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Çok De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Medyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. Hofl geldiniz.
23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil yetki-

sini aziz milletimizden alan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilk
grup toplant›s›n› yapmak üzere bir araya gelmifl bulunuyoruz.

‹stanbul’dan milletvekili seçilen ancak elim bir trafik kazas›
sonucu hayat›n› kaybeden de¤erli arkadafl›m›z Prof.Dr. Meh-
met Cihat Özönder’i huzurunuzda bir kez daha rahmetle an›-
yorum. Kederli ailesine, bilim dünyas›na, dava arkadafllar›m›za
ve aziz milletimize baflsa¤l›¤› diliyorum.

Bu vesile ile milletimizin birli¤i ve esenli¤i, devletimizin bü-
tünlü¤ü u¤runa Tunceli’nin Ovac›k ve Hozat, Diyarbak›r’›n
Dicle ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde verdikleri kahra-
manca mücadele esnas›nda flehit olan güvenlik güçlerimize Ce-
nab-› Allah’tan rahmet  diliyorum. 

Art›k ülkemizin acilen ve mutlaka çözülmesi gereken bir
sosyal sorunu olan trafik kazalar› maalesef bütün fliddeti ile sür-
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mektedir. ‹ki gün önce Ad›yaman’dan Karadeniz Bölgesine ifl-
çi tafl›yan bir minibüsün neden oldu¤u kazada, ço¤unlu¤u ço-
cuk olan 24 vatandafl›m›z›n kayb› hepimizi derinden üzmüfltür.
Vefat edenlere rahmet, yaral›lara acil flifalar diliyorum. Ve bu
felaketlerin bir son bulmas› için partimizin üzerine düflen göre-
vi kararl›l›kla yapaca¤›n› duyurmak istiyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bilindi¤i gibi 22 Temmuz 2007 seçimleri ile tecelli eden

Yüce Meclis’te milletimiz bizlere muhalefet görevi vermifltir. Bu
görevin “önce ülkem ve milletim, sonra partim” anlay›-
fl›na uygun olarak tam bir kararl›l›k ve özveri ile yürütülece¤in-
den kimsenin kuflkusunun olmamas› gerekir. 

Milliyetçi Hareket Partisi geçmiflte oldu¤u gibi bundan son-
ra da tafl›d›¤› sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirecektir. 

Türk Milliyetçileri, kritik bir dönemde üslendikleri görevin
idraki içinde, yaklafl›k yüzy›ll›k milliyetçilik davas›n› ve Milliyet-
çi Hareketin 38 y›ll›k flerefli birikimini günlük hesaplar ve ucuz
siyaset ile heba etmeyecek bir siyasi akla, bilince, öz disipline
ve yeterli tecrübeye sahiptir.

Tarihi bir davan›n bugünkü temsilcileri olarak, emaneti en
güzel flekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de bizim
boynumuzun borcudur.

Karanl›k kampanyalar›n aras›ndan s›yr›larak, çok zor flart-
lar alt›nda verdi¤iniz bir mücadele sonucu, bugün Milliyetçi Ha-
reket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilme im-
kân›n› bulmufltur.
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Verdi¤imiz mücadelenin büyüklü¤ünü ve önemini anlama-
n›z için, bir kan gölüne çevrilmifl olan komflumuz Irak’ta süren
emperyalist dayatmalara; Ortado¤u’da oynanan oyunlara, Av-
rasya’da süregelen senaryolara bakman›z yeterli olacakt›r.

Küresel güçlerin Türkiye’miz üzerindeki niyet ve emelleri-
ne uygun olarak MHP’siz siyaset aray›fllar›n›n dayat›ld›¤› ka-
ranl›k bir siyaset mühendisli¤ini sizler elinizin tersiyle itip, tüm
engellemelere karfl› üzerinize yap›lan hesaplar› bofla ç›kard›n›z.

Ülkemizin kaynaklar›nda gözü olan uluslararas› sermaye-
nin, ülkemizde emelleri bulunan küresel mihraklar›n, muazzam
etki ve propaganda gücüne sahip odaklar›n ve yerli iflbirlikçile-
rinin, karanl›k medya gücünün ve iktidar zihniyetinin kulland›-
¤› kamu kuvvetinin bask›lar›n› birer birer aflt›n›z. 

Bugün 22 Temmuz seçimlerinin sonuçlar›n› daha so¤uk-
kanl› ve bilimsel olarak analiz etmek üzere bir çal›flma bafllat-
m›fl bulunuyoruz. Elbette her seçimden oldu¤u gibi, bu seçim-
den de partimiz ve hareketimiz için ç›kartaca¤›m›z ders ve so-
nuçlar olacakt›r. Bunlar›n incelemelerini yapt›r›yoruz.

Milletimizin yan›lmaz sa¤duyusuna güvenerek, verdi¤i siya-
si mesajlar› iyi de¤erlendirmek gerekti¤i gerçe¤i ortaya ç›km›fl-
t›r. Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin kendisine yükle-
di¤i sorumlulu¤un bilincinde ve fark›ndad›r. Sonuçlar, gerekçe-
lerimiz ne olursa olsun, kendimizi anlatamad›¤›m›z %85.lik bir
kitlenin bulundu¤unu ortaya koymaktad›r.

Ancak seçimin ard›ndan partimizin ald›¤› sonucu küçümse-
yen, elefltiren baz› mihraklar türemifltir ki, bunlara 3 Kas›m
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2002 tarihinden beri parlamentoda bulunmayan Milliyetçi Ha-
rekete ne gibi katk›lar sa¤lad›klar›n›, hangi deste¤i verdiklerini
sormak isterim.

Ellerine geçirmifl olduklar› sütunlar›, ekranlar› ve masalar›
bu dört y›l sekiz ayl›k süre içinde bir kez bile Milliyetçi Hareke-
tin lehine kullanmayanlar›n bugün kazan›lm›fl baflar›y› küçüm-
semeleri ve üstelik bunu da milliyetçilik ad›na yapt›klar›n› iddia
etmeleri yeni bir oyunun sahnelenmeye çal›fl›ld›¤›n› göstermek-
tedir.

Bizler, reel politik bir disiplin içinde, milliyetçi ahlak›n bilin-
ci ile elbette her elefltiriyi dinlemeye ve sonuç ç›karmaya haz›-
r›z. Ancak bunun öncelikle hakkaniyete ve sonra siyasi eti¤e
uygun olmas›n› arar›z.

Milliyetçileri Meclis çat›s›ndan uzak tutmak için kurulan tu-
zaklar›, partimizi ve hareketimizi içten y›kmak için sokulan fit-
neleri, yap›lan dedikodular›, oynanan oyunlar› asla ve asla
unutmay›z. Biz Milliyetçi Hareketin bugünlere kolay gelmedi¤i-
ni biliyoruz. Çekilen s›k›nt›lar›n, verilen mücadelenin fark›nda-
y›z.

Bu itibarla, sizler mücadelenizle içten ve d›fltan kurulan ab-
lukay› parçalad›n›z ve bu kutlu mekanda yer alabildiniz. Gönül
isterdi ki di¤er adaylar›m›z da burada bulunsunlar. Ancak bilin-
melidir ki onlar›n da verdikleri mücadele en az burada bulunan
arkadafllar›m›z kadar önemli ve de¤erli olmufltur.

Milliyetçi Hareket, bugün befl milyonu aflk›n vatan evlad›-
n›n gözüne ve gönlüne girmeyi baflarm›flt›r. Bu asla küçümse-
necek bir sonuç de¤ildir ve kolay elde edilmemifltir. 
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Partimizin kuruldu¤u ve liderimiz Alparslan Türkefl Bey’in
tek temsilci olarak Meclise girdi¤i 1969 y›l›ndan bu yana veri-
len flerefli bir mücadelenin ad›m ad›m ulafl›lan eseridir. Bugün
gözden kaç›r›lmamas› gereken önemli bir konu Milliyetçi Hare-
ket Partisi’nin Türk siyasetinin en köklü iki partisinden biri ol-
du¤u gerçe¤idir.

Sizleri ve Milliyetçi Harekete gönül vermifl kardefllerimi
kutluyorum. Siz % 14.70 oy oran› ve 71 milletvekilli¤i ile aziz
milletimiz etraf›na çekilmek istenen surlar› y›k›p büyük bir ku-
flatmay› yard›n›z. Ulaflt›¤›n›z bu sonuç ile Türkiye’mizin sahip-
siz olmad›¤›n› tüm dünyaya ilan etmifl oldunuz. 

Hepinizle iftihar ediyoruz. 
Burada, Türk milletinin kalbinin att›¤› Türkiye Büyük Mil-

let Meclisinde bulunuyor olman›z›n önemini herkes yak›nda
daha iyi anlayacak ve anlamland›racakt›r. Bu imkân› bizlere ve-
ren büyük milletimize bir kez daha flükranlar›m› sunuyorum.

Muhterem Arkadafllar›m,
Türkiye, geride kalan 58 ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri-

nin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel k›sacas› her alanda ya-
ratt›¤› a¤›r tahribat›n do¤al bir devam› olan vahim bir sürece
do¤ru yol almaktad›r.

Gerilimler, kavgalar, çat›flmalar ve dayatmalarla geçen 22.
Dönem TBMM’si milletimizin kendisinden bekledi¤i görevi bi-
ze göre yapamam›flt›r. Bu döneme damgas›n› vuran iktidar
partisinin milletimizden artan bir destek bularak tek bafl›na ik-
tidar›n› tekrarlamas› bu gerçe¤i ifade etmemize mani de¤ildir.
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Temennimiz politik inat ve ›srarlar›n, basit hesap ve ihti-
raslar›n, gerginlik ve kutuplaflmalar›n bir sonuç vermeyece¤i-
nin herkes taraf›ndan anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Seçimin hemen akabinde teflkilat mensuplar›m›za gönder-
di¤im teflekkür mesaj›nda partimizin “mili duruflun, uzlaflma-
n›n, hoflgörünün ve diyalo¤un adresi” olaca¤›n› belirtmifltim.
Biz bu sözümüzün arkas›nda durmaya devam edece¤iz.

Ancak, bilinmesi gereken ayr›nt›, gösterece¤imiz bu uzlafl-
man›n, hoflgörünün ve diyalo¤un milli devlet, üniter yap› ve
Cumhuriyetimizin temel de¤erleri ekseninde olaca¤›d›r. 

Bizler yeni dönemde yap›c› bir rol oynayaca¤›m›z› söyler-
ken uzat›lan elleri elbette havada b›rakamay›z. Fakat, bir taraf-
tan el s›karken, di¤er el ile Mehmetçi¤e kurflun s›k›lmas›na as-
la tahammülümüzün olamayaca¤›n› da huzurlar›n›zda aç›kça
ifade etmek istiyorum.

Bu aç›dan, Milliyetçi Hareketin tutumunu, gizli ya da sinsi
emelleri için bir f›rsat zannedenlerin bu niyetlerini bir kez daha
ve çok geç olmadan gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. 

Yanl›fl bir hesap içine girilerek, Milliyetçi Hareketin uzlafl-
mac› tavr› üzerinden, y›k›c› veya bölücü niyetlere meflruiyet ka-
zand›r›lmaya çal›fl›lmas› halinde, buna en sert ve kesin cevab›
yine Milliyetçi Hareket mensuplar› verecektir. Bu konudaki
hassasiyetimizin bilinmesinde flimdiden fayda mülahaza ediyo-
rum.

Bu nedenle, iktidar, muhalefet ya da ba¤›ms›z olsun her
Milletvekiline düflen görev ve sorumluluk, milli meselelerde
yanl›fl ad›m atmaktan kaç›n›lmas›d›r.
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Geçmiflte ne dedikse bugün de ayn› sözlerimizin arkas›nda

duruyoruz. Parlamentoya girmifl olmam›z, yap›lan yanl›fllar›

göz ard› etmemizi gerektirmez. Aksine, bu çat› alt›nda milleti-
miz bize özel bir sorumluluk da yüklemifltir.

Kimden ve nereden gelirse gelsin, hangi siyasi görüfle sa-
hip olursa olsun, Cumhuriyet’in kurulufl ilkelerini ve yap›s›n›

tart›flmaya açmak, etnik köken farkl›l›klar›na dayanarak bunla-
r› y›kmaya çal›flmak veya bunlara seyirci kalmak bilinmelidir ki

devletin ve milletin varl›¤›na kastetmekle efl de¤erdir. Bunun
da ad› bize göre ihanettir.

Milliyetçi Hareket bu emelleri besleyenlere hiçbir flart alt›n-
da asla geçit vermemek üzere milletinden siyasal destek ve yet-
ki alm›flt›r. Bu bak›mdan kimse hayal peflinde koflmamal›, Türk

milletinin gücü ve Milliyetçi Hareketin sabr› üzerinde yanl›fl he-
sap yapmamal›d›r. 

Bugün yaflad›¤›m›z nazik dönemde herkesin sa¤duyunun

rehberli¤inde hareket etmesi, ihanet giriflimlerine karfl› milli bir

durufl sergilemesi, toplumsal huzurun tesisi ve korunmas› tari-
hi bir görev ve sorumluluktur. 

Bu itibarla, Türk Milletinin iradesinin temsil yeri olan bu

kutlu çat› alt›nda, bu ilk toplant›da Baflkentimiz Ankara’dan

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararl›l›¤›n› ve fikriyat›n› bir kez

daha vurgulamak istiyorum.

Bu konuyu özellikle Anayasa tart›flmalar›na da yol göster-
mesi bak›m›ndan çok önemli buluyorum.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Türkiye Cumhuriyeti ad›yla ve üniter devlet çat›s› alt›nda,

Türk milleti kimli¤i ile beraberce yaflayabilmemizin asgari ku-
rallar› 29 Ekim 1923 tarihinde Atatürk ve kurucu Kahra-
manlar taraf›ndan konulmufltur. 

Baflkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayra¤›m›z›n ay
y›ld›zl› al bayrak, milli marfl›m›z›n ‹stiklal Marfl› oldu¤u be-
lirlenmifl ve Anayasam›z taraf›ndan da güvence alt›na al›nm›fl-
t›r. 

Milliyetçi Hareketin bir mensubu olarak, buradan bir kez
daha ilan ediyorum ki;

Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi, milleti ve egemenlik unsurlar›
ile tektir ve üniter bir devlettir.

Türk milleti tarihi ve kültürel kökleri itibariyle ayr›l›k kabul
etmeyen bir bütündür. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflu, istiklâl ve ba¤›ms›zl›k
mücadelemizin taçland›r›lmas›d›r. 

Ay y›ld›zl› al bayra¤›m›z ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, egemenli¤imi-
zin, birlik ve beraberli¤imizin sembolüdür. 

‹stiklal Marfl›m›z, bu onurlu mücadelenin kahramanl›k des-
tan›d›r ve o günlerin mukaddes bir hat›ras›d›r. 

Milli birlik ve bölünmez bütünlü¤ümüzün dayand›¤› temel-
ler tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülküsü-
dür. 

Milliyetçi Hareket, bu kutlu de¤erleri ve kutsal emanetleri,
gösterecekleri yüksek fedakârl›k, kararl›l›k, milli fluur ve millet
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sevgisi ile korumaya yeminlidir. Bunlar, Milliyetçi Hareketin
varl›k ve yaflama nedenleridir, bu kutlu siyasi hareketin k›rm›z›
çizgileridir.

Bizim uzlaflma ve diyalog zeminimiz ancak bunlara sayg›
ve riayetle mümkündür. Milliyetçi Hareketin ayr›l›kta, bölün-
mede, çözülmede, da¤›lmada mutabakat aramas› asla ve asla
mümkün de¤ildir. 

Beklentimiz ve ümidimiz Milliyetçi Hareketin milli durufl
için yapt›¤› sa¤duyu ve kucaklaflma ça¤r›lar›n›n bu ilkeler etra-
f›nda cevap bulmas›d›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
TBMM üyeleri olarak aziz milletimizin hizmetine bafllarken

namus ve fleref gibi kavramlar üzerine yapt›¤›m›z yeminimiz
kuflkusuz çok önemlidir. Ancak bu yemini daha da önemli ve
kal›c› k›lacak olan, bundan sonraki süreçte üzerine and içti¤i-
miz mukaddesat›m›za gösterilecek sadakat olacakt›r.

Aksi tutum ve davran›fllar, bu yemini sembolik bir seremo-
niden öteye anlam tafl›mayacakt›r. Temennim olumlu mesaj-
larla aç›lm›fl olan Meclisin milletvekili and içme metnindeki kut-
lu sözlerin gerçek anlamlar› ile temsil edildi¤i bir yer olmas›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi grubunun, can› gönülden ve tüm
içtenlikleriyle içtikleri and’a ve zaten y›llard›r yüreklerinde tafl›-
d›klar› bu kutlu de¤erlere bir ömür boyu sad›k kalacaklar›na
olan inanc›m tamd›r. 

22 Temmuz Genel Seçimleri ile bafllayan bu yeni siyasi dö-
nemin aziz milletimizin gelece¤inde nas›l bir rol oynayaca¤›n›
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kuflkusuz bundan sonraki günlerde yaflanacak geliflmeler belir-
leyecektir.

Ancak bilinen gerçek, geçti¤imiz 1720 günü aflan süre bo-
yunca ülkemizi yöneten AKP iktidar›n›n, yeni dönemde de ül-
kemizi yönetmeye devam edece¤idir. Bu da yaklafl›k dört y›l
sekiz ayd›r süren vahim geliflmelerin ve tahribat›n a¤›rlaflarak
devam edece¤ini iflaret etmektedir.

Dile¤imiz, önceki hükümetin politikalar›yla özellikle milli
birlik ve beraberli¤imiz ile ekonomik ba¤›ms›zl›¤›m›z üzerinde
bafllam›fl tahribat›n bir an önce durdurulmas› ve ciddi bir ona-
r›m sürecinin bafllat›lmas›d›r.

Ancak hükümete yönelik küresel dayatmalar karfl›s›ndaki
ürkek ve teslimiyetçi tav›r ve içine düflülen s›cak para, borç, fa-
iz ve taviz döngüsü AKP kadrolar›n›n bunu baflaramayacaklar›-
n› göstermektedir. Üstelik iktidar›n buna niyeti ve hevesi de gö-
rülmemektedir.

Yeni Meclisin önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bafl-
kanl›k seçimlerini müteakiben öncelikle çözmesi gereken, ge-
çen dönemden kalma ciddi bir sorun olan Cumhurbaflkanl›¤›
konusu bulunmaktad›r. 

Bildi¤iniz gibi, Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim so-
nuçlar›n›n belli oldu¤u ilk günlerin ard›ndan bu konudaki tutu-
mumuzu aç›klayarak, bafl›ndan beri AKP’nin düzenledi¤i ma¤-
duriyet ve mazlumiyet kumpanyalar›n› sona erdirmifltik.

Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde TBMM’de haz›r bulunaca¤›-
m›z›, ancak aday ve seçim konusundaki tutumumuzu sonra
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aç›klayaca¤›m›z› kamuoyu ile paylaflm›flt›k. Dikkat ederseniz bu
aç›klamalardan sonra kronikleflen a¤lamalar, s›zlanmalar b›çak
gibi kesilmifltir. Tart›flmalar baflka mecralara kaym›flt›r. 

Art›k hayali düflmanlar yaratarak, istismar edilecek bir hu-
sus kalmam›flt›r. Bu andan itibaren bu konudaki bütün sorum-
luluk iktidar partisine geçmifl bulunmaktad›r. AKP’nin üretece-
¤i bir mazeret, kaçaca¤› bir s›¤›nak kalmam›flt›r.

Bizim Cumhurbaflkanl›¤› konusundaki öteden beri savun-
du¤umuz temel yaklafl›m, Cumhurbaflkan›n›n kim olaca¤›ndan
önce, nas›l birinin Cumhurbaflkanl›¤›na seçilece¤ine yönelik
yöntem ve ilkeler üzerinde anlaflmaya bir ça¤r›yd›. 

Bize göre, Cumhurbaflkanl›¤›, bir siyasi partinin irade-
sinin ve hükümet olma meselesinin d›fl›nda ve üstünde, bütün
Türkiye’yi temsil eden en önemli makamd›r. 

Bu makam, partilerin küçük hesaplar›n›n ve siyasi ihtiras-
lar›n›n de¤il demokratik kültür ve siyaset ahlak›n›n öne ç›kma-
s›na neden olacak bir uzlaflman›n temsil yeri olmal›d›r. Oysa
11. Cumhurbaflkan›n› seçim sürecinde yaflananlar bunun aksi
yönünde gerçekleflmifltir.

Böylesi bir makama seçilecek flah›s için yaln›zca iktidar›n
sahip oldu¤u meclis ço¤unlu¤unun de¤il, parlamentoda temsil
imkân› bulmufl veya bulamam›fl bütün siyasetin üzerinde uzla-
flabilece¤i, çok genifl bir mutabakat zemininin aranmas› gerek-
lidir. Nitekim 10. Cumhurbaflkan› Say›n Ahmet Necdet Sezer
o dönemde Mecliste bulunan partilerin deste¤i ile seçilmifltir.

Cumhurbaflkan›, genifl bir diyalog yelpazesi ile ve mutlaka
ortak bir anlay›fl, iflbirli¤i sonucu seçilmelidir. “Verdim ellerine
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çelik çomak oynuyorlar” seviyesinden bak›lan bir seçim süreci
henüz tazeli¤ini korumaktad›r.

Her gün yeni senaryolar›n yaz›ld›¤›, elden ele anketlerin
gezdi¤i, her anayasay› eline alan›n yeni yorumlar getirdi¤i bir
siyasal kaosun sorumlusu 22. dönemde Meclis’te bulunan ikti-
dar ve muhalefet partileridir. 

Baflta AKP olmak üzere, siyasi partiler ve Meclis, bu haya-
ti s›navdan maalesef yüzünün ak›yla ç›kamam›fl, sonuçta Türk
demokrasisi yara alm›flt›r. 

AKP zihniyeti öncelikle ilkeler üzerinde anlaflma sa¤laya-
madan, adaylar üzerinde tart›flmalar bafllatm›fl, Ana Muhalefet
Partisi de bu tart›flmalar› körükleyince sonuçta cepheleflme,
kavga, gerilim ile hasar gören bir demokrasi ortaya ç›km›flt›r. 

Bu aç›dan, Türk Devletinin bu en yüksek merciinin, de¤e-
rini ve önemi üstlenebilecek kiflinin kim olaca¤›ndan ziyade, bu
makam› tafl›yacak liyakatin ilke ve nitelikleri belirlenmeli ve ön-
celikli olmal›d›r. Dün çeflitli vesilelerle bunlar› söylemifltik. Bu-
gün de bu söylediklerimizin arkas›nday›z.

Bu konuda, geçmiflte defalarca belirtti¤imiz ve burada da
tekrarlayaca¤›m›z gibi bizim Cumhurbaflkanl›¤› seçimi için öne
sürdü¤ümüz ilkelerimiz flunlard›r:

Türkiye Cumhuriyetine Cumhurbaflkan› olacak fla-
h›s, 

• Türkiye’nin bütünlü¤ü ve Türk devletinin millî ve üniter
yap›s›n› temsil ve tafl›ma konusunda milletimizde tereddüt b›-
rakmayacak bir fikri maziye, 
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• Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini özümsemifl, geçmi-
flinde Cumhuriyetin temel de¤erlerine samimiyet ve sadakati
hakk›nda kuflku b›rakmayacak bir milli durufla, 

• Türk milletinin birlik ve beraberli¤ini, millet olma haslet-
lerini ve yüksek kültürünü benimseme konusunda mutlak güve-
nilecek ilkeli, berrak ve aç›k bir düflünce yap›s›na, 

• Dürüst, flaibesiz ve manevî de¤erlere sayg›l› hüviyeti ile
tebarüz etmifl, demokrasinin ilkeleri konusunda tam duyarl›l›k
ve kararl›l›¤a sahip bir flahsiyet olmal›d›r. 

Seçimden önceki süreçte yaflananlara bak›ld›¤›nda, iktida-
ra geldikleri günden beri Türkiye’nin hükümeti olmay› bir türlü
baflaramayan AKP’nin tüm uyar› ve uzlaflma ça¤r›lar›ndan
uzak durarak, birikmifl siyasi hesaplar›n› ve ele geçirme ihtiras-
lar›n› aflabilme basiret ve erdemini gösteremedi¤i görülecektir.

Beklentimiz, yaflanan bu geliflmelerden herkesin bir sonuç
ve ders ç›karm›fl olmas›d›r.  

Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunlar› dururken, k›s›r
bir ihtiras u¤runa inatlaflman›n devam›n›n devletimizin sayg›n-
l›¤›na, milletimizin vakar›na, demokrasimizin de hayr›na olma-
yaca¤› art›k herkes taraf›ndan anlafl›lm›fl olmal›d›r.

Cumhurbaflkanl›¤› seçimi konusunda Milliyetçi Hareket
Partisi, sorumlu¤unu yerine getirece¤ini aç›klam›flt›r. Partimi-
zin bu konudaki duruflu geçmiflte söyledikleri ile tutarl›l›k gös-
termektedir.

Cumhurbaflkanl›¤› tart›flmalar›n›n süregeldi¤i son iki y›ld›r
Milliyetçi Hareket, öngördü¤ü bu sorunu aflabilmek için önce-
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likle erken seçim önermifltir. Bu yolla AKP’nin Meclis’te say›-
sal meflruiyet sorununu aflarak milletimizden yeniden yetki al-
mas› halinde diledi¤i ismi Cumhurbaflkan› seçme imkân›na ka-
vuflaca¤›n› aç›klam›flt›r.

Bugün seçim sonunda ortaya ç›kan tablo bu söylemlerimi-
zi hakl› ç›karacak bir neticeyi kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. Bir seçim ya-
p›lm›fl ve milletimiz iktidar partisini artan bir destekle Meclise
tafl›m›flt›r. Bu durumda AKP’nin kendi aday›n› belirlemesinde
bir engelin kalmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bu hal ve flartlar karfl›s›nda Milliyetçi Hareket Partisi yak›n
geçmiflte yaflanan tart›flmalara da bir son vermek üzere, seçim
tarihinde oturumda haz›r bulunaca¤›n›, “orada olaca¤›”n› ifade
etmifltir. fiimdi s›ra, bu önemli konuda sorumluluklar›n›n fark›-
na varm›fl olmas›n› diledi¤imiz iktidar partisindedir.

Bütün partiler ve milletvekilleri de tarihi ve toplumsal so-
rumlulu¤un idraki içinde olurlar ise mesele yoktur. Ancak eski
tutumlar ve yanl›fllar sürdürülürse, birkaç ay önce yaflananlar
tekrarlan›rsa bu durumda kaybeden Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi olacakt›r.

Seçimlerden birinci parti olarak ç›kan Adalet ve Kalk›nma
Partisi’nin Say›n Genel Baflkan›, Say›n Cumhurbaflkan›ndan
hükümet kurma görevini alm›flt›r. Say›n Baflbakan›n kamuoyu
ile ilk paylaflt›¤› bilgiler 60. hükümetin kuruluflunu Anayasal 45
günlük süreyi kullanarak geciktirece¤i ve Cumhurbaflkanl›¤› se-
çiminin ard›ndan yapaca¤› yönündedir.

Bizler yeni dönemde de, inatlaflma ve iddialaflmalar›n sür-
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mesi halinde, Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde karfl›m›za ç›kacak
muhtemel bunal›m›n fark›nday›z. Türkiye’yi ve dünyay› sadece
kendi pencerelerinden görmeyi al›flkanl›k haline getirenlerin de
fark›na varm›fl olmas›n› umuyoruz.

Özellikle Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin seçimden elde et-
ti¤i sonucu, sürdürdü¤ü inat ve cepheleflme politikalar›n›n siya-
sal bir onay› olarak alg›lamas› halinde, ülkemizin yeni bir kriz-
le karfl›laflmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Buradan bunu hat›rlatma-
y› bir görev kabul ediyorum.

Muhterem Arkadafllar›m,
Kanaatimce, Türk demokrasisinin önünü t›kayan en büyük

problemlerin bafl›nda siyasi partilerin kendilerini din, demokra-
si, millet veya devletle özdefllefltirme al›flkanl›¤› gelmektedir. 

Bu tutum bir yandan siyaseti kutuplaflmaya iterken, di¤er
yandan büyük milletimizi ve devletimizi oluflturan muhteflem
de¤erler manzumesinin hasar görmesine, ‘sahip ç›kanlar ile
ihanet edenler’ gibi keskin ayr›mlar›n do¤mas›na yol açmakta-
d›r.

Nitekim, iktidar partisi de 22. dönem Meclis çal›flmalar› ile
beraber, kendisine oy vermifl vatandafllar›m›z›n tercihini millet
iradesi olarak de¤erlendirmek, oy vermemifllerin karar›n› ise
yok farz etmek yanl›fl›na sürüklenmifltir. Ayn› tutum di¤er par-
tilerce de kabul görünce ortaya çat›flma üzerine kurulmufl ger-
gin bir siyaset ç›km›flt›r. Bu k›s›r anlay›fl› demokrasi kültürü ile
ba¤daflt›rmak mümkün de¤ildir.
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Bu aç›dan bak›l›rsa, kendilerini, hareket alan› seçtikleri bir
veya birkaç de¤erin yegâne temsilcisi ve savunucusu ilan eden-
ler, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ile milletimizin milli ve
manevi de¤erleri aras›nda özde hiçbir sorun olmad›¤›n› art›k
görmek ve göstermek durumundad›rlar.

Devlet ile millet kucaklaflmas›n›n baflkaca bir yolu da yok-
tur. Burada esas olan “ele geçirme” psikolojisinden s›yr›lmak,
“olursa benim olsun” zihniyetinden ar›nmak olmal›d›r. Aksi
takdirde millet, devlet ve iktidar aras›ndaki güven bunal›m›,
karfl›l›kl› kuflku duyma halinin sürmesi durumunda, önümüzde-
ki Meclis dönemi de kaos ve kargaflan›n yan› s›ra kavga ve ge-
rilimlerle heba olup gidecektir.

Bu itibarla, içinde bulundu¤umuz toplumsal gerilim ve gü-
vensizlik ortam›n›n mimar› olanlar, milletimizi siyasi, dini veya
köken olarak ayr›ma tabi tutanlar, kendilerini inançlar›n veya
devletin temsilcisi gibi görenler, yapt›klar› bu yanl›fll›¤›n kendi-
lerini de, ülkemizi de felakete götürdü¤ünü art›k anlam›fl olma-
d›rlar.

Her seçim bir aray›fl ve rahatlaman›n tezahürüdür. Seçim-
de olgunluk ve sorumluluk s›nav› veren milletimiz Meclisten il-
keli seviyeli, uzlaflmac› ve anlay›fl içinde iflbirli¤i yap›lmas›n› ar-
zu etmektedir. Bu konuda partimizin tutum ve duruflu ortada-
d›r. En önemli görev Meclis ço¤unlu¤unu elinde tutan iktidar
partisine düflmektedir. 

Bütün siyasetçiler, 1920 y›l›nda muhteflem bir mücadele-
nin sonucunda kurulmufl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aziz
hat›ras› alt›nda, 22.yasama döneminin olumsuz izlerini silerek,
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yeni bir sürece elbirli¤i ile ad›m atmal›d›rlar. Bunu yapmak biz-
ler için bir marifet de¤il, kaç›n›lmaz bir milli görevdir.

Dikkat edilirse, seçim karar› al›nd›¤› tarihten bugüne kadar
geçen sürede kamuoyunun ilgisi Milliyetçi Hareket Partisine
yönelmifltir. Özellikle medya hiç olmad›¤› kadar partimizin ye-
ni süreçteki rolünden bahsetmektedir.

Elbette içlerinde partimizi marjinal gösterme ve siyasette
dar bir köfleye s›k›flt›rma hesaplar›n›n olabilece¤inin fark›nda-
y›z. Ancak önemli bir di¤er geliflme ise Milliyetçi Hareket Par-
tisi’nin varl›¤› ile Türk siyasetinde meydan›n bofl kalmayaca¤›-
n›n, ülkenin sahipsiz olmad›¤›n›n herkes taraf›ndan anlafl›lm›fl
olmas›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Meclisteki mevcudiyetinin
Türk siyasetinin dengelerini de¤ifltirmifl oldu¤unun ilk iflaretleri
al›nmaya bafllanm›flt›r. Nitekim, geçmiflte Meclis çat›s› alt›nda
sorun yaratan, milli hassasiyetlerle s›k›nt›lar› olanlar›n, bafllan-
g›ç itibariyle anayasal çizgiye çekilmek durumunda kalmalar›
kamuoyunun gözü önünde cereyan etmifltir.

Türkiye art›k her konuda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ne
düflündü¤ünü, nas›l bir durufl gösterece¤ini, ne tür bir tav›r ala-
ca¤›n› tart›flmaya ve merak etmeye bafllam›flt›r. Bu durum par-
timizin baflar›s› olarak de¤erlendirilmelidir.

Ancak, bizlere yönelmifl bu alaka ve dikkat Milliyetçi Hare-
ket için k›vanç vesilesi olaca¤› gibi, ayn› zamanda dikkat etme-
miz ve özenli olmam›z gereken hususlar›n artt›¤›n›n da göster-
gesidir.

Bu itibarla, milletimizin bekas› ve kardeflli¤i ile devletimizin
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bütünlü¤üne yönelik demokratik mücadele ve müdahale hakk›-
m›z sakl› kalmak üzere, vatandafllar›m›z›n yaflad›klar› a¤›r eko-
nomik s›k›nt›lar›n afl›lmas›, onlar›n yarar›na oldu¤una inand›¤›-
m›z her politikan›n uygulanmas› için yap›c› ve uzlaflmac› bir
tavr› ilke edindi¤imizi belirtmek istiyorum.

Çünkü, bizler art›k yaln›zca partimizin ve seçim bölgemizin
milletvekilleri de¤il ayn› zamanda her meslek ve her yöreden,
her inanç ve her co¤rafyadan hizmet bekleyen vatandafllar›m›-
z›n temsilcisiyiz. Politik etik bunu gerektirdi¤i gibi, bu ayn› za-
manda milliyetçi olmam›z›n da do¤al sonucudur. 

Milliyetçi Hareket Partisi yeni dönemde, Meclis bünyesin-
de böylesi bir anlay›fl›n temsilcisi olmaya ve bu anlay›fla öncü-
lük etmeye niyetli ve kararl›d›r. 

Sözlerime son vermeden önce, mensubu olmaktan her za-
man fleref duydu¤umuz büyük Türk milletine göstermifl oldu¤u
teveccüh nedeniyle flükranlar›m› arz ediyorum. Cenab-› Al-
lah’tan bizleri mahcup etmemesini temenni ediyorum.

Türkiye’mizin gelece¤inde söz sahibi olmam›z› sa¤layan,
verdikleri mücadele ile kutlu hareketin yükseliflinde emek ve
katk›lar› olan dava arkadafllar›mdan bugün hayatta olmayanla-
ra Allah’tan rahmet diliyorum. Gönlüyle ve yüre¤iyle Milliyetçi
Harekete desteklerini sürdürenlere sonsuz teflekkürlerimi ve
minnet duygular›m› ifade ediyorum.

Bu duygu ve düflüncelerle, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis
Grubunun de¤erli üyelerini sayg› ve sevgi ile selaml›yor, çal›fl-
malar›nda baflar›lar diliyorum.
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Çok De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Muhterem Konuklar›m›z,
Medyam›z›n K›ymetli Temsilcileri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 dönem 2. yasama y›-
l›na bafllarken partimizin ikinci grup toplant›s›n› gerçeklefltirdi-
¤imiz bugün, hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. Hofl
geldiniz.

‹drak etmekte oldu¤umuz mübarek Ramazan ay›n›n ise
Türk milletine, ‹slam alemine ve insanl›¤a hay›rlar getirmesini
diliyorum.

Bu toplant› vesilesi ile UNESCO taraf›ndan 2007 y›l›n›n
ad›na ithaf edildi¤i Türk-‹slam bilgini, büyük düflünür ve gönül-
ler sultan› Mevlana Celaleddin Rumi’yi do¤umunun 800. y›ldö-
nümünde bir kez daha hürmet ve muhabbetle an›yor, ilahi bir
sevginin ilham verdi¤i hoflgörü ve kucaklaflma mesajlar›n›n ül-
kemizde ve bölgemizde anlam bulmas›n› temenni ediyorum.

Bildi¤iniz gibi, Milletvekilli¤i Genel seçimlerinden bu yana
geçen iki ay› aflk›n süre içinde, Yüce Meclisin iradesi ile Bafl-
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kanl›k Divan› ve Komisyonlar teflkil edilmifl, 11.Cumhurbafl-
kanl›¤› seçimi yap›larak tarihi bir görev yerine getirilmifltir. 

Say›n Cumhurbaflkan› taraf›ndan görevlendirilen 60.
Cumhuriyet Hükümetinin program›n›n görüflülmesini mütea-
kip tatile giren Yüce Meclis dün itibariyle yeni yasama y›l›na
bafllam›flt›r. Aziz milletimize, demokrasimize ve say›n milletve-
killerine hay›rl› sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Meclis Baflkanl›¤›na seçilen Say›n Köksal Toptan’a ve Bafl-
kanl›k Divan› üyelerine baflar›lar diliyorum. Elbette ki onlar›n
adil, tarafs›z ve tutarl› çal›flmalar›, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sini önümüzdeki dönemde bekleyen a¤›r görevlerin, milli bir
sorumluluk anlay›fl›yla, baflar›yla ve sükûnetle atlat›lmas›nda
önemli bir rol oynayacakt›r. Bu aç›dan Baflkanl›k Divan›’n›n bu
zorlu süreci tafl›yabilecek yönetim becerisini, tarafs›zl›¤› ve hak-
kaniyeti göstermesini ümit ediyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Kamuoyunun gözleri önünde, tamamen aç›k ve ilkeli bir

flekilde cereyan etti¤i gibi, partimiz geçti¤imiz ay yap›lan Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤› ve Cumhurbaflkanl›¤› se-
çimlerinde y›llad›r ortaya koydu¤u ilkelerin takipçisi olmufl ve
dün ne söylemifl ise bugün de onun gere¤ini yerine getirmifltir.
Bu konuda müsterihiz.

Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Meclis Baflkanl›¤› gerekse
Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde demokratik tercihini ve iradesini
göstererek kendi de¤erli adaylar›na destek olmufltur.
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Bu deste¤i verirken say›sal aç›dan yeterli olmad›¤›m›z› el-
bette biliyorduk. Ancak bu durumu, kendi aday›n› bir uzlaflma
zemini haz›rlamadan ortaya süren iktidar partisine bir demok-
ratik tav›r ve partimizin demokrasi ahlâk› için bir gösterge ola-
rak de¤erlendiriyor ve çok anlaml› buluyoruz. Aday arkadaflla-
r›m›z› ve onlara destek olan Grubumuzu kutluyorum.

Bildi¤iniz gibi, birinci Grup Toplant›m›zda Türkiye Cumhu-
riyetine Cumhurbaflkan› olabilecek niteliklere haiz bir flahsiye-
tin portresini ayr›nt›lar› ile çizmifl, bu konudaki ilke ve yöntem-
lerimizi kamuoyu ile paylaflm›flt›k.

Biz, ülkemizi sürüklenmesi muhtemel yeni gerilim ve ku-
tuplaflma ortam›ndan bir an önce uzaklaflt›rmak, zorlamalar
sonucu do¤abilecek yeni bir siyasal paradoksa sürüklenmemek
için, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaflkanl›¤› seçim
sürecinde hiçbir tesir ve telkine kap›lmadan Meclis oturumun-
da haz›r bulunduk ve aday›m›z› destekledik.

Bu, ayn› zamanda, seçimle ortaya ç›km›fl milli iradeye say-
g›n›n, ilkeli ve tutarl› davranman›n ve hem de matematik bir
zorunlulu¤un gere¤i idi. Bafltan beri ne söylediysek onun ge-
reklerini yerine getirmekte tereddüt etmedik.

Geçmiflte, 367 toplant› yeter say›s›n› bir zorlama olarak ni-
telemifltik. Erken seçim istemifl ve Cumhurbaflkan›n› yeni Mec-
lisin seçmesini önermifltik. Gerilim ve kutuplaflman›n sak›nca-
lar›n› vurgulay›p sürecin normalleflmesi gere¤inden söz etmifl-
tik. Seçim sonucu oluflacak Meclis aritmeti¤ine herkesin sayg›
duymas› laz›m geldi¤ini belirtmifltik. Bugün bunlar›n hepsi ger-
çekleflmifltir.
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Bu itibarla 22. dönem parlamento çal›flmalar›nda, Cum-
hurbaflkan›n›n Seçimi konusunda izledikleri strateji açmaza dü-
flen partilerin flimdi Milliyetçi Hareket Partisi’ni Meclis’te yok
sayarak inatlar›n› sürdürmek istemelerini ve bunu da partimizi
itham ederek yapmaya çal›flmalar›n› anlamak mümkün de¤il-
dir.

Bilinmelidir ki, bizim Meclis oturumuna kat›laca¤›m›z› aç›k-
lad›¤›m›z andan itibaren, bütün sorumluluk iktidar partisine ve
bu partinin aday› olarak seçilen Say›n Cumhurbaflkan›na geç-
mifltir.

Dileriz, eski hata ve inatlardan bir ders ç›kart›larak, toplu-
mun acil  ihtiyac› olan huzur ve refah ile demokrasimizin bek-
ledi¤i uzlaflma ve hoflgörü bir an önce sa¤lanabilir. Zira, geç-
miflte flahit olundu¤u gibi sözün tükendi¤i noktada devreye bafl-
ka unsurlar girebilmektedir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,

Türkiye’mizin risk ve tehditlerle dolu bir dar bo¤azdan geç-
ti¤i, içte ve d›flta a¤›r sorunlar›n çözüm bekledi¤i bir ortamda
yurt d›fl›na on günlük bir gezi yapan Say›n Baflbakan›n Türki-
ye’sinde gündem elbetteki çok yo¤undur.

Say›n Baflbakan Amerika’da New York Borsas›n›n aç›l›fl
gongunu çalarken gerçek alarm zilleri terörle mücadele için
Ankara’da çalmaktad›r. Geliflmeler, Türkiye’nin terörle müca-
dele inisiyatifini özellikle yurt d›fl› boyutuyla tamamen elinden
kaç›rm›fl oldu¤unu ortaya koymufltur. 
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Hükümet y›llardan beri, özellikle Güvenlik Güçlerinin ihti-
yaç duydu¤u S›n›r Ötesi Operasyon için, Amerikal› dostlar›n›

gücendirmemek u¤runa flehadetlere ve katliamlara göz yum-
may› sürdürmektedir.

Geçti¤imiz gün meydana gelen hunhar olay bunun en son

örne¤idir. Bu vesile ile fi›rnak’›n Beytüflflebap ‹lçesi’nde PKK’l›

teröristlerin katliam›na maruz kalarak, hayatlar›n› kaybeden

7’si korucu 12 vatandafl›m›za Cenab-› Allah’tan rahmet, aziz

milletimize baflsa¤l›¤› diliyorum.

Bu kanl› cinayeti “teröristlerin son ç›rp›n›fllar›” olarak

niteleyen Say›n Baflbakan’a bugüne kadar hangi siyasi ve hu-
kuki tedbirleri ald›¤›n› sormak istiyorum. Giriflimlerden flu ana

kadar bir sonuç ç›kmad›¤› göz önüne al›n›rsa, ç›rp›nan›n terö-
rist de¤il AKP hükümeti ve terörle mücadele siyaseti oldu¤u

görülecektir.

AKP’nin y›llard›r yapt›¤› hatalar ve etnik ayr›flt›rma siyase-
ti, teröristlere “da¤daki yurttafllar” ve “kardefllerimiz” di-
yerek PKK sözcülü¤ü yapan, Türk Silahl› Kuvvetlerine dil uza-
tacak kadar ihanet içinde bulunan mihraklar›n Meclis Çat›s› al-
t›na kadar gelebilmelerine imkan tan›m›fl bulunmaktad›r.

Hükümetin y›llard›r süren müzakereleri, ikili görüflmeleri,

karfl›l›kl› ziyaretleri, stratejik vizyon belgesi ad› verilen oyalan-
ma metinleri ve sözde koordinatörlerle geçen sürenin ard›ndan

terörle mücadelede maalesef hiçbir tedbir al›namam›fl, hiçbir

mesafe kat edilememifltir.
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AKP, teröristin insafa gelmesini bekleyerek gününü dol-
durmufl, zay›flatmak bir yana PKK’n›n cüret kazanmas›na ve
Peflmergenin elini güçlendirmesine neden olmufltur. 

Bugün güzel vatan köflesi olan Diyarbak›r’da, yabanc› ülke
vak›flar›n›n himayesinde bölünme ve ayr›flman›n nas›l yap›lma-
s› gerekti¤ine dair modeller üzerinde tart›flmalar›n oldu¤u çok
uluslu toplant›lar alenen yap›labilmektedir.

ABD himayesinde cesaret kazanan Kuzey Irak’taki Pefl-
mergenin PKK’y› Türkiye’ye karfl› bir flantaj vas›tas› olarak kul-
lanmak ve Kuzey Irak’taki federe devlet modelini Türkiye’de de
uygulatmak istedikleri art›k bilinmektedir.

Geçmiflte Irak’›n Kuzeyindeki Mahmur terör kamp›na
Amerikal›lar taraf›ndan yap›lan turistik ziyaret ile, baz› Avrupa
ülkelerindeki göstermelik operasyonlar, Türkiye’yi meflgul et-
meye ve askeri bir müdahaleyi önlemek için zaman kazanma-
ya yönelik manevralar olmufltur. 

Irak’a dört y›l önce bölgede yaln›zca bir rejim de¤iflikli¤i
için bafllat›lan Amerika Birleflik Devletleri’nin askeri müdahale-
si, günümüzde yeni devletlerin kurulmas› ile sonuçlanmak üze-
redir.

Irak’› önce federasyona ve sonra üç devletli ayr›flmaya gö-
türecek bu süreç flekillenirken Türkiye a¤›rl›¤›n› kullanmam›fl,
AKP hükümeti Türkmenleri, Irak’›n kurucu ve asli unsuru ola-
rak tan›tamam›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin bekas› için ha-
yati öneme haiz Irak Türkmen bölgesi, Kuzey Irak co¤rafyas›
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ve terörle mücadeleye iliflkin bir stratejik bir devlet politikas›n›n
varl›¤› kuflkuludur. 

Hiçbir vatanseverin art›k hareketsiz ve tepkisiz kalamaya-
ca¤› bu tablo karfl›s›nda, devletin adli ve kolluk gücünün kulla-
n›m› da dahil olarak acilen tedbirler almas› ve stratejik karar›n›
yüksek sesle kamuoyu ile paylaflmas› bir beka meselesi haline
gelmifltir.

Devleti yönetenlerin ve milli güvenlik politikalar›na tavsiye-
lerde bulunanlar›n söylem ve eylemlerinin befl y›ll›k kronolojisi,
Türkiye’nin bir politikas›n›n olmad›¤›n›, Irak’ta günü kurtarma-
ya dönük çal›flmalar yap›ld›¤›n› ortaya koymufltur. 

Nitekim geçti¤imiz günlerde Irak hükümeti ile yap›laca¤›
söylenen s›n›r ötesi takibe izin veren anlaflman›n sonuçsuz kal-
d›¤› ve hatta Irak Kürt afliretlerinin etkin ve müdahil oldu¤u çok
baflar›s›z bir müzakere süreci kamuoyunun gözü önünde cere-
yan etmifltir.

Zaman›m›z›n darl›¤› nedeniyle, bu hassas ve önemli konu-
lar› baflka bir toplant›m›zda konuflmak üzere, özetle Türkiye,
Irak topraklar›nda yapaca¤› bir s›cak takip için bütün diploma-
tik giriflimleri art›k tüketmifl ve milletimiz yeterince oyalanm›fl-
t›r.

