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5 25 fiubat 2007 ‹zmir 1.Bölge ‹stiflare Toplant›s›





M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Baflkan›

Devlet BAHÇEL‹’nin

1. BÖLGE ‹ST‹fiARE TOPLANTISI

BASIN TOPLANTISI KONUfiMASI

25 fiUBAT 2007

‹ZM‹R





De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Tek bafl›na iktidara yol ald›¤›m›z seçim sürecinde, Mil-
liyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri için dönüm nokta-
s› say›lacak 1. Bölge ‹stiflare Toplant›s›’n› Ege Bölgemizde
bafllatm›fl olmaktan k›vançl›y›m.

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum. Hofl gel-
diniz.
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Bilindi¤i gibi Ege, Millî Mücadele Dönemi’nin unutul-
maz kahramanl›klar›n› yaflayan kutlu vatan co¤rafyas›d›r.
Cumhuriyetimizin kuruluflunun müjdesi de düflman›n denize
dökülmesi ile Ege’de verilmifltir.

Millî Mücadele y›llar›nda yöneticilerin çaresizlik ve tes-
limiyetine bafl kald›ran efeler ve zeybekler, yüksek bir kahra-
manl›kla kurtulufla imza atm›fllard›r. Bugün de kahraman
Ege halk›n›n demokratik bir do¤ruluflun adresi olan Milliyet-
çi Hareket Partisi saflar›nda ayn› mücadeleyi vereceklerin-
den kuflkum yoktur. Bu nedenle yürekten inan›yorum ki bu
toplant› da, iflgalcilere s›k›lan “ilk kurflun” hadisesi kadar
önemli say›lacak, ülke ve millet bekas› aç›s›ndan hayati ne-
ticelere vesile olacakt›r. 

Lider ülke Türkiye ülküsü ile yola ç›kan Türk milliyetçile-
ri, bu buluflma ile Türk devletinin ve Türk milletinin kötü giden
talihini de¤ifltirecek, yeni bir bafllang›ca damgalar›n› vura-
caklard›r.

Malumunuz oldu¤u üzere milliyetçi-ülkücü irade Ka-
s›m ay› içinde tecelli ederek demokratik tercihlerini kullanm›fl
ve 8. Ola¤an Büyük Kurultay›m›z› baflar›yla gerçeklefltirmifltir.

Milliyetçi Hareket Partisi, 2007 y›l› içerisinde, erken ya
da zaman›nda, seçim sand›¤›n›n mukadder oldu¤u bir sü-
rece girerken tek bafl›na iktidar hedefine ad›m ad›m yak-
laflmaktad›r. Bu kapsamda yürüttü¤ümüz çal›flmalarla parti-
mizin Divan ve MYK üyeleri, illerimizde düzenlenen Geniflletil-
mifl ‹l ‹stiflare Toplant›lar›n› geçti¤imiz haftalarda tamamla-
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m›fllard›r. Bugün ise Ege Bölgemizi kapsayan ‹zmir, Manisa,
Denizli, Mu¤la, Uflak ve Ayd›n illerinin parti temsilcileri ile isti-
flarelerde bulunmak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.

Toplant› münasebetiyle, Merkez Yürütme Kurulu Üye-
lerimiz, eski milletvekillerimiz, eski MYK üyelerimiz, il,ilçe ve
belde baflkanlar›m›z, eski ve yeni belediye baflkanlar›m›z,
Kad›n Kollar› yöneticilerimiz, ‹l Genel Meclisi üyelerimiz , Be-
lediye Meclis üyelerimiz ve teflkilat mensuplar›m›z bir araya
gelerek ‹zmir’e konuk oluyoruz. Bu toplant›ya yüksek bir va-
tan ve millet heyecan› ile kat›lan dava arkadafllar›ma ve
toplant›ya ev sahipli¤i yapan ‹zmir ‹l Baflkanl›¤›na bir kez da-
ha flükran ve sayg›lar›m› sunuyorum.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

2007 y›l› Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan hayati önem
tafl›yan kader y›l› olacakt›r. Bu süreçte Türkiye’nin önünde iki
kritik seçim bulunmaktad›r. Bunlardan Cumhurbaflkanl›¤› se-
çimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaflkanl›¤› gibi
çok önemli ve kutlu bir makam› temsil edecek flahsiyetin
belirlenmesi aç›s›ndan tarihî ve siyasi bir öneme sahiptir.

Bilindi¤i gibi Milliyetçi Hareket Partisi, yaklaflan Cum-

hurbaflkanl›¤› seçimlerinin gerilimini ve seçim sonras› çat›fl-

ma ortam›n› öngörerek genel seçimlerin 11 Mart 2007 tari-

hinde yap›lmas›n› teklif etmifltir. Ancak bu konuda parla-

mentodaki siyasi partilerin tav›r gelifltirememesi bu giriflimi
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sonuçsuz b›rakm›fl ve bu karar sahipleri siyasi vebali üstlen-

mifllerdir.

Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan› olan Ata-

türk’ün Çankaya’s›na kendilerini lay›k görenler ve bu maka-

ma uygun flahsiyetleri seçecek olanlar bu gerçekleri ve li-

yakati dikkate almak zorundad›rlar.

• Bafl örtüsü konusunu bir istismar arac› yap›p siyaset

borsas›na tafl›yarak eflinin k›yafetini Cumhurbaflkan›

seçimi sürecinin malzemesi gibi kullanmaya çal›flan, 

• Kendisine taraf olmayan vatandafllar›m›z› a¤›r bir üs-

lupla ve argo kullanarak hakaretamiz sözlerle eleflti-

ren, 

• Cumhuriyetin temel kurumlar› ile çat›flma içinde

olan ve bürokrasiyi sürekli afla¤›layan, 

• Hakk›nda çok ciddi iddia ve dosyalar bulunan, geç-

mifllerinin hesab›n› veremeyen ve aklanamayan, 

• Türkiye’nin millî de¤erleriyle derin sorunlar yaflayan

ve Türk milleti sözünü a¤z›na almamak için “Türkiye-

lilik” gibi hezeyanlar›n savunucusu olan, 

• Anayasam›z›n de¤iflmez ilkelerini sorgulayan, lekeli

ve özürlü siyasi sicile sahip bir flahsiyetin, bu yüksek

makama her fleyden önce ahlaken ve vicdanen

yükselmesi mümkün de¤ildir. 
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fiayet liyakatsizli¤ine ra¤men bir flah›s, elindeki say›sal

gücü kullanarak bu makama s›¤›nmaya çal›fl›rsa, oradan

indirmenin yolu, vatana ihanetten Yüce Divana yollamak

olmal›d›r. Bu nedenle, bir taraftan k›flk›rt›c›l›k yaparken öbür

taraftan ma¤dur ve mazlum rolünü oynayarak toplumunun

merhametini istismar etmeye çal›flan Baflbakan›n Cumhur-

baflkanl›¤› makam›na kaçmas›, kendisini verece¤i hesap-

tan kurtaramayacakt›r. 

Önümüzdeki di¤er bir seçim ise 23. Dönem TBMM Mil-

letvekilli¤i Genel Seçimlerdir. 

Türk milleti ortak paydas›nda buluflan tüm vatanse-

verlerin Türkiye’mizi aya¤a kald›rmak ve onu yeniden onur-

lu mevkiine yükseltmek için gönül ve ülkü birli¤i yapacakla-

r› kucaklaflma günü olan genel seçim yaklaflmaktad›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, asla geriye dönüp bakma-

dan büyük bir sürat ve heyecanla “Tek bafl›na iktidar” he-

define do¤ru yola ç›km›fl ve aziz milletimize de bu heyeca-

na kat›lmas› konusunda ça¤r›s›n› yapm›flt›r. Bu ça¤r›m›z, mil-

let vicdan›nda ne mutlu ki cevap bulmufl, Milliyetçi Hareket

Partisi yüksek bir teveccüh ile iktidara gelebilecek dinamik-

leri yakalam›flt›r.

Seçim, ülkemiz için kaybedilmifl y›llar›n a¤›r tahribat›n›

telafi edecek, Cumhuriyetin 100. Kurulufl Y›l Dönümü olan
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2023 y›l›nda Türkiye’yi “Lider Ülke” yapacak at›l›mlar› ger-

çeklefltirecek 23. Dönem parlamento kadrosunu da belirle-

yecektir.

Türk milletinin bekas›nda ve Türkiye’nin onurlu gelece-

¤inde söz sahibi olarak bu tarihî sorumlulu¤a kat›lmak, bu

heyecan› yaflamak her milliyetçinin, her vatanseverin, her

ülkücünün millî görevi olmal›d›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bilindi¤i gibi, partisi ve yandafllar› ile birlikte ülkemizi

derin açmazlara ve stratejik uçurumlara do¤ru sürükleyen

AKP iktidar› bugün dört y›l üç ay yedinci günündedir.

18 Kas›m 2002 tarihinden 25 fiubat 2007 tarihine kadar

geçen toplam 1560 gündür iktidarda olan 58 ve 59. AKP hü-

kûmetlerinin dönemi, Türk tarihinde karanl›k ve kay›t d›fl› ilifl-

kilerin, taviz ve teslimiyetin, dayatma ve afla¤›lanman›n, iki

yüzlülük ve riyakârl›¤›n, ilkesizlik ve piflkinli¤in, istismar ve ka-

y›rman›n zirveye ulaflt›¤› bir kara dönem olarak an›lacakt›r. 

Gaflet ile ihanet aras›ndaki karars›z bir noktada bulu-

nan bu zihniyet, bölgemizdeki geliflmeleri okumaktan çok

uzak, milletimizin de¤erlerinden tamamen habersiz bir flekil-

de, milletimizi ve devletimizi yüksek risk ve tehditlerle karfl›

karfl›ya b›rakm›flt›r. Bu dönem içinde bin y›ll›k kardeflli¤imizi

sorgulatan, toplumsal dokumuza husumet tohumlar› atan

bu iptidai anlay›flla yönetilen Türkiye, çok boyutlu ihanetler
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ve tuzaklarla döfleli bir noktaya do¤ru itilmeye çal›fl›lmakta-

d›r.

Türkiye’nin temel de¤erleri ile çat›flmay› hedef olarak

seçen AKP, ülkemizin uluslararas› alanda 80 y›ll›k bütün ka-

zan›mlar›n› bir arada tutan unsurlar› temelinden sarsm›fl ve

ancak bir iflgal gücünün verebilece¤i çok a¤›r bir tahribat

yaratm›flt›r. Bu ilkel ve ifl birlikçi zihniyetin “en uzun ömürlü
hükûmet” olmakla övündü¤ü, Türk milletinin de en uzun sü-

reli sab›r gösterdi¤i bu süre içinde, Türkiye tam bir bitkisel

hayata girmifltir. 

AKP zihniyetinin ard›na kadar açt›¤› kap›dan giren kü-

resel aktörler ve bunlar›n ifl birlikçileri, ekonomik faaliyetlere,

ticari iliflkilere, siyasal yap›m›za, sosyal dokumuza, kültürel

hayat›m›za ve hatta inanç dünyam›za kadar a¤›r tahribata

neden olmufllard›r.

Geride kalan dört y›l›n ard›ndan tam bir fiyasko ile ne-

ticelenen hükûmet politikalar›n›n foyas› bir bir ortaya ç›k-

makta ve ne üzücüdür ki bunun faturas›n› yorgun, yoksul ve

iflsiz büyük Türk milleti ödemek zorunda kalmaktad›r. Bu iti-

barla, ilham›n› ve sevgisini büyük Türk milletinden alan Milli-

yetçi Hareket, devlet ve milletimizin bekas› için dünden da-

ha önemli ve kutsal bir görevle karfl› karfl›yad›r. Ve bunu ba-

flarmak mecburiyetindedir.

Kabul ve itiraf etmek zorunday›z ki Türkiyemiz, geliflme

ve kalk›nma yolunda, geçen yüzy›l› israf etmifltir. Maalesef,
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güçlü bir millî ekonomi oluflturamam›fl, vehmedildi¤inin ak-

sine bölgesinde etkili bir güç olamam›flt›r. Bugün ulaflt›¤›m›z

seviyede uluslararas› iliflkilerdeki itibar›m›z›n kayb›, kifli bafl›na

millî gelirimizin azl›¤›, bilim ve teknolojideki yetersizli¤imiz dik-

kate al›n›rsa Türkiye’miz ne üzücüdür ki, s›radan bir bölge

devleti olarak kalm›flt›r.

Bundan daha da vahimi, bu iktidar mali yap›m›z›n ka-

p›s› uluslar aras› tefecilere, küreselleflme ad›na sonuna ka-

dar açm›flt›r. ‹ktisadi yap›m›z denetim alt›nda tutulmaktad›r.

Millî kaynaklar›m›z serbest rekabet ad› ile yabanc›lar›n

veya yerli acentelerinin kontrolüne geçmifltir. 

