizim kuflaklar›m›-
z›n sevgi ve ilgisi ve himayesine emanettir.

Milleti milli kültür de¤erlerini tafl›yan bir kutlu varl›k olarak

gören Türk milliyetçileri için, bu kültür miras›n›n nesillere tafl›n-
mas›ndaki kopuk ve hasarl› zincir halkalar›n› yok farz etmek

mümkün de¤ildir.

Takdir edersiniz ki, bu kadar a¤›r sorunlar alt›ndaki bir

gençli¤in ne kendisi ile, ne ailesi ile, ne toplumu ile ne de ül-
kesiyle bar›fl›k olmas›, huzur içinde bir hayat› iflbirli¤i ve uyum-
la geçirmesi söz konusu olmayacakt›r.

Gençlerin yaflamak zorunda kalacaklar› iflsizlik sorununun

bir baflka mahsurlu yönü ise, aile kurmada gecikme veya bir ai-
le sorumlulu¤u duymaktan uzaklaflma tehlikesidir. Bu, özellikle

181



Türk milletinin en küçük birimi olan ailenin sars›lmas›na neden

olabilecek, önemli bir travma noktas›d›r.

Yine gençli¤in ekonomik hayata geçiflindeki gecikmeler

veya engeller ayn› zamanda toplumsal iflbölümüne geçiflini de

önlemektedir. Bu ise toplum hayat›na ve demokratik süreçlere

yabanc›laflman›n bir sonucu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

‹çinden ç›k›lmaz hale getirilen e¤itim sistemimizle gençleri-
miz de, zor ve ça¤d›fl› koflullarda, yetersiz kural ve disiplinden

uzak bir e¤itim ile gelece¤in mimar› olamayacaklar›n›n fark›n-
dad›rlar. 

Kendilerinden önceki nesillerin de iflsizlikle, yoksullukla bo-
¤ufltuklar›na flahit olarak, gelecekten umutlar› azalm›flt›r.  Sa¤-
l›kl› olmayan konutlarda ve flartlarda, dar gelirli aileleri ile bir-
likte hayat mücadelesi vermektedirler.

Sigara, alkol ve hatta uyuflturucu kullanan genç nüfusun

say›s›nda yaflanan art›fl, evlatlar›m›z›n ne kadar sahipsiz olduk-
lar›n› gözler önüne sermektedir.

Bugünün gençleri, yar›n›n yetiflkinleri olacakt›r. Bu itibar-
la, gençlerimize bugün sahip ç›kamaman›n faturas›, önümüz-
deki yirmibefl y›ll›k süreçte karfl›m›za ç›kacak, yafllanacak olan

bugünkü gençler ülkemizin önüne o tarihlerde baflka ilave so-
runlar› da beraberinde getireceklerdir.

Bu nedenle sorun büyük ve çözümü acildir. Günübirlik ted-
birlerle geçifltirilemeyecek kadar ciddidir.
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Partimiz, gençli¤e yap›lacak yat›r›m›, aziz Cumhuriyetimizi

emanet etmenin anlam›na da uygun olarak, Türkiye’nin gele-

ce¤ine yap›lacak en önemli yat›r›m olarak görmektedir.

Bu itibarla hükümeti, Türkiye’nin acil çözüm bekleyen bi-

rikmifl a¤›r sorunlar›n›n yan› s›ra ve onlardan da önce olmak

üzere, gençli¤in sorunlar›na e¤ilmesini bekliyoruz.

Bu konuda, 

• Tam bir f›rsat eflitli¤i sa¤layarak e¤itimin kalite ve stan-

dartlar›n›n yükseltilmesi, 

• E¤itim sistemi içerisindeki süreçlerle kiflisel yetenekleri-

nin tam olarak ortaya ç›kart›lmas› ve buna göre hayata haz›r-

lanmas›,

• Bofl zamanlar›n› de¤erlendirebilecekleri, yeteneklerini

keflfedebilecekleri, sosyal ve kültürel ortamlar›n acilen sa¤lan-

mas›,

• Bu maksatla, Milliyetçi Hareket’in önerdi¤i “gençlik mer-

kezlerinin” kurulmas›,

• Engelli gençlerimizin e¤itimindeki özelli¤in de dikkate al›-

narak gerekli e¤itim alt yap›s› ve teknolojik imkânlar›n art›r›l-

mas›,

• Bir nedenle toplum d›fl› kalm›fl, hatta suça e¤ilim göster-

mifl gençlerin topluma kazand›r›lmas› için tedbirler al›nmas›,
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• Ve hiç de¤ilse k›sa vadede bir çözüm olmas› düflüncesiy-
le, acilen üretimi art›racak makro tedbirler ile istihdamda genç-
lere öncelik tan›nmas›, bizim hükümete önerece¤imiz düflünce-
lerdir.

De¤erli Milletvekilleri,
Gençlik hem fertlerin yetiflkinli¤e haz›rlanmas› için do¤al

bir yafl dönemi, hem de milli hayat›m›z için toplumla uyumlu

ve ona yeni fleyler katmak için yetiflti¤i sosyal sürecin ad›d›r.

Bu nedenle, genç yaln›zca kendisine karfl› de¤il yaflad›¤›

topluma karfl› da bir sorumluluk tafl›maktad›r.

Ancak, geleneksel ba¤lar›n h›zla koptu¤u, yerine yeni de-
¤erlerin ikame edilemedi¤i, dilini, tarihini, kültürünü yeterince

benimsemifl bir gençli¤in de milletimizin gelece¤inde katk› sa¤-
layaca¤›n› beklemek elbette ki fazla iyimserlik olacakt›r.

Bu itibarla, bizim anlay›fl›m›za göre, Cumhuriyetimizi ema-
net etti¤imiz geçli¤in bizden daha iyi ve daha sorumlu yetiflme-
si, hepimiz için vaz geçilmez bir milli görev, ayn› zamanda va-
tan ve insanl›k borcudur.

Aksi halde, görevini yerine getirmeyen yetiflkinlerin ihmal

etti¤i gençlerin, ekonomiye, e¤itime ailelerine, topluma ve ül-
kemize bir katk›lar›n›n olmas›n› istemek de, beklemek de insaf-
l› ve adil bir yaklafl›m olmayacakt›r.

Bugün bu konuda bir sorun varsa, bunun yegâne sorumlu-
lar›, ülkemizi y›llard›r k›s›r ve günübirlik tedbirlerle avutmaya
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çal›flan, yeterli yat›r›m, istihdam ve üretim yaratamayan, vatan-
dafl›m›z›n çaresizli¤ini politik istismarla oya dönüfltürmeye çal›-
flan siyasetçiler ve siyasal iktidarlard›r.

E¤itimsizlik ve iflsizlik vatandafllar için bir kusur ve suç de-
¤il, ama iktidarlar için bir görev ihmali, sorumluluk ay›b› ve yö-
netimdeki baflar›s›zl›k demektir.

Bugünün gençleri de bir zaman sonra ülkemizin yetiflkinle-
ri ve yafll›lar› olacaklar ve onlara da yeni nesil gençli¤in sorum-
lulu¤u teslim edilecektir. Bundan kaç›fl yoktur. 

Bugün 15- 24 yafl kufla¤›nda bulunan gençlerimiz, Cumhu-
riyetimizin 100. y›l› ve Atatürk’ün Samsun’a ç›k›fl›n›n 104. y›l›

olan 2023 senesinde 30 ile 49 yafl aral›¤›n› yaflayacaklard›r.

O tarihi dönem geldi¤inde, siyaseti, bilimi, sanat›, ekono-
miyi bugünkü genç kuflak yürütecek, Türkiye’nin 21. yüzy›l›n›n

kap›s›n› aralayarak Lider Ülke Türkiye’nin mimarlar› olacaklar-
d›r. Hedefimiz de, ümidimiz de budur.

Bunun için Türkiye flimdiden;
• Gençlerine milli kültürden beslenen ça¤dafl ve yüksek bir

e¤itim veremezse,

• Küresel rekabetlere Türkçe bakabilen ve cevap verebilen

gençlik yetifltiremezse,

• En k›sa sürede, istihdam alanlar› oluflturarak, gençli¤e ifl

ve afl imkânlar›n› sunamazsa,

185



• Sevgi, sayg›, iflbirli¤i ve yüksek ahlak ile kutlu de¤erler ek-
seninde bir buluflma sa¤layamazsa,

• Kendisi, ailesi, milleti için heyecan duydu¤u milli bir ülkü

ile donatamazsa, 

• Dilini, tarihini, kültürünü özümseterek, bunu geliflmenin

dinami¤i, huzurun ve refah›n itici gücü olarak benimsetemez-
se, ‹sraf edilmifl gençlerin, yak›n gelecekte ülkemizde yaflanma-
s› muhtemel gerilimlerin kayna¤› haline gelmeleri de kaç›n›l-
maz olacakt›r.

Böylesi bir geliflmenin bütün vebali ve sorumlulu¤u ise ön-
celikle gençlerimizi ihmal eden siyasal iktidar›n ve sonra hepi-
mizin omuzlar›ndad›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Bildi¤iniz gibi, bir gelenek haline gelmifl olan “14 May›s

‘Dünya Çiftçiler Günü’ meslek kurulufllar› ile ekme¤ini toprak-
tan kazanan çiftçilerimiz taraf›ndan geçti¤imiz günlerde kutlan-
m›flt›r.

Muhatap olduklar› sorunlardan dolay› tahammüllerinin so-
nuna geldi¤ini bildi¤im ve bunlar› yak›ndan takip etti¤im bütün

çiftçi kardefllerimin bu mana yüklü özel günlerini ben de kutlu-
yorum.

Elbette çiftçilikle u¤raflan aziz vatan evlatlar›n›n meseleleri

yaln›zca bu günlerde hat›rlan›lmamal›, sadece sand›k görünün-
ce ak›llara düflmemelidir.
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AKP iktidar› süresince tamamen görmezden gelinen,

umursanmayan ve hatta d›fllanan tar›m kesiminde çal›flan mil-

yonlarca vatandafl›m›z›n feryatlar› art›k dalga dalga yükselmek-

tedir.

‹çinde bulundu¤umuz günler hasat mevsiminin geldi¤ini

müjdelemektedir. Ancak bu süreç, al›n terlerini toprakla yo¤u-

racak olan aziz çiftçi kardefllerimiz için sorunlar›n büyüyece¤i,

yeni problemlerin ortaya ç›kaca¤› bir zaman olarak görülmek-

tedir. 

Bin bir emekle, kavurucu s›ca¤›n alt›nda, geçim kayg›s›yla

onurlu bir mücadele veren, zor flartlar›n içinde çare arayan çift-

çi vatandafllar›m›z›n ne yaz›k ki hali, tam anlam›yla perifland›r.

‹nsanca yaflaman›n dahi çok görüldü¤ü çiftçilerimiz için

tarlalar›nda maalesef bereket bulunmad›¤›ndan ürettikleri ürün-

lerin bir de¤eri de kalmam›flt›r. Ürünlerinden elde ettikleri ge-

lir, borçlar›n› bile karfl›layamaz bir durumdad›r.

Tar›m kesiminde çal›flan vatandafllar›m›z en temel ihtiyac›-

n› teminden uzak olup, AKP iktidar›na olan bütün güvenlerini

ve ümitlerini yitirmifl bir halde hayat kavgas› vermektedirler.

Gözünü toprak doyursun denilerek hor ve hakir görülen

çiftçi kardefllerimiz, hasat dönemini gelir elde etmek için de¤il,

mahkûm olduklar› borçlar›n› ödeyebilecekleri bir zaman olarak

görmektedirler.

187



Ortalama 50 günlük bir hasat süresiyle, 315 gün boyunca

Türkiye’yi doyuran bu fedakâr ve çal›flkan insanlar›n, maalesef

kendileri doymamaktad›r. 

Y›llardan beri arac›ya, vurguncuya, tefeciye, komisyoncu-
ya ezdirilen çiftçi kardefllerimizin yapabildi¤i ise sadece borcu-
nu borçla çevirmek olmufltur.

S›cak para tacirini palazland›ran, tefeciyi heyecanland›ran,

sermayeyi sevindiren, ancak s›ra dar gelirli vatandafl›m›za ge-
lince ekme¤ini elinden alan AKP hükümeti; çiftçiyi unutmufl,

ma¤duru kaderine terk etmifl, f›rsatç›lara ve vurgunculara ku-
cak açm›flt›r.

Zor flartlar içinde, sabah›n erken saatlerinden akflam›n geç

saatlerine kadar karn›n› doyurabilmek amac›yla çal›flan vatan-
dafllar›m›zdan hükümetin haberi bile yoktur. 

Topra¤›nda çift süren, umutla biçerdöverin tarlas›na gel-
mesini bekleyen, sab›rla her türlü çaresizliklere direnenler, ne

hazindir ki hükümetin ilgi alan›nda de¤ildir. 

Rantiyecilerle, vurguncularla, komisyoncularla, ya¤mac›-
lar ve f›rsatç›larla iflbirli¤i yapan iktidar partisinin, çiftçilerimi-
zi tarlalar›nda, bahçelerinde, bostanlar›nda, evlerinde, köy

meydanlar›nda kaderlerine terk etmifl olmas› hiç de flafl›rt›c›

say›lmamal›d›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Tar›msal üretimdeki girdi fiyatlar›n›n yüksekli¤ine ba¤l› so-

runlar›n gün geçtikçe büyümesi köylülerin, çiftçilerin unutuldu-
¤unun aç›k göstergesidir.

Her geçen gün zamlanan üretimdeki maliyetlerin aziz çift-
çi kardefllerimizi, dayanamayacaklar›, katlanamayacaklar› bir

darbo¤aza getirmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bilindi¤i üzere, Baflbakan Erdo¤an, her f›rsatta 2002 y›l›y-
la bugünü karfl›laflt›rmakta, kendisine göre, y›llar içinde “nere-
den nereye” gelindi¤i konusunda beyanda bulunmaktad›r.

Bizce “nereden nereye” gelindi¤i malumdur. Bunu en iyi

bilenler de flüphesiz çiftçimizdir, esnaf›m›zd›r, memurumuzdur,

iflçimiz ve emeklimizdir.

Ayn› yöntemle, çiftçi kardefllerimizin üretimlerinde girdi

olarak kulland›¤› faktör fiyatlar›ndaki, bize göre çok düflündü-
rücü ve tehlike sinyalleri veren yüksek art›fllar›n, hangi aflama-
ya geldi¤ini huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum.

Öncelikle çiftçilerimizin yükselen fiyatlar nedeniyle kullan-
maktan vazgeçmeye bafllad›¤›, gübredeki durumu dikkatlerini-
ze sunmak isterim.

Amonyum nitrat gübresinin fiyat› 2002 y›l›na göre yüzde

213, üre gübrenin fiyat› yüzde 284 oran›nda yükselmifltir. 

DAP gübresindeki fiyat art›fl› ise daha ürkütücü olup yine

2002’ye k›yasla yüzde 380 olarak ortaya ç›km›flt›r.

189



Amonyum sülfat gübresinin fiyat› da 2002 y›l›ndan bugü-
ne, yaklafl›k olarak yüzde 242 oran›nda artm›flt›r.

Buradan Baflbakan Erdo¤an’a sormak laz›md›r: Siz olsay-
d›n›z, bu flartlar alt›nda gübreyi üretimde kullan›r m›yd›n›z? 

Önemli sorunlardan birisi de; çiftçilerimizin üretimlerini ya-
pabilmeleri, tarlalar›n› ekebilmeleri için vazgeçilmez öneme sa-
hip olan tohumluk fiyatlar›ndaki art›flt›r.

Makarnal›k bu¤day› yetifltirebilmek için gerekli olan tohu-
mun kilogram› 2002 y›l›na göre bugün yüzde 67,4 oran›nda

artm›fl, birinci grup ekmeklik bu¤day›n tohumluk fiyat› ise yüz-
de 73,4 oran›nda yükselmifltir.

Yem olarak da kullan›lan arpan›n tohumluk fiyat› ise 2002

y›l›na k›yasla yüzde 90 oran›nda artarak, üreticilerimizi ve hay-
vanc›l›kla u¤raflanlar› zor duruma düflürmüfltür.

Oysa ki tar›m kesiminde çal›flan vatandafllar›m›z için çok

önemli bir yeri olan ve üreticilerin bu fiyatlar üzerinden ürünle-
rini satt›¤› taban fiyatlar› bile, tohumluk fiyatlar›ndaki art›fl›n

gerisinde kalm›flt›r.

Tar›msal üretimin vazgeçilmezi haline gelen traktördeki fi-
yatlarda ise, geçti¤imiz fiubat ay›nda tar›m makinelerinden al›-
nan KDV’nin düflürülmesine ra¤men, 2002’ye göre yaklafl›k

yüzde 58 oran›nda art›fl görülmektedir.

Çok yayg›n bir hale gelen ve maalesef bir sonu ve sonucu

olamayaca¤› aç›k olan bir husus da, borçla yeni traktör alanla-
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r›n, bir süre sonra ald›¤›n› sat›p elde etti¤i gelirle borcunu öde-
yip, borçla tekrar eski bir model traktöre dönüfl yapm›fl olma-
s›d›r.. 

Bu durumun, traktör üretimiyle övünen AKP hükümetinin

gündeminde ve umurunda olmad›¤› art›k ortaya ç›km›flt›r.

Tar›msal üretimin yap›labilmesi için vazgeçilmez öneme

sahip olan mazot zamm› ise, çiftçi kardefllerimizi üretimden

cayd›rma noktas›na getirmifltir.

Bu kapsamda 2002 y›l›na göre bugün mazot fiyat›ndaki

art›fl yüzde 140 düzeyine ulaflm›flt›r.  Bu endifle verici art›fl›n,

traktörün yürümemesi, su motorunun çal›flmamas› demek ola-
ca¤›n›, sa¤duyulu insan bilebilecektir. 

Daha fazla ürün elde edebilmek için arazilerini sulamak du-
rumunda olanlar›n karfl› karfl›ya oldu¤u maliyet ise çok ciddi bir

düzeye ulaflm›flt›r.

Dekar bafl›na hububat üretiminde sulama maliyetinde

2002’ye göre yüzde 154’lük bir art›fl, art›k üretimin verimlili-
¤ini ve miktar›n› çok olumsuz etkilemektedir. 

Bahçesinde sebze ve meyve yetifltirerek geçimini sa¤layan

aziz vatandafllar›m›z›n yan› s›ra, suya ba¤›ml› olan üretilen fle-
kerpancar›n›n, pamu¤un ve çelti¤in sulama maliyetlerindeki

art›fl da 2002’ye oranla yüzde 160’a yükselmifltir.

Geldi¤imiz aflamada; toprak çoraklaflma, a¤açlar kuruma

ve dallar bofl kalma tehlikesiyle yüz yüzedir. Bu dayan›lmaz fi-



yat art›fllar›, çiftçi kardefllerimizi üretim yapamaz, kar›nlar›n›

doyuramaz bir noktaya getirmifltir.

Böylesine a¤›r flartlar alt›nda bile üretim yapmaya çal›flan

vatandafllar›m›z›n ise ürünleri para etmemekte, ürettiklerini

satmalar› karfl›l›¤›nda elde edilen gelirden geriye kalanla pazar

sepeti dahi dolmamaktad›r.

“Nereden nereye” gelindi¤ini bütün vahametiyle gösteren

bu manzaran›n neresinde geliflme, büyüme, zenginleflme oldu-
¤unu Baflbakan Erdo¤an izah etmelidir?

Bu utan›lacak tablonun neresinde istikrar bulundu¤unu

mutlaka aç›klamak durumundad›r?

Bilinmelidir ki; terk edilen köylerin, b›rak›lan topraklar›n,

dökülen gözyafllar›n›n, tükenen umutlar›n ve haciz k›skac›nda

olanlar›n tek ve yegane sorumlusu Baflbakan Erdo¤an ve hü-
kümetidir.

Helal kazanc›n›n peflinde olan, sofras›na bir tas s›cak çor-
ba koyabilmenin peflinde olan milyonlarca vatandafl›m›za; pa-
ra baronlar›na, Ortado¤u fleyhlerine, holding patronlar›na gös-
terilen ilginin küçük bir bölümünün dahi çok görüldü¤ü, art›k

gün gibi ortad›r.

Ancak, kimse yanl›fl bir hesab›n içinde olmamal›, ma¤dur-
lu¤unda dolay› eziyet çeken vatan evlatlar›n› görmezden gele-
rek d›fllamaya yeltenmemelidir.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m
AKP hakk›nda aç›lan kapatma davas› hükümetin zaten ku-

surlu olan yönetim zafiyetini tamamen zay›flatm›fl ve gün ›fl›¤›-
na ç›karm›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an, partisinin kapat›lmas› ve kendisinin

yarg›lanmas› yolunun aç›lmas›na yönelik kayg›larla itidal ve so-
¤ukkanl›l›¤›n› giderek kaybetmektedir.

Bugün Türkiye, hür bir siyasi irade taraf›ndan de¤il,

AKP’nin korkular›n›n neden oldu¤u saiklerce yönetilmektedir.

Bu anormal ruh halinin olumsuz sinyalleri toplum hayat›n›n her

alan›nda kendisini göstermeye bafllam›flt›r.

AKP politikalar›n› benimsemedi¤i veya destek olmad›¤›n-
dan kuflkulan›lan herkes ve her kurum, AKP’nin bekas› için

tehdit eden oluflumlar olarak takdim edilmeye bafllanm›flt›r.

Muhalefet partileri ve devlet kurumlar› darbeci, hükümeti

elefltiren herkes darbe iflbirlikçisi, ekonomik s›k›nt›lar›n› dile geti-
renler ise bozguncu ve istikrar düflman› olarak ilan edilmektedir.

Baflbakan’›n ve siyaset tarz›n›n yaratt›¤› komplo teorileri ile

gerilim ortam›, toplumumuzu her geçen gün yeni bir çat›flma-
ya sürüklemektedir. Her karar ve icraata korku ve vehimler ha-
kim olmaya bafllam›flt›r.

Yarg›tay Baflsavc›s›n›n bafllatt›¤› hukuki süreç bile “yarg›

darbesi” olarak adland›r›lmakta, hukuka, kurumlara, devlete ve

birbirimize olan güven ve sayg› ortam› zedelenmektedir.
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Sürekli olarak “demokrasi alan›n› geniflletmekten söz eden

AKP, oluflturmaya çal›flt›klar› korku diktatörlü¤ü ile anayasal

ve demokratik haklar› bile kontrol at›na almaya çal›flmaktad›r.

Özel hayat›n gizlili¤i, aile hayat›na sayg›, haberleflme hür-

riyeti gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlaline yönelik kuflkular

artmaktad›r.

Bu uygulamalar› ile hükümet, Türkiye’yi özel hayatlar›n bi-

le denetlendi¤i ve dinlendi¤i totaliter bir yap›ya do¤ru sürükle-

mektedir.

Demokrasimiz, bu flekliyle art›k halk›n› koruyan ve kolla-

yan de¤il, halk›n› gözleyen, kuflku duyan ve izleyen bir yönetim

haline gelmek üzeredir.

Suçla mücadele için hizmet vermesi gereken “yasal” dinle-

me ve takip mekanizmalar› kullan›larak vatandafl›m›z üzerinde

yasa d›fl› tahakküm, bast›rma çabalar› ile bir nüfuz imkân› ya-

rat›lmak istendi¤ine yönelik kuflkular artm›flt›r.

Bu konuda acilen tedbir al›namaz ve kontrol sa¤lanamazsa

milletin birbirine olan güveni tamamen sars›lacak, içine sürük-

lenilen kuflku ve kayg› hali vahim geliflmelere kap› aralayacak-

t›r.

fieffaf devlet iddias›yla iktidara gelen AKP zihniyeti, hükü-

metini sürdürebilmek için anlafl›ld›¤› kadar›yla milletimizi fleffaf-

laflt›rmakta,  buna karfl›l›k kendi iktidar alan›n› giderek daha

gizli, örtülü ve flüpheli hale getirmektedir.
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Küresel dayatmalar karfl›s›nda savrulan AKP yönetimi, ken-

disi ile birlikte Türkiye’nin savrulmas›na da göz yummaktad›r. 

Bu geliflmeler karfl›s›nda Milliyetçi Hareketin bu dayatma

ve tehditlere sessiz ve seyirci kalmas› asla düflünülemez.

Kendi vatandafllar›n› tehdit gören, bir siyaset anlay›fl› ile

Türkiye’nin yönetilmesi ve devam› mümkün de¤ildir.

Ancak her fleye ra¤men bu hayati dönemde kardeflli¤imi-

zin pekifltirilmesine, devlet ve kurumlar›m›za olan güvenin art›-

r›lmas›na, milletimizin endifle ve tereddütlerinin acilen gideril-

mesine olan ihtiyaç her zamankinden fazlad›r.

Milliyetçi Hareket ülkemizdeki tafllar›n yerine oturmas› için

üzerine düfleni yapmaya haz›r ve kararl›d›r.

Hepinize bir kez daha sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle, sevgi ve sayg›lar›mla selaml›-

yorum.
Son Meclis Grubu toplant›m›zdan bu yana geçen süre için-

de, çalkant›l› siyasi gündemi a¤›rlaflt›ran geliflmeler yaflanm›fl,
içine girdi¤imiz bunal›m ortam› daha da derinleflmifltir.

AKP’nin kapat›lmas› için bafllat›lan hukuki süreç sonras› si-
yasi meflruiyetini tamamen kaybeden, çok a¤›r bir yönetim
zaaf› içine düflen ve tehlikeli yollara sapan Baflbakan Erdo¤an
ve hükümeti, gerginlikten beslenen, korku salmay›, bask› ve
tehdidi mubah gören bir çat›flma stratejisi benimsemifltir.

Bugün yaflananlar bu stratejinin tezahürleridir.
Senaryolardan, skandallardan, kavgalardan ve ince hesap-

lardan bunalan Türkiye kilitlenmifl ve çok a¤›r tahribat› olan bir
cenderenin içine hapsedilmifltir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar döneminin en belirgin
özelliklerinin birisi, Türk milletinin ortak de¤erleri üzerinden si-
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yaset yap›lmas›, Türkiye’nin temel harc› olan bu de¤erlerin si-
yaset malzemesi ve istismar arac› olarak kullan›lmas› olmufltur.

AKP, bugüne kadar ortak milli ve manevi de¤erlerimizi
içerde çat›flt›rarak, bu nifak siyasetiyle siyasi kazanç sa¤lamay›
amaçlam›flt›r.

Türk milletini birlefltiren bu de¤erler d›flar›da da tart›flmaya
aç›lm›fl ve flikâyet konusu yap›lm›flt›r.

Türk yarg›s›n› baflta AB olmak üzere d›fl mihraklara flikayet
ve ihbar eden AKP yetkilileri, d›fl bask› ve müdahaleyi meflru
hale getirmek için Türkiye’nin onuru ve haysiyetini ayaklar al-
t›na almakta bir beis görmemektedir.

Anayasal düzenin temel tafllar› ve bu kapsamda laiklik ilke-
si de AKP taraf›ndan d›flar›ya flikayet edilmifl ve AB müfettiflle-
rine Türkiye için yeni laiklik reçeteleri haz›rlanmas› için aç›k
davet yap›lm›flt›r.