Her gün bir vatan evlad›m›z›n ve bir Mehmetçi¤in kayb›y-
la sonuçlanan PKK terörüyle mücadele için gereken bütün
flartlar çoktan tamamlanm›flt›r. Konunun Irak’ta vahim gelifl-
melerin olaca¤›n› de¤erlendirdi¤imiz 2008 bahar›na kadar er-
telenerek yeni bir oyalama sürecinin bafllat›lmas›na ve Türk
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devletinin haysiyetiyle daha fazla oynanmas›na göz yumulma-
mal›d›r.

ABD Senatosunun kabul etti¤i Irak’›n üç bölgeye ayr›lma-
s›na iliflkin tasar›n›n, orta vadede bölünmeyi tetikleyebilece¤i
düflünülürse, geliflmelerin ülkemize etkisi de dikkate al›narak
konunun bütün yönleriyle görüflülmesi Türkiye Büyük Millet
Meclisi çat›s› alt›nda acilen gerçeklefltirilmelidir.

TBMM, terörle mücadeleden sorumlu birimler taraf›ndan
ihtiyaç belirtilmesi halinde, yer ve zaman› Türk Silahl› Kuvvet-
lerinin inisiyatifinde olmak üzere ç›karaca¤› bir tezkere ile Gü-
venlik Kuvvetlerine s›n›r ötesi s›cak takip için art›k yetki verme-
lidir. 

De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Konuklar,

Konuflmam›n bu bölümünde ülke gündemini bir süredir
meflgul eden ve uzun süre de gündemde kalacak olan Anaya-
sa tart›flmalar›na, genifl bir analiz yaparak temas etmek istiyo-
rum.

Ülkemizde Anayasa tart›flmalar› anayasal nitelikli ilk metin-
lerin do¤du¤u günden bu yana yap›lmaktad›r. Bu tart›flmalar›n
ilk yaz›l› anayasa tecrübemiz olan 1876 Kânun-u Esasî’ye ka-
dar dayand›¤›n› söylemek mümkündür. Türkiye, o zamandan
bu yana çeflitli vesilelerle yap›lan anayasa de¤iflikliklerine ve
tart›flmalar›na kesintisiz sahne olmaktad›r. 

Türkiye’de modern siyasî kurumlar›n ve kurallar›n ortaya
ç›k›fl›ndan itibaren geçen 5 çeyrek as›rl›k dönemde, 5 kez ana-
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yasa yap›lm›fl, birçok kez de ciddî boyutlarda anayasa de¤iflik-
likleri gerçeklefltirilmifltir. 

Bu, çeyrek as›r dayanabilen anayasa metinleri tablosunu,
yaln›zca toplumun de¤iflim h›z›na yetiflmek olarak yorumlamak
konuya eksik bakmak olacakt›r. Bu flablon ayn› zamanda ülke-
mizdeki siyasî geliflme ve istikrars›zl›k düzeyinin tekrarlanan bir
göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

Bu nedenle, son olarak gündeme gelen yeni Anayasa tas-
la¤› ve üzerindeki tart›flmalar› da, tarihi periyoduna uygun ola-
rak, 25 y›ll›k vadesini dolduran bir anayasa üzerinde istikrars›z-
l›¤›n ve acelecili¤in sonucu olarak de¤erlendirmek gerekti¤ini
düflünüyorum.

Görünen odur ki, ortalarda gezinen Anayasa tasla¤›n› ›s-
marlayan AKP’nin, metni sahiplenmekte gösterdi¤i tereddüt,
Türkiye’nin Malezya’ya dönüflece¤ine, mahalle bask›s›n›n arta-
ca¤›na dair korku ve kayg›lar›n yayg›nlaflmas›na neden olmufl-
tur. Tart›flmalar boyut ve hedef de¤ifltirerek baflka mecralara
kaym›flt›r.

Üzerinde tart›fl›lan yeni Anayasa tasla¤›n›n siparifl sahibi
henüz ortalarda yoktur. Bu süreçte, fikirlerini beyan edenlerin,
tart›flan ve elefltirenlerin “herkes ifline baks›n” denilerek
susturulmaya çal›fl›lmas› iktidar partisinin Anayasa hakk›ndaki
dayatmac› yaklafl›m›n› ve eksik demokrasi kültürünü gösterme-
si aç›s›ndan vahim bir örnek teflkil etmifltir.

Say›n Baflbakan›n bu beyan›ndan sonra, gelen tepkiler
üzerine bakanlar›n›n ve baz› partililerin sözde fikir teatisine aç›k

37



olacaklar›n›, elefltirilere kulak vereceklerini belirtmeleri, duru-
mu kurtarmak ad›na yap›lm›fl nafile hamlelerdir. ‹ktidar partisi-
nin Anayasay› bir AKP “parti tüzü¤ü” veya bir “ferman
külliyat›” olarak gördü¤ü ortaya ç›km›flt›r.

Bu vahim ve dayatmac› yaklafl›m, yeni Anayasa tasla¤›nda
AKP zihniyetinin sinsi ve gizli emellerinin bulunabilece¤i konu-
sunda toplumsal kuflkular› iyice art›rm›fl bulunmaktad›r. Bu ve-
himlerin ortadan kald›r›lmas›nda ise sorumluluk yine iktidar
partisine düflmektedir.

Bu aç›dan, ortaya konan de¤erlendirmeleri ve görüflleri;
yorum sahiplerini küçümseyerek, elefltirerek, reddederek yak-
laflmak yerine, geçti¤imiz y›llar içinde söz ve eylemleri ile ka-
muoyunda yerlefltirdikleri olumsuz kanaatlerin ve kayg›lar›n so-
rumlulu¤unu AKP yetkilileri kendilerinde aramal›d›r.

Anayasa, toplumun bir arada yaflama iradesinin yaz›l› bir
beyan›d›r. Görünen odur ki haz›rlanmaya çal›fl›lan anayasa,
birlikte yaflamaya katk› sa¤lamak yerine, günlük yaflam flekille-
rinin bile tart›flmaya aç›ld›¤›, insanlar›n korku ve vehimlere ka-
p›ld›¤› bir ortama neden olmufltur. Huzursuz hale gelen bu ke-
simlerin kuflkular›n› gidermeden ve ikna etmeden ortaya ç›kan
bu sahipsiz anayasa tasla¤› Türkiye’yi flimdiden bölmüfltür. 

AKP zihniyetinin oldu bittiye getirmek için gizli sakl› tuttu-
¤u anayasa tasar› metin her fleye ra¤men, kamuoyunda tart›-
fl›lmaya da bafllanm›flt›r. Bu olmas› gereken ve sevindirici bir
geliflmedir. Ancak ortaya ç›kan elefltiri ve görüfllerden istifade
edecek bir siyasal ortam›n özellikle iktidar taraf›nda henüz olufl-
mad›¤› da aç›kça görülmektedir.
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Demokratik anayasal düzen, tek odakl›, tek hedefli, tek
merkezli ç›kar gruplar›n›n veya iktidar sahiplerinin vehmetti¤i
güçlerin yerini, yaln›zca millet iradesinin ald›¤› rejimin ad›d›r.

Alm›fl oldu¤u seçmen deste¤i ile kendisini anayasan›n sa-
hibi gibi görme e¤ilimine giren ve istemedi¤ini de¤ifltirmeye
cüret eden iktidar zihniyeti, buradan ifade ediyorum ki, yan›lg›
ve gaflet içerisindedir. Türk milletinin seçimle vermifl oldu¤u
yetkiyi yorumlarken vahim bir yanl›fl›n içine sürüklenmektedir.

Konuyu, oyunu art›rarak ç›kt›¤› Genel Seçimlerin hemen
ard›ndan aceleyle gündeme getirmesi ve kapal› kap›lar ard›nda
özel görüflmelerle oldu bittiye getirme gayretleri, iktidar parti-
sinin yapmak istedikleri hakk›nda kayg›lar› iyice art›rm›flt›r.

Dün oldu¤u gibi bugün de, Anayasa herhangi bir siyasal
hareketin ve bir partinin de¤il milletimizin ve Türkiye’nin ana-
yasas›d›r. Bu aç›dan AKP’nin bugünkü dayatmac› zihniyeti ile
dünkü darbe konseyinin dayatmalar› aras›nda gerçekte bir fark
yoktur. Bu nedenle, ad›na “sivil” denilerek haz›rlanacak olan
böylesi bir anayasan›n da öncekilerle ayn› ak›beti yaflamas› ka-
ç›n›lmaz olacakt›r.

Bir anayasan›n sivil bir kimlik tafl›mas› için bilim kurulu ad›
verilen heyete, sivillerin siparifl vermifl olmas› yeterli de¤ildir.
Nitekim 1982 Anayasas› da sivil bir komisyon taraf›ndan ha-
z›rlanm›flt›. 

Anayasan›n millet taraf›ndan onaylanm›fl olmas› da anaya-
say› sivil bir hale getirmemektedir. Yine 82 Anayasas› halk›n
%90’› aflan bir ço¤unlukla kabul edilmiflti. Halkoylamas›nda
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kabul edilip yürürlü¤e girmifl olmas›, 82 Anayasa’s›n›n sorunlu
bir hukuki metin oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirememifltir. 

1982 Anayasas› askeri bir müdahalenin ard›ndan yap›lm›fl
bir anayasad›r. Dönemin flartlar›nda anayasa yeterince tart›fl›l-
mam›fl, üzerinde yeterince düflünülmemifl, siyasi partilerin, si-
vil toplum örgütlerinin görüfllerine yeterince bafl vurulmam›flt›r.
1982 tarihine göre çok daha teflkilatl› bir demokratik kamuo-
yu ve daha geliflmifl bir sivil toplumun bulundu¤u günümüzde
ayn› hatan›n tekrar› asla söz konusu olmamal›d›r.

O halde Anayasa’n›n tam bir toplum sözleflmesi olabilme-
si için çok genifl bir demokratik tart›flma taban›na ve genifl bir
müzakere sürecine dayanmal›d›r. Taslak metin veya metinler
son flekil verilmeden önce yeterince ve kapsaml› olarak yorum-
lanmal›, de¤erlendirilmeli ve uzmanlar›nca harmanlanm›fl ol-
mal›d›r. 

Bu itibarla görüflümüz, konunun aceleye getirilmemesi, ye-
terli birikim, tart›flma ortam› ve yo¤unluk sa¤land›ktan sonra
milletin oyuna sunulmas› fleklindedir.

Böyle bir anayasa, hem birey haklar›n› gelifltirerek güven-
ce alt›na alabilecek, hem de birlikte yaflaman›n gerektirdi¤i hu-
kuki ve siyasi teflkilatlanman›n sa¤lam bir alt yap›s›n› olufltura-
cakt›r.

Bilinmelidir ki, yap›lacak anayasa bir partinin de¤il bütün
milletindir. Teklifi, millet ad›na sorumlu organlar› yapacak ve
olgunlaflt›racak, Yüce Meclis son fleklini oluflturarak ve aziz mil-
letimiz karar verecektir.

40



De¤erli Arkadafllar›m,
Ben bugün bu kürsüden, henüz siyasi sahibinin belli olma-

d›¤› yeni anayasa taslak metninin ayr›nt›lar› hakk›nda partimi-
zin görüfllerini aç›klamayaca¤›m. 

Bilim kuruluna haz›rlatt›r›l›p, Sapanca’da iktidar partisi
mensuplar›n›n süzgecinden Say›n Baflbakana havale edilen tas-
lak Anayasa metninin üzerinde, partimiz kapsaml› ve ayr›nt›l›
elefltiri ve de¤erlendirmelerini tamamlam›flt›r. Yap›lan çal›flma,
partimizin yetkili kurullar›nda müzakere edildikten sonra bila-
hare kamuoyu ile paylafl›lacakt›r.

Ancak flu anda Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasa’dan
ne anlad›¤›n›, yeni Anayasan›n nas›l flekillenmesi gerekti¤ini
sizlerle bu kürsüden paylaflmak istiyorum.

Görülece¤i gibi, 131 y›ll›k anayasa gelene¤imizin ilk döne-
minde ortaya ç›kan tart›flma ve sorunlar›n tamam› günümüzde
de ayn› eksende devam etmektedir. 1876 Anayasas›’n›n kabu-
lüyle bafllayan anayasa tart›flmalar›, Türkiye’mizin en önemli
gündem maddeleri aras›nda hala yer almaktad›r.

Türkiye’de bütün bu konular›n birbuçuk as›rd›r tart›fl›lmas›-
n›n esas sebebi, ekonomik ve toplumsal geliflmenin tamamla-
namam›fl olmas›n›n yan› s›ra, siyasi modernleflme konusunda
önemli eksikliklerin hala devam etmesidir. Türkiye, demokra-
tikleflme meselesini halledemedi¤i için de siyasi olarak problem
çözme gücü zaafa u¤ramaktad›r. 

Türkiye’mizin refah ve kalk›nma eksikli¤ini anayasan›n ye-
tersizli¤ine ba¤layarak siyasal kurnazl›klar yapmak, maalesef
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baflar›s›z siyasetçinin müzmin bahanesi haline gelmifl bulun-
maktad›r. 

Bu itibarla, Türkiye’nin aradan geçen y›llar içerisinde de-
mokratikleflme alan›nda önemli bir mesafe katedemeyiflinin so-
rumlulu¤unu, demokrasi karfl›t› çevreler kadar, demokrasi yan-
dafl› gözüken çevrelerde de aramak gerekti¤ine inan›yoruz.

Kanaatimizce, ülkemizde temel siyasî kurumlar›n ve kural-
lar›n, sürekli ve maalesef ayn› fasit daire içinde tart›fl›l›yor ol-
mas›, demokrasimizin ve geliflmemizin önündeki engellerden
en önemlisini oluflturmaktad›r. 

Bu durum ister muhalefet, ister iktidar olsun bütün siyaset-
çilerin enerjisini ve zaman›n›, sosyal ve ekonomik sorunlar›
çözmek yerine, siyasî çekiflmelerle ve bitmez tükenmez meflrui-
yet tart›flmalar›yla harcamalar›na neden olmaktad›r.

Yeryüzündeki bütün anayasalar, öncelikle, yürürlü¤e girdi-
¤i tarihteki toplumsal hayat›n ihtiyaç duydu¤u düzenlemeleri
öngörürler. Oysa toplum hayat› dinamik bir sosyo kültürel ve
sosyo ekonomik süreç olarak sürekli hareket ve de¤iflim halin-
dedir.

Yaz›ld›¤› dönemin ilerisinde bir vizyon ile tanzim edilmeye
çal›fl›lan Anayasalar›n, özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk
milleti gibi h›zl› ve köklü de¤iflim sürecine giren devlet ve top-
lumlarda bir zaman sonra geliflmelerin gerisinde kalmas› da do-
¤ald›r.

Bu nedenle kamu düzeninin sa¤lanmas› ve ça¤dafl bir ni-
zam içinde yönetilebilmesi için, belirli bir toplumsal dönemin
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ve tarihi sürecin eseri olan yasalarla, günlük hayat›n aras›nda
farkl›l›klar olabilece¤i de kuflkusuzdur.

Burada üzerinde durulmas› gereken sorun fludur: Yeni top-
lumsal ihtiyaçlar›n, eski ihtiyaçlara cevap veren eski anayasala-
r›n, tamamiyle ortadan kald›r›l›p yerlerine yeni yasalar›n ikame
edilmesi ile mi; yoksa mevcut yasalarda günün ve tahmin edi-
len bir gelece¤in ihtiyaçlar›na uygun olarak, k›smi de¤ifliklik ya-
p›lmas› ile mi giderilece¤idir.

Bildi¤iniz gibi Anayasa, kurallar hiyerarflisinin en üstünde
yer almaktad›r. Devletin temel yap›s›n› ve genel hukuk norm-
lar›n› belirleyen ve bu nedenle çok kapsaml› olmayan genel ve
çerçeve metinlerdir. Ancak bu genel metinlerden referans ve
dayanak ile gelece¤in Türkiye’sini, Türk milletini ve Türk va-
tandafl›n› flekillendirecek olan temel yasalar›n ç›kaca¤› düflünü-
lürse konunun hayatiyeti önem kazanmaktad›r. Bu nedenle
Anayasalar, bir devletin ve milletin idamesinde ve yükseltilme-
sinde son derecede önemli olan temel dayanaklar›d›r. 

Bugüne kadar ç›kar›lan Anayasa metinleri, eksiklerine,
yanl›fllar›na ve kusurlar›na ra¤men devletimizin ve milletimizin
varl›¤›n› ve demokratik kültür içerisinde devaml›l›¤›n› sa¤laya-
bilmifltir. 

Milliyetçilik, milletin süreklili¤inin ve biri di¤erini besleyen
sosyo kültürel geliflmelerin kendi köklerinden kopart›lmadan
yaflat›lmas›n› ve yükseltilmesini amaç edinir. Bu aç›dan, Ana-
yasa’n›n haz›rlanmas›nda dikkat edilecek husus, devletin ve
milletin geçmifli ile ba¤›n› kopartmayacak bir yaklafl›m›n kabul
görmesidir. 
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Bu anlay›fl tarihin derinliklerinden bu güne gelebilmifl ve
bundan sonra da yaflayacak büyük Türk milletine sevdal› olan
milliyetçilerin en do¤al düflüncesi ve hakk›d›r. 

Bu itibarla, tarihi kazan›mlar›m›z›n bilincinde olarak ente-
lektüel bir maceradan uzak, milletimizin ve insan›m›z›n sosyal
ve kültürel geliflmelerini kendi süreklili¤i içinde kavram›fl ve gi-
dilen istikamet ve h›z› kestirebilmifl bir milli vizyonun hakim ol-
mas› temel dile¤imiz ve beklentimizdir.

Bu yaklafl›mla bakacak olursak, yeniler, eskinin ayn›s› ol-
mamakla birlikte geliflmifl bir devam› olacaksa mesele yoktur.
Fayda ve mahzurlar›n› kamuoyu ile paylafl›r, kat›ld›¤›m›z veya
kat›lmayaca¤›m›z hususlar› aç›klar›z.

Ancak, öyle Anayasal maddeler vard›r ki, kald›r›lmalar› ha-
linde bile Cumhuriyetin kurulufl ve bafllang›ç dönemine yap›lan
at›flar› da ortadan kald›rabilecektir. 

Hukuksal ve sosyal zorunluluk olmamas›na ra¤men, yap›l-
mas› önerilen böylesi de¤ifliklikler, günümüz Türkiye’si ile
Cumhuriyet’in kurulufl y›llar› aras›ndaki sosyal, siyasal ve hu-
kuksal ba¤lar› ve kökleri kopartma tehlikesini bünyesinde tafl›-
maktad›r. 

Bu tür bir giriflim devletimizin dönüflümü ve çözülmesi de-
mektir ki Buradan aç›kl›yorum, Milliyetçi Hareket Partisi’nin
bulundu¤u bir Meclis çat›s› alt›nda bu teklif asla ve asla kabul
edilemez.

Cumhuriyetin temel de¤erlerinin bir kenara itilmeye çal›fl›l-
d›¤› bu süreçte, “bizim milletimiz de lay›k” denilerek, “si-
vil anayasa” gibi cezbedici bir kavram istismar› ile ça¤dafl
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metinler diye sunulacak önerileri fliddetle reddedece¤imizi flim-
diden aç›klamak istiyorum. 

Devlet ve millet hayat›n›n bekas›n› sa¤lamaktan, ilkeleri-
mizden ve de¤erlerimizden feragat etmeye yönelebilecek ça¤-
r›lara da kap›m›z›n kapal› oldu¤unu huzurlar›n›zda aç›kl›yorum.

Unutmamak laz›md›r ki, bütün yasalar millet için vard›r.
Devlet ise bu yasalar› millet ad›na uygular. Millet devlet ile ege-
men olur. Devletini y›kan, zay›flatan, milletini bölen ve parça-
layan bir anayasa teklifi ölü do¤mufl demektir. Zira bir anaya-
sa ancak bir millet ve devlet varsa uygulanma alan› ve imkan›
bulabilir.

Elbette, demokrasi, milletimizin içtenlikle benimsedi¤i te-
mel siyasi tercihlerinden birini oluflturmufl ve kökleflmifltir. Türk
Milleti aç›s›ndan art›k dönüflü olmayan bir yol haline gelmifltir.
Ancak, ayn› de¤erlendirmeyi Cumhuriyetimiz için de yapmak
gereklidir.

Herhangi bir ülkenin yeni bir at›l›ma karar verirken, mille-
tin sosyo kültürel birikimini ve tarihini yok say›p her fleye yeni-
den bafllamas›n›n mümkün olmad›¤›n› bilmek laz›md›r. K›saca-
s›, tarihi ve toplumu d›fllayarak ya da yok farz ederek sosyo-po-
litik bir dönüflümü baflarmak imkâns›zd›r. 

Ne üzücüdür ki Türkiye’de anayasa, rejim ve demokrasi
konular› ele al›n›rken bugün de böylesi bir duyarl›l›¤›n sergilen-
medi¤i, konunun yaln›zca hukukçular›n meselesi zannedildi¤i
göze çarpmaktad›r. Böylesi bir yaklafl›m› eksik, k›s›r ve köksüz
bir anlay›fl olarak gördü¤ümüzü bu vesileyle bir kez daha belir-
tiyorum.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Anayasalar mukaddes metinler de¤illerdir. De¤iflime ihti-

yaç gösterebilirler. Nitekim günümüzde de, bir önceki Anaya-
san›n yetersiz kald›¤› ve yeni yasalar›n haz›rlanmas› gerekti¤i
konusu, toplumun hemen her kesiminin üzerinde ittifak etti¤i
bir husustur. K›saca de¤iflen toplumun ihtiyaçlar› anayasan›n
de¤iflmesini zorunlu hale getirmifltir.

Ancak, AKP taraf›ndan siparifl edilmeye çal›fl›lan yeni
Anayasa metninin yaln›zca bu tür bir iç talepten de¤il, d›flar›ya
verilmifl taahhütlerden kaynakland›¤›na dair ciddi endifleler ka-
muoyunda tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r.

Bildi¤iniz gibi, yeni bir Anayasa haz›rlanmas›na iliflkin da-
yatmalar özellikle Avrupa Parlamentosunun 2004 y›l›n›n Mart
ay›nda Türkiye Hakk›nda Yay›nlad›¤› Raporda aç›kça yer al-
m›flt›r. Bu talep, Türkiye’nin mevcut Anayasas›n› bütünüyle de-
¤ifltirip Avrupa Birli¤i normlar›na uygun yeni bir Anayasa ha-
z›rlamas›na yöneliktir.

Yeni Anayasa’n›n nas›l haz›rlanaca¤› da bu raporda göste-
rilmifl, Avrupa Parlamentosu, yeni Anayasa’n›n Türk vatandafl-
lar›n›n ve az›nl›klar›n bireysel haklar›yla kolektif haklar›n› den-
geleyen bir yap›da olmas›n› talep etmifltir. 

Avrupa Parlamentosu’nun 2006 y›l›n›n Eylül ay›nda kabul
etti¤i Türkiye Raporu ise, haz›rlanacak yeni Anayasada Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kurulufl ilkelerinin terk edilmesini hüküme-
te önermektedir.  

Kamuoyunda ve medyada tart›fl›lmaya bafllanan yeni Ana-
yasa Taslak metninin baz› maddelerinin, Avrupa’dan gelen da-
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yatmalara uygun olarak kaleme al›nd›¤› ve sat›r aralar›nda ni-
hai olarak bu taleplerin önünü açma çabas› bulundu¤u gözden
kaçmamaktad›r.

Demokrasi; aç›k siyasî kurumlar, fleffaf iliflkiler rejimidir.
Bu ilkeleri benimsemeden, hukuk devleti kavram›na sahip ç›k-
madan, terörü reddetmeden, düflünce, inanç ve örgütlenme
özgürlüklerini kurumlaflt›rmadan demokratikleflmede mesafe
almak zordur. 

Demokrasinin kök salmas›, öncelikle bir arada yaflama kül-
türünün varl›¤›na ve buna ait kurallar›n yerleflmifl olmas›na
ba¤l›d›r. Sürekli kültürel ve etnik farkl›l›klara vurgu yaparak
bunlar› derinlefltirmekle ve hatta kurumlaflt›rmaya çal›flmakla
demokrasinin yerleflmesi söz konusu olamaz.

Bu noktada Türkiye’nin önüne, ister d›flar›dan gelen dayat-
malar, ister içeriden gelen tavizler neticesinde olsun, demokra-
tikleflme projelerinin üzerine etnik ayr›mc›l›¤› ç›karmak, siyasal
ihtiraslar›n› ve emellerini paragraflara kurnazca s›k›flt›rmaya
çal›flmak Türkiye’nin önüne konmufl en büyük tuzakt›r.

Bize göre bunun amac›, ülkemizin yeni bir devlet ve millet
tan›mlamas›na sürüklenmesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ve
aziz milletimizin buna göre yeniden ve yapay olarak flekillendi-
rilmesidir. 

Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket, numaral› Cumhuriyet
sevdal›lar›n›n da hararetle destekledi¤i bu sinsi operasyonun
fark›nda ve bilincindedir. Bu husus milliyetçili¤in varl›k nedeni-
dir ve Milliyetçi Harekete ra¤men bu emellerin ve niyetlerin
gerçekleflmesi mümkün de¤ildir. 
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Yeni bir anayasa yapmaya haz›rlan›rken umar›z ki kafl ya-
pal›m derken göz ç›kar›lmaz, milletin birli¤ini zedeleyecek ve
devletin bütünlü¤ünün bozulmas›n› tetikleyecek vahim geliflme-
lere neden olacak bir hatan›n içine sürüklenilmez. 

1876 anayasas› üzerinde 1908 Meflrutiyeti’nin ard›ndan
yap›lan köklü de¤ifliklik ve düzenlemelerin, milleti ve devleti to-
parlamak bir yana, ‹mparatorlu¤un on y›l içinde da¤›lmas›na
zemin haz›rlad›¤› henüz haf›zalardad›r.

Aradan geçen yüz y›l sonra, yine seçkinler eliyle Türk mil-
letinin yeni bir badireye sürüklenmemesi için çok dikkatli ve
uyan›k olunmas›, dünyada ve bölgemizde yaflanan stratejik ge-
liflmelerin iyi okunmas›, her Türk ayd›n›n›n milli sorumlulu¤u
olmal›d›r.

Bu aç›dan “mahalle bask›s›”, “baflörtüsü” ve “Ma-
lezya” üzerinde yo¤unlaflan tart›flmalar›n arkas›nda, Türk mil-
letinin ve Türk devletinin bekas›n› engelleyecek, zaafa u¤rata-
cak bir sinsi projenin bulundu¤una dair ciddi kuflkular›m›z›n ol-
du¤unu belirtmek istiyorum.

E¤er, Anayasa tart›flmalar›n›n gerisindeki niyet Cumhuri-
yetimizin temel ve vazgeçilmez de¤erleriyle hesaplaflmaksa,
Milliyetçi Hareket bunun tam karfl›s›ndad›r. Bilinmelidir ki Mil-
liyetçi Hareket Partililer buna asla izin vermeyeceklerdir.

Milliyetçi Hareket, mensubu oldu¤umuz büyük Türk mille-
tinin, devletiyle birlikte, son anayurdunda sonsuza kadar ba-
¤›ms›z yaflamas› için her türlü fedakârl›¤› yapmaya, dün oldu-
¤u gibi bugün de haz›rd›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’yi içine kapal›, demokra-

sisini gelifltiremeyen ve evrensel de¤erlere aç›lamayan bir ülke
haline getirerek yeni ça¤›n dinamiklerini kavramam›z›n müm-
kün olamayaca¤›n›n bilincindedir.

Türkiye’nin bu çeflit sorunlar› aflmas› için de, toplumsal ve
ekonomik kalk›nmas›n› sürdürülmesi için de demokratik gelifl-
mesini tamamlamas› flartt›r. Zira demokrasi ile sa¤lanacak is-
tikrar, en kal›c› ve en etkin olan›d›r. 

Bunun için, istikrar içinde demokrasi ve demokrasi içinde
istikrar›n sa¤lanmas› ülkemiz aç›s›ndan çok önemlidir. Tabii ki
bunu milli hassasiyetleri koruyarak ve bireye hak verirken bi-
reylerden oluflan milleti zaafa u¤ratmadan yapmak gerekmek-
tedir.

Bunu gerçeklefltirdi¤imiz ölçüde, gelecek kuflaklara hem
kalk›nmas›n› tamamlam›fl, hem de milli kimli¤i ve kiflili¤i kay-
bolmam›fl güçlü ve etkin bir Türkiye’yi b›rakma görevimizi ye-
rine getirmifl olaca¤›z.

Bu maksatla yap›lmas› gereken ilk fley milli bekam›z› esas
alarak, hoflgörü ve uzlaflma zemininde, milli egemenli¤i temel
meflruiyet çerçevesi olarak kabul eden “daha demokratik,
daha ça¤dafl bir anayasa” yapmak, ya da mevcut anayasa-
m›za bu düzenlemeleri kazand›rmakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisine göre Anayasam›z, milli ve üni-
ter devletin temeli olan hakimiyet-i milliyenin yerleflmesine
ve yayg›nlaflmas›na imkan vermelidir. K›sacas›, Yüce Meclis’in
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temel harc›n› oluflturan “hakimiyet kay›ts›z flarts›z mille-
tindir” ilkesinin hukuki alanda en üst dayana¤› Anayasad›r.
Bu yaklafl›m, milliyetçi siyasetin ve milliyetçili¤in de kaç›n›lmaz
bir gere¤idir.

Partimiz, mevcut Anayasan›n, demokrasi d›fl› güçlerin kon-
trolünde do¤mufl bir anayasa oldu¤u gerçe¤inden hareketle, si-
vil bir anayasan›n teflkiline 1999, 2002 ve 2007 Seçim Be-
yannamelerinde ve Parti Program›nda yer vermifltir.

Partimizin yetkili organlar› da zaman zaman sivil bir ana-
yasaya olan ihtiyac› belirmifl ve kamuoyu ile bu konudaki gö-
rüfllerini paylaflm›fllard›r.

Partimiz, ülkemizin 21. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde, üzerinde
genifl mutabakat›n sa¤land›¤›, güçlü bir ‘toplumsal uzlaflma
belgesi’ hüviyeti tafl›yan anayasal bir yap›yla yol al›nmas›n› ar-
zulamaktad›r. 

Ancak, hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisinden, toplumu-
muzun bireylerine ça¤dafl hak ve özgürlükleri sunarken onlar›n
varl›k nedeni ve biricik sosyo-kültürel kayna¤› olan aziz millet
varl›¤›n›n zedelenmesine, devletin yap› tafllar›n›n tahrip edilme-
sine müsamaha göstermesini beklememelidir.

Bu noktada, anayasal demokratik düzenin sa¤lad›¤› mefl-
ruiyet zeminini istismar ederek, bölücü ve y›k›c› emeller için
öncelikle vasat oluflturmak isteyen, ard›ndan ülkemizi d›fl mer-
kezli tart›flma ve aray›fllara çekmeye çal›flan odaklar›n niyetle-
rini de dikkate almak ve yak›ndan izlemek kaç›n›lmaz olacak-
t›r.
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Dünyan›n yaflad›¤› büyük siyasi tecrübeler bize, güçlü ve is-
tikrarl› demokrasilerin asgari müfltereklerini kaybetmifl ve mik-
ro kimliklere bölünmüfl toplumlarda hayat bulamad›klar›n› gös-
termektedir.

Çünkü, güçlü ve istikrarl› demokrasiler, ancak milli ve de-
mokratik yurttafll›k kültürünü gelifltirebilen ve milli kültür zemi-
ninde müflterekler üzerinde ortak payda oluflturmufl ülkelerde
yükselmektedir. 

Bu nedenle, ‘özgürlük ve güvenlik, özgürlük ve milli daya-
n›flma, özgürlük ve milli egemenlik ile özgürlük ve milli kimlik’
gibi unsurlardan birinin tercihi ve di¤erinin feda edilmesi ile de-
¤il; bu de¤erlerin bir arada, denge ve uyum içinde yaflat›lmas›
anayasa tart›flmalar›n›n özünü oluflturmal›d›r.

Bize göre ‘devleti millete ve bireye, milleti devlet ve bireye,
veya bireyi millete ve devlete’ tercih edecek bir yaklafl›m›n do¤-
ru de¤ildir. Bu kavramlardan yaln›zca birini savunan zihniyetler
aras›ndaki tart›flmalar›n keskinleflmesi, derin kutuplaflmalara
neden olabilecek bir tehlikenin iflaretidir.

Cumhuriyetten yola ç›karak daha az demokrasi, demokra-
siden yola ç›karak daha az Cumhuriyet isteme tuhafl›¤›n›n yay-
g›nlaflmas›na f›rsat verilmemelidir. Birini gelifltirmeye çal›fl›rken
ötekini kaybetmek gibi bir lüksümüzün olamayaca¤› herkes ta-
raf›ndan anlafl›lmal›d›r.

Türk milleti, millî birli¤ini, demokrasisini ve kalk›nmas›n›,
birlikte gelifltirip mükemmellefltirecek tecrübe birikimine ve
kaynaklara sahiptir. Iflte Türk siyaset ve siyasetçisi, bu birikim-
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lerin ›fl›¤›nda fiziki ve befleri kaynaklar›n› en verimli bir flekilde
kullanarak ülkesini ve milletini gelece¤e haz›rlay›p tafl›makla
mükelleftir. 

21. yüzy›lda yol al›rken, Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin te-
mel niteliklerini yükselterek, milli birli¤ini sa¤lamlaflt›rm›fl ve
demokrasisini gelifltirmifl olarak, bütün yurttafllar›n›n mensubu
olmaktan övünece¤i, güçlü demokratik, laik, sosyal, hukuk
devletini infla etmesi flartt›r.

Süregelen Anayasa tart›flmalar›n›n ciddi gerilimlere neden
olaca¤› flimdiden anlafl›lm›flt›r. Çeflitli kurum ve kurulufllar kay-
g›lar›n› dile getirmeye bafllam›fllard›r. Dile¤imiz, gerilim sonucu
oluflacak biriken enerjinin aç›¤a sal›nmadan, demokrasimizin
devam›n›n mümkün olmas› ve iktidar›n da bu öngörüye ulafl-
m›fl bulunmas›d›r. 

Cumhuriyetimizi savunmas›z b›rakacak bir demokratiklefl-
me hayalinin hiç kimseye yarar sa¤lamayaca¤› bilinmelidir.
Devletsiz yaflayamayaca¤›m›z aç›kt›r. Milletsiz bir devlet olama-
yaca¤› da bir gerçektir. Bireyden bafllamayan bir geliflmenin
gerçekleflemeyece¤i de ortadad›r. O halde her üçünü sentez
yaparak 21. yüzy›la devam etmemiz kaç›n›lmaz bir zorunluluk-
tur.

De¤erli Milletvekilleri,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,

Bugünden itibaren yap›lacak ifl, olabildi¤ince genifl uzlafl-
may› sa¤layacak bir yöntemle, anayasa de¤ifltirme zeminin
Türkiye Büyük Millet Meclisine çekilmesi olmal›d›r. 
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Bu konuda Grup Baflkan Vekili arkadafllar›m Say›n Meclis

Baflkan›na yaz›l› baflvuruda bulunarak, yeni anayasa çal›flmala-
r› için inisiyatif almas› gerekti¤ini önemle ifade etmifllerdir. 

TBMM’nin devreye girmesi ile partiler üstü bir tart›flma or-
tam› oluflacak ve tart›flmalar kayna¤› ve amac› belli olarak, bir

muhatap bulacakt›r. Bir “Toplum Sözleflme Belgesi” olan

anayasa metni, böylelikle en üst milli müessese taraf›ndan fle-
killendirilme imkân›n› da elde edecektir.

Partimiz, Say›n TBMM Baflkan› Baflkanl›¤›nda oluflturula-
cak siyasi parti gruplar›n›n temsilcilerinin de yer alaca¤› bir he-
yetin, ‘Anayasa Haz›rl›k ve Uzlaflma Komisyonu’ olarak

görev almas› yönünde giriflimde bulunmufltur.

2000 y›l›nda TBMM’de yapt›¤›m Bütçe Görüflmelerinde

ifade etti¤im sözlerimi burada bir kez daha tekrarlamak istiyo-
rum. Aradan geçen 7 y›l›n sonunda bile partimizin ilkelerinde-
ki tutarl›l›k ve kararl›l›k ile, ülkemizdeki tart›flma gündeminin

de¤iflmemifl olmas›n› da takdirlerinize sunuyorum.

“Milliyetçi Hareket Partisi, üzerinde millî uzlaflmay› zorun-
lu gördü¤ü temel prensipleri; ddeemmookkrraassii,,  ccuummhhuurriiyyeett,,  ssoossyyaall
hhuukkuukk  ddeevvlleettii,,  rreessmmîî  ddiill  vvee  bbaayyrraa¤¤››nn  ttaarrtt››flfl››llmmaazzll››¤¤››,,  ddiinn  vvee  vviicc-
ddaann  hhüürrrriiyyeettiinniinn  ggaarraannttöörrüü  aannllaamm››nnddaa  bbiirr  llââiikk  ddeevvlleett  aannllaayy››flfl››,,
üünniitteerr  ssiiyyaassîî  yyaapp››mm››zz  vvee  ss››nn››rrllaarr››mm››zz››nn  ttaarrtt››flfl››llmmaazzll››¤¤››  iillee  hheerr  ttüürr-
llüü  tteerröörree  aaçç››kkççaa  kkaarrflfl››  oollmmaakk fleklinde s›ralamaktad›r. 

Bütün bunlar Türk milletinin hem bir arada kardeflçe hem
de demokratik düzen içinde yaflamas›n›n asgarî flartlar›d›r.
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Türkiye’yi düflünce, inanç, giriflim özgürlü¤ü gibi temel hu-
suslarda sak›ncal› bir ülke görünümünde tutmaya; sosyal ve
ekonomik hak ve özgürlüklerin geliflmedi¤i bir toplum manza-
ras›nda b›rakmaya kimsenin hakk› olamaz.

Çünkü, Türkiye’yi art›k ça¤ d›fl› kalm›fl anlay›fllardan, terör-
den, yolsuzluk ve yoksulluktan kurtarmak için gerekli olan giri-
flimleri yapmak zorunday›z. 

Türkiye’yi, sokaklar›nda, düflünce ve inanç özgürlü¤ü so-
runlar›n›n yafland›¤›, ancak bask›c› otoriter rejimlerde görülebi-
lecek manzaralara rastland›¤›, 18 yafl›na gelmifl k›zlar›n baflla-
r›n› örtüp örtmeyece¤ine müdahale edildi¤i bir ülke görünü-
münden kurtarmal›y›z. 

21. yüzy›l, Türkiye aç›s›ndan terörün kökünün kaz›nd›¤›,
lâik-anti laik kavgalar›n›n olmad›¤›, gelir da¤›l›m›nda adaletin
sa¤land›¤›, yasaks›z ve bask›s›z bir ça¤a aç›lmak demektir.

Iflte, Türkiye’yi böyle bir hedefe ulaflt›rmak, bugünkü Yüce
Meclisin  önünde tarihî bir görev ve sorumluluk olarak durmak-
tad›r.”

Konuflmama son verirken hepinizi en içten sevgi ve sayg›-
lar›mla selaml›yorum. Bu vesileyle yasama y›l›n›n Türk milleti-
ne hay›rl› olmas›n› diliyor, siz de¤erli milletvekili arkadafllar›ma
çal›flmalar›nda baflar›lar temenni ediyorum.
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Çok De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Muhterem Konuklar›m›z,
Medyam›z›n K›ymetli Temsilcileri,

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi geçen hafta yapt›¤›m›z toplant›m›zda terörle

mücadelenin önceli¤ine de¤inmifl ve Güvenlik Kuvvetlerinin ihti-
yaç belirtmesi halinde s›n›r ötesine yap›lacak s›cak takip için bü-
tün diplomatik flartlar›n tamamlanm›fl oldu¤unu belirtmifltim.

Ne yaz›k ki bu ça¤r›m, s›n›rl› say›da medya mensubu ve baz›

siyasetçiler d›fl›nda yeterince ilgi uyand›rmam›fl, özellikle terörü

ola¤an bir silahl› eylem olarak alg›lamaya bafllayan hükümet ka-
nad›nda bir k›p›rdanmaya neden olmam›flt›.

Maalesef, baflta iktidar partisi olmak üzere, kamuoyu hassasi-
yetlerinin zay›flam›fl oldu¤u bu nazik ortamda, terörist eylemler

devam etmifl önce ‹zmir’de vatandafllara yönelik bombal› bir sal-
d›r› gerçekleflmifl, ard›ndan Van, fi›rnak ve Diyarbak›r’da meyda-
na gelen çat›flmalar sonucunda maalesef toplam 16 Mehmetçi¤i-
miz kahramanca flehit olmufllard›r.
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Hayat›n› kaybeden vatandafllar›m›za ve flahadet mertebesine

ulaflan vatan evlatlar›m›za Cenab-› Allah’tan rahmet, yaral›lara

acil flifa, aziz milletimize baflsa¤l›¤› diliyorum.
Özellikle son haftalar içinde meydana gelen eylemler ve so-

nuçlar› dikkate al›nd›¤›nda, konu hükümetin al›fl›lagelmifl baflsa¤-
l›¤› mesajlar›, “kan› yerde kalmayacak” ve “mücadelemiz sürecek”
sözleri ile geçifltirilemeyecek kadar önemli ve ciddi boyutlara ulafl-
m›flt›r.

Ancak Say›n Baflbakan’›n 13 Mehmetçi¤imizi kaybetti¤i-
miz olay üzerine yapt›¤› yorum, konunun önemini hala idrak ede-
memifl oldu¤unun en belirgin iflareti olmufltur. 

Baflbakan›n bas›n mensuplar›na, bu vahim ve acele karar ge-
rektiren geliflmeye ra¤men, konuyu gelecek ay ABD’ye yapaca¤›
ziyarette görüflece¤ini söylemesi, hükümetin terörle mücadele ira-
desini tamam›yla yabanc› ülkelerin insaf ve karar›na teslim etti¤i-
nin göstergesidir. 

Ne Say›n Baflbakan’›n, ne de hükümetinin terörle mücadele
etmesi bu teslimiyetçi tav›rla asla mümkün de¤ildir. Geçti¤imiz
befl y›l›n a¤›r bilânçosu bunun aç›k delilidir. 

Bu süre içinde, hainleri sakland›klar› inlerde vurmak yerine,
vuracakm›fl gibi pazarl›k yapmaya çal›flmak, her konuda aldatma
ve kand›rma siyaseti izleyen AKP hükümetinin bir oyalama al›fl-
kanl›¤› haline gelmifltir.

Asl›nda ne hükümetin ne de ABD’nin bu bölgeden PKK’y›
uzaklaflt›rmak, etkisizlefltirmek gibi bir niyeti de yoktur. Hükümet
ile ABD aras›nda art›k klasik hale gelmifl bir sa¤›rlar diyalogu sür-
dürülmektedir. 
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Türkiye AKP ile bir oyunun içine itilmifltir. Bu tamamen za-
man kazanmaya yönelik bir senaryonun parças›d›r. Anlafl›lmakta-
d›r ki, küresel güçler, bölgemizde sergiledikleri yap-bozun eksik
parçalar›n› tamamlamak için gereken miad›n dolmas›n› bekle-
mektedirler.

Hükümetin isteksiz, ürkek, karars›z ve ümitlendirici tutumu-
nun ise son zamanlarda bölücü mihraklar›n küstahl›¤›n› ve cüreti-
ni iyice art›rd›¤› gözlenmektedir.

Özellikle son aylar içinde, katiller aç›kça belli olmas›na ra¤-
men, cinayetlere yönelik kuflkucu bir yaklafl›m›n yayg›nlaflt›r›lmak
istenmesi ve olaylar›n failleri hakk›nda hedef sapt›r›c›, kafa kar›fl-
t›r›c› yorum ve de¤erlendirmelerin yap›lmas› dikkat çekicidir. 

Bunlar, devletimizi töhmet alt›na sokmaya, güvenlik kuvvetle-
rini zan alt›nda b›rakmaya yönelik sinsi senaryonun parçalar›d›r.
Güvenlik güçlerinin mücadele azmini k›rmaya, milletimizin teröre
olan direncini y›kmaya yönelik psikolojik bir operasyonun yürütül-
mekte oldu¤u görülmektedir. Üstelik bu z›rva sahiplerinin Yüce
Meclis çat›s› alt›nda bulunuyor olmalar› düflündürücüdür.

Bu çerçevede, geçti¤imiz günlerde yine fi›rnak’ta meydana
gelen katliam› yapan teröristleri gizlemeyi amaçlayan bulan›k be-
yanatlar› verenlerin, gerçek niyetleri birer birer ortaya ç›kmakta-
d›r. 

‹flin ilginç olan yan›, bu iddialara hükümet kanad›ndan hiç
kimsenin bugüne kadar cevap vermemesidir. AKP zihniyetinin
devletle milleti karfl› karfl›ya getirmeye yönelik bu sinsi emelleri
“hofl görülecek afl›r› görüfl” kapsam›nda de¤erlendirerek sessiz ve
tepkisiz kalmalar› bu aç›dan dikkat çekicidir.
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Zaman zaman yarg› mensuplar›na, üniversite yetkililerine ve

ifline gelmedi¤i konularda muhataplar›na, an›nda cevaplar vere-
rek tart›flmalar bafllatan Say›n Baflbakan, milli meselelerde neden-
se susmay› tercih etmektedir. O sustukça terörist ve bölücü ko-
nuflmakta, evlatlar›m›z bir bir hayatlar›n› ve uzuvlar›n› kaybetmek-
tedir.

Milletimiz, Say›n Baflbakan ve AKP’li yöneticilerinden inanç

istismar›nda gösterdikleri h›z ve ilginin küçük bir örne¤ini milli

hassasiyetlerin savunulmas›nda ve milli kurumlar›m›za yönelik ka-
ralamalar›n önlenmesinde de görmek istemektedir.

Bu tepkilerden sonra teröristler yak›nda, her sonbaharda tek-
rarland›¤› üzere, sözde ateflkes ad›n› verdikleri al›fl›lagelmifl oyun

ile k›fl aylar›n› güvence alt›na almaya çal›flacak, bunu bir rahatla-
ma f›rsat› olarak gören AKP zihniyeti ise bu yolla vakit kazand›¤›-
n› sanacakt›r.

Ben bu kürsüden, s›k s›k referandum yapaca¤›n› müjdeleyen

Say›n Baflbakan’a, bu uygulamas›na s›n›r ötesi operasyon için bir

referandum yaparak bafllamas›n› öneriyorum. Böylece kendileri

ve hükümeti, okyanus ötesinden talimat almaktan kurtulacak, sü-
rekli telaffuz etti¤i “cumhurun iradesine” de baflvurmufl olacakt›r.

Hükümetin aymazl›¤›na ra¤men inanc›m›z odur ki, hainler ve

iflbirlikçilerine gereken ders eninde sonunda mutlaka verilecektir.

Bundan hiç kimsenin flüphesi olmamal›d›r. Milliyetçi Hareket bu

milli görevin sonuna kadar takipçisi olacakt›r.

Yak›n bir gelecekte de kesin ve etkili bir sonucun al›nmama-
s› durumunda korkar›m ki ülkemizin terörle mücadelesi kamu vic-

60



dan›nda sorgulanmaya bafllayacak, baflar›ya olan inanç ve kurum-
lara olan güven derinden sars›lacakt›r.

Kamu vicdan›nda mahkûm olan hain teröristlere yönelik kah-
redici millet tepkisini önlemeye ve devletimizi flaibe alt›nda b›rak-
maya çal›flan bu zihniyet sahipleri ve hükümet bilmelidir ki, aziz
milletimizin sabr› tükenmek üzeredir. 

Büyük millet olman›n getirdi¤i tarihi birikim, ciddiyet, sorum-
luluk ve vakar›, haince emelleri için bir suskunluk ve geri ad›m ola-
rak yanl›fl alg›layanlar›n dikkatini buradan çekmek istiyorum. 