Türkiye denetlenebilir bir istikrars›zl›k ortam›nda paras›-

n›n kontrolünü, zaten k›t olan sermaye birikimini, yabanc›

bankalara ve bankerlere kapt›rma sürecine girmifltir.

Millî sanayi birer birer elden ç›kmakta, yerli firmalar

kontrolsüz olarak ülkemize dolan yabanc› mallar›n montaj

merkezi ve marketi hâline gelmektedir. Bütün bunlar›n mefl-

ruiyeti ise serbest pazar, küresel sermaye, serbest ekonomi,

serbest rekabet ad› alt›nda birtak›m iktisadi gerekçelerle

sa¤lanmaktad›r.

Üretmeden tüketme ve üretti¤inden fazlas›n› harca-
ma döngüsü 73 milyon nüfusu ile Türkiye’yi uluslararas› pa-
zar›n bafl aktörü yapmaktad›r.
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Türkiye, AKP Hükûmeti ile açl›kla, adaletsizlikle, ah-
laks›zl›kla ve asayiflsizlikle karfl› karfl›yad›r. AKP ile geçen, zi-
yan olmufl y›llar›n faturas› hayli a¤›rd›r.

Say›n Baflbakan›n “Maastricht Kriteri’nden bile iyi” di-
yerek övündü¤ü ekonomik durum flöyledir:

• Tüketim ve ithalata dayal› sanal büyüme açmaz› ül-
kemizi 200 milyar dolara varan a¤›r d›fl borçlar›n al-
t›na itmifl, millî gelece¤imizi ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› teh-
dit eder hâle gelmifltir. 

• Kifli bafl›na düflen borç miktar› 5000 dolar› aflm›flt›r.
Türkiye, do¤mam›fl çocuklar›n›n bile eme¤ini borç-
lanm›flt›r. 

• AKP yönetimindeki Türkiye’de 1 milyon kardeflimiz
açt›r, nüfusumuzun dörtte biri yoksuldur. 

• AKP ile gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik artm›fl, imtiyaz-
l› yandafl f›rsatç› ve talanc›lar do¤mufltur. 

• Esnaf›m›z dükkânlar›n›, ma¤azalar›n› kapamaktad›r.
‹flletmeler kapanmakta, vergi mükellefi say›m›z azal-
maktad›r. 

• Küçük sanayicimiz a¤›r vergiler alt›nda can çekifl-

mektedir. Vadesinde ödenemeyen çek ve senetler-

de patlama vard›r. 

• Tekstilcimiz, turizmcimiz için rüyan›n sonuna gelinmifl-

tir. S›ra yang›n›n yaklaflt›¤› di¤er sektörlerdedir. 

• AKP Türkiye’sinde dünyan›n en pahal› benzini sat›l-
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makta, dünyan›n en yüksek telefon vergisi al›nmak-
tad›r. 

• ‹flsizlik devasa boyutlara ulaflm›flt›r. AKP’nin sahte ra-
kamlar›na ra¤men her befl kifliden biri iflsizdir. 

• Her ailede en az bir kifli kredi kart› ma¤durudur. Ça-
resizlikten kredi tuza¤›na düflmüfltür. 

• Sözde kredi kullan›m› ad› alt›nda konut fiyatlar› iki ka-
t›na ç›km›flt›r. Milyonlarca dar gelirli için ev almak
hayal olmufltur. 

• Cari aç›k büyümekte ve hükûmetin d›flar›ya ba¤›m-
l›l›¤›n› daha da art›rmaktad›r. 

• Pazar ekonomisi bahanesi ile AKP, çiftçimizi ezmeye
devam etmektedir. 

• Üretici, can›n›n telafl›na düflmüfltür. Ürünü, ya tarlada
çürümüfltür ya da f›rsatç›ya yok pahas›na gitmifltir. 

• AKP ile her geçen y›l, çiftçimiz, bir litre mazot ve bir
torba gübre alabilmek için daha fazla bu¤day, tü-
tün, üzüm, m›s›r satmak zorunda kalm›flt›r. 

• Girdi maliyetlerinin artmas›, hayvan ve süt üreticisini
yoksullu¤a sürüklemifl, sürü say›s› her geçen gün
azalm›flt›r. 

• Türkiye dünyan›n en pahal› borçlanan ülkesi olmufl,
ihtiyaç sahipleri, enflasyonun befl kat› faizle borç-
lanm›fllard›r. 
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Sosyal ve kültürel tahribat da en az ekonomi kadar
a¤›r ve vahimdir.

‹nsan yetifltirme düzenimiz yetersiz ve gayrimillîdir. Tür-
kiye, kendi evlatlar›n› kendi gerçekleri do¤rultusunda de¤il,
küresel taleplere hizmet edecek flekilde yetifltirmektedir.

• Milletimizin, k›t imkânlar›n› sunarak yetifltirdi¤i s›n›rl›
say›daki genç beyinlerimiz ise egemen güçler tara-
f›ndan devflirilerek, evrensel bilim ad›na baflka mil-
letlerin hizmetine sokulmaktad›r. 

• Güvenlik kayg›s› ve asayiflsizlik, halk›m›z› evlerine
hapsetmifltir. Suçlular sokaklara hâkim olmufltur.
Emniyet ve adalet sistemi aciz ve çaresizdir. 

• Aile ba¤lar› zay›flamakta, en i¤renç suçlar alenen
ve edepsizce ifllenmektedir. 

• Sosyal fliddet artmakta, afliret, töre ve a¤a dizileri,
aile mahremiyetinin rezilce ortalarda gezdi¤i prog-
ramlar millî ahlak›m›z› h›zla tahrip etmektedir. 

• Gelece¤imizin teminat› olmas› gereken gençlerimiz
sahipsizdir. Okullarda fliddet, e¤itimin önüne geçmifl-
tir.

• Millî bünyemize yuvalanan küresel aktörler, kamu-

oyunu yönlendirme çabalar›na h›z vermifllerdir. 

• Bugün art›k Türk milletini, d›fl tesir ve müdahaleler-

den koruyacak sosyoekonomik, kültürel ve jeopoli-

tik güvenlik duvarlar› y›k›lmaya yüz tutmufltur. 
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Türkiye ve Türk milletinin etraf›ndaki çember daral-

makta, kuflatma her alanda etkisini göstermektedir. Türk

milleti, âdeta toplumsal bir hipnozun etkisi alt›ndad›r. Bu ka-

dar a¤›r tahribat›n kitleleri uyand›rmamas› için tüm manüp-

lasyon mekanizmalar› devreye sokulmakta, halk›m›z›n ak›l

ve sa¤duyu denetimleri ve millî ruhu özellikle güdümlü

medya gücü ile çarp›t›lmaktad›r.

AKP iktidar› ile zirveye yükselmifl olan millî buhran›n ne-

ticeleri; mali yap›da güçsüzlük, sermayede yabanc›laflma,

ekonomik yap›da teslimiyet, sosyal yap›da ihmal, siyasi ya-

p›da ilkesizlik, millî kimlikte yozlaflma, ahlakta çöküfl ve ulus-

lararas› siyasette tavizdir.

AKP zihniyeti, Türk milletini çözmek, Türk devletini böl-

mek için dayatma projeleri üreten güçlerle “kutsal bir itti-
fak” hâlindedir. 

AKP’nin aç›k ihaneti ile Türkmenler Irak’tan tasfiye

edilirken hükûmetin foyas› bir bir ortaya ç›kmaya bafllam›fl-

t›r. AKP, Irakl› afliret reislerini siyasi muhatap alarak meflruiyet-

lerini kabullenmek üzeredir.

“Diyalog olmadan nas›l çözece¤iz?” bahanesiyle

bafllat›lan bu giriflimin sonu yaln›zca afliret reisleri ile de¤il,

PKK ile masaya oturmak ve nihayetinde af ç›karmak ola-

cakt›r. Bu zillet, Türk milleti için asla kabul edilemez. 

AKP’nin müsaadesi ve müsamahas› alt›nda, vatan
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topra¤›m›z Diyarbak›r’da “dikkat buyurunuz” Kerkük’ün

Kürtlü¤ünün tart›fl›laca¤› bir toplant›n›n duyurular› alenen

yap›lmakta, suç ve cinayetleri seyreden ‹çiflleri Bakan› bu

ihanete de sessiz kalmaktad›r.

Bir baflka ihanet erbab› ise Türkiye’nin muhtemel bir

Irak müdahalesine karfl› tehditlerde bulunarak “Kerkük’e

müdahaleyi Diyarbak›r’a yap›lm›fl sayar›z” z›rvalar›yla hükû-

metin aczini ortaya koymufltur.

Yeni bir “fieyh Sait” ça¤r›fl›m›nda bulunma cüretini

gösteren bu ihanet mihraklar›n›n sorumlusu, müsebbibi, ha-

misi bu sözleri söyleyen hainlerden önce iflbafl›ndaki AKP

Hükûmetidir, kap›y› açan Baflbakand›r, PKK’y› “düz ovada

siyasete” ça¤r› yapan gafillerdir.

Barzani ve Talabani’nin de bu rezalete onur konu¤u

olarak davetli oldu¤u Nevruz ve sonras›nda, Türkiye Cum-

huriyeti’nin sözde Cumhurbaflkan› adaylar›n›n PKK karfl›s›n-

da nas›l teslim olacaklar›n›, Türk milletine en a¤›r hakaret ve

tehditleri savuran afliret reisleri ile nas›l kolkola gireceklerini

maalesef hep beraber görece¤iz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Türkiye, toplumun her kesimini saran bu bunal›m›n ne-
deni olan AKP zihniyetinden mutlaka kurtulmak, Milliyetçi
Hareket, bunlar›n hesab›n› sormak için iktidara gelmek zo-
rundad›r.
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Türk milleti, y›llarca ihmal etti¤i milliyetçili¤i iktidara ta-

fl›mak ve bu köklü sorunlara Milliyetçi Hareketi iktidara geti-

rerek kal›c› ve millî çözümler bulmak mecburiyetindedir. 

Buradan, bu k›s›r döngüyü ve ihaneti reddeden milli-

yetçi-ülkücü hareketin bir ferdi olarak söylüyorum ki; Türk

milleti ve Türk devleti bu sonuca asla müstahak de¤ildir. 

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partililer bu ak›beti ka-

bul edemezler. Milliyetçiler henüz son sözlerini söylememifl-

lerdir. 

Yeniden do¤rulufl ve yükselifl yönünde önümüze ç›-

kan bu tarihî f›rsat›n ad›, Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin

tek bafl›na iktidar›d›r.

Türk milliyetçili¤i; vatan›m›z› emperyalizmden kurtaran

gücün, ba¤›ms›zl›¤›m›z› sa¤layan ruhun, devletimizi kuran

fikrin, milletimizi birlefltiren davan›n ad›d›r.

Milliyetçilik, büyük Türk milletinin yaflama ve var olma

kudretinin ruhudur. Unutmayal›m ki bu ülke milliyetçilik ve

ba¤›ms›zl›k ekseninde bir kurtulufl mücadelesi sonucu kurul-

mufltur. Milliyetçili¤i karalamaya veya bast›rmaya çal›flanlar

Cumhuriyetin kurucu iradesini hedef almaktad›rlar. Bugün

milliyetçilik üzerindeki tart›flma, itham ve elefltirilerin nedeni

de bu kudreti zay›flatarak devletimizi parçalamak, millî bir-

li¤imizi bozmakt›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün de dün oldu¤u gibi Türk milletini yaflad›¤› buh-

randan ç›kartacak güç sizlerin elinizde, yüre¤inizde ve fikri-

nizdedir.

Tahrip edilmeye çal›fl›lan binlerce y›ll›k kültür kodlar›-

m›z›n, yok edilmeye çal›fl›lan köklü devlet yap›m›z›n ve asil

milletimizin yegâne koruyucusu ve kollay›c›s› Milliyetçi Hare-

ket olacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar›, bir yan-

dan milletimizin kurtuluflu olacak, di¤er yandan ise AKP zih-

niyetinin hesap verme dönemini bafllatacakt›r. 

Millî bünyemizde açt›klar› yaralar›n, millî ekonomimiz-

de açt›klar› dipsiz kuyular›n, millî varl›¤›m›za yönelik a¤›r tah-

ribatlar›n ve milletimizi sürükledikleri sefaletin hesab›n› Yüce

Divanda ve mahkemelerde birer birer vereceklerdir.

Yolsuzluk, yoksulluk, talan ve tahribat, yapan›n yan›na

asla kâr kalmayacakt›r. Bunlar›n hesab›n› sormak da Milliyet-

çi Hareket Partililer için Türk milleti ad›na millî bir görev ola-

cakt›r.  Bu görev için vakit yaklaflmaktad›r. Tek bafl›na iktida-

r›n ›fl›klar› görünmektedir. Hesap sorma zaman› gelmektedir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün ülkemizi tahrip eden zihniyet, tek bafl›na iktidar
gücünü kullanmaktad›r. Bu a¤›r tahribat›n onar›m› da mut-

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

21



laka ve öncelikle tek bafl›na bir iktidar gücünü zorunlu k›l-
maktad›r. Bu günlerden bafllamak üzere seçime giden sü-
reçte Milliyetçi Hareket Partililer, tek bafl›na iktidar hedefine
kilitlenmifltir.