Son dönemde, AKP’nin bu iflah etmez siyaset anlay›fl›n›n
yeni ve ibret verici tezahürlerine flahit olunmufltur.

D›fliflleri Bakan›’n›n Avrupa Birli¤i komiserleri önünde he-
sap verirken, Türkiye’de Müslüman ço¤unlu¤un da dini özgür-
lük bak›m›ndan sorunlar yafland›¤›n› iddia etmesi, manevi de-
¤erlerimizin AKP taraf›ndan siyaset piyasas›na yeniden sürül-
dü¤ünü gösteren çok hazin bir geliflme olmufltur.

D›fliflleri Bakan›’n›n bu hezeyan›na Baflbakan Erdo¤an’›n
hemen destek vererek sahip ç›kmas› ve bu sorunlar hakk›nda
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n› adres göstermesi, AKP’nin inançlar
üzerinden siyaset yapma al›flkanl›¤›n›n tedavi kabul etmez bir
marazi hastal›k halini ald›¤›n›n ikrar› ve delilidir.
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Dini duygular› kullanarak manevi de¤er ticareti yapan

“inanç hortumcusu” AKP, bu çirkin hüviyetini bir kere da-

ha göstermifl ve din istismarc›l›¤›yla yeniden sahneye ç›km›flt›r.

Bugüne kadar bu konuyu iç siyaset malzemesi ve rant ara-

c› olarak kullanan AKP, flimdi bu istismar siyasetini Avrupa’n›n

gündemine tafl›nm›fl ve bu konuda yeni bir d›fl cephe açma ara-

y›fl›na girmifltir.

Laiklik ilkesine ayk›r› fiillerin oda¤› olmaktan aleyhine ka-

patma davas› aç›lan AKP’nin, manevi de¤erler üzerinden istis-

mar ticaretine bu flekilde yeniden sar›lmas›, kendileri aç›s›ndan

çok vahim bir siyasi basiretsizliktir.

Bu aymazl›¤›n bizi ilgilendiren yönü bulunmamaktad›r.

Söyledikleri sözlerin ne anlama geldi¤ini ve nereye gidece¤ini

düflünmek AKP yöneticilerini ilgilendiren bir meseledir.

Ancak, bu sözleri söyleyen Bakan ve bunlara sahip ç›kan

Baflbakan, flimdi Türk milletinin karfl›s›na ç›k›p Müslüman ço-

¤unlu¤un dini özgürlük alan›ndaki sorunlar›n›n neler oldu¤unu,

alt› y›la yaklaflan iktidarlar› döneminde bu konular›n çözümü

için ne yapt›klar›n› dürüst ve namuslu bir flekilde aç›klamak du-

rumundad›r.

Bu kapsam da, Baflbakan Erdo¤an ve D›fliflleri Bakan› flu

konulara da aç›kl›k getirmek zorunlulu¤uyla karfl› karfl›yad›r:

• Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’deki dini az›nl›klara iliflkin da-

yatmalar›n›n bafl›nda ‹stanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin pa-

paz ihtiyac› için Heybeliada Ruhban Okulu’nun aç›lmas›, Patri-
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¤in “Ekümenik” statüsünün kabul edilmesi ve az›nl›k cemaatle-

rine tüzel kiflilik tan›nmas› gelmektedir.
• D›fl ‹flleri Bakan›, “Türkiye’de sadece gayrimüslim az›nl›k-

lar›n sorunlar› de¤il Müslüman ço¤unlu¤un da sorunlar› bulun-
maktad›r” diyerek, Avrupa Birli¤i’nin bu taleplerinin hakl› ve
meflru oldu¤unu kabul etmifltir.

• Bu gerçekler do¤rultusunda, AKP Hükümeti’nin yak›n bir
zamanda, Avrupa Birli¤i’nin bu konulardaki dayatmalar›n› da
Meclis’teki ço¤unlu¤una güvenerek yerine getirmeyi planlad›¤›-
n› söylemek yerinde olacakt›r.

Say›n Baflbakan, bizce malum olan bu konudaki gerçek dü-
flünce ve niyetini Türk milletine aç›kça itiraf etmek dürüstlü¤ü-
nü ve cesaretini göstermekten art›k kaçmamal›d›r.

Aziz Milletvekili Arkadafllar›m, 
Örneklerine, ancak Mondros Mütarekesi döneminde rast-

layabilece¤imiz yönetim acziyeti ve devlet adaml›¤› sefaleti, ne
üzücüdür ki, yaln›zca iktidar zihniyetini de¤il, beraberinde aziz
milletimizi de felakete sürüklemekte, ülkemiz bir kaosa do¤ru
ilerlemektedir.

Art›k Türkiye’yi tafl›maya kabiliyeti olmad›¤› ortaya ç›kan
AKP zihniyetinin “yola devam” diyerek h›zland›rd›¤› fren tut-
mayan siyasetinin nerede devrilece¤i, hangi duvara toslayaca-
¤› ve kimleri de alt›na alaca¤› belli de¤ildir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu kaos ve kargafla ile Türki-
ye’nin iyi yönetilemeyece¤ini daha ilk günden itibaren söylemifl

202



ve özellikle kapat›lma davas›n›n aç›lmas›ndan sonra hükümetin

her siyasi faaliyetinde meflruiyetinin sorgulanaca¤›n› önemle

vurgulam›flt›r.

Temennimiz, bu zihniyetin, kendisiyle birlikte, sars›nt› ya-

flayan Türkiye’mize, bunalan milletimize ve zedelenen siyaseti-

mize daha fazla zarar vermeden bu maceran›n bir an önce so-

na ermesidir.

Demokrasilerde hiç kimse ve hiçbir siyasi parti vazgeçilmez

de¤ildir. Siyaset kendi kulvar›nda mutlaka çözümü bulacak,

seçmen sa¤duyusu demokrasinin tafllar›n› yerine oturtacakt›r.

Ümidimiz bu yöndedir.

Bu bulan›k ortamda, Türkiye mutlaka demokrasi içinde ve

sand›kta bir çözüme ulaflacak, y›llard›r süren aldatmaya bir son

verecektir.

Türkiye sahipsiz de¤ildir. Milliyetçi Hareket her hal ve flart-

ta, milletimizin a¤›r sorunlar›na vak›ft›r.  Çözmeye haz›rd›r. 

Bu karar›m›z›, kararl›l›¤›m›z› ve milletimize olan inanc›m›z›

huzurunuzda bir kez daha vurguluyorum.

Bugün Türkiye, 
• Hükümetin ve temel kurumlar›n›n bildirilerle birbiriyle tar-

t›flt›¤›,

• Vatandafllar›n can ve mal emniyetinin kayboldu¤u, 

• Siyaset kurumuna olan güvenin giderek sars›ld›¤›,

• ‹nsanlar›n özel hayatlar›n›n izlendi¤ine dair kayg›lar›n

artt›¤›,
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• Toplum kesimlerinin yaflanan buhran›n yaratt›¤› ortamda

birbirine olan güvenini kaybetti¤i,

• Bölücülü¤ün bu karanl›k içinde kendisine yeni yaflama

alanlar› buldu¤u ve sinsice ilerledi¤i,

• Avrupa’n›n iç ifllerimize kar›flmak için her gün iktidar eliy-

le yeni f›rsatlar yakalad›¤›,

• Halk›m›z›n ekonomik bunal›m›n tahribat›n› daha derin-

den hissetmeye bafllad›¤› bir süreci yaflamaktad›r.

Say›n Baflbakan’›n “Davan›n Türkiye’ye bu y›l 25 milyar

dolar getirecek yabanc› yat›r›mc›lar› tereddüde soktu¤unu” söy-

lemesi de mukadder olan ekonomik bunal›m› ertelemeyecek ve

baflar›s›zl›¤›n bahanesi olamayacakt›r.

Y›llar›n ihmalinin kap›m›za y›¤d›¤› sorunlar›n kaç›n›lmaz

neticesi olarak ekonomik kriz bugün önümüzde durmaktad›r.

“Biz sloganlarla konuflmuyoruz. Biz gerilimlerin taraf› ola-

rak konuflmuyoruz. Biz eserlerimizle ve yapt›klar›m›zla konuflu-

yoruz” diyen Baflbakan Erdo¤an’›n eseri de yapt›klar› da bun-

lard›r ve ortadad›r.

Geçti¤imiz hafta Güneydo¤u Anadolu Bölgemizdeki vatan-

dafllar›m›z için çözüm ad› alt›nda hükümetin haz›rlad›¤›n› iddia

eti¤i “GAP Eylem Plan›” Say›n Baflbakan taraf›ndan aç›klan-

m›flt›r.

Bize göre, devlette ve hizmette devaml›l›k, yönetimin vaz

geçilmez bir kural› ve ayn› zamanda millete hizmet etmenin do-

¤al bir yans›mas›d›r.
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Baflbakan›n sahiplenmeye çal›flt›¤› bu projenin ana ekseni
30 y›l öncesinden ve baflka hükümetler taraf›ndan oluflturul-
mufltur.

Baflbakan›n ilan etti¤i GAP Eylem Plan› ise partimizin de
içinde bulundu¤u 57. Hükümet taraf›ndan 26 ilimizi kapsaya-
cak flekilde, “Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Eylem Plan›”
ad› ile 9 May›s 2000 tarihinde uygulamaya konulmufltur.

Bu kapsamda, daha o tarihlerde ilgili bakanlar, illerin mil-
letvekilleri, bürokratlar ve yerel yöneticilerle toplant› ve istifla-
reler yap›lm›fl, haz›rl›klar o dönemde bafllat›lm›flt›r.

fiayet durum Baflbakan’›n iddia etti¤i gibi partisinin bafllat-
m›fl oldu¤u bir uygulama ise, bugüne kadar toplam projenin %
59’unun tamamlanm›fl olmas›n›n izah› nas›l yap›lacakt›r?

Bizler hükümetin bu bölgemizi befl buçuk y›l sonra hat›rla-
m›fl olmas›na ra¤men, bafllatt›¤›m›z ekonomik yat›r›mlar› sür-
dürmesinden memnuniyet duyaca¤›m›z›, vatandafl›m›za ulafl-
mas› halinde sa¤lanacak refah› ve huzuru can-› gönülden te-
menni etti¤imizi belirtmek istiyorum.

Dile¤imiz, terörle mücadele kapsam›nda gündeme gelen
bu ekonomik tedbir ve yat›r›mlar›n, y›llard›r hizmet, ifl ve afl
arayan baflka bölgelerimize de bir an önce ulaflmas›, Karade-
niz, Akdeniz, Ege, Marmara, ‹ç Anadolu ve Do¤u Anadolu böl-
gelerimizin ve insanlar›n›n de bir an önce hat›rlanmas›d›r.

Beklentimiz ad› bile AKP’nin siyasi tarihinden çok önce
konmufl ve bafllat›lm›fl GAP projesinin kalk›nmaya ve refaha
vesile olmas›d›r. 
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Bunlar Milliyetçi Hareket’in her mensubunu memnun ede-
cek geliflmeler olacakt›r. Bundan hiç kimse kuflku duymamal›d›r.

Ancak, Say›n Baflbakan’›n bu projeyi, ülkemizi terör bela-
s›ndan kurtaracak bir sihirli formül olarak sunmas› ve sözde va-
tandafl› “terörün dil ve kültür taban›ndan kurtaraca¤›n› söyleye-
rek Türkiye Radyo ve Televizyonlar›’nda ana dillerde tam gün
yay›na geçece¤ini aç›klamas› Milliyetçi Hareket Partisi için as-
la kabul edilemez bir durumdur.

Baflbakan Erdo¤an, hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç duy-
madan TRT bünyesinde 24 saat ana dilde yay›n yap›laca¤›n›
Diyarbak›r’da ilan etmifltir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ise bir dayatma ile karfl› kar-
fl›ya b›rak›larak Baflbakan’›n taahhüdü, emrindeki siyaset kad-
rosu taraf›ndan derhal yerine getirilmifltir.

Meclis komisyonlar›nda tart›fl›lmadan, Anayasa ve di¤er
kanunlar karfl›s›ndaki durum gözetilmeden, adeta yang›ndan
mal kaç›r›rcas›na Türkçe d›fl›ndaki bir dil resmilefltirilmeye çal›-
fl›lm›flt›r.

Bu tav›r “önce devlet ad›m ats›n” diyen PKK’n›n da¤ kad-
rolar›na Baflbakan taraf›ndan yap›lm›fl siyasi bir jesttir.

Üstelik bu sözde tedbirin, terörü önleyece¤ini düflünmek
ise, y›llardan beri ülkeyi yöneten zihniyetin, hala PKK ve uzan-
t›lar›n›n neyi istediklerini, ne için teröre baflvurduklar›n› anla-
mam›fl oldu¤unu da ortaya ç›karm›flt›r.

Sözde “bar›fl› sa¤lama ve fliddeti durdurma” ad›na yürütü-
len kirli kampanyalarla milletimizi etnik çat›flma ve bölünmeye
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götürecek yolun, siyasi basamaklar› bu flekilde birer birer dö-
flenmektedir.

Buradan hükümete sormak laz›md›r: 
• Geçti¤imiz y›llarda Avrupa taleplerinin önünü açmak için

verilen tavizlerle, s›n›rl› sürelerde ana dillerde yap›lan yay›nla-
r›n terörle mücadelede bir katk›s› ve etkisi görülmüfl müdür?

• Ana dilde yay›n ve e¤itim talep eden siyasal bölücülü¤ün
önü bu ad›mlarla kesilmifl, terörist sald›r›larda bir azalma olmufl
mudur?

• fiayet bunlardan bugüne kadar bir sonuç al›namam›fl ise,
flimdi tam güne ç›kar›lacak ana dillerdeki yay›n anlay›fl› ile bö-
lücülük nas›l sona erdirilecektir?

Bu sorulara iktidar zihniyetinin ne verebilece¤i bir cevap,
ne de aç›klayabilece¤i bir izah yoktur.

Türkçeden baflka dillerde, TRT’den yap›lacak tam gün ya-
y›n anlay›fl›, PKK terör örgütünün da¤ kadrosunun silahl› bas-
k›s›na ve flehirdeki uzant›lar›n›n ise siyasal taleplerine karfl› tam
bir teslimiyetin ifadesidir.

• Bölücülü¤ü bilinen siyasi parti kongrelerinin Barzani
Marfllar› ile aç›ld›¤›, 

• ‹mral› canisinin her platformda bir sfenks haline getirile-
rek kutsand›¤›, 

• Bölgedeki kurakl›¤›n bile Mehmetçi¤in harekât›na ba¤lan-
d›¤›, 

• Bölücü taleplerle sözde demokratik çözüm önerilerinin
birlikte an›ld›¤› bir ortamda, hükümetin sözde tedbirlerinin ka-
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nayan yaray› daha da azd›rmas›ndan baflka bir sonuç vermesi
beklenmemelidir.

Verilen tavizler burada da son bulmayacak, önümüzdeki
dönemde ana dilde e¤itime ve oradan da ayr› dil konuflanlar›n,
ayr› devlet kurmak için ayr›lma taleplerine kadar gidecektir.

AKP’nin ard›na kadar açt›¤› kap›dan ç›kacak sonuç, maale-
sef böylesi bir bölünme ve ayr›flmadan baflka bir fley de¤ildir. 

Hükümetin son GAP ç›k›fl› ile ABD ile 5 Kas›m Beyaz Sa-
ray görüflmesinin perde arkas› da ayd›nlanmaya bafllam›flt›r.

Sözde ekonomik yat›r›m ve yard›m ile maskelenmifl bir si-
yasal aç›l›m projesi, bir türlü bitirilemeyen PKK terör örgütü-
nün Kandil kadrolar› ile onun siyasal temsilcilerinin önüne ko-
nulmufltur.

Onlar›n yeterli görmesi ile uygulanmas› mümkün olacak,
flayet bu aflamada yetersiz bulurlarsa terör destekli bölücü ta-
lepler artarak h›z kazanacakt›r.

‹mral› canisine affa kadar varan bölücü emellerin bu giriflim-
le de tatmin olmayaca¤› düflünülürse, önümüzdeki dönemde de
terör örgütü kanl› eylemlerini sürdürecek, bölücülük giderek suç
olmaktan ç›kaca¤› bir siyasallaflma sürecine girecektir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin ortaya koydu¤u sözde aç›l›-
m›n sonucunda Türkçemiz anadil ve resmi dil olmaktan gide-
rek uzaklafl›p yerel dil say›lmaya bafllanacak, çok kimlikli, çok
dilli, çok etnikli bir parçalanma alt yap›s›, ne zaman patlayaca-
¤›, kimin basaca¤› belli olmayan bir may›n gibi milletimizin ku-
ca¤›na b›rak›lacakt›r.
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Milliyetçi Hareket, aziz milletimize reva görülen bu zilletin

fark›ndad›r ve milliyetçilerin eli bu felaketi haz›rlayanlar›n mut-

laka yakas›nda olacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin ifl, afl ve üretimden uzak

ekonomi anlay›fl›n›n neden oldu¤u sanc›lar, toplumun her ke-

simince yak›ndan hissedilmeye bafllanm›fl, partimizin bu konu-

da y›llard›r yapt›¤› uyar›lar yerini bulmufltur.

Büyük sermaye ve sanayi çevrelerinin bile hükümeti elefl-

tirmeye bafllad›¤› bu süreçte, giderek artan enflasyon, büyüyen

cari aç›k, d›fl borçlar ve ithalat-ihracat dengesizli¤inin sars›nt›-

lar› art›k evlere ve mutfaklara kadar girmifltir.

Yaflanan yokluk ve yoksulluk art›k yamama tedbirlerle ve

evlere da¤›t›lan kömürlerle örtülemeyecek boyutlara yükselmifl,

dar gelirlimiz, emeklimiz, iflçimiz, memurumuz, köylümüz ve

çiftçimiz açl›k ve çaresizlikle yüz yüze gelmifltir.

Konuflmam›n bu bölümünde; ülkemizin toplumsal ve eko-

nomik sistemi içinde yeri doldurulamayacak bir fedakâr zümre-

nin, esnaf ve sanatkârlar›m›z›n durumuyla ilgili düflüncelerimi

sizlerle paylaflmak istiyorum.

Bildi¤iniz gibi esnafl›k, tar›m sektörü ile birlikte en yo¤un

iflgücüne sahip alanlardan biri olarak milletimize sa¤lad›¤› sos-

yo-ekonomik katk›lar› nedeniyle vazgeçilemez bir meslek gru-

budur.
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Özellikle sanayinin iflgücü yaratma kabiliyetinin giderek za-

y›flamas›yla birlikte, esnafl›¤›n bu yönü daha belirginleflmeye

bafllam›flt›r.

Bu de¤iflime ra¤men, esnaf›n sorunlar› azalaca¤› yerde her

geçen gün ço¤almaktad›r.

• Enflasyonla birlikte faizlerde yaflanan art›fllar,

• Yap›laflma, ulaflt›rma ve enerji maliyetlerinin yüksekli¤i,

• Devletin baflka yerlerdeki aç›klar›n› kapatmak için sürekli

artt›rd›¤› vergi yükü,

• Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in neden oldu¤u sorunlar,

• Köyden kente göçle ortaya ç›kan intibaks›zl›k,

• fiirketleflerek yüzlerce esnaf›n yapt›¤› ifli ve hizmeti bir

arada yürüten süper market kültürü,

• Kent merkezlerinde her ay yenilerinin aç›ld›¤› büyük al›fl-

verifl merkezleri,

• Yurt d›fl›ndan ithal edilen ucuz ve kalitesiz ürünler, esnaf

ve sanatkârlar›m›z›n yaflad›¤› sorunlar›n temelini teflkil etmek-

tedir.

Elbette ki, ekonomik sistemdeki t›kan›klar, yanl›fl politika

uygulamalar›ndan kaynaklanan problemler, yaln›zca esnaflar›

de¤il, her meslek grubunu çok olumsuz etkilemektedir.

Befl y›l› aflk›n zamand›r, tar›mdan kopan iflgücü ve buna

ba¤l› köyden kente gerçekleflen yo¤un göç, iflsizli¤i önemli

oranda tetiklemifl, sahte büyüme rakamlar› bile iflsizli¤i düflüre-

memifltir. 
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Bu süreçte, toplum kesimleri aras›ndaki gelir da¤›l›m› daha

da bozulmufl, milli gelirin bölüflülmesinde adaletsizlikler ve ku-

rals›zl›klar ala bildi¤ine artm›flt›r. Nitekim AKP iktidar›nda, tü-

redi ve yandafl zengin say›s›ndaki art›fl, var olan toplumsal dü-

zeni tam anlam›yla alt üst etmifltir.

Bozulan bu ekonomik dengenin en çok etkiledi¤i kesim

olan esnaf›m›z ço¤u zaman siftah etmeden kepenk indirmeye

bafllam›flt›r.

Genellikle çal›flt›klar› yerlerde ikamet ettikleri için, bölgede-

ki nüfusu büyük ölçüde temsil özelli¤i de tafl›yan esnaf›m›z›n so-

runlar› karfl›s›nda hükümet hiçbir tedbir almam›fl, yaln›zca bir

imtiyazl› zümreyi zenginlefltirmeyi amaçlayan iktidar partisinin

esnaf umurunda bile olmam›flt›r.

Ayn› zamanda küreselleflmenin göz ard› edilen sosyo-eko-

nomik tesirleri en çok esnaf›m›z› etkilemifl, maalesef bu s›k›nt›-

l› sürecin tahribat›na sessiz kal›nm›flt›r.

Küreselleflme ile esnaflar›n gelir kayna¤› ve veli nimeti olan

müflterilerin, yaflama biçimleri, gelirler seviyeleri, harcama al›fl-

kanl›klar› ve tüketim yelpazesi de¤iflmifl, bu dönüflümün en bü-

yük etki ve zarar› ise esnaf›m›z üzerinde oluflmufltur.

Bugün içinde oldu¤umuz flartlarda, esnaflar›n muhatap ol-

duklar› sorunlar›n, ülkemizin genel sorunlar›ndan ayr› tutulma-

s› da mümkün de¤ildir. Yaflan›lan buhranlar, çalkant›lar, moral

de¤erlerin afl›nmas›, milli konulardaki teslimiyet elbette esnaf-

lar›m›z›n problemlerinin artmas›na ortam haz›rlam›flt›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
AKP iktidar›n›n çarp›k ve sakat ekonomi politika uygula-

malar›yla ülkemizin ucuz ithal mallar›n›n cenneti haline geldi¤i,

üreticimizin rekabet gücünü kaybetmifl oldu¤u, semtindeki al›fl-

verifl merkezini gezen herkesin vitrin ve raflara bakarak kolay-

l›kla tespit edebilece¤i gerçeklerdir.

Bütün uyar›lara ra¤men;
• Önlenemeyen ve artan kay›t d›fl› ekonomi ile 

• Perakende ticaret piyasas›nda yabanc› sermayeli büyük

kurulufllar›n giderek büyüyen a¤›rl›¤›, esnaf ve sanatkârlar›m›-

z›n zay›flamalar›nda, hatta ifl yerlerini kapatmalar›nda en

önemli etkendir.

Bir tarafta, AKP döneminde ticarete at›l›p h›zla zenginle-

flen efl-dost, h›s›m-akraba ihtiflam› vard›r.

Di¤er tarafta ise ömrünü dükkân›nda, tezgâh›nda çürütme-

sine ra¤men yoksullaflan ve iflini b›rakarak ç›k›fl yolu arayan

yüz binlerce vatan evlad›n›n ac›kl› durumu vard›r. 

AKP iktidar›, eme¤i ile çal›flan meslek ve sanat erbab› iki

milyona yaklaflan vatandafl›m›z için hayal k›r›kl›¤› olmufl, bek-

lenenin aksine ifllerinde bereket, dükkânlar›nda müflteri kalma-

m›flt›r.

‹flyeri kiras›n› dahi ödemekte zorluk çeken; eflinden, dostun-

dan gördü¤ü destekle hayat›n güçlüklerine direnen; üretimden

pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette bulu-

nan esnaf›m›z›n gerçek durumu tam anlam›yla içler aç›s›d›r.
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Yüksek faiz nedeniyle kredi kullanamayan, kulland›¤› kre-

diyi ise ödeyemeyen esnaf›m›z›n içinde bulundu¤u sorunlar, ay-

n› zamanda toplumsal birli¤imizi ve bütünlü¤ümüzü de tehdit

eden bir faktör olarak karfl›m›zdad›r.

Satt›¤› mal›n yerine mal koyamayan, sabahlar› dükkân›n›

umutla açamayan, akflamlar› gönül rahatl›¤›yla evine gideme-

yenlerin say›s›ndaki art›fl vahim boyutlara ulaflm›flt›r.

Kapanan iflyerleri, tükenen umutlar, kaybolan beklentiler,

haciz k›skac›nda k›vranan esnaf›m›z›n durumunun hazin bir

özetidir.

Baflta esnaflar›m›z olmak üzere; yaflan›lan de¤iflim sürecin-

den etkilenen kesimlerin sorunlar›n› çözece¤i iddias›yla milleti-

mizden yetki isteyen AKP’nin, bu zamana kadar kimlere nas›l

sahiplendi¤i, kimlerle kol kola girdi¤i hepinizin malumlar›d›r.

AKP iktidar›; yandafl holdinglerden, s›cak para tacirlerin-

den, küresel ölçekte faaliyet gösteren flirketlerden f›rsat bulup

esnafa, çiftçiye, emekliye, memura gereken özeni ve alakay›

göstermemifltir.

Artan rekabet flartlar›nda ayakta kalmak için mücadele ve-

ren esnaf ulafl›labilir ve ucuz finansman imkânlar› olmad›¤›n-

dan, gerek ürün ve hizmetlerini yenilemek, gerekse büyümek

için yeni yat›r›mlar yapmaktan tamamen uzakt›r.

AKP hükümeti, finansman problemlerinin çözümü için ka-

bul edilebilir bir hamle yapmam›fl, esnaf yüksek faiz ve k›sa va-

delere mahkûm edilmifltir.
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Esnaf›n, esnaf ve kefalet kooperatifleri vas›tas›yla Halk

Bankas›’ndan ald›¤› kredinin faizlerinin bugünkü durumu, faali-

yette bulunan vatandafllar›m›z› endifleye sevk etmektedir.

Kendi makûs kaderine terk edilen esnaf›m›z, sadece yüzy›l-

lar› aflan gelene¤inden güç ve kuvvet alarak varl›¤›n› sürdürme-

ye çal›flmaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n da “beraber yürüdü¤ü yollarda” kim-

lerle birlikte olmak istedi¤i, kimi yol arkadafl› görmeye çal›flt›¤›

art›k belli olmufltur.

Baflbakan’›n siyasi gündeminde, yolculu¤unda; 

• Esnaf›m›z yoktur, 

• Sanatkâr›m›z bulunmamaktad›r, 

• Çiftçimiz kenardad›r, 

• Emeklimiz uzaktad›r, 

• Memurumuz, iflçimiz unutulmufltur. 

Buradan Baflbakan Erdo¤an’a diyorum ki; Ferhat gibi da¤-

lar› delmekle u¤raflaca¤›n›za; vatandafl›m›z›n dayan›lmaz hale

gelen feryad›n› iflitin.

Ç›¤ gibi biriken a¤›r sorunlar›na kulak verin ve hükümet

olarak gereken tedbirleri bir an önce al›n.