Bilinmelidir ki; milli devlet, üniter yap›, milletin birli¤i ve bü-
tünlü¤ü konular›nda herkes susmufl olsa bile Milliyetçi Hareket
yüksek sesle konuflmaya ve uyarmaya ›srarla devam edecektir.
Muhataplar›n›n, sözün bitece¤i nokta gelmeden, bu uyar›dan bir
ders ve sonuç ç›kartacak basireti göstermeleri hay›rlar›na olacak-
t›r. 

K›ymetli Milletvekilleri,
Elbette vatan evlatlar›m›z›n kayb› hepimizi üzmektedir. Bu

konudaki düflüncelerimizi az önce önemle vurgulad›k. Ancak bu
toplant›m›zda, bizleri mutlu eden bir geliflmeyi de sizlerle paylafla-
rak istiyorum.

Bildi¤iniz gibi uzunca bir süredir Yüce Divan’da, mesnetsiz id-
dialarla ilgili olarak yarg›lamas› süren, 57 Hükümetin Bay›nd›rl›k
ve ‹skân Bakan›, dava arkadafl›m›z Say›n Koray Ayd›n, hakk›nda-
ki iddialardan beraat etmifl bulunmaktad›r.

Yüce Divan’a sevki ile ilgili oturumda, yasal ve insani savun-
ma hakk›n›n bile kendisinden esirgendi¤i ve dava süresince med-
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ya ve siyaset taraf›ndan yarg›s›z infaza maruz kalan arkadafl›m›za,

ailesine ve Milliyetçi Harekete geçmifl olsun dileklerimizi iletiyo-
ruz.

Bildi¤iniz gibi, iddialar›n temeli, partimizin koalisyon orta¤›

oldu¤u dönemde bakanl›k görevini baflar› ile yürüten Koray Ayd›n

Beyefendi’nin flahs›nda 57 hükümetteki bakan arkadafllar›m›z›,

partimizi ve milliyetçileri karalamaya yönelik bir senaryonun par-
ças›yd›. 

Bizler kendisine yürekten inan›yor ve güveniyorduk. Bu yüz-
den, bugün ulafl›lan mutlu netice, hem arkadafl›m›z›n hem de ha-
reketimizin ahlak ve erdeminin hukuken tescili anlam›na gelmek-
tedir.

Milliyetçi Hareket, Türkiye’ye yerlefltirmeye çal›flt›¤›m›z temiz

toplum, temiz yönetim ve temiz siyaset anlay›fl›n›n gere¤i olarak,

bafltan beri yolsuzluklar›n kökünün mutlaka kurutulmas› gerekti¤i-
ni söylemektedir. Bunun için de kimin elinde, ne tür belge varsa

ortaya ç›kmas›na yönelik ça¤r›da bulunmufltur. Bu ça¤r›m›z halen

devam etmektedir.

Partimiz, sürekli olarak, suç iflleyenin kim olursa olsun ortaya

ç›kar›lmas›n› talep etmifltir. Ancak bunun ahlak ve hakkaniyete

uygun olmas›n› istemifl,  birer siyasi kin ve ihtiras iftiras› olarak

s›zd›r›lan düzmece raporlar›n siyaset kurumunu yaralayaca¤›n›

önemle vurgulam›flt›r.

Bu nihai kararla, Meclis Yolsuzluklar› Araflt›rma Komisyo-
nu’nun çal›flmalar› o günlerde de söyledi¤imiz gibi, bir gösteri ve
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töhmet alt›nda b›rakma gayreti olarak kalm›flt›r. Çal›flmalar›n siya-
si hesaplaflma amac› ile ele al›nd›¤› ortaya ç›km›flt›r.

“Damarlar›na girdik” denilerek 57. hükümette yafland›¤› iddi-
a edilen sözde yolsuzluklar›, hiçbir ahlak ve hak kayg›s› tafl›madan

gündeme getiren Adalet ve Kalk›nma Partisi, Yüce Divan ile te-
celli eden adalet karar› karfl›s›nda, partimize yönelik iftiras› ile bafl

bafla kalm›flt›r.

Dün arkadafl›m›z› ve flahs›nda yolsuzluklar›n üstüne gidiyoruz

gerekçesiyle partimizi siyasi anlamda linç ve mahkûm etmeye ça-
l›flan zihniyet, bu karar ile müfteri durumuna düflmüfltür.

Aklanmayla sonuçlanan yarg› karar›na ra¤men, h›z›n› alama-
y›p hala “önemli olan kamu vicdan›nda aklanabilmek” diyerek

partimiz hakk›ndaki iddialar› fütursuzca sürdüren AKP’li iftira sa-
hibini ise insaf ve ahlaka davet ediyorum.

‹ktidara geldiklerinde, kamuoyunun gözünü boyamaya ve ak-
l›n› kar›flt›rma çal›flan hükümetin gerçek niyetinin, kendi döne-
mindeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri örtmeye çal›flmak oldu¤u bu-
gün daha iyi anlafl›lm›flt›r. Bunlar›n maksatlar›n›n devr-i sab›k ya-
ratmak ve hesap sormak de¤il, çamur atmak ve karalamak oldu-
¤u ortaya ç›km›flt›r.

Elbette ki, Türkiye’nin en öncelikli sorununun yoksulluk ve

yolsuzlukla mücadele oldu¤u Milliyetçi Hareketin de¤iflmez inan-
c›d›r. Milliyetçi Hareket Partisi, toplum hayat›n›, demokratik reji-
mi ve ahlaki de¤erleri tahrip eden yolsuzluklarla mücadeleyi, mil-
li siyaset anlay›fl›n›n temel unsuru olarak görmektedir.
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Toplumsal bar›fl› ve demokratik sistemin varl›¤›n› tehdit eden,
devlet kurumlar›na olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata ne-
den olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararl› ve etkin mücadele
suretiyle “temiz siyaset-temiz yönetim” süratle tesis edilmeli-
dir.

Bunu sa¤lamak ve yolsuzlu¤un arkas›n› aramak öncelikle
Meclis’in görevidir. Pisli¤e kim bulaflt›ysa hesab›n› mutlaka ver-
melidir. Ancak AKP iktidar› bu konuyu içi bofl bir slogan olarak
kullanm›fl ve halen kullanmaktad›r. 

Bu itibarla, göstermelik ç›k›fllar d›fl›nda, AKP zihniyetinin yol-
suzlukla ciddi bir flekilde mücadele etmesi esasen beklenmemeli-
dir. Menfaat ve rant paylafl›m›, AKP döneminde kurumsal bir ya-
p› içinde yayg›n bir organizasyon konusu olmufltur.

Aradan geçen befl y›la yak›n süre içinde, en üst düzeyde ol-
mak üzere, fleffaf olmayan görüflmelerin, karanl›k ve kirli iliflkile-
rin ve gizli pazarl›klar›n yayg›nlaflmas›, yolsuzlukla mücadele iddi-
alar›n›n flova dönük bir manevra oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r. 

‹ktidar partisinin yap›lan ça¤r›lara kulak vermeyip milletvekili
dokunulmazl›klar›na iliflkin düzenlemelerden ›srarla kaçmas› da bu
konudaki samimiyetsizli¤inin göstergesi olarak kabul edilmelidir.

Hiç kimse, yetimin mal›n› ya¤malayan, milletimizi yard›m ve
sadakalara muhtaç hale getiren, yandafllar›na kamu imkânlar›n›
peflkefl çeken bu iktidara yönelik olarak soraca¤›m›z hesaplar›
unuttu¤umuzu sanmas›n. Biz sözümüzün takipçisiyiz. Asla geri
ad›m atmay›z.

Partimize yönelik iftiralarda bulunanlar bilmelidir ki, yapt›kla-
r› bunca yolsuzlu¤un, usulsüzlü¤ün, kay›rmac›l›¤›n ve memur k›-
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y›mlar›n›n hesab›n› günü ve yeri geldi¤inde mutlaka ama mutlaka

vereceklerdir. Milliyetçi Hareket konunun takipçisi olacak, aziz

milletimiz yetki verdi¤i gün, kamu vicdan›nda sakl› duran defterler

birer birer aç›lacakt›r.
Bu vesile ile Say›n Koray Ayd›n arkadafl›m›z› ve Milliyetçi Ha-

rekete gönül verenleri kutluyor ve esenlikler diliyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Konuflmam›n bu bölümünde art›k ABD nezdinde müzmin ha-

le gelen sözde Ermeni soyk›r›m iddialar›n›n parlamentoda kabulü-
ne yönelik giriflimler üzerinde durmak istiyorum.

Sözde Ermeni soyk›r›m iddialar›n›n tarihinin oldukça eskilere
dayand›¤›n› hepimiz biliyoruz. Ancak hiçbir dönemde bu iddialar,
AKP iktidar›nda oldu¤u kadar yayg›n, sistematik ve etkili bir da-
yatma ve kampanya boyutuna ulaflmam›flt›r.

AKP ile gelinen bu aflamada, sözde soyk›r›m iddialar›, baflar›-
s›z, çaresiz ve ezik hükümet etraf›nda, etkili bir kuflatma alan›
oluflturmak ve bu alan› giderek daraltmak üzerine kurulmufl bir se-
naryo haline gelmifltir.

Bugün, her uluslararas› iliflkide bir dayatma unsuru ve iliflki-
lerin devam›nda bir ön flart haline gelen Ermeni meselesi, giderek
içinden ç›kmaz bir hal almaktad›r. 

Türkiye’ye yönelik iddias›n› ve toprak taleplerini t›rmand›ra-
rak sürdüren Ermenistan’a, s›n›r kap›lar›n› açmay› dile getiren ve
bu ülke ile diplomatik temasa kalk›flan AKP’nin tavizkâr tutumu
ecdad›m›z›n yarg›lanmas› konusunda yabanc›lara ayr›ca ümit ve
cesaret vermifltir. 
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AKP zihniyetinin Ermenilere flirin ve sevimli görünme ad›na

yapt›¤› hamleler bile yeterli olmam›fl, Van Gölü’ndeki harabelerin

onar›mlar› da Ermenileri tatmin etmemifltir. 

Türkiye’nin tarihi ve geçmifliyle yüzleflmesi ve hesaplaflmas›

gerekti¤ini ›srarla savunan odaklar›n tavsiyelerine uyan Say›n

Baflbakan’›n sözde aç›l›m politikas›, neyse ki Ermenilerden ayn›

karfl›l›¤› göremeyince sonuçsuz kalm›flt›r. 

‹ktidar zihniyetinin dilinden düflürmedi¤i sözde etkin diploma-
sisinin sonucunda “Ermenileri katletmedik” demenin bile suç ha-
line geldi¤i bir afla¤›lama kampanyas› art›k çevremizi tamam›yla

kuflatm›fl durumdad›r. 

Parlamentolarda sözde Ermeni soyk›r›m iddialar›n›n son da-
kikaya kadar kabul etme-etmeme kâbuslar› aras›nda bunalan Tür-
kiye’nin bu çaresiz durumu, Say›n Baflbakan’›n ifadesi ile çok ba-
flar›l› aktif ve etkili d›fl siyasetin sonucudur. 

fiimdi yeni bir tasar› ABD Kongresinde görüflülme arifesinde-
dir. Say›n Baflbakan’›n ABD Baflkan›n› arayarak, anlam›n› çoktan

yitirmifl olan  “stratejik ortakl›¤›m›za zarar gelece¤i” yönündeki

uyar›lar›n›n muhataplar›nda anlam bulmayaca¤› da aflikârd›r. Ni-
tekim Say›n Baflbakan bu görüflmeyi tatminkâr bulmam›fl olacak

ki ‹srail Cumhurbaflkan› ile de görüflerek destek istemifltir. 

Vahim bir seviyeye yükselen bu konu hakk›nda alelacele sa¤›

solu telefonla aray›p durumu kurtarmaya çal›flan Say›n Baflba-
kan’a, geçti¤imiz haftalar içinde ABD’ye yapt›¤› on günlük ziya-
retin ne anlama geldi¤ini ve ne sonuçlar ald›¤›n› sormak istiyo-
rum. 
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Hükümetin ihmalini örtmek ve konuyu yerinde anlatmak için

flu anda ABD’de bulunan TBMM heyetinin de son dakikadaki ça-
balar›ndan bir sonuç elde edip etmeyece¤i kuflkuludur. 

Art›k oyun belli olmufltur. Ne zaman Türkiye’de artan terör

eylemleri ile ilgili olarak, hükümete ra¤men bir s›n›r ötesi operas-
yon ihtimali ortaya ç›ksa, uluslar aras› odaklar “aba alt›ndan sopa

göstererek” sözde Ermeni meselesini yeniden ›s›t›p gündeme ge-
tirmektedirler.

Komflumuz Irak’›n gelece¤ine yönelik çeflitli senaryolar›n

gündemi meflgul etti¤i, terörün iyice azd›¤› flu s›ralarda, Türki-
ye’nin ilgi ve dikkatini baflka alanlara rezerve etmek isteyen d›fl

güçlerin, AKP hükümetinin zafiyetini iyi yorumlam›fl ve de¤erlen-
dirmifl olduklar› anlafl›lmaktad›r.

Türkiye maalesef, AKP zihniyetinin sergiledi¤i teslimiyetçi ve

ilkesiz tav›rla uluslararas› tehdit, flantaj ve taviz denklemine sü-
rüklenmifl bulunmaktad›r. Bu denklemin en önemli parças› sözde

Ermeni soyk›r›m iddialar›n›n parlamentolarda kabul edilmesine

yönelik tehditlerdir.

Bu haysiyet k›r›c› durumun kabul edilmesi ve iliflkilerin bu da-
yatma ve tavizlerle ilerleyebilmesi mümkün de¤ildir. Bu konuda

kimse kendisini aldatmamal› ve bunun ad›n› do¤ru koymal›d›r. Bu

badire, bu kapsamda AKP zihniyeti ile vasat bulmufl ve giderek

içinden ç›k›lmaz hale gelmifltir.

Bu konuda hükümeti, mevcut politikalar›n d›fl›na ç›karak ye-
ni bir ad›m atmamas› konusunda uyar›yorum. Yap›lan yanl›fllarla

ülkemizin bugününü ve gelece¤ini yeterince riske soktunuz. Elini-
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zi, hiç de¤ilse muhteflem Türk tarihinden çekiniz ve daha fazla za-
rar vermeyiz. 

Unutmay›n›z ki, ceddimizin kutlu emaneti, AKP zihniyetinin

gafletine teslim edilemeyecek kadar flanl›, temiz ve büyüktür.

De¤erli Milletvekilleri,
2002 tarihinden itibaren hükümet olma sorumlulu¤unu üst-

lenmifl bulunan Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin, ülkemiz ve de¤er-
lerimiz üzerindeki tahribat› her gün yeni bir cephesiyle karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

Bugün Türkiye, 22.dönem Meclisinde ve özellikle iktidar par-
tisinin deste¤i ile al›nan bir karar gere¤i 12 gün sonra yap›lacak
olan bir referandumun kargaflas›n› yaflamaktad›r.

Sand›k bafl›na gidecek olan milletimiz, neyin, kim için ve ne
amaçla oylanaca¤›n› bilmemektedir. Say›n Baflbakan’›n “bayram›-
n›z hay›rl› olsun” mesaj› meseleyi izahtan çok uzak, milletimizin
gönlüne ipotek koymay› amaçlayan “anlamasan›z da olur” mana-
s›na gelecek bir dayatmad›r.

Cumhurbaflkanl›¤› seçim sürecinde yaflanan tart›flmalar ile
son referandum tart›flmalar›, iktidar zihniyetinin eksik demokrasi
kültürünü göstermesi bak›m›ndan önemli olmufltur.

Say›n Baflbakan’›n referandumu kastederek “sand›¤a al›fl›n”
mesaj›n› da bu eksende ve sakat bir demokrasi anlay›fl›n›n ürünü
olarak görmek gerekmektedir. Anlafl›lmaktad›r ki Say›n Baflba-
kan, genel seçimlerden ald›¤› yüksek oy oran›n›n verdi¤i cüretle,
Meclisi devre d›fl› b›rakacak ilginç ve istismara aç›k bir maceraya
aç›lmak istemektedir.
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Referandum, 1961 Anayasas›,  1982 Anayasas›, 1982 Ana-
yasas›’n›n Geçici 4. maddesi ile getirilen 10 ve 5 y›ll›k siyasal ya-
saklar›n kalk›p kalkmamas› ve Anayasa’n›n 127. maddesindeki
yerel seçimlerin 1 y›l erkene al›n›p al›nmamas› konusunda olmak

üzere yaln›zca 46 y›lda dört kez baflvurulmufltur. Bu referandum

beflincisi olacakt›r. 

Referandum elbette anayasal ve demokratik bir yol ve hakt›r.

Önemli hususlarda bu hakk›n kullan›lmas› da uygundur. Ancak

Say›n Baflbakan son beyanat› ile Anayasam›z›n öngördü¤ü istis-
nai bu durumu s›k s›k gündeme getirece¤inin iflaretlerini vermifl-
tir. Bu yaklafl›m› ile Say›n Baflbakan, referandum kavram›n› par-
tisi için bir güvenoyuna çevirme kurnazl›¤› peflindedir ve bu yak-
lafl›m› çok tehlikelidir.

Unutmayal›m ki, demokrasi, ço¤unlu¤un yönetimi olmakla

birlikte, say›sal az›nl›¤›n haklar›n› da güvence alt›na alan idare bi-
çimidir. Ancak AKP zihniyetinin bu kusurlu anlay›fl› ile temsili de-
mokrasimiz, yar› do¤rudan demokrasi flekline dönüfltürülmeye ça-
l›fl›lmaktad›r. 

Bu görüflün kabul görmesi halinde, demokrasimizin ve ege-
menli¤imizin teminat› olan TBMM’nin ve demokrasilerin vazgeçil-
mez unsuru olan siyasi partilerin çözüm ve de¤er üretme kabiliye-
ti önce zay›flayacak ve hatta zamanla ortadan kalkabilecektir.

Çünkü sürekli do¤rudan halka müracaat, siyaset kurumunun dev-
re d›fl› kalmas›na ve öneminin azalmas›na neden olabilecektir.

Referandum için kullan›lan, “millete gidiyoruz” ya da “iflte

cumhur” gibi gönül okflay›c› ve cezp edici sözlere karfl›l›k, Türki-
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ye Büyük Millet Meclisi’nin verece¤i karar da milletin karar›d›r.

Meclis milletten ald›¤› temsil yetkisini kullanarak onun ad›na karar

vermektedir. Buna ra¤men anlaflmazl›k ve ihtilaf halinde s›kl›kla

milletin hakemli¤ine müracaat edilmesi TBMM’nin ifllevselli¤ine

zarar verecek bir süreci bafllatacakt›r.

Toplumsal uzlaflma ve akl›n merkezi olan, milli egemenlik

prensibine göre flekillenen TBMM’nin zay›flamas› veya en az›n-
dan öyle görülmesi Türk milletinin ve devletinin istikrar›n› ve bü-
tünlü¤ünü yak›ndan etkileyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti küçük nüfuslu bir kantonlar devleti de-
¤ildir. Bir talimatla idare edilebilecek surlar içine hapsolmufl bir

flehir devleti hiç de¤ildir. Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sini devre d›fl› b›rakabilecek al›flkanl›klar›n do¤mas›, istisnalar›n

ola¤an hale gelmesi, içinde siyaset yapt›¤›m›z bu yüce kuruma ve

de¤erli vekillere yönelik bir sayg› eksikli¤i olarak de¤erlendirilme-
lidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Polatl›’daki top seslerinin Anka-
ra’dan duyuldu¤unda bile, milletimizin selameti için korkusuzca

kararlar verebilmifl, köklü çözümler üretebilmifl, yeni bir devletin

kurucusu olarak üstlendi¤i milli temsil yetkisini lay›k›yla kullanabil-
mifl kutlu ve yüce bir mekân›n ad›d›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,

Hepinizin takip etti¤i gibi, 12 gün sonra yap›lacak referandu-
ma konu olan anayasa de¤iflikli¤inin, hukuk tekni¤i aç›s›ndan ön-
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görülen mahsurlar›n›n yan› s›ra siyasal bir krizi davet eden potan-
siyelini bafltan beri söylemifltik.

22. dönem TBMM çat›s› alt›nda sürdürülen Cumhurbaflkanl›-
¤› seçimi tart›flmalar› aras›nda, iktidar partisinin aceleyle ve öfkey-
le panik halinde ald›¤› karar bugün ülkemizin gündemine bir siya-
sal bunal›m olarak dönme tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. 

Referandum sürecine iliflkin önerilere kula¤›n› kapayan AKP

ile “11 ve 12 rakamlar›n› bir bask› hatas› olarak yorumlayan Sa-
y›n Baflbakan’›n elefltirileri dikkate almam›fl olmas›, ülkemizi refe-
randum bunal›m›n›n ve meflruiyet tart›flmalar›n›n efli¤ine kadar

getirmifltir.

S›n›r kap›lar›nda zaten bafllam›fl olan referandumun yurt için-
deki oy kullanma tarihi yaklaflt›kça konu iyice karmafl›klaflm›fl, si-
yasetçiler, hukukçular ve ayd›nlar birbiri ile çeliflen çeflitli aç›kla-
malar yaparak kamuoyunu ayd›nlatmaktan öte, milletimizin kafa-
s›n› adam ak›ll› kar›flt›rm›fllard›r. 

Bilinmelidir ki, hiç kimsenin milletimizi ve devletimizi, yapt›¤›

keyfilikler ve yanl›fllarla küçük düflürmeye, gülünç göstermeye

hakk› yoktur.

Kamuoyu ile de paylaflt›¤›m›z gibi, Milliyetçi Hareket Partisi,

referandum süreciyle ilgili görüfllerini, geçti¤imiz hafta içinde yap-
t›¤›m›z bir yaz›l› aç›klama ile duyurmufltur.

Ülkemizin yeni bir tart›flma ortam›na ve siyasal gerilime sü-
rüklenmemesi için yapt›¤›m›z ak›lc› önerilerin ve ça¤r›lar›n siyasi

partilerden ve milletimizden cevap bulmufl olmas› demokrasi kül-
türümüzün gelece¤i aç›s›ndan sevindiricidir.
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Günü birlik, k›s›r çekiflmelerin bir sonuç do¤urmad›¤›n› hepi-
miz iyi biliyoruz. Bu nedenle, önerimize kulak verilmesi, ayn› za-
manda ülkemizin yeni gerilimlerle ve kavgalarla ortaya ç›kabilecek

vakit kayb›n›n da önüne geçmifltir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, siyaset kurumunun öncelikli görev

ve sorumlulu¤unun, Türkiye’yi yeni bir hukuki ve siyasi tart›flma

ve çat›flma ortam›na sürüklememek oldu¤una samimiyetle inan-
maktad›r. Bu yöndeki çabalara Türkiye Büyük Millet Meclisinde

tam destek vermeye haz›rd›r.

Milliyetçi Hareket, sorumlu ve olgun siyaset anlay›fl›n› bugü-
ne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da sürdürmeye kararl›d›r.

Unutmamal›d›r ki her türlü sorunun çözüm yeri, millet hâkimiye-
tinin temsil edildi¤i Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 

Bu düflüncelerle partimiz, baflta AKP olmak üzere Meclis’te

temsil edilen siyasi partileri de görev ve sorumluluklar›n›n gere¤i-
ni süratle yerine getirmeye davet etmektedir.

Konuflmama son verirken, Cuma günü bafllayacak olan Ra-
mazan Bayram›n›z› bu vesile ile kutluyor, size, ailenize, aziz mille-
timize ve dünyan›n her yerinde yaflayan Müslüman kardefllerimi-
ze huzur, mutluluk ve bar›fl getirmesini Cenab-› Allah’tan temen-
ni ediyorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Mensuplar›,

Çok kritik bir dönemde yapmakta oldu¤umuz Grup toplan-
t›m›zda Türkiye’nin güvenli¤ini, milli birli¤ini, hayati ç›karlar›n›
ve uluslararas› itibar›n› ilgilendiren önemli iç ve d›fl geliflmeler
hakk›ndaki görüfllerimizi ortaya koymak istiyorum. 

Bu vesileyle hepinizi kalbi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yo-
rum.

Bildi¤iniz üzere son dönemde Irak’tan Türkiye’ye yönelik
terörist s›zmalar›nda çok büyük art›fl yaflanm›fl, PKK terörü çok
tehlikeli boyutlara t›rmanm›flt›r.

Büyük flehirleri de tehdit etmeye bafllayan PKK terörünün
güvenlik güçlerimizi ve vatandafllar›m›z› hedef alan kanl› ey-
lemleri son dönemde h›z kazanm›flt›r.

Hedef gözetmeksizin, her kesime yönelmifl olan kanl› te-
rör eylemleri karfl›s›nda aziz milletimiz büyük bir milli tepki ile
aya¤a kalkm›fl bulunmaktad›r.  

Y›llardan beri, Avrupa’n›n ülkemizdeki bölücülü¤ün önünü
açmak için sürdürdü¤ü aç›k ve gizi çabalar, ABD’nin terörle
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mücadele konusunda tedbir almakta isteksiz olmas›, Türk Si-
lahl› Kuvvetlerinin Irak’taki terör yuvalar›na askeri bir müdaha-
lede bulunmas›n› tek çare olarak karfl›m›za ç›karm›flt›r.

Bölücülük ve terörün önlenmesi hususunda Türkiye, diplo-
matik ve siyasi bütün yol ve imkânlar› tüketmifl ve terörü ken-
di imkânlar›yla bitirme noktas›na gelmifltir.

Hükümet, etkisiz ve içeriksiz müzakereler ve ikili görüflme-
ler, karfl›l›kl› ziyaretler ve stratejik vizyon belgesi ad› verilen

oyalanma metinleri ile geçen sürenin ard›ndan terörle mücade-
lede hiçbir mesafe kat edememifltir.

Her kanl› cinayeti “teröristlerin son ç›rp›n›fllar›” olarak ge-
çifltiren hükümet, bugüne kadar gereken siyasi ve hukuki ted-
birleri almakta isteksiz davranm›fl, terör gibi çok organize bir

faaliyeti sözde etnik kimliklerin okflanmas› ile çözece¤ini zan-
netmifltir.

AKP, teröristin insafa gelmesini bekleyerek gününü dol-
durmufl, bu acz ve zafiyetiyle PKK’n›n cüret kazanmas›na ve

Peflmergenin elini güçlendirmesine neden olmufltur. 

Bu sakat yaklafl›m yurt içinde ve d›fl›nda bölücülü¤ün zemin

kazanmas›na yol açm›fl, ayr›flma ve bölünme dinamikleri bütün

unsurlar›yla harekete geçirilmifltir. 

Türkiye’nin milli birli¤i, devlet yap›s› ve milli kimli¤i içerde

ve d›flar›da sorgulan›r hale gelmifl, demokratikleflme ve geçmifl-
le yüzleflme ad› alt›nda Türkiye’nin parçalanma modelleri ve

reçeteleri alenen tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r.
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Terör örgütünün güdümündeki bölücü mihraklar›n ele ge-
çirdi¤i belediyeler, sözde federal bir yap›lanman›n atlama tafl-
lar› olarak kullan›lm›flt›r.

AKP’nin y›llard›r yapt›¤› hatalar ve etnik ayr›flt›rma siyase-
ti, teröristlere “da¤daki yurttafllar” ve “kardefllerimiz” diyerek

PKK sözcülü¤ü yapan, Türk Silahl› Kuvvetlerine dil uzatacak

kadar ihanet içinde bulunan terör maflalar›n›n y›llar sonra Mec-
lis çat›s› alt›na yeniden gelebilmelerine de zemin haz›rlam›flt›r. 

ABD himayesinden cesaret kazanan Kuzey Irak’taki Pefl-
mergenin PKK’y› Türkiye’ye karfl› bir tehdit unsuru olarak kul-
lanmak ve Kuzey Irak’taki federe devlet modelini Türkiye’de de

uygulatmak istedikleri art›k bilinmektedir.

Irak’a dört y›l önce bölgede yaln›zca bir rejim de¤iflikli¤i

amac›yla bafllat›lan Amerika Birleflik Devletleri’nin askeri mü-
dahalesi, günümüzde Irak’›n üçe bölünmesiyle sonuçlanmak

üzeredir. 

Irak’›n toprak bütünlü¤ünün, milli ve siyasi birli¤inin korun-
mas› Türkiye için hayati önem tafl›maktad›r.

Irak’›n etnik ve mezhep temelinde bölünmesi ihtimali, Tür-
kiye’nin bekas›n› do¤rudan etkileyecektir. 

Üniter yap›n›n ortadan kalkaca¤›, etnik temelde bölünme

dinamiklerinin h›z kazanaca¤› ve en önemlisi bin y›ll›k kardefl-
li¤imizin a¤›r yara alaca¤› çok vahim bir süreç önümüzde dur-
maktad›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Bu geliflmeleri etkileme iradesi k›r›lmaya çal›fl›lan ve bu du-

ruma katlanmas› dayat›lan Türkiye, bir beka meselesi haline
gelen terör ve bölücülükle mücadelede art›k yaln›zca kendi im-
kânlar›na ve milli gücüne dayanmak durumundad›r.

B›çak kemi¤e dayanm›fl, sab›r tafl› çatlam›flt›r. Sözün bitti-
¤i yere çoktan gelinmifltir.

Ancak, bütün milli meselelerde oldu¤u gibi, terörle ve bö-
lücülükle mücadele askeri bir karar de¤il, arkas›nda çok güçlü
bir siyasal iradenin bulunmas› gereken milli bir karard›r. 

Türkiye’nin en büyük talihsizli¤i ise, TBMM’deki sandalye
say›s›n›n çoklu¤una ra¤men, hükümetin bu konuda etkisiz, za-
y›f ve isteksiz olufludur.

Son dönemde fi›rnak, Beytüflflebap ve Diyarbak›r’daki ha-
in sald›r›lar›n yurt çap›nda yaratt›¤› öfke seli, terörle mücadele
konusunda bugüne kadar affedilmez bir acz içinde olan hükü-
metin gaflet uykusundan nihayet uyanmas›n› sa¤lam›flt›r.  

Son haftalarda artan alçakça sald›r›larda vatan evlatlar›m›-
z›n kahramanca flehit olmalar›ndan büyük bir infaal duyan aziz
milletimizin flehitlerimize sahip ç›kmak üzere yapt›¤› büyük
tel’in gösterileri ile örgüte yönelik öfkeli tepkiler, terörün biti-
rilmesi konusunda art›k kesin karar›n› verdi¤ini göstermektedir.

Bu milli tepki ve güçlü destek, gerek Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin ve gerekse terörle mücadele eden güvenlik güçleri-
nin kesin sonuca ulaflmalar›nda en önemli moral güç olacakt›r. 

Anadolu’ya hergün toplu flehit cenazelerinin tafl›nd›¤› bu
ortamda, iktidar›n ürkek ve teslimiyetçi tav›rlar› karfl›s›nda art›k
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sabr› taflan milletimiz bu milli konuya sahip ç›km›fl ve toplumun
bunalt›c› bask›s› hükümeti nihayet bir karar almaya itmifltir. 

Y›llardan beri, yurt içinde ve yurt d›fl›nda bölücü mihraklar-
dan gelen güvenlik tehditlerini ve haysiyetimize yönelik en a¤›r
hakaret ve tahrikleri “diyalog ve masaya oturma” piflkinli¤i ile
sürekli sineye çeken Adalet ve Kalk›nma Partisi, bölücülükle
mücadelede yeni bir sürece girmek zorunda oldu¤unu art›k id-
rak etmelidir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,
Hükümetin Türk Silahl› Kuvvetleri unsurlar›n›n Kuzey

Irak’a gönderilmesine Anayasa’n›n 92. maddesi uyar›nca bir
y›l süreyle izin verilmesi hakk›ndaki tezkeresi dün akflam Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmufltur.

Milliyetçi Hareket Partisi, terörün kökünün kaz›nmas›,
amac›yla s›n›r ötesi operasyon yap›lmas› karar›n›, çok gecikmifl
ancak olumlu bir ad›m olarak görmektedir.

Baflbakanl›k tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ya-
r›n görüflülecektir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bu düflüncelerle öteden beri ›s-
rarla savundu¤u bu giriflimi tam olarak destekleyecektir.

Baflbakanl›k tezkeresinin içeri¤i hakk›ndaki ilk de¤erlendir-
memizi ortaya koymadan önce, bu konunun gündeme gelme-
siyle bafllayan tart›flmalara ve beliren e¤ilimlere k›saca de¤in-
mek istiyorum.

Tezkere ile verilecek yetki sonucunda s›n›r ötesi operasyon
ihtimalinin artmas› üzerine, ortak paydas› Türkiye düflmanl›¤›
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olan çeflitli mihraklar, bir söz ve eylem birili¤i içine girmifl ve
Türkiye’yi muhtemel bir operasyondan al›koymak için seferber
olmufltur. 

Irak’a s›n›r ötesi askeri harekat konusunda son günlerde
yap›lan tart›flmalar, Türkiye’de baz› çevrelerin milli güvenlik
konular›nda terör örgütünün ve Barzani’nin çizgisinde tutum
ald›klar›n› esefle göstermifltir.

PKK’n›n siyasi cephe örgütü olarak faaliyet gösteren bir si-
yasi partinin yöneticileri ve milletvekilleri, bu konuda adeta
devlete meydan okumufllar ve halklar aras› savafl hezeyanlar›n-
da bulunmufllard›r. 

Kuzey Irak’a askeri harekat konusunda Barzani ve
PKK’n›n yan›nda saf tutan bu cepheye baz› AKP milletvekille-
rinin de kat›lmas› ve askeri operasyona Türkiye içinden büyük
tepki olaca¤›n›, ‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Diyarbak›r ve fi›r-
nak’ta ne gibi tepkiler olaca¤›n›n hesap edilmesinin gerekti¤i-
ni söylemesi ibret vericidir.

Bölücü emeller peflinde koflan bu AKP milletvekiline ve
kendisi gibi düflünenlere hat›rlatmak isteriz ki, terörle mücade-
le bir bütündür ve bunun alan› da terörün yuvaland›¤› bütün
bölgelerdir. 

Kandil’de ne yap›lacaksa, Kuzey Irak’taki terör inlerine
karfl› ne yap›lacaksa, buna içerde direnifl göstermeye yeltene-
cek bedbahtlara karfl› da ayn› fley yap›lacakt›r.

Baflbakan’›n yak›n çevresinde bulunan ve PKK çizgisinde-
ki geçmifli çok iyi bilinen bu AKP milletvekilinin flantaj ve teh-
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dit dolu bu z›rvalar›, Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›na
s›zan bölücülerin sadece 20 milletvekiliyle s›n›rl› olmad›¤›n›
göstermifltir.

AKP’nin k›r›lgan iç bünyesinin hazin bir foto¤raf› olan bu
durum, bu partinin terörle mücadele konusunda bugüne kadar
gösterdi¤i acz ve zafiyetin nedenleri hakk›nda da bir fikir vere-
bilecektir.

Bu gerçekler karfl›s›nda, PKK’n›n terör örgütü oldu¤unu
kabul etmeleri için bir siyasi parti milletvekillerine hakl› olarak
sürekli ça¤r› yapan Say›n Baflbakan’›n kendi grubu içinde ayn›
frekanstan konuflan arkadafllar›yla da ilgilenmesinin yerinde ve
gerekli oldu¤unu düflündü¤ümüzü buradan belirtmek isterim.

Bu mihraklar›n askeri operasyona karfl› ç›kmada söz ve ey-
lem birli¤i içine girmeleri asl›nda bir bozgun psikolojisini yan-
s›tmaktad›r.

Bu red cephesinin terörün sadece askeri güçle çözüleme-
yece¤i yönündeki beyanlar›, bir gerçe¤e iflaret etmenin ötesin-
de, derin baz› sinsi hesaplar› da d›fla vurmaktad›r.

Askeri bir harekât›n teröre tamamen son vermeyece¤i bir
vak›ad›r. 

Ancak, yaflad›¤›m›z tecrübeler bizlere, yöre halk›n›n üze-
rindeki terör ve silah tehdidi kald›r›lmad›kça, ne özgür olabile-
ceklerini, ne de ne Anayasam›z›n çizdi¤i çerçevede demokratik
haklar›n› tam anlam›yla kullanabileceklerini göstermifltir.

Yap›lacak operasyonun risk tafl›d›¤›n› belirterek milletin
karar›n› etkilemeye çal›flan ve kafalar› buland›rma gayretinde
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olan sözde ayd›nlara ra¤men, as›l risk ve tehlike, operasyon
yap›lmayarak bu acz ve atalet politikalar›n›n sürdürülmesinde
yatmaktad›r.

Bu noktada herkes flu gerçekler üzerinde çok dikkatli dü-
flünmelidir: 

Terörle mücadelede gösterilecek acz sonucunda verilen ac›
kay›plar›n artarak devam etmesi, Türkiye’yi önlenemez bir kar-
defl kavgas›na sürükleyebilecektir.

Terörün ve kay›plar›n bu fliddette devam› halinde, yükse-
len milli tepki kontrol d›fl›na ç›kabilecek ve Türk milleti sorun-
lar› kendi imkânlar›yla çözme aray›fllar›na yönelebilecektir. 

As›l risk ve tehlike buradad›r. 
Türkiye’yi hain bir suikast›n hedefi haline getirmek için yo-

la ç›kan bu ihanet cephesinin de¤iflmeyen amac›n›n böyle bir
iç çat›flma sürecinin önünü açmak oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Türk milleti, ilk eylemin gerçekleflti¤i 1984 y›l›ndan bu ya-
na geçen tam 23 y›ld›r, her türlü tahrik ve tertibe ra¤men ara-
lar›ndaki kardefllik ba¤lar›n› ve dayan›flmay› korumufltur. 

Terörün yak›n zamanda bitirilememesi halinde, aziz mille-
timizin bu hasletlerinde bir k›r›lma ve çözülme yaflamas› kaç›-
n›lmaz hale gelebilecektir.

Milliyetçi Hareket’in Türkiye’nin milli birli¤inin korunma-
s›nda gösterdi¤i hassasiyet ve hiçbir ayr›m gözetmeden bütün
vatandafllar›m›z›n bu aziz vatanda kardeflçe yaflamalar› için sar-
fetti¤i çabalar, iflah olmaz karfl›tlar›m›z›n dahi inkâr edemeye-
ce¤i bir gerçektir. 
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Türk milliyetçileri Türkiye’nin bölünmesine, büyük bir aile
olan Türk milletinin bin y›ll›k kardefllik hukukunun etnik heves-
lere kurban edilmesine ve Türkiye’nin bir kardefl kavgas›na sü-
rüklenmesine hiçbir flart alt›nda izin ve geçit vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu mülahazalarla eksik ve yeter-
siz bulmas›na ra¤men Baflbakanl›k tezkeresine tam destek ve-
recektir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bu noktada Baflbakanl›k tezkeresinin görüflülmesi sürecin-

de önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz bir husus üzerinde durmak
istiyorum.

Türk Silahl› Kuvvetleri’nin yurtd›fl›na gönderilmesi ve aske-
ri harekat gibi hassas konular›n Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde kapal› oturumlarda görüflüldü¤ü bir gerçektir. 

Hükümet’in bu son tezkere için de kapal› oturum talebin-
de bulunaca¤› anlafl›lmaktad›r.

Kapal› oturumlardaki görüflmelerin devlet s›rr› olarak sak-
lanmas›n›n ‹ç Tüzü¤ün amir hükmü oldu¤u bilinmektedir.

Ancak, yar›n yap›lacak tezkere görüflmelerinde kapal› otu-
rumu gerektiren bir sebep bulunup bulunmad›¤› çok iyi düflü-
nülmelidir.

Yukar›da de¤indi¤imiz gibi Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin bugünkü yap›s› ve baz› milletvekillerinin alenen Barzani
ve PKK çizgisinde tutum alm›fl olmalar›, kapal› oturumu gerek-
li hale getirecek sebepleri ortadan kald›rmaktad›r.
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Kimin ne oldu¤u ve ne düflündü¤ü ortadad›r. Bu durumda
gizli oturum yaparak neyi kimden saklayacaks›n›z?

Bu flartlarda yap›lacak kapal› oturum, sadece gerçeklerin
ve kimin bu konuda ne söyledi¤inin ve nas›l oy kulland›¤›n›n
Türk milletinden saklanmas› amac›na hizmet edecektir.

Bu düflüncelerle yar›nki görüflmelerin ve oylaman›n aç›k
olmas› ve her fleyin Türk milletinin gözleri önünde alenen ce-
reyan etmesi için Say›n Baflbakan Erdo¤an’a buradan ça¤r›da
bulunmak istiyorum.

fiimdi izninizle Baflbakanl›k tezkeresinin içeri¤i, siyasi ve
askeri gerekçeleri, hedefleri ve amaçlar› ile AKP iktidar›n›n ni-
yetleri konular›ndaki de¤erlendirmemizi sizlerle paylaflmak isti-
yorum.

‹lk olarak vurgulamak istedi¤im husus, gecikmifl bu tezke-
renin arkas›nda siyasi irade ve kararl›l›k zafiyetinin bulundu¤u-
dur.

Tezkere Meclis’e gelmeden önceki dönemde Say›n Baflba-
kan’›n ve AKP yetkililerinin çeliflkili beyanlar›, hükümetin bu
konudaki siyasi iradesi ve kararl›l›¤› konusunda hakl› tereddüt-
ler uyand›rm›flt›r.

Bu beyanlar, hükümetin TBMM’nin bu amaçla verece¤i
yetkiyi fiilen kullanmak konusunda isteksiz oldu¤unu göster-
mifltir.

Say›n Baflbakan’›n “bugüne kadar 24 s›n›r ötesi operasyon
yap›lm›fl, bunlardan çok büyük netice al›namad›¤› da görül-
müfl” fleklindeki beyanlar› hükümetin bu konudaki ciddiyetine
ve samimiyetine gölge düflürmüfltür.
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Say›n Baflbakan, bu sözleriyle Meclis’in verece¤i izni kul-
lanmama niyetinin gerekçesini bafltan haz›rlama çabas›na gir-
mifltir.

Bu durumda, hükümetin tezkere sürecini kamuoyundaki
infiali yat›flt›rmak için göstermelik olarak bafllatt›¤› ve kerhen
Meclis’e sevkedilen bu tezkerenin sanal bir tezkere olarak ta-
sarland›¤› sonucuna varmak kaç›n›lmaz olacakt›r.

PKK terörünü ortadan kald›rmak için Kuzey Irak’a karfl›
al›nacak tedbirlerin niteli¤i ve askeri harekat›n zaman› tabiat›y-
la hükümet taraf›ndan tespit edilecektir.

Bu konuda Genelkurmay Baflkanl›¤›m›z›n görüfl ve de¤er-
lendirmeleri belirleyici olacakt›r.

Bunun için en uygun zaman ve ortam›n tespiti, askeri ha-
rekattan beklenen sonucun al›nabilmesi için büyük önem tafl›-
maktad›r.

Burada hükümetin yetkiyi elde tutarak Barzani, Talabani
ve ABD’yi PKK’ya karfl› harekete geçirmek için zorlama amaç-
l› kullanmay› düflündü¤ü söylenebilecektir.

Ancak, Kuzey Irak’a karfl› al›nacak askeri tedbirlerin za-
manlamas›nda flu hususlar›n önem tafl›d›¤› unutulmamal›d›r.

Sürenin uzamas› PKK’ya yeniden tertiplenmek için zaman
ve genifl bir harekat alan› kazand›racakt›r. Bölgede çok yak›n-
da çetin k›fl flartlar›na girilecektir. Kuzey Irak’taki inlerine çeki-
len teröristler zaman kazanacaklar ve yeni sald›r›lar için rahat
bir ortamda ilkbahar› bekleyeceklerdir.

At›lmas› gereken ad›mlarda gecikilmesi halinde Türki-
ye’nin inand›r›c›l›¤› ve cayd›r›c›l›¤›n›n yara almas› da kaç›n›lmaz
olacakt›r.

85



Böyle bir zaaf PKK’ya ve hamisi Kürt gruplara ilave bir ce-
saret ve cüret kazand›racakt›r.

Öte yandan Meclis’in verdi¤i yetkinin ve beklenen zorlay›-
c› etkiyi yapabilmesi için, bunun bir dizi siyasi ve ekonomik
bask› tedbirleri ve fiili yapt›r›mlarla desteklenmesi ve tamam-
lanmas›n›n gerekli olaca¤› da unutulmamal›d›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,
Baflbakanl›k tezkeresinin gerekçelerinin tam bir hayal k›r›k-

l›¤› oldu¤unu belirtmek isterim.
Bilindi¤i gibi Meclis’ten yetki isteyen tezkerenin gerekçele-

ri ve ana unsurlar›n›n, bu yetki kullan›larak silahl› kuvvetlere
görev verildi¤inde, askeri harekat›n siyasi amaç ve hedefleri ile
siyasi çerçevesini de ortaya koyaca¤› bilinen bir gerçektir.

Tezkerenin gerekçeleri ile askeri makamlara verilecek siya-
si direktifin özde ayn› unsurlar› tafl›mas› da do¤al ve kaç›n›l-
mazd›r.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, tezkerenin içerikten yoksun oldu-
¤u ve böyle önemli bir konuda gerekli kararl›l›k ve ciddiyetin
asgari icaplar›n› karfl›lamaktan çok uzak bulundu¤u görülmek-
tedir.

Bu çerçevede dikkat çeken hususlar flu noktalarda toplan-
maktad›r:

Kuzey Irak’tan kaynaklanan çok yönlü güvenlik tehdidi
karfl›s›nda al›nacak tedbirlerin, bu fiili tehdidin bütün unsurlar›-
n› ve kaynaklar›n› kapsamas› elzemdir.
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Türkiye’nin gösterece¤i tepkinin niteli¤i, kapsam› ve he-
deflerinin belirlenmesinde esas al›nmas› gereken temel husus,
bu tehdit denkleminin bütün unsurlar› olmak zorundad›r.

Baflbakanl›k tezkeresinden Kuzey Irak’ta sadece terör ör-
gütü PKK’n›n hedef al›naca¤› anlafl›lmaktad›r.

Ancak, Kuzey Irak terör haritas› bize flu gerçekleri göster-
mektedir.

Kuzey Irak’› Türkiye’ye karfl› sald›r›larda bir harekat üssü
olarak kullanan PKK teröristlerinin en büyük koruyucusu Bar-
zani ve bölgedeki peflmerge gruplar›d›r. 

Terör unsurlar› Kandil Da¤›’ndan inmifl ve peflmerge grup-
lar›yla iç içe yaflamaya bafllam›flt›r.

Barzani ve peflmergelerin siyasi ve fiili himayesi alt›nda
bölgede yuvalanan teröristlerin lojistik deste¤i ve emniyeti bu
gruplarca sa¤lanmaktad›r.

Barzani hergün Türkiye’ye karfl› husumet ilan etmekte ve
Türkiye’nin içini kar›flt›rmak ve güvenli¤ini tehlikeye düflürmek
tehdidinde bulunmaktad›r.

Bu gerçekler karfl›s›nda, PKK terör tehdidi ile etkili bir mü-
cadelenin Barzani ve peflmerge gruplar› soyutlanarak ve gör-
mezden gelinerek yap›labilmesi düflünülemeyecektir. 

Bölgeye gönderilecek silahl› kuvvetler unsurlar›m›za sade-
ce PKK teröristlerini hedef alma yetkisi ve görevi verilmesi,
hem fiiliyatta mümkün olmayacak hem de bu k›s›tlama Türk
askerlerinin güvenli¤ini çok a¤›r ve ölümcül risk ve tehlike alt›-
na sokacakt›r.
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Bu bak›mdan Kuzey Irak’ta peflmerge dokusunun bir par-
ças› olan PKK teröristlerinin ay›klanarak askeri hedef olarak
belirlenmesi ve harekat›n askeri amac›n›n bununla s›n›rland›r›l-
mas› s›n›rötesi operasyondan hiçbir sonuç al›namayaca¤›n›n
peflinen kabullenilmesi anlam›na gelecektir.