Milliyetçi Hareket Partisi, dünyay› Türkiye merkezli ve

Türkçe okuyabilen; de¤iflim ve geliflmeleri takip eden,

önündeki engelleri nas›l aflaca¤›n› bilen, sorunlar› aflabil-

mek için de yeterli güç ve birikimi sa¤layabilen kadrolarla

yola ç›km›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar›nda da-

ha onurlu, müreffeh, huzurlu, adil ve güçlü bir gelecek mil-

letimizi beklemektedir.

Dünyan›n her yerinde, küresel bir dayatman›n ma¤-

duru olan milyonlarca Türk ve Müslüman kardefllerimiz de si-

zin baflar›n›z› gözlemektedir. Bu nedenle, bütün vatansever-

lerin, bütün milliyetçilerin, yüre¤i vatan için çarpan herkesin

adresi Milliyetçi Hareket Partisi olmal›d›r ve olacakt›r.

Mevcut iktidar›n sonunun göründü¤ü genel seçimler

yaklaflt›kça Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçili¤i üze-

rindeki oyunlar da artm›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisini ve milliyetçili¤imizi aziz mille-

timizin gönlünden ve gözünden uzak tutmak yönünde baz›

mihraklar›n özel ve örgütlü bir çaba sarf ettikleri anlafl›lmak-

tad›r.
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AKP zihniyeti ve küresel ifl birlikçileri, aralar›nda kur-

duklar› ittifak ile milliyetçili¤i önlerindeki en büyük engel gör-

dükleri için art›k bunlar›n korkular› televizyon dizilerine, TV ku-

rulufllar›na kadar ulaflm›fl bulunmaktad›r.

AKP iktidar› döneminde MHP’ye karfl›, bas›n sansürü-

ne varacak derecede uygulanan ambargo ve ablukaya

ra¤men, ortaya koydu¤umuz siyasi vizyon hedefine ulafl-

m›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, “Tek Bafl›na ‹ktidar” sürecin-

de, hiçbir dayatma, tuzak ve senaryoya ald›rmadan yaln›z-

ca büyük Türk milleti için yürümeye kararl›d›r. Milliyetçiler,

millet vicdan›nda bir ç›¤ gibi büyüyen millî fluurun önünde

hiçbir engelin durmas›na asla izin vermeyecektir. 

Milliyetçiler, alçakça tezgâhlanan oyunlar›n içine çe-

kilmemek ve Türkiye üzerinde yap›lan ihanet hesaplar›n›n

amaçlar›na hizmet etmemek için sükûnetlerini korumaya

devam edeceklerdir.

Milliyetçi Hareket, vatan ve millet sevgisine dayanan

onurlu durufl ve sa¤duyulu tutumunu tek bafl›na iktidar ola-

na kadar ›srarla ve kararl›l›kla sürdürecektir.

Milliyetçi Hareket, Türkiye’yi yönetme konusundaki si-

yasi meflruiyetinin ve yetkisinin kayna¤›n›, inanç hortumcu-

lu¤unda, millî ve manevi de¤erler karaborsac›l›¤›nda, ç›kar

lobilerinin kap›lar›nda ve d›fl merkezlerin karanl›k koridorla-

r›nda aramayacakt›r. 
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Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi çat›s› alt›nda top-

lanarak düfltü¤ü buhrandan kurtulacak; partimiz millî kimli-

¤e ve millî de¤erlere sahip ç›karak tek bafl›na iktidar hede-

fine mutlaka ulaflacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün Milliyetçi Hareket Partisine gönül verip bu kutlu

toplant›da buluflarak Türk milletinin gelece¤inin sorumlulu-

¤unu da yüklenmifl oldunuz. Bu yüksek millî sorumlulu¤u

Ege’nin kahraman evlatlar› yüzy›l›m›z›n bafl›nda da duyarak

vazifeye at›lmak için gözlerini k›rpmam›fllard›. 

Millî Mücadele’yi yapan güç, milliyetçilik fluurudur. Bu

millî kuvvetlerin temsilcisi bugün Milliyetçi Harekettir. 87 y›l

önce vatan u¤runa can veren bu kahramanlar›n torunlar›

olan sizlerin de ayn› heyecan, ruh ve fluurla tek bafl›na ikti-

dara ulaflaca¤›n›za olan inanc›m tamd›r. Bu millî görevi ye-

rine getirmek için her eve ulafl›p, her vatan evlad› ile kucak-

laflarak onlar›n sevgisini ve gönlünü kazanmak zorundas›n›z. 

Aziz milletimizi, Milliyetçi Hareketin iktidar› için omuz ver-

meye, bu kötü gidifle dur demeye ça¤›rmal›s›n›z. Türkiye’nin

onurlu gelece¤inde söz sahibi olmaya davet etmelisiniz.

Bugünden itibaren dönece¤iniz vatan köflelerindeki

her vatandafl›m›za, her kardeflimize sevgi ve selamlar›m› ay-

r› ayr› götürünüz.
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Kötü talihlerini yenmeleri yolunda partimizin yapt›¤›

buluflma ça¤r›s›n› milletimizin her ferdine iletiniz. Ayak bas-

mad›k yer, ocak, ulaflmad›k gönül b›rakmay›n›z. Sizleri tan›-

d›kça asil milletimizin teveccühüne flahit olacaks›n›z.

Partimize yönelik karartma kampanyalar› ile milletimi-

zin gözüne çekilmek istenen perdeyi de böyle y›rtacaks›n›z.

Bizim yegâne güç kayna¤›m›z, Türk milletinin flaflmaz

sa¤duyusu, temiz vicdan› ve yüre¤idir.

Bir kez daha tekrar ediyorum ki; Milliyetçi Hareket, hiç

kimseye diyet borcu olmadan, temiz ve vatansever ço¤un-

lu¤un deste¤iyle iktidara gelecektir. Baflka baflkentlere git-

meden Ankara’da iktidar olacakt›r. Bu vesile ile Türk milleti-

ni düfltü¤ü buhrandan ç›karacak, millî kimli¤ine sahip ç›ka-

cak dava arkadafllar›ma siyasi çal›flmalar›n›zda üstün bafla-

r›lar dilerim.

Yolumuz aç›k, Cenab›allah yard›mc›m›z olsun.

Son olarak iktidar inanc›m›z› bir kez daha tekrarlayal›m:

60. Hükûmet Milliyetçi Hareket

“Ne mutlu Türküm diyene!”

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

25





M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Baflkan›

Devlet BAHÇEL‹’nin

2. BÖLGE ‹ST‹fiARE TOPLANTISI

BASIN TOPLANTISI KONUfiMASI

3 MART 2007

ANKARA





De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Bugün Ankara’n›n ev sahipli¤inde K›r›kkale, Çorum,
Çank›r›, Kastamonu, Karabük, Bart›n, Zonguldak, Düzce ve
Bolu illerini kapsayan 2. Bölge ‹stiflare Toplant›s›’›n› gerçek-
lefltirmenin heyecan ve gururunu yafl›yorum.

Toplant›ya kat›lan birbirinden de¤erli Milliyetçi Hare-
ket Partisi mensuplar›na ve davam›za gönül veren kardefl-
lerime flükranlar›m› sunuyorum.
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Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum. Hofl gel-
diniz, fleref verdiniz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Refah, huzur, adalet ve kalk›nma vaatleri ile aziz milleti-
mizi aldatarak tek bafl›na iktidara ulaflan AKP zihniyetinin iflba-
fl›na gelmesinin üzerinden dört y›l üç ay on üç gün geçmifltir.
Bu uzun süre, meselelerine acil çözümler bekleyen milletimiz
ile huzur, istikrar ve güvenlik arayan ülkemiz için hayati f›rsat-
lar›n kaçt›¤›, gelece¤imizin ipotek edildi¤i, Türkiye’nin derin
açmazlara sürüklendi¤i bir dönem olmufltur.

Heba olmufl bu dönem boyunca, ülkeyi yönetme ko-
nusunda hiçbir haz›rl›¤› ve vizyonu bulunmad›¤› anlafl›lan
AKP, umudunu ve meflruiyetini yurtd›fl› unsurlarla ifl birli¤inde,
yerli yandafllar›n›n deste¤inde, yabanc›lar›n dayatmalar›na
teslimiyette ve sanal baflar› yalanlar›nda aram›flt›r.

18 Kas›m 2002 tarihinden 3 Mart 2007 tarihine kadar
geçen toplam 1566 gündür iktidarda olan 58 ve 59. AKP
hükûmetlerinin bu kara dönemi, siyasi tarihimizde bir fetret
devri olarak an›lacakt›r.

Bin y›ll›k vatan›m›z olan bu topraklar›n parçalanmas›-
n› hedefleyen tarihi emellerin uygulanmas›na çok müsait
sosyokültürel, sosyoekonomik ve psikolojik bir zemin AKP zih-
niyeti taraf›ndan tam bir teslimiyet anlay›fl› ile ad›m ad›m ol-
gunlaflt›r›lm›flt›r.
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Bugün Türkiye, AKP iktidar›nda dozu ayarlanm›fl bir
destek, talan ve sömürü döngüsü ile küresel güçlerin dile-
dikleri tavizleri diledikleri zamanda alabilecekleri bir siyasal
k›vamda tutulmaktad›r. Maalesef, AKP zihniyetinin sanal ik-
tidar›n›n payandas› da d›fl güçlerin bu flantaj ve ipotek tu-
za¤›d›r.

Geride kalan y›llar içindeki yanl›fl, teslimiyetçi ve ilke-
siz tavr›n›n do¤al sonucu olarak, siyasi gelece¤ini art›k d›fl
güçlerin karar ve insaf›na terk etmifl olan AKP’nin, istese bi-
le millî karar verebilme ve uygulayabilme flartlar› tamamen
ortadan kalkm›flt›r. 

Düfltü¤ü stratejik girdapta ç›rp›nan AKP, siyasi hayat›-
n› sürdürebilmek için mutlaka küresel ç›karlara servis yap-
mak mecburiyetindedir. Bu vahim geliflme Sevr’e boyun
e¤en, Mondros’u imzalayan son Osmanl› hükûmetlerinin
girdi¤i sarmal›n bir benzeridir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Türkiye bugün AKP zihniyetinin müsamahas› ve özen-
dirmesi ile çok yönlü ve çok boyutlu ihanet ortakl›¤›n›n sal-
d›r›lar›yla karfl› karfl›yad›r. Ülkemiz etnik tuzaklarla döfleli bir
yola itilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Türkiye’ye karfl› güç ve eylem birli¤i içinde olan bu
cephenin nihai amac›, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî devlet
niteli¤ini ve üniter yap›s›n› tart›flmaya açmak ve yeniden
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tanzim etmektir. Bunun sonunda, yapay milletlerden oluflan
ve yeni tan›m› “federal” olan farkl› bir devlet kurulmak isten-
mektedir.

Demokratikleflme maskesi arkas›ndaki bu kampanya-
n›n hedefinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kimli¤i ve ku-
rulufl ilkelerinin oldu¤u art›k ortaya ç›km›flt›r. Bu ihanet fikrinin
gerçek sahipleri olan ‹mral› Canisi ve siyasi uzant›lar›na veri-
len destek her geçen gün artmakta ihanet ve fler cephesi
genifllemektedir.

Siyasi amaçlar›, siyasi geçmiflleri ve sicilleri aziz milleti-
miz taraf›ndan iyi bilinen odaklar Türk milleti ve devleti ile
hesaplaflmak maksad›yla emel ve eylem birli¤i içinde yer
almaya bafllam›fllard›r.

Ne hazindir ki bu cepheye tak›lanlar aras›na eski istih-
baratç›lar ve kamu görevlilerinin yan› s›ra, sanayiciler, sözde
sanatç›lar ve ayd›nlar ile son olarak fikrî pusulas›n› tama-
men kaybetti¤i anlafl›lan, Atatürk’ün Çankaya’s›n› da bir
dönem meflgul etmifl eski bir ihtilal komutan› da yer alm›flt›r.

Hangi mihraklar›n sözcülü¤üne soyundu¤u anlafl›la-
mayan bu zat, millî ve üniter Türkiye Cumhuriyetine federa-
lizm önermekle kalmam›fl, sözde eyalet sisteminin say›s›n› ve
merkezlerini bile tespit edecek kadar ileri gitmifltir. 