Bu konuda partimize düflecek bir destek ve görev oldu¤u

takdirde 70 milletvekilimizle destek vermeye haz›r oldu¤umuzu

bilin.
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Muhterem Milletvekilleri,
Bildi¤iniz gibi esnaf›m›z›n meflguliyeti ve kazanc›, yapt›¤›-

n›n yerine yenisini yapmakla, satt›¤›n›n yerine yenisini koy-
makla sa¤lanmaktad›r.

Ancak bugün, artan maliyetler, hammadde fiyatlar› ve enf-
lasyondaki yükselifl ile esnaf mal ve üretim ile sermaye dönüflü-
münü sa¤layamaz hale gelmifltir.

Bunun sonucu olarak, kepenklerini indiren esnaf say›s› ile
yeni iflyeri açan esnaf say›s› aras›nda kayg› verici uçurum her
geçen gün büyümektedir.

√ 2004 y›l›nda iflyeri açm›fl esnaf ve sanatkâr›m›z›n yüzde
63,4’ü iflini terk etmifl ve dükkânlar›n› kapam›flt›r.

√ 2005 y›l›nda esnaf ve sanatkâr olarak çal›flma hayat›na
196 494 kifli bafllarken, daha önceleri ifl yeri açm›fl 282 600
esnaf ve sanatkâr ifllerini terk etmifllerdir.

√ 2006 y›l›nda 284 516 olan tescil ifllemine karfl›l›k, 304
267 esnaf iflini b›rakm›flt›r.

√ 2007 y›l›nda zorluklarla dolu çal›flma hayat›na umutla
ad›m atan esnaf ve sanatkârlar›m›z›n yüzde 69,5’i bugün bu ifl-
lerini yapmamak üzere dükkânlar›n› ve tezgâhlar›n› kapatm›fl-
lard›r.

√  2008 y›l›n›n ilk dört ay›nda ise; 69 640 esnaf ifle baflla-
m›fl, 43 432 esnaf umdu¤unu bulamayarak ve büyük borçlar
içinde yapt›¤› ifli b›rakmak zorunda kalm›flt›r.

√ 2002 y›l›nda protesto edilen senet say›s› 498 748 adet
iken,  2008 y›l›n›n ilk dört ay›nda 493 336 adet senet protes-
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to edilmifl, ilk dört ayda 2002 y›l›n›n tüm y›l toplam›na flimdi-
den ulafl›lm›flt›r.

√ Protesto edilen senet tutar›nda ise 2002’ye oranla yüz-
de 143 oran›nda bir art›fl gerçekleflmifltir.

Karfl›m›zdaki gerçek, maalesef budur.
Bu tablo Baflbakan Erdo¤an’›n “gelifltik, refah bulduk, zen-

ginlefltik” masal›n›n sona erdi¤ini gösteren, kötü sonla biten fil-
min neticesidir.

Her konuda bir mazeret üreten, her alanda bir gerekçe bu-
lan Say›n Baflbakan’a ekonomik darbo¤az›n bahanelerini de
sormak laz›md›r. 

√ Bu yokluk ve yoksullu¤un sebebi de demokrasi karfl›t› ol-
du¤unu iddia etti¤iniz güçler midir?

√ Art›k çaresi kalmad›¤› için iflini terk eden esnaf ve sanat-
kârlar›m›z›n zenginleflti¤ini söylemek mümkün müdür?

√ Karamsarl›¤›n ve geçim s›k›nt›s›n›n neden oldu¤u bu fo-
to¤raf karesinde mutluluk ve istikrar var m›d›r? Varsa neresin-
dedir?

√ Binlerce kiflinin iflsiz ve umutsuz kahveleri ve sokaklar›
doldurdu¤u bu Türkiye gerçe¤i, sözde büyüyen ülkemizin nere-
sine yak›flmaktad›r?

Baflbakan Erdo¤an’›n bu sorulara verece¤i cevab› da yok-
tur, söyleyece¤i sözü de tükenmifltir.

Y›llardan beri bir türlü yüzü gülmeyen, iflyerlerinin günlük
giderini dahi karfl›layamayan milyonlarca vatandafl›m›z›n art›k
bofl sözle, sahte vaatle geçirecek zaman› kalmam›flt›r.
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Kendi derdine düflen Baflbakan Erdo¤an ve partisi; ne ya-
z›k ki, vatandafllar›m›z› dayan›lmaz sorunlar›yla kaderine terk
etmifltir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletimizin her sorunu-
nun oldu¤u gibi, esnaf›m›z›n sorunlar›n›n daha da derinleflme-
den ve baflka sosyo-ekonomik sorunlara f›rsat vermeden mut-
laka çözümlenmesi gerekti¤ine inanmaktay›z.

Meslek grubu olarak milletimizin omurgas›n› oluflturan,
toplumsal ahengin, düzenin, iflbirli¤inin sosyolojik mekanizma-
lar›ndan olan esnaf›m›z›n sorunlar›n› biliyoruz.

Çözülmesi için bu sorunlar›n›n takipçisi olaca¤›m›z› da bu-
radan bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

De¤erli Milletvekilleri
Bildi¤iniz gibi 7–29 Haziran tarihleri aras›nda yap›lacak

olan Avrupa Futbol fiampiyonas› Cumartesi günü bafllayacakt›r. 
fiampiyonaya kat›lacak olan milli futbol tak›m›m›za üstün ba-

flar›lar diliyor, hepinizi bir kez daha sayg›lar›mla selaml›yorum.



bofl



M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

GENEL BAfiKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA

YAPMIfi OLDUKLARI

KONUfiMA METN‹

10 HAZ‹RAN 2008



bofl



De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle, sevgi ve sayg›lar›mla selaml›-

yorum.

Anayasa Mahkemesi’nin baflörtüsü konusunda geçti¤imiz

hafta aç›klanan iptal karar›, çok ciddi sonuçlar› olacak ve etki-

leri uzun süre hissedilecek bir süreci harekete geçirmifltir.

Bugünkü Meclis Grup toplant›m›zda, içinden geçmekte ol-

du¤umuz kriz sürecini ve Anayasa Mahkemesi karar›yla ortaya

ç›kan durumu de¤erlendirmek ve önümüzdeki tehlike ve riskle-

re iliflkin görüfl ve endiflelerimizi aziz milletimizle paylaflmak is-

tiyorum.

Yak›n siyasi tarihinin en karanl›k ve bunal›m yüklü döne-

minden geçmekte olan Türkiye, birbiri ard›na yaflanan flok dal-

galar›n›n girdab› içine sürüklenmifltir.

• AKP aleyhine aç›lan kapatma davas› sonras›;
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√ Hükümetin Türk adaletini d›flar›ya ihbar ve flikâyet ede-

rek hedef tahtas› haline getirdi¤i, 

√ Yüksek yarg› organlar› ile yürütmenin kamuoyu önünde

sürdürülen bir kavgan›n taraf› haline geldi¤i ve,

√ Anayasal yarg›n›n yasama organ›n›n yetki alan›na müda-

hale etti¤i bir süreç yaflanmaktad›r.

Siyasi gerginli¤in kontrolsüz bir biçimde t›rmand›¤›, Cum-

huriyetin temel organlar› aras›nda yetki çat›flmas› yafland›¤›,

Anayasal kurumlar›n meflruiyet tart›flmalar›n›n içine çekilerek

yara ald›¤› bu kargafla ortam›, Türkiye’yi çok a¤›r risklerle kar-

fl› karfl›ya b›rakm›flt›r.

• Çok genifl bir yelpazeye yay›lan bu risklerin özellikle iki-

si, do¤uraca¤› vahim sonuçlar bak›m›ndan hayati önem tafl›-

maktad›r.

√ Birinci risk: Yönetilemeyen siyasi krizin a¤›rlaflarak Ana-

yasa krizine dönüflmesi ve bunun sonucu demokrasinin gelece-

¤ini tehdit eden bir rejim bunal›m›n›n yaflanmas› ihtimaldir.

- Bu, yersiz bir endifle ve temelsiz bir kuruntu olarak görül-

memelidir. Türkiye çok ciddi bir sorunla karfl› karfl›yad›r.

- Siyaset kurumunun en önemli ve en acil görevi, demok-

rasiyi içine girdi¤i darbo¤azdan ç›karmak ve geliflmelerin bir re-

jim bunal›m›na yol açmas›n› önlemektir.

- Hiçbir siyasi düflünce ve hesap, demokratik rejimin gele-

ce¤ini kurtarmaktan daha önemli ve öncelikli de¤ildir.
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- Bu konuda en büyük özen ve sorumlulu¤u göstermesi ge-

reken de, kapatma davas›n›n muhatab› Baflbakan Erdo¤an ve

partisidir.

√ ‹kinci risk ise; Toplumsal cepheleflmelerin derinleflmesi

ve bunun milli birli¤imizin siyasi, sosyal ve kültürel temelleri

üzerinde yarataca¤› a¤›r tahribatt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Gerilim, çat›flma ve cepheleflme yorgunu olan Türkiye, a¤›r

sorunlar›n yükü alt›nda ezilmifl ve bir yol ayr›m›na gelmifltir.

• Bugün topyekün bir millet olarak gelece¤imizi tehdit

eden en büyük tehlike, Türk toplumunun içine sürüklendi¤i

kamplaflma, bölünme ve çat›flma sürecidir.

√ Türkiye’nin bütün ortak de¤erleri, ac›mas›zca tahrik edi-

len bu sürecin malzemesi olmufl, Türkiye’nin milli ve manevi

de¤erleri, Cumhuriyetin kurulufl felsefesi, kimli¤i ve devletin te-

mel yap›s›, siyasi ve sosyal gerilim hatt›na dönüfltürülmüfltür.

√ Türk milletini birlefltiren ve bir arada tutan, milli birli¤i-

mizin siyasi, sosyal ve kültürel temelini oluflturan bütün bu ya-

p› tafllar› bugün maalesef ayr›flma ve çat›flma dinami¤i haline

getirilmifltir.

√ Bu konuda izlenen nifak politikalar› sonucu, bu de¤erler

ekseninde çat›flma mevzileri oluflturulmufl, bunlar üzerinden ta-

ciz ve y›pratma kampanyalar› ve cephe savafllar› yürütülmüfltür.
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• Türkiye’yi karfl›t kutuplar›n çat›flt›¤› yaral› ve sorunlu bir

ülke haline getirmeyi ve düflman kamplara bölerek çat›flt›rma-

y› ve çökertmeyi amaçlayan bu süreçte;

√ Etnik temelde bölünme,

√ ‹nanç temelinde cepheleflme,

√ Mezhep temelinde d›fllama, ayr›flma ve,

√ Devletin ana ilkeleri temelinde kavga ve z›tlaflma dina-

mikleri, bütün y›k›c› etkileriyle harekete geçirilmifltir.

• Baflörtüsü sorunu etraf›nda bugün yaflananlar, Türk mil-

letinin inanç temelinde bölünmesinin ve manevi de¤erlerin is-

tismar ve çat›flma arac› olarak kullan›lmas›n›n sanc›lar› ve so-

nuçlar›d›r.

Türk milletinin inançlar›n› ve Cumhuriyetin temel de¤erle-

rini sürekli kavga, gerginlik ve çekiflme konusu yapan ve bunun

üzerinden kendisine siyasi yaflam alan› açmay› amaçlayan zih-

niyetler, bugün içine sapland›¤›m›z kör ç›kmaz›n mimarlar› ol-

mufltur.

• Türkiye’ye bir gerilim ve çat›flma denklemini dayatmak

isteyen bu siyasi kutuplardan birisi, manevi de¤erler üzerinden

siyaset yapan “inanç hortumcular›”, di¤eri ise laiklik istismar›-

n› rant kap›s› olarak gören siyaset misyonerleridir.

• Ortak de¤erlerimizin istismar›n› varl›k nedeni haline geti-

ren ve bafll›ca sermayesi bu de¤erler üzerinden siyaset yapmak

olan bu karfl›t kutuplar›n ayr›flt›r›c› istismar politikalar› sonucu;
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√ Laiklik ilkesi ile din ve vicdan özgürlü¤ü birbirlerinin al-

ternatifi ve karfl›t› olarak gösterilmifl, 

√ Laiklik-Müslümanl›k ayr›flmas› ve kavgas› ç›kar›lm›fl ve,

√ Türk milleti; laiklik savunucusu ve karfl›t›, laik ve dindar,

inançl› ve inançs›z gibi ayr›mlarla kamplara bölünmüfl ve çok

tehlikeli bir husumet cepheleflmesinin tohumlar› at›lm›flt›r.

Bugün geldi¤imiz noktada bu nifak tohumlar›n›n meyvele-

ri toplanmaktad›r.

• Türkiye’de kronik gerginlik kayna¤› haline gelen toplum-

sal huzursuzluk ve s›k›nt›lar›n, Türk toplumunu kucaklayacak

bir hoflgörü ve sa¤duyu ortam› yarat›lmas› yoluyla çözüme ka-

vuflturulmas› mutlak bir zorunluluktur.

√ Ancak, kavgadan beslenen bu iki z›t siyasi gelenek ile

bunlar›n siyasi temsilcileri ve müttefikleri bunun önündeki en

büyük engeldir.

√ Bunlar›n siyasi kimlikleri, geçmiflleri ve bugünkü adlar› ve

adresleri Türk milleti taraf›ndan çok iyi bilinmektedir.

√ Baflörtüsü konusunda bugün gelinen üzücü nokta, bu if-

lah olmaz siyasi zihniyetlerin ortak eseridir.

√ Cumhuriyet Halk Partisi de, ifllerin bu noktaya gelmesin-

deki sorumlulu¤u üzerinde flimdi samimi ve dürüst bir vicdan

muhasebesi yapmal› ve Türkiye’yi germenin kendisine de ha-

y›r getirmeyece¤ini anlamal›d›r.
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Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Milliyetçi Hareket Partisi, flimdiye kadar siyasi kazanç he-

sab›yla istismar edilen ve çözümsüzlü¤e terkedilen üniversite-

lerde baflörtüsü sorununun çözümü sürecini, iyi niyetle ve sa-

mimiyetle harekete geçirmifltir.

AKP’nin bu sürecin çeflitli aflamalar›nda ortaya koydu¤u

tutum ise, samimiyet ve güvenilirlik bak›m›ndan birçok soru

iflaretini bünyesinde bar›nd›rm›flt›r.

• Bu konuda bir hüküm verilmesi için yeterli olacak soru

iflaretleri üç ana bafll›k alt›nda toplanabilecektir.

√ AKP, baflörtüsü düzenlenmesinin ilerde ilk ve orta ö¤re-

time yayg›nlaflaca¤› ve kamu hizmetlerinde çal›flanlar›n da bu

haktan yararlanaca¤› yolundaki endifleler karfl›s›nda, Türk top-

lumuna inand›r›c› güvenceler verememifltir.

Bu konuda MHP’nin her vesileyle ortaya koydu¤u aç›k ve

kararl› tutuma karfl›l›k, AKP yetkilileri çeflitli beyanlar›yla top-

lumda oluflan endifleleri adeta körüklemifltir.

√ AKP’nin ikinci yanl›fl› ve yan›lg›s›, baflörtüsü konusunda

iki parti aras›nda var›lan mutabakat›n yasal düzenlemeler k›s-

m›n› uygulamaya koymaktan caymas› olmufltur.

Bu kapsamda flu hususlar› kayda geçirmek, toplumsal ha-

f›zan›n tazelenmesi bak›m›ndan yararl› olabilecektir:

- AKP ile MHP’nin mutabakat›n›n ikinci aya¤›n›, Yükse-

kö¤retim kanununun Ek-17. maddesine eklenecek bir s›n›rlan-
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d›rma hükmüyle Üniversitelerde hangi k›yafetlerin serbest han-
gi sak›ncal› k›yafetlerin yasak olaca¤›na iliflkin düzenleme teflkil
etmifltir.

- Anayasa de¤iflikliklerini tamamlay›c› nitelikteki bu zaruri
düzenleme hakk›ndaki kanun teklifi TBMM Baflkanl›¤›na ortak-
lafla sunulmufl ve ilgili komisyona havale edilmifltir.

- Ancak, bu anlaflmaya ra¤men AKP yöneticileri bundan
cayarak süreci topal b›rakm›fllard›r.

Bunun da ötesinde, Ek-17. madde de¤iflikli¤i üzerinde an-
laflmaya var›lm›fl bir mutabakat metni yokmufl gibi davranan
AKP, konuyu kamuoyunda tart›flmaya açm›fl ve ciddi bir kafa
kar›fl›kl›¤›n›n yarat›lmas›na sebebiyet vermifltir.

√ AKP’nin bu konudaki samimiyet derecesini gösteren di-
¤er bir geliflme de, süreç bafllad›ktan sonra parti içindeki baz›
mihraklar›n bundan piflman olduklar›n› gösteren beyanlar› ve
Baflbakan Erdo¤an’›n bunu akla getiren baz› sözleri olmufltur.

AKP’nin ad› aç›klanmayan baz› ileri gelenlerinin bas›na
yans›yan “tuza¤a düfltükleri”, “oyuna geldikleri” yönündeki
sözleri ve yandafl bas›nda bu konuda MHP’yi hedef alan çirkin
ve siyasi ahlak d›fl› karalama kampanyalar›, AKP’nin samimi-
yetine gölge düflürmüfl, baflörtüsü sürecine mecbur kald›klar›
için kerhen kat›ld›klar› izlenimini güçlendirmifltir.

Bu durumun bizim için flafl›rt›c› bir yönü bulunmamaktad›r.
Burada as›l önemli olan, temiz duygular›n› istismar ederek

aldatt›¤› milyonlar›n flimdi bu siyasi zihniyet hakk›nda ne dü-
flündü¤üdür.
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• Bu gerçekler karfl›s›nda, flimdi herkes flu sorular› sormal›

ve cevab›n› vicdan›nda aramal›d›r:

√ Baflörtüsü serbestisi sonras› bir bask› ortam› oluflaca¤›,

bu serbestinin zaman içinde kamuya ve orta ö¤retime yayg›n-

laflaca¤› yönündeki endifleleri giderecek sa¤lam güvenceler ve-

rilerek, Ek-17 de¤iflikli¤iyle bu süreç sonuçland›r›labilseydi, ifl-

ler bugünkü noktaya gelir miydi?

√ Türk toplumuna güven vermeyen, rejimle sorunlu ve

kavgal› oldu¤u kanaati yayg›n olan AKP’nin d›fl›nda kalaca¤›

bir Parlamento ço¤unlu¤u ayn› de¤ifliklikleri kabul etmifl olsay-

d›, Anayasal yarg› sürecinin sonucu bugünkünden farkl› bir fle-

kilde tecelli eder miydi?

Bu sorulara verilecek cevaplar “ifller belki de bu noktaya

gelmezdi” ve “yarg› süreci muhtemelen ayn› flekilde tecelli et-

mezdi” ise, bu durumda herkes baflörtüsü konusunun hangi si-

yasi zihniyetin kurban› oldu¤u hakk›nda vicdan›nda bir hüküm

verebilecektir.

De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Yaflanan bu gergin süreç sonunda, anamuhalefet partisi bu

konudaki Anayasa de¤iflikliklerini iptal istemiyle Anayasa Mah-

kemesi’ne götürmüfl ve mahkemenin tart›flmal› karar› 5 Hazi-

ran 2008 günü aç›klanm›flt›r.
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Milliyetçi Hareket Partisi, bu karar karfl›s›nda tutumunu,

dolambaçl› yollara sapmadan, sözü e¤ip bükmeden, en somut

ve aç›k biçimde ortaya koyan siyasi parti olmufltur.

Karar›n aç›klanmas› üzerine ayn› gün yapt›¤›m›z yaz›l› ba-

s›n aç›klamas›nda dile getirdi¤imiz görüfl ve endifleleri, flimdi

açarak bir kere daha ifade etmek istiyorum.

• Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar›n›n;

√ Hukuki sonuçlar›,

√ Siyasi yans›malar› ve,

√ Toplumsal etkileri olmas› do¤al ve kaç›n›lmazd›r.

• Bu kararla;

√ Milli vicdan,

√ Demokratik parlamenter sistem ve,

√ Toplumsal dayan›flma yara alm›fl,

√ Yetkisini aflarak yasama organ›n›n görev alan›na giren

anayasal yarg›, siyasi tart›flmalar›n içine çekilerek y›pranm›fl ve,

√ Marjinal bir az›nl›k grubu d›fl›nda, cumhuriyetin temel de-

¤erlerini yürekten benimseyen, hem cumhuriyeti ve demokra-

siyi, hem de dini inançlar›n› birlikte yaflama ve yaflatma irade-

sine sahip olan kitleler rencide olmufltur.

Anayasa Mahkemesi kararlar›n›n nihai ve ba¤lay›c› oldu¤u,

herkesin buna sayg› duymas› gerekti¤i bir vak›ad›r. 

Ancak, bu durum toplumsal vicdanda yank› bulan bu ger-

çekleri dile getirmemize mani de¤ildir.
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• Bu konudaki anayasal düzenlemelerin iptal edilmesi so-

nucu, Türk toplumunun sosyolojik bir gerçe¤i olan baflörtüsü

sorunu ortadan kalkmam›flt›r.

Sadece kanayan yara daha da deflilerek kangren haline ge-

tirilmifltir.

• Türkiye’nin sorunlar›na çözüm aranacak yegâne yer Yü-

ce Meclis’tir. 

Sorunlar›n çözümünde rehber olacak ilke de; 

√ Çözümsüzlü¤ü “malumun ilan›” mant›¤›yla kabullen-

mek de¤il, 

√ Toplum vicdan›n›n kabul edece¤i çözümleri “makulün
ilam›” haline getirebilmek basiretidir.

Gelinen bu ç›kmaz karfl›s›nda flimdi herkes, Parlamen-

to’nun toplumsal bir sorunu çözme iradesinin hiçe say›lmas›n›n

Türkiye’ye ne kazand›rd›¤›n› çok iyi düflünmelidir.

• Bunlar›n yan› s›ra, Anayasa Mahkemesi’nin son karar›;

√ Türk toplumunun inanç temelinde cephelere bölünmesi-

ni ve,

√ Devletle milletin karfl› karfl›ya geldi¤i ve kavgal› duruma

düfltü¤ü görüntüsünün ortaya ç›kmas›n› amaçlayan odaklara

yeni bir istismar ve tahrik malzemesi vermifltir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin gelinen noktadan endifle ve

üzüntü duymas›n›n hakl› nedenleri bunlard›r.

• Milliyetçi Hareket Partisi bu sorunu, de¤erlerin çat›flmas›

yerine kucaklaflmas› yoluyla ve toplumsal bir hoflgörü ve anla-
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y›fl ortam›nda vicdanlar› rahats›z etmeyecek makul bir çözüme

kavuflturulmas› için samimi bir çaba göstermifltir.

√ Üniversitelerde baflörtüsü serbestisinin laiklik ilkesini ze-

deleyen bir düzenleme olarak görülmesinin ve bu konudaki ya-

sa¤›n sürmesinin devletin varl›¤›n› koruma vas›tas› haline geti-

rilmesinin anlafl›l›r ve kabul edilir bir yönü bulunmad›¤›n› bura-

dan aç›kça ve bütün samimiyetimle belirtmek isterim.

√ Bu bak›mdan, bu amaçla yap›lan anayasa de¤ifliklikleri-

nin, devletin temel tafllar›ndan birisi olan laiklik ilkesini y›kma-

y› amaçlayan bir giriflim olarak görülmesi, bizim bak›m›m›zdan

asla kabul edilemez bir durumdur.

√ Milliyetçi Hareket Partisi’nin laiklik ve din ve vicdan öz-

gürlü¤ü konular›ndaki tutumu ve bu ilkelere ba¤l›l›¤› her türlü

flüphenin ve flaibenin d›fl›ndad›r.

√ Konumu ne olursa olsun bu konular› hiç kimseyle tart›fl-

mayaca¤›m›z›, hiç kimsenin Milliyetçi Hareketi bu alanda töh-

met alt›nda b›rakamayaca¤›n› ve bunun kabul edilemez bir ha-

ta olaca¤›n› buradan bütün aç›kl›¤›yla ifade ve ilan etmek iste-

rim.

• Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar›yla baflörtüsü konu-

sunda bir içtihat tesis edilmifltir.

√ Bu içtihat›n de¤iflece¤i ortam ve flartlar›n oluflaca¤› yeni

bir döneme kadar, konu bu suretle Türkiye’nin gündeminden

ç›kar›lm›flt›r.
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• Bugün geldi¤imiz noktada Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin

gelece¤i, huzuru ve toplumsal dayan›flma aç›s›ndan üzüntülü ve

endiflelidir.

√ Bu sürece de¤iflmeyen ilkelerimiz do¤rultusunda samimi

ve iyi niyetli katk›da bulunmufl olmaktan dolay› ise, tam bir gö-

nül rahatl›¤› ve vicdan huzuru içinde oldu¤umuzu herkesin bil-

mesini isterim.

De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Anayasa Mahkemesi’nin hukuki olmaktan ziyade siyasi dü-

flünce ve saiklere dayanan iptal karar›, yetki afl›m› ve gasp› tar-

t›flmalar›na yol açm›fl ve yasama organ›n›n görev alan›na mü-

dahale eden Yüce Mahkemenin meflruiyeti sorunu gündeme

gelmifltir.

• Demokratik hukuk devleti, hukukun üstünlü¤ü, kuvvetler

ayr›l›¤› ve yarg› ba¤›ms›zl›¤›, birbirlerinden güç alan ve anlam

kazanan de¤erler bütünüdür.

√ Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi, bu çerçevede Parlamenter de-

mokratik sistemin vazgeçilmez ön flart› ve hayatiyet kayna¤›d›r.

√ Yasama, yürütme ve yarg›n›n görev ve yetkilerinin birbi-

rinden ayr›lmas› ve s›n›rland›r›lmas›, devletin temel organlar›

aras›nda iflbölümü ve iflbirli¤ine dayal› uyumlu bir çal›flma orta-

m› için mutlak gerekliliktir.
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√ Devletin bu üç temel fonksiyonunun birbirinden kopuk fle-

kilde görev icra etmelerinin ve birbirlerinin yetki alan›na girme-

lerinin, toplumsal ve siyasi t›kan›klara yol açmas› mukadderdir.

• Türkiye’de siyaset kurumu ile yarg› aras›ndaki iliflkiler her

dönemde sorunlu olmufltur.

√ 1961 y›l›ndan bu yana süregelen yasama-yarg› tart›flma-

lar›n›n oda¤›nda Anayasa Mahkemesi yer alm›fl ve anayasal

yarg›n›n baz› kararlar› demokratik meflruiyet ve milli iradeye

müdahale aç›lar›ndan tart›fl›lm›fl ve sorgulanm›flt›r.

√ Yarg›n›n yasaman›n yetki alan›na müdahale edip edeme-

yece¤i ve Meclisin yerine geçerek yorum yoluyla kanun yap›p

yapamayaca¤› bu tart›flmalar›n temelini oluflturmufltur. 

• Anayasa Mahkemesi’nin konumu üzerinde bu temelde

yap›lan tart›flmalar sonucu, Anayasa’n›n 148. ve 153. madde-

leriyle Yüce Mahkemenin yetkilerine aç›kl›k kazand›r›lm›flt›r.