Bu durumda, Türk Silahl› Kuvvetleri sadece Kandil Da-
¤›’ndaki birkaç yüz militan› hedef alan s›n›rl› bir hava harekat›
ile yetinecek, terör tehdidinin a¤›rl›k merkezi olan 3000 mili-
tan, peflmergelerle birlikte hedef olmaktan ç›kacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Tezkere’nin ikinci sakatl›¤›, siyasi hedeflerin çok dar bir

çerçevede tutulmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bilindi¤i üzere Kuzey Irak’ta etnik temelde siyasi yap›lan-

ma ba¤›ms›z devlet olma yolunda son aflamaya gelmifltir.
Bu siyasi yap›lanman›n ba¤›ms›z devlete dönüflmesi halin-

de, Türkiye’yi de içine alacak a¤›r gerginlikler ve bölgesel ça-
t›flma riski çok ciddi biçimde artacakt›r.

Bu nedenle, bugüne kadarki Cumhuriyet hükümetleri bu
yöndeki geliflmeleri etkilemek için kararl› bir tutum sergilemifl-
lerdir.

AKP iktidar› döneminde ise bu k›rm›z› çizgilerin çi¤nenme-
sine seyirci kal›nm›fl ve Türkiye çok ciddi bir zemin kaybetmifl-
tir.

Baflbakanl›k tezkeresinde bu konuya hiç de¤inilmemifl ol-
mas› çok vahim bir durumdur.
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Hat›rlanaca¤› gibi AKP hükümeti, 1 Mart tezkeresinin red-
dedilmesinden sonra 19 Mart 2003 tarihinde Meclis’e ikinci
bir tezkere sunmufltur.

Bu tezkereyle Türk silahl› kuvvetlerinin Kuzey Irak’a gön-
derilmesi, etkili bir cayd›r›c›l›¤›n sürdürülmesi amac›yla bu böl-
gede bulunacak kuvvetlerin gerekti¤inde kullan›lmas› için izin
istenmifltir.

Bu tezkerenin gerekçe bölümünde de Türkiye’nin etkin bir
cayd›r›c›l›k sürdürülmesini gerektiren olumsuz geliflmeler me-
yan›nda bu konuya flu flekilde yer verilmifltir.

“Irak’›n etnik temelde parçalanmas›na yol açacak siyasi
oluflumlara zemin kazand›rmak amac›yla sürdürülen çabalar›n
yo¤unluk kazand›¤› bilinmektedir.

Bu durum Irak’›n toprak bütünlü¤ünün ve milli birli¤inin
tehlikeye düflmesi ve bölgedeki di¤er gruplar›n güvenli¤ini de
tehdit edebilecek bir istikrars›zl›k ortam›n›n ortaya ç›kmas› ris-
kini de beraberinde getirecektir.

Türkiye’nin güvenli¤i için ciddi bir tehdit potansiyeli tafl›-
yan bütün bu olumsuz geliflmelere karfl› etkili bir cayd›r›c›l›¤›n
sürdürülmesi, evvelemirde Kuzey Irak’taki fiili askeri mevcudi-
yetine ba¤l› olacakt›r.”

TBMM bu yetkiyi vermifl, ancak ABD ve Barzani’nin tep-
kisi üzerine gerileyen AKP hükümeti bunun gere¤ini yerine ge-
tirememifl, Türk askeri Kuzey Irak’a gidememifltir.

2003 y›l›nda bu gerekçeyle Meclis’ten yetki isteyen hükü-
metin, aradan dört y›l geçtikten sonra, bu tehdit daha da a¤›r-
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laflm›flken tezkereye bunu koymamas›n›n tek bir anlam› ve so-
nucu vard›r: 

AKP hükümeti Barzani karfl›s›nda teslim olmufl ve bu ko-
nudaki k›rm›z› çizgiden vazgeçti¤ini ilan etmifltir.

Tezkere hakk›ndaki kapsaml› de¤erlendirmemiz yar›n ya-
p›lacak görüflmelerde tüm yönleriyle ortaya konulacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, AKP hükümetinin sergiledi¤i si-
yasi irade maluliyetine, tezkerenin eksikleri, sakatl›klar› ve sa-
k›ncalar›na ra¤men bunu destekleyecektir.

Terörle mücadelenin partiler üstü bir anlay›flla ele al›nma-
s› ve bu konuda topyekün bir seferberlik bafllat›lmas› gere¤ine

samimiyetle inanan Milliyetçi Hareket, hükümetin bu amaçla

al›nacak tedbirler hakk›nda Meclis’e getirece¤i düzenlemeler

konusunda da üzerine düflen katk›y› yapacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Ermeni soyk›r›m› yalan›n›n tan›nmas›n›n ABD Temsilciler

Meclisi D›fliliflkiler Komitesi’nde kabul edilmesi çok çirkin ve

esef verici bir geliflme olmufltur.

Komite’de kabul edilen tasar›n›n 16 Kas›m 2007 tarihin-
den önce genel kurula getirilece¤i Meclis baflkan› taraf›ndan

aç›klanm›fl bulunmaktad›r.

Benzer tasar›lar›n daha önce D›fliliflkiler Komitesinde kabul

edilmifl olmas›na ra¤men, bu sefer durum çok daha farkl› ve

kritiktir.
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Zira, önceki durumlarda tasar› genel kurula getirilmeyerek
ask›ya al›nm›fl ve sürüncemede b›rak›lm›flt›r. Bu kez ise genel
kurula getirilecek tasar›n›n kabul edilme ihtimali çok yüksektir.

Türkiye’nin onurlarla dolu tarihini seviyesiz bir flekilde iç
politika malzemesi haline getiren ABD Temsilciler Meclisi Tür-
kiye’yi derinden yaralayacak düflmanca bir hareketi genel ku-
rul karar›yla sonuçland›rmak aflamas›ndad›r.

Türk milletini derinden yaralayan bu hareketin karfl›s›nda
sessiz ve tepkisiz kal›nmas› düflünülemeyecektir.

Türkiye’nin sa¤duyu ve so¤ukkanl›l›kla hareket etmesi ge-
rekti¤ini bir koro halinde seslendiren içimizdeki lobilerin bilinç-
li faaliyetlerine itibar edilmeyerek, buna vakur ve kararl› bir
karfl›l›k verilmesi kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

Bu konuda Türkiye’nin elindeki en etkili imkân, Irak’taki
ABD güçlerinin lojistik deste¤inin ve savafl malzemesi ihtiyac›-
n›n Habur ve ‹ncirlik üzerinden sa¤lan›yor olmas›d›r.

Hükümet, Temsilciler Meclisindeki oylama öncesi, karar
tasar›s› kabul edilirse bu kolayl›klar›n son bulaca¤›n› hiç vakit
geçirmeden aç›klamal›d›r.

Bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilerek bir
Meclis karar›na ba¤lanmas›, bunun daha inand›r›c› ve etkili ol-
mas›n› sa¤layacakt›r.

MHP bu konuda hükümete tam destek vermeye haz›r›d›r.
Herkes çok iyi bilmelidir ki, Türk milleti hiçbir utanç leke-

si tafl›mayan temiz ve flerefli tarihine sonuna kadar sahip ç›ka-
cak ve bir iftihar abidesi olarak sonsuza kadar yaflatacakt›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Türkiye Büyük Millet Meclisi çal›flmalar›nda yo¤un bir dö-

neme girilmektedir.

Türkiye’nin siyasi gündemi de her geçen gün a¤›rlaflan ve

acil çözüm bekleyen sorunlarla yüklüdür.

Önümüzdeki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu ko-
nularda izleyece¤i tutum ve yapaca¤› faaliyetler büyük önem

tafl›maktad›r. 

Bu hususlar Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve milletvekili

arkadafllar›m›z›n kat›l›m›yla 26-28 Ekim 2007 tarihlerinde K›-
z›lcahamam’da yap›lacak istiflare ve strateji belirleme toplant›-
s›nda bütün yönleriyle ele al›nacak ve karara ba¤lanacakt›r.

Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Mensuplar›

Hepinizi sayg› ile selaml›yorum.
Türkiye son haftalarda, uzunca zamand›r içinde bulundu¤u

terör sald›r›lar›n›n yo¤unlaflt›¤› çok bir vahim ve üzücü bir sü-
reci derinden yaflamaktad›r.

Kanl› terörün eylemlerini t›rmand›rd›¤› son haftalarda, çok
say›da masum vatandafl›m›z, asker ve polis güvenlik mensupla-
r›m›z hayatlar›n› kaybetmifllerdir.

Son olarak Hakkari’nin Yüksekova ‹lçesi Da¤l›ca k›rsal böl-
gesinde teröristlerle yaflanan çat›flmalar neticesinde, çok say›-
da Mehmetçi¤imizin flehit oldu¤u ve yaraland›¤› olay, büyük
Türk milletini derinden üzmüfl, öfkelendirmifl ve toplumsal bir
infial uyand›rm›flt›r.

Geçti¤imiz hafta içinde TBMM’nin hükümete s›n›r ötesi
operasyon için yetki verdi¤i bu süreçte, çat›flmalar›n Irak’›n ku-
zey s›n›r›na çok yak›n bir bölgede gerçekleflmifl olmas› olay›n
vahametini ve önemini daha da art›rmaktad›r.
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Yaflanan bu vahim geliflme, tezkere karar›n›n, terörist un-
surlar ve bölücüler üzerinde hiçbir tesir uyand›rmam›fl oldu¤u-
nun en aç›k göstergesidir.

Hükümet; Türkiye Cumhuriyeti’nin Irak’›n Kuzeyinden
kaynaklanan ve desteklenen, aç›k, yo¤un ve sistematik bir düfl-
manca tutum ile karfl› karfl›ya oldu¤unu art›k anlamal› ve kabul
etmelidir. Büyük Türk milleti bu gerçe¤i görmüfl ve aya¤a kalk-
m›flt›r. 

Türkiye’nin flehitlerini u¤urlad›¤› ve bizim bu konular› ko-
nufltu¤umuz, kurflun gibi a¤›r bu ortamda Say›n Baflbakan,
“Türkiye-‹ngiltere Stratejik Ortakl›k Belgesi” imzalan-
mak amac›yla ‹ngiltere’dedir. Hangi taahhütlere girece¤i de
meçhuldür.

2006 y›l›n›n Temmuz ay›nda ABD ile imzalad›¤› “Strate-
jik Vizyon Belgesi”nin mürekkebi henüz kurumam›flt›r. O
belgenin gere¤i olan terörle mücadelede verilen hangi sözler
tutulmufltur da flimdi baflka bir ülke ile evrak imzalanmas›ndan
sonuç al›nacakt›r.

Geçen ay Irak ile imzalanan ve ad›na mutabakat muht›ras›
denen içeri¤i tart›flmal› sözleflmenin gere¤ini yapmaktan aciz
bir hükümetin, bütün diplomatik giriflimlerinin sonuçsuz ve ta-
vizkar olmas› muhtemeldir.

Tezkerenin geçti¤i gün, Irak’tan telaflla gelerek Say›n Bafl-
bakan ile görüflen Irak Baflbakan Yard›mc›s›’n›n ‘’Görüflme-
lerden istedi¤imi ald›m’’ diyerek gönül rahatl›¤› ile ülkesine
dönmesi kuflkumuzu hakl› ç›karmaktad›r. 
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Ne tür rahatlat›c› bir mesaj verilmifltir de, harekâttan kor-
karak gelen bu ziyaretçi huzur içinde ülkesine dönmüfltür. Mil-
letimiz hakl› olarak bir cevap beklemektedir.

En son meydana gelen ve 12 flehit verdi¤imiz terör hadi-
sesinin ard›ndan bile Milli Savunma Bakan›n›n “Operasyo-
nun aciliyeti yok” mesaj›, gafletin hala sürdü¤ünün iflaretidir.
Bir harekât›n yap›labilmesi için daha ne kadar flehit vermek ge-
rekmektedir. Bunun hükümet nezdinde ve AKP zihniyetinde
bir s›n›r› vard›r m›d›r?

Önceki akflam gerçekleflen ve ad›na Devlet Zirvesi denilen
bir toplant›n›n bas›n aç›klamas›nda terörle mücadeledeki karar-
l›l›k vurgulan›rken “gereken bedel ne ise ödemekten ka-
ç›n›lmayaca¤›na” dair bir ibare de dikkatimizi çekmifl bulun-
maktad›r. Bilinmelidir ki; teröre göz yumarak, bölücülü¤e göz
k›rparak gidilen gaflet yolculu¤unda Türk milleti zaten bu tesli-
miyetin bedelini flehitleriyle, gazileriyle yeterince ödemifltir. 

Bizim ödeyece¤imiz bir bedel art›k kalmam›flt›r. fiimdi bu
bedeli ödemek s›ras› baflkalar›ndad›r. fiimdi zaman bedel öde-
me de¤il bedel ödettirme zaman›d›r.

Ben buradan, huzurunuzda, bu kutlu çat› alt›nda
Say›n Baflbakan’a ve hükümetine sesleniyorum. 

Milletimiz bölücülük ve terörle mücadelede derhal hareke-
te geçmenizi ve sonuç alman›z› beklemektedir. Meydanlardan
yükselen milli kararl›l›¤› ve tepkiyi bunun iflareti olarak görmek
gerekmektedir. 

Bu heyecan, terörle mücadeleden sonuç al›namayaca¤›na
yönelik bir kanaat ile birleflirse sokaklara taflan tepki kontrol
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edilemez boyutlara ulaflabilir. Dile¤imiz ve beklentimiz bu has-
sas dönemde hükümetin toplum deste¤ini arkas›na alarak ce-
sur ve kararl› ad›mlar› atmas›d›r. Yaflanan son geliflmeler bizle-
re göstermifltir ki, milletimizin sabr› mutad söylemlerin ötesin-
de bu kez gerçekten taflmak üzeredir.

Nitekim, flehitlerine sahip ç›kan Türk milletinin, ülkemizin

kaç›n›lmaz bir noktaya gelmesi halinde, kendi haysiyetini ve

birli¤ini, bir nefs-i müdafa tavr›yla kendisinin korumaya çal›fla-
ca¤› anlafl›lmaktad›r.

Hükümetin yasal yetkilerini kullanmaktan kaç›nmas› ve çe-
kinmesi veya gecikmesi halinde Türkiye’nin gücünün sorgula-
naca¤›, cayd›r›c›l›¤›n›n tart›fl›laca¤› ve bölücülü¤ün ilave kaza-
n›mlar elde edebilece¤i bir sürecin bafllamas› kaç›n›lmaz ola-
cakt›r.

Ben buradan içinde bulundu¤umuz olumsuz geliflmelere,

tahrik ve tacizlere ra¤men aziz milletimize itidal ve sa¤duyu tav-
siye ediyorum. Devletimiz her zorlu¤un üstesinden gelmeye

muktedirdir. Yetki ve imkân verilmesi halinde gere¤ini aziz mil-
letimizin vakar›na ve haysiyetine yak›fl›r flekilde mutlaka yerine

getirecektir. 

Bu son elim hadise nedeniyle, vatan›n ve milletin birli¤i ve

esenli¤i u¤runa hayatlar›n› kaybetmifl aziz flehitlerimize Cenab-

› Allah’tan rahmet, ailelerine, aziz milletimize ve silah arkadafl-
lar›na sab›r ve baflsa¤l›¤›, yaral› Mehmetçiklere acil flifalar dili-
yorum.
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Onlar, milletimizin gönlünde taht kurdular. Ruhlar› flad,

mekânlar› Cennet olsun. An›lar› yüreklerimizde yaflayacakt›r.

Milletimizin bafl› sa¤ olsun.

Muhterem Milletvekilleri,
Türkiye’nin önüne nihayetinde bir s›n›r ötesi harekat seçe-

ne¤i olarak ç›kan terörle mücadele, elbette ki bugünün bir me-
selesi de¤ildir. Y›llard›r süregelen ve çok say›da can ve mal kay-
b›na yol açan bir tehdit olarak milli birlik ve beraberli¤imizi de-
rinden sarsacak boyutlara ulaflm›flt›r.

Asl›nda terörün bugün karfl›m›za bütün berrakl›¤› ile ç›k-
mas› bir rastlant› da de¤ildir. Ülkemiz maalesef k›s›r ve çat›fl-
mac› siyasi aktörlerin kavgalar› aras›nda befl y›ld›r ad›m ad›m

bu noktaya itilmifl bulunmaktad›r. 

Yapay ve sanal istismar ve gerilim döneminin tortular› ma-
alesef terörün boyutunu toplumun gözünden kaç›rm›fl, bölücü-
lük ve bölücü terör için için bu k›s›r siyasal kavga ve gerilim or-
tam›ndan beslenerek bugüne gelmifltir.

Terör, flayet flimdi milletimizin bekas›n› tehdit eder boyu-
tuyla karfl›m›za ç›km›fl ise, bunun nedeni Milliyetçi Hareket

Partisi’nin 22 Temmuz seçimlerinden sonra Meclise girerek,

yapay çat›flman›n buland›rd›¤› havay› da¤›tm›fl olmas›ndand›r. 

Partimizin k›s›r kutuplaflmalar› durduran etkili tavr› ile Tür-
kiye’nin gerçek yüzü görünmüfl, ülkemizin göz ard› edilen a¤›r

sorunlar› su yüzüne ç›km›flt›r. 
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin Meclisteki mevcudiyeti, oyna-
nan oyunlar› bozmufl, hükümeti gerçek ve vahim gündemle il-
gilenmek mecburiyetiyle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. 

Partimiz, 22 Temmuz seçimlerinden bugüne kadar geçen
k›sa sürede görüldü¤ü gibi bundan sonra da hükümetten ve di-
¤er siyaset aktörlerinden daha önce ciddi ve etkili hamleler ya-
parak, ülkemizin önünü açmaya, uyuyanlar› uyand›rmaya ka-
rarl› ve inançl›d›r.

Asl›nda bizler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün bu
vahim geliflmeleri büyük bir öngörü ile y›llardan beri vurgula-
m›fl, gelinen aflamay› ve gidilecek istikametin uyar›s›n› aç›k ve
yüksek sesle çok önceden hayk›rm›flt›k.

15 Haziran 2004 tarihinde büyük Türk milletine hitaben
yapt›¤›m›z ““TTaarriihhii  GGöörreevv  ÇÇaa¤¤rr››ss››”” ve 2 Ekim 2005 tarihinde
yapt›¤›m›z “Baflkent Ankara” mitingi baflta olmak üzere
yaklaflan tehlikelere karfl› milli uyar›y› her zeminde ve zaman-
da ›srarla vurgulam›flt›k. 

Nitekim 14 Aral›k 2005 tarihinde yapt›¤›m bir sohbette,
terörün bast›r›lmas› için neler yap›lmas› laz›m geldi¤ini soran
medya mensuplar›na “bir gece Kandil’de görünmek la-
z›m” sözümün üzerinden tam 22 ay geçmifl bulunmaktad›r. 

Geçen bu uzun sürede operasyon taleplerine kulaklar t›-
kanm›fl, sözde dost devletlerin tavsiye ve telkinleri ile hareket
edilerek bugünkü kritik aflamaya gelinmifltir. Bu aç›dan, ulafl›-
lan netice, Milliyetçi Hareket Partisi için flafl›rt›c› olmam›flt›r.

Tüm ça¤r› ve uyar›lar›m›z, maalesef geçim kayg›s› içindeki
kamuoyu, pusulas›n› kaybetmifl kurumlar ve gözü dönmüfl Av-
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rupa sevdal›lar› ile kimli¤ini kaybetmifl zihniyet sahiplerinde
yank› bulmam›flt›r.

Bugün karars›zl›k içinde bocalayan hükümetin ataca¤› son
ad›mlar›n ve yap›lacak s›n›r ötesi operasyonlar›n dahi yeterli
olamayabilece¤i kadar büyümüfl bir bölücülük tehlikesi kap›m›-
za dayanm›fl bulunmaktad›r.

Maalesef keskin bir viraja do¤ru giden bu çok tehlikeli yol-
da Türk milletinin kendini savunma refleksleri yok edilmek is-
tenmekte, terörle mücadele azmi ortadan kald›r›lmaya çal›fl›l-
maktad›r. 

Gelinen bu süreçte, söz bitmifl olup, TBMM s›n›r ötesi bir
harekat için hükümete yetki vermifl bulunmaktad›r. Ve karar
insiyatifi art›k hükümettedir. 

Ancak, bilinmelidir ki, terörist mihraklar, kapsaml› ve etki-
li bir siyasal bölücülük faaliyetinin yaln›zca silahl› boyutudur. Bu
aç›dan, terörle mücadeleyi ve s›n›r ötesi operasyonu genifl bir
bölücülükle mücadele stratejisinin parças› olarak görmek
gerekmektedir.

Yaflanan geliflmeler hükümetin bölücülük alg›s›nda sakat-
l›klar bulundu¤unu, silahs›z bölücülü¤ü meflru ve makul görme
e¤iliminde oldu¤unu ortaya ç›karm›fl bulunmaktad›r. 

Geçmiflte “silah› b›rak masaya gel ça¤r›s›n›n” benze-
rinin önceki gün tekrarlanm›fl olmas› Say›n Baflbakan’›n terö-
ristle pazarl›¤a oturma niyetini bir kez daha aç›¤a ç›karm›flt›r. 

Bu itibarla s›n›r ötesi bir operasyon, bölücülü¤ün yaln›zca
silahl› unsurlar›n›n etkisizlefltirilmesinde bir yol olarak görülme-
lidir. Aksi takdirde bu operasyonu tek çare olarak sunmak,
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toplumun umutlar›n› buna ba¤lamak, bölücülü¤ün bundan son-
raki kazan›mlar›n›n önünü açabilecek çok tehlikeli bir yakla-
fl›md›r.

Bölücülük, elinde silah olmayan›n yapmas› mübah ve mefl-
ru olan bir düflünce özgürlü¤ü alan› olarak asla yorumlanamaz.
Bölücülük ad› üstünde, milli birli¤imize ve üniter yap›m›za mu-
sallat olan bir ihanet projesidir. Silahl›s›n›n silahs›z›ndan destek
ve moral buldu¤u, yard›m ve yatakl›k gördü¤ü bir fler cephesi-
nin tümü ayn› ihanet yolunun yolcular›d›r. 

Bu nedenle, bir yandan Kandil’de terörist ararken, unut-
mayal›m ki uzant›lar› belediye binalar›nda, üniversite konferans
salonlar›nda ve hatta Meclis koridorlar›nda boy göstermekte-
dir.

Bu aç›dan Milliyetçi Hareket Partisi, art›k ve mutlaka bir
son verilmesi gereken bölücülük ve uzant›s› terörle ilgili olarak,
TBMM’den bafllamak üzere yurt içini ve yurt d›fl›n› da kapsa-
yacak tedbirlere her türlü deste¤i sonuna kadar vermeye haz›r-
d›r. 

Bunu yapamayan bir Meclis varl›k nedenini inkâr ediyor,
kurulufl gerekçesini çi¤niyor demektir. Milliyetçi Hareketin bu-
na izin vermesi asla ve asla mümkün de¤ildir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bugün, hükümetin bask›lara direnemeyip gündeme getir-

di¤i s›n›r ötesi askeri harekât için TBMM’den verilen yetki, ön-
celikli olarak can kay›plar›n›n önlenmesine yönelik çok önem-
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li bir giriflimdir. Türkiye nihayet, bu harekât ile dünyaya bu ko-
nudaki kararl›l›k ve iradesini gösterme imkân› da bulacakt›r.

Son günlerde aziz milletimizin artan heyecan› ve flehitleri-
ni kucaklay›fl› baz› mihraklar› flafl›rtm›fl ve hatta korkutmufltur. 

Nitekim, s›n›r ötesine yap›lacak harekat ihtimalinin son
günlerde iyice artmas› Türkiye’deki bu odaklar› da derhal hare-
kete geçirmifltir. Bunlardan bir k›sm›, operasyon bölgesinin bir
risk tafl›d›¤›n› söyleyerek terörle yaflamaya al›flmam›z gerekti¤i-
ni tavsiye etmektedir. 

Bir k›sm› ise bir gün bile kayg›s›n› duymad›klar› Mehmetçi-
¤imizin sa¤l›¤›n› düflünerek, Türkiye’nin bata¤a sürüklenece¤i
gibi bir hezeyan ile harekata karfl› ç›kmaktad›rlar.

Kime ve neye hizmet etti¤i belli olan bu flah›slar›n, dezen-
formasyon çabalar› milletimizin gözünden kaçmamaktad›r. 

Mademki askeri tedbirler bir risk oluflturuyor idiyse, bugü-
ne kadar hangi yapt›r›mlar› uygulamas› için hükümete öneriler-
de bulunulmufltur? 

Habur hala aç›kt›r. ‹ncirlik hizmettedir. Türkiye Barza-
ni’nin flirketlerine para kazand›rmaktad›r. Peflmerge elektri¤i
Türkiye’den almaktad›r. Irak’›n Kuzeyini Türk firmalar› infla et-
mektedir. Bu odaklar, hangi sivil yapt›r›m›n arkas›nda durarak
›srarc› olmufltur da, bugün askeri tedbirlere karfl› ç›kmaktad›r-
lar.

Elbette ki yaln›zca askeri bir tedbir yeterli olmayacakt›r.
Ancak bu gerçe¤i, sinsi emellerine paravan yaparak t›pk› bir
beflinci kol faaliyeti gibi milli direnci k›rmaya çal›flanlar›n ba¤-
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lant›lar›n› yurt d›fl›nda aramak laz›md›r. “Ver kurtul” diyeme-
yen zihniyetler, sözde risk ad› verilen bahanelerle terörle mü-
cadeleyi suland›rmaya çal›flmaktad›rlar.

Türkiye, terörle ve bölücülükle ufalana ufalana yok olaca¤›
bir sürecin mahkûmu olamaz. Zaten 1984 ve 1998 y›llar› ara-
s›n› otuz bin kay›p ile kapam›flt›r. Bu nedenle bölücülü¤ü kö-
künden kaz›man›n çaresini düflünmek zorunday›z. 

Ama bu çarenin bulunaca¤› yer, Türkiye’nin bölünme ve
ayr›flma senaryolar›n›n yap›ld›¤› konferans salonlar›nda, gaze-
te köflelerinde, sözde ayd›n platformlar›nda de¤ildir.

Çözümün ve çarenin yeri öncelikle TBMM’nin iradesi ol-
mal›d›r. Herkesçe bilinmeli ve anlafl›lmal›d›r ki, gücünü aziz
milletimizin birli¤inden ve tarihsel kardeflli¤inden alan bu kutlu
mekân, en zor ve imkâns›z görülen zamanlarda bile milletimi-
zin gelece¤i ile ilgili en isabetli kararlar› verebilmifltir.

De¤erli Milletvekilleri,
Bugün Türkiye bir savafl tehdidi ile karfl› karfl›yad›r. Bu

kapsamda al›nacak sosyo ekonomik tedbirlere ilave olarak; so-
run Türk milletinin bekas›n› etkileyecek boyutta ve stratejik dü-
zeydedir. 

Son geliflmeler çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde, PKK te-
rör örgütünün yönetiminin ‹mral›’dan ç›kt›¤› ve Irak’›n Kuze-
yindeki Peflmerge Reisi’nin idaresine geçti¤i anlafl›lmaktad›r.
Ülkemizdeki bölücülük ve terörün elebafl› art›k Barzani denen
çete reisidir. 
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Irak’a yap›lacak operasyon PKK terör örgütünün imhas›-
n›n yan› s›ra, Peflmerge tehdidini de önleyecek flekilde planlan-
mal› ve icra edilmelidir. Türklere ‘bir kedisini bile vermeyece¤i-
ni’ z›rvalayan zihniyete Türk milleti ile alay etmenin ne demek
oldu¤u ayr›ca hat›rlat›lmal›d›r.

Önümüzdeki yeni sürecin bir sonucu olarak; ayr›nt›l› bir
bölücülükle mücadele stratejisi haz›rlanarak, derhal uygu-
lanmal›d›r.

Yap›lacak bir operasyonda, güvenlik birimlerinin talepleri
dikkate al›narak, bölge halk›n›n huzur ve emniyetini sa¤lamak
maksad›yla hükümet, bölgede ola¤anüstü hal uygulamas› için
gerekli düzenlemeleri kararlaflt›rmal› ve Meclis’e sunmal›d›r.

Bunun yan› s›ra, terörle mücadele konusunun bütün yön-
leriyle ele al›nmas› amac›yla TBMM bünyesinde bir “araflt›rma
komisyonu” kurulmas› için Meclis zemininde bir giriflim baflla-
t›lmal›d›r.

Bütün bu tedbirlere ilave olarak soruna müdahil ülkelerin
Türkiye’den do¤an ve Türkiye ile iflbirli¤i sonucu oluflmufl men-
faatleri gözden geçirilmeli, yapt›r›m enstrüman› olarak de¤er-
lendirilmelidir.

Ancak sorun ne kadar vahim olursa olsun Türk milleti sü-
kûnetini koruyacakt›r. Milliyetçiler durumun fark›nda ve fluu-
rundad›r. Milliyetçi Harekete ra¤men Türkiye’nin bölünmesi,
milletimizin parçalanmas› düflünce boyutunda bile söz konusu
olamaz.

105



Bizim hayat telakkimize göre, tarih son on y›ldan ibaret
de¤ildir. Binlerce y›ld›r varl›¤›n› yaflatan ve gelifltiren büyük
Türk milleti için bu, karfl›s›na ç›kan ne ilk ne de son mücadele
alan› olacakt›r. Tarih boyunca büyük buhranlar› atlatan ve kü-
resel devletler kuran Türk milleti bu sorunu da aflacak kudrete
sahiptir. 

De¤erli Arkadafllar›m,
Türkiye’nin güvenli¤ine yönelik bu a¤›r tablonun aras›nda,

geçti¤imiz Pazar günü yap›lan Anayasa Referandumu’nun so-
nuçlar›n› sizlerle paylaflmak istiyorum.

21 Ekim 2007 tarihinde sand›k bafl›na giden milletimiz,
Cumhurbaflkan›n›n kendisi taraf›ndan seçilmesi, seçim yönte-
mi, görev süresi ve TBMM seçimlerinin dört y›lda bir yap›lma-
s› gibi Anayasa de¤ifliklikleri hakk›ndaki tercihini sand›k bafl›na
giderek göstermifltir.

Halkoylamas›na kat›l›m oran› %67.54 olarak gerçeklefl-
mifl, anayasa de¤ifliklikleri %31 hay›r oyuna karfl›l›k % 69 evet
oyuyla benimsenmifltir. Bu sonucun Aziz milletimize hay›rl› ol-
mas›n› temenni ederim.

Referanduma gelinen süreçte yaflan›lan tart›flmalar ile hu-
kuki ve siyasi belirsizlikler haf›zalardaki tazeli¤ini korumaktad›r.
Hat›rlanaca¤› üzere AKP hükümeti May›s 2007’de Cumhur-
baflkanl›¤› seçiminde yaflanan gerilimlere tepki olarak referan-
duma konu olan Anayasa de¤iflikliklerini gündeme getirmiflti.

11. Cumhurbaflkan›n›n seçiminin gerçekleflmesini mütea-
kip, söz konusu Anayasa de¤iflikli¤i teklifinde hukuki belirsizlik
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ortaya ç›km›fl, bu belirsizlikler Referanduma sunulan Kanunun
geçici 18 ve 19. maddelerinde 11.Cumhurbaflkan›n›n seçilme-
sine iliflkin hükümlerinden kaynaklanm›flt›.

Bunun sonucunda Cumhurbaflkanl›¤› konusunun yeni bir
siyasi gerginlik ve çat›flma unsuru halinde karfl›m›za ç›kmama-
s› için Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyasi sorumluluk gere-
¤ince iki ç›k›fl yolu önerdik.

Birinci yol, halk oylamas› sürecinin durdurulmas›, bu konu-
lar›n haz›rl›klar› sürdürülen yeni Anayasa kapsam›nda ele al›n-
mas› olmufltur.

Di¤er önerimiz ise 11. Cumhurbaflkanl›¤›’na at›fta bulunu-
lan kanun paketinin geçici 18 ve 19. maddelerinin kanun met-
ninden ç›kar›lmas› idi. Bu önerimiz kabul görmüfl ve referan-
dum bu çerçevede yap›lm›flt›r.

Böylelikle, Milliyetçi Hareket Partisi sürece müdahil olmufl
ve Türkiye’nin yeni bir siyasi ve hukuki tart›flma ortam›na çe-
kilmesinin önüne geçmifltir. 

Yap›lan referandumda, partimiz bafltan beri söyledi¤i ilke-
lerin takipçisi olmufl ve popülist kayg›lardan uzak bir tav›rla ter-
cihini hay›r yönünde kullanm›flt›r.

Nihayetinde sekiz milyon yediyüz elli bin vatandafl›m›z, yal-
n›zca partimizin dile getirdi¤i hay›r tercihi benimsemifl ve oyu-
nu bu yönde kullanm›flt›r. 

Bizimle ayn› kanaati paylaflarak, ça¤r›m›z do¤rultusunda
tercih kullanan aziz vatandafllar›m›za bu vesile ile buradan flük-
ranlar›m› sunuyorum.

Sözlerime burada son verirken hepinizi sevgi ve sayg›la-
r›mla selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekilleri,
De¤erli Misafirler,
Bas›n›m›z›n K›ymetli Mensuplar›

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
84 y›l önce Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahraman-

lar taraf›ndan; muhteflem bir mücadele sonucunda kurulan
Cumhuriyetimizin y›ldönümünde, yaflanan flehadetler nedeniy-
le burukluk yaflad›¤›m›z bir dönemi hep birlikte idrak ediyoruz.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve yüksek heyetinizin Cumhu-
riyet bayram›n› kutluyorum.

Bugün devlet ve milletçe karfl›laflt›¤›m›z bunal›m›n gerçek-
çi ve tarihi bir analizle çözülmesinin mümkün olabilece¤ini dü-
flünüyorum. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl y›lla-
r›ndaki anlay›fl ve metodun bugün de meselelerimizi çözmekte
bir rehber olabilece¤i kanaatindeyim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, egemen devletlerin merhamet ve
müsamahas› ile kurulmufl, ba¤›ms›zl›¤›n› bir lütuf sonucu elde
etmifl bir sömürge art›¤› olmad›¤› hepinizin malumudur. 
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Türkiye, dönemin küresel güçlerinin kendisine biçti¤i rolü
oynamak istemeyen Türk milletinin gelece¤ini kendi iradesi ile
belirledi¤i nadir ülkelerden biridir.

Bu itibarla, iftiharla söylemek gerekirse, Türkiye Cumhuri-
yeti, asil, haysiyetli ve hakl› bir savafl›n muhteflem bir neticesi-
dir. Vatan›n ba¤›ms›zl›¤› ve milletin hürriyeti u¤runa ölümü gö-
ze alm›fl kahramanlar›n, Türk milletini aya¤a kald›rma strateji-
sinin zafer tac›d›r.

Bugün Cumhuriyetimizin maruz kald›¤› tehditleri daha iyi
de¤erlendirebilmenin yolu da, kurulufl y›llar›nda verilen müca-
dele ile devletimizin temellerinin at›ld›¤› dönemleri ayr›nt›lar›y-
la bilmekten geçmektedir.

Basiretsiz ve teslimiyetçi yöneticilerin elinde yok olma teh-
likesine maruz kalan milletimiz, yaflanm›fl bir destan sonucun-
da kendi gelece¤ini belirleme imkân›n› Cumhuriyetimizin ilan›
ile bulmufltur.

Türk milletinin eseri olan bu ola¤anüstü sonuç, daha son-
raki dönemlerde ba¤›ms›zl›k heyecan› duyan mazlum milletlere
ilham ve esin kayna¤› olmufl, örnek ve öncü bir nitelik tafl›m›fl-
t›r. 

Cumhuriyetimizin kuruluflu ayn› zamanda; umutsuzluk,
yoksulluk, y›lg›nl›k içinde ve hareketsiz kalm›fl olmas›na ra¤-
men, millet kudretine olan inanc›n ve at›l duran bu güçten na-
s›l bir mücadele yöntemi ile sonuca ulafl›labilece¤inin efli bulun-
maz bir örne¤i olmufltur.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, temelini, egemenlik hak ve s›-
n›rlar›n›, bin y›la yaklaflan bir tarih birikimiyle, kendi milli de-
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¤erleri üzerinde oluflturmufltur. Cumhuriyet bu aç›dan yaln›zca
bir yönetim de¤iflimi de¤il köklü bir sosyo kültürel geliflimin ve
milletleflme sürecinin de dönüm noktas›d›r.

Tanzimatla birlikte reayadan ahaliye do¤ru bafllayan sosyo
politik dönüflüm süreci, meflrutiyetle ahaliden halka yönelmifl;
eflit ve hür bireyleri temsil eden vatandafll›k anlay›fl›na da Cum-
huriyetle kavuflmufltur.  

Cumhuriyet, vatandafllar›m›z aras›nda, eflitli¤i ve kat›l›m›
sa¤larken, demokrasiye yönetim aç›s›ndan ifllev, sosyolojik ola-
rak befleri bir taban kazand›rmaktad›r. Bu milliyetçi siyasetin de
hareket ve ç›k›fl noktalar›ndan biridir.

Bilindi¤i üzere demokrasi toplum içinde de¤iflik düflünce ve
fikirlerin serbestçe temsil edilmesi ve kiflilerin bunlardan dile-
diklerine taraf olmas› esas›na dayanmaktad›r. 

Bu çerçevede demokrasinin en iyi uygulanabilece¤i siste-
min de cumhuriyet oldu¤u aç›kt›r. Cumhuriyet; demokrasiyi
gelifltiren en iyi yönetim biçimi, kifli hak ve özgürlüklerini gü-
vence alt›na alan en iyi sistemdir.

Bu nedenle, bugün de baflka yönleri ile büyük bir tehdit
olarak ortaya ç›kan yeni sömürgecili¤e karfl›, çözüm arayan
milletimizin muhtaç oldu¤u mesaj›n ve çözümün Cumhuriyeti-
mizin Kurulufl y›llar›n›n anlam›nda sakl› oldu¤unu düflünüyo-
rum.

Bugün bu köklü birikim ve devlet yap›lanmas›n›n bölücü,
y›k›c›, taklitçi, teslimiyetçi ve neoliberal tehditlerin tahribat›na
maruz kald›¤› herkes taraf›ndan bilinmektedir.
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Son y›llarda sesini yükseltmeye bafllayan yeni bir mandac›
anlay›fl›n temsilcileri olan numaral› cumhuriyetçiler ile bölücü
mihraklar›n, özgürlük ve çok sesli demokrasi paravan›n› kulla-
narak Cumhuriyetimizin kurucu kabullerini tasfiye edebilmek
için emel birli¤i içine girdikleri görülmektedir.

Bu nedenle, d›flar›dan destek alarak azan bölücü terörle,
küreselleflme çerçevesinde Türkiye’yi yeniden biçimlendirmek
isteyen neoliberal mihraklar›n ikinci cumhuriyet taleplerini bir-
likte de¤erlendirmek Türkiye’nin önüne kurulan tuzaklar›n da
bozulabilmesi bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

‹mral› canisi ve yandafllar› ile sözde ayd›nlar ve baz› siya-
setçilerin demokratik cumhuriyet önerisinde buluflmalar›n› bu
çerçevede de¤erlendirmek gerekmektedir.

Bu aç›dan, bugün, Cumhuriyetimizi numaraland›rma çaba-
lar›na, devletimizi kaynaklar›ndan ve kökünden koparma niyet-
lerine ya da milletimizi bölme ve parçalama maksatlar›na karfl›
her zamankinden daha dikkatli ve uyan›k bulunmak zorunda
oldu¤umuz bir gerçektir.

Karfl›laflt›¤›m›z zorluklara ra¤men, bugün karfl›m›za ç›kan
sorunlar›n da, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti niteli¤i
tafl›yan Cumhuriyetimizin temel de¤erleri olan, tek millet, tek
devlet, tek bayrak ve tek dil ülküsüne ba¤l›l›kla afl›labilece¤ini
bir kez daha vurguluyorum.

Cumhuriyetimizi, kurulufl felsefesine de hakim olan ba¤›m-
s›z, güçlü ve demokrasi ile yaflatmak bugün hepimize düflen bü-
yük görev ve sorumluluktur.
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Türkiye’nin t›pk› 1923 ruhunda anlam›n› buldu¤u gibi; so-
runlara baflka baflkentlerin çekim ve cazibe alan›ndan de¤il,
baflkent Ankara’dan bakan, onurlu durufl gösteren, ilkeli, ka-
rarl› ve cesur bir yönetime ve yönetim anlay›fl›na ihtiyac› var-
d›r. Milliyetçi Hareket bu anlay›fl›n yegâne temsilcisidir.

Türk milleti bu günkünden çok daha karanl›k bir tablo için-
de, yokluk ve buhranlar aras›ndan 29 Ekim 1923 günü bir gü-
nefl gibi do¤abilmifltir. Cumhuriyetimizin bugün de ayn› ruh ve
ilham ile aya¤a kalkmamas› için hiçbir neden yoktur. Milliyetçi
Hareket Partisi bunu gerçeklefltirecek güçtedir.

De¤erli Arkadafllar›m
Bölücü teröre flehit verdi¤imiz evlatlar›m›z›n, aziz milletimi-

zin omuzlar›nda topra¤a verildi¤i, bölücülü¤ün lanetlendi¤i mil-
li bir heyecan ve öfkenin vatan sath›na dalga dalga yay›ld›¤› ta-
rihi bir haftay› geride b›rakm›fl bulunuyoruz.

Ne yaz›k ki, yine aziz vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› ve milletimi-
zin birli¤i u¤runa verilen kahramanca mücadeledeki can kay›p-
lar›m›z devam etmektedir. En son olarak fi›rnak’ta bölücü te-
röristlerle girdikleri çat›flmada 4 vatan evlad›m›z flehit düflmüfl-
tür. fiehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ve ailesine sa-
b›r ve baflsa¤l›¤› dilerim.

Aziz flehitlerimizin, yurdumuzun farkl› bölgelerinde, yürek-
leri da¤layan cenaze törenlerine yüz binlerce vatandafl›m›z ka-
t›lm›fl ve milletimiz flehitlerimize son görevlerini icra edebilmek
için kararl›l›kla camilere, meydanlara koflmufllard›r.
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Düflmanlar› güldürmemek için a¤lamayaca¤›n› söyleyen,
yüre¤i yan›k babalara, dü¤ün haz›rl›¤› yaparken flehit olan o¤-
lunun ard›ndan “kuzum sana hakk›m helal” diyen gözü yafll›
analara ve a¤abeyinin üniformas› ile törene kat›lan ac›l› k›z kar-
defllere, milletimizin bir aile ferdi gibi sahip ç›kmas›ndan bahti-
yarl›k duyuyorum.

Türk milleti, yürek birli¤i içinde, sanki kendi ocaklar›ndan
ç›km›flças›na aziz flehitlerini kucaklam›fl; memleketin her tara-
f›n› al bayra¤›m›zla donatarak atefl kendi evlerine düflmüfl gibi,
bu elim hadiseleri derinden sahiplenmifllerdir.

“Hepimiz Mehmet’iz” hayk›r›fllar›yla caddelerde bayrak
sallayan ve bu muazzam uyan›fl› ve eflsiz asaleti gösteren büyük
milletimizle iftihar ediyor ve bir mensubu olmakla övünüyo-
rum. 

Vatan›m›z›n her köflesinde, 81 ilimizde hiçbir ayr›m ve
farkl›l›k gözetmeksizin gösterilen milletimizin kararl›l›¤›n› ben
de buradan huzurunuzda tekrarl›yorum. “fiehitler ölmez, vatan
bölünmez”.

Muhterem Arkadafllar›m,
Bugün gelinen noktada, Türkiye asla ve asla basit tedbir-

lerle geçifltirilemeyecek ve vakit kazanarak üstü örtülemeyecek
kadar ciddi ve beka düzeyinde bir buhran ile karfl› karfl›yad›r. 

Bütün milli meselelerde oldu¤u gibi, bu buhran›n da mille-
timizin kat›l›m ve deste¤i ile çözülmesi bir zorunluluk olarak
karfl›m›zda durmaktad›r. Ne mutlu ki, bu konuda aziz milleti-
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miz, milli bir karar için her deste¤i verecek olgunlu¤a ulaflm›fl
bulunmaktad›r.

Toplumun her kesimi, art›k b›ça¤›n kemi¤e dayanm›fl oldu-
¤u terör ve arkas›ndaki bölücülü¤ün bir son bulmas› için, hükü-
metin ihtiyaç duyaca¤› kararl›l›k ve cesareti ortaya koyaca¤›n›
son haftalar içindeki tutumlar› ile aç›kça göstermifltir.

Ancak bundan yararlanmak yerine, tamamen demokratik
ve seviyeli bir ortamda süren, terörü ve bölücülü¤ü telin göste-
rilerinin, son zamanlarda baz› mihraklar› huzursuzlu¤a sevk et-
ti¤i gözlenmektedir.

Dünyan›n her yerinde, karfl›lafl›lan milli bir meselede ka-
muoyu oluflturmak, tepki ve öfkeleri dizginlemek, karfl›lafl›lan
sorun hakk›nda toplumu bilinçlendirmek için özel ve destek
kampanyalar› yürütülmesini planlamak günümüzün bir gerçe-
¤idir.

Toplumun inanmad›¤› ve arkas›nda durmad›¤› hiçbir soru-
nun çözülemeyece¤ini bilen hükümetler, kapsaml› ve sistema-
tik bir çal›flma ile milletin ilgisini konu üzerine çekmeyi amaç
edinirler. Do¤ru ve do¤al olan› da budur. 

Hükümetin de, kendili¤inden do¤mufl bir heyecanla mille-
timizin flehitlerini yüksek bir coflku ile sahiplenmesini bir f›rsa-
ta dönüfltürerek, s›n›r ötesi bir operasyon için, uluslararas› plat-
formda elini güçlendirmesini bekliyoruz.

Bu itibarla, sabr› taflma noktas›na gelen aziz milletimizin,
cadde ve meydanlardaki mesaj›n›n do¤ru okunmas› gerekmek-
tedir. Y›llard›r gururlar› ile oynanan kitlelerin yükselen tepkisi,
yaln›zca PKK terörüne de¤il, ayn› zamanda içte ve d›fltaki iflbir-
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likçilerine yönelik kararl› bir hayk›r›fl olarak yorumlanmal› ve
tedbirler buna göre al›nmal›d›r.

Buradan aziz milletimize bir kez daha ça¤r›da bulunmak is-
tiyorum: Verece¤iniz her türlü manevi destek, Türkiye’mizin
bu zorlu mücadelede elini güçlendirecek, önünü açacakt›r. 

Milletinin manevi deste¤ini ve gücünü arkas›na alan bir si-
yasi iradenin üstesinden gelemeyece¤i hiç bir sorun yoktur,
olamaz. Bu nedenle deste¤inizi ve dualar›n›z› Türkiye ve Türk
milleti için göndermeye devam ediniz. Bu bizim için övünç, k›-
vanç ve flükran vesilesi olacakt›r.

Ancak, kanaatimce yükselen heyecan›, bir fluur haline ge-
tirmenin de zaman› gelmifltir. Aksi halde, tahrik ve tertiplere
aç›k cadde ve meydanlardaki tepkinin yarar yerine zarar do¤u-
rabilece¤i bir sürece do¤ru gidildi¤i görülmektedir.

Bilinmelidir ki, terör ne tür bir eylem yaparsa yaps›n bunu
önlemenin yolu hükümetin alaca¤› tedbirler ile güvenlik güçle-
rinin çal›flmalar›ndan geçecektir. Bu nedenle herkesin, bugüne
kadar ki hatalar› ne olursa olsun, iktidara alaca¤› önlemler ko-
nusunda tam destek olmas› bir milli görev ve demokratik tutum
olacakt›r.