Üstelik, millî psikolojik mukavemet dinamiklerini k›rma-
ya yönelik bu sözlerini ise bir zafer müjdesi gibi “öncü” ol-
mak maksad›yla ve “cesaret” ad›na beyan etti¤ini gururla
aç›klam›flt›r.
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fiahs›n hezeyanlar›n›n ikinci perdesi muhtemelen da-

ha sonra aç›lacak, bu zat veya açt›¤› kap›dan doluflan bö-

lücüler, sözde eyaletlerde konuflulacak diller, uygulanacak

yasalar ve yönetecek kiflilerin neler ve kimler olaca¤›n› ya-

k›nda tart›flmaya bafllayacaklard›r. Bunun ad› y›k›c›l›kt›r ve

suçtur. Bu z›rvalarla, y›llard›r terör destekli milleti parçalama

projesi olan bölücülü¤e, devleti de parçalanmaya götür-

mesi mukadder olan y›k›c›l›k refakat etmeye bafllayacakt›r.

Nitekim bu sözler, derhâl adresini bulmufl, ‹stiklâl Mar-

fl›’m›za karfl› olan ve al bayra¤›m›za sayg› bile duymayan

sözde siyasi mihraklar taraf›ndan hararetle desteklenmifltir.

Böylece, Türk milletinin birli¤i ve Türkiye Cumhuriyeti’nin be-

kas› u¤runa tek bafllar›na mücadele eden milliyetçiler için;

Irak’l› afliret reisleri, bölücüler, teröristler ve AKP zihniyetinin

yan› s›ra, teröre teslim olarak sütre gerisine sinmifl aymazlar

ve zihinleri esir al›nm›fllardan oluflan dördüncü bir mevzi da-

ha aç›lm›fl bulunmaktad›r.

Anlafl›laca¤› üzere, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi

çok ciddi bir terör ve siyasi bölücülük gündemi beklemek-

tedir. Çok vahim sonuçlar do¤uracak olan yeni ve farkl› bir

kriz kap›ya dayanm›flt›r. Bu nedenle, bu konuda beyanlar-

da bulunan herkesi PKK’n›n siyasi amaçlar›na hizmet ede-

cek ve bölücülü¤ün cesaret kazanmas›na yol açacak söz-

lerden sak›nmaya, anlams›z beyanatlardan uzak durmaya

davet ediyorum.
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Aksi davran›fllarla, bölünme, özerklik, ayr›flma ve af

beklentilerinin ça¤r›flt›r›lmas›, bölücü taleplerin dillendirilme-

si, terörün ve ihanetin ödüllendirilmesi anlam›na gelecek ve

ihanete suç ortakl›¤› say›lacakt›r.

Karfl›m›zdaki bu tablo, PKK ile Barzani tehditlerinin ör-

tüfltü¤ü, Türkiye’nin millî birli¤ini hedef alan bölücüler ile mü-

cadele iradelerini kaybetmifl çaresiz zihniyetlerin ayn› kare-

de yer almaya bafllad›¤› bir rezalet tablosudur.

Hiçbir vatanseverin hareketsiz ve tepkisiz kalamaya-

ca¤› bu tablo karfl›s›nda, devletin, adli ve kolluk gücünün

kullan›m› da dâhil olarak acilen tedbirler almas› ve stratejik

karar›n› yüksek sesle kamuoyu ile paylaflmas› bir beka me-

selesi hâline gelmifltir.

Geliflmelerden ve geçmifl tecrübelerden ç›kar›laca¤›

üzere, yaklaflan Nevruz ve sonras›nda Türkiye’yi çok zor

günler beklemektedir. K›fl mevsimi flartlar›nda inlerine çeki-

len hainler ile kentlerdeki uzant›lar›n›n son haz›rl›klar›n› yap-

t›klar› ve start bekledikleri anlafl›lmaktad›r.

Önümüzdeki bahar aylar› ile birlikte mutad eylemlerin

yeni formatlar ile uygulanaca¤› bölücülük ve ihanet sezonu

aç›lmak üzeredir. 

Yine AKP rehberli¤inde ve müsamahas›nda, bölücü-

ler sokaklara ç›kacak, terör örgütü kanl› eylemlerine baflla-

yacak ve nihayetinde sonbaharda sözde bar›fl ve ateflkes

ça¤r›lar› ile bölücüler inlerine çekilecektir.
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Y›llard›r, oynanan oyunun ve ad›m ad›m t›rmanan bö-
lücü senaryolar›n galas› olarak bir Türk bayram› olan Nevruz
günü seçilmifltir. Bu y›l da, geçen y›l elde etkileri kazan›mlar
ve y›¤›na¤›n deste¤i ile yeni isyan provalar›n›n program›
belli olmufltur.

Hükûmetin kucaklaflmak için can att›¤› Irakl› afliret re-
isleri, hükûmete vekaleten servis yapan Türkiye’deki yan-
dafllar› taraf›ndan Nevruz’daki bölücü rezalete onur konu-
¤u olarak davet edilmifllerdir. Bu bölücü jestin karfl›l›¤›nda
bir siyasi parti yöneticisi ise Kerkük’e müdahaleyi Diyarba-
k›r’a sayar›z diyerek adeta bir federal temsilci gibi diploma-
tik mukabelede bulanabilmifltir.

Dahas›, bölücü mihraklar, ba¤›ms›z aday olarak seçi-
me girerek, “düz ovada siyaset” yapmak üzere Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine ulaflmay› hedeflediklerini yandafllar›na
müjdelemifllerdir.

Göründü¤ü kadar›yla, Türkiye’de aç›kça mülki ve ad-
li makamlar›n gözü önünde, ceza görmeden ve takibata
u¤ramadan suç iflleme ve bölücülük yapma özgürlü¤ü
olan imtiyazl› bir zümre yarat›lm›flt›r.

Yeni dönem boyunca, bölücülük ad›na sözde siyasi
ve sivil yöntemlerin kullan›lmas›, güvenlik güçlerinin görevle-
rini sekteye u¤ratacak, onlar› eylemlere ve eylemcilere mü-
dahaleden uzak tutacak farkl› taktiklerin uygulanmas› bek-
lenmelidir. 
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Geçen y›lki isyan provalar›nda devletin güvenlik güç-
lerini karakollar›na çekilmeye davet edecek kadar ileri gi-
den ihanet odaklar›n›n, bu y›l daha da cüret kazanarak kol-
luk güçlerini karakollar›nda beklemeye ça¤›rmalar› flafl›rt›c›
olmayacakt›r.

Konunun bir de Irak boyutu vard›r. AKP bafltan beri
Kandil’e müdahale için uluslararas› hukuktan do¤an meflru
hakk›n› kullanmaktan kaç›nm›fl, bu çekingenlik, konuyu si-
yasi pazarl›k hâline getirmek isteyen ABD’ye ve Peflmerge
reislerinin eline güç ve koz vermifltir.

ABD himayesinde cesaret kazanan Kuzey Irak’taki
Peflmergelerin PKK’y› Türkiye’ye karfl› bir flantaj vas›tas› ola-
rak kullanmak ve Kuzey Irak’taki federe devlet modelini Tür-
kiye’de de uygulatmak istedikleri bilinmektedir.

“Kürt devleti fikrine al›flmal›lar.” diyerek hükûmete
telkinde bulunan Barzani her gün bir baflka z›rvas› ile Türki-
ye’ye karfl› düflmanl›¤›n› ilan etmekte ve Türkiye’nin güven-
li¤ine yönelik aç›k tehditte bulunabilmektedir.

Geçti¤imiz dört y›l içinde, s›klet ve yönetim merkezi
Kuzey Irak’a kayan terör ve bölücülük karfl›s›nda somut
ad›m atmakta isteksiz davranan ABD, koordinatör tayini ile
süreci oyalama yolunu seçmifltir.

Oysa ki PKK terör örgütü, lider kadrolar›, terör kampla-
r›, silah ve mühimmat depolar› ile ABD’nin askerî kontrolü al-
t›ndaki bölgede konufllanm›flt›r. Teröristler bas›nda da yer al-
d›¤› gibi Amerikan menfleili silahlarla donat›lm›flt›r.
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Mahmur Kamp›na yap›lan turistik ziyaret ile baz› Avru-
pa ülkelerindeki göstermelik operasyonlar, Türkiye’yi meflgul
etmeye ve askeri bir müdahaleyi önlemek için zaman ka-
zanmaya yönelik manevralar olarak de¤erlendirilmelidir.

ABD’nin ›srar› ile oluflturulan koordinatör mekanizmas›-
n›n k›sa bir zaman sonra Türkiye, PKK ve Peflmerge aras›nda
arabulucu mekanizma hâline dönüflmesi, PKK’n›n siyasal-
laflmas›nda ve Peflmergelerin meflrulaflmas›nda rol oyna-
mas› flafl›rt›c› olmayacakt›r. 

Koordinatörlerin, konu yeterli k›vama ulaflt›¤›nda
PKK’n›n Türkiye’ye dönüflü ve AKP’nin ç›karaca¤› “eve dö-
nüfl” yasas› için k›lavuz olmalar› beklenmelidir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

‹ktidara geldi¤i günden bu yana uluslararas› iliflkileri-
mizi amatörle teslim eden AKP zihniyetinin ülkemizi düflürdü-
¤ü açmaz ve yaflanan rezaletler hepimizin malumudur.

Baflbakan›n ve hükûmetinin, yüzlerce y›ll›k köklü gele-
ne¤ini ve millî güvenlik birikiminin bulundu¤u devlet kurum-
lar›n› ve uzman kadrolar› dikkate almad›¤›, d›fl tesir ve telkin-
lere aç›k bir pusulas›z ve vizyonsuz bir siyaseti benimsedi¤i
art›k ortaya ç›km›flt›r.

Özellikle milletimizin bekas›n› ve kardeflli¤ini çok yak›n-
dan ilgilendiren, ülkemizi bölünme tehdidi ile karfl› karfl›ya
b›rakan bölücü terörle mücadele ve Kuzey Irak politikas›n-
daki devlet siyasetinde tereddüt oldu¤u bilinmekteydi.
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Geçmiflteki baz› uygulamalar ve beyanatlardan, ka-

rar mekanizmalar› ile millî güvenlik kurumlar› aras›nda fikir ve

eylem birli¤inin olmad›¤›, karfl›l›kl› güvenin bulunmad›¤› an-

lafl›lmaktayd›.

Son olarak, Baflbakan ile Genelkurmay Baflkan› ara-

s›nda afliret reisleri ile diyalog yapma hususunda medyada

dile getirilen görüfllerin ”kurumsal m› kiflisel mi” oldu¤u yö-

nündeki tart›flmalar, bu meseleye yeni ve farkl› bir boyut ka-

zand›rm›flt›r. Bu son geliflme ile Türkiye’nin bekas›n› çok ya-

k›ndan ilgilendiren bölücülük ve s›n›r ötesi uzant›lar›n›n im-

has› konusunda, devletin strateji üreten mekanizmalar› ile si-

yaset kurumu aras›nda usulden ve esastan bir uyuflmazl›¤›n

oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Ülkemizde güvenlik stratejileri ve güvenlik istihbarat›

üreten düflünce merkezlerinin hemen hiç olmad›¤› hepimi-

zin malumdur. Bu olay ile Baflbakan›n, devletin en önemli ve

güvenilir güvenlik kurumunun fikirlerini bu çok kritik süreçte

dikkate almad›¤› izlenimi do¤mufltur.

Soruyorum sizlere; 

• Hâl böyle ise Say›n Baflbakan›, Barzani ile ›srarla ku-

caklaflmaya iten gerekçe ne olabilir? 

• Kandil’de yuvalanm›fl çetebafl›n›n geçen y›l “bizim-
le de görüflecekler” sözlerinin icab› için ilk ad›m m›

at›lmak istenmektedir? 
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• Ülkemizdeki en önemli millî güvenlik kurumu ile ters
düfltü¤üne göre bu görüflme ve müzakere fikrini
Baflbakan kimden ve hangi odaklardan alm›flt›r, ki-
me dan›flm›flt›r? 

• Hükûmet, hangi d›fl ziyarette, hangi tezgâh alt› iliflki-
de ve neyin karfl›l›¤›nda, nas›l bir pazarl›k konusu ile
bu tavizleri vermeye itilmifltir. 

Bu sorular›n cevab›, AKP zihniyetinin tutars›zl›k, taviz ve
pazarl›klarla geçen kay›p y›llar› içerisinde aranmal›d›r.

Hariciye gelene¤ini bir kenara iterek elindeki parti yö-
neticilerinin iflportaya düflmüfl giriflimleri; Türk Silahl› Kuvvetle-
rini göz ard› ederek Baflbakanl›¤› kuflatm›fl olan sözde dan›fl-
manlar›n k›lavuzlu¤u, ülkemizi uçurumlar›n kenar›na getirmifl
bulunmaktad›r.

Yaklaflan genel seçimlerde tasfiye olma korkusu ve
hesap verme telafl›, AKP’yi üzerinde stratejik flantajlar yap-
maya, hayati tavizler vermeye aç›k hâle getirmifl bulun-
maktad›r.

Yabanc› finans çevrelerinin s›cak para payandas› ile
ayakta durabilen k›r›lgan ekonomik ve mali yap›, AKP
Hükûmeti’nin gayrimillî anlay›fl› üzerinde her türlü oyunun
oynanmas›na ve varl›klar›m›z üzerinde en a¤›r ipoteklerin
konmas›na f›rsat vermektedir.