√ 153. madde ile Anayasa Mahkemesi’nin kanunlar› iptal

ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol

açacak tarzda hüküm tesis edemeyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

√ 148. madde ile de Anayasa Mahkemesi’nin anayasa de-

¤iflikliklerini flekil yönünden denetim yetkisinin s›n›rlar› aç›kça

çizilmifltir.

• Anayasa Mahkemesi’nin kanun önünde eflitlik ve e¤itim

hakk› konular›ndaki anayasa de¤iflikliklerini iptal karar›, bu aç›-

dan Yüce Mahkeme’nin yetkisini aflarak yasama organ›n›n gö-

rev alan›na müdahale olarak görülmüfltür.
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Anayasa de¤iflikliklerini sadece flekil yönünden denetleye-
bilece¤i aç›k bir anayasa hükmüne ba¤lanm›flken, bunun d›fl›-
na ç›karak esasa girmesi, Anayasa Mahkemesi’nin karar›na si-
yasi nitelik kazand›rm›flt›r.

√ Bu tespiti herkes do¤ru yapmal›, konuyu hamasi slogan-
larla baflka alanlara sapt›rmaktan vazgeçmeli ve çok uç örnek-
lerden hareketle bu karara hakl›l›k temeli kazand›rma çabala-
r›ndan medet ummay› b›rakmal›d›r.

√ Anayasa herkes ve her kurum için ba¤lay›c› ve emredicidir. 
Demokratik hukuk devletinde, kayna¤›n› Anayasa’dan al-

mayan bir yetkiyi kullanmaya yer yoktur. 
Anayasal denetim, parlamento kayyumlu¤u de¤ildir.
√ Anayasa Mahkemesinin y›prat›lmamas›, iç politikada tar-

t›flma malzemesi yap›lmamas› ve siyasi çekiflmelerin arac› ve
taraf› haline getirilmemesi, demokratik rejimin gelece¤i bak›-
m›ndan hayati önemi haizdir.

Burada hiçbir tereddüt yoktur.
√ Ancak, anayasal yarg›n›n da milli iradenin tecelli etti¤i

yegane yer olan Meclis’in iradesini hiçe sayarak yasaman›n
yetki alan›na müdahale etmemesi ve bu yolla kuvvetler ayr›l›¤›
ilkesini fiiliyatta “kuvvetler hiyerarflisi”ne dönüfltürmekten sa-
k›nmas› da ayn› derece de önemlidir.

√ Bu yol aç›ld›¤› ve sistematik bir uygulamaya dönüfltürül-
dü¤ü takdirde, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesine dayal› parlamenter re-
jim çok a¤›r bir yara alacak ve bundan sonra demokrasi ve mil-
li iradeden söz etmek imkan› kalmayacakt›r.
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• Bu konunun AKP’ye yak›n baz› çevrelerin savundu¤u gi-
bi anayasal yarg›ya “savafl açma”, yarg›y› “vesayet alt›na alma”
veya “siyasi iradeye ram etme” mant›¤› ve anlay›fl›yla ele al›na-
mayaca¤› aç›kt›r.

√ Burada herkes görev ve yetkilerinin anayasal s›n›rlar›
içinde kalman›n, kendi meflruiyetlerinin sigortas› oldu¤unu an-
lamak durumundad›r.

√ Yaflanan tecrübelerden al›nan dersler ›fl›¤›nda yap›lacak
sa¤l›kl› bir de¤erlendirme sonucu, uygulamadan kaynaklanan
bu sorunun yine ayn› yolla çözüme kavuflturulmas› en uygun ve
makul hareket tarz› olacakt›r.

Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Konuflmam›n son bölümünde Anayasa Mahkemesi’nin ip-

tal karar› sonras› AKP’nin izledi¤i tutum ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Baflkan›’n›n bafllatt›¤› giriflim hakk›ndaki görüfl ve
de¤erlendirmemizi dile getirmek istiyorum.

Baflbakan Erdo¤an ve AKP’nin baflörtüsü karar›na tepkisi,
kamuoyunda yarat›lan beklentilerin aksine, c›l›z ve ürkek bir
tepki olmufl ve AKP konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
havale ederek kendi sorumlulu¤undan kurtulmay› amaçlayan
ezik bir tutum sergilemifltir.

√ Bas›nda AKP’li milletvekillerinin Ankara d›fl›na ç›kma-
malar› talimat› “k›rm›z› alarm” ve “ola¤anüstü hal” benzetme-
lerine konu olmufl ve AKP yetkili organlar›n›n sine-i millete dö-
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nüfl, erken seçim ve Anayasa de¤iflikli¤i süreci bafllat›lmas› da-
hil tüm alternatifleri de¤erlendirece¤i haberleriyle kamuoyunda
yüksek beklentiler yarat›lm›flt›r.

√ Ancak, sonuçta da¤ fare do¤urmufltur. 
AKP, Anayasa Mahkemesi’nin karar›n›n muhatab›n›n Yü-

ce Meclis oldu¤unu, ortaya ç›kan durumun Meclis taraf›ndan
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini, siyasi partilere bu ba¤lamda gö-
rev ve sorumluluklar düfltü¤ünü ve herkesin buna uygun hare-
ket edece¤ini ümit etti¤ini söyleyerek, kendi görüfl ve düflünce-
leri konusunda kamuoyunu karanl›kta b›rakm›flt›r.

• Her vesileyle her konuda konuflma al›flkanl›¤› ve tutkusu
çok iyi bilinen Baflbakan Erdo¤an, her nedense flimdi derin bir
sessizli¤e gömülmüfl ve bugüne kadar kamuoyunun karfl›s›na
ç›kmam›flt›r.

√ Bu konuda büyük bir Meclis ço¤unlu¤una sahip iktidar
partisi olarak ilk önce kendilerinin ne düflündü¤ünü Türk mille-
tine aç›klamaktan kaç›nan Baflbakan, bas›n üzerinden tedavü-
le ç›kard›¤› senaryolar› di¤er siyasi partilere tart›flt›rma f›rsatç›-
l›¤›n› seçmifltir.

• Parlamento’nun kendi hukukuna sahip ç›kmas› gerekti¤i-
ni söyleyen ve bu yönde Meclis’e ça¤r› yapmaya haz›rland›¤›
bas›na yans›yan Baflbakan’a hat›rlatmak isteriz ki, siyasi so-
rumlulu¤unun icab› olarak ilk önce yapmas› gereken fley; göl-
ge oyununu b›rak›p flu sorular›n cevab›n› vermektir:

√ Parlamento’nun kendi hukukuna sahip ç›kmas›ndan ne-
yi kastediyorsunuz?
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√ Parlamento’dan anayasada belirlenen görev ve yetkileri-
ne sahip ç›kmak için ne yapmas›n› bekliyorsunuz?

√ AKP tek bafl›na referandumlu anayasa de¤iflikli¤i yap-
mak için yeterli Meclis ço¤unlu¤una sahiptir.

- Bu durumda, parlamento hukukuna sahip ç›k›lmas› için
baz› yasal ve anayasal düzenlemeler yap›lmas›n› öngörüyorsa-
n›z, bu konuda belirleyici olacak sizin iradenizdir. 

- Bu konunun Meclis’te tart›fl›lmas›n› istiyorsan›z, ilk önce
somut düflüncelerinizi ve bunun hakl› ve meflru gerekçelerini
kamuoyuna aç›klamak durumunda olan siz de¤il misiniz?

- Bunu yapmad›¤›n›z sürece, Meclis neyi de¤erlendirecek,
neyi tart›flacakt›r?

Baflbakan Erdo¤an bu konularda ne düflündü¤ünü Türk
milletine aç›klamak sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yad›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi, demokratik rejimin krizden ç›ka-
r›lmas› ve normalleflme süreci bafllat›lmas›na katk›da bulunmak
mülahazas›yla, bu konuda Baflbakan Erdo¤an’›n getirece¤i ma-
kul ve meflruiyet s›n›rlar› içinde kalacak her öneriyi iyi niyet ve
samimiyetle de¤erlendirmeye haz›rd›r.

Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›’n›n 7 Haziran 2008

günü yapt›¤› bas›n toplant›s›nda siyasi gündeme getirdi¤i dü-
flünce ve öneriler, yaflanan bu süreçten soyutlanarak de¤erlen-
dirilemeyecektir.
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Say›n Meclis Baflkan› yeni bir anayasa yap›lmas›n› ve sena-

to sistemini tart›flmaya açm›fl ve önümüzdeki süreçte Meclis’te

temsil edilen siyasi parti liderlerini aç›k gündemli bir toplant›ya

davet edece¤ini belirtmifltir.

Çok genel bir çerçevede ortaya konulan bu düflüncelerin

aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken yönleri bulunmaktad›r.

Bu konuda nihai bir de¤erlendirme yap›lmas›n›n, bu husus-

lar›n somut biçimde ortaya ç›kmas›na ba¤l› olaca¤› takdir edi-

lecektir.

Bu bak›mdan bugünkü konuflmamda dile getirece¤imiz dü-

flünce ve tespitler, bu konuda ön bir de¤erlendirme olarak ka-

bul edilmelidir.

• Yeni anayasa yap›lmas› konusu 22 Temmuz 2007 se-

çimleri sonras›nda AKP taraf›ndan yad›rganacak bir yöntemle

gündeme tafl›nm›fl ve nab›z yoklanm›flt›r.

√ Yeni bir anayasa haz›rlanmas› veya mevcut anayasada

köklü de¤ifliklikler yap›lmas›, ancak siyasi istikrar›n bütün un-

surlar›yla hüküm sürdü¤ü bir ortamda düflünülebilecek bir hu-

sustur.

√ Bugünkü flartlarda böyle bir istikrar ortam›ndan söz et-

mek mümkün de¤ildir. 

- AKP’nin kapat›lmas› davas› sonras› dönemde Türkiye

a¤›r bir kriz sürecinden geçmektedir.

- AKP’nin siyasi ve hukuki meflruiyet sorunu giderek derin-

leflmekte ve kapatma davas› sürecinde bütün tasarruflar›n›n
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meflruiyet temelinin sorgulanaca¤› bir geçifl dönemi yaflanmak-

tad›r.
√ Bu bak›mdan siyasi normalleflme süreci bafllat›lmadan ve

Türkiye’yi yönetme kabiliyetini kaybetmifl bugünkü hükümete
dayal› siyasi tablo de¤iflmeden, yeni anayasa haz›rlanmas› do¤-
ru ve mümkün de¤ildir.

• AKP Hükümeti’nin geçen y›l kamuoyunda tart›flt›rd›¤› si-
parifl anayasa tasla¤›n›n, Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli
devlet niteli¤ini, üniter siyasi yap›s›n› ve kimli¤ini tart›flmal› ha-
le getirecek ve bu temelleri sarsacak kabul edilemez hükümler
içerdi¤i bilinmektedir.

Siyasi kriz ortam›ndan ba¤›ms›z olarak bu gerçekler de,
TBMM’nin genifl tabanl› bir uzlaflma zemininde yeni bir Ana-
yasa yapmas›n› imkâns›z k›lan, bunun asgari flartlar›n› ortadan
kald›ran bir husustur.

• Bu mülahazalar, büyük ölçüde, iki Meclis’li sistem öneri-
si bak›m›ndan da geçerlidir.

√ Bunlara ilaveten, Senato sistemi Türkiye’de geçmiflte de-
nenmifl ve her yönüyle tart›fl›lm›fl bir konudur.

Geçmifl tecrübeler, Senato’nun bir denge ve denetim me-
kanizmas› olarak kendisinden beklenen fonksiyonu yerine ge-
tiremedi¤ini, yasama ve yürütmenin iflleyiflini hantallaflt›r›c› so-
nuçlar do¤urdu¤unu göstermifltir.

√ Öte yandan, Say›n Meclis Baflkan›’n›n ifade ettikleri gibi
Senato’nun Anayasa Mahkemesi’nin yükünü nas›l azaltaca¤›n›
anlamak da kolay de¤ildir.
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- Senato ile Meclis’in yap›s›n› genel seçimlerde siyasi par-

tilerin ald›¤› oy oranlar› belirleyecektir.

- Seçimlerde tek bafl›na ço¤unlu¤u kazanacak parti, her iki

organda da bu oranda temsil edilecektir.

- Ayn› siyasi partiye mensup bu ço¤unluklar›n yasama ta-

sarruflar›nda farkl› hareket edeceklerini düflünmek eflyan›n ta-

biat›na ayk›r›d›r.

- Yasama tasarruflar›n›, kanun ve anayasa de¤iflikliklerini

anayasaya uygunluk aç›s›ndan denetlemek, ancak bir yarg› or-

gan›n›n görev ve yetkisidir.

- Yasama organ›n›n bir parças› olan senatonun böyle bir

yetkiyle donat›lmas› herhalde düflünülemeyecektir.

- Bu bak›mdan senatonun Anayasa Mahkemesi’nin yükü-

nü azaltaca¤› düflüncesi, halisane bir beklentiden öteye geçe-

meyecektir.

• Say›n Meclis Baflkan›’n›n, içinden geçilen kriz sürecine

iliflkin endifle ve düflüncelerin aç›kça ifade edilece¤i ve ç›k›fl yol-

lar›n›n konuflulaca¤› serbest gündemli bir toplant› düflüncesi iyi

niyetli bir yaklafl›m olarak görülebilecektir.

Ancak, burada da flu husus üzerinde çok iyi düflünülmesi

gerekli olacakt›r.

√ Parlamentonun ortak görüfl ve hissiyat›n› yans›tan bildi-

rilerin Genel Kurul’da kabul edilerek kamuoyuna duyurulmas›,

ancak d›fl politikaya iliflkin milli meselelerde zaman zaman bafl-

vurulan bir yöntem olmufltur.



- Ancak, iç meselelerde böyle bir yönteme baflvurman›n

parlamento gelene¤imizde yeri bulunmamaktad›r.
- Bu hususun lay›k›yla göz önünde tutulmas› gerekli olacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, Meclis Baflkan›’ndan böyle bir

davet al›nd›¤› takdirde konuyu her yönüyle de¤erlendirecek ve
varaca¤› sonuca göre hareket edecektir.

De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
A¤›r bir siyasi kriz ortam›na sürüklenen Türkiye’nin bugün

en büyük ihtiyac›, sa¤duyunun rehberli¤inde krizin tahribat›n›
imkânlar ölçüsünde s›n›rland›rmak ve bir normalleflme süreci-
nin bafllat›lmas›n›n ortam›n› ve flartlar›n› haz›rlamakt›r.

Bu kritik geçifl döneminde herkes sükûnetini korumal›, tah-
riklere kap›lmayarak demokratik bir olgunluk ve kararl›l›k ser-
gilemelidir.

Türkiye çok keskin bir virajdan geçmektedir. Burada
önemli olan AKP’nin bu viraj› nas›l dönece¤i de¤il, demokrasi
arabas›n›n bu virajda devrilmemesidir.

• Siyasi krizin rejim bunal›m›na dönüflmesinden ve demok-
rasinin d›fl müdahaleye maruz kalmas›ndan siyasi ç›kar sa¤la-
may› hesaplayan çevrelerin ara rejim heveslerine set çekilme-
si, siyaset kurumunun önündeki en önemli misyondur. 

Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi krizden ç›k›fl ve
normalleflme yolunda üzerine düfleni yapmal› ve soruna de-
mokrasi içinde çözüm üretebilmelidir.
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Bu noktada hiçbir siyasi parti ve siyasetçinin gelece¤inin,

demokratik parlamenter rejimin gelece¤inden daha önemli ol-

mad›¤› unutulmamal›d›r. 

Esas olan demokratik rejimi korumakt›r.

• Milliyetçi Hareket Partisi bugünkü krizin demokrasi koru-

narak afl›laca¤›na inanmaktad›r ve bunun için üzerine düfleni

yapmaya haz›r ve kararl›d›r.

√ Kapatma davas›n›n sonucu ne olursa olsun, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi aç›kt›r ve görevinin bafl›ndad›r.

√ Türkiye’nin hükümetsiz kalmas› düflünülemeyecektir.

Parlamento çözümü üretmeye ve içinden bir hükümet ç›karma-

ya muktedirdir.

√ Bunun kapatma davas› sürecinin sonucu beklenmeden

gerçekleflmesi imkânlar›n›n araflt›r›lmas›, normalleflme süreci

bak›m›ndan kilit öneme sahiptir.

√ Son tahlilde Türk milletinin hakemli¤ine baflvurma yolu

da her zaman aç›kt›r.

• Bu bak›mdan, ateflin üzerine benzinle giderek krizi derin-

lefltirecek ve rejim bunal›m›na davetiye ç›karacak hareketler-

den kaç›nmak herkes için milli bir görevdir.

√ Baflta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün siyasi

partiler, demokratik Parlamenter rejim çökerse bunun alt›nda

kendilerinin de kalaca¤›n›, Türk milletinin ve tarihin siyasi ihti-

raslar› u¤runa demokrasiyi atefle atanlar› affetmeyece¤ini unut-

mamal›d›r.
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√ Bugüne kadar tahterevalli siyasetinin iki ucunda oturan

AKP ve CHP, hiç olmazsa flimdi rejimin dengeye oturmas› için

siyasi sorumluluk noktas›nda buluflmal›d›r.

• Türkiye’nin normalleflme sürecine girmesinde en büyük

sorumlulu¤u tafl›yan AKP;

√ Milli irade ile hukuku karfl› karfl›ya getirmekten ve,

√ Gerilim stratejisiyle sonuç al›nabilece¤i beklentilerinden

art›k vazgeçmelidir.

• Say›n Baflbakan ve AKP yöneticileri; 

√ Kapatma davas›n›n 340 milletvekilinin tümünü ve hükü-

meti rehin almas› yerine, 

√ Davaya konu olan milletvekillerinin bu sürecin sonucunu

beklemeleri ve,

√ Geride kalan 301 milletvekili ile siyasi istikrar›n tesisi için

yeni bir siyasi ve yönetim yap›s› oluflturulmas›n›, krizden makul

bir ç›k›fl yolu olarak iyi niyetle de¤erlendirmek basiretini göste-

rebilmelidir.

• Bu konuda ortaya att›¤›m›z görüfl ve düflüncelerin, siyasi

çalkant› ortam›n›n durulmas› ve istikrar hakim k›l›narak nor-

malleflme sürecinin önünün aç›lmas› d›fl›nda her hangi bir ama-

c› bulunmamaktad›r.

Baz› AKP yöneticilerinin buna gösterdikleri tepkiler bu ba-

k›mdan yersiz ve anlams›zd›r.

√ AKP’nin parçalanmas› ve Baflbakan Erdo¤an’›n tasfiye

edilmesi gibi niyetleri bize atfedenler, klonlaman›n genetik
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özelliklerin korunarak bir organizman›n kopyalanmas› oldu¤u-

nu unutmufl görünmektedirler.

AKP’nin parçalanmas›n› isteyenlerin, bu siyasi partinin ge-

netik özelliklerinin yeni bir siyasi yap›ya aynen aktar›lmas›n›

düflünmeleri mümkün müdür?

AKP’nin bu düflüncemize itibar edip etmemesi kendilerinin

bilece¤i bir fleydir.

39 AKP milletvekilinin kapatma davas›n›n sonuçlanmas›na

kadar kenarda beklemelerini kabul edilemez bir düflünce olarak

görenlerin, hukuki sürecin kapatma ile sonuçlanmas› halinde

kapat›lan bir siyasi partinin devam› niteli¤inde yeni bir parti ku-

rulmas›nda karfl›laflacaklar› sorunlar› düflünmeleri asgari basire-

tin icab›d›r.

AKP yöneticilerinin her fleyi yakarak ve y›karak, demokra-

siyi tehlikeye atarak topluca tasfiye olma yolunu seçmeleri ken-

di tercihleri olacakt›r.

Bizim endifle ve telafl›m›z, AKP’nin parçalanmas› ve Bafl-

bakan Erdo¤an’›n kurban edilmesi de¤il, demokratik rejimin

gelece¤inin kurtar›lmas›d›r.

• Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davas›n›n hiçbir d›fl

müdahaleye maruz b›rak›lmadan kendi mecras›nda biran önce

sonuçlanmas›, Türkiye’nin önünü görebilmesi bak›m›ndan bü-

yük önem tafl›maktad›r.

√ Yarg› sürecinde hukuk kurallar› içinde nas›l hareket ede-

ce¤ine karar verecek olan AKP’dir.
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√ AKP’nin bu süreçle paranoyalar›n esiri olmamas› ve ci-
hat psikolojisi ve anlay›fl›yla hareket etmemesi kendisi aç›s›n-
dan yararl› olabilecektir.

• Kapatma davas› ne flekilde sonuçlan›rsa sonuçlans›n,
AKP kapat›ls›n veya kapat›lmas›n, Türkiye’de yeni bir dönem
aç›lacakt›r.

√ Herkes bu yeni dönemi iyi okumal› ve anlamal› ve ken-
disini buna flimdiden haz›rlamal›d›r.

√ Milliyetçi Hareket, demokratik meflruiyet ve siyasi so-
rumluluk anlay›flla, gerginliklerin taraf› olmadan Türkiye’nin te-
mel sorunlar›n› makul ve meflru çözümlere kavuflturma irade-
siyle buna haz›rd›r. 

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yor, sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,
Türkiye ve Türk Dünyas› son zamanlarda yaflad›¤› sosyal,

siyasal ve ekonomik buhranlar›n yan› s›ra, geçti¤imiz haftalar

içinde üç de¤erli insan› kaybetmenin üzüntüsünü yaflamaktad›r.

Türk Sanat Müzi¤imizin unutulmaz bestekâr› Avni An›l,
hepimizin flark›s›n› yürekten duyarak söyledi¤i “Türkiyem” flii-

rinin flairi, yazar ve düflünür, Türkiye sevdal›s› dava arkadafl›m›z

ve mümtaz insan Dilaver Cebeci ile Türk Dünyas›n›n büyük

yazar›, K›rg›z kardefllerimizin övünç kayna¤› Cengiz Aytma-
tov vefat etmifltir.

Bu vesile ile Türk kültür ve düflünce hayat›na yapt›klar› bü-

yük katk›lar nedeniyle merhum yazar ve sanatkârlar›m›za Ce-

nab-› Allah’tan rahmet, aziz milletimize bafl sa¤l›¤› diliyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Yüksek ö¤renim görecek adaylar› belirleyecek olan Ö¤ren-

ci Seçme S›nav› geçti¤imiz Pazar günü yap›lm›flt›r. Bu s›nava

birbuçuk milyonu aflk›n evlad›m›z kat›lm›flt›r.

Uzun ve masrafl› bir özel dershane s›k›nt›s›ndan sonra üni-

versite girifl s›nav›na kat›lan gençlerimiz, bu maratonun ilk afla-

mas›n› tamamlam›fllard›r.

2008-2009 ö¤retim y›l›nda üniversite kontenjanlar› 42 bin

düzeyinde artt›r›lm›fl olmas›na ra¤men bu y›l da bir milyona ya-

k›n gencimiz Üniversiteye girme imkan›ndan mahrum kalacakt›r.

Bu durum, Türkiye’nin kanayan bir yaras›d›r.

Bildi¤iniz gibi, bir ülkenin beyin gücünü oluflturacak nesil-

lerin eflit ve adil flartlarda yetifltirilmesi ve bilimsel rekabet orta-

m›nda en iyilerinin seçilmesi do¤ru ve makul olan bir yaklafl›m-

d›r. Buna kimsenin itiraz›n›n olmas› elbette düflünülemez.

Ancak bugünkü flekliyle yüksek ö¤retim kurumlar›na seçim

için yap›lan s›nav›n yak›n gelecekte devam›n›n en az›ndan fizik-

sel imkânlarla mümkün olmayaca¤› bir noktaya dayanm›fl bu-

lunuyoruz.

Yaln›zca bu y›l, e¤itimde süre de¤iflikli¤i nedeniyle say›lar›

azalm›fl olan adaylara ra¤men, kat›l›m›n bir buçuk milyonu afl-

m›fl oldu¤u, s›nav›n 5 bin 200 binada, 81 bin 138 salonda ve

binlerce gözlemcinin huzurunda yap›ld›¤› düflünülürse, bu yükü

ülkemizin daha fazla kald›rmas› söz konusu olmayacakt›r.
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Y›llarca süren bir e¤itimin sonucunu yaln›zca üç saat süren

s›nava ba¤lamak ise e¤itimin anlam›na da hedefine de uygun

bir yaklafl›m de¤ildir.

Türkiye bu soruna mutlaka el atmak ve bir çözüm bulmak

mecburiyetindedir. 

Say›n Baflbakan’›n bir konuflmas›nda, bu s›nav sistemine

ve bu sistemin yaratt›¤› dershane kültürüne olan elefltirilerini ilk

bak›flta hakl› bulmak mümkündür.

Bu konuda, tafllar› tamamen devirmeden ve sistemi bir

kaosa sürüklemeden yap›lacak kapsaml› ve planl› bir de¤iflim

ve dönüflüm sürecine Milliyetçi Hareket Partisi, muhalefet ola-

rak destek vermeye haz›rd›r.

Ancak burada tuhaf olan durum, Say›n Baflbakan’›n iktida-

r› ile geçen y›llarda, tam alt› s›nav›n yap›lm›fl olmas› ve kendi-

sinin bu gerçe¤i alt›nc›s›nda hat›rlam›fl bulunmas›d›r.

Alt› y›ld›r tek bafl›na iktidar olan AKP, kapsaml› bir e¤itim

reformunu gündemine almam›fl, bu ma¤duriyeti giderecek hiç-

bir somut ad›m atmam›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an bunlar› kamuoyu ile paylaflmadan ön-

ce, dershane destekli e¤itimden, dershane temelli bir e¤itime

kay›fl›n nedenlerini, Milli E¤itim Bakan›’ndan sormal› ve soru-

nun sorumlulu¤unu öncelikle kendi icraat›nda aramal›d›r.

Alt› y›la yak›n bir süredir Baflbakanl›k koltu¤unda oturan

bir siyasetçinin, bu durumun garabet oldu¤unu söylemesi, bafl-

l› bafl›na bir garabettir.
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Baflbakan Erdo¤an, de¤ifltirmek durumunda oldu¤u sistemi

sadece flikayet etmekte ve hükümet makam›n› yak›nma kap›s›

haline getirmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, yüksek ö¤renime ö¤renci kazan-

d›rma ve yetifltirme konusunu yaln›zca bir s›nav ve dershane

sorunu olarak de¤il, bafll› bafl›na bir ülkenin kalk›nma dinami¤i

ve insan kazanma sistemi olarak yorumlamaktad›r.

Geçti¤imiz on y›llar içerisinde üniversite s›nav sisteminin

yanl›fllar›ndan beslenen ve büyüyen bir “üniversiteye haz›rl›k

sektörünün” varl›¤› her ailenin yaflad›¤› ve bildi¤i bir gerçektir.

Bunlar› kald›rmakla tehdit etmek veya bir s›nav ertesinde

veli ve ö¤rencilerin gönlünü hofl tutmak için kald›rmay› teklif

etmek ucuz bir siyasi yaklafl›m olacakt›r.