Küçük bir k›v›lc›m›n, yanl›fl bir ifadenin, gergin ve öfkeli
toplumu istenmeyen tart›flma ve çat›flmalara sürükleyebilece¤i
düflünülürse, ayd›nlara ve siyaset kurumuna düflen en önemli
görev milletimize itidal ve sa¤duyu ça¤r›s› yapmakt›r.

Bu aflamada, topluma dönük sükûnet ça¤r›lar›n›n, ancak
teröre ve bölücülü¤e karfl› yap›lacak mukabele ve müdahale ile
yat›flabilece¤i de tart›fl›lmaz bir gerçek olarak ortadad›r.
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Bu kapsamda olmak üzere hükümet; oyalama, aldatma,
so¤utma ve suland›rma izlenimi uyand›racak giriflimlerden uzak
durmal›, milletimizin gönlüne su serpecek, devletimize güveni
art›racak; ciddi, inand›r›c› ve tutarl› tedbirleri vakit kaybetmek-
sizin almal› ve uygulamal›d›r.  Türk milleti, bu konuda her tür-
lü deste¤i vermeye haz›r ve kararl› oldu¤unu göstermifltir.

De¤erli Arkadafllar›m,
TBMM çat›s› alt›nda befl y›ldan beri süren yapay gerginlik

ve çat›flmalar›n, Milliyetçi Hareket Partisi’nin sorumlu ve ilkeli
siyaset anlay›fl› ile son bulmas› neticesinde bölücülü¤ün ve te-
rörün ulaflt›¤› boyut bütün vehametiyle ortaya ç›km›flt›r.

Suni gündemlerin meflgul etti¤i kamuoyu, bugün karfl›s›na
ç›kan bölücülü¤ün boyutlar› karfl›s›nda dehflete düflmüfl, içinde
bulundu¤u derin uykudan uyanm›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, genel seçimden önceki
süreçte “ya teslimiyetçilik, ya milliyetçilik” seçene¤i ile milleti-
mize sundu¤umuz çok ciddi uyar›lar, maalesef ekonomik s›k›n-
t›lar›n neden oldu¤u aldat›c› flartlar›n alt›nda yeterince cevap
bulmam›flt›r. 

Seçime gidilen dönemde; açl›¤a, yoksullu¤a ve iflsizli¤e
mahkûm edilen milletimiz, içinde bulundu¤u a¤›r buhran›n cid-
diyetini yeterince fark edememifltir.

Bugün, yapay ve sanal bir baflar› iddias›n›n art›k sonuna
gelinmifl, bir ad›m önde olmak üzere uluslar aras› alanda att›¤›-
m›z bütün yanl›fl ad›mlar, bunal›m ve çaresizlik olarak geri dön-
müfl durumdad›r.

119



TBMM aritmeti¤inde, flimdilik baflka bir hükümet seçene-
¤inin mümkün olmad›¤› düflünülürse, bize düflen görev, hükü-
mete d›flar›dan yol göstermek, öneri ve öngörülerde bulunarak,
ülkemizin bu milli meseleyi zarars›z atlatmas›n› sa¤lamak ola-
cakt›r.

Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir siyasi kayg› ta-
fl›maks›z›n, yaln›zca ülkemizin yarar›na olaca¤›na inand›¤› milli
çözüm ve elefltirileri kamuoyu ve TBMM ile paylaflacakt›r.

Bu zor gününde milletimize olan ba¤l›l›¤›m›z ve duyulan ih-
tiyaç bu yap›c› ve katk› sa¤lay›c› deste¤in verilmesini gerektir-
mektedir. Partimiz, her konuda oldu¤u gibi önerilerde buluna-
cak ve hükümetin bu uyar› ve önerilerden bir sonuç ve ders ç›-
kartmas›n› umut edecektir.

Ancak son zamanlardaki baz› geliflmeler, hükümetin hala
eski al›flkanl›klar› ile hareket etti¤ini, bu zor ve s›k›nt›l› süreçten
bir ders ç›karma niyetinin olmad›¤›n› da ortaya koymaktad›r.

“Halk, sokak ve muhalefet partileri istiyor diye duygusal
davranmay›z” mesajlar› bu hükümette, bölücülük ve terör teh-
didini bertaraf edecek kararl›l›¤›n ve istiflare al›flkanl›¤›n›n bu-
lunmad›¤›n› göstermifltir.

Son günlerde artan eylemler ve flehit cenazeleri ile oluflan
süreçte yaflanan fikir kargaflas›n›n ve hükümet üyelerinin çeli-
flen beyanatlar›n›n, Türkiye’nin elini zay›flatan önemli bir etken
olarak önümüzdeki süreçte karfl›m›za ç›kaca¤› anlafl›lmaktad›r.

TBMM’nin hükümete S›n›r Ötesi Operasyon yetkisi veren
Tezkere karar›ndan sonra yaflananlar, hükümetin diplomasinin

120



olgunlaflmas› bahanesiyle, süreci so¤utma ve suland›rma çaba-
s›nda oldu¤u kanaatini uyand›rmaya bafllam›flt›r.

Bu aç›dan Say›n Baflbakan’›n “süreci akl›selim ile sürdüre-
ce¤iz” sözlerinin tercümesi, ABD’yi ikna etmeden teröre son
veremeyece¤inin bir itiraf› olarak görülmelidir.  

‹ngiltere’nin IRA terörü ile mücadelesini model alarak, ve
“Eve dönüfl Yasas›’n›n hâlâ yürürlükte oldu¤unu söyleyerek,
teröriste silah› b›rakma ve flehirde siyaset yapma ça¤r›s›” hükü-
metin “düz ovada siyaset” bayra¤›n› devrald›¤›n›n iflareti olarak
yorumlanmal›d›r.

Bu ça¤r›ya da¤daki teröristin de uymas› halinde, her sevi-
yede teröristi kapsayacak bir af ça¤r›s›n›n da ›srarla ve tekra-
ren gündeme gelmesi önümüzde belirginleflen önemli tehlike-
lerden biri olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Olay›n ciddiyet kazanmas› ve Tezkere karar›n›n ard›ndan

birbirini tutmayan beyanatlar›, yaln›zca muhataplar›n›n karar-
s›zl›¤›na ba¤lamak do¤ru olmayacakt›r. 

Anlafl›lan hükümet, medyada yer alan hamaset beyanlar›-
n›n aksine, Türkiye’nin kararl›l›¤›n› anlatmakta yetersiz kal-
makta, etkisiz tutumlarla dayatmaya aç›k bir izlenim uyand›r-
maktad›r.

Uluslararas› camiadan arad›¤› deste¤in, bir gün al›nd›¤›, di-
¤er gün ise al›nmad›¤›na yönelik tereddütlü aç›klamalar kamu-
oyunun dikkatini çekmektedir. 
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Anlafl›lmaktad›r ki, iktidar uzunca bir süredir Arap ve ‹slam
Dünyas›, komflu ülkeler ve küresel güçler nazar›nda sürdürme-
ye çal›flt›¤› diplomatik gayretlerine ra¤men sorunun ciddiyetini
ve önemini muhataplar›na yeterince izah edememifltir.

Esas›nda, inand›r›c›l›¤›n› zay›flatm›fl olan hükümet, bu zafi-
yetini geride kalan befl y›ll›k politikalar›nda aramal› ve kendini
hatalar›n› gözden geçirmelidir. AKP “mademki PKK terörünü
önleyemiyoruz, en iyisi bu gerçe¤i kabul edip yeni çözümler
arayal›m” yaklafl›m›n› tercih etmifl ve artan terör nedeniyle bu-
gün yüzleflti¤i gerçekle karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

Bugün AKP hükümetinin s›n›r ötesi operasyon konusunda
gösterdi¤i çekingenlik ile karars›zl›¤›n anlam›n› ve tam operas-
yon arifesinde Say›n Baflbakan’›n birkaç gün sonra yapaca¤›
ABD ziyaretinin gerekçelerini bu hatalarda aramak do¤ru ola-
cakt›r.

ABD ile befl uzun y›l boyunca yap›lan görüflmeler, karfl›l›k-
l› ziyaretler, var›lan mutabakatlarla birlikte at›lan imzalar ve öv-
gü dolu sözler hepinizin malumlar›d›r. Bu çabalar›n neticesi
olarak geldi¤imiz noktada ABD D›fliflleri Bakan› Irak’›n kuzeyi-
ni “Kürdistan” olarak tan›mlayarak konunun ad›n› koymufltur. 

Bu itibarla AKP ile ABD aras›nda yaflanan iliflkileri unuta-
rak, Say›n Baflbakan’›n “ABD bize ra¤men bölgede projeler
üretiyor” sözleri bir diplomatik iflas›n itiraf›ndan baflka bir an-
lam tafl›mamaktad›r.

Bu aç›dan Say›n Baflbakan›n, birkaç gün sonra yapaca¤›
ABD ziyaretinden sonuç alaca¤›na dair emare görmesi halinde
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yararl› olaca¤›, aksi halde bundan önceki görüflmeler gibi hüs-
ranla sonuçlanaca¤› aç›kt›r.

Türk milleti TBMM’de hükümete operasyon yetkisini tez-
kere ile vermifltir. Baflka co¤rafyalarda aranacak bir yetkiye ih-
tiyaç yoktur. Milletimiz hükümetin ataca¤› ad›mlar› beklemek-
te ve desteklemektedir. Bu gücü kullanman›n ve gere¤ini vakit
geçirmeksizin yapman›n zaman› art›k gelmifltir.

Bölgede iklim koflullar› de¤iflmektedir. K›fl flartlar›nda ope-
rasyon yapmak zorlaflacak ve belki de ertelenecektir. Baharda
daha büyük bir bela ile karfl›laflmadan bu iflin bitirilmesi ve so-
nuca ulafl›lmas› gerekmektedir.

K›fl aylar›nda ise geçmiflteki hatalarla palazlanan yurt için-
deki bölücülü¤ün önünün bir daha açmamak üzere kapat›lma-
s› ve milletimizin huzurunun sa¤lamas› hükümetin görevi olma-
l›d›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bugün terörü önlemek için karar vermifl Türkiye’nin önce-

likli hedefi Irak’›n Kuzeyinde üslenmifl terör yuvalar› ile bunla-
ra yard›m ve yatakl›k yapan ve PKK’y› perde gerisinden yöne-
ten Barzani isimli çete reisidir.

Konufllanan bölge itibariyle ele al›nd›¤› zaman operasyo-
nun gecikmesi, harekât›n etkisini azaltacak, beklenen sonucun
elde edilmesini önleyecektir. Hedefteki terörist unsurlar ve bö-
lücü mihraklar bir askeri harekât yap›lmadan önce bölgeyi terk
edebilecek, rahatl›kla yerel halk›n aras›na kar›fl›p operasyon-
dan kurtulacaklard›r.
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Muhtemel bir harekâtta, hedefteki unsurlar›n çetin arazi
koflullar›nda örtü ve gizlenme imkân›n› kullanacaklar› dikkate
al›n›rsa ABD Savunma Bakan›’n›n ‘nokta vuruflu yapacaksan›z
operasyona göz yumar›z’ mesaj›, asl›nda operasyon yapmay›n
demenin baflka türlü ifadesi olarak alg›lanmal›d›r.

Bundan cesaret alan, Irak hükümet sözcüsünün “Türki-
ye’nin girmeye niyeti yok“ aç›klamas› ise maalesef hükümetin
cayd›r›c›l›¤› konusunda herkese fikir vermektedir.

Her fleye ra¤men, Milli Güvenlik Kurulu toplant›s›n›n ar-
d›ndan yap›lan aç›klamada yer alan ekonomik yapt›r›mlar ge-
cikmifl olsa bile yerinde tedbirlerdir. Bugüne kadar niçin kulla-
n›lmad›¤› da anlafl›lamam›flt›r. 

Ancak ekonomik tedbirler daha uygulanmadan elefltirilme-
ye bafllanm›flt›r. ABD D›fliflleri Bakanl›¤› bu duruma s›cak bak-
mad›¤›n› vurgulam›fl, Irak temsilcisi ise Kerkük-Yumurtal›k pet-
rol hatt›ndan sevkedilen petrolü kesmekle tehdit etmifltir.

Tehdit ve cüret bununla da bitmemifl, bölücülükten kapat›-
lan bir partinin eski milletvekili olan ihanet temsilcisi, kardefli-
miz dedikleri kanl› teröristlerden sonra, ‹mral› Canisine de lide-
rimiz diyerek kucak açm›fl ve haince z›rvalar›n› tekrarlam›flt›r.

Gelinen bu noktada; daha önceki aç›klamalar›m›z-
da belirtilen stratejik düzeydeki tedbirlerin yan› s›ra
hükümete bu aflamadaki önerilerimiz flunlar olacakt›r.

1. Say›n Baflbakan›n “Bugün benim evim yan›yorsa, yar›n
senin evin de yanacakt›r” sözleri için geç kal›nm›flt›r. Bu söz-
lerle hükümetin muhataplar›n› insafa davet etmekten baflka bir
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yapt›r›m›n›n kalmad›¤› izlenimi do¤maktad›r. Türkiye’nin elini
zay›flatan bu tür beyanlardan sak›n›lmal›d›r.

2. Hükümet üyelerinin farkl› ortamlardaki çeliflkili tutumla-
r› ve beyanlar› kamuoyunun akl›n› kar›flt›rmakta, has›m güçle-
re cesaret kazand›rarak, hükümet ve Türk devletinin da¤›n›k ve
karars›z bir görüntü vermesine neden olmaktad›r. Hükümet
üyeleri milli meselelerde birbirini yalanlayacak tarzda konufl-
mamal›d›r.

3. Geldi¤imiz nokta, s›n›r ötesi operasyon ihtimalinin kuv-
vetlendi¤i bir aflamad›r. Operasyon ihtimali konuya ciddiyet ve
güç kazand›rm›flt›r. Operasyon niyetini zaafa u¤ratacak ve el-
deki tezkere karar›n› suland›racak isteksizlik uyand›ran aç›kla-
malardan kaç›n›lmal›d›r.

4. Türkiye bugüne kadar her seviyede olmak üzere yapay
görüflme ve iliflki sürecinde yeterince vakit kaybetmifltir. Bu
aflamadan sonra, yaln›zca maksada yönelik müzakere ve gö-
rüflmeler ile mutlaka sonuç alacak tekliflere aç›k olunmal›, sü-
reci oyalayacak veya geriye götürecek taktik ziyaretler redde-
dilmelidir.

5. Mevcut sorun milli bir meseledir. Milletin konuya olan
hassasiyeti ve ilgisi çok artm›flt›r. Bir kriz masas› oluflturulmal›,
terörle ve bölücülükle ilgili bütün geliflmeler de¤erlendirilerek,
öfkenin yat›flmas›, gönüllerin huzur bulmas› ve halk›m›z›n bi-
linçlendirilmesi için bilgilendirme maksatl› aç›klamalar yap›lma-
l›d›r.

6. Irak’›n kuzeyindeki gruplar›n reisleri kendilerine meflrui-
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yet kazand›rma ve muhatap bulma peflindedir. Özellikle diplo-
matik alan baflta olmak üzere, Kuzey Irak’l› gruplar›n sözcüsü
veya temsilcisi s›fat›n› tafl›yan flah›slar ile resmi düzeyde, Irak
Devleti ad›na bile olsa iliflki kurulmamal›, muhatap al›nmama-
l›d›r.

Bu kapsamda olmak üzere, ‹stanbul’da yap›lacak olan
‘’Geniflletilmifl Irak’a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar› ‹kinci
Toplant›s›’’na kat›lacaklar› ileri sürülen Kuzey Irak’l› sözde
temsilcilerin ziyareti kabul görmemelidir.

7. Tezkere karar› ile ortaya konulan kararl›l›k ve iradenin
zay›flamas›na yönelik hiçbir geri ad›m at›lmamal›, güvenlik
kuvvetlerinde ve kamuoyunda bu kararl›l›¤› tereddüde düflüre-
cek davran›fllardan ve beyanatlardan ›srarla kaç›n›lmal›d›r.

8. Kamuoyunun heyecan› yükselmifl ve tezkere karar›,
beklentileri art›rm›flt›r. Önümüzdeki günlerde terör eylemleri-
nin tekrar› halinde daha da büyümesi, muhtemel tepkilerin ön-
lenemez boyutlara ulaflmas› tehlikesi ortaya ç›km›flt›r. Bu ne-
denle sonuç al›c› ve kamuoyunun beklentilerine cevap verici gi-
riflimler için acele edilmelidir.

De¤erli arkadafllar›m,
Konuflmam›n bu bölümünde, 26-28 Ekim 2007 tarihlerin-

de K›z›lcahamam da yapt›¤›m›z istiflare, durum de¤erlendirme
ve strateji belirleme toplant›lar› ile ilgili düflüncelerimi paylafl-
mak istiyorum.

Hafta sonu yapt›¤›m›z toplant›larda Türkiye’nin siyasi gün-
deminde yer alan temel sorunlar ile Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinin yasama gündemindeki bafll›ca konular üzerinde kapsam-
l› bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r.

Bu çerçevede, Amerika Birleflik Devletleri Temsilciler Mec-
lisi gündeminde bulunan sözde Ermeni Soyk›r›m› iddialar›; Ku-
zey Irak’tan kaynaklanan terör tehdidi ile s›n›r ötesi askeri ha-
rekat izni ba¤lam›ndaki geliflmeler ele al›nm›flt›r.

Son dönemde h›z ve cüret kazanan etnik bölücülük ve te-
rör konusunda k›sa, orta ve uzun vadede izlenecek stratejinin
esaslar› ve unsurlar› ile siyasal iktidar taraf›ndan bilim kuruluna
haz›rlat›lan anayasa de¤ifliklikleri üzerinde ayr›nt›l› de¤erlendir-
meler yap›lm›flt›r. 

Milliyetçi Hareket Partisinin bu konularda izleyece¤i siyasi
yaklafl›m›n ve ortaya koyaca¤› yap›c› ve yol gösterici yeni viz-
yon ve uygulama stratejisinin genel çerçevesi belirlenmifltir.

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu, önümüzdeki dö-
nemde bu konularda Türk Milletinin beklentileri do¤rultusunda
inisiyatif alacak ve Türkiye’nin milli güvenli¤ini, milli hassasi-
yetlerini ve ç›karlar›n› ilgilendiren bu hayati konular›n takipçisi
olacakt›r.

Bunun yan› s›ra, Milliyetçi Hareket Partisi’nin yapmakta
oldu¤u kapsaml› çal›flmalar, yaflanan geliflmeler ›fl›¤›nda sürat-
le sonuçland›r›lacak ve aziz milletimizle paylafl›lacakt›r.

Müflterek istiflare toplant›lar›m›zda, son dönemde t›rmanan
kanl› terör sald›r›lar›n›n Türk milletinde hakl› olarak yaratt›¤›
öfke ve tepkiler üzerinde de durulmufltur. Milletimize ve teflki-
lat mensuplar›m›za itidal ve sükunet tavsiye edilmifltir.
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Kanl› terörden beslenen etnik bölücülerin niha-
i amac› büyük bir aile olan Türk milletinin bin y›ll›k kardefllik
hukukunu y›kmak ve Türkiye’yi kanl› bir iç çat›flma ortam›na
sürüklemektir.

Ortak tarihine ve ortak gelece¤ine sahip ç›kmaya kararl›
olan aziz milletimizin bu hain emellere geçit vermeyece¤i top-
lant›larda önemle vurgulanm›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, flartlar ne kadar a¤›r, tahrikler ne
kadar yo¤un olursa olsun bu oyuna alet olmayacak ve milli da-
yan›flmam›z› korumak için üzerine düflen görev ve sorumlulu-
¤un icaplar›n› bütünüyle yerine getirecektir.

Toplant›lar neticesinde, TBMM Grup Baflkan Vekilliklerine
seçilmeleri nedeniyle Meclis ‹ç Tüzü¤ü gere¤i Baflkanl›k Diva-
n›ndaki görevlerini boflaltan iki üyemizin yerine, Samsun Mil-
letvekilimiz Say›n Osman Çak›r ile Antalya Milletvekilimiz Sa-
y›n Tunca Toskay, Baflkanl›k Divan›’na seçilmifllerdir.

Ayr›ca Merkez Yönetim Kurulu’nda boflalan dört asil üye-
nin yerine ise yedek üyeler içinden Say›n Servet Avc›, Say›n
Atilla Erbil, Say›n Mustafa Pekdo¤an ve Aksaray Milletvekili-
miz Say›n Osman Ertu¤rul s›ras›yla asil üyeliklere geçmifllerdir.

Al›nan kararlar›n, milletimize ve partimize hay›rl› sonuçlar
getirmesini temenni ediyor ve seçilen arkadafllar›m›za yeni gö-
revlerinde üstün baflar›lar diliyorum.

Bu vesile ile hepinize en içten sevgi ve sayg›lar›m› sunuyo-
rum.
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Muhterem Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n K›ymetli Mensuplar›

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum,
Türkiye’mizin içine sürüklenmek istendi¤i terör destekli

bölünme senaryolar›n›n h›z kazand›¤› son zamanlarda, vatan-
dafllar›m›z›n ve Mehmetçiklerimizin hayatlar›n› kaybettikleri va-
him geliflmeler hepinizin malumudur.

Bu kapsamda, 22 Ekim 2007 tarihinde, bir çat›flmadan
sonra teröristler taraf›ndan al›konulan sekiz askerimizin vatan
görevlerine geri dönüfllerinden duydu¤um buruk memnuniyeti
ifade etmek istiyorum. 

Askerlerimizin serbest b›rak›lmas› sürecinde yaflanan va-
him manzaralar bölücü terör örgütünün kendisini meflru k›labil-
mek için yeni bir propaganda dönemini bafllatmak istedi¤inin
aç›k bir iflaretidir. 

Oynanan senaryo ve olay›n aktörleri ortaya ç›km›flt›r. PKK
militanlar›, Türkiye’den bölücü temsilciler, Amerikal› askerler,
Irak Hükümeti ve afliret reislerinden oluflan bir sevk zinciri, te-
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rörizmin ve bölücülü¤ün kimler taraf›ndan himaye edilip yöne-
tildi¤ini itiraza yer b›rakmayacak flekilde göstermifltir.

Terör örgütünün yuvalar›n› bilmediklerini ›srarla söyleyen
ABD’li yetkililer ile “bulmak imkâns›z” diyerek yaygara kopar-
tan afliret reislerinin niyetleri bu hadise ile tüm gerçekli¤iyle an-
lafl›lm›fl bulunmaktad›r.

Geniflletilmifl Irak’a Komflu Ülkeler Konferans›nda, Irak
Baflbakan› taraf›ndan sunulan öneri paketinde yer alan; PKK
mensubu oldu¤undan flüphe duyulan herkesin tutuklanmas› ve
sorgulanmas›na yönelik vaadinin hemen akabinde, askerleri-
mizi b›rakan teröristlerin neden tutuklanmad›¤› da ayr›ca sor-
gulanmas› gereken bir konudur.

ABD D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsünün “Askerlerin b›rak›lma-
s› nedeniyle Irak hükümetinin çabalar›n› alk›fll›yoruz” ifadeleri-
nin de ikiyüzlü bir yaklafl›m oldu¤unu buradan belirtmek istiyo-
rum.

Olay› daha da vahim hale getiren ise senaryoya,
TBMM’nde temsil edilen bir partinin üç milletvekilinin de bafl-
rolde kat›lm›fl olmas›d›r. Yol kenar›na konmufl ve üzerinde
PKK paçavras› ile ‹mral› canisinin resmi bulunan bir masada,
sözde teslim belgeleri imzalanmaya yeltenen bu güruhun mak-
sad› tam bir ihanet örne¤idir.

Bu olay›n bütün ayr›nt›lar› ile ortaya ç›kar›lmas› hükümetin
görevidir. Türkiye, bu flah›slar hakk›nda hükümetin tutumunu
ve adaletin verece¤i karar› merakla beklemektedir. 
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De¤erli Arkadafllar›m,
Özellikle son aylar içinde ard› ard›na gelen kanl› eylemle-

rin, milletimizde uyand›rd›¤› infialin devam etti¤i, al bayra¤›m›-
z›n yurdumuzun her köflesinde, vatandafllar›m›z›n ellerinde
yükseldi¤i bir dönemi yafl›yoruz.

Tepkilerin sona ermesi ve gönüllerin huzur bulmas›, ancak
hükümetin alm›fl oldu¤u kararlar› etkinlikle uygulamas› ve terö-
re beklenen cevab› vermesi ile mümkün olacakt›r.

Hükümet, verilecek karfl›l›k ve al›nacak acil tedbirler için
yavafl davranmakta, tüm dünyay› ikna etmek gibi gere¤inden
fazla bir kayg› ile zaman kaybetmektedir. 

Elbette uluslararas› camian›n deste¤inin, sorunlar›n çözü-
münde en önemli unsur olmas› ça¤›m›z›n bir gerçe¤idir. An-
cak, s›cak bir müdahaleyi gerektirecek olan bu aflamaya kadar,
gerekli ikna ve destek al›nm›fl olmal›, Türkiye bir harekât için
diplomasinin gereklerini önceden yapm›fl olmal›yd›.

Oysa hükümetin geçmifl y›llarda yapmas› gerekenleri, bir-
kaç aya s›¤d›rmak üzere yo¤un bir giriflim bafllatm›fl oldu¤u gö-
rülmektedir. 

Bu s›k›fl›k süre içinde sonuç al›nmas› elbette hepimizin di-
le¤idir. Ancak bu konuda, her gün flehit cenazeleri kald›ran
aziz milletimizin bekleyecek sabr› kalmam›flt›r. 

Bugün itibariyle, Irak’tan ülkemize s›zarak, fi›rnak’›n Bey-
tüflflebap K›rsal›nda kurflunlanan aziz vatandafllar›m›za yönelik
katliam›n üzerinden tam 37 gün geçmifltir. 

fi›rnak’ta 13 askerimizin flahadeti ile sonuçlanan sald›r›n›n
üzerinden 29 gün, Hakkari’nin Yüksekova ‹lçesi k›rsal›nda 12
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Mehmetçi¤imizin flahadetinin üzerinden ise tam 15 uzun gün
geçmifl bulunmaktad›r.

Yaflanan bu toplu kay›plar, aziz milletimizin sabr›n› tafl›r-
m›fl, teröre bir son verilmesi, teröristlerin sakland›klar› inlerin-
de bir an önce imha edilmesi için milli bir kararl›l›¤a vesile ol-
mufltur.

Nitekim, milletimizin beklentisine cevaben, art›k meflru ve
hakl› hale gelmifl bulunan s›n›r ötesi operasyon için Türkiye
Büyük Millet Meclisi süratle karar alm›fl ve hükümete gere¤i
için yetki vermifltir. Tezkere karar›n›n üzerinden ise tam 19
gün geçmifl bulunmaktad›r.

Aradan geçen bu sürede, hükümetin teröre karfl› acil ted-
birler almas› ve müdahalede bulunmas› için isteksizlik gösterdi-
¤ine yönelik olumsuz kanaatler kamuoyuna yerleflmeye baflla-
m›flt›r. 

Bu, milletimizin, hükümetine ve devletine olan güvenini
sarsacak ve toplumu kontrol d›fl› ve münferiden tepki vermesi-
ne yöneltecek tehlikeli bir sürecin önümüzde bulundu¤unu gös-
termektedir. Ortaya ç›kan bu tehlikenin kayna¤›, konuya haz›r-
l›ks›z yakalanan hükümetin ihmallerinde aranmal›d›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Önümüzdeki günler, hükümetin, y›llard›r göz ard› etti¤i bö-

lücülük ve bölücü terör konusunda, kal›c› bir karar gerektiren,
keskin bir yol ayr›m›na yaklaflt›¤›n› göstermektedir.

Say›n Baflbakan’›n, bundan tam 29 gün önce, teröre mü-
dahale için bir milat ilan etti¤i toplant› nihayet dün gerçeklefl-
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mifltir. ABD Baflkan› ile Say›n Baflbakan ve heyeti umutla bek-
lenen görüflmeyi gerçeklefltirmifl bulunmaktad›r.

Türkiye’nin terörle hakl› mücadelesinde yan›nda yer al-
maktan kaç›nan ve tezkere sonras›nda Türkiye’ye “Bize üç gün
süre verin” diyerek zaman kazanan Beyaz Saray yönetimi ile
yap›lan görüflmenin somut neticeleri elbette birkaç gün içinde
anlafl›lacakt›r. 

Ancak görülmektedir ki, Türkiye’nin milli güvenli¤i konu-
sunda atmas› gereken ad›mlar için Bush’un onay›n› almak
amac›yla Washington’a giden Baflbakan, arad›¤›n› bulamam›fl,
içi bofl güvenceler ve etkisiz baz› ad›mlar at›laca¤› vaatleriyle
geri dönmek zorunda kalm›flt›r.

ABD’nin Türkiye’ye böyle bir muameleyi reva görmesin-
den ve Baflbakan’›n Türk milletini böyle bir duruma düflürme-
sinden büyük bir esef ve infial duydu¤umuzu belirtmek istiyo-
rum.

Bu görüflme müttefikimiz ABD için Kuzey Irak’taki bir avuç
Peflmergenin istikrar›n›n, Türkiye’nin güvenli¤inden ve toprak
bütünlü¤ünden daha önemli ve öncelikli oldu¤unu göstermifltir.

Türkiye’nin beka sorunu, ABD’nin bölgedeki küçük hesap-
lar›na feda edilmifl baflkan Bush Türkiye’yi yaralama pahas›na
teröristleri himaye eden Barzani’yi koruma yolunu seçmifltir.

Dün akflam Beyaz Saray’da yap›lan görüflme sonras›nda
oval ofiste iki liderin yapt›¤› aç›klamada; 

• PKK’n›n tasfiyesi, 
• Türkiye’nin Kuzey Irak’a s›n›rötesi askeri harekat›, 
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• PKK’ya karfl› Türkiye ve Amerikan›n etkili sonuç verebi-
lecek çapta ortak operasyonu,

• Kuzey Irak’taki PKK kamplar›n›n da¤›t›lmas›,
• Lider kadrolar›n›n yakalanarak Türkiye’ye iadesi,
• Lojistik deste¤inin kesilmesi,
• Mahmur kamp› ve 
• Kandil da¤› yoktur.
Bunun yerine iki lider havanda su dövmüfl ve baz› tali ko-

nularda ortak hareket görüntüsü vermek için özel çaba sarfet-
mifltir.

Türkiye için b›ça¤›n kemi¤e dayand›¤› ve sözün bitti¤i yer-
de iki lider; Terörle mücadelede istihbarat de¤iflimi, diplomasi,
siyasi ve askeri düzeylerde ortak çal›flmalar›n devam› ve bu
amaçla askeri makamlar aras›nda yeni bir üçlü bir mekanizma
kurulmas›yla s›n›rl› bir mutabakata varm›fllard›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n Beyaz Saray’da Baflkan Bush’la yap-
t›¤› ortak aç›klama, Beyaz Saray görüflmesi öncesi baflkan
Bush’tan acil ve somut ad›mlar at›lmas›n› isteyece¤ini aç›kla-
yan Baflbakan›n, arad›¤›n› bulamad›¤›n› göstermifltir.

ABD Baflkan›’n›n PKK’y› Türkiye’nin, ABD’nin ve Irak’›n
ortak düflman› oldu¤unu söylemesiyle, iki müttefik ülke aras›n-
da esasen yap›lmas› gereken istihbarat de¤iflimi ve ipe un ser-
mek amac›yla yeni bir mekanizma kurulmas›yla yetinmifltir.

Bütün bunlar içi bofl temenniler ve soyut niyet beyanlar› ol-
maktan öte bir anlam ifade etmemektedir.

Daha önce denenmifl ve baflar›s›z oldu¤u k›sa zamanda an-
lafl›lm›fl mekanizmalara Terörle Mücadele Ortak Platformu ad›
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alt›nda bir yenisinin daha eklenmesi, Baflbakan Erdo¤an’›n, te-
rörle mücadele anlay›fl›n›n ibret verici bir göstergesi olmufltur.

Sonuç itibariyle Baflbakan Erdo¤an’›n Bush’la yapt›¤› gö-
rüflmede da¤ fare do¤urmufl, netice Türkiye için her manada
bir hüsran ve hezimet olmufltur.

Karfl›m›zdaki tablo çok ciddi ve endifle vericidir: Türki-
ye’nin milli güvenli¤ini ve birli¤ini ilgilendiren böylesine hayati
bir konuda çok hazin bir orta oyunu oynanmaktad›r. 

Herkes zaman kazanmaya Türkiye’yi etkili tedbirler almak-
tan cayd›rmaya ve oyalamaya çal›flmaktad›r. ABD topu Irak
Merkezi hükümetine, Ba¤dat’ta Barzani’ye atarak karfl›l›kl›
paslaflmaktad›r.

Görünen odur ki, ABD, Irak merkezi yönetimi, Barzani,
PKK teröristleri ve bölge ülkeleri, s›n›r bölgesinde a¤›r k›fl flart-
lar›n›n hüküm sürmesi için gün saymaktad›r.

Bu arada PKK militanlar› Kuzey Irak’taki inlerine çekilme
sürecini tamamlayacak, k›fl flartlar› nedeniyle PKK sald›r›lar›
duracak ve uluslararas› camia Türkiye’nin s›n›rötesi askeri ha-
rekat›n› hakl› ve meflru k›lacak flartlar›n ortadan kalkt›¤›n› söy-
leyerek Türkiye’nin elini ve kolunu iyice ba¤layacakt›r.

Kuzey Irak’taki PKK unsurlar› rahat bir nefes alacak, yeni-
den mevzilenerek Türkiye’ye kanl› eylemler için ilkbahar› bek-
leyeceklerdir.

AKP hükümetinin böyle bir hesab›n ve oyunun taraf› ve
aleti olmay› kabul etmesiyle her y›l oynanan senaryo bir kere
daha sahnelenecek, s›n›rötesi operasyon gündemden düflecek,
PKK, Barzani, ABD ve AKP hükümeti zaman kazanacak ve
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Türkiye Kuzey Irak’taki PKK tehdidi karfl›s›nda bir kere daha
sessiz ve tepkisiz kalacakt›r.

TBMM’nin onaylad›¤› 17 Ekim tezkeresi ise, kullan›lma-
mas› önceden planlanan “sanal ve sahte” bir tezkere olarak
hat›rlanacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri
Bugün milletimiz genç yafll›, kad›n erkek, her yöreden ol-

mak üzere aya¤a kalkm›flt›r. Hükümetin bölücülük ve terörle
mücadele için ataca¤› ad›mlar› beklemekte ve desteklemekte-
dir. Böylesi bir durum, hamle yapmak için niyeti olan bir hü-
kümet için bulunmaz bir f›rsatt›r. 

Say›n Baflbakan’›n ABD görüflmelerinde, ülkemizde uya-
nan toplumsal heyecan ve öfkeyi çok güçlü ve etkili bir müza-
kere deste¤i olarak kullanm›fl olmas› dile¤imizdir. Bunu yapm›fl
ise zaten hakl› ve meflru olan terörle mücadelede cesaret kaza-
nacak ve bu konuda önünde art›k hiçbir engel kalmayacakt›r.
Ortaya ç›kan manzara bu gücü kullanmaktan çok uzak oldu¤u-
nu göstermektedir.

Asl›nda, Say›n Baflbakan›n kamuoyunun beklentisini ve
Türkiye’nin mücadelesini, ABD Baflkan› ile yap›lacak görüfl-
meye ba¤lamas› ve indirgemesi en büyük hata olarak görülme-
lidir.

Bu görüflmeden sonra ne cevap al›nm›fl olunursa olunsun,
hükümetin tezkere ile kendisine verilen yetki çerçevesinde, te-
rörle mücadele ve s›n›r ötesi operasyon için art›k mazereti ve
bahanesi kalmam›flt›r. 
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Say›n Baflbakan’›n da ifade etti¤i gibi inceldi¤i yerden ko-
partarak, yaln›z bafl›m›za bile olsa s›n›r ötesi operasyon ve cay-
d›r›c› tedbirler için harekete geçilmelidir. 

Ülkemizde son haftalarda devlet, Meclis ve hükümet nez-
dinde üst düzeyde yap›lan toplant›larda al›nan kararlar, bir so-
nuca ulaflt›r›larak derhal uygulanmal›, cayd›r›c›, kesin sonuç al›-
c› tedbirler acilen yürürlü¤e girmelidir. 

Türkiye, PKK bürolar›n›n kapat›lmas› ile asla yetinemeye-
ce¤i, istihbarat iflbirli¤ini yeterli bulamayaca¤› bir dönemi yafla-
maktad›r. Yapay, etkisiz ve oyalamaya yönelik jestlerle tatmin
olunmamal›d›r.

Son zamanlarda ortaya ç›kan ve iflbirli¤inin de ötesinde bir
ortak operasyon ça¤r›s› ise Türkiye için onur k›r›c› ve elini za-
y›flat›c› bir tedbir olarak görülmelidir. Türkiye kendi güvenli¤i-
ne musallat olan teröristlere yönelik bir operasyon için yeterli
güce, inanca, tecrübeye ve orduya sahiptir.

Terör yuvalar›na yönelik olarak Türk Silahl› Kuvvetlerinin
yapaca¤› bir s›n›r ötesi operasyon için, Mehmetçi¤imize refa-
kat edecek bir güce asla ihtiyaç yoktur.

Bu tür bir teklif, ancak ordumuzun harekât›na yönelik bir
güvensizli¤in, denetim ve kontrol alt›na almak maksatl› bir ni-
yetin iflareti say›lmal›d›r. 

Bu teklifin kabulü halinde, yar›n Türkiye içindeki terör ey-
lemlerinde de Türk Silahl› Kuvvetleri ile birlikte yabanc› bir
güçle ortak operasyon önerisinin gelmesi tehlikesi hesaba ka-
t›lmal›d›r.
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Bugün gelinen aflamada, maruz kald›¤›m›z tehdit ve tehli-
ke günü birlik ve geçici tedbirlerle geçifltirilmeyecek kadar bü-
yük ve hayati derecede önemlidir.

Art›k, y›llard›r ülkemize musallat olan bu beladan kurtulma-
n›n zaman› gelmifltir. Tek çözüm, PKK terör örgütünün tam
olarak yok edilmesi veya ele geçirilmesidir.

Türkiye geçmiflte, bölücülük ve bölücü terörle mücadelede
c›l›z giriflimler, basit ve etkisiz tedbirlerle yetinerek bu güne ka-
dar gelmifltir. Bu aç›dan bir sonraki baharda yeniden ortaya
ç›kmas›n› kökünden önlemek ve terör yuvalar›n› Irak’tan ç›kar-
mak için her yöntem kullan›lmal›d›r.

Bugün Türkiye, terörle ve bölücülükle mücadele noktas›n-
da çok önemli ve kritik bir kavfla¤a gelmifl bulunmaktad›r. fia-
yet bu aflamadan sonra da terör ortadan kald›r›lamaz ise bölü-
cülü¤ün ve terörün önlenemeyecek boyutlarda bir yükselifle
geçmesi ve tam bir cesaret bulmas› karfl›m›zdaki en büyük teh-
likedir. 

Tedbirlerin sonuç vermemesi halinde Türkiye içte ve d›flta
büyük bir itibar ve güç kaybedecek; milletimizin devletine, or-
dusuna ve milli de¤erlerine olan inanc› derinden sars›lacakt›r.

Bugün karar alamaz hale gelmenin tetikleyece¤i böylesi bir
tehlikeli netice, terörün verdi¤i aktif zarardan çok daha büyük
bir zarar› davet edecektir. 

Bu ataletin sürmesi halinde bunun bedeli yak›n gelecekte,
kardefl kavgas›na sürüklenme, ayr›flma ve bölünme olarak Tür-
kiye’nin karfl›s›na ç›karacakt›r.

Bu nedenle, hükümet, bugün oluflan toplumsal destekten
yararlanman›n yollar›n› aramal›d›r. Bugün bu kuvvetten yarar-
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lan›lamaz ise Türkiye bir daha bu kadar büyük kamuoyu deste-
¤ini arkas›nda bulamama ihtimali ile karfl› karfl›ya kalabilecek-
tir. Mutlaka flimdi ve kesin bir sonuç al›nmal›d›r. 

Türkiye, Irak’tan kaynakl› terör sald›r›lar› karfl›s›nda tama-
men hakl› oldu¤u mücadele konusunda yap›lan yanl›fllar›n be-
delini ödemekle yüz yüze gelmifltir. 

ABD’nin bugüne kadar sergiledi¤i tutum çok ciddi bir en-
difle kayna¤›d›r. Irak’taki askeri gücüne ve kontrolüne ra¤men
ABD bu konuda somut bir ad›m atmakta isteksizdir. Son ABD
ziyareti de bunu göstermifltir.

Kuzey Irak reislerinin PKK terör kart›n› Türkiye’ye karfl› bir
flantaj arac› olarak kullanmak ve Kuzey Irak modelini Türki-
ye’de uygulatmak istedikleri art›k bilinmektedir.

ABD’nin askeri gücü ve siyasi himayesinden cesaret alan
Barzani her gün Türkiye’ye karfl› husumetini aç›klamakta ve
Türkiye’nin güvenli¤ini tehlikeye düflürmekle tehdit etmekte-
dir. Bu yolla, terörün ve bölücülü¤ün siyasi sözcülü¤ünü ve ha-
mili¤ini yaparak, kendisine pozisyon elde etmifl ve bölgede et-
kin olmak istemifltir.

Özellikle son zamanlarda Irak’›n kuzeyindeki oluflumun ad›
aç›kça ve her ortamda telaffuz edilmeye bafllanm›flt›r. Kürdis-
tan ifadesi ABD d›fliflleri bakan›n›n beyan›ndan sonra flimdi de
Papa’n›n Pazar ayinine kadar girmifl, karfl›m›zdaki sorun ve
tehlikenin ad› her platformda seslendirilmeye bafllanm›flt›r.

Hükümet, terörün son derece azd›¤› bu aflamada bile Tür-
kiye’nin hakl›l›¤›n› anlatmakta zorluk çekmekte, tutars›z ve bir-
biriyle çeliflen beyanlarla ciddiyetimizin sorgulanmas›na neden
olmaktad›r.
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Bugün gerek Peflmerge reisleri ile yaflanan gerilim, gerek-
se de ABD ile yaflanan geliflmeler, hükümetin seviyesini bir tür-
lü ayarlayamad›¤› hatal› diplomatik iliflkilerin sonucudur. 

Nitekim hala “art›k bizi anlay›n” diyerek baflkalar›ndan
hakl›l›k dilenmek, muhataplar›n› insafa davet etmek yanl›fl› sür-
mektedir. Her görüflmede yeni bir plan Türkiye’nin önüne da-
yat›lmaktad›r. Bu da hükümetin tezlerimizi savunmada yetersiz
kal›fl›n›n bir iflareti olarak yorumlanmal›d›r.

Hükümetin s›n›r ötesi bir operasyon için tüm dünyay› ›srar-
la ikna çabas›, ülkemizin arkas›nda diplomatik bir y›¤›na¤›n
oluflturulmas›ndan ziyade, hakl› ve meflru bir harekât› sorgula-
tacak yayg›n bir tereddüttün do¤mas›na neden olmaktad›r. 

Diplomaside söylediklerinizi destekleyecek hareket imkân›-
na sahip de¤ilseniz, sözlerinizin muhatab›nda bir yank› bulma-
s› ve etki uyand›rmas› söz konusu olmayacakt›r. fiu ana kadar
elinde tezkere karar›ndan baflka hiçbir yapt›r›m› olmayan Tür-
kiye’nin yaln›zca söze dayal› önlemlerle sonuç almas› mümkün
de¤ildir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bilindi¤i gibi, Irak’›n yaflayaca¤› iç sorunlar, komflu ülkele-

ri do¤rudan etkileyecek geliflmelere aç›kt›r. Bu aç›dan hüküme-
tin komflu ülkelerde mutabakat arama çabas› gecikmifl, ancak
gerekli bir giriflimdir. 

Bölgede mevcudiyeti olan her ülke ile görüflerek Türki-
ye’nin hakl› davas›n›n anlat›lmas› ve mutlaka ikna edilmesi ge-
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rekmektedir. Bu kapsamda Suriye ve ‹ran ile yap›lan görüflme
ve iliflkileri önemsiyor ve destekliyoruz. 

Geçti¤imiz günlerde ‹stanbul’da yap›lan Geniflletilmifl
Irak’a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›, terörle
mücadele aray›fl› içindeki dönemde zamanlama aç›s›ndan bir
flans olarak görülmelidir. 

Ancak toplant›dan hakl› mücadelemize aç›k destek yerine
c›l›z beyanlar›n hükümeti memnun etti¤i görülmektedir. Top-
lant›dan ç›kan netice “malumun ilam›”ndan baflka bir yenilik
getirmemifltir.

Oysa bize göre, sonuç bildirgesinde “Irak’›n içifllerine kar›-
fl›lmamas›na yönelik vurgunun Amerika’y› kastetmedi¤i düflü-
nülürse, Türkiye’nin s›n›r ötesi operasyonunu önlemeye yöne-
lik bir uyar› olarak görülmesi gerekmektedir.

Yine bu toplant›da dile getirilen Irak’›n çözüm sürecine ak-
tif kat›m› için Birleflmifl Milletlerin devreye girmesi konusu dik-
kat edilmesi gereken bir husustur. Bu geliflme, ileride s›n›r›m›-
za bir tampon bölge tehlikesi ile dönme ihtimalini ihtiva etmek-
tedir.

Böylesi bir sonuç Türkiye ile Irak aras›ndaki irtibat›n kesi-
lerek özellikle Türkmenlerin Türkiye’den tecridine neden ola-
cak, ileride ülkemiz içindeki muhtemel terörist eylemler için bir
müdahale noktas› olarak kullan›lmak istenebilecektir. 

Bu itibarla Türkiye’nin önüne her konan teklifin uzun va-
deli perspektifle incelenmesi, ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan
analiz edilmesi önemlidir.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Özellikle son aylar içinde fliddetini art›ran terör eylemleri

ile bu eylemleri basamak yaparak yükselifle geçen bölücülü¤ün
ulaflt›¤› vahim geliflmeler, milletimizin gözü önünde cereyan et-
mektedir.

Bir taraftan Irak’›n kuzeyinde yuvalanan ve bu bölgeyi ye-
rel destek ve himayeden yararlanarak Türkiye’ye karfl› üs böl-
gesi olarak kullanan terör örgütünün kanl› eylemleri ve cinayet-
leri vard›r. 

Di¤er yanda ise yurt içinde yuvalanarak siyasal imtiyazlar
elde etmifl bölücü odaklar›n art›k dile getirmekten kaç›nmad›k-
lar› bölünme ve parçalanma senaryolar› ve tehditleri bulun-
maktad›r.

Türkiye üzerinde haince hesaplar› ve emelleri olan bütün
ihtiraslar›n ve bölücü heveslerin silahl› bölücülü¤ün açt›¤› yol-
da, bugün tam bir seferberlik içinde tahriklerini t›rmand›rd›kla-
r› görülmektedir.

Hükümet y›llardan beri bölücülü¤ün silahl› boyutu ile oya-
lan›rken, siyasal uzant›lar› ise y›kma ve parçalama projelerinde
diledikleri h›yaneti sergilemekten kaç›nmam›fllard›r.

Bu tahriklerin sürmesi ve bu gidiflat› durduracak etkili ted-
birlerin al›nmamas›n›n Türkiye’ye faturas› çok a¤›r olacak;
muhtemelen ve maalesef karfl›m›za bir bölünme felaketi olarak
ç›kacakt›r.

Ciddi, köklü ve kal›c› tedbirlerin al›nmamas› halinde beka
düzeyinde bir sorun olarak karfl›m›za ç›kacak olan bu vahim
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geliflmelerin kontrolü, ne yaz›k ki hükümetin elinden ç›km›fl
görünmektedir.