Uluslararas› her görüflmeye hesap verme psikolojisi ile
ezik ve mahcup oturan, müzakerelerde tutsak olmaktan an-
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cak flartl› tahliye ile kurtulan AKP yöneticilerinin siyasi sicilleri,
uluslararas› meflruiyet aray›fllar› ve en önemlisi müstemleke
memuru zihniyetleri, dayatmalar ve tehditler için en önemli
iklimi ve zemini haz›rlamaktad›r. Bu geliflmeler sonucu AKP,
t›pk› küreselleflme bahanesi ile tam bir teslimiyet içine girdi¤i
ekonomide oldu¤u gibi, ülkemizin güvenlik ve esenli¤i konu-
sunda da küresel dayatmalar›n sevk etti¤i istikamette dev-
letimizi yüksek risk ve tehditlerle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

ABD destekli siyasi yap›lanma sonucu Kuzey Irak, dev-
letleflme yolunda son aflamaya gelmifltir. 

Türkiye taraf›ndan gerçeklefltirilecek görüflme, diya-
log, temas gibi iliflkilerin bölgedeki afliret reislerinin tek eksi¤i
olan resmi meflruiyetin sa¤lanmas›na neden olaca¤› orta-
dad›r.

Baflbakan ve D›fliflleri Bakan› görüflme ve müzakere
için heves gösterdikçe, muhatap ald›klar› Peflmerge reisleri-
nin küstahl›klar› artmakta, Türkiye’ye ve Türk milletine yöne-
lik bilinen hasmane hakaretlerini t›rmand›rmaktad›rlar. Nite-
kim son olarak kendisine baflkan s›fat› veren Barzani, sözde
Kürt sorununun çözümünün askeri de¤il bar›flç› yöntemlerle
olmas› gerekti¤i yönünde AKP Hükûmetine tavsiyelerde bu-
lunmufltur.

Söz konusu flah›s Kürt sorunu diye adland›rd›¤› konuda
siyasi bir çözüm yolunun üretilmesini önererek konunun ay-
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r›nt›lar›n› ise AKP Hükûmeti’nin icraat›na b›rakt›¤›n› söyleye-
bilmifltir.

Barzani’nin sözlerini “irrasyonel, maksimalist hayalpe-
rest” gibi tan›mlarla suland›ran AKP’nin, bundan önceki ör-
neklerinde görüldü¤ü gibi bu tavsiyelere de uyaca¤›, mille-
timize yap›lan her hakareti piflkinlikle sineye çekece¤i art›k
bilinmektedir. Bu geliflme ile millî kurumlar›m›z›n “resmi” de-
¤erlendirmelerini “kiflisel” diyerek dikkate bile almayan
Baflbakan›n millî konularda kimin telkinleri ile hareket etti¤i,
hangi fikri kaynaklardan besledi¤i de ortaya ç›km›flt›r.

Türkiye’nin millî birli¤ini ve bütünlü¤ünü hedef alarak
bugün karfl›m›za ç›kan bölücü heveslerin cesaret kayna¤›
olan AKP, Türkiye’deki bölücü ak›mlar›n siyasi maskeyle sah-
neye ç›kmas›n›n da birinci derece sorumlusudur.

Türkiye’yi bu noktaya, Baflbakan Erdo¤an’›n ve
hükûmetinin bu geliflmeler karfl›s›nda sergiledi¤i acz, teslimi-
yet ve gaflet getirmifltir. AKP Hükûmeti’nin siyasi hesaplar›
maalesef kanl› terörü yeniden hortlatm›fl ve bölücü heves-
leri art›rm›flt›r. Bu kimliksiz zihniyet kin, nefret ve düflmanl›k to-
humlar›n›n ekilmesine, millî birli¤imiz ve kardeflli¤imizin sars›l-
mas›na, söndürülmüfl bölücülü¤ün yeniden do¤mas›na ne-
den olmufltur.Bu vizyonsuz, pusulas›z ve teslimiyetçi siyaset
anlay›fl›n›n Türkiye’nin güvenli¤ini ve sonraki aflamada be-
kas›n› tehlikeye düflürece¤i ve millî ç›karlar›n› çok ciddi bi-
çimde zedeleyece¤i ortadad›r.
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Millî bekam›z ve güvenli¤imiz, huzur ve esenli¤imiz,
dirlik ve düzenimiz için baflka co¤rafyalarda tehdit ve düfl-
man aramaya gerek yoktur. 

AKP zihniyetinin iktidar›, Türk milleti ve Türk devletinin
bekas› için bafll› bafl›na ve öncelikli bir tehlike ve tehdittir.

Cumhuriyet’in kurulufl ilkelerini ve yap›s›n› tart›flmaya
açmak, etnik köken farkl›l›klar›na dayanarak bunlar› y›kma-
ya çal›flmak ve bunlara göz yummak devletin varl›¤›na kas-
tetmekle efl de¤erdir. Bunun ad› ihanettir. 

Bilinmelidir ki, Türk milleti AKP zihniyetinden ibaret ve
yaln›zca AKP’ye emanet de¤ildir. Türk milliyetçileri bu hain
emelleri besleyenlere hiçbir flart alt›nda asla geçit verme-
yecektir. Bu bak›mdan kimse hayal peflinde koflmamal› ve
Türk milletinin gücü üzerinde yanl›fl hesap yapmamal›d›r. Bu
aziz vatan sokakta bulunmam›flt›r. Sahipsiz de¤ildir. Emane-
tin bekçisi Türk milleti ve Türk milliyetçileridir.

Bugün yaflad›¤›m›z nazik dönemde herkesin sa¤du-
yunun rehberli¤inde hareket etmesi, ihanet giriflimlerine
karfl› millî bir durufl sergilemesi ve millî huzurun korunmas› ta-
rihi bir görev ve sorumluluktur. 

Türkiye, vatan›na, milletine ve devletine kastetmek is-
teyen bu hain hesaplar› bofla ç›kartacak ve hak ettikleri mu-
kabelede bulunacak güce, kudrete ve millî deste¤e sahiptir.
Buradan, Milliyetçi Hareket camias›n›n mensuplar›na ve ül-

kücü kardefllerime sa¤duyu ve so¤ukkanl›l›klar›n› korumala-
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r› ve etnik tuzaklara düflmemek için çok dikkatli olmalar›
ça¤r›m› tekrarl›yorum.

Milliyetçi Hareket sokaklarda de¤il Ankara’da olacak
ve yaklaflan iktidar dönemimizde PKK terörünün kökünün
kaz›nmas› ve Türk milletinin kardeflli¤inin korunmas›n›n flerefi
bizlere nasip olacakt›r. Buradan, Millî Mücadele y›llar›n›n
merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin baflkenti Ankara’dan,
Milliyetçi Hareket Partisinin ve Türk milliyetçilerinin kararl›l›¤›-
n› ve fikriyat›n› bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti ad›yla ve üniter devlet çat›s› alt›n-
da, Türk milleti kimli¤i ile beraberce yaflayabilmemizin as-
gari kurallar› 1923 y›l›nda Atatürk ve kurucu kahramanlar ta-
raf›ndan konulmufltur. 

Büyük Türk milleti, tüm dünyaya son sözünü 29 Ekim
1923 tarihinde söylemifltir ve bu konu bizim için ilelebet ka-
panm›flt›r.

Baflkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayra¤›m›z›n ay
y›ld›zl› al bayrak, millî marfl›m›z›n ‹stiklâl Marfl› oldu¤u belirlen-
mifl ve Anayasa’m›z taraf›ndan da güvence alt›na al›nm›flt›r.

Kimler ve hangi mihraklar, hangi oyunlar› tertip eder-

lerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler, milli-

yetçi-ülkücü hareketin bir mensubu olarak buradan bir kez

daha ilan ediyorum ki;

• Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi, milleti ve egemenlik un-

surlar› ile tektir ve üniter bir devlettir. 
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• Türk milleti, tarihi ve kültürel kökleri itibariyle ayr›l›k

kabul etmeyen bir bütündür. 

• Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflu, istiklâl ve ba¤›ms›z-

l›k mücadelemizin taçland›r›lmas›d›r. 

• Ay y›ld›zl› al bayra¤›m›z ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, egemenli-

¤imizin, birlik ve beraberli¤imizin sembolüdür. 

• ‹stiklâl Marfl›’m›z, bu onurlu mücadelenin kahra-

manl›k destan›d›r ve o günlerin mukaddes bir hat›-

ras›d›r. 

• Millî birlik ve bölünmez bütünlü¤ümüzün dayand›¤›

temeller tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil
ülküsüdür. 

• Verilecek topra¤›m›z, terk edilecek ilimiz, çizilecek s›-

n›r›m›z, vazgeçilecek insan›m›z, peflkefl çekilecek

kayna¤›m›z yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti, ebedi vatan›nda millî varl›¤›n› ve

birli¤ini koruyacakt›r. Milletinden ald›¤› asil ismini, kurulufl il-

kelerini ve ça¤lar› afl›p gelen millî kimli¤ini de¤iflmeden son-

suza kadar yaflayacakt›r.

Türk milliyetçileri, bu kutlu de¤erleri ve kutsal emanet-
leri, gösterecekleri yüksek fedakârl›k, kararl›l›k, millî fluur ve
millet sevgisi ile korumaya yeminlidir.

Türkiye bir yol ayr›m›na do¤ru yaklaflmaktad›r ve art›k
herkes taraf›n› belli zorundad›r.
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Tereddütle, özürle ve piflmanl›klarla oyalanacak za-

man çok geride kalm›flt›r. Bunun aras› ve orta noktas› art›k

yoktur. 

Ya onurlu ve huzurlu ba¤›ms›z bir millet olarak yaflaya-

ca¤›z, 

Ya da küresel oyunlara boyun e¤erek her türlü zillete

katlanaca¤›z.

Karar an› yaklaflm›flt›r. Tercihinizi yap›n›z. Karar›n›z› veriniz

Ya teslimiyetçilik ya milliyetçilik...

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bedeli ne olursa olsun, Türk milletini karfl›l›ks›z severek,

yaln›zca aziz milletimizin kayg›s› ile milliyetçi- ülkücü iradenin

bir sedal›s› olarak yola ç›km›fl bulunuyoruz. Bu toplant› ile se-

çime giden süreçteki en önemli efliklerden birini aflm›fl, inan-

c›m›z› ve karal›l›¤›m›z› tazelemifl oluyoruz.

Buradan yükselen millî heyecan›n dalga dalga Türki-

ye’ye yay›laca¤›na ve nihayetinde Türk milliyetçilerini tek

bafl›na iktidara tafl›yaca¤›na yürekten inan›yorum.

Bu aziz vatan› ve büyük Türk milletini temiz ve samimi

duygularla seven herkesin yeri Milliyetçi Hareketin saflar›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, “Lider Ülke Türkiye” hedefine

yöneldi¤i “Tek Bafl›na ‹ktidar” sürecinde, içten veya d›fltan
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hiçbir dayatma, telkin veya tesirin etkisinde kalmaks›z›n yal-

n›zca büyük Türk milletinin do¤ruluflu ve yükselifli yolunda

yürümeye kararl›d›r. 

Partimizin ulaflaca¤› tek bafl›na iktidar, Türkiye’nin kur-

tulufluna vesile olurken, teslimiyetçi AKP zihniyeti için ise he-

sap verme gününün bafllang›c› anlam›na gelecektir.

Türk milletinin, Milliyetçi Hareketin çat›s› alt›nda topla-

narak buhrandan kurtulaca¤› önümüzdeki süreçte hepimi-

ze düflen önemli görevler vard›r:

Bugünden itibaren her vatandafl›m›za ulaflabilmek

için bir seferberlik bafllatmal›s›n›z. 

Bu maksatla; 

• AKP zihniyeti ile geçen her dakikan›n verdi¤i zarar›

milletimize anlat›n›z, uyar›n›z, uyand›r›n›z.

• Yar›n daha geç olmadan, bu zihniyetin durdurul-

mas› için herkesi ikna ediniz.

• Ve Milliyetçi Hareket partisinin iktidar› için her gönü-
le giriniz, her yüre¤i kazan›n›z. 

Durmay›n›z, talimat, uyar› ve bir iflaret gelmesini bek-

lemeyiniz. 

Hükûmetin ve küresel aktörlerin bilgi kirlili¤i ve yo¤un

önleme gayretlerini aflmak için her vatandafl›m›zla görüflü-

nüz.
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fiimdiden yak›n çevrenizden, komflular›n›zdan iflyeri-

nizden bafllayarak harekete geçiniz ve milletimizi de hare-

kete geçiriniz. Bu duygularla, milletimizle yar›ndan itibaren

kucaklaflmaya bafllayacak olan Türkiye sevdal›lar›na iktida-

ra giden yolda baflar›lar diliyorum. Ulaflaca¤›n›z her kap›ya

en içten selam ve sevgilerimi götürünüz. 