Bu konuda sadece dershanelerin kapat›lmas›yla s›n›rl› ol-

mayacak, Üniversite girifl s›nav›n› da kald›racak köklü ve kap-

saml› bir e¤itim reformu kaç›n›lmazd›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki somut projesi, son

Seçim Beyannamemizde ayr›nt›l› olarak ortaya konulmufltur.

Dershanelerin özel okullara dönüflmesinin teflvik edilmesi-

ni, üniversiteleri girifl s›nav›n›n kald›r›lmas› ve orta ö¤retimin,

s›navs›z üniversite sistemine geçifli sa¤layan bir yap›ya kavufltu-

rulmas›n› öngören kapsaml› reform projemizin esaslar›n› bu

vesileyle hat›rlatmak isterim.
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Milliyetçi Hareket’in iktidar›nda;

√ S›nav sistemleri örgün e¤itim programlar›na paralel hale

getirilecek, dershanelerin, ilk ve orta ö¤retim kurumlar›n›n ifl-

levlerini üstlenmesini önlenecek, vatandafllar›n bu yöndeki

ma¤duriyetleri giderilecektir. Dershanelerin özel okullara dö-

nüflmesi teflvik edilecektir.

√ Orta ö¤retim, program türünü esas alan, yatay ve dikey

geçifllere imkan veren, ça¤dafl bir rehberlik ve yönlendirme hiz-

metiyle s›navs›z üniversite sistemine etkin geçifl sa¤layan yap›-

ya kavuflturulacakt›r.

√ Üniversite girifl s›nav› kald›r›lacak, bunun yerine ilkö¤re-

tim ve orta ö¤retimde etkili bir yönlendirmeye ba¤l› olarak, uy-

gulanacak müfredat ile orta ö¤retim baflar›s›n› ve orta ö¤retim

sonunda yap›lacak “Olgunlaflma s›nav›n›” esas alan ve f›rsat

eflitli¤ini gözeten üniversiteye geçifl sistemi uygulamaya konu-

lacakt›r.

Bu yolla, hayatlar›n› bu sektörden kazanan yüzbinlerce e¤i-

tim kadrosunun da ma¤dur olmas› önlenecek ve birikimlerin-

den Milli E¤itim Sistemi içerisinde yararlanmak mümkün hale

gelecektir.

Bugün, bu tekliflerimizin hakl›l›¤› bir kez daha ortaya ç›k-

m›flt›r. Bu önerilerimiz do¤rultusunda yap›lacak giriflimlere ve

tekliflere haz›rl›kl› ve aç›k oldu¤umuzu duyurmak istiyorum.
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Huzurunuzda, s›nava giren bütün geçlerimize baflar›lar dili-

yor, sonuçlar›n kendileri ve aileleri baflta olmak üzere, aziz mil-

letimizin gelece¤inde hay›rl› sonuçlar ortaya ç›karmas›n› te-

menni ediyorum.

Muhterem Arkadafllar›m,
Bugün Türkiye k›r›lgan siyasal bir fay hatt›n›n üzerinde,

çok cepheli ve çetin bir iktidar mücadelesinin içinde k›vran-

makta ve h›rpalanmaktad›r. 

‹ktidar partisinin sorumsuz ve seviyesiz uygulamalar›yla si-

yaset bir kör dü¤üflü halini alm›fl, bu kaosa ana muhalefetin de

kat›l›m›yla keskin bir toplumsal kutuplaflma maalesef uzlaflma

ve iflbirli¤ini kilitlemifltir.

Her anlamda husumet ve kinin istikametinde yorulan ülke-

mizin bugünü ve yar›n› gerçek anlamda kayg› verici bir hale

gelmifltir.

Rakip siyasi fikirlerin, farkl› sosyal isteklerin, rekabet eden

ihtiyaçlar›n ve çat›flan ç›karlar›n karmafl›kl›¤› alt›nda toplum ve

devlet hayat› ifllevini kaybetmifl, tam anlam›yla bunal›m hali hâ-

kim olmufltur.

Bugün siyasetin; kurallar›n yap›lmas›na, korunmas›na ve

de¤ifltirilmesine yönelik yollar› t›kanm›flt›r. 

Bu itibarla milletimiz bir çözümsüzlük girdab›na mahkûm

edilmifl, de¤erler üzerinden insafs›zca ayr›flt›r›lm›flt›r. 
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Baflbakan Erdo¤an ve yandafllar› kiflisel ihtiraslar›n› millete

hizmet iddias›yla ve ideolojik önyarg›larla örtmenin kurnazl›¤›y-

la milletimizi aldatm›fl ve oyalam›flt›r.

Kamu görevlilerinin özel hayatlar›n›n iffla edildi¤i, özel an-

lamlar ç›kart›larak kuflkular›n hâkim k›l›nmak istendi¤i bir or-

tamda en çok ihtiyac›m›z olan karfl›l›kl› güven de yok olmak

üzeredir.

‹nsanlar›n izlenerek bunlardan komplolar ç›kart›lmaya çal›-

fl›lmas› toplumun her kesimini derin bir güven bunal›m›n›n içi-

ne itmektedir.

Art›k Türkiye, tek bafl›na iktidar iddias›ndaki Adalet ve Kal-

k›nma Partisi’nin yönetim ve kontrolünden tamamen ç›km›fl,

karalay›c› kampanya sahipleri ile karanl›k odaklar Türkiye gün-

demini belirlemeye bafllam›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n “Ankara’daki karanl›k senaryolarda

biz yokuz” aç›klamas›, ülke yönetiminden sorumlu bir hüküme-

tin sürüklendi¤i çaresizli¤in ilk a¤›zdan itiraf›d›r.

Bu sözler hükümetin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaya-

ca¤› gibi, hükümetin geliflmelerden habersiz olaca¤› anlam›na

da gelmeyecektir. 

Say›n Baflbakan; varl›¤›n› ikrar etti¤i karanl›k senaryolar›n

önlenmesi için hükümetinin ne yapt›¤›n› ve hangi tedbirleri al-

d›¤›n› aç›klamak zorundad›r.
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Anlafl›lan odur ki, kurumlarla kavgal›, milletle mesafeli, mil-

li de¤erle tart›flmal› olan siyasi otorite, kaybetmeye bafllad›¤› ik-

tidar olma niteli¤ini skandallar ve komplolar üzerinden siyaset

yaparak sürdürme çabas›ndad›r.

Bu anlay›fl, siyaseti çözüm ve de¤er üretemez bir noktaya

s›k›flt›rm›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an, karanl›k komplo teorileri aras›nda “ta-

raf de¤iliz” diyerek sebebi oldu¤u kaostan s›yr›lmaya çal›flaca-

¤›na, girdi¤i ç›kmaz soka¤›n k›lavuzlu¤unu sab›k siyasi anlay›-

fl›nda, kusurlu hükümet etme tavr›nda aramal›d›r.

Ancak geliflmeler bu yönde bir umut olmad›¤›n› göster-

mektedir. Siyasi iktidar›n baflrolü oynad›¤› bu itiflmenin ve çe-

kiflmenin a¤›r sonuçlar›n›n devletin her kurumunu ve toplumun

her kesimini derinden etkileyece¤i flimdiden belli olmufltur.

AKP iktidar›, giderek kaybetmeye bafllad›¤› meflruiyetinin

bedelini, yükselen faiz, artan enflasyon ve kronikleflen yoksul-

luk olarak, açl›kla bo¤uflan vatandafllar›m›za ödetmeye haz›r-

lanmaktad›r.

Baflka yerlerde ve mecralarda sorumlu aramaya gerek

yoktur. 

Bu ortamda bile “Türkiye’yi bir kaostan ç›kard›k, emniye-

te kavuflturduk, güven ve istikrar› yakalad›k.” diyebilecek kadar

sa¤duyusunu kaybeden Baflbakan Erdo¤an, bugün yaflad›¤›m›z
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siyasi, ekonomik, toplumsal darbo¤az›n öncelikli sorumlusu ve

sebebidir.

Say›n Baflbakan da art›k bu gerçe¤in fark›na varm›fl, parti-

sinde muhtemel bir çözülmeyi durdurmak için ifli art›k tehdit

boyutlar›na vard›rm›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n yanl›fl makas de¤ifltirerek, yanl›fl

yöne yol verdi¤i partisini terke haz›rlananlara yönelik “Trenden

inen bir daha binemez” uyar›s›, kendi siyasi çizgisindeki “aktar-

mal›” yolculu¤un dramatik bir tekrar›na iflaret etmektedir.

Dün, devrilen treni terk ederek siyasete bafllayanlar, bugün

kendi devirdikleri trenden kaçmak isteyenleri engellemek için

yol ve yöntemler aramaya bafllam›fllard›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
‹ktidar partisine mensup milletvekillerine kadar yans›yan

umutsuzluk hali partilerinin kapat›laca¤›na dair beklentileri art-

t›rm›fl görünmektedir. Bunun yans›mas› olarak Adalet ve Kal-

k›nma Partisi kolektif karar alma ve onlar› uygulayabilme özel-

li¤ini kaybetmek üzeredir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapat›lma davas› sonuçla-

nana kadar Meclisi tatile ç›karmama yönündeki giriflimi bu pa-

nik halinin aç›k bir iflareti olmufltur.

Baflbakan Erdo¤an, bu yaklafl›m› ile milletvekillerine olan

güvenini tamamen kaybetti¤ini ortaya koymakta ve ara istas-

257



yonlarda ineceklere engel olmak için treni tam h›zla sürmeye

çal›flmaktad›r. 

Say›n Baflbakan’›n yaklafl›m›na göre ise seyir halindeki

AKP treninden atlayacak olanlar›n ak›betlerinden ise kendileri

sorumlu olacakt›r.

Kapat›lma davas› sonuçlanana kadar meclisin tatile ç›kar›l-

mamas› yönündeki AKP giriflimi bir seçim haz›rl›¤› olarak da

yorumlanmal›d›r.

Milliyetçi Hareket olarak, siyasi geçmiflimizde millete git-

mekten, siyasi rakiplerimizle sand›kta hesaplaflmaktan hiç bir

zaman kaçmad›¤›m›z bilinen bir gerçektir. 

Bundan sonra da ayn› tutumumuzu koruyaca¤›m›z› ve el-

bette ki bunu milletimizin önünü açan bir demokratik f›rsat ola-

rak görece¤imizi bu vesileyle hat›rlatmak isterim.

Ancak, henüz üzerinden bir y›l bile geçmeden tekrarlanma-

s› halinde yap›lacak bir seçimin siyaseten ülkemize ne kazand›-

raca¤›n› veya neleri kaybettirece¤inin tahlili mutlaka iyi yap›l-

mal›d›r. 

Bununla birlikte, birkaç ay sonras›ndaki ak›beti bile belirsiz

olan bir hükümetin ülkeyi yönetebilmesi, bürokrasiyi iflletebil-

mesi, uluslararas› iliflkileri sürdürmesinin ne kadar mümkün

olaca¤› da ayr›ca analiz edilmelidir.

Meflruiyeti mahkeme taraf›ndan, kal›c›l›¤› siyaset aç›s›ndan

sorgulanan bir hükümetin alaca¤› kararlar›n isabeti ve geçerli-

li¤i de baflka bir tart›flma konusu olacakt›r.
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Bu derece a¤›r bir siyasi krizin toplumsal izdüflümünde; ya-

sama ifllevinin anlams›z, yürütmenin felç, yarg›n›n ise adil ve

güvenilir olmaktan ç›kaca¤›n› bilmek için kâhin olmaya gerek

yoktur.

Ve maalesef, bu marazi halin, a¤›r faturas›n›, daha çok aç-

l›k, daha fazla yoksulluk olarak aziz milletimiz ödemek zorunda

kalacakt›r.

‹çinden s›yr›lmaya çal›flt›¤› gerginliklerin bir numaral› aktö-

rü olan Baflbakan Erdo¤an ise sonu gelmez tart›flmalar›n ve ka-

ranl›k senaryolar›n içinde; sanal tehditlerin ortas›nda öncelikle

kendisini kurtarman›n yollar›n› aramaktad›r.

“Bizim, gayemiz her zaman milletimizin gelirini, ülkemizin

itibar›n› art›rmak oldu.” diyen Baflbakan’›n “velev ki” bu niyeti

do¤ru bile olsa, buna ne kadar ulaflabilmifl, vatandafl›m›za ne

kazand›rm›flt›r?

“Gölgelerin üstüne geldi¤i en s›k›fl›k, en zor zamanlarda

güneflin do¤ufluna binlerce kez flahit oldu¤u”nu söyleyen Say›n

Baflbakan, milletimize do¤an günefli s›¤ ve istismarc› siyaseti ile

gölgeledi¤ini ne zaman görecektir?

Muhterem Milletvekilleri,

Bu zincirleme etkilerin a¤›r tahribat›n›n demokratik rejime

tehdit boyutlar›na ulaflmas›n›n önlenmesinde iktidar ve muha-
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lefetiyle herkesin hassasiyet göstermesi, siyaset kurumunun or-

tak sorumlulu¤u olarak görülmelidir.

√ Ana muhalefet partisi bu sorumluluktan muaf olmad›¤›

gibi bu konuda imtiyazl› bir konumda da de¤ildir.

√ Ana muhalefetin krizden ç›k›fl sürecine yap›c› bir katk›da

bulunmas› ve bu konuda üzerine düflen görevi, siyasi hesaplar›n

yan›lt›c› cazibesine kap›lmadan yerine getirmesi, demokratik re-

jime ba¤l›l›¤›n›n vazgeçilmez bir gere¤i olarak görülmelidir.

√ Herkesle küs ve kavgal› olmak, bütün diyalog kap›lar›n›

kapatmak, bu yöndeki çabalar› tart›flmadan ve düflünmeden

elinin tersiyle itmek, sorumlu muhalefet anlay›fl› ve demokrasi

inanc›yla ba¤daflt›r›lamayacakt›r.

√ Krizi körüklemenin ve bundan siyasi kazanç sa¤lamak

hesaplar›n›n, basiretli ve dürüst siyaset anlay›fl›na s›¤mayan bir

gaflet olaca¤› da kabul edilmelidir.

• Milliyetçi Hareket Partisi’nin normalleflme sürecinin
önünü açmak için gündeme getirdi¤i düflünceler karfl›s›nda, bi-

zim önce demokrasi ve rejimi düflünmemiz gerekti¤ini söyle-

yen ana muhalefet liderinin mant›¤›n› ve tutumunu anlamak bu

bak›mdan kolay olmamaktad›r.

√ MHP’nin rejimi ve demokrasiyi korumak için dile getir-

di¤i görüflleri, bunlar›n muhatab› olan AKP’nin reddetmesi an-

lafl›l›r bir durumdur.

√ Ancak, bunlara demokrasi ve rejim ad›na ana muhalefet

taraf›ndan da karfl› ç›k›lmas›n›n ve MHP’ye haks›z ithamlarda
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bulunulmas›n›n anlafl›labilir ve kabul edilebilir bir durum olma-

d›¤› ortadad›r.

• Türkiye’yi germek, bunu siyasi ranta dönüfltürmek kim-

seye kal›c› ve muteber bir kazanç sa¤lamayacak, böyle bir ka-

zanc›n da kimseye yarar› olmayacakt›r.

• Bugünkü krizin iki mimar› olan AKP ve CHP’nin çat›flma

ve kavga üzerine kurulmufl gerginlik stratejilerini gözden geçir-

meleri ve rejim ve demokrasi ortak paydas› üzerinde bulufla-

caklar› bir diyalog sürecini bafllatmalar› Türkiye’nin hayr›nad›r.

Böyle bir yumuflama ortam›n›n estirece¤i “bahar havas›”

gerilen siyasetin ve a¤›rlaflan krizin normalleflme sürecine so-

kulmas› için büyük önem tafl›maktad›r.

√ Demokrasinin, bugünkü kriz ortam›nda ray›ndan ç›kma-

mas›, ara rejim heveslilerinin bu yöndeki çabalar›n›n bofla ç›ka-

r›lmas›, rejimin gelece¤i aç›s›ndan hepimiz için bir demokrasi

s›nav› olacakt›r.

• Türk milleti ana muhalefet partisinin de bu s›navdan na-

s›l ç›kaca¤›n› büyük bir dikkatle izlemektedir.

√ Aziz milletimizin bu konuda bir hayal k›r›kl›¤› yaflamama-

s› en büyük temennimizdir.

Demokrasinin enkaz› üzerinden siyasi ikbal hesab› yap-

mak, kimseye fleref ve itibar kazand›rmayacakt›r.
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De¤erli Milletvekilleri,

Konuflmam›n bu bölümünde özellikle çal›flanlar›m›z›n ve

emeklilerimizin katlan›lamaz hale gelen geçim sorunlar› hak-

k›ndaki görüfl ve düflüncelerimi huzurlar›n›zda sizlerle ve aziz

milletimizle paylaflmak istiyorum.

Her alanda oldu¤u gibi geçim kayg›lar› derinleflmekte, so-

runlar› her geçen gün büyüyerek gündelik hayat›n devam›n›

imkâns›z hale getirmektedir.

Gelir da¤›l›m›ndaki bozukluk ve adaletsizli¤in neden oldu¤u

çaresizlik ve gerilim endifle verici seviyelere ulaflm›flt›r.

Nüfusumuzun, toplam gelirden en az pay› alan yüzde

20’lik bölümüyle, en çok pay› alan yüzde 20’lik grubu aras›n-

daki gelir uçurumu maalesef sekiz kata ç›km›flt›r.

AKP hükümetinin befl buçuk y›ll›k idaresinin getirdi¤i bu-

günkü tablonun sonucu, resmi rakamlarla bile 13 milyona yak-

laflan yoksul ve 600 bine ulaflan aç insand›r.

Bir yanda yabanc› sermayedara özel itibar gösteren ve ke-

fil olan, öte yanda dar gelirliyi küçümseyen, hakir gören Bafl-

bakan Erdo¤an’›n yönetiminde, art›k çal›flanlar yoksulluk ve aç-

l›k s›n›r›nda yaflamaya bafllam›fllard›r.

Kamuoyuna yans›yan son verilere göre, asgari ücretin brüt

630 YTL oldu¤u, memurlar›m›z›n ortalama 850 YTL ald›¤› ül-

kemizde, yoksulluk s›n›r› 1300 YTL’ye yaklaflm›flt›r.
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Açl›k s›n›r›n›n da 1000 YTL’ye yaklaflt›¤› düflünülürse, mil-

yonlarca dar gelirli, memur, iflçi, emeklinin açl›k tehlikesi ile

yüz yüze bir yaflam mücadelesi verdi¤i görülebilecektir.

Zorunlu tüketim harcamalar›ndaki art›fllar memur maaflla-

r›n› aflm›fl ve y›l›n ilk 5 ayl›k döneminde 344 bin memur daha

açl›k s›n›r›n›n alt›na düflmüfltür.

Hesaplamalara göre dört kiflilik çekirdek bir ailenin asgari

geçimini sa¤lamas› için gerekli miktar ayl›k 2500 YTL’yi geç-

mifltir.

Bugün etraf›m›zda bu rakama hiçbir zaman ulaflmad›¤›n›

ve ulaflamayaca¤›n› bildi¤imiz milyonlarca ailenin varl›¤› düflü-

nülürse, vatandafllar›m›z›n ve özellikle sabit gelirlilerin nas›l bir

ma¤duriyet içinde ç›rp›nd›¤› daha iyi anlafl›labilecektir.

Dört kiflilik bir memur ve iflçi ailesinin;

• Asgari bir hayat sürdürmek amac›yla ihtiyac› olan g›da

maddelerini karfl›lamak için ayda yaklafl›k 600 YTL’ye,

• Bar›nma ve iskân için özellikle büyük kentlerde vasat

konutlarda 500 YTL’ye,

• E¤itim, giyim ve ulafl›m için ise ayda yaklafl›k 300

YTL’ye ihtiyaç duyaca¤›na göre, eline geçen para ile insanca

bir hayat› sürdürmesini beklemek, ancak AKP zihniyetinin al-

datmas› ile mümkün olabilecektir.

Endifle verici bir durum olarak bugün açl›k s›n›r›n›n alt›nda

olan memur say›s› 1 milyon 37 bin 343’e ulaflm›flt›r.
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Daha 2007 y›l›n›n Aral›k ay›nda memurlar›n yüzde 28,4’ü

açl›k s›n›r›n›n alt›nda maafl al›rken, flimdi memurlar›n yüzde

42,5’i açl›k s›n›r›nda yaflamaya bafllam›flt›r.

Yaln›zca g›da için ihtiyaç duyulan harcama bedelinin bile

bir memurun veya iflçinin maafl›n›n yar›s›n› cebinden götürdü-

¤ü dikkate al›nd›¤›nda sabit ve dar gelirlinin vahim durumu bü-

tün berrakl›¤› ile ortaya ç›kacakt›r.

Bugün memurlar›m›z›n ve iflçilerimizin önemli bir bölümü

o denli yoksuldur ki ald›klar› maafl›n yar›s› ancak kar›nlar›n› do-

yurmaktad›r. 

Artan g›da fiyatlar› ve kira, yoksul çal›flanlar›m›z›n harca-

malar›n›n neredeyse yüzde 90’n›na ulaflm›fl, son aylarda yük-

selen enflasyon zorunlu giderleri katmerlefltirmifltir.

Kimimizin kardefli, kimimin akrabas›, kimimizin babas›

olan bu milyonlar›n, iktidar zihniyeti taraf›ndan hala görmez-

den gelinmesi ise tam anlam›yla siyasi bir gaflet örne¤idir. 

Bilindi¤i üzere beklenen enflasyon üzerinden verilen me-

mur maafllar›na yap›lan zam oran›, hükümetin bir türlü art›fl›n›

durduramad›¤› enflasyon nedeniyle yetersiz kalm›fl ve çal›flan-

lar aleyhine bir durum do¤mufltur.

Artan enflasyon nedeniyle fiubat ay›ndan itibaren, maaflla-

r›n azalmas› telafi edilmedi¤i takdirde, reel olarak vatandafllar›-

m›z›n zaten düflük olan sat›n alma güçleri ciddi oranda zay›fla-

yacakt›r. 
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Y›lbafl›ndan itibaren yüzde 2 zam yap›lan memur maaflla-

r›na y›l›n ilk alt› ay›nda oluflan enflasyondan kaynakl› fark›n,

Temmuzda ek zam olarak maafllara yans›t›laca¤› ilgili bakan ta-

raf›ndan aç›klanm›flt›r.

Buna ra¤men konuflulan ve muhtemel zam oran›n›n bizce

tatmin edici olmas› söz konusu de¤ildir.

Nitekim May›s ay› rakamlar›n›n aç›klanmas›yla birlikte, iki

haneye ulaflan enflasyon ile çal›flanlar›m›z›n, emeklilerimizin

gelirlerindeki erime had safhaya ulaflm›flt›r.

Y›l›n ilk 5 ay›nda enflasyon %6,38 oran›nda gerçekleflmifl

ve y›ll›k hedeften flimdiden %60 oran›nda uzaklafl›lm›flt›r. 

Y›ll›k enflasyonun %10,74’e yükseldi¤i, ayr›ca iç ve d›fl ge-

liflmelerin 2008 y›l› enflasyonunu daha da art›raca¤› tahmin

edilmektedir.

Hükümet, Merkez Bankas›yla birlikte; 2009, 2010 ve

2011 y›llar›na ait enflasyon hedeflerini yukar› yönlü revize

ederken, 2008 y›l› enflasyon hedefini de¤ifltirmemifltir.

AKP’nin; çal›flanlara verece¤i enflasyon fark›n› düflük tutmak

için 2008 y›l› enflasyon hedefini hala %4 olarak ›srarla sürdür-

dü¤ü anlafl›lmaktad›r.

Bu durum, yetersiz beslenen, giyinen, bar›nan bütün çal›-

flanlar›m›z›n ve emeklilerimizin, yükselen enflasyon alt›nda bir

kez daha ezilmesine ve yoksullu¤un her geçen sene artarak

kronikleflmesine yol açacakt›r.
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Etin, sütün unutuldu¤u sofralar›m›zda; temel g›da maddele-

ri olan hububat ve bakliyattaki art›fllarla birlikte art›k dayan›l-

maz bir noktaya gelen feryatlar, flimdi kendilerini iflitecek ku-

lak, görecek göz, cevap verecek yetkili a¤›z aramaktad›r.

Kendi siyasi gelece¤inin kayg›s›na düflmüfl AKP’nin ise bu

ça¤r›lar› ve bu ç›¤l›klar› iflitecek durumu da yoktur, niyeti de bu-

lunmamaktad›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Çal›flan memur ve iflçimizin vahim durumu mutlaka hepi-

mize bir fikir vermifltir. Çal›flan›ndan çok daha az maafl alan

emeklinin durumunu ise sizlere izah etmenin ne derece utanç

verici oldu¤unu belirtmek istiyorum.

Y›llarca bir yanda geçimini sa¤lamak, di¤er yanda memle-

ket hizmetine katk› vermek için ömür tüketmifl emeklilerimizin

durumlar›n›, medyaya kadar yans›yan maafl s›ralar›nda, ucuz

ekmek almak için sabah›n erken saatlerinde girilen kuyruklar-

da, toplu tafl›ma ücreti vermemek için yürünen uzun yollarda

görmek mümkündür.

2002 y›l›nda 5 milyon 888 bin 418 olan emekli say›s›,

yüzde 42,8 art›flla 2008 y›l›nda 8 milyon 410 bin 766 kifliye

ulaflm›flt›r. Bu durum, her dokuz kifliden birinin emekli olarak

hayat›n› devam ettirdi¤ini göstermektedir.

Hayat pahal›l›¤›n›n bu denli artt›¤› bir zamanda; milyonlar-

ca emeklimizin en temel ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›layaca¤›n›, ele



güne muhtaç olmadan huzur içinde bir hayat› nas›l tamamlaya-

ca¤›n› Baflbakan Erdo¤an ve hükümeti aç›klamak zorundad›r.

Zaten çal›fl›rken de yetmeyen kazançlar›n›n yan› s›ra bir

türlü mal sahibi olamad›klar› konut ihtiyaçlar› da düflünülürse,

birçok emeklimiz umutsuz ve mutsuz bir halde; hayat›n›n geri

kalan›nda ek bir ifl bulman›n mücadelesini vermektedir.

Kabul edilebilir bir yaflam standard›ndan tamamen uzak

olan emekli vatandafllar›m›z›n mutfaklar›ndaki tencere kayna-

mamakta, sofralar›ndaki ekmek her geçen gün azalmaktad›r. 

Yeri gelmiflken bir hususun alt›n› çizmek istiyorum: Bilindi-

¤i üzere, 1 milyon 216 bin 350 yafll› ve engelli vatandafllar›m›-

za Ziraat Bankas› arac›l›¤›yla ayl›klar› ödenirken, Haziran ay›

itibariyle art›k bu ödemeler PTT Bank flubeleri arac›l›¤›yla ger-

çekleflmeye bafllam›flt›r.