Y›llardan beri, hiçbir geliflmeye müdahil olamayan iktidar
zihniyeti, ABD makamlar› ile iyi geçinme ad›na geliflmeleri
kendi ak›fl›na b›rakm›flt›r. 

Hükümetin sevdas› haline gelen Avrupa Birli¤i’nin de “Gü-
neydo¤u Sorunu” ve Türkiye’de “yeni az›nl›klar yaratmak” mü-
lahazas› ile ortaya ç›kmas›, ayr›flma ve bölünme projelerinin
deste¤ini büyütmüfl, terör ve bölücülük iki koldan himaye gö-
rerek bugüne gelinmifltir.

Yanl›fl ve tavize dayal› politikalardan cüret kazanan d›flta
Irak’l› afliret reisleri ve içte siyasal bölücüler, bir süreden beri
Türkiye üzerinde sürdürdükleri flantaj ve tehdidin boyutlar›n›
art›rm›fl ve bunu aç›kça beyan etmeye bafllam›fllard›r.

Nitekim ad› siyasi parti olan bir ihanet merkezinin Diyar-
bak›r’daki toplant›s›nda, ‹mral› canisi övgülerle kutsanm›fl,
özerk bir baflkent talebi ile h›yanet, milli tarihimizde görülme-
mifl boyutlara ulaflm›flt›r.

Federasyon ça¤r›lar›n›n ve özerklik beyanlar›n›n aç›kça ya-
p›ld›¤› bu ortamda ihanet merkezleri, kendilerince yörelere
ay›rd›klar› ülkemizde, ayr› bayrak, renk ve marfl önerebilecek
kadar z›vanadan ç›km›fllard›r.

Milli devlet, üniter yap› ve milli kimli¤i parçalamaya yöne-
lik bu hain projenin, AKP’nin Anayasa tart›flmalar›n› bafllatm›fl
oldu¤u bir döneme rastlam›fl olmas› ayr›ca dikkat çekicidir.

Türkiye’nin karfl›s›na ç›kan bu kara tablo dünden bugüne
oluflmam›flt›r. Kriz ortam›n›n flartlar› sinsi ve planl› bir biçimde
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haz›rlanm›fl ve Türkiye bu noktaya hükümetin gafleti ile ad›m
ad›m getirilmifltir. 

Türkiye’nin güvenli¤ini, milli birli¤ini ve bütünlü¤ünü hedef
alan husumet cephesinin, hayata geçirmeye çal›flt›¤› alçak se-
naryo karfl›s›nda Türkiye’nin hareketsiz kalmas› mümkün de-
¤ildir.

Türk milletinin, bölücülü¤ün cezaland›r›lmas›na yönelik acil
beklentileri hala cevap bulmam›fl, öfke ve heyecan hakl› olarak
yat›flmam›flt›r. Milletimiz, gelece¤imize kastetmek isteyen iç ve
d›fl merkezli fler ittifaklar›na ve ihanet odaklar›na hak ettikleri
karfl›l›¤› verme zaman›n›n geldi¤ine inanmaktad›r.

Bilinmelidir ki, bu aziz vatan hepimizindir. Ayn› kader ge-
misinin yolcular› olarak Türkiye’mizin bir kaos ortam›na sürük-
lenmesini önlemek, hepimiz için tarihi bir görevdir. 

Herkes üstüne düflen sorumlulu¤u basit siyasi hesaplar› bir
kenara b›rakarak yerine getirmelidir. Aksi halde yar›n üzerinde
siyaset yap›lacak bir ülke ve uygun bir zemin de bulunmayacak-
t›r. 

Bu amaçla Milliyetçi Hareket, bütün kesimleri milli hassa-
siyetlerimiz konusunda çok dikkatli düflünmeye davet etmekte-
dir. Bunu herkes çok iyi de¤erlendirmeli ve azami basiret ve
sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Aksi halde yar›n çok
geç olacakt›r.

Geliflmeler ne flekilde cereyan ederse etsin bilinmelidir ki;
Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmesine, ortak de¤erlere daya-
nan milli birli¤imizin tahrip edilmesine hiç kimsenin gücü yet-
meyecektir.  Bundan kimse flüphe duymamal›d›r. 
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Huzurunuzda bu vesile ile bir kez daha Milliyetçi Hareketin
kararl›l›¤›n› vurgulamak istiyorum. Son sözümüz fludur: Veri-
lecek topra¤›m›z, çizilecek s›n›r›m›z, kaybedilecek in-
san›m›z ve terk edilecek ilimiz yoktur. 

De¤erli Arkadafllar›m,
Konuflmama burada son verirken, önümüzdeki hafta sonu

bafllayacak olan 10 Kas›m Atatürk’ü anma haftas› münasebe-
tiyle, Milli mücadelenin kahraman önderi, Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve en de-
rin flükran duygular›m bir kez daha an›yorum.

Vefat›ndan 69 y›l sonra bile milletimiz için bir yüksek de-
¤er olmay› sürdüren ve muhteflem bir mücadele yöntemi ile
hepimize örnek olan Atatürk’ün ortaya ç›k›fl flartlar›, bugün
benzer yönleriyle de belirginleflmeye bafllam›flt›r.

O’nun, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n sa¤lanmas› ve sürdürülmesi, milli
bir tarih fluuru oluflturulmas›, milli dilimize sahip ç›k›lmas›, mil-
letimizin ça¤dafl uygarl›¤›n üzerine yükseltilmesi, birlik ve bera-
berli¤in tesisi için verdi¤i mücadelelerin gerekçeleri bugün de
yeni flekilleri ile maalesef karfl›m›zdad›r.

Her fleye ra¤men, Büyük Türk Milleti, onun emaneti olan
ve benim en büyük eserim dedi¤i Cumhuriyetinin birli¤i, bütün-
lü¤ü ve bekas›na yönelecek tehditleri bertaraf edecek güçtedir.

Hepinize en içten sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.

Türkiye’nin siyasi gündemi, son bir hafta içinde, hayret ve

esef verici geliflmelere ve hepimizi derin bir endifleye sevkeden

olaylara sahne olmufltur.

Bu çerçevede;

AKP hükümetinin terörle mücadelede inat ve ›srarla sür-
dürdü¤ü hareketsizlik ve zafiyet,

Türkiye’yi parçalama reçetelerinin y›k›c› faaliyetlerde bulu-
nan bölücü bir partinin kongresinde siyasi program ve eylem

plan› olarak benimsenmesi, 

Etnik tahriklerin yeni bir cüret kazanarak hayas›zl›k boyut-
lar›na ulaflmas›,

Türkiye’nin, PKK’n›n bölücü emellerinin siyasi zeminde

gerçekleflmesi yolunu açacak siyasi süreçlere sürüklenmesi ça-
balar›n›n h›z kazanmas› ve 
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Ana muhalefet partisi CHP’nin kuzey Irak ve terörle mü-
cadele konusunda AKP’nin çizgisine geldi¤ini gösteren proje-
lerle ortaya ç›kmas›,

Bu k›sa döneme damgas›n› vuran geliflmelerdir.
Bugünkü grup toplant›m›zda bu geliflmeler hakk›ndaki gö-

rüfllerimizi ortaya koymak ve önümüzdeki tuzaklarla dolu ma-
y›nl› yola iliflkin de¤erlendirmelerimizi aziz milletimizle paylafl-
mak istiyorum.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye, siyasi bölücülük ve silahl› terörün meflruiyet ka-

zanma yolunda mesafe ald›¤› çok tehlikeli bir döneme girmifl-
tir.

Terör destekli etnik bölücülük siyaset sahnesine tafl›nm›fl,
PKK’n›n siyasallaflma stratejisinde yeni bir aflamaya gelinmifl-
tir.

Son geliflmeler Türkiye’nin milli birli¤ine, toprak bütünlü-
¤üne ve üniter devlet yap›s›na kastetmeyi amaçlayan ihanet ve
husumet cephesinin yeni mevziler kazanmak için iki yönden
yeni bir sald›r› bafllatt›¤›n› göstermektedir.

Etnik tahrik ve taleplerle ilerletmeye çal›flan siyasi bölücü-
lük gündemi ile silahl› terör sald›r›lar›n›n ortak hedefi bütün
aç›kl›¤›yla ortadad›r.

Amaç, Türk milletine ve devletine vücut veren bütün ortak
de¤erleri y›kmak ve Türkiye’yi parçalayarak çok milletli, çok
kimlikli ve çok dilli, co¤rafi temeli olan parçal› bir ortakl›k dev-
leti yap›lanmas›n› Türkiye’ye zorla kabul ettirmektir.
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Bu ihanet ve husumet cephesinin içinde, ‹mral› canisi,

PKK ve terörün Parlamento sözcüsü DTP’nin yan› s›ra, kuzey

Irak modelini Türkiye’de uygulamak için misyonerlik yapan

Barzani ve peflmergeleriyle, bu modele özenen içimizdeki etnik

bölücüler bulunmaktad›r.

‹ki cepheden sald›r›ya maruz kalan Türkiye, hem silahl› te-
rörle hem de etnik bölücülükle mücadelede tarihi bir yol ayr›-
m›n›n efli¤indedir.

Karar ve kader an› gelmifltir:

Ya bu ihanet cephesi Türkiye’nin ortak de¤erlerini savun-
ma azim ve iradesini k›rarak ülkeyi kanl› bir bölünme ve iç ça-
t›flma sürecine sokacak, ya da Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm

imkânlar›yla bu sald›r›lara gereken cevab› vererek bu ihanetin

belini k›racakt›r.

Bir varl›k ve beka sorunuyla karfl› karfl›ya bulunan Türki-
ye’nin geldi¤i bu yol ayr›m›nda, herkes yerini, yönünü ve saf›-
n› art›k aç›k bir flekilde belirlemek zorundad›r.

Türkiye’nin kör bir uçurumun kenar›na sürüklendi¤i bu

noktada, art›k nabza göre flerbet vermek, ça¤dafllaflma ve de-
mokratikleflme gibi sloganlarla etnik bölücülü¤ü cesaretlendire-
cek siyasi ç›kar hesaplar› peflinde koflmak ve Avrupa Birli¤i

normlar› ad›na bölücülü¤ün amaçlar›na hizmet edecek projele-
re tafleronluk yapmak imkân› kalmam›flt›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Karfl›m›zdaki bu vahim durumun bafll›ca sorumlusu, etnik

bölücülü¤e ümit ve cesaret veren ve terörle mücadeleyi zaafa
u¤ratan Baflbakan Erdo¤an ve hükümetidir.

Son dönemde kanl› terörün t›rmanmas› Türkiye’yi aya¤a
kald›rm›fl ve aziz milletimizin hakl› tepki ve öfkesinin kontrolde
tutulmas› çok güç hale gelmifltir.

Ancak, bu durum bile AKP hükümetini gaflet uykusundan
uyand›rmaya maalesef yetmemifltir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hükümete Kuzey Irak’a s›-
n›rötesi askeri müdahale yetkisi vermesinin üzerinden bugün
itibariyle 27 gün geçmifltir.

Ancak, Baflbakan Erdo¤an’› ve hükümetini harekete geçir-
mek hala mümkün olmam›flt›r.

Yaflanan geliflmeler, bütün planlar›n ve haz›rl›klar›n tamam
oldu¤unu, bunlar›n uygulanmas› için Meclis’in yetkisinin bek-
lendi¤ini söyleyerek Türk milletini oyalayan ve aldatan Baflba-
kan’›n bu konuda samimiyetsizli¤ini gözler önüne sermifltir.

Genelkurmay Baflkan›’n›n 8 Kas›m 2007 günü yapt›¤›
aç›klamalar, Meclis’in yetki vermesinin üzerinden üç hafta gibi
uzun bir süre geçmifl olmas›na ra¤men, hükümetin ilk yap›lma-
s› gereken husus olan askeri makamlara siyasi direktif bile ver-
medi¤ini iffla etmifltir.

Genelkurmay Baflkan›, askeri harekata haz›r olduklar›n›,
bunun için hükümetin siyasi direktifini beklediklerini, yetkinin
henüz askeri makamlara devredilmedi¤ini belirtmifl ve hükümet
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direktifinde askeri harekat için s›n›rlamalar getirilip getirilmedi-
¤ine bakacaklar›n› söylemifltir.

Genelkurmay Baflkan›’n›n bu ifadeleri, karfl›m›zdaki soru-
nun çok vahim oldu¤unu göstermeye yetecektir.

AKP hükümeti di¤er alanlarda derhal uygulamas› gereken
tedbirleri de hayata geçirmemifltir.

Bir dizi ekonomik önlem uygulamas›n›n kararlaflt›r›ld›¤›n›
kamuoyuna aç›klayan hükümet, bugün itibariyle hiçbir cayd›r›-
c› tedbiri uygulamam›flt›r.

Habur s›n›r kap›s›nda hiçbir düzenleme yap›lmam›flt›r. Ha-
va sahas› aç›kt›r. Barzani’nin ve PKK’n›n finans kaynaklar›na,
kara para aklama kanallar›na ve ticari faaliyetlerine yönelik
hiçbir tedbir al›nmam›flt›r.

‹lgili Bakanlar, tedbirlerin en optimum dozaj›n› ayarlamaya
çal›fl›yoruz gibi beyanlarla ipe un sermektedir.

AKP hükümeti siyasi, ekonomik ve askeri cayd›r›c›l›¤›n as-
gari icaplar›n› dahi yerine getirmekten özenle kaç›nm›fl, bunun
yerine PKK’n›n hamisi Barzani’ye güvence ve cesaret vermek
için adeta seferber olmufltur.

Baflbakan Erdo¤an ve hükümetinin sergiledi¤i bu affedil-
mez ve anlafl›lmaz tutum, terörle mücadele konusunda siyasi
irade ve kararl›l›klar› bulunmad›¤›n›, buna niyetleri olmad›klar›-
n› göstermifltir.

Meclisin verdi¤i yetkinin inand›r›c›l›¤› ve cayd›r›c›l›¤› bizzat
hükümet eliyle etkisiz hale getirilmifl ve s›f›rlanm›flt›r.

S›n›rötesi askeri harekat yetkisini zamana yayarak anlam-
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s›z k›lma stratejisi izleyen hükümetin nihai hedefinin Irak’taki
PKK mevcudiyetini gerçek anlamda tasfiye etmek olmad›¤› da
yaflanan bu süreçte anlafl›lm›flt›r.

Hükümet, askeri operasyonu gündemden ç›karacak k›fl
flartlar›n›n a¤›rlaflmas›n› ve bunun için zaman kazanarak Türk
milletinin hakl› öfkesinin yat›flmas›n› beklemektedir.

Baflbakan’›n ABD Baflkan› Bush’la görüflmesinin sonuçla-
r›, bu savsaklama sürecinde bir oyalama arac› olarak kullan›l-
m›flt›r.

ABD’den kapsaml› bir askeri harekat için izin ve icazet ala-
mayan Baflbakan, Bush’un operasyonel istihbarat paylafl›m›
yap›laca¤› sözünü, Türk kamuoyuna büyük bir baflar› olarak
takdim etmek için bir yan›ltma ve sapt›rma kampanyas› bafllat-
m›flt›r.

ABD gezisi sonuçlar› hakk›nda bugüne kadar Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne bilgi verme gere¤ini duymayan Baflbakan,
bu konuda yap›lan spekülasyonlar›n ve tart›flmalar›n yaratt›¤›
kafa kar›fl›kl›¤› ortam›nda, Washington’dan eli bofl döndü¤ü
gerçe¤ini saklamaya çal›flm›flt›r.

Herkesin farkl› bir anlam ve önem yükledi¤i, anl›k ve s›cak
istihbarat, aktif ve cari istihbarat, sesli ve görüntülü istihbarat
gibi tan›mlarla ad›n› dahi koymakta zorland›¤› bu konuda baz›
gerçekleri ifade etmek istiyorum.

PKK’n›n Kuzey Irak’taki kamplar›, e¤itim alanlar› Türk s›-
n›r›na yak›n bölgelerdeki konaklama ve depolama yerleri bilin-
mektedir.
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Bunlara karfl› askeri bir müdahalede bulunmak için
ABD’nin verece¤i cari ve anl›k istihbarata gerek olmad›¤› bir
gerçektir.

Bu konuda üzerinde durulmas› gereken di¤er bir nokta da,
bu nitelikte istihbarat paylafl›m›n›n terörle mücadelede sihirli
bir formül oldu¤u söyleniyorsa, dostumuz ve müttefikimiz
Amerika’n›n son dört y›ll›k süreçte bunu Türkiye’den niye esir-
gedi¤idir.

Baflbakan Erdo¤an Türk milletini oyalamay› b›rakmal› ve
gerçekleri Türk milletine aç›klamal›d›r.

Kuzey Irak’taki terörle mücadelede gelinen noktaya iliflkin
gerçekler flunlard›r:

PKK terörünü gerçek anlamda tasfiye etmek için Kuzey
Irak’a kara unsuru olan kapsaml› bir askeri harekat yap›lmas›
gündemden ç›kar›lm›flt›r.

Bu konuda ABD’den icazet alamayan ve Vashington’un
destekledi¤i Barzani’den çekinen Baflbakan, ABD’nin verece¤i
bilgilere dayal› s›n›rl› hava operasyonlar›yla yetinmek durumda
kalm›flt›r.

Bu da Amerika’n›n verece¤i istihbarata ba¤lanm›fl, müsta-
kil hareket imkân›n›n da önü kesilmifltir.

Kuzey Irak’ta terörle mücadele, PKK’y› terör örgütü olarak
görmedi¤ini söyleyen ve bunu Türkiye’ye karfl› bir tehdit ve pa-
zarl›k arac› olarak kullanan Barzani’ye ve peflmergelere havale
ve ihale edilmifltir.

Barzani’ye güvenmek zorunda oldu¤unu söyleyen Baflba-
kan, bu sözleriyle aczini ve teslimiyetini itiraf etmifltir.

157



Beyaz Saray görüflmesinden ve bugüne kadarki geliflmeler-
den Barzani, Talabani ve PKK memnundur, Türkiye’yi askeri
harekattan cayd›rmak için seferber olan bölge ülkeleri, Avrupa
Birli¤i ve Amerika Birleflik Devletleri memnundur.

Bütün bu çevrelerin memnun oldu¤u bir sonucun Türkiye
için olumlu bir sonuç olmas› eflyan›n tabiat›na ayk›r›d›r.

Bu objektif gerçekler karfl›s›nda, Baflbakan’›n Baflkan
Bush’la görüflmesinin bir baflar› olarak pazarlanmaya çal›fl›lma-
s›, Türk milletinin akl› ve idrakiyle alay etmek olacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’nin terörle mücadelede elinin ve kolunun böylesi-

ne ba¤land›¤› bir dönemde, etnik tahrikler yeni boyutlara tafl›n-
m›fl ve etnik bölücülük sorununa siyasi çözüm bulunmas› için
yeni bir süreç bafllat›lmas› çabalar› yo¤unlaflm›flt›r.

Bu etnik tahrik ve bölücü taleplerin oda¤›nda, PKK’n›n
Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›ndaki maflas› ve sözcüsü
olan DTP isimli bir siyasi kurulufl yer almaktad›r.

Etnik bölücülü¤ün siyasi karargâh› olan bu parti, Anaya-
sa’da Kürtlerin kurucu ortak olarak tescil edilmesi; Türk yerine
“Türkiyelilik” ve Türk milleti yerine “Türkiye milleti” kavramla-
r›n›n benimsenmesi; Türkiye’nin özerk bölgelere ayr›lmas›; bu
bölgelerin baflkentleri, meclisleri ve bayraklar› olmas› gibi Tür-
kiye’yi bölmeyi amaçlayan ‹mral› projeleriyle ortaya ç›km›flt›r.

“Demokratik Özerklik Projesi” olarak adland›r›lan ve resmi
parti program›na al›nan bu proje, tek kelimeyle bir ihanet pro-
jesidir.
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Kuzey Irak’taki Barzani modelinden esinlendi¤i anlafl›lan
bu ihanet projesinin benimsendi¤i parti kongresinde; 

PKK’n›n “ölüm ve esaret sembolü” olarak gördü¤ü ‹stiklal
Marfl›m›z okunmam›fl,

Kanl› PKK militanlar› için sayg› duruflunda bulunulmufl,
Türkiye’nin temel harc› olan tek vatan, tek millet, tek dil ve

tek bayrak ilkeleri ça¤d›fl› kavramlar olarak hedef al›nm›fl, 
‹mral› canisi ulusal önder olarak selamlanm›fl ve 
PKK yöneticisi olmaktan hüküm giyen bir militan ‹mra-

l›’n›n talimat›yla Genel Baflkanl›¤a getirilmifltir.
Baflkanl›k görevine seçilen bu kiflinin ilk talebi de Türki-

ye’deki kanl› terörden beslenen etnik bölücülük sorununun çö-
zümü için Bulgaristan Türkleri örne¤inden hareketle, Kürt hal-
k›n›n haklar›n›n yeni bir demokratik Anayasa içinde tan›narak
sorunun bar›flç› yollarla çözülmesi olmufltur.

‹mral›’n›n sözcüsü olan bu kiflinin Bulgaristan modeline
iflaret etmesi bir rastlant› olarak görülemeyecektir.

Bunun nereden esinlendi¤i ve kaynakland›¤›n› anlamak
için dört ay öncesine gidip Baflbakan Erdo¤an’›n seçim süre-
cinde bir televizyon program›nda dile getirdi¤i görüflleri hat›r-
lamak yeterli olacakt›r.

18 Haziran 2007’de bir televizyon’da “tek bafl›na iktidara
gelemezseniz DTP ile koalisyon yaparm›s›n›z” sorusuna Bafl-
bakan Erdo¤an flu cevab› vermifltir: “fiu anda bunu konuflmak
çok erkendir. Terör örgütüyle bir ba¤lant›s› olan bir anlay›flla
AKP’nin bir araya gelmesi mümkün olamaz. Ancak, Bulgaris-
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tan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin gelmifl oldu¤u çizgi-
ye gelmifl bir partiyle de bizim koalisyon yapmam›zdan daha
tabii bir fley olamaz.”

Bu gerçekler PKK sözcüsünün esin kayna¤›n›n bizzat Bafl-
bakan Erdo¤an oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Bunlar ayn› zamanda, Türkiye’nin bu noktaya nas›l geldi-
¤inin, kimlerin verdi¤i cesaretle buraya getirildi¤inin hazin bir
göstergesidir.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan etnik tahrikleri hayas›zca

sürmesinin ve PKK manifestolar›n›n siyasi çözüm reçetesi ola-
rak dayat›lmaya çal›fl›lmas›n›n, etnik köken farkl›l›klar›na daya-
l› bir ayr›flma, bölünme ve çat›flma sürecini Türkiye’nin karfl›s›-
na ç›karmas› kaç›n›lmazd›r.

PKK’n›n maflas› olan bu hain mihraklar›n, devlete, Anaya-
sa ve kanunlara meydan okuyarak sürdürdükleri bu tahriklerin
hukuk düzeni içinde karfl›l›¤›n› bulmas›, acil bir konu olarak ar-
t›k önümüzdedir.

Teröristler bugün sadece da¤larda aranmamal›d›r. Sözcü-
leri ve temsilcileri vas›tas›yla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
girmifllerdir.

‹mral›, PKK ve Barzani, çeflitli siyasi kimlikler alt›nda bu-
gün Meclis çat›s› alt›ndad›r.

Bu kiflilerin milletvekili s›fat›n› bölücü ve y›k›c› amaçlar› için
bir kalkan olarak istismar ettikleri ve devletin sa¤lad›¤› imkan-
lar› devleti y›kmak için hayas›zca kulland›klar› ortadad›r.
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Türkiye’de hiç kimsenin suç iflleme özgürlü¤ü ve iflledi¤i
suçun cezas›ndan kurtulma ayr›cal›¤› yoktur.

Meclis’te temsil imkân› bulan terör sözcülerinin Türkiye
için bir flans oldu¤unu, bunlar›n titizlikle korunmas› gereken
demokrasi çiçekleri olarak görülmesi gerekti¤ini savunan çev-
relerin, bilerek veya bilmeyerek PKK’n›n siyasallaflma strateji-
sine hizmet ettiklerini art›k anlamalar› gerekir. 

Bu durumun süremeyece¤i aç›kt›r. Terörün Meclis çat›s› al-
t›nda bulunmas›, TBMM’nin iflleyiflini t›kayacak ve Parlamen-
ter demokratik sistemi felce u¤ratacak bir garabet olarak karfl›-
m›zdad›r.

Bu flartlar karfl›s›nda, bu durumun demokratik hukuk kural-
lar› içinde gereken sonuca kavuflturulmas› zaman› art›k gelmifl-
tir.

Baflbakan Erdo¤an’a ve AKP’ye buradan bir ça¤r›da bu-
lunmak istiyorum:

Milliyetçi Hareket Partisi, milletvekili dokunulmazl›¤›n›n
Meclis kürsüsünde söylenenlerle s›n›rland›r›lmas› gerekti¤ini
öteden beri savunmaktad›r.

Ancak, bu konuda AKP kendisine özgü ve kabul etmedi¤i-
miz nedenlerle bir direnifl cephesi oluflturmufltur.

Bu mesele bu nedenle bugüne kadar ele al›namam›fl ve ka-
muoyu vicdan›n› tatmin edecek bir sonuca kavuflturulamam›fl-
t›r.

Bugün karfl› karfl›ya bulundu¤umuz flartlarda AKP bu ko-
nudaki tutumunu gözden geçirmek zorundad›r.
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Baflbakan’a ça¤r›m›z fludur: PKK sözcülerinin Meclis çat›s›
alt›nda melanetlerini sürdürmesini Türk milletinin çok büyük
bir ço¤unlu¤u gibi içinize sindiremiyorsan›z, bunun Anayasa’ya
ve kanunlara ayk›r› oldu¤unu kabul ediyorsan›z, gelin dokunul-
mazl›k konusunda iki aflamal› bir yaklafl›m belirleyelim.

Milletvekili dokunulmazl›¤›n› Meclis kürsüsü ile s›n›rlamay›
ileri bir aflamada ele alal›m ve ilk önce devletin ve milletin bö-
lünmez bütünlü¤üne karfl› eylem ve suçlar için dokunulmazl›k
z›rh›n› hemen kald›ral›m.

Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda gerekli deste¤i verme-
ye haz›rd›r.

Say›n Baflbakan, gelin bu konuda gerekli düzenlemeleri bi-
rinci öncelikli mesele olarak yapal›m ve bununla s›n›rl› Anaya-
sa de¤iflikli¤ini süratle Meclis’ten geçirelim.

Bu samimi ça¤r›m›za cevab›n›z› bekleyece¤imizi ve bu ko-
nunun amans›z takipçisi olaca¤›m›z› buradan belirtmek isterim.

De¤erli Milletvekilleri,
Burada temas etmek istedi¤im di¤er önemli bir konu, Kürt

sorunu olarak tan›mlanan etnik bölücülük sorununa siyasi çö-
züm için çok tehlikeli bir süreç bafllat›lmas› çabalar›n›n h›z ka-
zanm›fl olmas›d›r.

Son dönemde siyasi çözüm sürecinin zeminini haz›rlamak
için sistemli bir faaliyet yürütüldü¤ü görülmektedir.

AKP’ye yak›n yazarlar›n, Baflbakan’›n bu sorunu çözmek
için demokratik kanallar açabilece¤i, Barzani ve ABD’yi de ya-
n›na alarak siyasi çözümün flartlar›n› oluflturabilece¤i yolunda-
ki yorumlar› bunun somut iflaretleri olmufltur.
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Bu çerçevede, Parlamento’ya giren DTP’nin demokratik
siyasi çözümde katalizör rolü oynayabilece¤i ve bu yolla
AKP’ye yeni aç›l›mlar yapmada yard›mc› olabilece¤i ifade edi-
lerek PKK güdümündeki bu kurulufla siyasi bir misyon yüklen-
mek istenmesi de çok manidard›r.

Bunun yan› s›ra, Türkiye’nin Kuzey Irak politikas›n› göz-
den geçirerek, Barzani yönetimiyle ilk planda PKK terörüyle
mücadele için resmi temas kurulmas› ça¤r›lar› da, bu süreçte
Barzani’ye de bir rol biçildi¤ini göstermektedir.

Sahneye konulmak istenen bu siyasi senaryo, terör sald›r›-
lar›n›n azald›¤› bir ortamda Türkiye’de PKK ve ‹mral› tecrit edi-
lerek siyasi çözüm süreci için bir aç›l›m bafllat›lmas›n›, bunun
yan› s›ra Barzani’nin meflru muhatap olarak kabul edilmesini
öngörmektir.

ABD’nin de perde arkas›ndan teflvik etti¤i anlafl›lan bu se-
naryo’ya Baflbakan Erdo¤an’›n s›cak bakt›¤›n› gösteren iflaret-
ler mevcuttur.

Barzani’ye sürekli güvenceler verilmesi, Kuzey Irak’taki te-
rörle mücadelenin kendisine emanet edilmesi ve DTP’ye ‹mra-
l›’n›n kontrolünden ç›karak aktif siyaset yapma ça¤r›lar› bu
kapsamda de¤erlendirilmelidir.

Bu süreç için uygun zaman ve zemin kollayan AKP’nin bu
konuda tafleron aray›fllar›na yöneldi¤i anlafl›lmaktad›r.

Eldeki ilk tafleron olarak görülen DTP’nin ‹mral› ve
PKK’n›n güdümünden ç›kar›lamamas›, di¤er bir ifadeyle DTP
üzerinden ‹mral› ve terör örgütünün d›fllanamamas› halinde,
yedek tafleron olarak bekletilen Barzani’ye dönülecektir.
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Bu göreve esasen gönüllü olan Barzani’nin yan› s›ra, se-
naryonun hayata geçirilmesi için Türkiye’de PKK’dan ba¤›ms›z
faaliyette bulunan etnik bölücülerden yararlan›lmas›n›n plan-
land›¤› görülmektedir.

Barzani’nin Türkiye’de kurdurdu¤u bölücü bir siyasi parti
ile Kürtçülük ve bölücülük alan›nda kariyer yapm›fl baz› siyaset-
çilerin bu görev için el alt›nda tutuldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bu yöndeki sistemli çabalar› nas›l bir seyir izleyece¤i önü-
müzdeki dönemde daha aç›k olarak görülecek, bu ihanet se-
naryolar›n›n yazarlar›n›n, aktörlerinin ve maflalar›n›n kimlikleri
bir bir ortaya ç›kacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’nin içinden geçti¤i böyle hassas ve tehlikeli bir dö-

nemde CHP Genel Baflkan› Say›n Deniz Baykal’›n kuzey Irak
aç›l›m› olarak adland›r›lan Barzani’ye yard›m paketini aç›kla-
mas› her bak›mdan düflündürücü olmufltur.

Bu paketin Yüce Atatürk’ün 69. ölüm y›ldönümünün ari-
fesinde aç›klanmas› ve PKK sözcülerinin Bulgaristan modeli ve
siyasi çözüm ça¤r›lar›yla ayn› güne rastlamas› kendileri aç›s›n-
dan ilave bir talihsizlik say›lmal›d›r.

Daha düne kadar Kuzey Irak’a karfl› niye yapt›r›mlar uygu-
lanm›yor diye ortaya ç›kan, gün hesab› tutarak hükümeti niye
harekete geçmedi¤i konusunda sürekli sorgulayan CHP, flart-
lar de¤iflmemiflken flimdi çok keskin bir viraj alm›flt›r.

Bu köklü tutum de¤iflikli¤inde etkili olan iç ve d›fl unsurlar›
ve mülahazalar› bilmemiz mümkün de¤ildir.
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Ancak, aç›kça belirtmek isterim ki;

Türkiye’nin karfl›s›ndaki sorun ve tehditlerin niteli¤i hak-
k›nda yanl›fl tespit ve teflhislere dayanan bu aç›l›m›n temeli ve

mant›¤› sakatt›r, içeri¤i çeliflkilerle doludur ve zamanlamas› çok

yanl›fl olmufltur.

Bu proje, PKK’y› himaye eden, Kürt kökenli Türk vatan-
dafllar›n›n Türk milletinden ayr› bir millete mensup oldu¤unu,

Türk topraklar›n› da kapsayacak flekilde ba¤›ms›z Kürt devleti-
nin 10-15 y›l içinde kurulaca¤›n› ve Türkiye’nin bu fikre al›fl-
mas› gerekti¤ini söyleyecek kadar çizmeyi aflan Barzani’nin ge-
lece¤ine yat›r›m projesidir.

CHP’nin bu aç›l›m›, Türkiye’nin güneydo¤usunu kar›flt›ra-
ca¤› ve Diyarbak›r’a müdahale edece¤i tehditleriyle meydan

okuyan Barzani ve peflmergelerine ba¤›ms›z devlet olma yo-
lunda verilmifl bir sigorta poliçesidir.

CHP’nin bu aç›l›m›, PKK terörünü besleyen, himaye eden

ve Türkiye’ye karfl› bir tehdit arac› olarak kullananlar› cayd›r-
mak de¤il, onlar› fl›martmak ve cesaretlendirmek sonucunu do-
¤uracak sakat bir yaklafl›m› temsil etmektedir.

Kuzey Irak’a radyo ve televizyon yay›nlar›ndan ve binlerce

ö¤rencinin Türkiye’de bursla okutulmas›ndan, ticari temas

noktalar›n›n artt›r›lmas›na ve Dicle suyunun paylafl›m›na kadar

uzanan bir dizi yard›m› öngören bu proje, Barzani’nin ilerde

Türkiye’yi de kapsayacak ba¤›ms›z devleti için bir teflvik primi

anlam›na gelmektedir.
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CHP Genel Baflkan› bu devlet oluflumunun sadece alt ya-
p›s›n›n haz›rlanmas›na de¤il, bunun insan kaynaklar›n›n yetifl-
tirilmesi misyonunu da talip olmaktad›r.

Bu beklenmedik aç›l›m› Barzani’nin, DTP’nin, PKK’n›n ve
etnik bölücülerin hararetle desteklemesi, burada bir yanl›fll›k ve
sakatl›k oldu¤unu göstermeye esasen yetecektir.

Bu ihanet ve husumet cephesinin sevinçle karfl›lad›¤› bir
projenin nas›l Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m olaca¤›n› Türk
milletine anlatmak, art›k Say›n Baykal için kaç›n›lamayacak bir
sorumluluk haline gelmifltir.

CHP’nin Kuzey Irak üzerinden Türkiye’deki Kürt sorunu-
nu yönetilebilir hale getirmek istedi¤i ve bu aç›l›m›n Türkiye’ye
dönük bir iç boyutu da olmas› gerekti¤i yolunda yap›lan yorum-
lar da, do¤al olarak CHP’nin bunu içe yönelik bir siyasi projey-
le tamamlayaca¤› beklentilerine yol açm›flt›r.

Say›n Baykal’›n projesini aç›klad›¤› bas›n toplant›s›nda
PKK teröristlerine siyasi af konusundaki bir soruya verdi¤i ce-
vap, bu kapsamda önem ve anlam kazanmaktad›r.

CHP Genel Baflkan›, özetle, Türkiye’nin henüz siyasi af
aflamas›nda olmad›¤›n› söylemifltir.

Bu beyanlardan, CHP’nin terör sald›r›lar›n›n durmas› son-
ras› uygun bir aflamada PKK militanlar›na genel af ilan›na ta-
raftar oldu¤u sonucu ç›kmaktad›r.

Elinde flehit kan› olan teröristleri kapsayacak bu aftan da-
ha ileri bir aflamada ‹mral› canisinin de yararlanmas›n›n öngö-
rülüp öngörülmedi¤i tabiat›yla merak konusu olarak kalacakt›r.

Teröristlere siyasi af ç›kart›lmas›n›n PKK’n›n siyasi eylem
plan›n›n en önemli unsurlar›ndan birisi oldu¤u hat›rland›¤›nda,
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CHP’nin bu konuda nerede durdu¤u hakk›nda ciddi endifle ve
tereddütlerin do¤mas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.

Say›n Baykal’›n bu önerilerinin fiiliyatta do¤urdu¤u sonuç-
lar flunlar olmufltur.

- Kuzey Irak’a askeri harekat› gündemden ç›karmaya çal›-
flan Baflbakan Erdo¤an’a hiç beklemedi¤i siyasi bir destek sa¤-
lam›flt›r.

Temel mant›¤› s›n›rötesi operasyonu sorgulamak ve gerek-
siz k›lmak üzerine bina edilmifl bu aç›l›m›n yap›lmas›ndan son-
ra, hala askeri harekat›n gereklili¤inden bahsetmek flekli ve
göstermelik olmaktan baflka bir anlam ifade etmeyecektir.

- CHP Genel Baflkan›, PKK hamisi Barzani’yi meflru siya-
si muhatap almak için zaman ve zemin kollayan Baflbakan Er-
do¤an’a bu konuda da yard›mc› olacak bir aç›l›mda bulunmufl-
tur.

Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m ad› alt›nda Muhafazakâr de-
mokratlar ile Sosyal demokratlar bu konuda da bir ittifak›n te-
mel harc›n› atm›fllard›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n Baflkan Bush’la yapt›¤› görüflmenin
sonuçlar›n› Baflbakan’›n d›fl›nda olumlu olarak de¤erlendiren
ikinci liderin CHP Genel Baflkan› oldu¤u düflünülürse, bu bir-
likteli¤in alt yap›s›n›n titizlikle haz›rland›¤› sonucunu ç›kartmak
yad›rganmamal›d›r.

Bütün bunlar CHP’nin farkl› bir foto¤raf karesi içinde yer
almaya haz›rland›¤› göstermektedir.

DTP’nin ve AKP’nin de bu aç›l›m› olumlu karfl›lad›klar›
gerçe¤i karfl›s›nda saflar›n giderek belirgin hale geldi¤i tespitini
yapmak herhalde yanl›fl olmayacakt›r.
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Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde Milliyetçi Hareket’in de-
mokratik meflruiyet anlay›fl›n›n ve sorumlulu¤unun gere¤ini
yapmas›n› AKP’ye payandal›k olarak haks›z biçimde suçlayan-
lar›n, flimdi payandal›k konusunda geldikleri nokta hazin bir te-
celli olarak görülmelidir.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’nin sab›rla ve ateflle imtihandan geçmekte oldu¤u

bu dönemde Milliyetçi Hareket, tarihi misyonunun ve demok-
ratik sorumlulu¤unun gereklerini yerine getirmeye kararl›l›kla
devam edecektir.

Sözlerimi bitirmeden önce bir hat›rlatmada ve uyar›da bu-
lunmak istiyorum.

Türkiye’yi bölmeyi ve parçalamay› bir hak ve özgürlük ola-
rak gören ihanet erbab› bir fleyi unutmamal›d›r:

Türkiye’yi böldürmemeyi, Türk milletinin bin y›ll›k kardefl-
li¤ini korumay› bir hak olarak görmenin ötesinde, bunu Büyük
Türk Milletinin tarihine ve gelece¤ine bir fleref ve namus bor-
cu sayan ve bunun gere¤ini yapmaya yeminli olan Türk milli-
yetçileri, bedeli ne olursa olsun bu hain emellere geçit verme-
yecektir.

Türkiye’nin ve Türk milletinin sahipsiz ve çaresiz oldu¤unu
düflünenler varsa, bunun böyle olmad›¤›n› yaflayarak görecek-
lerdir.

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yor, flükranlar›m› ve say-
g›lar›m› sunuyorum.
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Say›n Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
Türkiye çok a¤›r bir bunal›m döneminin sanc›lar›n› ve sar-

s›nt›lar›n› yaflamakta, kriz ortam› tehlikeli boyutlar kazanarak
derinleflmektedir.

Baflbakan Erdo¤an, sözleri ve fiilleriyle etnik bölücülü¤ün
önünü açmak için adeta seferberlik bafllatm›flt›r. Bu tutumuyla
Türkiye’nin varl›¤›na kastetmeyi amaçlayan hain projelerin
amaçlar›na hizmet edecek bir siyasete angaje olmufltur. 

Bugün karfl›m›zdaki siyasi tablo, Türkiye’nin kaderi üzerin-
de toplu bir kumar oynanmakta oldu¤unu ve bir ak›l, idrak ve
izan travmas› yafland›¤›n› göstermektedir.

Böyle bir ortamda, kanl› terör örgütünün siyasi zemin ka-
zanmay› ve siyasi çözüm dayatmay› amaçlayan bölücü strateji-
si ad›m ad›m hayata geçirilmektedir.

Baflbakan Erdo¤an’›n terör örgütüne silah b›rakma ça¤r›la-
r›, da¤dan flehre inip siyaset yapma davetleri, siyasi çözüm
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ümitlerinin yeflertilmesi ve teröristlere örtülü siyasi af vaatleri,

Türkiye’nin karfl›s›na ç›kart›lmas› amaçlanan siyasi tezgah›n alt

yap› haz›rl›klar› olarak görülmelidir.

Türkiye’de bugün, terörden beslenen etnik bölücülük, ‘de-
mokratik hak ve meflru kimlik talebi’ olarak mazur görülebil-
mektedir. Türkiye’nin bölünmesi ve parçalanmas› projeleri,

‘toplumsal ilerleme ve ça¤dafllaflman›n yol haritas›’ olarak sa-
vunulabilmektedir.

Sapla saman birbirine kar›flm›fl; teslimiyet ve gafletin ad›

“demokratl›k”, Meclis’e kadar uzanan ihanetin ad› da “demok-
ratik mücadele yolu” olmufltur.

Son dönemde yaflananlar, bu hayati konularda herkesin

nerede durdu¤unun daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lam›fl, siyasi mak-
yajlar dökülürken gerçek niyetler ve düflünceler gün ›fl›¤›na ç›k-
m›flt›r.

Kanl› terörün bütün fliddetiyle sürdü¤ü bir dönemde, böyle

bir gaflet yar›flmas›na girilmesi ve ihanete k›l›f ve gerekçe ara-
y›fllar›n›n h›z kazanmas›, temiz vicdanlar› isyan noktas›na getir-
mifltir.

Türkiye’nin iç bar›fl›n›, kardeflli¤ini ve dayan›flmas›n› tehdit

eden en önemli risk burada aranmal›d›r. Bu durumun sürmesi-
nin iç çat›flma ortam›na davetiye ç›karaca¤›n› art›k herkes id-
rak etmelidir.
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Say›n Milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin s›n›rötesi operasyon yet-

kisi vermesinin üzerinden 34 gün geçmifltir. Buna ra¤men, Ku-
zey Irak’tan terörist s›zmalar› ve terör sald›r›lar›n›n sürmesi,
hakl› öfke, tepki ve endiflelere yol açm›flt›r.

13 Kas›m 2007 günü fi›rnak-Gabar’da Kuzey Irak’tan s›-
zan teröristlerle verilen mücadelede dört evlad›m›z topra¤a
düflmüfltür.

Aziz flehitlerimizin ruhlar› flad, makamlar› cennet olsun.
Bugünkü ortam›n sorumlusu terörle mücadele konusunda

gerekli siyasi iradeyi ortaya koyamayan ve buna uygun bir cay-
d›r›c›l›k stratejisi uygulayamayan AKP hükümetidir.

Sözün bitti¤i yere gelindi diyen Baflbakan, söz aflamas›n-
dan somut eylem aflamas›na hala geçememifltir.

Hükümetin flirazesinden ç›kan terörle mücadelede, diplo-
matik yollar› tüketmek ve bar›flç› çözüm aray›fllar› ad› alt›nda
zaman geçirmesi, bu konuda somut sonuçlar görmek isteyen
aziz milletimizi derinden yaralam›flt›r.

Amerika Birleflik Devletlerinin verece¤i anl›k operasyonel
istihbarat›, terörü bitirme reçetesi olarak takdim eden Baflba-
kan, bu konuda da Türkiye’yi bilerek karanl›kta b›rakm›fl ve
spekülasyon ortam›n›n flartlar›n› haz›rlam›flt›r.

Türk milleti hakl› olarak merak etmektedir: Anl›k istihbarat
için beklenen “o an” ne zaman gelecektir?

Teröristler Kuzey Irak’tan girip Türkiye’de terör eylemleri-
ni sürdürmekte, PKK kamplar›ndaki sözde yöneticiler televiz-
yon ekranlar›nda hala boy göstermektedir.
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Bölgedeki terör unsurlar› k›fl dönemini geçirecekleri geri
mevzilere çekilmeye bafllam›flt›r.

Bunlara karfl› harekete geçmek için görüntülü istihbarat m›
gerekmektedir?

Hükümetin ataletini sürdürdü¤ü bu ortamda, Türk kamuo-
yu bilgi kirlili¤ine bo¤ulmufl ve magazin habercili¤inin önü aç›l-
m›flt›r. 

Bas›n ve yay›n organlar›nda s›n›r›n ötesine geçildi¤i, hava
taarruzlar›n›n bafllad›¤› yolunda ç›kan haberler önce ABD as-
keri makamlar›, sonra da bizzat Hava Kuvvetleri Komutan›m›z
taraf›ndan yalanlanm›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an’da 15 Kas›m 2007 günü bunun söz
konusu olmad›¤›n› ikrar durumunda kalm›flt›r.

Hükümet, terörle mücadeleyi kendi imkânlar›n› kullanmak
yerine ABD’nin verece¤i istihbarata ve Barzani’nin alaca¤›
söylenen göstermelik ve etkisiz tedbirlere ba¤lam›flt›r.

Bu konuda Barzani’ye güvenilemeyece¤i, Türkiye’nin gü-
venli¤inin peflmergelere emanet edilemeyece¤i ortadad›r.

Baflbakan’›n “itidalli” tutumundan ve aç›klamalar›ndan
memnun olan Barzani, Türkiye’yi oyalamakta ve zamana oy-
namaktad›r.

Mevcut flartlarda bütün göstergeler, Türkiye’nin k›sa süreli
ve s›n›rl› kapsaml›, hava harekât› a¤›rl›kl› bir müdahale ile yeti-
nece¤ine iflaret etmektedir.

Irak Cumhurbaflkan› Talabani son aç›klamas›nda bunu te-
yit etmifl ve Türk hükümetiyle ‹stanbul toplant›s›nda mutab›k
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kal›nd›¤› üzere bu operasyonun baz› PKK kamplar›na yönelik
s›n›rl› bir harekat olaca¤›n› söylemifltir.

Böyle s›n›rl› bir operasyonun kuzey Irak’taki PKK mevcu-
diyetini tasfiye etmeye yeterli olmayaca¤›, sadece fiili sald›r›la-
r›n geçici olarak durdurulmas› sonucunu do¤uraca¤› aç›kt›r.

Esasen k›fl flartlar› bu sald›r›lar› durduracak, PKK ise bahar
aylar›nda kald›¤› yerden devam etme imkân›na kavuflacakt›r.

Bu bak›mdan hükümeti buradan bir kere daha uyarmak is-
tiyorum: 

Terörle mücadelede son 24 y›l›n en önemli bu alt›n f›rsat›-
n› heba etmeyin.

507 milletvekilinin ve Türk milletinin büyük ço¤unlu¤unun
arkas›nda oldu¤u bu yetkiyi kullan›n. Göstermelik tedbirlerin ve
s›n›rl› müdahalelerin ötesinde, terörün belini k›racak sonuç al›-
c› s›n›rötesi harekattan çekinmeyin. 

E¤er bunu yapmak iradesini gösteremeseniz, tarih ve Türk
milleti sizi affetmeyecek, bunun do¤uraca¤› a¤›r sonuçlar›n bü-
tün vebali de omuzlar›n›zda olacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’de son dönemde terörün t›rmanmas›yla efl zaman-

l› olarak, etnik bölücülük de h›z ve cesaret kazanm›flt›r.
Türkiye’yi bölmeyi ve çok kimlikli ve milletli yeni bir ortak-

l›k devletine dönüfltürmeyi amaçlayan planlar, özgürlefltirme
projeleri olarak art›k Meclis çat›s› alt›nda da savunulmaktad›r.