Yüce Allah’›n, Türkiye’yi ve büyük Türk milletini karfl›l›k-

s›z seven Türk milliyetçilerini muzaffer k›laca¤›na yürekten

inan›yorum. 

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

Tek bafl›na iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir

kez daha hayk›r›yorum.

Altm›fl›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket. 

“Ne mutlu Türküm diyene!”
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

Tek bafl›na iktidar hedefine yaklaflt›¤›m›z seçim süre-
cinde partimizin 3. Bölge ‹stiflare Toplant›s›’n›, Bursa ilimizin
ev sahipli¤inde gerçeklefltirmek üzere bir araya gelmifl bu-
lunuyoruz.

Bal›kesir, Kütahya, Eskiflehir, Bilecik ve Yalova illerini
kapsayan bu toplant› vesilesi ile kucaklaflan dava arkadafl-
lar›ma, parti mensuplar›ma ve milliyetçili¤e gönül vermifl
kardefllerime sayg›lar›m› sunuyorum.
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De¤erli bas›n›m›z›n mensuplar›na da görevlerinde ba-

flar›lar diliyorum.

Hofl geldiniz, fleref verdiniz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün ülkemiz, beflinci y›l›n› yaflayan AKP iktidar›n›n;

siyasi, sosyal, ekonomik hayat›m›zda yaratt›¤› a¤›r tahribat

ile yüz yüzedir.

‹flbafl›ndaki iktidar›n, halk›m›z›n ifl, afl, üretim taleplerine

çözüm getiremedi¤i, ülkemizi yabanc›lar›n ve f›rsatç›lar›n in-

saf›na terk etti¤i bu vahim ortam hepimizin malumudur. An-

cak söyleyecek yalan› kalmayan âciz ve teslimiyetçi zihniyet

için art›k yolun sonuna gelinmifl bulunulmaktad›r.

Baflbakan’›n son aç›klamalar›ndan, baflar›s›zl›klar›na

gerekçe olarak kendinden önceki y›llar›n “klasik enkaz ede-

biyat›na” s›¤›nmaktan baflka çaresinin kalmad›¤› anlafl›l-

maktad›r. Bu çaresiz ç›rp›n›fllar›n›n nedeni; milletimizin ger-

çekleri görmeye bafllamas›, AKP’nin sahte rakamlar ile kur-

gulanm›fl “büyüyen ülke” ve “mutlu insanlar” yalanlar›na

inanacak kimsenin kalmam›fl olmas›d›r.

Dört y›l›n sonunda, açl›k, adaletsizlik, ahlaks›zl›k ve

asayiflsizli¤e mahkûm etti¤i milletimiz nezdinde, AKP zihniye-

tinin güvenirli¤i tamamen tükenmifltir.

Baflbakan’›n beyanlar›nda, AKP öncesi Cumhuriyet

Hükûmetinin icraatlar› ile mukayeseyi de sa¤l›kl› yapamad›-
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¤›, sanal bir büyüme masal› ile gerçekleri çarp›tma, rakam-

lar› de¤ifltirme gayreti içinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Gerçek bir büyüme ile beraberinde yeni ifl kollar› ve ifl

yerlerinin aç›lmas›, üretimin artmas›, artan üretimin ise istih-

dam› art›rmas› beklenmelidir. Do¤al ve do¤ru olan› da bu-

dur.

AKP iktidar›nda bu böyle olamam›fl, düflük kur- yüksek

faiz ve s›cak paraya dayanan ithalat art›fl›yla sanal büyü-

me sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

AKP’nin bu politikas› ile zengin ve köklü bir geçmifle,

genifl pazar ve mali desteklere sahip devasa küresel firma-

lar›n karfl›s›na; destekten mahrum, korumas›z, çaresiz bir fle-

kilde, ad›na rekabet denen arenaya itilen küçük Türk firma-

lar› art›k tükenme noktas›na getirilmifltir.

Bizim milliyetçilik anlay›fl›m›za göre, ülkemize d›flar›dan

almaya mecbur kald›¤›m›z veya ald›¤›m›z her ürün, millî kay-

naklar›m›zdan kopar›lm›fl insan gücü ve hizmet, eme¤i israf

ve ihmal edilmifl aziz vatan evlad› anlam›na gelmektedir. 

Hâlbuki Türkiye, bugün AKP ile millî gelirinin üçte birine

ulaflan ithalat rakam›n› yani baflka milletlerin ürettiklerini sa-

t›n almaya ay›rm›fl bulunmaktad›r. 

AKP ile geçen kay›p y›llar›n en belirgin faturas›, defa-

larca revize edilmesine ra¤men hedefleri aflarak 31 milyar

dolara yükselen Cari ‹fllemler Dengesi aç›¤›d›r.
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‹lkesiz ve gayrimillî anlay›fl›n temsilcisi AKP’nin, cari

aç›k büyüdükçe, daha fazla taviz verece¤i belli olmufltur.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün AKP’nin ekonomi politikalar› t›pk› son Osmanl›

hükûmetlerinin korku tüneline girmesi gibi Türkiye’nin gele-

ce¤ini de borç, taviz ve ipotek sarmal›na sokmufltur. Cum-

huriyet tarihinin rekorlar›n› k›ran bu borçlar›n elbette a¤›r bir

bedeli olacakt›r. Bu bedel;

• AKP Hükûmeti’nce istihdam sa¤layacak ciddi yat›-

r›m›n bulunmad›¤›, 

• Ucuza sat›p peflkefl çekerek eskisine yeni sahip bul-

maktan baflka bir giriflimin olmad›¤›, 

• Bir millî markan›n yükselemedi¤i, 

• Türk firmalar›n›n dünyada henüz yer bulmad›¤›, 

• Çiftçinin aç ve yoksul, esnaf›n ve küçük üreticinin

çaresiz ve at›l bulundu¤u düflünülürse; 

Türk milleti bu borcu, ne ile, neyin karfl›l›¤›nda, nas›l bir

tavize itilerek, ve ne tür bir bedel ödeyerek kapatacakt›r.

Bu, her vatanseverin, her Türk evlad›n›n mutlaka düflünmesi

ve sorgulamas› gereken hayati bir konudur.

Baflbakan›n “Unutmay›n borç yi¤idin kamç›s›.” sözleri

tam bir gaflet ifadesidir. Bu anlay›fl AKP’nin yaflad›¤›m›z eko-

nomik sorunlarla ilgili alg› sorunu oldu¤unu göstermektedir.
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Bu flekilde ve bu süratte borç ve cari ifllemler aç›¤› sürdü¤ü

takdirde, Türk milleti bu borçlar›n ve tahribat›n bedelini,

onurundan ve vatan›ndan fedakârl›k yaparak ödeme teh-

likesi ile yüz yüze gelecektir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bizim anlay›fl›m›za göre, ifl sahibi olamam›fl her vatan

evlad›, Türkiye’nin kalk›nmas› yolunda, güçlerinden yararla-

n›lmayan bir serveti ifade etmektedir. Bu nedenle güçlü ve

geliflmifl bir Türkiye’nin istihdam sorununu halletmesi mutlak

bir zorunluluktur.

Üretmekten baflka kalk›nma seçene¤inin olamaya-

ca¤› ülkemizde, AKP zihniyetinin tahribat› ile kaynaklar›m›z

at›l hâle gelmekte, insanlar›m›z için ifl ve emek imkân› orta-

dan kalkmaktad›r.

‹flsizlerin say›s› istatistik kalemlerindeki hilelere ra¤men

4 buçuk milyonu aflm›fl ve ifl gücünün %19’una yükselmifltir. 

AKP Hükûmeti’nin ithalata, s›cak paraya ve borca

dayal› ekonomi anlay›fl› ile gerçek anlamda yeni ifl kollar›n›n

aç›lmas› ve istihdam yarat›lmas› mümkün de¤ildir.

Üretime dayanmayan bu ekonomik yap› neticesinde

her geçen gün iflsiz say›m›z artmakta, bu iflsiz nüfus yaln›zca

ülkemize bir yük olmakla kalmay›p beraberinde sosyal so-

runlar da getirmektedir.
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Bugün Türkiye, AKP’nin uygulad›¤› d›fl ticaret politikas›

ile ithal edilerek ülkemize dolan yabanc› mallar›n cenneti

hâline getirilmifltir. Bu politikas› ile hükûmet Çinliye, Koreliye

ifl bulmakta ve Avrupal›y› ifl sahibi yapmaktad›r. 

Türkiye baflkalar›na çal›flmaktad›r.

Türk milleti baflkalar›na hizmet etmektedir.

Buradan AKP zihniyetine soruyorum:

• Türk milleti, baflka milletlerin kalk›nmas› için eme¤ini

daha ne kadar harcayacakt›r? 

• ‹fl ve afl bekleyen milyonlarca gencimize kim ifl ve-

recektir? 

• Türkiye kendi kaynaklar›n› yine kendisi için ne za-

man harekete geçirecektir? 

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

AKP iktidar›n›n “yüksek faiz, düflük kur, s›cak para” tez-

gâh› ile sürdürdü¤ü ithalata dayal› ekonomik çark ve faiz

sarmal›; yoksuldan zengine, millî kaynaklardan yabanc›

güçlere varl›k ve kâr aktar›lmas› üzerine dönüp durmaktad›r.

Üç y›l bizden bir fley beklemeyin diyerek s›k›nt›lar›m›z›n

kalkmas› için süre isteyen AKP zihniyetinin, beflinci y›l›nda da

halk›m›z› refaha kavuflturamad›¤› ortadad›r. 

AKP’nin bu çarp›k ve sa¤l›ks›z ekonomik zihniyetinin ha-

yat kayna¤› milletimizin körüklenen tüketim harcamalar›d›r.
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Tamamen etikten ve sosyal vicdandan uzak kredi uy-

gulamalar› ile milletimiz her geçen gün biraz daha bata¤a

çekilmifltir.

Her gün yenilerinin kat›ld›¤› ve say›lar› milyonlara va-

ran kredi ma¤durlar›n›, göstermelik çözümlerle art›k oyala-

mak mümkün de¤ildir.

Taksitli, kredili sat›fllarla ve kredi kartlar›yla sa¤lanan

para ile milyonlarca ailemizin gelecekteki emekleri bile ipo-

tek edilmifl durumdad›r.

Art›k sorun yaln›zca maddi boyutlar› olan bir borçlan-

ma olmaktan da ç›km›fl, çaresizlikten k›vrananlar›n, ahlak›

sorgulananlar›n buhran geçirmelerine neden olan bir sos-

yal yara hâline gelmifltir. 

Bugün bir ç›¤ gibi büyüyen suçlar ve say›lar› her gün

artan suçlular maalesef aram›zdan ç›kmaktad›r. Bunun so-

rumlusu AKP zihniyeti ve onun ekonomik tuza¤›d›r.

Mevcut ekonomik yap›n›n kimin ifline geldi¤i, bir ya-

banc› derginin yak›nlarda aç›klad›¤› dolar milyarderleri lis-

tesinden de anlafl›lmaktad›r. Bu listeye girme bahtiyarl›¤›na

ermifl vatandafllar›m›z›n say›s›, bu y›l art›fl göstererek toplam

25 kifliye ulaflm›flt›r.

Dünyan›n en büyük ikinci ekonomisi olan Japon-

ya’dan daha fazla dolar milyarderi üreten çarp›k sistem

tam bir garabet örne¤idir.
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Milliyetçi Hareketin hedefi; öncelikle milyarder zengin
say›s›n›n artmas› de¤il, küresel firmalar aras›na katt›¤› yeni
markalar›yla, yoksul milyonlar›n umut ve eme¤ini hakkaniyet-
le refah ve huzura çevirebilen bir Türkiye ile övünülmesidir.

Kazanc›n ve gelirin adaletle da¤›lmad›¤›n›n en güzel
iflareti olan bu sivri tablo; AKP zihniyetinin ülkemizi sürükledi-
¤i ekonomik teslimiyetin sonucudur.

Halk›n gelirlerinin artmad›¤› bir ekonomik yap› içinde
milyarder say›lar›n›n artmas› AKP ekonomisinin halk›n aleyhi-
ne geliflti¤inin, sözde refah›n bile tabana yay›lamad›¤›n›n
bir belgesi niteli¤indedir. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

AKP’nin dört y›ll›k ekonomi politikalar›n›n sonucunda
yaklafl›k de¤erlerle;

Cari aç›k, 21 kat artm›flt›r. 

‹ç borç % 69 artm›flt›r. 

D›fl borç % 53 artm›flt›r. 

S›cak para % 800 artm›flt›r. 

D›fl ticaret aç›¤› % 235 artm›flt›r.

‹thalat % 166 artm›flt›r. 

Özel sektör d›fl borçlar› % 156 artm›flt›r. 