Bu bizim aç›m›zdan olumlu bir geliflmedir. Beklentimiz

bundan sonra; 70 yafl üzerinde bulunan ve özrü yüzde 70’in

üzerinde olan vatandafllar›m›z›n ikametlerinde maafl almalar›-

n›n sa¤lanmas›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konunun takipçisi ola-

ca¤›m›z› bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Muhterem milletvekilleri,
Memurlar›m›z›n ma¤duriyetine neden olan bir baflka konu

ise yaflanan AKP kadrolaflmas›n›n bürokrasi üzerindeki tahri-

bat› ile çal›flanlar›m›z›n üzerindeki a¤›r bask›s›d›r.
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Hükümet olmay› devleti ele geçirme olarak görme al›flkan-
l›¤›ndan bir türlü kurtulamayan AKP zihniyeti, ilk iktidar y›lla-
r›ndan bugüne kadar yo¤un bir kadrolaflma ile yandafllar›na
devlet imkânlar›n› peflkefl çekmeyi piflkince sürdürmüfltür.

2002 y›l›ndan bu tarafa; hiçbir etik kayg› duyulmadan sür-
dürülen kadrolaflman›n sonucunda, bir yandan niteliksiz flah›s-
lar devlet kadrolar›na doldurulmufltur.

Di¤er taraftan ise siyasi görüflleri uymad›¤› zann›yla ve
haks›z gerekçelerle binlerce memur ve bürokrat yerinden ve
görevinden uzaklaflt›r›lm›flt›r.

Yasal yollara baflvuranlar ise yine yasal ve meflru k›l›flar
aras›nda istifaya zorlanm›fl ya da zor flartlara katlanmaya mec-
bur edilmifltir.

AKP ile geçen befl buçuk y›ll›k dönem, baflka kötü nam ve
eserlerinin yan› s›ra mutlaka memur k›y›mlar›n›n ç›¤ gibi büyü-
dü¤ü, haks›zl›¤›n siyaset eliyle yap›ld›¤› bir dönem olarak an›la-
cak ve milletimiz taraf›ndan asla affedilmeyecektir.

Özellikle görevinden al›nanlar›n, milliyetçi fikirlere sahip
kifliler olmas›; AKP zihniyetinin siyasi DNA’s› hakk›ndaki yak-
lafl›mlar› do¤rular niteliktedir.

Fütursuzca ve insanl›k d›fl› yürütülen bask› ve dayatmalar
sonucunda ma¤dur edilen binlerce memurun bu dönem kadar
haks›zl›¤a u¤rad›¤› baflka bir zamana rastlanmam›flt›r.

Bir kez daha ve tekraren, buradan söylemek isterim ki:
- AKP iktidar›n›n bitmeyece¤i ve geçmeyece¤i yönünde

yanl›fl hesap yapanlar,
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- Türk milletine mensubiyetten onur duyan milliyetçileri ha-

fife alanlar,

Aziz milletimizin vermifl oldu¤u yetkiyi yanl›fl yorumlay›p

gemi az›ya alan ve “bizden-sizden” ayr›m› yaparak, kendi d›fl›n-

dakilere eziyet eden siyasi ve bürokratlar,

Unutmay›n›z ki; Milliyetçi Hareket bütün bunlar› not et-

mifltir.

Bugünden itibaren yanl›fltan dönünüz ve yapt›klar›n›z›n he-

sab›n› vermek için haz›r olunuz.

AKP’li yandafllar›n; vatan›n› ve milletini seven namuslu ça-

l›flanlar›m›za reva gördükleri uygulamalar›n bedelini ödeyecek-

lerini kararl›l›kla ifade ediyorum.

Milliyetçi Hareket konunun takipçisi olacak, memur ve bü-

rokrat k›y›m›, yapanlar›n yan›na asla kâr kalmayacakt›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Konuflmama, Türk Milli Futbol Tak›m›m›z›n hepimizi se-

vindiren baflar›s›n› dile getirerek son vermek istiyorum.

Galibiyete inanm›fl, birbirine kenetlenmifl millilerimizin bu

zaferi, zor günler geçirdi¤imiz flu günlerde ihtiyac›m›z olan

mutlulu¤u bize yaflatm›flt›r.

Baflar›lar›n›n devam›n› diliyor, hepinizi sayg›lar›mla selam-

l›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle, sevgi ve sayg›lar›mla selaml›-

yorum.

Siyasi gündemle ilgili de¤erlendirmemizi sizlerle paylaflaca-

¤›m konuflmama, yüz gününü geride b›rakt›¤›m›z siyasi kriz sü-

reci hakk›nda baz› tespitlerde bulunarak bafllamak istiyorum.

Yaflanan yüksek ateflli ve gerilimli kriz ortam›n›n tehlikeli

bir mecrada giderek a¤›rlaflmakta olmas›, Türkiye’ye çok ciddi

bir siyasi ve toplumsal fatura ç›karacakt›r.

Bu sürecin yönetilememesi ve kontrolden ç›kmak üzere ol-

mas›, gerginlikten yumuflamaya, kargafladan normalleflmeye

geçiflin önündeki en büyük engeldir.

Çözüm ve ç›k›fl yolu üretmek durumunda olanlar›n; bunun

yerine istikrars›zl›k kayna¤› haline gelmeleri ve siyasi ihtirasla-
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r›n ortak akl›n önüne geçmesi sonucu siyaset t›kanma noktas›-

na gelmifltir.

Sorumlu ve basiretli siyasetin yerini, küçük hesaplara daya-

l› bulan›k suda bal›k avlama siyaseti alm›flt›r.

Krizin kontrol alt›nda tutularak y›k›c› etkilerinin s›n›rland›-

r›lmas› ve ortak çabalarla normalleflme sürecinin flartlar›n›n ha-

z›rlanmas› yönünde bugüne kadar hiçbir somut ad›m at›lma-

m›flt›r.

Geliflmeleri bir seyirci gibi izlemekle yetinen Türkiye Büyük

Millet Meclisi, adeta kaderci bir anlay›flla bu konuda tam bir

atalet içine girmifltir.

Siyasi diyalog kanallar› aç›lamam›fl, demokratik rejimin ge-

lece¤i flahsi hesaplar›n ve ihtiraslar›n ipote¤i alt›na sokulmufltur.

Bu zor dönemin en az zararla atlat›lmas› için demokratik

rejimin gelece¤i ad›na bugüne kadar yapt›¤›m›z samimi uyar›

ve ça¤r›lar ne yaz›kt›r ki karfl›l›k bulamam›flt›r.

Gelinen bugünkü noktada, bu ç›kmaz›n afl›lmas› ve nor-

malleflme dönemine yumuflak geçiflin sa¤lanmas› çok güç hale

gelmifltir.

Bu yönde somut ad›mlar atmak için gereken siyasi irade ve

basireti gösterebilmek bak›m›ndan siyaset kurumunun baflar›l›

oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
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Say›n Milletvekilleri,
Türkiye bugün çok büyük tehlikelere aç›k, çok ciddi bir bu-

nal›mla karfl› karfl›yad›r.

Siyaset kurumu d›fl›ndaki sivil toplum kurulufllar›n›n krizden

ç›k›fl sürecine katk› da bulunmalar›, ancak do¤ru tespit ve tefl-

hislere dayal› bir de¤erlendirme yapmalar›na ba¤l› olacakt›r.

Bu yap›lmaks›z›n, siyaset sahnesinde yaflananlar›n ad› do¤-

ru konulmaks›z›n, bunlar› “kör dö¤üfl” olarak nitelendirmenin

ve sorumluluk aç›s›ndan muhataplar›n› aç›kça belirtmeden bir-

çok siyasetçinin vahim bir “ak›l tutulmas›” yaflad›¤›n› söyleye-

rek anonim ve toptanc› suçlamalarda bulunman›n, “fikri namus

ve vicdan tutulmas›” olaca¤› unutulmamal›d›r.

Bugün yaflananlar›n bafl sorumlusu olan Baflbakan’› ve hü-

kümetini adres göstermeden, muhatab› belirsiz ortalama suçla-

malarla sorumlulu¤u herkese seyyanen paylaflt›ran bir yakla-

fl›m, krizden ç›k›fla hiçbir katk›da bulunamayaca¤› gibi, bunun

ciddiye al›nmas› da herhalde beklenemeyecektir.

Bugüne kadar flahsi ve kurumsal ç›kar hesaplar›yla Türki-

ye’nin her alanda ad›m ad›m bir çöküntü ve kriz ortam›na sü-

rüklenmesine ses ç›karmayanlar›n flimdi yapmalar› gereken,

dürüst ve namuslu bir vicdan muhasebesidir.

Anayasa’n›n gerçek anlamda bir “Toplum Sözleflmesi Bel-

gesi” niteli¤inde olmas› için mümkün olabilecek en genifl uzlafl-

ma ile yenilenmesine Türkiye’nin ihtiyac› oldu¤u bir vak›ad›r.
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Ancak, böyle bir sürecin, siyasi istikrar›n bütün unsurlar›y-

la hüküm sürdü¤ü bir ortamda bafllat›labilece¤i de ayr›ca bir

gerçektir.

Bugün içinden geçti¤imiz kriz ortam›nda, kapsaml› Anaya-

sa de¤ifliklikleri için vazgeçilmez ön flart olan siyasi istikrardan

bahsedilemeyece¤i ortadad›r.

Hal böyle iken, siyasal ve toplumsal mutabakat› sa¤lamak

için ilk ad›m olarak, Anayasa de¤iflikli¤i önerisiyle ortaya ç›k-

mak ve bunun için ABD ve AB’den al›nan ve Türkiye’nin bün-

yesine yabanc› Konvansiyon modellerini tart›flmaya açmak, ol-

sa olsa “basiret ve öngörü tutulmas›” olarak görülecektir.

Türkiye’de Anayasa’n›n yenilenmesi sürecinin bafllat›lmas›

için oluflmas› gerekli flartlar ve bu süreci yürütmekle görevli ve

sorumlu devletin temel organ› bellidir.

Bu sürece Parlamento d›fl›nda meslek kurulufllar›, sivil top-

lum örgütleri ve akademik çevrelerin katk›da bulunmalar› da

do¤al ve gereklidir.

Ancak, bu konuda kurulufl amaçlar› ve faaliyet alanlar› d›-

fl›nda hiçbir kurum ve kuruluflun kendisine özel misyon biçme-

ye çal›flmas›n›n ve kendisini yasama erki yerine koymas›n›n

meflru bir temeli olmayaca¤› unutulmamal›d›r.
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De¤erli Milletvekilleri,

Türkiye’nin bugünkü kriz sarmal›ndan ç›kmas›, bu noktaya

sürüklenmesinde sorumlulu¤u olanlar›n krizi aflma ve normal-

leflme çabalar›na yap›c› katk› sa¤lamalar›na ve bu konuda ön-

cülük yapmalar›na ba¤l›d›r.

Bu yöndeki çabalar›n demokrasinin temel kurallar›n›n çiz-

di¤i çerçevenin içinde kalmas› ve rejimi zorlayacak aray›fllara

itibar edilmemesi önemlidir.

Bunun için bugünkü ç›kmaz›n en büyük sorumlusu olan

Baflbakan’›n, vakit çok geç olmadan, ülkesini ve milletini flahsi

ve parti hesaplar›n›n önünde tutan bir durum de¤erlendirmesi

yapmas› acil ihtiyaç haline gelmifltir.

Bu noktada, Baflbakan Erdo¤an flu temel gerçekleri unut-

mamal› ve rasyonel düflünme ve muhakeme kabiliyetini körel-

tecek hesap ve beklentilerin esiri olmamaya çal›flmal›d›r.

• Milli irade ile yarg›y› karfl› karfl›ya getirmek, d›fl bask› ile

yarg›y› etki alt›na almaya çal›flmak ve tetikçi bas›n arac›l›¤›yla

yürütülen yalan, karalama ve iftira kampanyalar›na dayal› psi-

kolojik savafl stratejisine bel ba¤lamak, baflta kendisi olmak

üzere, hiç kimseye bir yarar sa¤lamayacakt›r.

Baflbakan’›n bu süreçte sergiledi¤i profil; demokrasi, milli

irade ve rejim derdine de¤il, kendi derdine düflmüfl bir siyaset-

çinin görüntüsüdür.
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Baflbakan, Türkiye’nin gelece¤ini de¤il, kendi siyasi gele-

ce¤ini kurtarmak ve ne pahas›na olursa olsun dokunulmazl›k

z›rh›na bir flekilde tutunmak için ç›rp›nmaktad›r.

√ Bu u¤urda; Türkiye’yi, demokratik rejimi ve partisini fe-

da etmeye haz›rd›r.

√ Ba¤›ms›z aday olma aray›fllar›na girilmesinin arkas›nda,

kendini kurtarma psikolojisi yatmaktad›r.

√ Baflbakan’›n haz›r oldu¤unu söyledi¤i alternatif planlar›n

tümü, kendisini kurtarmay› amaçlamaktad›r.

√ Krizden ç›k›fl aray›fllar›nda kendisini kurtaracak dokunul-

mazl›k kap›s› yoksa, Baflbakan da bu çabalarda yoktur.

√ Baflbakan Erdo¤an bunun kendisine hay›r getirmeyece-

¤ini, demokrasi d›fl› zorlamalar›n Türkiye’ye büyük bir kötülük

olaca¤›n› art›k idrak etmelidir.

√ Bugünkü tehlikeli sürüklenifl karfl›s›nda, Türkiye’nin ihti-

yac› olan, Baflbakan’›n oyun plan› de¤il, demokrasinin kurtulufl

plan›d›r.

√ Bu bak›mdan bu gerçeklerin bilincine var›lmas›n›n kriz-

den ç›k›fl›n anahtar› olaca¤› çok iyi anlafl›lmal›d›r. 

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Konuflmamda dikkat çekti¤im bu görüfller, önümüzdeki

dönemin çok nazik ve karmafl›k bir süreç olabilece¤ini göster-

mektedir.
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Burada herkes çok dikkatli olmak ve rejimi tehlikeye atma-

mak için büyük bir sorumluluk anlay›fl›yla hareket etmek duru-

mundad›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, sürecin bafl›ndan itibaren bu an-

lay›fl› kendisine rehber edinerek bir dizi iyi niyetli ve samimi

önerisini kamuoyu ile ve muhataplar›yla paylaflm›flt›r.

Parlamento hukukuna sahip ç›k›lmas› için 340 milletvekili

ço¤unlu¤uyla tek bafl›na belirleyici olan AKP’nin makul ve

meflruiyet s›n›rlar› içinde kalacak düflüncelerini iyi niyetle de-

¤erlendirece¤imizi aç›klamam›z›n üzerinden ise iki hafta geç-

mifltir.

Meclisin hiçbir vesayeti kabul etmeyece¤ini, Meclis iradesi-

ne ipotek koyman›n milli iradeye tav›r almak oldu¤unu, Türki-

ye’nin sürüklenmek istendi¤i bu “yetki çat›flmas›” ortam›ndan

ç›kar›lmas› gerekti¤ini süslü kelimelerle ifade eden Baflbakan,

Meclis’in hangi somut ad›mlar› atmas› gerekti¤i konusunda ise

derin sessizli¤ini sürdürmektedir.

Baflbakan Erdo¤an esmifl ve gürlemifl, ancak bunun arka-

s›ndan tek damla ya¤mur gelmemifltir.

• ‹çi bofl bir milli irade edebiyat› yapan Baflbakan;

√ Kendi tan›m›yla kabul edilemez olan milli iradeye müda-

hale karfl›s›nda, 340 kiflilik Meclis ço¤unlu¤uyla ne yapaca¤›n›

aç›kta b›rakm›fl ve bu konuda somut ve kararl› bir tav›r alma ce-
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saretini gösteremeyerek milletin emanetinden ve bunun korun-

mas›ndan ne anlad›¤›n› bir kere daha gözler önüne sermifltir.

√ Böylesine ezik, ürkek ve f›rsatç› bir tutum sergileyen Bafl-

bakan’›n art›k bu konuda söyleyebilece¤i bir söz kalmam›flt›r.

• Kapatma davas› süreci sonuçlanmadan önce, normallefl-

me ortam›na yumuflak geçifl sa¤lamak amac›yla, siyasi yasak

istenen 39 AKP milletvekilinin d›fl›nda kalaca¤› bir modelle ye-

ni bir siyasi yap›lanmaya gidilmesi ve yeni bir hükümet kurul-

mas› önerimiz de demokrasi içerisinde k›sa vadede çözüm bul-

ma düflüncesinden mülhem olmufltur.

Baflbakan ve arkadafllar›n›n buna gösterdikleri asabi tepki,

durumun vahametini fark edemediklerini ve flah›slar› kurtar-

mak için rejimin gelece¤ini ipotek almak basiretsizli¤inin tesi-

rinde olduklar›n› ortaya koymufltur.

Türkiye’yi bekleyen çalkant›l› süreç hakk›nda de¤erlendir-

meler yapmak ve kamuoyunun ayd›nlanmas›na katk›da bulun-

mak bir siyasi partinin asli görev ve sorumlulu¤unun bir gere-

¤idir.

Bunun için hiç kimseden izin ve icazet almayaca¤›m›z› her-

kes çok iyi bilmelidir. 

Ak›l almaya ve demokrasi dersine ihtiyac› olmad›¤›n› söy-

leyenler, bu düflüncelerimizi kaale al›p almamakta serbesttir.

Ancak, hezeyan nöbeti içinde çizmeyi aflarak siyasi etik la-

f›n› a¤z›na almaya yeltenenler hiç unutmas›n ki, siyasi geçmifli
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flaibeli olan dürüstlük özürlülerinin bu konuda söyleyecekleri

hiçbir fley yoktur.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Kapatma davas›n›n üzerinden geçen yüz günü aflk›n süre-

de, hukuki sürecin seyri ve Baflbakan Erdo¤an ile AKP’nin ge-

lece¤i konular›nda birçok senaryo ve plan›n tart›fl›lmas› sür-

mektedir.

Bu alanda ciddi ve yo¤un bir karmafla yaflanmaktad›r.

Bunun yan› s›ra, bu konudaki de¤erlendirmelerde yo¤un

bir kafa kar›fl›kl›¤›n›n hüküm sürdü¤ü de bir gerçektir.

• Bir bölümü AKP kaynakl› olan bu senaryo ve planlar›n

ortak noktas›;

√ AKP’nin kapat›laca¤› ve Baflbakan ve baz› arkadafllar›n›n

siyasi yasakl› hale gelece¤i varsay›m›na ve,

√ Kapatma davas›n›n erken bir tarihte, önümüzdeki bir-iki

ay içinde sonuçlanaca¤› beklenti ve temennisine dayanmalar›

olmufltur.

• Dava sürecinin ne zaman ve nas›l sonuçland›¤›n› kestir-

mek ve bu konuda tahmin ve yorum yapmak do¤ru ve müm-

kün de¤ildir.

Bu süreç yaflanarak görülecektir.

√ Bu bak›mdan, davan›n bir-iki ay içinde sonuçlanaca¤› he-

sab› üzerine kurulan model ve senaryolarda ihtiyat›n elden b›-

rak›lmamas› gerekli olabilecektir.
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√ Evdeki hesab›n her zaman çarfl›ya uymayabilece¤i de bu

çerçevede hat›rda tutulmas› gerekecek bir husustur.

• Siyaset kurumunun en kötü durum senaryosuna flimdi-

den haz›rl›kl› olmas›, siyasi basiretin asgari icab› olarak görül-

melidir.

Davan›n kapatma ile sonuçlanmas› durumunda, aç›k veya

örtülü d›fl müdahale ve yönlendirmelere mahal b›rakmadan ve

kesinti yaflanmadan yeni döneme en az sars›nt›yla yumuflak ge-

çiflin sa¤lanmas› bütün siyasi partilerce ortak hedef olarak be-

nimsenmelidir.

• Anayasa Mahkemesi’nin kapatma ve siyasi yasak karar›

vermesi halinde çok karmafl›k bir tablo ortaya ç›kacakt›r.

√ Baflbakan’›n milletvekilli¤i düflecek, hükümet istifa ede-

cek, yasak kapsam› d›fl›nda kalan AKP milletvekilleri ba¤›ms›z

olacak ve ilk önce yeni bir hükümet kurulmas› süreci yaflana-

cakt›r.

√ Bunun yan› s›ra ara seçimi gerektirecek say›da yasakl› ol-

mas› halinde, ara seçim süreci ve takvimi de ifllemeye bafllaya-

cakt›r.

√ Kapat›lan AKP milletvekillerinin erken genel seçim ko-

nusunda bir ad›m atmay› kararlaflt›rmalar› halinde, yeni parti

kurma, hükümet oluflturma ve seçim süreçleri bir arada yürü-

tülmek durumunda kal›nacakt›r.

• Bu denklem, çok bilinmeyenli ve karmafl›k bir denklemdir.
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Sert f›rt›nalar›n esece¤i böylesine kaygan bir zeminde, bu

konularda önceden yap›lan planlar›n sorunsuz biçimde uygula-

maya konulmas›nda baz› güçlüklerle karfl›lafl›lmas› çok muhte-

meldir.

Önümüzdeki süreç ve AKP’nin kapatma halinde uygula-

maya koyabilece¤i planlar›n gerçekleflme imkânlar› konusun-

da, bu aflamada bilinmeyen ve öngörülemeyen unsurlar flu

noktalarda toplanmaktad›r:

• Kapatma davas›n›n ne zaman sonuçlanaca¤›, yeni parti

kurma sürecinin fiilen ne zaman bafllayabilece¤i, ifllemekte

olan mahalli idareler seçimleri takvimi ›fl›¤›nda bu sürenin yeni

partileflme için yeterli olup olamayaca¤›, zaman faktörü bafll›¤›

alt›nda toplanabilecek temel hususlard›r.

- Anayasa Mahkemesi’nin kapatma ve siyasi yasak karar›

vermesi halinde, bunun gerekçeli karar›n resmi gazetede yay›n-

lanmas›yla hüküm ifade edece¤i ve Yüce Mahkemenin gerek-

çelerinin haz›rlanmas›n›n zaman ald›¤›, burada unutulmamas›

gereken bir noktad›r.

• Kapat›lan bir siyasi partinin devam› niteli¤inde yeni par-

ti kurulamayaca¤›n› amir Anayasa hükmü de, bu süreçte hesa-

ba kat›lmas› gerekecek bir hukuk süzgecidir.

- AKP’nin kapat›lmas› halinde, bundan sonra bafllat›lacak

yeni bir parti çat›s› alt›nda toplanma süreci, bu aç›dan hukuki

sorunlar› beraberinde getirebilecektir.
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- Yasak kapsam› d›fl›nda kalacak milletvekillerinin yeni par-

tiye topluca kat›lmalar›, yap›lacak bir erken genel seçimde top-

luca aday olmalar› ve bu yeni parti oluflumunun yasakl› Baflba-

kan taraf›ndan yönlendirilmesi, yeni bir kapatma davas› için

hukuki karine olabilecektir.

√ Di¤er taraftan kapatma karar› sonras› siyasi yasakl› duru-

muna düflecek olan AKP yöneticilerinin mecburi bir ara seçim-

de, erken bir genel seçimde veya ara formüllerle yap›lacak se-

çimlerde ba¤›ms›z aday olup olamayacaklar›, bu aflamada bilin-

meyen ve ancak seçim takvimi bafllad›ktan sonra anlafl›lacak

bir durumdur:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin erken seçime gidilmesi-

ni kararlaflt›rmas› durumunda, bu karar siyasi yasakl›lar›n ba-

¤›ms›z adayl›klar›n›n mümkün olup olmayaca¤›n›n bilinmedi¤i

bir aflamada al›nacakt›r.

- Fiil ve eylemleriyle partisinin kapat›lmas›na neden olan ve

siyasi yasakl› olarak befl y›l süreyle baflka bir partinin üyesi ve

yöneticisi olamayacak bir kiflinin, ba¤›ms›z aday olarak yeniden

Meclis’e girmesi ve siyasi yasakl›yken parti d›fl›ndan Baflbakan

olmas›n›n ortaya ç›karaca¤› garabet ve demokratik rejim aç›-

s›ndan do¤uraca¤› tepki ve sonuçlar da üzerinde çok iyi durul-

mas› gereken bir faktör olacakt›r.
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Say›n Milletvekilleri,
Gözleri ve yürekleri bütün bu gerçeklere kapal› olan Bafl-

bakan ve arkadafllar›; siyasi ihtiraslar›n› aflarak Türkiye’yi düz-

lü¤e ç›karmaya çal›flmak yerine, inatlaflma, kavga ve zorlama-

larla demokrasiyi raydan ç›karmaya çal›flmaktad›r.

AKP yöneticileri ve milletvekilleri Genel Baflkanlar›na sa-

hip ç›kma ad›na, demokrasiyi elden ç›karacak bir yola girdikle-

rini göremeyecek kadar gerçeklerden kopmufllard›r.

• AKP yöneticilerinin son dönemde sergiledikleri k›flk›rt-

mac› tav›rlar, ruhlar›n›n derinliklerinde yatan gündemlerini ve

ça¤dafll›k maskesi arkas›nda saklamaya çal›flt›klar› iflah olmaz

amaç ve düflüncelerini ortaya ç›karmak bak›m›ndan da ibret ve-

rici olmufltur.

AKP’nin ikinci adam› olarak takdim edilen flahs›n bir Ame-

rikan gazetesinde yay›nlanan beyanlar› ise, kendileri için her

yönüyle bir yüz karas› ve utanç vesilesi teflkil etmifltir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulufl esaslar›na mey-

dan okuyan bu flah›s;

- Türkiye’de bugün yaflanan kaosun sorumlusu olarak Ata-

türk dönemini suçlamak cüretini göstermifl ve, 

- Ümmetten milli devlete geçifl sürecini bir travma olarak

nitelendirerek, Cumhuriyetle sorunlu ve kavgal› geçmiflinin

h›nc›n› bu hezeyanlarla d›fla vurmufltur.

Burada temel sakatl›k, bugünkü krizle Cumhuriyetin bafllan-

g›ç y›llar› aras›nda kurulmaya zorlanan sebep-sonuç iliflkisidir.

285



En büyük özelli¤i söylediklerini s›k›fl›nca inkâr eden bir si-

yaset anlay›fl›n›n temsilcisi olan bu kafan›n bu yöndeki çabala-

r› çirkin yüzlerini art›k saklayamayacakt›r.

Bu konuda bizim merak etti¤imiz husus, AKP yöneticileri-

nin bu flahs›n sözleri hakk›nda ne düflündükleri ve nas›l davra-

nacaklar›d›r.

• Parlamenter rejime d›flardan her türlü müdahaleyi gayri

meflru sayan Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasiye sahip ç›-

k›lmas› için ortak bir tav›r gelifltirilmesi konusunda üzerine dü-

fleni sonuna kadar yerine getirmeye haz›r ve kararl›d›r. 

√ Bu konudaki siyasi çizgimizde bugüne kadar hiçbir sap-

ma, k›r›lma ve kayma yaflanmam›flt›r.

√ ‹ktidar ve ana muhalefet partilerine ve liderlerine yapt›¤›-

m›z sa¤duyu, diyalog ve uzlaflma ça¤r›lar›m›z›n dayand›¤› yegâ-

ne temel bu olmufltur.

• Ancak bugün karfl›m›zdaki manzara, varl›k nedenleri de-

mokrasi olan siyasi partilerin, bunu katletmek için yar›fla girdik-

leri toplu bir siyasi iflas tablosudur.

√ D›fl müdahalelere, kesintilere ve ara rejim heveslerine kar-

fl› korumaya çal›flt›¤›m›z demokrasi içerden katledilmektedir.