Terörün durdurulmas› karfl›l›¤› siyasi çözüm pazarl›klar›
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için Meclis’e ve hükümete ça¤r›lar yap›lmakta ve meydan
okunmaktad›r.

Hayas›zl›k s›n›r›n› aflan etnik tahrikler pervas›zca sürdürül-
mekte, ‹mral› canisini de kapsayacak kademeli siyasi af ça¤r›-
lar› demokrasi ad›na Meclis kürsüsünden seslendirilmektedir.

Türkiye’ye karfl› her vesileyle kin ve nefret kusan siyasi bö-
lücüler insan haklar› ve özgürlük savaflç›lar› olarak sahneye ç›k-
m›flt›r.

Bugün Türkiye, tafllar›n ba¤land›¤› bir ortamda etnik bölü-
cülerin cirit att›klar›, her türlü melaneti yaparken ayn› zaman-
da sahte ma¤dur ve mazlum rolü oynad›klar› bir ülke haline
gelmifltir.

Silahl› terörün siyasi kolu olan ‹mral› maflalar›n›n, Türkiye
Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›nda devlete, Anayasa’ya ve ka-
nunlara alenen meydan okumalar› karfl›s›nda hükümet suskun
ve sessiz, Meclis hareketsiz ve adalet etkisizdir.

Türkiye’de etnik bölücülü¤ün siyasi kolu ile silahl› kolu ara-
s›nda bir statü ayr›m›na gidilmek istendi¤i hayret ve esefle gö-
rülmektedir.

Bu tasnif anlay›fl›nda, siyasi maske alt›nda PKK’n›n sözcü-
sü olan siyasi teröristlere, da¤daki silahl› militanlardan farkl› bir
statü kazand›r›lmak istenmekte ve hain emelleri ortadayken,
makbul ve meflru bir muhatap olarak görülmeye çal›fl›lmakta-
d›r.

Demokratik Toplum Partisi ismiyle ‹mral› ve Kandil’in An-
kara flubesi olarak Meclis’te terör sözcülü¤ü yapan bu cephe
kuruluflu, PKK hüviyetiyle seçimlere girmifltir.
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PKK’n›n siyasi eylem plan› ve bölücü talepleriyle bu kuru-
luflun siyasi hedefleri ayn›d›r.

Terörist faaliyetlerden hüküm giyen PKK militanlar› bu ku-
ruluflun yöneticisidir.

Bu gerçekler karfl›s›nda Baflbakan Erdo¤an’›n PKK terö-
rüyle aralar›na mesafe koymak için bunlara yapt›¤› ça¤r›lar›n
ne anlama geldi¤i üzerinde çok iyi düflünülmelidir.

Bölücü amaçlar› PKK’n›n siyasi hedefleriyle bir olan bu ku-
rulufl, sözle ve fleklen terörle arama mesafe koyuyorum derse,
makbul bir siyasi hareket mi say›lacakt›r?

Bölücülük faaliyetleri demokratik bir hak olarak m› görüle-
cektir?

Bu durumda: Terörü zahiren desteklemedi¤ini söyleyenle-
rin arac›l›¤›yla Türkiye’nin etnik temelde bölünmesine evet mi
denilecektir? 

Baflbakan Erdo¤an, siyasi hüviyetini çok iyi bildi¤i bu kuru-
luflun asl›nda takiye yapmas›n› ve PKK ile ba¤lar›n› fleklen ve
görüntüde kesmesini bölücü emellerini siyasi eylemlerle ger-
çeklefltirmeye çal›flmas›n› istemektedir. Bu konuda kendilerine
destek verece¤ini örtülü olarak vaat etmektedir.

Bu kuruluflun siyasallaflma sürecine girmelerinin teflvik edil-
mesi yolundaki beyanlar›n amac›n›n ve anlam›n›n bu oldu¤u
aç›kça ortadad›r.

Bundan ç›kar›lacak sonuç da, bu parti üzerinden terör ör-
gütünün taleplerinin karfl›lanmas› için baz› ad›mlar›n at›lmas›-
n›n ve yeni bir süreç bafllat›lmas›n›n planland›¤›d›r.
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Baflbakan Erdo¤an’›n Meclis çat›s› alt›nda ‹mral›’n›n tem-
silcili¤ini yapan milletvekillerinin dokunulmazl›¤› konusunda
gösterdi¤i sinirli tepkiler dikkat çekicidir.

Bunlar› siyasi himaye alt›na almas›, silahlar›n b›rak›lma-
s› yolundaki beyanlar›, da¤daki teröristleri siyaset yapmaya da-
vet etmesi ve DTP’ye “ya silahl› eylem türü, ya da silahs›z ey-
lem türü” aras›nda tercih yapma ça¤r›lar› özel bir önem ve an-
lam kazanmaktad›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Bilindi¤i üzere geçen hafta yap›lan grup toplant›m›zda,

Anayasa ve yasalara aç›kça meydan okuyan tahriklerin artarak
sürmesi karfl›s›nda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlü¤ü aleyhine suç ve fiillerin yasama dokunulmazl›¤› kapsa-
m›ndan ç›kar›lmas›n› önermifltik.

Bu yönde bafllatt›¤›m›z giriflime gösterilen tepkiler, siyasi
partilerin Türkiye’nin temel de¤erlerine gösterdi¤i hassasiyeti
ve milli durufllar›n› ortaya koymak bak›m›ndan bir ibret tablosu
olmufltur.

Bu önerimize ilk tepki, bu konudaki özel hassasiyetleri ne-
deniyle AKP’nin do¤al sözcülü¤ünü yapan bir parti yöneticisin-
den gelmifltir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir lincin vas›tas› olmaya-
ca¤›n›, bunun hukuk devletinin temel ilkeleriyle çat›flaca¤›n›
söyleyen bu yönetici, PKK’n›n maflalar›n› korumaya kararl› ol-
duklar›n› ortaya koymufltur.
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Burada sormak gerekir: 
- Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü¤üne kas-

tetmek isteyenlerin yarg› önüne ç›kart›lmas›n›n neresi linçtir?
- Lince vas›ta olamayaca¤›n› söylenen Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi’nin, acaba ihaneti himaye vas›tas› olmas› m› tercih
edilmektedir?

- Devletin temellerini y›kmak amac›yla Anayasa’y› ve ka-
nunlar› her gün çi¤neyenler için Yüce Meclis çat›s›n›n bir s›¤›n-
ma liman› olmas›, hukuk devletinin bir gere¤i midir?

Sinsi emelleri olmayan ve ipotek alt›nda bulunmayan vic-
danlarda bütün bu sorular›n cevab› aç›kt›r.

AKP sözcüsünün linç benzetmesi ile etnik bölücülü¤ün
aday› olan bu siyasi kuruluflunda sürekli linç edebiyat› yap›yor
olmas›, söylem birli¤i içinde olduklar›n› aç›kça göstermektedir.

Bu söylem birli¤inin ilerde eylem birli¤ine dönüflüp dönüfl-
meyece¤i de zamanla anlafl›lacakt›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n bu konudaki tepkileri ise daha dü-
flündürücü olmufl ve bölücü hainler bizzat Baflbakan taraf›ndan
koruma alt›na al›nm›flt›r.

“Seçimle gelmifl milletvekillerinin dokunulmazl›¤›n›n kald›-
r›larak parlamento d›fl›nda b›rak›lmalar›n›n do¤ru olmayaca¤›-
n›” söyleyen Baflbakan, bunlar›n da¤a ç›kaca¤› gibi garip bir
savunma mekanizmas› gelifltirmifltir.

Baflbakan, ayr›ca, demokratik parlamenter sistemde Mec-
lisi dokunulmazl›k kavgas› içine sokulmas›n›n yozlaflmaya yol
açaca¤›n› beyan etmifl ve kat› savunma yerine demokratik yol-
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lar›n denenmesi gibi ne oldu¤u anlafl›lmayan bir savunma tak-
ti¤iyle ortaya ç›km›flt›r.

Bu aç›dan, Say›n Baflbakan’›n geçen hafta Prag yolunda
“Kat› defans da¤a ç›kar›r” beyanat›n› verdi¤i ülkenin, yak›n dö-
nemde ikiye bölünmüfl “Çekoslovakya” isimli bir devletin par-
ças› olmas› talihsiz bir tesadüf olmal›d›r.

Cumhuriyetimizi yeniden infla ad› alt›nda bir y›k›ma do¤ru
götürmek isteyenlerin bu ihanet projeleri asla ve asla kabul edi-
lemez. Nihayetinde Çekoslovakya ve Yugoslavya örnekleri ha-
f›zlarda ki canl›l›¤›n› hala korumaktad›r.

Bu beyanlar› Say›n Baflbakan’›n görevi, sorumluluklar› ve
temsil etti¤i makamla ba¤daflt›ramad›¤›m›z› ve çok yad›rgad›¤›-
m›z› belirtmek isterim. 

Burada Baflbakan’a flu hat›rlatmalar›n yap›lmas› gerekli ve
kaç›n›lmaz hale gelmifltir:

- Anayasa’y› ve kanunlar› her gün çi¤neyerek devlete mey-
dan okuyan bölücülerin Anayasal düzen içinde siyaset yapma
noktas›na gelmeleri beklenerek, aradaki dönemde kendilerine
geçici ve istisnai bir muafiyet mi tan›nmas› istenmektedir?

— Say›n Baflbakan, da¤a ç›kma tehdidinin karfl›s›nda bu
odaklar›n Anayasa ve kanunlar› ihlal etmesine göz yumulmas›-
n›, bunlara hukuku çi¤neme ruhsat› verilmesini mi savunmak-
tad›r?

— Anayasa’y› ve devletin temel esaslar›n› hukuk içinde ko-
rumak demokrasimiz için bir ay›p ve özür olarak görülüyorsa,
sormak isteriz; hain bölücülere göz yummak m› demokrasimi-
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ze fleref ve itibar kazand›racakt›r. Türkiye etnik bölücülü¤ü ser-
best b›rakarak m› demokratik hukuk devleti olacakt›r?

Baflbakan Erdo¤an ve AKP’nin bu konuda savunma reflek-
siyle an›nda tepki göstermesi ve siyasi bölücülü¤e kol-kanat
germesinin gerçek nedenlerinin demokrasi ve hukuk devleti afl-
k› olmad›¤› çok iyi bilinmektedir.

AKP, dokunulmazl›k konusunda sorunlu bir bünyeye ve si-
cile sahiptir.

Karfl›m›zdaki ittifak, yolsuzlukla yarg›lanmaktan kaçmaya
çal›flanlarla, bölücülükten yarg›lanmaktan kurtulmaya çabala-
yanlar›n, böyle bir ortak noktada bulufltuklar› bir ç›kar ortakl›-
¤›d›r.

Bunun yan› s›ra AKP, devletin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlü¤ü konusunda iç bünyesinde sorunlar oldu¤unu da
çok iyi bilmektedir. Etnik bölücülerle “civar h›s›m›” olan parti
içi odaklar› koruma dürtüsüyle de hareket etmektedir.

Türkiye’deki bölücülü¤ün d›fl hamilerinden birisi olan Av-
rupa Birli¤i korkusu da AKP’nin bu savunma tutumunda etkili
olan bir di¤er amildir.

Demokrasi havarili¤i ve hukuk devleti savunuculu¤u,
AKP’nin bu amaçla arkas›na s›¤›nmaya çal›flt›¤› sahte maske-
lerdir.

Ancak, m›zrak art›k çuvala s›¤mamakta ve gerçek niyetle-
rin saklanmas› art›k mümkün olamamaktad›r.

S›n›r ve ölçü tan›mayan hayâs›z tahriklerle Türkiye’ye her
gün meydan okuyan terörün siyasi sözcülerinin bu cüreti nere-
den ald›klar›, kime güvendikleri gün gibi ortadad›r.
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Gafletin ad› ve adresi baflka yerde aranmamal›, AKP’nin
hiç olmazsa bu konuda istikrar› temsil etti¤i kabul edilmelidir.

De¤erli Milletvekilleri,
Dokunulmazl›k konusunda ana muhalefet partisinin sergi-

ledi¤i tutumun da bizim için flafl›rt›c› oldu¤unu belirtmek iste-
rim.

Bildi¤iniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi, milletvekili doku-
nulmazl›¤›n›n Meclis faaliyetleriyle s›n›rland›r›lmas›n›, her ne
sebeple olursa olsun, suç iflledikleri takdirde di¤er vatandafllar
gibi yarg›lanmas›n› öteden beri savunmaktad›r.

Bu husus 22 Temmuz 2007 seçim beyannamemizde de
aç›k ifadelerle yer alm›flt›r.

Nitekim dokunulmazl›k konusundaki son önerimizi aç›klar-
ken bu husus özellikle vurgulanm›flt›r. Biz buna bugün de haz›-
r›z.

Ancak, mevcut Meclis tablosu ›fl›¤›nda bu konudaki Anaya-
sa de¤iflikli¤inin AKP olmadan yap›lamayaca¤› bir gerçektir.
AKP bu konuda kat› bir direnifl cephesi kurmufltur.

Milliyetçi Hareket, bu gerçekler karfl›s›nda iki aflamal› bir
yaklafl›m benimyenerek, ilk planda AKP ve CHP’nin de muta-
b›k oldu¤unu düflündü¤ümüz bölünmez bütünlük aleyhindeki
suçlar›n ele al›nmas›n› samimiyetle önermifltir.

Ancak, AKP’den sonra CHP’nin sergiledi¤i tutum, burada
da yan›ld›¤›m›z› göstermifltir.

Anamuhalefet Partisi, bu konuda aç›k bir tutum alamam›fl
ve mevcut flartlarda gerçekleflmeyece¤ini bile bile tüm dokunul-
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mazl›klar›n kald›r›lmas› ›srar›n› sürdürerek sütre gerisine çekil-
me yolunu seçmifltir.

Her siyasi partinin milli meselelerde kendi inançlar› ve si-
yasi çizgisine uygun oldu¤unu düflündü¤ü tutumlar› benimse-
mesi do¤ald›r ve bunun tart›fl›lmas› bizim meselemiz de¤ildir.

Biz burada sadece bu tespitleri yapmakla yetinece¤iz ve
takdiri aziz milletimize b›rakaca¤›z.

Bu konuyu geçmeden, Say›n CHP Genel Baflkan›’n›n on
gün kadar önce gündeme getirdi¤i Barzani’ye aç›l›m paketiyle
ilgili elefltirilerimize karfl› dile getirdi¤i görüfllerin bir yönü üze-
rinde k›saca durmak istiyorum.

Bu konuda ana muhalefet partisi ile bir polemi¤e girmek
amac›nda olmad›¤›m›z›, bunu siyasi bir çekiflme konusuna dö-
nüfltürme niyetini tafl›mad›¤›m›z›, sadece bir yanl›fl› düzeltmek-
le yetinece¤imizi belirtmek isterim.

Say›n Deniz Baykal 13 Kas›m 2007 günkü grup toplant›-
s›nda Irak’›n bölünmesini Çekiç Güç düzenlemesinin h›zland›r-
d›¤›n›, buna bafltan itibaren karfl› ç›kt›klar›n›, Çekiç Güç’ün sü-
resinin uzat›lmas›n› Meclis’e getirerek destek verenlerin Irak’ta-
ki mevcut durumdan sorumlu oldu¤unu söylemifl ve elefltirileri-
mize bu yolla cevap vermeye çal›flm›flt›r.

Kendilerinin Çekiç Güç düzenlemelerinin d›fl›nda oldu¤unu
ve sürekli karfl› ç›kt›klar›n› ifade eden Say›n Baykal’a bu konu-
daki gerçekleri bu vesileyle hat›rlatmak isteriz.

Birinci körfez savafl› sonras› 1991 y›l›ndan bafllayarak
“Huzur Harekat›” ve “Kuzey’den Keflif Harekat›” adlar›yla Tür-
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kiye’de çok uluslu güçlerin konuflland›r›lmas›na TBMM izni ve
Bakanlar kurulu karar›yla müsaade edilmifltir.

Bu düzenlemelerin süreleri 1991-2003 y›llar› aras›nda
TBMM taraf›ndan 27 kez uzat›lm›flt›r.

12 y›ll›k bu süreç içinde, SHP ve CHP’nin orta¤› oldu¤u
koalisyonlar›n da aras›nda bulundu¤u 9 hükümet görev yapm›fl
ve dönemin flartlar› ›fl›¤›nda bu gücün uzat›lmas›n› savunmufl-
lard›r.

CHP Meclis grubu sözcüleri 28.10.1995 ve 25.12.2002
tarihlerinde bu gücün görev süresinin uzat›lmas› için yap›lan
Meclis görüflmelerinde bunu desteklemifllerdir.

Bunun görülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
bu tarihlere iliflkin tutanaklar›na bak›lmas› yeterli olacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n bölücü faaliyetlerin

oda¤› oldu¤u gerekçesiyle DTP’ye kapatma davas› açmas›, son
günlerin en çok tart›fl›lan bir di¤er konusu olmufltur.

Yarg›ya intikal etmifl bir konuda yorum yapmak gereksiz-
dir.

Siyasi partilerin tüzük ve programlar› ile eylemlerinin, dev-
letin ba¤›ms›zl›¤›, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ay-
k›r› olamayaca¤› Anayasa’n›n emredici hükmüdür.

Buna ayk›r› faaliyetlerde bulunan partilere uygulanacak
müeyyideler de Anayasa ve kanunlarda belirlenmifltir. Bu ba-
k›mdan herkes dava sürecinin sonucunu beklemelidir.
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Hal böyleyken, kapatma davas› aç›lmas›n›n hemen sonra-
s›nda, linç edebiyat›yla bir ma¤duriyet ve ac›nd›rma kampan-
yas› bafllat›lm›fl ve parti kapatman›n yanl›fl oldu¤unu göstermek
için gazete köflelerinde siyasi fetva verme yar›fl›na girilmifltir.

Bu seferberli¤e Azerbaycan gezisi dönüflünde Say›n Bafl-
bakan da kat›lm›fl ve kapatma davas›n› “antidemokratik yol”
olarak gördüklerini ifade etmifltir.

Biz bu konuda bu çevrelerle bir tart›flmaya girmeyi gerek-
siz ve anlams›z görüyoruz. 

Ancak flunu belirtmek isteriz ki; Anayasa’n›n ve hukuk dü-
zeninin herkes için ba¤lay›c› olan amir hükümleri ihlal ediliyor-
sa, ba¤›ms›z yarg› yürürlükteki kanunlar› uygulayarak bir karar
verecektir.

Bunun aksini savunmak ve etnik kökenine bak›larak bun-
lar› çi¤neyenlere imtiyazl› bir muamele yap›lmas›n› istemek de
demokrasiyle, hak ve hukukla ba¤daflmayan bir garabet ola-
cakt›r.

Say›n Milletvekilleri,
Son dönemde terörle mücadelede “askeri seçenek d›fl›nda-

ki imkânlar›n ve tedbirlerin üzerinde durulmas› gerekti¤i”,
“PKK’n›n da¤ kadrolar›n›n çözülmesi” için baz› ad›mlar at›lma-
s›n›n zaman›n›n geldi¤i” yorumlar›nda kayda de¤er bir art›fl ol-
du¤u müflahede edilmektedir.

Geçmiflte terörle mücadelede görev alm›fl komutanlar›n
gazetelerde yer alan “özelefltirileri”, Kuzey Irak’a yeni aç›l›mlar
yap›lmas› için gündeme getirilen öneriler ve Baflbakan’›n baz›
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beyanlar›, bu konudaki devlet politikas›n›n de¤ifltirilmesi için
yeni referanslar olarak kullan›lm›flt›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n “terörle mücadelede birinci önceli¤i-
miz her fleyden önce silahlar›n b›rak›lmas›n› sa¤lamakt›r” aç›k-
lamas› ve 17 Kas›m 2007 günü da¤daki teröristlere yapt›¤›
ça¤r›, AKP hükümetinin yeni bir siyasi süreç bafllatmaya haz›r-
land›¤›n›n göstergeleri olmufltur.

17 Kas›m 2007’de Azerbaycan dönüflü yapt›¤› aç›klama-
da PKK’n›n da¤ kadrolar›n›n “ya silah› b›rakarak da¤lar›
de¤il flehirleri tercih edece¤ini ve siyasal platformda
gerekli olan yar›fl› sürdüreceklerini, ya da flimdiki du-
rumlar›n› tercih edeceklerini” söyleyen Baflbakan, bu söz-
leriyle silahl› PKK teröristlerine siyasi af vaadinde bulunmufl ve
bu militanlar› Meclis’te siyaset yapmaya davet etmifltir.

Bu son geliflmenin ad› art›k konulmal›d›r. Say›n Baflbakan
taraf›ndan, y›llar içinde azd›rd›¤› teröristlere ve cesaret verdi¤i
bölücülere yap›lan bir gizli “mütareke” ça¤r›s›d›r. Bu hezeya-
n›n baflka türlü izah› kalmam›flt›r.

Daha yak›n bir tarihte, flehit cenazelerine sahip ç›kanlar›
“terbiyesizler” olarak tan›mlayan bu zihniyetin, eli kanl› bölücü-
lere gösterdi¤i hoflgörü ve kucaklaflma hevesi de bunun iflareti
olarak alg›lanmal›d›r.

PKK’n›n talepleri do¤rultusunda siyasi süreç bafllatmaya ve
bu talepleri kademeli olarak karfl›lamak için yeni bir siyasi-sivil
önlemler paketi aç›klamaya haz›rland›¤› anlafl›lan Baflbakan ve
hükümeti çok tehlikeli bir yola girmek üzeredir.

Baflbakan’›n Kuzey Irak’taki PKK varl›¤›n› tasfiye edecek
çapta ve kapsamda s›n›rötesi operasyon yapmayarak, sald›r›la-
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r›n durmas› karfl›l›¤›nda, ABD’nin ve Barzani’nin deste¤i ve
onay›yla böyle bir süreç bafllat›lmas› tarihi bir gaflet olacakt›r.

Da¤daki teröristlere silah b›rakarak flehre inme ve siyaset
yapma ça¤r›s›n›n gerçekleflmesi için bunlar›n ilk önce aklan-
malar› gerekecektir. Bunun için de bu sürecin ilk aflamas› ve
ad›m›n›n teröristler için genel af ç›kartmak olaca¤› aç›kt›r.

Türkiye’nin böylesine tehlikeli bir yola girmesinin, içerde
etnik bölücülere, d›flar›da da Barzani’ye teslim olmas› anlam›-
na gelece¤inden hiç kimse flüphe etmemelidir.

Böyle bir durumun Türkiye’nin içinde yol açaca¤› sonuçla-
r›n neler olaca¤›n› tahmin etmek de güç de¤ildir. Ülkemizde iç
çat›flman›n fitilini atefllemek anlam›na gelecek böyle bir teslimi-
yetin Türkiye’ye ihanet olaca¤› unutulmamal›d›r.

Bilinmelidir ki, derin ve genifl bir kargafla ve buhrana sü-
rüklenmeye çal›fl›lan ülkemizin içine girdi¤i sarmalda, milliyetçi
bir tav›rla merkeze tutunamayanlar, merkez kaç kuvvetinin et-
kisi ile kaç›n›lmaz bir flekilde, tarihin çöplü¤üne savrulacaklar-
d›r.

Say›n Baflbakan’›n bunlar› çok iyi anlamas› ve Türkiye’yi
atefle atacak bir yola sapmama basiretini ve sorumlulu¤unu
göstermesi en samimi temennimizdir.

Sözlerime son verirken bir kere daha hat›rlatmak isterim
ki; Tarih henüz nihai hükmünü vermemifl, bu vatan› hiçbir kar-
fl›l›k beklemeden seven Türk milliyetçileri henüz son sözünü
söylememifltir.

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yor, sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum.
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Muhterem Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n K›ymetli Mensuplar›

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
Konuflmama Trakya Bölgemizde yaflanan su bask›nlar›n-

dan duydu¤um üzüntüyü ifade ederek bafllamak istiyorum.
Bildi¤iniz gibi, bir yandan bölgede yo¤unlaflan ya¤›fllar›n

etkisiyle, di¤er yandan Bulgaristan’dan aç›lan baraj kapaklar›
nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin taflmas› bu yöremizi su-
lar alt›nda b›rakm›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni temsilen; Mersin Milletvekili ve
Grup Baflkan Vekilimiz Say›n Mehmet fiand›r, K›rflehir Millet-
vekili ve Genel Baflkan Yard›mc›m›z Say›n Metin Çobano¤lu,
K›r›kkale Milletvekilimiz Say›n Osman Durmufl, Edirne Millet-
vekilimiz Say›n Cemalettin Uslu ve Tekirda¤ Milletvekilimiz Sa-
y›n Kemalettin Nalc›’dan oluflan bir heyet, sel ve taflk›n felake-
tinin yafland›¤› Trakya Bölgemizde, zarar›n boyutlar›n› yerinde
incelemifl, yetkililerden bilgi al›p, al›nmas› gereken önlemlerle
ilgili de¤erlendirmelerde bulunmufllard›r.
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Son y›llarda artan bir fliddetle tekrarlayan bu felaketin bir
kez daha yaflanmamas› en büyük dile¤imizdir. Bu konuda hü-
kümeti öncelikle yörede taflk›nlarla oluflan ma¤duriyetin orta-
dan kald›r›lmas›, daha sonra ise kal›c› tedbirlerin al›nmas› ko-
nusunda harekete geçmeye davet ediyoruz.

Art›k periyodik hale gelmifl bulunan bu felaketlerin, su tah-
liye ve biriktirme sistemlerinin yetersizli¤inden, plans›z bir
kentleflmeden, denize uzanan nehir yataklar›n›n karayoluyla
kesilmesinden ve alt yap› sorunlar›ndan kaynakland›¤› görül-
mektedir.

Bunun yan› s›ra, ormanlar›n azalmas› ile birlikte ortaya ç›-
kan erozyon ile iklim de¤iflikli¤inin de do¤al felaketlere daveti-
ye ç›karmakta oldu¤u gözde uzak tutulmamal›d›r.

Bu afet sonucunda ürünü, evi, iflyeri ve arazisi zarar gören
vatandafllar›m›z›n kay›plar›n›n telafi edilmesi için partimizin
Meclis çat›s› alt›nda her türlü deste¤i verece¤ini ve konunun ta-
kipçisi olaca¤›n› huzurunuzda belirtmek istiyorum.

Bu vesile ile su bask›n›ndan zarar gören vatandafllar›m›za
geçmifl olsun dileklerimi iletiyorum.

Ayr›ca yaflanan kas›rga felaketi sonucu büyük ac›lar›n ya-
fland›¤› kardefl ülke Bangladefl’in yaralar›n› bir an önce sarma-
s› en büyük temennimizdir.

Yoksullu¤un alabildi¤ine yafland›¤› Bangaldefl’te yaflan›lan
do¤al felaketten dolay› hayatlar›n› kaybeden Müslüman kardefl-
lerimize Cenab-› Allah’tan rahmet, yaral›lara acil flifalar diliyo-
rum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Terörle mücadelede, gazete manfletleri ve televizyon ek-

ranlar›nda genifl yer bulan beyanlar ve siyasi baflar› hikayeleri

d›fl›nda somut bir ad›m›n at›lamad›¤› bir hafta daha geride b›-
rak›lm›flt›r.

Türkiye’nin karfl›s›ndaki bölücü terör tehdidi bütün a¤›rl›-
¤›yla sürmektedir.

AKP hükümeti bununla mücadeleyi ABD’den gelecek is-
tihbarat bilgilerinin ve Barzani’nin göstermelik önlemlerinin

ipote¤i alt›na sokmufltur.

Bu konuda gerekli siyasi iradeyi hala sergileyememifl, cay-
d›r›c›l›¤›n asgari icaplar›n› dahi yerine getirmemifltir.

Kuzey Irak’a karfl› cayd›r›c› etki icra edecek ekonomik ön-
lem ve yapt›r›mlar uygulanamam›fl, askeri alanda Türkiye’nin

gücünü ve imkânlar›n› harekete geçirmede kararl› bir durufl or-
taya konulmam›flt›r.

Baz› PKK yöneticilerinin ABD’nin kontrolü alt›nda tutuldu-
¤u, bunlar›n Türkiye’ye iade edilebilece¤i, Barzani’nin bu

amaçla Avrupa’da paket pazarl›¤› yapt›¤› ve terör örgütünün

lojistik ikmal yollar›n›n kesildi¤i gibi haberler do¤rulanmam›fl ve

arkas› gelmemifltir.

Kandil da¤›ndaki baz› yöneticilerin teslim edilece¤i haber-
lerini s›zd›rarak bunun rüzgâr›yla bir-iki gün yol almay› amaçla-
yan hükümet, sonunda bunu yalanlamak durumuna düflmekten

kurtulamam›flt›r.
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Kayna¤›nda do¤rulat›lmayan yalan haberlerden ve hayali
senaryolardan flikayet eden ve bas›na çatan Baflbakan, bunla-
r›n kayna¤›n› yak›n çevresinde aramal›d›r.

Hükümetin siyasi niyet ve kararl›l›k zafiyeti, bas›n üzerin-
den verilen bu gibi haberlerle telafi edilmeye ve Türk kamuoyu
paketlerle ve teslimat beklentileriyle oyalanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Say›n Baflbakan’›n beyanlar› ve süregelen bu atalet, AKP
hükümetinin PKK’n›n kuzey Irak’taki varl›¤›na son verecek
çapta bir askeri harekât› gündemden ç›kard›¤›n› göstermekte-
dir.

PKK’y› tasfiye hedefiyle ortaya ç›kan Baflbakan, flimdi he-
def küçültmüfl ve fiili terör sald›r›lar›n›n geçici olarak durdurul-
mas›yla yetinilecek aray›fllara yönelmifltir.

Bunun için de, flartlar elverirse, s›n›rl› süreli ve amaçl› baz›
askeri tedbirlerin düflünüldü¤ü anlafl›lmaktad›r.

PKK terör örgütünün izole edilmesi için tecrit politikas› iz-
lendi¤inin söylenmesi asl›nda bu gerçe¤in bir itiraf› olmufltur.

PKK’n›n kuzey Irak’taki varl›¤›na son verilmesi hedefinden
geri ad›m atan hükümet, askeri harekata gerek kalmadan dip-
lomatik yollarla PKK’y› kuflatma alt›na al›p etkisizlefltirme he-
defini benimsemifltir.

Anlafl›lan PKK kuzey Irak’tan sökülüp at›lmayacak, terör
tehdidi kal›c› olarak bitirilmeyecek ve sadece kontrol alt›nda tu-
tulup sald›r›lara ara vermesi sa¤lanacakt›r.

Böyle s›n›rl› ve geçici bir amaç için tezkereye gerek olma-
d›¤› bilinen bir gerçektir.
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Burada üzerinde durulmas› gereken di¤er bir husus da, tez-
kere sonras› kamuoylar›n› bilgilendirdiklerini ve genifl tabanl›
bir diplomatik destek sa¤lad›klar›n› iddia eden hükümetin, bu-
nu son befl y›lda niye yapmad›¤›, bu süreyi niye bofla harcad›-
¤›d›r.

2003 y›l›ndan 2007 Ekim ay› sonuna kadar 437 güvenlik
görevlimiz flehit olmufl, 50 vatandafl›m›z hayat›n› kaybetmifltir.

fiimdi AKP hükümetine sormak gerekir: Madem diploma-
tik çabalarla ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleriyle terörün
etkisizlefltirilmesi mümkündü de, iktidarda bulundu¤unuz son
befl y›lda 487 can alan terörü durdurmak için neden harekete
geçmediniz, neyi beklediniz ve niye beklediniz?

Terörün kal›c› olarak bitirilmesi sürecinde ilk planda belinin
k›r›lmas› için inand›r›c› bir askeri güçle desteklenen ve ekono-
mik, siyasi, diplomatik ve askeri unsurlardan oluflan etkili bir
cayd›r›c›l›k stratejisi gerekti¤i bilinen bir husustur.

Bu ayaklardan birisinin bulunmad›¤› veya etkili biçimde uy-
gulanmad›¤› bir stratejinin topal kalaca¤› ve beklenen sonucu
alamayaca¤› ortadad›r.

Ekonomik ve askeri tedbirleri uygulama iradesi bulunma-
yan hükümet, diplomatik çabalarla oyalanmakta, PKK terör
sald›r›lar›n›n geçici olarak durdurulmas›n› Türk milletine bir ba-
flar› olarak pazarlamay› amaçlamaktad›r.

Baz› konular›n strateji icab› mahrem ve mu¤lâk kalmas› ge-
rekti¤ini söyleyen Baflbakan, asl›nda bu konuda etkili bir cay-
d›r›c›l›k stratejisi ve yol haritas›n›n bulunmad›¤› gerçe¤ini bu
bahanelerle sis perdesi arkas›nda saklamaya çal›flmaktad›r.
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Kuzey Irak’a askeri operasyon konusundaki hakl› elefltiri ve
uyar›lara büyük alerji duyan Baflbakan Erdo¤an, son grup ko-
nuflmas›nda “tezkere ald›ysak, harekat emri almad›k”, “biz eli
silahl› kovboylardan de¤iliz” gibi anlams›z sözlerle kendini sa-
vunmaya çal›flm›flt›r.

Say›n Baflbakan müsterih olsun; 
Kendisine buradan seslenmek isterim. 
Size kovboyluk yap›n diyen yok, sadece Baflbakan oldu¤u-

nuzu hat›rlay›n ve Anayasal görev ve sorumluluklar›n›z›n gere-
¤ini yap›n.

Kuzey Irak’ta yeterince kovboy cirit atmaktad›r. Bunlar›n
aras›na kat›lman›z› bekleyen yoktur.

Türk milleti sizden Teksas’a özenerek kovboyluk yapman›-
z› de¤il Baflbakanl›k yapman›z› beklemektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin imzan›z› tafl›yan tezkere
üzerine istedi¤iniz yetkiyi k›rkbir gün önce vermifltir.

“Meclis’ten tezkere ald›ysak, harekât emri almad›k ki” di-
yorsunuz. Bu do¤rudur.

Ancak, bir gerçe¤i unutmufl görünüyorsunuz:
Say›n Baflbakan harekât emrini alacak olan de¤il, verecek

olan sizsiniz.
Askeri müdahalenin siyasi amaçlar›n› ortaya koyan siyasi

direktifi Genelkurmay Baflkanl›¤›na siz vereceksiniz.
Sizden beklenen bu konuda sürekli laf ve mazeret üretme-

yi, mahrem-mu¤lak gibi kavramlar üzerinden siyasi polemik
yapmay› b›rakman›z ve gere¤i neyse onu vakit geçirmeden
yapman›zd›r.
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Ancak, hükümet yetkililerinin beyanlar›ndan tezkere son-
ras› süratle verilmesi gereken siyasi direktifin hala askeri ma-
kamlar›m›za iletilmedi¤i anlafl›lmaktad›r.

Genelkurmay Baflkan›’n›n 9 Kas›m 2007 günü hükümet-
ten siyasi direktif beklediklerini kamuoyuna aç›klamas›n›n üze-
rinden onsekiz gün geçmifl olmas›na ra¤men hükümetin bu ko-
nuda gere¤ini yapamamakta ›srar etmesi çok vahim bir durum-
dur.

Bu konuda gereken ad›m› atmayan Baflbakan, bunun yeri-
ne tezkerenin bir y›l daha uzat›labilece¤ini söyleyerek Meclis’in
verdi¤i yetkiyi kullanma niyeti olmad›¤›n› göstermifltir.

Bundan k›rkbir gün önce bir y›ll›k süre için verilen yetkinin
daha bafl›ndayken, ikinci y›la uzatmadan söz etmek, tezkerenin
kullan›lmamak için haz›rland›¤›n›n ikrar› anlam›na gelmektedir.

Baflbakan’›n bu tutumu, tezkerenin zoraki ve göstermelik
biçimde Meclis’e getirilen, oyalama arac› olarak kullan›lacak
sanal ve sahte bir tezkere olarak kalaca¤› yolundaki endifleleri
maalesef do¤rulamaktad›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Terörlü mücadelede etkisiz ve hareketsiz kalan Baflbakan

ve hükümeti, bunun yerine siyasi çözüm süreçleri ve aç›l›m pa-
ketleri konusunda hareketlenmifltir.

Türkiye’nin en önemli sorunu olan terör ve etnik bölücü-
lük sorununa do¤ru teflhis koymakta hala zorlanan hükümetin
bu yönde aray›fllara girdi¤ini gösteren iflaretler daha belirgin
hale gelmifltir.
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Baflbakan’›n da¤daki teröristleri flehirde siyaset yapmaya
ça¤›rmas›, etnik bölücüleri koruma alt›na almas› ve siyasi ön-
lemlerin gerekli oldu¤u yolundaki beyanlar bu yönde bir haz›r-
l›k içinde olundu¤unun iflaretleridir.

Teröristlere siyasi af konusunu bu flekilde gündeme tafl›yan
Baflbakan, bunun için nab›z yoklam›fl ve uygun bir zaman ve
zemin aray›fllar›n› bafllatm›flt›r.

Da¤lardaki teröristleri silahlar›n› b›rakarak flehirlere gelme-
ye ve siyasal platformda yar›fla girmeye ça¤›rmas›n› sonradan
inkâr etmeye çal›flmas›, bu gerçe¤i de¤ifltirmeyecektir.

Son grup toplant›s›nda “daha önce birilerinin yapt›¤› gibi
kimseyi ovaya davet etmedi¤ini” söyleyerek ricat kap›s›n› ara-
lamas› ve bu gafletini “demokrasiyi kavramak”la örtme ve ma-
zur gösterme telafl›na girmesi, Türk milletinin akl› ve idrakiyle
alay etmek olacak ve nafile bir tevil çabas› olarak kalacakt›r.

Da¤daki eli silahl› teröristi ovan›n da ötesinde, önce flehir-
lere inmeye ve buradan da Meclis’te siyaset yapmaya davet
eden Baflbakan unutmas›n ki, ne kadar çabalarsa çabalas›n z›r-
va tevil götürmeyecektir.

Bölücü terör örgütünün üyesi olan ve ellerinde flehit ve
masum insanlar›n kan› bulunan militanlar silahlar›n› b›rakt›ktan
sonra flehre nas›l gelecek, nas›l siyaset yapacakt›r?

Burada iki yol bulunmaktad›r:
Birinci ve olmas› gereken yol, silahlar›yla birlikte teslim ol-

malar› ve Türk adaletinin verece¤i hükme raz› olarak cezalar›-
n› çekmeleridir.
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‹kinci yol ise siyasi bir afla temize ç›kar›lmalar› ve hiçbir fley
olmam›fl gibi siyasete girmeleridir.

Birinci yolun, flehirlere ve siyasete aç›lmad›¤› ortadad›r. 
Bu bak›mdan Baflbakan Erdo¤an’›n bu daveti, PKK terör

örgütüne örtülü bir “mütareke” ça¤r›s› ve siyasi af vaadidir.
Bunun baflka bir hukuki ve siyasi izah› ve anlam› yoktur.
Baflbakan’›n sakat anlay›fl›na göre, Meclis’ten da¤a ç›kma-

s›nlar diye etnik bölücülük yap›lmas›na ruhsat verilecek, silah-
lar›n› b›rakmalar› için da¤daki militanlar af yoluyla temize ç›-
kart›lacak ve bu hainler Meclis’te siyasete davet edilerek ödül-
lendirilecektir.

Demokrasiyi kavrama konusunda baflkalar›na ders verme-
ye kalkan Baflbakan’›n ilk önce yapmas› gereken bu gerçekle-
ri anlama ve kavramaya çal›flmak olacakt›r.

Etnik bölücülü¤ün koruyuculu¤unu yapmak, bunlara kol-
kanat germek devlet yönetiminde bulunanlar›n alt›ndan kalka-
mayaca¤› bir zül ve vebaldir.

Meflru siyasi zeminlerde kal›nmak kayd›yla bölücü emelleri
mazur göstermeye çal›flmak ve Meclis çat›s› alt›nda etnik bölü-
cülere sahip ç›karak bunlar› cesaretlendirmek Baflbakan’›n
Anayasal görev ve sorumlulu¤uyla ba¤daflmamaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n son dönemde muhalefete karfl› kul-
land›¤› yak›fl›ks›z sözler ve haks›z suçlamalar, içinde bulundu¤u
ruh halini göstermesi bak›m›ndan hazin bir ibret örne¤idir.

Siyasi nezaket, üslup seviyesi ve argo merak› konular›nda
kronik sorunlar› olan Baflbakan’›n, bu bahiste siyasi hayat›m›z
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için olumlu bir örnek oluflturmad›¤›, kendisinin dahi inkâr ede-
meyece¤i bir gerçektir.

Biz bu alanda kendisiyle rekabet edemeyiz, böyle bir düze-
ye inmeyi de kendimize yak›flt›ramay›z.

Bizim yegâne temennimiz, sorunlar›n›n derinleflti¤i ve akut
hale geldi¤i anlafl›lan Baflbakan’›n biran önce hezeyanlardan
kurtularak salaha kavuflmas›d›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’nin karfl›s›ndaki terör ve etnik bölücülük sorunu

çok ciddidir ve her gün vahim boyutlar kazanmakta ve a¤›rlafl-
maktad›r.

Bu konunun milli bir beka meselesi olarak görülüp, parti-
ler üstü bir anlay›flla ele al›nmas› ve bununla mücadele için mil-
li bir seferberlik bafllat›lmas› mutlak bir zorunluluktur.

Ancak, bunun için görev ve sorumlulu¤unun bilinci içinde
olmas› gereken makam Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir.

Suçlular›n telafl› içinde ç›k›fl yolunu baflkalar›n› karalamak-
ta gören AKP hükümetinin bu idrak noktas›na biran önce gel-
mesi kendileri için kaçamayacaklar› bir mecburiyettir.

Baflbakan Erdo¤an laf ebeli¤ini art›k terk etmeli ve kendi-
sine bir çeki düzen vermelidir.

Terör üzerinden neyin siyaseti yap›lacakt›r? Türkiye elden
gittikten sonra siyaset mi kalacakt›r ki, bundan rant sa¤lamak
düflünülebilecektir?

Bu bak›mdan, Baflbakan Erdo¤an kendisine Anayasal gö-
revlerinin hat›rlat›lmas›n› terör üzerinden siyasi istismar diye
suçlamaktan medet ummay› art›k b›rakmal›d›r.
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Say›n Baflbakan’a buradan Türk milleti ad›na sormak iste-
riz:

Siz önce nas›l bir Türkiye istedi¤inizi, nas›l bir muhalefet ve
kamuoyu özlemi içinde oldu¤unuzu, neyin peflinde kofltu¤unu-
zu dürüstçe ortaya ç›k›p bir anlat›n.

Türkiye yanarken muhalefet konuflmayacak; hükümetin
“mahrem ve mu¤lâk” bahanelerini muteber sayacak, bas›n su-
sacak, hükümet kaynaklar›n›n yönlendirmelerine biat edecek
ve kamuoyu da kaderci bir anlay›flla bunlar› sineye çekecek ve
içi rahat edecektir.

Say›n Baflbakan siz böyle bir Türkiye mi istiyorsunuz?
Sizin hayalinizdeki Türkiye’de etnik bölücüler hain tahrik-

lerini sürdürecek, PKK’n›n bez parçalar› ve ‹mral› canisinin
posterleri alt›nda yap›lan sözde bar›fl mitinglerinde devlete
meydan okunacak, güvenlik güçlerine tafl ve sopalarla sald›r›-
lacak ve siz de bunlar› demokrasinin gere¤i olarak görüp ses ç›-
karmayacaks›n›z.

Buna karfl›l›k Türk bayraklar›yla terörü lanetleme mitingle-
rini toplumsal huzuru bozucu tahrikler olarak göreceksiniz ve
flehit cenazelerinden sonra bu hakl› tepkilerden de rahats›zl›k
duyacaks›n›z.

Muhalefet de bütün bunlar karfl›s›nda sessiz ve suskun ka-
lacak ve sahneledi¤iniz bu orta oyununun seyircisi olacakt›r.

Muhalefeti sindirmeye, bas›n› susturmaya çal›flmak ancak
demokrasiden nasibini almam›fl diktatörlük heveslilerinin harc›-
d›r.
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Buradan aç›kça ilan ediyorum:
Muhalefeti terör üzerinden siyaset ve sokak tahrikçili¤i

yapmakla suçlamaya yeltenen Baflbakan çok iyi bilmelidir ki
ateflle oynayan bizzat kendisidir.

Bu hayas›z suçlamay› fliddetle reddediyor ve siyasi kundak-
ç›l›k yapan sahibine aynen iade ediyoruz.

Türkiye’nin milli de¤erleri konusundaki sicilleri flaibeli olan-
lar›n, milli birlik ve toplumsal huzur konular›nda vaaz vermeye
haklar› yoktur.

Türklük de¤erlerine hakareti suç olmaktan ç›kartmak için
Ceza Kanunu’nun 301. maddesini de¤ifltirmeye haz›rlananla-
r›n, milliyetçilik, vatan sevgisi ve milli de¤erlere sayg› iddias›n-
da bulunmalar› bir flaka olarak kalmaya mahkûmdur.

Kucaklay›c› milliyetçilik anlay›fllar›, ihanet odaklar›na kucak
açmak olanlar›n bizimle milliyetçilik tart›flmas›na girmeleri bir
tarafa, milliyetçilik sözünü a¤›zlar›na alamaya dahi haklar› yok-
tur.

Bu gafleti içine sindirebilenleri demokrasiyi içine sindirme-
leri de esasen mümkün de¤ildir.

Kimin terör örgütünün ekme¤ine ya¤ sürdü¤ü, etnik bölü-
cülü¤ün emellerine kimin hizmet etti¤i ve kimin teröre teslim
oldu¤u ortadad›r.

Bu bak›mdan Türkiye’yi bir çat›flma ortam›na sürükleyecek
ve atefle atacak olan, Baflbakan’›n temsil etti¤i bu kafa yap›s›-
d›r.

Baflbakan Erdo¤an bizlere yöneltti¤i temelsiz ve maksatl›
suçlamalarla, asl›nda bilinçalt›nda kendisini tarif etmekte ve gü-
nah ç›karmaya çal›flmaktad›r.
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Ancak bunun için çok uzun sürecek bir vicdan›n› temizle-
me dönemine ihtiyac› olaca¤› da aç›kt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Son dönemde yaflanan baz› geliflmeler, merkezinde

PKK’n›n siyasallaflmas›n›n bulundu¤u bir senaryonun Türki-
ye’nin karfl›s›na ç›kar›lmas› çabalar›nda ileri bir aflamaya gelin-
di¤ini göstermektedir.

Etnik bölücülü¤ün, uluslararas› boyutlar› da olan siyasi bir
sorun olarak zemin kazanmas›n› amaçlayan bu senaryonun ha-
yata geçirilmesi için Türkiye’de siyasi ve toplumsal altyap›n›n
haz›rlanmas› niyetleri giderek daha belirgin hale gelmektedir.

PKK güdümünde haz›rlanan “demokratik özerklik projele-
ri”, terör örgütü ile siyasi pazarl›k yap›larak silah b›rakmas›n›
sa¤lamak için arabuluculuk önerileri ve toplumsal bar›fl model-
leri üzerinde birlikte çal›flma ça¤r›lar›, bölücü mihraklar›n böy-
le bir süreci harekete geçirme çabalar›d›r.

Amerika Birleflik Devletlerinin bu senaryoyu destekledi¤i
ve Barzani üzerindeki etkisini kullanarak bunun hayata geçiril-
mesinin d›fl flartlar›n›n haz›rlanmas›na katk›da bulunaca¤› anla-
fl›lmaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n son Beyaz Saray ziyaretinde Baflkan
Bush’la bafl bafla yapt›¤› ve tutanak tutulup tutulmad›¤› bile
aç›klanmayan özel görüflmede bu konunun ele al›n›p al›nmad›-
¤› zaman içinde ortaya ç›kacakt›r.