Kifli bafl›na vergi yükü ve adaletsizli¤i, kay›t d›fl›l›k, ada-
letsiz gelir da¤›l›m›, yoksulluk, iflaslar, karfl›l›ks›z çekler, konut
fiyatlar› artm›flt›r.
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Bu rakamlarla sonuçlanan dört y›l›n faturas›;

• Yabanc› mallara aç›k bir pazar ortam› ve kültürü, 

• Bast›r›lm›fl bir döviz kuru ve afl›r› de¤erlenmifl Türk liras›, 

• Sermaye piyasas›nda yabanc› a¤›rl›¤›, 

• Afl›r› borçlanma, 

• Yabanc›lara sat›fl, 

• Türk firmalar›n› yabanc›larla ortakl›¤a mahkûm hâle
getirme, 

• Bankac›l›k sektörünün yabanc›lara geçmesi, 

• Medyada yabanc›laflma olarak karfl›m›zdad›r.

Baflbakan›n “Vars›n senin çocuk da iflsiz kals›n.” diye-
rek alay etti¤i vatandafl›n durumu çok daha vahimdir. 

AKP Hükûmetinin idaresinde, dört kiflilik bir ailenin ge-
çinebilmek için ihtiyac› olan asgari gelir 2.235 YTL’ye yüksel-
mifltir. 

Bugün kaç ailemizin evine bu para girmekte, kaç va-
tandafl›m›z yoksullukla açl›k aras›nda verdi¤i mücadelede
bu miktara ulaflabilmektedir?

El Kad›’ya kefil olanlar milletimizi yoksullukla kaderine
terk etmifllerdir.

Elbette bugünün yar›n› da vard›r.

Milliyetçi Hareket Partisi; yetimin mal›n› ya¤malayan,
ahlak, vicdan, yasa, hak tan›mayan talanc›lardan mutlaka
hesap soracak, sorumlular mahkemelerde hesap verecek-
lerdir.
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• Yokluk ve yoksullu¤a mahkûm edilen aziz milletimi-
zin, 

• Bir tas çorbaya hasret b›rak›lan ailelerin, 

• Kap› kap› ifl arayan gençlerimizin hesab›, ülkemizi
küresel sömürüye açan AKP’den mutlaka sorula-
cakt›r. 

Bu hesab› AKP’den sormak da sizlere nasip olacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

AKP’nin beflinci y›k›m y›l›na girdi¤imiz bu süreçte, eko-
nomimizin ve siyasal iliflkilerimizin kriz ile k›r›lganl›k aras›ndaki
çok hassas bir karar noktas›nda bulundu¤u art›k iyice belir-
ginleflmifltir.

Her gün, ekonomik ve sosyal kriz kâbuslar› gören Bafl-
bakan ve AKP Hükûmeti, bu çok yüksek risk ortam›nda, s›-
cak para ile ekonomimizi dengede tutan güç odaklar› ta-
raf›ndan rehin al›nm›fl durumdad›r.

AKP derin bir koma hâlinde, bitkisel hayat›n› sürdür-
mek u¤runa, iplerini ellerine verdi¤i güçler taraf›ndan art›k
aç›kça kontrol edilmektedir. Bu d›flar›dan güdümlü ve sö-
mürüye mahkûm mekanizma ile AKP, her alanda oldu¤u gi-
bi ekonomide de millî karar verme yetene¤ini kaybetmifltir.
Nitekim bu rehine ruh hâli AKPyi, ülkemizdeki her türlü kay-

nak ve varl›¤› mezata ç›karmaya mecbur ve mahkûm hâ-
le getirmifl bulunmaktad›r. Bu tünelin sonunda, yavafllayan
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büyüme ve artan iflsizlik, ço¤alan yoksulluk ve nihayetinde
büyük bir siyasi, sosyal ve ekonomik patlama ile karfl›laflmak
kaç›n›lmazd›r.

AKP’nin yalan ve talan üzerine kurgulad›¤› sanal sa-
adet zinciri en zay›f halkas›ndan kopmak üzeredir.

Buradan sesleniyor ve meydan okuyorum:

• Türk milleti bu yoksullu¤a asla mecbur de¤ildir.

• Hiçbir vatandafl›m›z bu zillete mahkûm de¤ildir.

Bunu fliddetle reddediyoruz. 

Yoksulluk kaderimiz, onursuzluk k›smetimiz olamaz.

Türk milleti, sadaka ile oy avc›l›¤›na yeltenen bu zihni-
yete sand›kta cevap vermeye haz›rd›r.

Türk milliyetçileri, gelece¤imizi çalman›za izin verme-
yeceklerdir.

Ve çare Milliyetçi Hareketin iktidar›d›r. 

Çözüm tek bafl›na milliyetçilerin iktidar›d›r.

De¤erli Dava arkadafllar›m,

Ülkemizin ekonomik durumu ile siyasi ve sosyal gelifl-
meleri birbirinden ay›rmak mümkün de¤ildir.

Her alanda açmaza giren AKP’nin Türkiye’nin millî ko-
nular›nda da milletimizi içine düflürdü¤ü buhran hepimizin
malumudur. Özellikle Nevruz ve sonras›nda ülke gündemini
ve millî hassasiyetleri derinden zedeleyecek vahim geliflme-
ler beklenmelidir.
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Bilindi¤i gibi Nevruz, Balkanlardan Orta Asya Bozk›rla-
r›na kadar çok büyük bir co¤rafyada Türklerce ve Avrasya
topluluklar›nca binlerce y›ld›r kutlanan bir bayram günüdür.

Bizler için Nevruz, yaln›zca bir mevsimin müjdecisi de-
¤il ayn› zamanda gelece¤i yeniden de¤erlendirmenin bir
f›rsat› say›lmal›d›r. Atalet, y›lg›nl›k, korku ve umutsuzlu¤un
geride b›rak›ld›¤›, maddi ve manevi bir dirilifl ve at›l›m›n da
bir bafllang›c› olmal›d›r. Bu yönüyle Nevruz, büyük Türk mille-
tinin sahip oldu¤u hürriyet ruhunun kabararak taflt›¤›, s›¤ ve
dar bir co¤rafyadan k›talar› yönetmeye talip oldu¤u bir Er-
genekon atefli olarak hiç sönmeden günümüze kadar ulafl-
m›flt›r.

Hepinizin yaklaflan Nevruz Bayram›’n› kutluyor, sa¤l›k
ve mutluk getirmesini diliyorum. Ancak Nevruz’un son yirmi
y›lda, tafl›d›¤› anlam›n d›fl›nda, bölücü mihraklar taraf›ndan
ihanet provalar›n›n yap›ld›¤› bir terör günü olarak lekelen-
mek istendi¤ine de flahit olunmaktad›r.

Geçen y›lki rezaletler henüz haf›zalar›m›zdad›r. AKP
Hükûmetince kahraman Türk polisinin “tahriklere kap›lmad›”
hezeyanlar› ile tafllanmas›na göz yumulmufltur. Yöre Beledi-
ye Baflkanlar›n›n “polisi karakola çekilmeye davet eden” ta-
limatlar›, “ac›m›z 14’tü 16 oldu” küstahl›¤› sineye çekilmifltir. 

Türkiye’nin bu bölgesinde sokaklar›n inisiyatifini ele
geçiren hainler karfl›s›nda, Türk polisi çaresiz ve aciz duruma
düflürülmüfltür. Bu vahim durum demokratik müdahale,
ça¤dafl kolluk gibi z›rvalar›yla hükûmet taraf›ndan alk›fllan-
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m›flt›r. Bu y›l da benzer tahriklerin yap›laca¤›, rezilliklerin ‹m-
ral› Canisi’nin s›hhatine iliflkin bir kampanya ile bafllat›lm›fl ol-
du¤u görülmektedir. Bu yolla, caninin yandafllar›n›n onu
tekrar gündemde tutmak, özellikle Kuzey Irakl› afliret reisleri-
nin art›k ülkemize sirayet etmifl etkisini azaltmak istedikleri
anlafl›lmaktad›r. Maalesef ülkemizde bölücülük yar›fl› baflla-
m›flt›r.

AKP’nin dört y›ld›r gösterdi¤i acziyet ve teslimiyet ile
verilen umut, bölücüler aras›nda bir rekabet ortam›n›n do¤-
mas›na, Türkiye’mizi kimin bölece¤ine dair bir çekiflmeye
de sahne olmaktad›r. Bu konuda birbiriyle yar›flan en güçlü
adaylar AKP, PKK ve Peflmerge reisidir. Nitekim, bu maksat-
la ‹mral› Canisi’ne kendilerince bir itibar ve sayg›nl›k kazan-
d›rmak gayesi ile bölücü odaklar “say›n” kampanyas› bafl-
latm›fllard›r.

Çocuk, kad›n, yafll›, genç demeden on binlerce va-

tandafl›m›z›n kayb›na neden olan, eli kanl› terör çetesinin

elebafl›n›n isminin önüne “say›n” konularak an›lmas› yeni bir

ihanet oyunudur. Bu hitap, onu masum ve günahs›z yap-

mayaca¤› gibi, bu i¤renç flahsa bu unvan› takanlar da en

az onun kadar, i¤renç, onursuz ve hain durumuna düflecek-

lerdir. Ancak son geliflmeler, ‹mral› Canisi’nin yaln›z olmad›-

¤›n› da ortaya ç›karm›flt›r. Erbab› oldu¤u takiye kültürünün

gere¤i, bir süredir fikirlerini saklamaya çabalayan Baflba-

kan’›n gerçek niyeti, her gün yeni bir ipucu ile birer birer ay-

d›nlanmaktad›r. Nitekim, ‹mral› Canisine yönelik “say›n”
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kampanyas›n›n bafl›n› asl›nda Baflbakan›n çekti¤i, önceki

y›llarda Avustralya’da yapt›¤› bir radyo konuflmas› ile orta-

ya ç›km›fl bulunmaktad›r. Bu konuflmas›nda Baflbakan›n be-

bek katiline sayg›da kusur etmedi¤i, “say›n” hitab›yla bu

caniye özel bir itibar ve ilgi gösterdi¤i görülmektedir.

Anlafl›lmaktad›r ki bugün bafllat›lan “Say›n Öcalan”
ihanet kampanyas›n›n fikir babas› ve ilham kayna¤› Baflba-
kan›n kendisidir.

Yaln›zca ve yaln›zca bu rezalet ve ihanet ifadesi bile,
Baflbakan›n Cumhurbaflkanl›¤› adayl›¤›na engel olmas› ge-
reken yeterli bir belgedir.

Baflbakan bu konuflmas›nda, geçti¤imiz aylarda aziz
Mehmetçiklerimize yönelik “yan gelip yatt›klar›na” dair ha-
karetinin perde gerisini de aralam›fl bulunmaktad›r.

Baflbakan, flimdiye kadar hiçbir siyasetçinin a¤z›ndan
ç›kmam›fl bir afla¤›lama yolunu seçmifl ve PKK terörüne ma-
ruz kalm›fl flehitlerimizi ve can vermifl vatandafllar›m›z› “kel-
le” olarak tarif etmifltir.

Baflbakan, biliniz ki binlerce tertemiz flehidimize, an-
cak size çok yak›fl›r bir mezbaha kültürü ile hitap etmenizi
fliddetle ve nefretle k›n›yor ve reddediyorum.

Sizi bir kez daha büyük Türk milletinden ve flehitlerimiz-
den özür dilemeye ve milletimizin yüksek merhametine s›-
¤›nmaya ça¤›r›yorum.

Bugün, bu caniye “say›n” diyenler adalet önünde he-

sap vermek üzere yarg›lanmaya bafllam›fllard›r.

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

64



Biz de bu konuda aklanmak üzere, Baflbakan›, doku-
nulmazl›¤›n› kald›rarak, mahkeme ve Türk milleti önünde
hesap vermeye davet ediyoruz.

E¤er siz bu hesap yolunu kendiniz açmazsan›z, biliniz
ki biz tek bafl›na iktidar›m›zda, birikmifl bütün hesaplar› aç-
maya kararl›y›z ve geliyoruz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Biz; milli, ilkeli ve kararl› bir duruflun, adil bir güçlü yö-
netimin refah, huzur ve mutluluk getirece¤ine inan›yoruz.
Fakat siyasetin, do¤ru zamanda, do¤ru siyasetle yap›l›rsa
anlam kazanaca¤›n›n da bilincindeyiz.

Bu salonda bulunanlar ile bu harekete gönül vermifl
bütün kardefllerimi do¤ru yerde, do¤ru zamanda, do¤ru fi-
kirler ile buluflmay› baflarm›fl gerçek yol arkadafllar›m, yi¤it
ülküdafllar›m olarak görüyorum.

Ben de “do¤ru insanlarla”, “do¤ru vicdanlarla”
“do¤ru gönüllerle” buluflmufl olmaktan son derece k›vanç-
l›y›m, gururluyum.

Hepinizi en içten duygular›mla bir kez daha kucakl›-
yor ve kutluyorum.

Sizler, Milliyetçi Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar›n›n
mimarlar› olacaks›n›z. Buna yürekten inan›yorum.