√ Bu sorumsuz siyaset anlay›fllar›n›n art›k Türkiye’ye vere-

ce¤i bir fley kalmam›flt›r.

√ Bunlar›n Türk milletine vaat edebilecekleri tek fley karga-

fla, kavga ve kaostur.
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Milli vicdanda mahkûm olan bu zihniyetler, siyaset sahne-

sinden tasfiye edilmedikçe Türkiye önünü göremeyecektir.

Türkiye, milleti ve devleti ile hepimizindir. 

Alaca¤›m›z hasar ve görece¤imiz zarar hepimizi er ya da

geç etkileyecektir.

Kutuplar›n küresel güçlerce paylafl›ld›¤›, uzay›n bile parsel-

lendi¤i bir yüzy›lda yafl›yoruz.

Bizleri meflgul eden bu sorunlar›n afl›lm›fl olmas›, Türki-

ye’mizin dünyada sayg›n yerini çoktan alm›fl olmas› gerekirdi.

Belki baz› siyaset tacirleri için, son yurdumuz Türkiye ile il-

gili bir gelecek ve ikamet planlar› olmayabilir. S›¤›nmay› düflün-

dükleri yerlerde yaflamay› içlerine sindirenler ç›kabilir.

Ancak unutulmamal›d›r ki, biz Türk milleti olarak ne paha-

s›na olursa olsun buraday›z.

Ve sonsuza kadar da bu co¤rafyada Türkiye Cumhuriyeti

ad› ile yaflamaya devam edece¤iz.

Bu tarihi irademizin hiçbir flart alt›nda ve hiçbir dayatma

karfl›s›nda de¤iflmeyece¤i herkes taraf›ndan bilinmelidir.

De¤erli Milletvekilleri,
Konuflmam›n bu bölümünde ülkemizin çok önemli iki me-

selesi olan ve AKP hükümetleri dönemince sürekli art›fl göste-

ren iflsizlik ile gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik hakk›ndaki düflün-

celerimi sizlerle paylaflmak istiyorum.
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Dayan›lmaz bir noktaya gelen iflsizlik ve art›k sosyal bir

kangren haline dönüflmek üzere olan adaletsiz gelir da¤›l›m›

toplumsal birli¤imizi tehdit eder boyutlara ulaflm›flt›r. 

Hepinizin bilece¤i gibi, bugün her evde en az bir iflsiz ve

yar›ndan umudunu kaybetmifl bir vatan evlad› bulunmaktad›r.

2008 y›l› büyüme h›z›n›n, 2007 y›l›ndaki performans›n›n

alt›nda kalaca¤› geliflmelerden anlafl›lmaktad›r. Bu durum ve-

rimlilik art›fl›yla beraber, baz› geleneksel sektörlerdeki çözülme

ile birleflti¤inde iflsizli¤in daha çok artaca¤›n› flimdiden söyle-

mek mümkündür.

15 ve daha yukar› yaflta olup askerlik yapmayan ya da ö¤-

renci olmayanlar dikkate al›nd›¤›nda, kurumsal olmayan çal›fl-

ma ça¤›ndaki nüfus 49,8 milyona ulaflm›flt›r.

Buna göre, bir y›l öncesine k›yasla iflsiz say›s› 746 bin art-

m›flt›r. Ayr›ca iflgücü 230 bin kifli artarak, 23,2 milyon kifliye

yükselmifltir.

Nitekim iflsizlik oran› da resmi olarak yüzde 10,7’ye ç›k-

m›flt›r. Bunun yan› s›ra iflgücüne dâhil olmayanlar›n, dolay›s›y-

la da iflsizlik hesaplamalar›nda dikkate al›nmayanlar›n bir k›sm›

da; ifl bulma ümidini kaybettikleri için resmi ifl arama kanallar›-

na baflvurmayan kiflilerden oluflmaktad›r.

‹fl aramay›p, çal›flmaya haz›r olan bu vatandafllar›m›z da

dikkate al›n›rsa iflsizlik sorunumuzun ne kadar büyük ve sars›c›

oldu¤u ortaya ç›kacakt›r.
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Bu gruba girenlerin say›s› 2,2 milyona ulaflm›flt›r. Kald› ki,

bu grup da iflsizler ordusuna dahil edildi¤inde toplam iflsizlik

oran› yüzde 20 seviyesine ulaflacakt›r.

Daha vahimi ise iflgücüne kat›l›m›n yüzde 46,7 oran›yla

çok düflük bir düzeyde olmas›d›r. Bu durum, çal›flabilir yafltaki-

lerin yar›s›ndan fazlas›n›n iflgücüne dâhil olmad›¤›n› göster-

mektedir.

AKP iktidar› süresince gözlemlenen baflka bir önemli konu

ise kad›nlar›n iflgücü piyasas›ndan h›zla çekildikleri gerçe¤idir.

Konunun ciddiyetini anlamaktan tamamen uzak olan AKP

hükümeti, baflka mecralarda kendi yandafllar›n› devlet imkânla-

r›yla zenginlefltirmekle meflguldür.

Onlar için iflsizlik yoktur.

Onlar için sabah okula giden çocu¤una nas›l simit paras›

veririm kayg›s› bulunmamaktad›r.

Onlar için lüks arabalar›n›n içinde, nereden nereye gidildi-

¤inin bir önemi de kalmam›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an ve aziz milletimizden geçinen sosyal ke-

nelerin yol açt›¤› adaletsiz yap› içinde, iflsizin, ma¤durun sesi

ne hazindir ki duyulmamaktad›r.

Toplumsal bir feryat halini alan iflsizlik konusuna AKP Hü-

kümeti’nin duyars›z kalarak kendi k›s›r ve güdük gündemine

yo¤unlaflt›¤› görülmektedir.

Sorunlar her geçen gün büyümekte, çözümler sürekli erte-

lenmektedir. 
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Ekonomiden sorumlu baz› bakanlar›n aç›klamalar›ndan

AKP’nin siyasi gelece¤i netleflmeden gerekli olan ekonomik

kararlar›n bile al›nmayaca¤› anlafl›lmaktad›r.

Umutla ifl bekleyen milyonlarca vatandafl›m›z›n hayalleri ve

beklentileri ise görünen odur ki yine bofla ç›kacakt›r.

Di¤er taraftan son ekonomik veriler, k›sa ve orta vadede

iflsizli¤in çözülemeyece¤inin bir göstergesi olarak de¤erlendiril-

melidir.

‹lk dört ayl›k sonuçlara göre cari ifllemler dengesi 16,9 mil-

yar dolar aç›k vermifltir. Geçen y›l›n ayn› dönemine göre aç›k

yüzde 35 oran›nda büyümüfltür. Bu büyümenin ana nedeni ise,

mal ticaretinin aleyhimize ifllemesidir. 

Sermaye hareketlerinde ortaya ç›kan durum tehlikeyi ifla-

ret etmifl, uzun zamand›r ilk kez sermaye girifli cari ifllemler aç›-

¤›n›n alt›nda kalm›flt›r. Net sermaye girifli 16,5 milyar dolar

olarak gerçekleflmifltir. 

Hat›rlanaca¤› üzere, geçen y›l›n ayn› döneminde net girifl

ise 18,1 milyar dolar ile cari ifllemler aç›¤›n›n 5,6 milyar dolar

üzerinde gerçekleflmiflti. 

Önemli ölçüde borçlanan kesim, finansal olmayan özel ke-

sim olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Tabiri caizse özel sektör borçlanmay› durdurursa ekonomi

tam anlam›yla felç olacakt›r.
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Bu geliflmeler iflsizli¤in çözümüyle ilgili bir umudun olmad›-

¤›n› gözler önüne sermektedir.

Ne üzücüdür ki, ifl kuyruklar›nda bekleyenlerin, e¤itimine

uygun olmayan ifllere bile talip olanlar›n büyük bir k›sm› maale-

sef yüksek ö¤renim görmüfl çaresiz gençlerimizdir.

Ancak, her meselede oldu¤u gibi bu konuda da baflar›s›z

olan Baflbakan Erdo¤an ve Hükümeti’nin iflsizlik sorununu çöz-

mek gibi bir aray›fl içinde oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.

fiehir merkezlerindeki otogarlar ve istasyon binalar›, met-

ruk meskenler, mevsimine göre park alanlar›, korunakl› çat›

altlar› iflsizlikten dolay› yerinden yurdundan olmufl bimekanlar-

la dolup taflmaktad›r.

Bu gerçek nereye kadar gizlenecektir? Nereye kadar gör-

mezden gelinecektir.

Baflbakan Erdo¤an ve Hükümeti’nin iddia etti¤inin aksine;

sofralarda ekmek artmam›fl, aksine azalm›flt›r.

Artan ve ço¤alan ise sadece Hükümet’in teflvik etti¤i ihale

komisyoncular›, tefeciler, devlet imkânlar›n› talan eden vurgun-

cular›n say›s›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi; iflsizin, muhtac›n, ma¤durun, zor

flartlar alt›nda çal›flt›r›lan binlerce vatandafl›m›z›n mahkûm ol-

du¤u çaresizli¤i görmektedir.

Bunun önlenmesi için hiçbir gayret göstermedi¤i gibi, eko-

nomi politikalar›yla bu sorunlar›n azmas›na sebep olan AKP
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Hükümeti’nin yakas›na yap›flacak ve bunlar›n hesab›n› mutlaka

soracakt›r.

Muhterem Arkadafllar›m,
AKP hükümetleri döneminde, her alanda varl›¤›n› ve etki-

sini hissettiren adaletsizlik, kendisini gelir da¤›l›m›nda da gös-

termifl, toplumsal kesimler aras›daki gelir uçurumu her geçen

gün tart›flmal› hale gelen huzurumuzu bozmaya bafllam›flt›r.

Eflit ve adil olmayan bir gelir da¤›l›m›ndan dolay› yoksullu-

¤un ve muhtaçl›¤›n her geçen gün artt›¤›, bir vak›ad›r.

Yaflan›lan eflitsizlik hali, gelir da¤›l›m›ndaki mücadeleyi kö-

rüklemifl ve bu da ekonomik büyümeye zarar vermeye baflla-

m›flt›r. 

Nitekim gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik, birçok ekonomik fak-

törün bozulmas›na da zemin haz›rlamaktad›r.  

Gelir da¤›l›m›, nüfusun tümüne ait paylafl›m› belirledi¤i için

yoksulluktan daha genifl bir kavram olmas› nedeniyle, yoksul-

lukla aras›nda do¤ru orant›l› bir iliflki bulunmaktad›r.

Gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik ne kadar artarsa yoksulluk dü-

zeyi de beraberinde yükselmektedir. Bu itibarla gelir da¤›l›m›

adaletsizli¤in artmas›na paralel olarak yoksullu¤un art›fl göster-

mifl olmas› tabidir.

Ülkemizdeki adaletsiz gelir da¤›l›m›n›n giderek yo¤unlaflt›-

¤› zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul oldu¤u bir sü-

reç karfl›m›zdad›r.
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AKP Hükümetinin, gelir da¤›l›m›ndaki bu anormal durumu

örtmek için, vatandafllar›m›z›n günü birlik ihtiyaçlar›n› karfl›la-

maya odaklanmas› bu sorunun daha da kronikleflmesine yol

açmaktad›r.

Nihayetinde üretimden çekilen, yard›mlarla yaflayan bir

sosyolojik kitle ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Ekonominin denge-

lerinde belirmeye bafllayan bozukluk hali sonucunda bu durum

iyice fark edilir bir hale gelmifltir.

Bu dönemde rakam oyunlar›yla düzeltilmeye ve artt›r›lma-

ya çal›fl›lan kifli bafl›na gelir rakam› bile gelir da¤›l›m›ndaki mu-

azzam adaletsizli¤i kapatmaya yetmemifltir.

Bilinmelidir ki, sosyal bar›fl›n sa¤lanmas› ve korunmas›, bü-

yük ölçüde gelir da¤›l›m›n›n adil olmas›na ve asgari gelir düze-

yinin belli bir noktan›n alt›na düflmemesine ba¤l›d›r.

Rahat ve konforlu yaflamlar›nda ölçü ve s›n›r tan›mayanla-

r›n varl›¤›ndaki art›fla karfl›, ayn› derece de yoksullaflan ve gelir

da¤›l›m›ndaki ald›¤› pay gün geçtikçe gerileyen milyonlarca va-

tandafl›m›z›n sorunlar›n›n çözümü bizim en önemli meseleleri-

miz aras›ndad›r.

Aziz milletimiz f›rsat ve imkân verdi¤inde, bunlar›n üzerine

gidece¤imizi buradan kararl›l›kla ifade etmek istiyorum.

Konuflmama son verirken hepinizi bir kez daha sayg›lar›m-

la selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadafllar›m,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Konuflmama, Türk milletini sevindiren Milli Futbol Tak›m›-

m›z›n baflar›s›n› kutlayarak bafllamak istiyorum.

Milli tak›m›m›z Avrupa’n›n ilk dört tak›m› aras›na girme ba-

flar›s›n› göstermifl, a¤›rlaflan iç ve d›fl gündemin bunalt›c› orta-

m›nda elde etti¤i bu sonuçla aziz milletimizin bir nebze olsun

rahatlamas›na ve mutlulu¤una vesile olmufltur.

Milli futbol tak›m›m›z›n gösterdi¤i bu baflar›, inanc›n, azmin

ve sonuna kadar yap›lan mücadelenin bir ödülü ve güzel bir ör-

ne¤i olarak görülmelidir.

Partimiz, Türk milletine yak›fl›r bir vakar, cesaret, fedakâr-

l›k ve centilmence mücadele eden Türk milli futbol Tak›m›n›n

Teknik Direktörü Fatih Terim’e, yard›mc›lar› ve futbolcular›na

TBMM'nin 'Üstün Hizmet Ödülü' verilmesi için TBMM Baflkan-

l›¤›’na öneride bulunmufltur.
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Yüce Meclis’in bu teklifimizi de¤erlendirece¤ini umuyor,

Milli tak›m›m›z›n baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Muhterem Milletvekilleri,
Tart›flmalar, çalkant›lar, gerilimler ve komplo teorileri ile

geçen günlerin ard›ndan geldi¤imiz bugünkü aflamada, Türkiye

siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda tam bir bunal›m yaflamaya

bafllam›flt›r.

Siyasi düzenin ve rejim varl›¤›n›n alenen tart›fl›lmaya bafl-

land›¤› bu dönem ayn› zamanda beka düzeyinde etkileri olacak

sorunlar yuma¤›na mahkûmiyeti de beraberinde getirmifl du-

rumdad›r.

Art›k toplum kamplara bölünmüfl, kurumlar ayr›flm›fl; geç-

miflte at›lan husumet tohumlar› filizlenmifl, müzmin hale gelen

bunal›m derinleflerek siyaset aktörleri eliyle maalesef kurumsal-

laflm›flt›r.

Toplumsal istikrar› temin eden, rejime yönetim hakk› tan›-

yan ve böylece siyasal iktidar›n vatandafllar›m›z üzerindeki oto-

ritesinin temelini oluflturan siyasi meflruiyet; iktidar partisinin

yozlaflm›fl anlay›fl› neticesinde sorgulanmaya ve tart›fl›lmaya

bafllanm›flt›r.

AKP Türkiye’sinde, hissedilen derin buhran ve kargafla ne-

deniyle devlete nizam veren bütün ölçü ve ayarlar kaçm›fl, siya-

setin, güvenli¤in, ekonominin, yönetimin bütün çivileri yerle-

rinden ç›km›flt›r.
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Bu noktada, kafas› içten ve d›fltan telkin ve dayatmalarla
kar›flt›r›lmak istenen aziz milleti varl›¤›, derin anlam kargaflas›-
na itilerek, yaln›z ve çaresiz oldu¤u yönünde bir umutsuzlu¤a
sürüklenmek istenmektedir.

Bir yanda küresel güçlerin figüran› oldu¤u art›k iyice orta-
ya ç›kan AKP zihniyeti ile di¤er yanda kendilerine Cumhuriye-
tin bekçili¤ini vehmeden ana muhalefetin tavr› karfl›s›nda buna-
lan vatandafllar›m›z huzura, esenli¤e, güvene tam anlam›yla
hasret kalm›flt›r.

Bütün bunlar›n sonucunda, milletimiz yorulmufl, devletimiz
h›rpalanm›fl,  kurumlar›m›z y›pranm›fl, kardeflli¤imiz tart›fl›lm›fl,
inançlar›m›z istismara u¤rayarak siyasete kurban edilmifltir.

Sorunlar› sa¤duyu ve ak›lla aflamayaca¤› art›k anlafl›lan ik-
tidar partisinin k›s›r bir ihtiras ve inat ile hem kendi sonunu ha-
z›rlad›¤›, hem de benden sonra tufan anlay›fl› ile Türk milleti-
nin gelece¤ini atefle atmaya niyetlendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Hükümet’in milli de¤erlerimize tahammülsüzlü¤ü sonucu:
• ‹nsanlar›m›z›n karfl›l›kl› birbirini itham etti¤i,
• Toplumun yar›s›n›n, di¤er yar›s›n› has›m görmeye bafllad›¤›,
• Toplumsal güvenin kaybolmaya yüz tutu¤u karanl›k bir

dönemin iflaretleri al›nmaya bafllanm›flt›r.
Yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n, siyasi belirsizlikle birleflti¤i

a¤›r bir buhran durumu, milletimizin paylaflt›¤› müfltereklerin
ve gelece¤e yönelik ortak beklentilerin kaybolmas›na yol aç-
makta, üzülerek ifade etmeliyim ki vatandafllar›m›z› birbirine
yabanc›laflt›rmaktad›r.
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Geliflmeler, bundan sonra, toplumsal ve siyasal sa¤duyu-
nun tamamen terk edildi¤i, geri dönülmez ve telafisi zor olan
bir dönemin yaklaflt›¤›n› iflaret etmektedir.

Bu aflamadan sonra, bize düflen görev karfl›m›zdaki bu dü-
¤ümü çözmek, yaflanan bunal›m›n toplum ve siyaset hayat›m›z-
daki etkilerini azaltacak tedbirleri almak olmal›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin sürüklendi¤i siyasal
bunal›m›n derin krizlere neden olmamas›, ülkemizin kaosa sü-
rüklenmemesi için uzunca bir zamand›r yol gösterici siyaset çiz-
gisini sürdürmüfl ve yap›c› önerilerde bulunmufltur.

Çözüm, demokrasi içinde, siyasetin kat›l›m›yla, gerçekçi ve
uygulanabilir önerilerle bulunmak mecburiyetindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, t›kanan her meselede oldu¤u gi-
bi partisinin kapat›lma davas›n›n ard›ndan ortaya ç›kabilecek
ihtimaller ve ihtiyaç duyaca¤›m›z normalleflme süreci hakk›nda-
ki düflüncelerini kamuoyuna sunmufltur.

Önerimiz, öncelikle 22 Temmuz seçimlerinden %47 oy
deste¤i ile ve 341 temsilci ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde
tek bafl›na iktidar sorumlulu¤u tafl›yan Adalet ve Kalk›nma Par-
tisi’nin Genel Baflkan›’na ve yönetici kadrolar›na yöneliktir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin medyaya yans›yan görüflle-
rinde “Erken seçim” ihtimalin önceli¤ine almad›¤› düflünüldü-
¤ünde, çözümde AKP kadrolar›n›n rol almalar› kaç›n›lmaz ol-
maktad›r.

Bu, bir yanda alt› y›la yaklaflan iktidar›n›n a¤›r sorunlar›n›n
çözümünden kaçmas›na f›rsat vermeden, elini tafl› alt›na sok-
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mas› lüzumundan do¤maktad›r. Di¤er yanda ise Meclis aritme-
ti¤inin flu anki manzaras›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bu itibarla tek bafl›na iktidar ço¤unlu¤una sahip Adalet ve
Kalk›nma Partisi’nin, hakk›nda aç›lm›fl kapat›lma davas› için
“ne olacaksa bir an önce olsun” acelecili¤ine s›¤›narak sonucu
bekleyece¤i yerde, ilk genel seçime kadar, siyaseten hem ken-
disinin hem de Türkiye’nin önünü açacak giriflimlere bafllama-
s› elzemdir.

AKP, hakk›ndaki kapat›lma davas› bir neticeye varmadan,
en kötü ihtimal üzerinden bir ç›k›fl ve çözüm yolu bulmal›, her
fleye ra¤men demokrasinin ifller halde devam›n› sa¤layacak as-
gari basireti göstermelidir.

Bizim önerimizin esas› budur. Bugün itibariyle baflka bir k›-
sa vade çözüm flekli ve yolu da görünmemektedir.

Ancak, partimizin yapt›¤› makul önerilerin Say›n Baflba-
kan’da baflka hassasiyetlere neden oldu¤u, yaflad›¤› sürecin de-
rin tesirinden henüz kurtulamad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Türk adaleti önünde hesap vermek korkusu ile rasyonel
düflünme kabiliyetini tamamen kaybeden Baflbakan; demokra-
siyi, parlamenter rejimi ve partisini atefle atacak ve siyasi ihti-
raslar›na kurban edecek bir gaflet yolculu¤una ç›km›flt›r.

Bizim amac›m›z, kendisi ve partisiyle birlikte demokratik
rejimi de peflinden sürüklemesinin önlenmesidir.

Baflbakan’›n MHP’ye yöneltti¤i çirkin suçlamalar, gerçek-
leri ›srarla ve inatla sapt›rmak isteyen tehlikeli bir psikolojinin
tezahürleri olmufltur.
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Say›n Baflbakan geçti¤imiz haftaki grup konuflmas›nda
z›mnen partimizin giriflimini hat›rlatarak, önerimizle yarg›s›z in-
faz yapt›¤›m›z› belirtmifl, sözde kendilerine hesap kesti¤imiz-
den bahsetmifltir.

Bizim siyasi etikten nasip almam›fl oldu¤umuzu söylemifl ve
e¤er birileri siyasetten çekilecekse bunu milletin söyleyebilece-
¤ini belirtmifltir.

Ayr›ca, Baflbakan Erdo¤an önerilerimizi gayri meflru bul-
mufl, bunlar›n milli ve manevi de¤erlerimize de demokratik de-
¤erlere de s›¤mayaca¤›ndan dem vurmufltur.

Bizim meselemiz AKP’nin ve Baflbakan’›n siyasi gelece¤i
de¤il, ülkemizin ve demokratik rejimimizin gelece¤idir. Bu ko-
nularda görüfllerimizi aç›klamak da Baflbakan’›n keyfine ve iz-
nine tabi de¤ildir.

AKP, kendi parti meclis grubuna uygulad›¤› düflünme ve
konuflma yasa¤› ve sansürüne bizim de uymam›z› herhalde
beklememektedir.

AKP’nin ve Baflbakan’›n bu süreçte nas›l bir yol izleyece¤i
kendi bilecekleri bir ifltir.  Buna kar›flan yoktur.

Burada yarg›s›z infaz yapmak ve Genel Baflkanlar›n›n feda
edilmesini isteyen de yoktur.

Yap›lan sadece, en kötü durum senaryosunu hat›rlatmak ve
buna flimdiden haz›rl›kl› olman›n her bak›mdan yararl› olaca¤›
konusunda kendilerini uyarmak ve milletimizle paylaflmakt›r.

Fakat, bu söyledikleri kendince menkul olan Baflbakan Er-
do¤an’›n bir tespiti vard›r ki, yerinde ve do¤rudur.
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Evet, 2002 seçimleri ile partimiz yaklafl›k %18 oydan,

%8,3 oya inmifl ve baraj› geçemeyerek Meclis d›fl› kalm›flt›r. Bu

bir yaflanm›fl vak›ad›r.

Ancak, bu durumu yaln›zca demokratik siyasi mücadelenin

bir do¤al sonucu olarak görmek saf dillik olacakt›r.

Küresel güçlere dur diyen Milliyetçi Hareket’in o seçimde

Meclis d›fl› kal›fl› ile bu dayatmalara kucak açan AKP’nin yük-

selifli aras›nda anlaml› bir ba¤ mutlaka olmal›d›r.

Bilinmelidir ki, Say›n Baflbakan’›n örnek verdi¤i 3 Kas›m

2002 seçimlerinin sonucunda oluflan Meclis aritmeti¤i, kendi-

lerine tafleron arayan küresel güçlerin yönlendirdi¤i kirli siyase-

tin eseri olarak ortaya ç›km›flt›r.

Türk milletinin menfaatleri ve onuru ile bölgemizdeki bar›fl

dengelerini gözeten partimizin, seçim sürecinde Meclis’ten

uzaklaflmas› için her türlü oyun içte ve d›flta oynanm›flt›r.

Hat›rlanaca¤› üzere partimiz, bu dönemde kritik karar ge-

rektiren her konuda Türkiye’nin etraf›ndaki kuflat›lm›fll›k ve tes-

limiyet anlay›fl›n› k›rmaya çal›flm›fl, milli meselelerde “onurlu

durufl”un temsilcisi olmufltur.

Bu dönemde devlette devaml›l›k anlay›fl›n›n bir gere¤i ola-

rak, bir devlet stratejisi halinde geçmiflten kalan uluslararas› ba-

z› angajmanlar› ortakl›¤›n s›n›rlar›n› zorlayarak sorgulam›flt›r.

Ülkemizi, baflka baflkentlerin çekim ve etki alan›ndan kurtar-

maya çal›flm›fl, sorunlara yaln›zca Ankara’dan bakan “Türkiye

merkezli” bir bak›fl tarz›n› siyasete egemen k›lmaya çal›flm›flt›r.
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Siyasetimizde bir istikrar, denge ve güven unsuru olan

MHP’nin gerilemesi ve AKP’nin iflbafl›na gelmesi ile;

• Küresel gücün Ortado¤u’da kan dökmeye bafllamas›, 

• Bölücülü¤ün alabildi¤ine artmas›, 

• Terörü s›f›rlam›fl Türkiye’de flahadetlerin yeniden baflla-

mas› ve 

• Kaynaklar›m›z›n s›n›r tan›maks›n›z yabanc›lara peflkefl çe-

kilmesi asla bir tesadüf de¤ildir.

MHP’siz siyasetin kurguland›¤› bu senaryoda, bafl aktörün

AKP oldu¤u art›k belli olmufltur. Milliyetçilik %8,3’e inerken,

teslimiyetçilik % 34.3.’e yükselmifltir.

Say›n Baflbakan yine ayn› konuflmas›nda “Siz kim oluyor-

sunuz?” diyerek bize kim oldu¤umuzu da sormufltur?

Bu soru bizim kendimizi ve düflüncemizi bir kez daha Sa-

y›n Baflbakan’a anlatmam›z gere¤ini do¤urmufltur.

Buradan Say›n Baflbakan ve AKP yönetimine diyorum ki,

biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. 

‹lham›n›, gücünü ve inanc›n› milletinden alan Türk milliyet-

çileriyiz.

Türkiye sevdam›z, Türk milleti sevgimizdir.

Vatan, bayrak, kardefllik ortak paydam›z, ba¤›ms›zl›k, de-

mokrasi ve hürriyet kavgam›zd›r.

Biz Çanakkale’de gö¤sünü siper eden neslin evlad›y›z.