Bu senaryonun Kuzey Irak’ta yuvalanan terör örgütünün
gerçek anlamda tasfiye edilmeyip, belirli s›n›rlar içinde kontrol
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alt›nda tutulmas› karfl›l›¤›nda silah b›rakmalar› için Türkiye’de
siyasi bir süreç bafllat›lmas› pazarl›¤›na dayand›r›ld›¤› tahmin
edilmektedir.

Bu denklemin d›fl boyutunda ise, Barzani’nin bu sürece
yard›mc› olmas› karfl›l›¤›nda Türkiye’nin “Kürt bölgesel yöneti-
mine” siyasi aç›l›mlarda bulunmas›n›n öngörüldü¤ü anlafl›lmak-
tad›r.

Irak’taki PKK mevcudiyetinin tasfiye edilmesinin asgari
flartlar›n›n; yönetici kadrosunun yakalanarak Türkiye’ye veril-
mesi, Türk uyruklu silahl› militanlar›n teslim olmas›n›n sa¤lan-
mas›, Türk vatandafl› olmayan militanlar›n Irak d›fl›na ç›kar›l-
mas› ve PKK kamplar›n›n da¤›t›lmas› oldu¤u ortadad›r.

Bugüne kadar bu yönde herhangi bir ad›m at›lmam›fl, sa-
dece terör unsurlar›n›n peflmergelerin yak›n kontrolünde bu-
lunduklar› yerlerde kalmalar›n› sa¤layacak baz› göstermelik ted-
birler al›nm›flt›r.

ABD’nin ve Barzani’nin PKK teröristlerini bulunduklar›
yerlerden güç kullanarak ç›karmaya niyeti olmad›¤› görülmek-
tedir.

Bu militanlar›n Kuzey Irak’› kendi r›zalar›yla terk etmeleri-
ni sa¤layacak ortam ve flartlar›n haz›rlanmas› Türkiye’den bek-
lenmektedir.

Bunun ilk ad›m› da eve dönüfl, topluma kazand›rma veya
hangi ad alt›nda olursa olsun bunlar›n affedilmelerini sa¤laya-
cak siyasi bir düzenleme yap›lmas› olacakt›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n teröristleri da¤dan flehre ve siyasete
davet ça¤r›lar› bu kapsamda özel bir önem ve anlam kazan-
maktad›r.
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Say›n Baflbakan’›n “demokratik siyasetin çare arama, hak
arama kap›s› olarak aç›k tutulmas› gerekti¤i” ve “herkesin eli-
ni tafl›n alt›na koyma zaman›n›n geldi¤i” beyanlar›, ayn› flekil-
de bu kapsamda de¤erlendirilmelidir.

Burada bir nokta üzerinde çok iyi düflünülmelidir:
Siyasal platformda yar›fla girecek olan sivil maskeli bölücü-

ler demokratik siyaseti hangi konularda hak arama kap›s› ola-
rak kullanacaklard›r?

Bunun cevab›n›n, PKK’n›n siyasi talepleri ve eylem plan›
oldu¤u gün gibi ortadad›r.

AKP hükümeti iflte bu noktada PKK’n›n bölücü amaçlar›-
n›n siyaset yoluyla gerçekleflmesi konusunda vadeli bir siyasi
çözüm ümidi vermektedir.

Hükümetin yeni bir aç›l›m süreci haz›rl›¤› içinde oldu¤u yo-
lundaki haberler son dönemde yo¤unluk kazanm›flt›r.

Ekonomik, sosyal ve psikolojik unsurlar›n yan› s›ra siyasi
boyutu da olaca¤› anlafl›lan bu demokratik siyasi aç›l›m›n içeri-
¤i yak›nda görülecektir.

Baflbakan Erdo¤an’›n AKP’nin K›z›lcahamam toplant›s›n-
da dile getirdi¤i “izledikleri strateji gere¤i mahrem tutulmas› ge-
reken konular” aras›nda bu paketin de bulunup bulunmad›¤›
herkes için merak konusudur.

Say›n Baflbakan’›n bunlar› “mahrem” kapsam›ndan ç›kar-
mamas› halinde AKP’nin bu konudaki somut düflüncelerini bu
aflamada bilmemiz elbette mümkün de¤ildir.

Ancak, Avrupa Birli¤i’nin bu konudaki dayatmalar›n›n bu-
rada referans olarak al›nmas›n›n öngörüldü¤ü akla gelmekte-
dir.
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Türkiye’de zorla milli az›nl›k yaratmak için misyonerlik ya-
pan Avrupa Birli¤i’nin bu konudaki talepleri ve çözüm önerile-
ri 6 Kas›m 2007 tarihli Türkiye ‹lerleme Raporu’nda aç›kça or-
taya konulmufltur.

AB, 1923 Lozan Antlaflmas›’nda kabul edilen Rum, Erme-
ni ve Yahudi gayrimüslim az›nl›klar›n d›fl›nda Türkiye’de az›n-
l›k oldu¤u iddias›n› tekrarlam›flt›r.

Bu kapsamda Türkiye’nin etkin kökeni, dini ve dili teme-
linde baz› Türk vatandafllar›na spesifik haklar tan›mas›n› iste-
mifltir. Etnik temelde tan›nacak bu haklar›n amac› da bu Türk
vatandafllar›n›n kimliklerini korumas› olarak belirlenmifltir.

Türkiye’de zorla milli az›nl›k yarat›lmas› ve bunlara hukuki
statü kazand›r›lmas›n› amaçlayan AB’nin bu konudaki talepleri
flunlar olmufltur:

AB, Türkiye’nin kültürel haklar konusundaki Birleflmifl Mil-
letler Sözleflmelerine koydu¤u çekinceleri kald›rmas› talebini
tekrarlam›flt›r.

Türkiye sözkonusu sözleflmeleri imzalarken “Anayasa’n›n
3. ve 42. maddeleri uyar›nca Türkiye’de resmi dilin Türkçe ol-
du¤unu ve Türkçe’den baflka dillerin e¤itim kurumlar›nda Türk
vatandafllar›na anadil olarak okutulamayaca¤›n›” kayda geçir-
mifltir.

AB bundan rahats›zd›r.
AKP’nin haz›rlatt›¤› son Anayasa de¤iflikli¤i çal›flmas›nda

Anayasa’n›n 42. maddesinin bu talep do¤rultusunda de¤ifltiril-
mesi öngörülmektedir.
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AKP, böylece AB’nin bu dayatmas›n› karfl›lamak için ön

haz›rl›k yapm›fl bulunmaktad›r.

Yerel TV kanallar›nda Kürtçe yay›nlara süre k›s›tlamas› ge-
tirilmesi, Türkçe tercüme veya altyaz› flart› aranmas› ve Kürtçe

e¤itim programlar›na izin verilmemesi flikayet ve elefltiri konu-
su olarak 2007 Raporunda da Türkiye’nin önüne getirilmifltir.

Kürtçe’nin Türk e¤itim sistemi al›nmas› AB’nin di¤er bir

talebidir.

Türk e¤itim sisteminde anadili Türkçe olmayan çocuklar›n

anadillerini ö¤renme imkânlar› bulunmad›¤›, Kürtçe özel kurs-
lar›n da 2004’de kapand›¤› belirtilen raporda, bu durumda

devlet okullar›nda Kürtçe e¤itimin müfredata al›nmas› isten-
mektedir.

AB, bunun da ötesinde Kürtçe’nin siyasi hayatta, parti fa-
aliyetlerinde kullan›lmas›na izin verilmesini, ayr›ca çok dilli ka-
mu ve belediye hizmeti verilmesi önündeki engellerin kald›r›l-
mas›n› talep etmektedir.

AB’nin bu talebinin amac› Türkçe konuflmayan vatandafl-
lar›n›n kamu sektöründe istihdam›n›n ve Kürtçenin kamu sek-
töründe resmi dil gibi muamele görmesinin önünün aç›lmas›-
d›r.

Bu hususlar›n, farkl› etnik kimliklere milli az›nl›k say›larak

siyasi ve hukuki statü kazand›r›lmas› ve bunun Anayasal güven-
ceye ba¤lanmas› kapsam›nda PKK’n›n ilk planda at›lmas›n› is-
tedi¤i ad›mlar oldu¤u bilinmektedir.
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‹lk aflamada bunlar sa¤land›ktan sonra, etnik bölücülerin
milli devlet ve üniter yap›y› y›karak yeni bir ortakl›k devleti ku-
rulmas›na yönelik di¤er taleplerine s›ra gelecektir.

Türkiye’de eyaletler sistemine geçilmesine s›cak bakan ve
zaman zaman bu konuyu gündeme getiren Baflbakan Erdo-
¤an’›n siyasi sicili, etnik bölücüleri bu süreçte cesaretlendirecek
en büyük güç kayna¤› olacakt›r.

AKP hükümetinin yak›nda bafllataca¤›n› aç›klad›¤› yeni
Anayasa haz›rlanmas› sürecinde, bu taleplerinin bir k›sm›n›n
karfl›lanmas› için uygun bir vesile olarak görüldü¤ü anlafl›lmak-
tad›r.

Hükümet yetkililerinin baz› beyanlar›, yeni Anayasa süreci
ile siyasi aç›l›m sürecinin birlikte ilerletilmesinin düflünüldü¤ünü
göstermektedir.

De¤erli Milletvekilleri
Türkiye’nin önüne getirilmek istenen siyasi senaryonun d›fl

boyutunun, kuzey Irak’taki siyasi oluflumun Türkiye taraf›ndan
resmi muhatap al›nmas› ve bu yap›lanma ile iliflki kurulmas›
olaca¤›na dair belirtiler giderek artmaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an ve hükümetinin geçmiflte bu yönde
ad›mlar atmaya haz›rland›¤›, ancak kamuoyu tepkisiyle geri çe-
kildi¤i hat›rlanacakt›r.

Ancak, hükümetin PKK’y› tecrit etmek ve Türkiye’de etnik
bölücülük gündemi do¤rultusunda bafllat›lacak siyasi sürece
destek vermek flart›yla, flimdi bu yönde harekete geçmeye ha-
z›rland›¤› görülmektedir.
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Türkiye’nin kuzey Irak’taki siyasi oluflumu resmi muhatap

almas› ve iliflki kurmas› flu sonuçlar› do¤uracakt›r:

Devletleflme yolunda büyük mesafe kateden Barzani’nin si-
yasi meflruiyet eksi¤i tamamlanacakt›r.

Erbil yönetimine siyasi meflruiyet kazand›racak bu ad›m si-
yasi ve hukuki tan›ma sürecini bafllatacakt›r. Türkiye’nin kuzey

Irak’taki fiili oluflumu, hukuki planda siyasi bir varl›k olarak ta-
n›mas› halinde, ba¤›ms›z devlet olma yolu sonuna kadar aç›l-
m›fl olacakt›r.

Türkmenleri yok etmek ve Kerkük’ü ele geçirmek için Bar-
zani’ye ruhsat verilmifl olacakt›r.

Türkiye’deki ayr›l›kç› terör sorununun kuzey Irak modeli

esas al›narak siyasi çözüme kavuflturulmas› için misyonerlik ya-
pan Barzani, bu yönde daha da cesaretlendirilecektir.

Kuzey Irak’a özenen içimizdeki bölücü hainler yeni bir ümit

ve cesaret kazanacakt›r.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m
Türkiye de böyle bir bölünme ve ayr›flma sürecinin baflla-

t›lmas›n›n toplumsal gerginlik dinamiklerini harekete geçirme-
si kaç›n›lmazd›r.

Muhalefeti toplumsal çat›flma tahrikçili¤i yaparak ateflle

oynamakla suçlayan Baflbakan’›n, böyle bir yola girilmesinin

siyasi ve toplumsal huzur aç›s›ndan do¤uraca¤› sonuçlar› çok

iyi düflünmesini tavsiye ederim.
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Türkiye’yi atefle atacak olan, etnik tahriklerin AKP’nin hi-
mayesinde sürmesi ve hükümetin bu hain emellerin siyasi yol-
lardan sonuca ulaflmas›na hizmet edecek olmas›d›r.

Baflta Baflbakan Erdo¤an olmak üzere herkes bu konuda
kimden yana oldu¤unu art›k belirlemek zorundad›r.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milliyetçileri, Baflbakan’a
ve temsil etti¤i zihniyete ra¤men, Türkiye’nin milli birli¤ini ve
bin y›ll›k kardefllik hukukunu korumak için üzerine düfleni so-
nuna kadar yapmaya kararl›d›r.

Ancak, Türkiye’nin varl›¤›na kastetmek isteyenler, Türk
milletinin gelecek ümidini karatmak için yola ç›kanlar çok iyi
bilmelidir ki, hain emellerinin Anadolu topraklar›nda gerçeklefl-
ti¤ini görmek kendilerine nasip olmayacakt›r.

Bu vatan sokakta bulunmam›fl, Türkiye Cumhuriyeti devle-
ti ve Türk milli kimli¤i kolay kazan›lmam›flt›r.

Tarihin hiçbir döneminde, Türkiye’ye ihanet cezas›z kal-
mam›flt›r. 

Bunu herkes hat›rlamal› ve ateflle oynamamal›d›r.
Bizim flimdilik söyleyece¤imiz budur.
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yor, sevgi ve sayg›lar›m›

sunuyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.

A¤›r gerginlik ve bunal›mlar›n yafland›¤› bir kargafla döne-
mi olarak hat›rlanacak 2007 y›l›n›n sonuna gelinmektedir.

Rejim bunal›m›na dönüflmenin efli¤ine gelinen siyasi kriz-
ler; her alanda kök salan cepheleflmeler; giderek derinleflen

ekonomik ve sosyal sorunlar; t›rmanan bölücü terör ve etnik

tahrikler 2007 y›l›nda yaflanan krizler sarmal›n›n hasar bilân-
çosunu oluflturmufltur.

• Siyaset kurumunun maksatl› bir flekilde darbo¤aza sokul-
mas› sonucu Türkiye erken seçime gitmifl, 22 Temmuz

2007’de yap›lan seçimlerde yeni bir siyasi tablo ortaya ç›km›fl-
t›r.

•Seçim sonras› Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçen dö-
nemden kalan sanc›l› siyasi sorunlar› sonuçland›rm›fl; bu çerçe-
vede 11. Cumhurbaflkan›n› seçmifl ve Cumhurbaflkanl›¤› seçim
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sürecine iliflkin Anayasa de¤iflikli¤ini yaparak bu konudaki re-
ferandumu gerçeklefltirmifltir.

• 2007 y›l›nda kanl› terör büyük bir t›rman›fl göstermifl ve
may›n ve patlay›c›larla gerçeklefltirilen hain eylemler toplu sal-
d›r›lara dönüflmüfltür.

• Özellikle seçim öncesi dönemde terörle mücadelede bü-
yük bir acz ve zafiyet sergileyen AKP, t›rmanan terörün Türk
toplumunda yaratt›¤› hakl› tepki ve öfke karfl›s›nda nihayet ha-
rekete geçmek zorunda kalm›flt›r.

• Kuzey Irak’a askeri müdahaleye karfl› adeta bir direnifl
cephesi oluflturan hükümet, s›n›rötesi operasyon tezkeresini
Meclis’e getirmifl ve 17 Ekim 2007’de bu konuda izin ve yetki
alm›flt›r.

• Bu yetki, bugüne kadar, s›n›rlar›m›z içindeki atefl destek
vas›talar›n›n s›n›rl› topçu at›fllar› ve PKK hedeflerine yönelik
hava harekat› fleklinde kullan›lm›flt›r.

• 2007 y›l›n›n son çeyre¤inde PKK’n›n siyasallaflma stra-
tejisinde kayda de¤er bir mesafe al›nm›flt›r.

• Bu dönem, Türkiye’nin bölünme reçetelerinin alenen
tart›fl›lmas›na sahne olmufltur.

• Etnik bölücülü¤ün siyasi amaçlar›n›n siyasi yollarla haya-
ta geçirilmesi ümit ve beklentileri yeflertilmifltir.

• Teröristlere siyasi mütareke ça¤r›lar› ve siyasi af tart›flma-
lar› bizzat Say›n Baflbakan taraf›ndan gündeme tafl›nm›flt›r.

2007 y›l›n›n bu son grup toplant›m›zda, geçmifl dönemin
k›sa bir de¤erlendirmesini yapmak ve önümüzdeki döneme ilifl-
kin görüfl ve düflüncelerimizi sizlerle paylaflmak istiyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
60. Hükümet Program› müzakerelerinde de belirtti¤imiz

gibi Milliyetçi Hareket Partisi, bu çalkant›l› dönemde bütün ka-
demeleriyle ilkeli, seviyeli, dürüst ve sorumlu bir siyaset ve mu-
halefet anlay›fl› sergilemifltir.

Siyasi ve toplumsal bünyemizin krizlere, kavga ve cephe si-
yasetine tahammülü olmad›¤›n›n bilinci içinde, k›s›r çekiflmele-
rin, zorlama buhranlar›n ve gerginliklerin taraf› olmam›fl, de-
mokratik meflruiyet ve siyasi sorumluluk anlay›fl›n›n rehberli-
¤inde temel sorunlara afl›lmas›na yap›c› katk›da bulunma dü-
flüncesiyle hareket etmifltir.

Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde ve referandum sürecinde
izledi¤imiz tutarl› siyasi çizgi ve etnik tahrikler karfl›s›nda Türki-
ye’nin milli birli¤ine sahip ç›kmak için sergiledi¤imiz sa¤duyu
siyaseti, bunun bafll›ca tezahürleri olmufltur.

Türkiye’nin yeni siyasi belirsizlik ve krizlere sürüklenme-
mesi için sorumluluk çizgisinden ayr›lmayan Milliyetçi Hareket,
AKP’nin sürekli ma¤dur ve mazlum rolü oynayarak, bahane ve
mazeret üretme kolayc›l›¤›n›n önüne geçmifltir.

Bunun sonucu, AKP Türkiye’nin gerçek sorunlar› ve ikti-
dar sorumlulu¤uyla yüzleflmek durumunda kalm›flt›r.

Böylece, Türk milletinin AKP’yi gerçek kimli¤i, ülkeyi yö-
netme iradesi ve kabiliyetiyle yak›ndan görmesi ve tan›mas›n›n
yolu da aç›lm›flt›r.

• 22 Temmuz seçimleri sonras›, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin 23. Döneminin Birinci Yasama Y›l› Cumhurbaflka-
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n› seçimi, yeni hükümetin kurulmas› ve Meclis Baflkanl›k Diva-
n›’n›n oluflmas›yla geçmifltir.

Gerçek anlamda yasama faaliyetlerine 1 Ekim 2007’de
bafllayan ‹kinci Yasama Y›l›yla geçilmifltir.

Bu dönemin önemli bir bölümünde 2008 y›l› bütçe kanu-
nu ele al›nm›flt›r.

• Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu, 1 Ekim-14 Ara-
l›k 2007 tarihleri aras›ndaki Meclis çal›flmalar›na çok faal bi-
çimde kat›lm›fl ve Türkiye’nin her alandaki sorunlar› ve s›k›nt›-
lar› hakk›nda somut görüfl ve öneriler ortaya koymufltur.

• Bütçe çal›flmalar›nda, gerek Plan ve Bütçe Komisyonun-
da gerekse de Genel Kurul’da en yo¤un, yap›c› ve etkili kat›l›m
ve katk›y› Milliyetçi Hareket Partisi Grubu sa¤lam›flt›r.

• Bu k›sa dönemde MHP milletvekilleri 11 kanun teklifin-
de bulunmufl, 224 sözlü ve yaz›l› soru önergesi vermifl, kanun
tasar› ve teklifleri üzerinde ve gündem d›fl› 62 konuflma yap-
m›flt›r.

• Bütçe görüflmelerinde 58 milletvekili arkadafl›m›z söz al-
m›fl ve 131 temel konuda somut öneride bulunmufllard›r.

• Meclis Grubumuzun Parlamento çal›flmalar›nda ortaya
koydu¤u bu üstün baflar› ve sergiledi¤i ciddi ve a¤›rbafll› tutum,
her yönüyle takdire flayand›r.

Bu bak›mdan, bütün milletvekili arkadafllar›m› tebrik ediyor
ve flükranlar›m› sunuyorum.

Bu yöndeki baflar›l› çal›flmalar›n›n önümüzdeki dönemde
de ayn› flekilde sürece¤ine olan inanc›m› bu vesileyle belirtmek
istiyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,

Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi a¤›r sorunlarla yüklü bir
siyasi gündem beklemektedir.

• Yeni Anayasa haz›rlanmas› süreci, Sosyal Güvenlik Ka-
nunu gibi toplumun genifl kesimlerini do¤rudan etkileyecek ya-
sal düzenlemeler ve Avrupa Birli¤i dayatma yasalar› 2008 y›-
l›nda Meclis gündemini belirleyici hususlar olacakt›r.

• Bunun yan› s›ra, etnik bölünmeyi amaçlayan kanl› terör,
siyasi ayr›l›kç›l›k ve etnik tahrikler önümüzdeki dönemde Tür-
kiye’nin en önemli sorunu olma niteli¤ini koruyacakt›r.

• Irak’taki geliflmelerin izleyece¤i seyir, Kerkük’ün ak›beti
ve Türkmenlerin durumu, ABD’nin ‹ran’a yönelik politikalar›,
Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›ndaki hastal›kl› bir yap›ya dönü-
flen iliflkilerde ve K›br›s konusunda yaflanacak geliflmeler, d›fl
politika gündemimizdeki merkezi konumunu sürdürecektir.

• Son olarak, ortak milli ve manevi de¤erlerimiz etraf›nda
bir çat›flma ve kutuplaflma arac› haline getirilen toplumsal hu-
zursuzluk konular› yeni bir tart›flma zemininde Türkiye’nin
önüne gelecektir.

‹ç ve d›fl güvenlik tehditlerinin a¤›rlaflmas›; milli birli¤imizin
siyasi, sosyal ve kültürel temellerinin iç siyaset malzemesi ola-
rak istismar edilmesi; Türkiye’nin milli de¤erleriyle oynamay›
amaçlayan düflüncelerin hayata geçirilmeye çal›fl›lmas› ve d›fl
politikadaki milli ç›karlar›m›z›n ucuz pazarl›klar›n arac› haline
getirilmesi, çok tehlikeli sonuçlar› olacak yeni gerginliklere ze-
min haz›rlayacakt›r.
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Türkiye’nin böyle bir ç›kmaza sürüklenmesinin önüne geç-
mede en büyük görev ve sorumluluk, iktidardaki Adalet ve Kal-
k›nma Partisinin omuzlar›ndad›r.

Ancak, 22 Temmuz seçimleri sonras› dönemde AKP’nin
ortaya koydu¤u siyasi yaklafl›m, bu konuda iyimser olmaya yer
b›rakmamaktad›r.

Son befl ay içinde yaflanan geliflmeler AKP’nin geçmiflten
ve hatalardan ders almad›¤›n›, Meclis’teki say›sal ço¤unlu¤una
dayanarak her istedi¤ini yapabilece¤i pervas›zl›¤› içinde hare-
ket etti¤ini göstermifltir.

Milli iradeyi ço¤unlu¤un bask› ve tahakküm arac› olarak
gören AKP’nin bu sakat yaklafl›m›n›n sürmesinin, Türkiye’yi
çok ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya b›rakaca¤› ortadad›r.

Bunun ilk tezahürleri de yeni Anayasa haz›rlanmas› süre-
cinde yaflanacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye, kanl› terörle mücadele ve etnik bölücülük konula-

r›nda çok nazik bir döneme girmifltir.
Kuzey Irak’tan kaynaklanan terör tehdidi karfl›s›nda hükü-

metin bugüne kadar izledi¤i yaklafl›m birçok yönüyle endifle ve-
rici bir seyir izlemifltir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17 Ekim 2007’de s›n›rö-
tesi operasyon yetkisi vermesini izleyen dönemde, AKP hükü-
meti terörle mücadele konusunda inand›r›c› ve etkili bir cayd›-
r›c›l›k stratejisi ortaya koyamam›flt›r.
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• Böyle bir strateji için gerekli olan ekonomik yapt›r›mlar
hayata geçirilememifltir.

Terör örgütünün ekonomik ve ticari ç›kar ve faaliyetlerini
hedef alan baz› tedbirlerin uygulanmas›na baflland›¤› aç›klan-
mas›na ra¤men, bunlar›n ne oldu¤u Türk milletinden gizlen-
mifltir.

• Bu tedbirlerin neler oldu¤unu terör örgütünün bildi¤ini
söyleyen hükümet yetkilileri, bunlar›n Türk milleti taraf›ndan
da bilinmesinde ne sak›nca oldu¤unu hala izah edememifltir.

• Sadece bu garabet bile, AKP hükümetinin yetersiz ve et-
kisiz baz› önlemlerle konuyu geçifltirmek istedi¤ini ve asl›nda
bu konuda gerekli siyasi iradeye sahip olmad›¤› gerçe¤ini göz-
lerden kaç›rmay› amaçlad›¤›n› ortaya koymaya yeterlidir.

• Siyasi ve diplomatik alanda yürütülen faaliyetlerin somut
olarak ne sa¤lad›¤› da çok mu¤lak ve tart›flmal›d›r.

• Bu faaliyetlerin uluslararas› kamuoyunda Türkiye’nin
hakl›l›¤›n›n anlafl›lmas› amac›na yönelik oldu¤unu söyleyen hü-
kümet, burada da büyük bir çeliflki içindedir.

• Bu noktada cevab› aranmas› gereken soru, madem hak-
l›l›¤›m›z›n anlafl›lmas› için bu faaliyetler gerekliydi de, son befl
y›ld›r iktidarda olan AKP neden bu süreyi bofla geçirmifl ve
hakl›l›¤›m›z› dünyaya anlatmak için çaba harcamam›flt›r?

• Türk Silahl› Kuvvetlerinin 16 ve 22 Aral›k 2007 tarihle-
rinde Kuzey Irak’taki nokta hedeflerine yönelik hava harekat›,
AKP’nin bu konudaki suskunlu¤u karfl›s›nda tepki duyan aziz
milletimizin yüre¤ine su serpmifltir.
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• Bu harekat› baflar›yla gerçeklefltiren kahraman silahl›
kuvvetlerimizin komuta kademesine ve operasyona kat›lan tüm
mensuplar›na bu vesileyle takdir ve flükran duygular›m›z› dile
getirmek isterim.

• Türk silahl› kuvvetlerinin sahip oldu¤u üstün yetenekleri
bir kere daha gözler önüne seren bu askeri operasyonun yeter-
li olup olmayaca¤› tart›flmalar› yersiz ve gereksizdir.

• Kuzey Irak’taki PKK mevcudiyetinin en ince ayr›nt›s›na
kadar gözetlendi¤inin en üst askeri düzeyde aç›klanmas› karfl›-
s›nda, bundan sonra terör örgütüne göz açt›r›lmayaca¤› Türk
milletinin ortak beklentisidir.

• AKP hükümetinin Kuzey ›rak’ta yuvalanm›fl PKK mevcu-
diyetini gerçek anlamda tasfiye etmeye niyeti ve iradesi olup
olmad›¤› yönündeki tereddütler, önümüzdeki dönemde bu ko-
nuda izleyece¤i siyaset ›fl›¤›nda somut olarak anlafl›lacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Bu noktada, Türkiye’nin s›n›rl› hava operasyonuna ulusla-

raras› toplumun gösterdi¤i tepki üzerinde k›saca durmak istiyo-
rum.

Bu tepkiler kamuoyuna yans›t›ld›¤› flekilde tecelli etmemifl,
Türkiye’nin terörle meflru mücadelesi bile önyarg›l› ve maksat-
l› siyasi mülahazalar›n ipote¤i alt›na sokulmaya çal›fl›lm›flt›r.

• Avrupa Birli¤i Dönem Baflkan› Portekiz, bu konuda yap-
t›¤› aç›klamada “Türkiye’nin operasyonunun endifleyle karfl›-
land›¤›” bildirilmifl ve Türk makamlar› “Irak’›n toprak bütünlü-
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¤üne sayg›l› olmaya, bölge bar›fl› ve istikrar›na zarar verebile-
cek askeri ad›mlar atmaktan kaç›nmaya” davet edilmifltir.

• AB Komisyonu sözcüsünün yapt›¤› aç›klamada “ Türki-
ye’nin vatandafllar›n› koruma ihtiyac›n› anlad›klar›n›, ancak
orant›s›z askeri güç kullan›m›ndan kaç›n›lmas› ve insan hakla-
r›na sayg› gösterilmesi gerekti¤i vurgulanm›fl ve “AB’nin Tür-
kiye’yi sorunu diyalogla çizmeye teflvik etmeyi sürdürece¤i” ifa-
de edilmifltir.

• Almanya taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda da “Türk as-
keri operasyonunun dikkatle ve endifleyle izlendi¤i” belirtilmifl-
tir.

• Harekat s›ras›nda Erbil’de Barzani ile görüflen ‹ngiltere
D›fliflleri Bakan› “sorunun, içinde Kürt bölgesel yönetiminin de
yer alaca¤› üçlü bir mekanizma ve dialog yoluyla daha etkili bi-
çimde çözülece¤i” görüflünü dile getirmifltir.

• Hava harekat›na belirli bir askeri destek verdi¤i anlafl›lan
ABD’den ise çeliflkili ve tereddüt uyand›ran aç›klamalar gelmifl-
tir.

• ABD D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü “PKK’y› bitirecek eylem-
ler görmek istediklerini, ancak operasyonlarda Türkiye, ABD
ve Irak aras›nda en ileri derecede koordinasyon yap›lmas› ge-
rekti¤ini” söylemifl ve “Irak içine genifl çapl› bir kara operasyo-
nuna karfl› olduklar›n›” kayda geçirmifltir.

ABD sözcüsü, “bundan sonra s›ran›n Türkiye içinde siyasi
bir çözüme mi geldi¤i” sorusuna ise “bu konuda Türk hüküme-
tinin karar verece¤i” cevab›n› vermifltir. 
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• ABD D›fliflleri Bakanl›¤› terörle mücadele koordinatörü
ise yapt›¤› aç›klamada “Türkiye ve Kuzey Irak’taki PKK soru-
nunun sadece askeri tedbirlerle afl›lamayaca¤›n›, bu konuda si-
yasi çözümden yana olduklar›n›” ifade etmifltir.

• ABD Savunma Bakanl›¤› yetkilileri de “PKK sorununun
uzun vadeli çözümü için ABD’nin Türkiye’ye dan›flmanl›k yap-
t›¤›n›, bu mücadelede sadece askeri tedbirlerin yeterli olmaya-
ca¤›n›” söyleyerek, siyasi çözüme iflaret etmifltir.

Türkiye’nin hakl›l›¤›n›n tüm dünya taraf›ndan anlafl›ld›¤›n›
ve s›n›rötesi operasyon hakk›n›n genel kabul gördü¤ünü sürek-
li tekrarlayan hükümetin bu tepkilerin sat›r aralar›n› çok iyi an-
lamas›n› ve bundan gerekli sonuçlar› ç›karmas›n› tavsiye etmek
isterim.

De¤erli Milletvekilleri,
Bu kapsamda ilk önce Avrupa Birli¤inin samimiyetsiz tutu-

mu üzerinde k›saca durmak istiyorum.
Avrupa Birli¤i’nin PKK terörü ve etnik bölücülük konusun-

daki tutumu her yönüyle bir riyakarl›k örne¤i olmufltur.
• PKK’y› terör örgütü olarak kabul eden AB, bunun gerek-

lerini bugüne kadar yerine getirmekten ›srarla kaç›nm›flt›r.
• PKK’n›n kara para aklama kaynaklar› ve finansman alt

yap›s› AB ülkelerinde faaliyetlerini serbestçe sürdürmektedir.
• Terör örgütünün sözde siyasi kadrolar› AB ülkelerinde

koruma alt›na al›nm›flt›r.
• K›rm›z› bültenle aranan bu teröristler AB resmi makam-

lar›nca korunmakta ve meflru muhatap muamelesi görmekte-
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dir. Avrupa Parlamentosu terör ve bölücü faaliyetler için gü-
venli s›¤›nak haline gelmifltir.

• Baflta ROJ TV olmak üzere PKK’n›n yay›n organlar› AB
ülkelerinin deste¤i ve müsamahas›yla alenen melanet icra et-
mektedir.

• Bunun yan› s›ra, AB demokratikleflme ad› alt›nda
PKK’n›n siyasi taleplerinin sözcülü¤ünü ve savunuculu¤unu
yapmaktad›r.

• Türk vatandafllar›na etnik köken farkl›l›klar› temelinde
milli az›nl›k statüsü tan›nmas› ve siyasi-kültürel haklar verilme-
si dayatmalar› 2007 Türkiye ‹lerleme Raporu vesilesiyle Türki-
ye’nin karfl›s›na bir kere daha getirilmifltir.

• Türkiye’nin terörle mücadelesini kerhen anlay›flla karfl›la-
d›¤›n› söyleyen AB’nin, son Irak operasyonu endifleyle izledi¤i-
ni aç›klamas› ve diyalog ça¤r›s›nda bulunmas›, AB’nin Türki-
ye’ye bak›fl aç›s›n› ve de¤iflmeyen kafa yap›s›n› gösteren son
örnek olmufltur.

• Böyle bir denkleme hapsedilen Türkiye ile Avrupa Birli-
¤i iliflkilerinin gelece¤i olmad›¤› her geçen gün daha iyi anlafl›l-
maktad›r.

• Tam üyeli¤in nihai hedef olmaktan ç›kar›ld›¤› sanal mü-
zakere süreci, her iki taraf için de görüntüyü kurtarmak amac›-
na hizmet eden bir vas›ta olmaktan öte bir anlam tafl›mamak-
tad›r.

• Avrupa Birli¤i’nin Aral›k 2007 Portekiz zirvesinde orta-
ya koydu¤u tutum, iliflkilerin hastal›kl› yap›s›n›n kangrene dö-
nüfltü¤ünü göstermifltir.
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• K›br›s dayatmalar› nedeniyle t›kanan sürecin suni tenef-
füsle de canland›r›lamayacak flekilde bitkisel hayata girdi¤i zir-
ve kararlar›yla tescil edilmifltir.

• Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye biçti¤i konum AB’nin yö-
rüngesinde kalaca¤› bir taabiyet iliflkisidir. Bu bile bir dizi kabul
edilemez ön flarta ba¤lanm›flt›r.

• Türkiye’yi tam üye olarak içine sindiremeyece¤ini esasen
her vesileyle gösteren Avrupa Birli¤i, Lizbon zirvesinde Türki-
ye için “üyelik” ve “kat›l›m” gibi flekli at›flar› dahi karar metin-
lerinden ç›karm›fl ve bu suretle “esas ve flekil” aras›nda tutarl›
bir bütünlük sa¤lanm›flt›r.

• Bu gerçekler ortadayken AKP hükümetinin yeni AB
uyum paketleri haz›rl›¤› içinde olmas› ve Türklük de¤erlerine
hakaretin önünü açmak amac›yla 301. maddeyi de¤ifltirmek
için uygun zaman kollamas›, AKP’nin esiri oldu¤u teslimiyetin
derecesini göstermesi bak›m›ndan ibret ve esef vericidir.

De¤erli Milletvekilleri,
Terör ve etnik bölücülük konusunda üzerinde dikkatle du-

rulmas› gereken önemli bir husus da, ABD’nin bu konuda gi-
derek belirgin hale gelen tutumudur.

Kuzey Irak’taki PKK varl›¤› konusunda son befl y›l boyun-
ca sessiz ve hareketsiz kalan ABD, son dönemde Türkiye ile is-
tihbarat paylafl›m› konusunda iflbirli¤i içine girmifltir.

Ancak, bu deste¤in PKK’n›n Kuzey Irak’tan sökülüp at›l-
mas›nda yeterli olmayaca¤› aç›kt›r.
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ABD bunun için gerekli olan kara harekat›na karfl› oldu¤u-
nu her vesileyle dile getirmifl ve Türkiye ile iflbirli¤ini PKK’n›n
nokta hedeflerine hava harekat›yla s›n›rland›rm›flt›r.

Türkiye’ye bir taraftan böyle bir s›n›rl› destek veren, di¤er
bir ifadeyle Türkiye’nin kara unsurlar›n› da içeren genifl çapl›
bir askeri harekat›n›n önünü bafltan kesen ABD, öte yandan
sorunun çözümünü Türkiye içinde at›lacak siyasi ad›mlara yön-
lendirme çabas› içine girmifltir.

Bütün bunlar, Say›n Baflbakan’›n 5 Kas›m’da Baflbakan
Bush’la yapt›¤› görüflmede PKK sorununun geniflletilmifl bir
çerçevede ele al›nd›¤›n› ve siyasi çözüm boyutunu da içeren ge-
nel bir senaryo ve oyun plan› üzerinde görüfl birli¤ine var›ld›¤›-
n› göstermektedir.

Baflbakan Erdo¤an Beyaz Saray görüflmesi hakk›nda bu-
güne kadar sessizli¤ini korumufltur.

Ancak, son dönemde yaflanan baz› geliflmeler yeni ve teh-
likeli bir senaryonun sahneye konulmas› için son aflamaya ge-
lindi¤ini göstermektedir.

• Amerika Birleflik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi’nin
etnik kökene göre yapt›¤› davetlerde “Kürt sorunu” olarak ad-
land›r›lan etnik bölücülü¤e siyasi çözüm yollar›n›n masaya ya-
t›r›lmas› bir tesadüf say›lamayacakt›r.

• ABD D›fliflleri Bakanl›¤›na yak›n çevrelerin PKK’n›n siya-
si af yoluyla silahs›zland›r›lmas› ve Türk toplumuyla yeniden
bütünlefltirilmesi amac›yla kapsaml› raporlar haz›rlamalar› da
ayn› flekilde bir rastlant› olarak görülemeyecektir.
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• ABD resmi sözcülerinin Irak hava harekat› sonras› yap-
t›klar› aç›klamalar da, Türkiye’de siyasi süreçler bafllat›lmas›n›n
amaçland›¤›n› gösteren iflaretler olmufltur.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’nin karfl›s›na ç›kar›lmaya çal›fl›lan bu siyasi proje-

nin niteli¤i çok iyi anlafl›lmal› ve bunun ad› do¤ru konulmal›d›r.
Bu proje ABD ve AB’nin deste¤iyle ve Barzani’nin kat›l›-

m›yla yürütülecek bir AKP projesidir.
Terörle mücadele ile terörle müzakere aras›nda gidip gelen

ve konumunu belirlemeye çal›flan AKP, bugün bu projeyi ha-
yata geçirmek için gerekli flartlar› haz›rlama çabas› içine girmifl-
tir.

Say›n Baflbakan Erdo¤an;
• Etnik bölücüleri ve PKK’n›n siyasi taleplerinin Meclis’te-

ki sözcülerini siyasi ve hukuki koruma alt›na alm›flt›r.
• Terörle aras›na fleklen de olsa mesafe koyan etnik bölü-

cüleri bu konuda tafleron olarak kullanmak aray›fl›na h›z ver-
mifltir.

• Terörü bir vas›ta olarak görmeyen, ancak siyasi yollardan
Türkiye’yi etnik temelde bölmek isteyenlere makbul bölücüler
olarak meflruiyet kazand›racak flartlar› haz›rlama gayreti art›k
saklanamayacak hale gelmifltir.

• Ve nihayet, eli kanl› teröristlere af yolunu açma niyeti
aç›¤a ç›km›flt›r.
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Baflbakan’›n teröristleri da¤dan indirme plan›, bir siyasi af
projesidir.

Bu af projesi de, genifl kapsaml› bir siyasi senaryonun ilk
ad›m›d›r.

Say›n Baflbakan’›n bu konudaki tutars›z ve çeliflkili beyan-
lar›, siyasi af haz›rl›¤›n› saklamak telafl›ndan kaynaklanm›flt›r.

Teröristler için da¤dan flehirlere inip Ankara’da siyaset yo-
lunun aç›lmas›n›n ancak af yoluyla olaca¤›n› Say›n Baflbakan
da çok iyi bilmekte, ancak bunu kamuoyuna aç›kl›kla söyleme
cesaretini kendinde bulamamaktad›r.

Bu nedenle de sürekli bocalamakta, ifade de¤ifltirmekte ve
tevil aray›fllar›na yönelmektedir.

Bu konuda önce yeni bir yasal düzenleme yap›laca¤›n› söy-
leyen Baflbakan, tepkiler üzerine geri çekilmifl ve son olarak
Türk ceza Kanunu’nun etkin piflmanl›¤› düzenleyen 212. mad-
desine s›¤›nm›flt›r.

Bu konuda da zihni bulan›k olan Baflbakan Erdo¤an, terö-
ristlere af projesini mazur göstermek için, geçmifl dönemlerde
de benzer nitelikte yasalar›n ç›kar›ld›¤› savunmas›n›n arkas›na
gizlenmeye çal›flmaktad›r.

Geçmifl hükümetler döneminde böyle yasal düzenlemeler
yap›ld›¤› do¤rudur.

Ancak, Say›n Baflbakan burada iki noktay› unutmufl görün-
mektedir.

Bunlardan birincisi, sadece kendi döneminde, 2003 y›l›n-
da ç›kar›lan Topluma Kazand›rma Yasas› ile hapishanelerdeki
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terör suçundan tutuklu ve hükümlü olanlar›n serbest b›rak›larak
PKK da¤ kadrolar› eksi¤inin bu yolla tamamland›¤› gerçe¤idir.

Baflbakan’›n unuttu¤u ikinci husus ise, önceki hükümetler
döneminde ç›kar›lan yasalarda piflmanl›k hükmünün ve terör
örgütünü çökertecek bilgi verme flart›n›n bulundu¤u gerçe¤idir.

Bu hüküm ve flart Say›n Baflbakan’›n flimdi adres gösterdi-
¤i Türk Ceza Kanunu’nun 212. maddesinde de bulunmaktad›r.

Ancak, Say›n Baflbakan bunun yeterli olmad›¤›n› söyle-
mekte ve bu maddenin esnetilmesi ve geniflletilmesi gere¤in-
den bahsetmektedir.

Bunun anlam› çok aç›kt›r: Say›n Baflbakan teröristler için
piflmanl›k flart›n› ve örgüt hakk›nda bilgi verme zorunlulu¤unu
kald›rmay› amaçlamaktad›r.

Zira, etkin piflmanl›k hakk›ndan mevcut haliyle yararlan-
mak istemeyen teröristler için bunun cazip k›l›nmas›n›n yega-
ne yolu bu olacakt›r.

Eli kanl› terörist da¤dan inecek ve ben geldim diyerek hiç-
bir takibata maruz kalmadan Türk toplumunun içine kar›flacak-
t›r.

Üstelik kendisine ödül olarak maddi yard›m yap›lacak, ifl
bulunacak ve Ankara’da siyaset yapmas›n›n yolu aç›lacakt›r.

Say›n Baflbakan’›n süslü isimler alt›nda pazarlamaya çal›fl-
t›¤› projenin özü, anlam› ve sonucu budur.

fiimdi buradan Say›n Baflbakan’a seslenmek istiyorum:
Türk Ceza Kanunu’nun 212. maddesini nas›l esneteceksiniz,
nas›l geniflleteceksiniz?

Türk milletinin karfl›s›na dürüstçe ç›k›n ve bunu aç›klay›n!
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De¤erli Milletvekilleri,
Sahnelenmek istenen siyasi senaryonun teröristlere af pro-

jesinden oluflan bu ilk perdesi sonras›nda s›ran›n kimlik talep-
lerinin karfl›lanmas›na gelece¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu çerçevede; ilk önce Türk milleti yerine hukuki bir ba¤
olan vatandafll›kla s›n›rl› “Türkiyelilik” kavram›n›n Anayasa’da
ifadesini bulmas›na, Türk milli kimli¤inin yerini de vatandafll›k
ba¤›n›n almas›na çal›fl›lacakt›r.

Bunun yan› s›ra, Türkçe’den baflka dillerin anadil olarak
okutulmas›ndan bafllanarak, bu dillerin milli e¤itim sistemi içi-
ne al›nmas› için bir süreç bafllat›lacakt›r.

‹lk planda bu ad›mlar›n at›lmas›, etnik bölücülü¤ün siyasi ve
hukuki statü taleplerinin gündeme getirilmesinin alt yap›s›n›
oluflturacakt›r. 

AKP’nin inhisar›nda yürütülecek yeni Anayasa haz›rlama
sürecinin PKK’n›n bu siyasi taleplerinin karfl›lanmas› için bir
platform olarak kullan›lmas›n›n düflünüldü¤ü görülmektedir.

Hükümet yetkililerinin baz› beyanlar›, Anayasa süreci ile
etnik bölücülük gündemine iliflkin siyasi sürecin bir arada yürü-
tülece¤ine iflaret etmektedir.

Bu siyasi senaryonun Barzani ve Kuzey Irak boyutu konu-
sunda ise, Türkiye’nin flu yönde hareket etmesinin öngörüldü-
¤üne dair iflaretler bulunmaktad›r:

PKK’n›n tasfiye edilmeden sadece kontrol alt›nda tutulma-
s› karfl›l›¤›nda Türkiye Barzani yönetimiyle iliflkileri normallefl-
tirmek için yeni bir aç›l›m yapacak, bunun sonucu Ankara ile
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Erbil aras›nda yak›nlaflma süreci bafllat›lacak ve Kuzey Irak’ta-
ki otonom Kürt devleti yap›lanmas›na yeflil ›fl›k yak›lacakt›r.

Kerkük’ün ak›beti ise ileride ele al›nmak üzere flimdilik ge-
ri planda tutulacakt›r.

Say›n Baflbakan’›n girmeye haz›rland›¤› yol, Türkiye’nin
hayr›na bir yol de¤ildir.

Bugün PKK’n›n siyasallaflma hedefinde epey yol al›nd›¤›
bir vak›ad›r.

Teröre baflvurmayan etnik bölücülük taleplerini meflru si-
yasi amaç haline getirmenin siyasi ve hukuki sonucu, etnik bö-
lücü emeller beslemeyi ve bu zeminde siyaset yapmay› legal
hale getirmek olacakt›r.

Böyle bir sürece girilmesi halinde, PKK terör örgütü de, si-
yasi kimlikle legalleflme amac›na ulaflacakt›r.

AKP’nin milli de¤erlerle sorunlu bir zihniyetin temsilcisi ol-
du¤u ve yaklaflan yerel seçimler için baz› hesaplar içine girdi¤i
ortadad›r.

Ancak, unutulmamal›d›r ki, Türk milli kimli¤iyle oynamak,
etnik kimlikleri okflayarak siyasi rant sa¤lamak ve bölücü terö-
rün siyasi gündemine ve hedeflerine hizmet edecek zorlamalar
içine girmek, Türkiye’nin karfl›s›na bir ç›kmaz yol ç›karacakt›r.

‹ç gerginlikleri bir çat›flma noktas›na tafl›yacak böyle bir
gafletin ad›, anlam› ve sonucu ateflle oynamakt›r.

Bizim en halisane temennimiz Say›n Baflbakan ve hükü-
metinin bu gerçekleri bir an önce görmeleri ve bu yoldan dön-
me basiretini göstermeleridir.
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Milliyetçi Hareket Partisi, bugüne kadar oldu¤u gibi bun-
dan sonra da Türkiye’nin milli birli¤ine ve kardefllik hukukuna
sonuna kadar sahip ç›kmaya kararl›d›r.

Türkiye’yi seven herkesin arkas›nda durmas› gereken bu
k›rm›z› çizgilerin çi¤nenmesi ve ortak milli de¤erlerimizle oyna-
maya kalk›fl›lmas› halinde, herkes çok iyi bilmelidir ki, Milliyet-
çi Hareket bunlara karfl› demokratik zeminlerde sonuna kadar
direnecektir.

Sözlerime son vermeden önce, Türk milletinin buruk ola-
rak idrak etti¤i geçmifl kurban bayram›n› kutluyor ve 2008 y›-
l›n›n Türkiyemiz ve aziz milletimiz için mutlu, huzurlu ve ayd›n-
l›k bir gelece¤in bafllang›c› olmas›n› temenni etmek istiyorum.

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. 
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