Türkiye Cumhuriyetini önce kurtaran ve sonra kuran ira-

denin ad›y›z.
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Biz ne devletimizle didiflir yabanc›lara flikâyet ederiz, ne
milletimizi kimliksizlefltirerek içi bofl bir ahali haline getirmeyi
isteriz. 

Yabanc›lar›n elefltirilerine boyun e¤meyiz.
Avrupa’n›n ülkemizi k›nayan kararlar›na imza atmay›z.
Biz ne baflkalar›n›n önünde diz çöker, deli¤e süpürmeyin

diye yalvar›r›z,
Ne de aziz flehidine hakaret eder, canilere say›n diye hitap

ederiz.
Yurdumuzu can›m›zdan aziz bilir, gere¤inde gözümüzü

k›rpmadan kendimizi feda ederiz.
Ma¤dur oluruz, ancak ma¤rur dururuz, istismar›n› asla yap-

may›z, aksi bize yak›flmaz.
Dik dururuz, e¤ilmeyiz, sözümüzün eriyiz, baflka türlü ol-

mak bize düflmez.
“Önce ülkem, sonra partim ve sonra ben” deriz ve yeri gel-

di¤inde gere¤ini derhal yapar›z.
Düzenlerin, tertiplerin, komplolar›n içinde olmay›z, oldu-

¤umuz gibi görünür, göründü¤ümüz gibi de oluruz.
Biz Milliyetçi Hareketiz. Dün ne isek bugün de oyuz.
Bu ilkelerle yola ç›karak, tamamen milletimizin ve devleti-

mizin selameti aç›s›ndan yap›c› önerilerde bulunduk. 
Baflka bir niyetimiz ve maksad›m›z yoktur ve olamaz.
Demokrasimizin gelece¤i için partimiz 70 milletvekili ile

üzerine düflen görev ve sorumlulu¤u bugün de hiçbir karfl›l›k
beklemeden yerine getirmeye haz›rd›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Özellikle hükümetin baflbakan ve bakanlar seviyesinde ya-

banc›larla yapt›¤› görüflmelerde gösterilen boyun e¤mifllik hali

ve bunun yaratt›¤› d›fl dayatmalar elbette ki her vicdan sahibi-

ni isyan ettirecek boyutlara ulaflm›flt›r.

Bilhassa hakk›nda aç›lan kapat›lma davas›n›n ard›ndaki ge-

liflmeler bu partinin zafiyetlerini bütün gerçe¤i ile ortaya ç›kar-

m›fl, her gün yeni bir hadise, y›llard›r ülkemizi yönetmeye ç›r-

p›nan basiretsiz kadrolar›n gerçek yüzünü kamuoyuna göster-

mifltir.

Türk hukuk sistemi, yarg› mensuplar› ac›mas›zca elefltiril-

mifl; Türk tarihi tart›fl›lm›fl, siyasi sistemimize yönelik telkin,

tavsiye ve talimatlarla cüretkâr bir tutum izlenmifltir.

Cumhuriyetimizin temel kurumlar›na yönelik elefltirilerden

içten içe memnuniyet duyulmufl, hakarete varan suçlamalar

karfl›s›nda milli kurumlar›m›z›n haklar› Hükümet taraf›ndan sa-

vunulmaktan ›srarla imtina edilmifltir.

Hükümetin bu alttan alan tutumu ile girdi¤i siyasal buna-

l›mda tutunacak dal arama çaresizli¤i karfl›s›nda, yabanc› güç-

ler daha da cesaret kazanarak siyasal sistemimize, demokratik

rejimimize, toplumsal yap›m›za, hukuk anlay›fl›m›za kadar ha-

yat›n her alan›na müdahale eden ba¤›ms›zl›¤›m›za halel getiren

tecavüzkâr tutumlar sergilemifllerdir.

Yaflananlar, AKP’nin demokrasi, hukuk devleti, milli irade,

vatan sevgisi, ilkeli siyaset ve onurlu d›fl politika gibi temel yö-
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netim anlay›fllar›n› nas›l dumura u¤ratt›¤›n› ve Türkiye’nin kim-
lerin elinde y›llard›r nas›l heba edildi¤ini göstermesi aç›s›ndan
ibret verici olmufltur.

Hakk›nda aç›lm›fl kapat›lma davas›n›n hukuki boyutlar› ile
ilgilenece¤i yerde, gereksiz bir meydan okuma yolunu tercih
eden AKP zihniyeti kendi siyasi gelece¤i aç›s›ndan da, yükse-
len tansiyonun düflürülmesi bak›m›ndan da bu süreyi yap›c› ve
verimli olarak kullanamam›flt›r.

Türkiye son geliflmelerle, varl›¤›n›, siyasetini ve hukuk sis-
temini yabanc› telkinlere sevk ve idare eden, küresel müdaha-
lelere aç›k, kararlar›n› d›flar›dan gelecek görüfllerle verebilen
iradesiz bir ülke durumuna düflürülmüfltür.

‹ktidar partisinin imdat bekleyen bu davetkâr tutumu karfl›-
s›nda yabanc› mihraklar›n,  yerlilerle elele vererek Türkiye’ye
karfl› dayatma ve tavsiye için kuyru¤a girdikleri özellikle son
haftalardaki aç›klamalar›ndan anlafl›lmaktad›r.

Nitekim, 
• ABD Büyükelçisi’nin kapatma davas› hakk›nda endiflele-

rini dile getirmifl olmas›,
• Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eflbaflka-

n›’n›n Türkiye’nin AB üyeli¤i ile kapatma davas› aras›nda kur-
maya çal›flt›¤› iliflki,

• New York Times'in bir köfle yazar›n›n Türkiye’yi ›l›ml› ‹s-
lam projesinin laboratuar› olarak tan›mlamas›,

• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye Ra-
portörü’nün AKP kapat›l›rsa, Türkiye'nin AB üyeli¤i ile ilgili
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müzakereleri gözden geçirilecek ve durdurulabilecek, fleklinde-
ki aç›klamalar› gelinen süreci anlatmas› bak›m›ndan önemlidir.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin, Türkiye’deki de-
mokratik kurumlar›n iflleyifli konusunda geçti¤imiz hafta kabul
etti¤i rapor ise, AKP’nin d›fl cephede yürüttü¤ü haysiyet k›r›c›
kampanyan›n son bir örne¤idir.

AKP’nin siparifli üzerine Türk yarg›s›na hakaret derecesine
varan a¤›r suçlamalar içeren ve Anayasa Mahkemesine tehdit-
ler yönelten böyle bir raporun kabul edilmesi, her fleyden ön-
ce bu amaçla kap› kap› gezerek merhamet dilencili¤i yapan
AKP için utan›lacak bir durumdur.

Milliyetçi Hareketi siyasi rakiplerinden merhamet dilen-
mekle itham eden Baflbakan Erdo¤an’›n partisinin milletvekil-
lerinin Avrupal›lar nezdinde yaflad›klar› rezalete dönüp bakma-
s› siyasi ahlak gere¤i olacakt›r.

AKP’nin siyasi bir organ oldu¤unu unutarak ba¤›ms›z bir
ülkenin Anayasa Mahkemesine hukuki bir dava hakk›nda tali-
mat vermeye kalk›flmas›, bu kurumun Türkiye’ye karfl› önyar-
g›lar›n›n derinli¤i ve ne derece de ciddiyet ve itibar yoksunu ol-
du¤unu göstermifltir. 

Raporun bu kurumun toplam üyesinin dörtte birinden da-
ha az›n›n kat›ld›¤› bir oylamayla kabul edilmifl olmas›, bu ger-
çe¤i de¤ifltirmeyecektir.

Burada as›l esef verici olan ve üzerinde durulmas› gereken
husus, AKP yöneticilerinin Türkiye’ye hakaret edilmesinden
duyduklar› sevinci saklayamamalar› ve ülkesini, yarg›s›n› ve ku-
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rumlar›n› d›flar›ya jurnal etmeyi bir demokrasi onuru ve iftihar

vesikas› olarak görmeleridir.

Bu giriflimi bafllatan ve raporun kabul edilmesi için kulis ya-

pan bu flah›slar Türk milletvekili olduklar›n› unutsalar bile, Türk

milleti Türkiye’nin afla¤›lanmas›n› siyasi basamak olarak kullan-

mak isteyen AKP’nin “kadrolu ihbarc›lar›n›n” düfltü¤ü zilleti ib-

retle hat›rlayacakt›r.

Muhterem Milletvekilleri,
AKP’nin yaln›zca kendisi için kurgulad›¤› demokrasi anla-

y›fl› sonucunda, siyaset de¤er ve çözüm üretme yetene¤inden

uzaklaflm›fl sadece ‘kendine demokrat’ siyaseti ile bozulma ve

kokuflma her tarafa yay›lm›flt›r.

Güçlüye karfl› ma¤dur, güçsüze karfl› despot kesilen

AKP’nin flaflk›n ve yanl›fl uygulamalar›n›n bedelini ne hazindir

ki duygular›n› sömürdü¤ü aziz milletimiz ödemeye bafllam›flt›r.

Ekonominin geliflmesi için ihtiyaç duyulan tasarruf e¤ilimi

ve bundan do¤acak olan yat›r›m kararlar› geçti¤imiz y›llar bo-

yunca; AKP iktidar›n›n güven ve iyi niyetten uzak politikalar›

sonucunda frenlenmifl, ekonomik beklentilerde bozulma ortaya

ç›km›flt›r.

Bu haftaki konuflmam›n bu bölümünde; ekonomide ortaya

ç›kan son geliflmeler üzerindeki görüfl ve düflüncelerimi ifade

etmek istiyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Tercih etmifl oldu¤u ekonomik anlay›flla AKP’nin ülkemizi

sonu olmayan maceralara götürdü¤ü y›llard›r bilinen ve vurgu-

lanan gerçeklerdir.

AKP iktidar›n›n “yüksek faiz, düflük kur, s›cak para” tezgâ-

h› ile sürdürdü¤ü ithalata dayal› ekonomik çark ve faiz sarma-

l›n›n devam›nda beklenen zorluk ve güçlükler bafl göstermeye

bafllam›flt›r.

Bu ak›betin ne siyasi geliflmelerle, ne rejim krizi ile, ne de söz-

de istikrar›n tehlikeye düflmesi ile aç›klanamayaca¤› ortadad›r.

Milliyetçi Hareket bu olumsuz ekonomik gidiflat›n uyar›lar›-

n› geçti¤imiz y›llarda henüz AKP’nin sahte refah›yla göz boya-

d›¤› dönemlerde s›k s›k yapm›flt›r.

Bu itibarla gelinen ekonomik darbo¤az›n bahaneleri

AKP’nin içine düfltü¤ü siyasal açmazda de¤il, ancak yat›r›m›n

olmad›¤›, tar›m›n çöktü¤ü, borcun artt›¤›, cari aç›¤›n büyüdü¤ü

ekonomik yol haritas›nda aranmal›d›r.

Gerçekler bu yönde iken, AKP Hükümeti; siyasi becerisiz-

liklerini, ekonomideki kusurlar›n› kapatabilmek için bir gerek-

çe, bir bahane ve bir sorumlu aramaya devam etmektedir. 

Yolun sonuna yaklaflt›¤›n› hisseden Baflbakan Erdo¤an’›n,

sorunlar›n kayna¤›n› sürekli kendi d›fl›na ihale etme çabalar›n›

artt›rd›¤›, yaklaflan ekonomik bozgunun faturas›n› saklayacak

k›l›f aray›fllar›na h›z verdi¤i görülmektedir.
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Baflbakan Erdo¤an’›n son olarak, enflasyondaki yükseliflin
tetikledi¤i faiz art›fl›n›, partisiyle ilgili aç›lan davayla iliflkilendi-
rerek ekonomik krizde ön almaya çal›flt›¤› ve konuyu çarp›ta-
rak yeni bir aldatma sürecini devreye soktu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bunu yaparken de, yüksek faizin enflasyonu tahrik etti¤ini
iddia ederek, ortalama bir ekonomi bilgisinden bile bihaber ol-
du¤unu ortaya koymufltur.

Oysa Hükümetle uzun bir süredir çat›flma ve gerilim içinde
oldu¤u bilinen Merkez Bankas›’n›n aç›klamalar›ndan; sürege-
len belirsizlik alg›lamalar›n›n ve arz yönlü floklar›n enflasyonu
artt›rd›¤› vurgulanm›flt›r.

Ayr›ca Banka, var olan risklerin genel fiyatlama davran›fl-
lar›n› olumsuz etkilemesini önlemek amac›yla, gerekti¤inde öl-
çülü bir faiz art›fl›na gidebilece¤ini de belirtmifltir.

Bundan sonraki olas› faiz art›fl›n›n miktar ve zamanlamas›-
n›n ise; küresel piyasalardaki geliflmelere, d›fl talebe, maliye
politikas› uygulamalar›na ve orta vadeli enflasyon görünümünü
etkileyen di¤er unsurlara ba¤l› olaca¤› da ifade edilmifltir.

‹çinde bulundu¤umuz dönemde ciddiye al›nmas› gereken
bir enflasyon tehdidi ile karfl› karfl›ya bulunulmaktad›r. 

Görünen odur ki; vatandafllar›m›z›n sat›n alma gücünü za-
y›flatan, sabit ve dar gelirliyi zorda b›rakan enflasyonla, müca-
dele konusunda hükümet kaynakl› bir gevfleklik, ciddiyetsizlik
söz konusudur.

Say›n Baflbakan girdi¤i yanl›fl ekonomik yolda karfl›s›ndaki
ç›kmaz soka¤› geç de olsa görmüfltür. Ancak floförlü¤ünde giden

311



freni tutmayan bu vas›tan›n sorumlulu¤unu baflkalar›na atmak
için f›rsat aramaktad›r. Aç›klamalar›n özeti ve anlam› budur. 

Bizce gerçek belli ve ortadad›r. Baflbakan Erdo¤an ve yol ar-

kadafllar› flikâyetçisi olduklar› huzursuzlu¤un bizatihi sebebidir.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Say›n Baflbakan’›n rahats›zl›¤›n› dile getirdi¤i faizlerdeki

yükselifl, asl›nda kendi sanal baflar›s›n›n, sahte istikrar›n›n de-

vam›na imkân sa¤lamakta, sorunlar›n üstünü örterek erkenden

görünmesine engel olmaktad›r.

Yüksek faiz sonucunda gelen sermaye, bugünkü sorunlu ve

gerçekçi olmayan ekonomi çark›n›n dönmesini sa¤larken; so-

runlar› hem sözde tedavi etmekte hem de hastal›¤› alabildi¤ine

yaymaktad›r.

Geçti¤imiz günlerde Merkez Bankas› borçlanma faiz oran›-

n› yüzde 15,75’ten yüzde 16,25’e, borç verme faiz oran›n› ise

yüzde 22,75’ten yüzde 23,25’e yükseltmifltir.

Bilindi¤i üzere, yüksek faizin son y›llarda ülkemize portföy

yat›r›mlar›n› çekmede, döviz kurunu düflürmede ve bu yolla

enflasyonla mücadelede etkili bir araç olarak kullan›lmas› he-

deflenmifltir.

‹ddia edilenin aksine, 2002 y›l› sonras› Türkiye'nin ödedi¤i

reel faiz düflmemifltir. Bu iktidar dönemi ayn› zamanda yüksek

bir reel faiz ödeyerek, milli varl›klar›m›z›n yurtd›fl›na transfer

edilmesine siyasi ikbali u¤runa göz yummufltur.
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Nitekim 1989 y›l›ndan 2001'e kadar Hazine dolar baz›nda
ortalama y›ll›k yüzde 16,9 faiz öderken, bu oran 2002–2007
aras›nda yüzde 48,5 art›flla yüzde 25,1’e ç›km›flt›r. 

Türk liras› baz›nda ise; 1989–2001 aras› ödenen reel fai-
zin ortalamas› y›ll›k yüzde 11,6 düzeyindeyken, 2002–2007
aras›ndaki reel faiz ortalamas› da y›ll›k yüzde 10,9 olmufltur.

Unutulmamal›d›r ki, yüksek faizin nedeni bugünkü enflas-
yon ve gelecekte ortaya ç›kmas› muhtemel enflasyon tehlikesi-
dir. Baflbakan Erdo¤an’›n bu sözlerinden sonra enflasyonla
mücadelede ciddi bir itibar kayb› yaflanacak ve bunun bedelini
her zamanki gibi hiçbir günah› olmayan ma¤dur vatandafllar›-
m›z ödeyecektir.

Burada dikkati çeken en önemli husus; AKP Hükümeti sü-
resince özellikle dolar baz›nda katlan›lan ve milletimizin öde-
mek zorunda kald›¤› yüksek faiz olgusudur. 

Ancak nedense Baflbakan Erdo¤an bu konuya hiç de¤in-
memektedir. Aç›lan kapatma davas›n›n siyasi basiretini yok et-
ti¤i anlafl›lan Baflbakan Erdo¤an’›n alt› y›la yak›nd›r ülkemizi
nas›l bir anlay›flla yönetti¤i art›k ortaya ç›km›flt›r.

Faizlerin art›fl›ndan dertlenen siyasi iktidar; gerçekte bunun
sonucunda gelen s›cak parayla sürekli övünmüfl, meseleyi ge-
liflmenin bir ölçütü olarak gösterebilme aymazl›¤›na kendini
kapt›rm›flt›r.

Yüksek faiz ba¤›ml›s› olan AKP Hükümeti herhalde; eko-
nomideki finansman meselesinin bu yolla kapat›ld›¤›n› unutmu-
fla benzemektedir.
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Buradan Baflbakan Erdo¤an’a samimiyetle sormak isterim:

2002 y›l›ndan bu yana faizler yüksek oldu¤u halde enflasyon

yüzde 7’lere nas›l inebilmifltir?

Acaba yüksek faiz sonucunda ülkemize sermaye girifli ol-

masayd›; her an büyük bir sorun ortaya ç›karma ihtimali olan

cari aç›¤›n finansman›n› nas›l sa¤layacakt›n›z?

Say›n Baflbakan; flikâyet etti¤iniz faizin, sizin siyasi devam-

l›l›¤›n›z› sa¤lad›¤›n› unutmay›n›z. Faize mahkum olan hüküme-

tinizi aklamak için masum vatandafllar›m›z› kand›rmay› bir an

önce b›rak›n›z.

De¤erli Milletvekilleri,
Etkili bir kaynak ve kazanç kaymas›na yol açan faizin ne-

den olaca¤› hasar, elbette aziz milletimizin gelirlerindeki azal-

madan anlafl›labilecektir.

Artan faizin faturas›n› karfl›layacak olan; 

• Kavurucu s›ca¤›n ortas›nda ekmek paras›n› kazanmaya

çal›flan çiftçimizdir, 

• Tezgâh›n›n bafl›na geçerek al›n teriyle çal›flan iflçimizdir, 

• Çaresizce dükkân›nda bekleyen esnaf›m›zd›r, 

• En temel ihtiyaçlar›n› göremez bir hale gelen memuru-

muzdur.

• Pazar sepetini dolduramayan emeklimizdir.

Di¤er tarafta ise s›cak para tüccarlar›na ülkemizi peflkefl çe-

ken AKP iktidar› bulunmaktad›r.
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Milletimizin soyulmas›na göz yuman AKP ‹ktidar›n›n yap-

t›klar›n›n hesab›n› verece¤i günler yak›nd›r. 

Unutulmamal›d›r ki, yanl›fl› bilerek ifllemek, sonra yanl›fll›-

¤›n ortaya ç›karaca¤› olumsuzluktan korkup gerçe¤i saklamak

bir telafl›n tezahürüdür. 

Siyasi tarihimiz, böylesine telafllar içinde ç›rp›nan politika-

c›lar›n hazin örnekleriyle doludur. Baflbakan Erdo¤an ve arka-

dafllar›n› da böyle bir ak›betin bekledi¤ini flimdiden söylemek

bir kehanet olmayacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Enerji fiyatlar›nda son zamanlarda yaflan›lan yüksek fiyat

art›fllar› karfl›s›nda, vatandafllar›m›z bunalm›fl, ümitleri iyice tü-

kenmifltir.

Özellikle ev ve iflyerlerinde kullan›lan ve hayat›m›zda vaz-

geçilmez bir yeri olan elektrik enerjisindeki zam kayg› verici bo-

yutlara ulaflm›flt›r.

2008 y›l›nda elektri¤e gelen zam toplamda yüzde 44'e

ulaflm›flt›r. Hat›rlanaca¤› üzere, elektri¤e en son 1 Ocak'ta or-

talama yüzde 19,5 zam yap›lm›flt›. Buna göre, bugünden itiba-

ren konutlarda kullan›lan elektrik yüzde 21, sanayide kullan›lan

elektrik ise yüzde 22 oran›nda zamlanm›flt›r 

Al›nan bir kararla elektrik zamm› otomati¤e ba¤lanarak, fi-

yatlar›n 1 Temmuz, 1 Ekim ve 1 Nisan tarihlerinde olmak üze-

re y›lda 3 kez artt›r›laca¤› anlafl›lmaktad›r.
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Elektrik üretimi için yeni yat›r›mlar› sadece sözde dile geti-
ren iktidar zihniyeti, vatandafllar›m›z›n zorunlu olarak kulland›-
¤› elektrik enerjisine gözü dikmifl, y›llarca geciktirdi¤i ve bunun-
la iftihar etti¤i zamm› birden milletimizin s›rt›na yüklemifltir.

Milli güvenlik meselesi haline gelen enerjideki sorunlar, sü-
rekli laf üretilerek geçifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

E¤er önlem al›nmaz ise önümüzdeki y›llarda büyük bir
enerji darbo¤az›yla karfl› karfl›ya kal›nacakt›r. Bunun sorumlu-
su da, suçlusu da alt› y›la yak›n iflbafl›nda bulunan AKP Hükü-
meti’dir.

Enerjideki açmazlardan, yaln›zca konutlar de¤il sanayi de
büyük ölçüde etkilenmektedir. ‹stihdam art›fl› için sonucu olma-
yan yollar deneyen Hükümet’in, bu kapsamda yükselen girdi
maliyetler neticesinde istihdam›n azalaca¤›n› fark edememifl ol-
mas› son derece manidard›r.

Elektrik kullan›m›na yap›lan fahifl zam konusunda Baflba-
kan Erdo¤an kendi d›fl›ndaki sebeplere sorumluluk yükleyerek;
petrolde son dönemde yaflanan ani art›fl›n elektrik fiyatlar›na
da zam yapmay› gerektirdi¤ini belirtmifl ve sorumlulu¤u yine
baflka mecralara yüklemifltir.

Baflbakan Erdo¤an ve Hükümeti’nin utanmandan sistemlefl-
tirdi¤i elektrikteki otomatik zam mekanizmas› ile 4 kiflilik ailenin
ayl›k elektrik faturas› ne yaz›k ki 100 YTL'ye yaklaflacakt›r.

Bu meseleyi de kapatma davas›na ba¤lay›p ba¤lamayaca-
¤›n› merak etti¤imiz Baflbakan Erdo¤an’›n siyasi feraseti art›k
tam anlam›yla tükenme noktas›na gelmifltir.
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Do¤umdan ölüme kadar her vatandafl›m›z için gerekli olan
ulafl›labilir ve kullan›labilir enerji; öncelikle en do¤al yaflam hak-
k› olarak görülmelidir.

AKP ‹ktidar› süresince enerji alan›nda ortaya ç›kan sorun-
lar, art›k vatandafl›m›z›n karanl›¤a mahkûm edilece¤i bir afla-
may› iflaret etmektedir. Aziz milletimiz bu zillete lay›k de¤ildir.

Milliyetçi Hareket olarak; iktidar›n›n son dönemecine giren
AKP zihniyetinin talan›ndan sonra b›rakt›¤› y›k›m›n faturas›n›
aziz milletimizin ödemeyece¤ini belirtmek istiyorum.

Ma¤duriyete ve yoksullaflmaya neden olanlar›n kaçamaya-
ca¤›n› ve mutlaka bunlar›n hesab›n› vermeye haz›r olmalar›n›
bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Muhterem Milletvekilleri,
Bildi¤iniz gibi Meclis ‹ç Tüzü¤ü gere¤i yasama dönemi 1

Ekim tarihinde bafllay›p 30 Eylül tarihinde sona ermektedir.
Meclis için öngörülen tatil ise Genel Kurul Karar› al›nd›¤› tak-
dirde 1 Temmuz tarihinde ve üç ay› geçmemek üzere baflla-
maktad›r.

Bu yasama döneminde Meclis’in tatile ç›kmas› konusunda
Dan›flma Kurulu’nda partiler aras›nda bir ittifak sa¤lanamam›fl
olmas›na ra¤men, siyasal aray›fllara giren ve kendi milletvekil-
lerini millete göndermek istemeyen Adalet ve Kalk›nma Parti-
si’nin ço¤unlu¤u ile Meclis, tatil için karar almam›flt›r.

Bugün tamamlayaca¤›m bu konuflma ile Türkiye Büyük

Millet Meclisi ‹ç Tüzü¤ü gere¤i Milliyetçi Hareket Partisi Meclis
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Grubu’nun 23.dönem 2. yasama y›l›ndaki son toplant›s›n› ger-

çeklefltirmifl olaca¤›z.

Ancak, Meclis’in tatile girmemesi nedeniyle Dan›flma Kuru-

lu tatil için yeni bir karar al›ncaya kadar siz de¤erli milletvekili

arkadafllar›m Meclis çal›flmalar›na baflar›yla devam edeceklerdir.

De¤erli Milletvekilleri,
Tatil karar›n›n al›nmas›ndan itibaren vatandafl›m›z seçim

bölgelerinizde sizlerle kucaklaflmay› beklemektedir.

Onlara ulafl›n›z, onlar› 11 ay süren Meclis çal›flmalar›m›z,

muhalefet stratejimiz, yap›c› siyasetimiz ve uzlaflt›r›c› teklifleri-

miz konusunda ayd›nlat›n›z.

Milletimizin Milliyetçi Hareket Partisi’ne gösterdi¤i tevec-

cühün fark›nda ve bilincinde oldu¤unuzu hissettiriniz.

Türkiye’nin a¤›rlaflan sorunlar›n›, bu sorunlara neden olan

faktörleri, müsebbipleri söyleyiniz, partimizin düflündü¤ü çö-

züm yollar›n› aktar›n›z.

22 Temmuz seçimlerinden itibaren geçen süre içinde par-

timizin t›kanan siyasetin önünü açmak üzere yapt›¤› milli ve ta-

rihi hamleleri ayr›nt›lar› ile izah ediniz.

Giderek a¤›rlaflan ekonomik geliflmelerin yaflant›lar›na na-

s›l yans›yaca¤›n›, sorumlular›n›n kimler oldu¤unu, olumsuz ge-

liflmelerin nelere yol açaca¤›n› ve ailelerini nas›l etkileyece¤ini

önemle vurgulay›n›z.
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Ve bu konulardaki bütün birikimlerinizi ve tecrübelerinizi

ayn› zamanda teflkilat mensuplar›m›zla paylafl›n›z ve sa¤lam bir

iflbirli¤i içine giriniz.
Konuflmama son verirken, bu zamana kadar ki Meclis ça-

l›flmalar›na büyük katk›lar› olan siz de¤erli milletvekili arkadafl-
lar›ma, hizmetleri için takdirlerimi ve flükranlar›m› sunuyor, ba-
flar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum.
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