Bundan 726 y›l önce, bu topraklar üzerinden büyük
ceddimiz Ertu¤rul Gazi ile bir yükselme yaflayarak müteakip
as›rlarda ortaya ç›kacak bir cihan devletinin temelini sizlerin
ecdad› atm›flt›.
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Bugün de an›lar› ve yadigârlar› kutlu topraklarda ha-

la yaflayan bu gizli kudreti, sakl› durdu¤u yüreklerden yeni-

den ortaya ç›karaca¤›n›za inanc›m tamd›r.

Sö¤üt topra¤›ndan beslenen bir küçük fidandan, ko-

ca bir cihan devletinin do¤uflunun s›rr›, hâlâ bu topraklar-

da, sizlerin yüksek gönülleri ve vatan sevgisinde bir kutlu to-

hum olarak sakl› durmaktad›r.

Beklentim ilk genel seçimlerin, büyük milletimizi t›pk›

as›rlar öncesinde oldu¤u gibi lider ülke Türkiye ülküsüne gö-

türecek yolun bafllang›c› olmas›d›r.

Bugün ülkemizi tahrip eden güç, tek bafl›na iktidar

gücüdür. Bu a¤›r tahribat›n onar›m› da mutlaka ve öncelik-

le tek bafl›na bir iktidar gücünü zorunlu k›lmaktad›r.

Tek bafl›na iktidar›m›z, bir yandan Türkiye’nin yeniden

aya¤a kalkmas›n› sa¤layacakt›r. 

Di¤er taraftan merkezinde Türkiye’mizin bulunaca¤›

‘insani küreselleflme’, ‘yeni bir sorumluluk ahlak›’, ‘hakkani-

yetli ve merhametli bir sosyoekonomik düzenin’de temelle-

rini atm›fl olacakt›r. Bu aç›dan yaklaflan genel seçimler bir

dönüm noktas› olacakt›r. Milliyetçi-ülkücü irade bu seçimle

milliyetçili¤i iktidara tafl›yarak, eminim ki milletimizin kötü gi-

den talihini de mutlaka yenecektir.”
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Bu vesile ile tek bafl›na iktidara giden yolda bütün ar-

kadafllar›ma baflar›lar diliyorum. Toplant›y› tertip eden ev

sahipli¤i yapan Bursa teflkilat›na tekraren teflekkür ediyo-

rum.

Bugün sevincini paylaflt›¤›m›z Çanakkale Zaferinin 92.

y›l dönümünü kutluyor, aziz milletimize ve Türk Dünyas›’na

u¤urlar ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.

Yüce Allah’›n, Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kma

mücadelesinde milliyetçilerin eme¤ini karfl›l›ks›z b›rakmaya-

ca¤›na yürekten inan›yorum. Bu duygu ve düflüncelerle he-

pinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor ve kucakl›yo-

rum. Sa¤ olun, var olun.

Tek bafl›na iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir

kez daha hayk›r›yorum: 

Altm›fl›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket. 

“Ne mutlu Türküm diyene!”

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

67





M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Baflkan›

Devlet BAHÇEL‹’nin

4. BÖLGE ‹ST‹fiARE TOPLANTISI

BASIN TOPLANTISI KONUfiMASI

25 MART 2007

‹STANBUL





De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›m›z›n ev sahipli¤inde 4. Bölge ‹sti-
flare Toplant›s›’n› gerçeklefltirmek üzere bir araya gelmifl bu-
lunuyoruz. 

Edirne, K›rklareli, Tekirda¤, Çanakkale, Kocaeli, Sakar-
ya illerini kapsayan bu toplant›ya kat›lan dava arkadafllar›-
ma sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum. 
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Cenab›allah’a, tek bafl›na iktidar yolunda bizleri yeni-

den buluflturdu¤u için flükrediyorum.

De¤erli bas›n›m›z›n mensuplar›na görevlerinde baflar›-

lar diliyorum. 

Hofl geldiniz, fleref verdiniz. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Türkiye bugün, beflinci y›l›n›n içinde bulunan AKP ikti-

dar›n›n neden oldu¤u, siyasi çat›flma ve gerilim, sosyal çö-

zülme ve bunal›m, ekonomik buhran ve belirsizliklerin ya-

fland›¤› çok kritik bir süreçten geçmektedir.

AKP yönetimde, ülkemizin, millî birli¤i, millî ekonomisi,

milletimizin ve devletimizin varl›¤› ve bekas› ile iç ve d›fl gü-

venli¤i çok yüksek risk, tehdit ve tehlikelerle karfl› karfl›yad›r.

Bugün art›k Türk milletini; d›fl tesir ve müdahalelerden

koruyacak ekonomik, kültürel, sosyal ve ahlaki güvenlik du-

varlar› AKP zihniyetinin teslimiyet anlay›fl› ile y›k›lmaya yüz

tutmufltur. 

Geride kalan kay›p y›llar içinde; K›br›s, Avrupa Birli¤i,

Irak, terörle mücadele, Türkmenler, sözde Ermeni meselesi

gibi bütün millî meselelerde yaflanan iflas, gözlerimizin

önünde gerçekleflmifltir.

Hükûmetin gaflet ve ihanet aras›ndaki siyaseti sonucu,

bölücülük yeniden hortlam›fl, Türkiye’nin millî birli¤ini hedef

alan tahrikler AKP’nin gönüllü k›lavuzlu¤unda h›z kazanm›flt›r. 
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Milletimiz, a¤›r ekonomik sorunlar›n afl›lmas› umuduyla

bugüne kadar büyük fedakârl›klarda bulunmufl ve refaha

ulaflmay› sab›rla beklemifltir. Ancak, dört y›ll›k icraat› ile hiç-

bir sorununu çözmeyen hükûmetin, art›k milletimize verebi-

lece¤inin kalmad›¤› herkes taraf›ndan anlafl›lm›flt›r.

‹fl bafl›ndaki AKP zihniyeti;

Manevi de¤erler üzerinden ucuz siyaset yaparak, 

Türkiye’nin millî ç›karlar›n› pazarlayarak, 

Milletimizin fleref ve haysiyetini tart›flarak,

fiahsi ihtiraslar› için Türk milletinin gelece¤ini atefle

atarak sakat, çarp›k ve ilkesiz bir anlay›fl›n temsilcisi olmufl-

tur.

‹lk seçimde çekip gidecek olan AKP, Türk siyasi tarihin-

de; taviz ve teslimiyet üzerine infla etti¤i yalan siyaseti, ya¤-

ma anlay›fl› ve yozlaflma kültürü ile an›lacakt›r.

AKP’den bafllayan çürüme ve kokuflma, toplum ve

devlet hayat›m›z›n her alan›na sirayet etmifl ve bunun sonu-

cu ahlaki de¤erlerimizin temellerini sarsan bir manevi çöküfl

süreci h›z kazanm›flt›r.

AKP iktidar›n›n beflinci y›l›nda Türkiye, kanunsuzlu¤un

kol gezdi¤i, vurgun ve h›rs›zl›¤›n prim yapt›¤› yolsuzluklar ül-

kesi hâline getirilmifl, namuslu insanlar›m›z yoksulluk, ümitsiz-

lik ve korkuya terk edilmifltir.
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Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü ve s›n›r tan›mayan

bu inançs›z kadrolar, bir iktidar›n temel görevi olmas› gere-

ken;

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin millî güvenli¤ini, 

• Türk milletinin millî birli¤ini, bekas›n› ve refah›n›, 

• Toplumsal huzur ve asayiflimizi, çok ciddi ve a¤›r

tehlikelerle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. 

Her cephede yaflanan çöküntü Türkiye’yi, siyasal ka-

osa ve sosyal bir kargaflaya do¤ru h›zla sürüklemektedir.

Hükûmetin bütün hünerini gösterdi¤i en baflar›l› alan

ise AKP kadrolar›n›n içine gömüldükleri yolsuzluklar›n üstünü

örtmek ve yöneticilerini aklamak olmufltur.

Hayatlar›ndan memnun olan bir az›nl›¤›n, “istikrar”

ad›na genel seçimlerden bile vazgeçmeye haz›r olduklar›

bu talan ortam›nda, genifl halk kitleleri yokluk, yoksulluk için-

de k›vranmaktad›r.

AKP Hükûmeti ile Türkiye, bir taraftan üzerinde hesap-

lar› olan mihraklar›n, di¤er taraftan ise ya¤madan hisse

kapmaya çal›flan ç›kar çevrelerinin, ümit ve geçim kap›s›

hâline gelmifltir.

Menfaatleri için AKP’nin payandas› olmay› sürdüren

bu ç›kar odaklar›n›n, hükûmeti övmek ve yaklaflan krizleri

örterek ötelemek üzerine, bir riya ve tezahürat yar›fl›na gir-

mifl olduklar› zaten bilinmekteydi.
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fiimdi ise aralar›nda baz› medya gruplar›n›n da bulun-

du¤u kimi çevrelerin, AKP’nin tan›t›m ve reklam faaliyetleri-

ni gönüllü olarak üstlendiklerine flahit olunmaktad›r. Bu kap-

samda her gün bir kuruluflun, içinde sinsi senaryolar›n sak-

land›¤›, düzmece ve dayanaks›z “kamuoyu yoklamas›“ ad›

verilen anketlerle, milletimizin iradesine engel olmaya çal›fl-

t›klar› anlafl›lmaktad›r.

Gelinen bu noktada, ya¤madan beslenen çevreler

ile hükûmet aras›nda, birbirini tamamlayan iliflkiler a¤›n›n

derinleflti¤i ve kirli siyaset, kirli ticaret, kirli kazanç flebekesi-

nin, düfltükleri çukurda birbirlerine mahkûm hâle gelmifl ol-

duklar› görülmektedir.

Geleceklerini ve varl›klar›n›, AKP zihniyetinin mutlak

devam›nda gören yerli ve yabanc› asalaklar›n, AKP’siz bir

Türkiye’nin olamayaca¤›na dair kara propagandalar› için

bir organize siyaset flebekesi gibi çal›flt›klar› belli olmufltur. Bu

kredi, taviz, talan ve riya çark›n›n fark›na varan vicdan ve

merhamet sahibi az say›daki ayd›n ve medya kurulufllar› ise

AKP istibdad›n›n tehdit ve flantajlar›na maruz kalmaktad›r.

Siyaseti ç›kar ve ikbal f›rsat› olarak gören bu ilkesiz

kadrolar›n, ahlaktan uzak ve millî de¤erlerden yoksun yöne-

tim anlay›fl›n› hâkim k›lmak için sinsi bir tahrip ve tertip kam-

panyas›n› y›llard›r yürüttükleri hepimizin malumudur.

Özellikle “finale yaklafl›yoruz” diyen Baflbakan›n mer-

kezinde bulundu¤u, planl› bir gerilim ve bask› politikas›yla,
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art›k her fleyin çivisi ç›km›fl, ülkemizdeki bütün ölçü ve ayar-

lar kaçm›flt›r. Bu aflamada, Baflbakan›n, partisini de demok-

rasimizi de s›k›nt›l› bir sürece sürükledi¤inin fark›na varma za-

man› gelmifltir. Bu zihniyetin, çürümekte olan ömrünü birkaç

ay daha uzatabilmek için her türlü rezaleti ve tertibi göze

alabilecek ahlaki zafiyete düflmüfl oldu¤u bütün ç›plakl›¤›

ile görülmektedir.

‹çte, inançlar› istismar ile mazlum ve ma¤dur rolü; d›fl-

ta tam teslimiyet üzerine kurgulanan sanal AKP siyaseti,

Baflbakan›n dedi¤i gibi finale gelmifl ve uçurumun kenar›na

dayanm›flt›r.

Türkiye bugün kan kaybetmektedir. Sürekli bir suni

gerginlik ve suni iyimserlik senaryolar› aras›na s›k›flt›r›larak ak-

l› kar›flt›r›lm›fl ve bocalayan bir ülke hâline getirilmifltir. 

Türkiye’nin içinde bulundu¤u durum ve yaflanan ge-

liflmeler, Türk milletini seçim gününe kadar tehlikelerle dolu,

çok zor ve s›k›nt›l› günlerin bekledi¤inin habercisidir. 

Yaratt›¤› tahribat millî bir afet boyutlar›na ulaflan AKP

zihniyeti, art›k Türkiye’nin bekas› için bafll› bafl›na ve en bü-
yük tehdit hâline gelmifltir.

Geride kalan kay›p y›llar; iktidar›n yaflayabilmek için
devletimizi, demokrasimizi ve toplum hayat›m›z› içten içe
kemirmekten, kurumlarla çekiflme ve çat›flma yaratmaktan
kaç›nmayaca¤›n› göstermifltir.
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AKP’nin son oyunu, Yarg›taydaki 23, Dan›fltaydaki 6
bofl üyelik için yaklafl›k on buçuk ayd›r seçimi engellemesi
ile ortaya ç›kan yeni bir bunal›md›r.

7 Ocak 1946’dan bu yana çok partili olan demokra-
simiz aç›s›ndan bu vahim geliflme, yürütme gücüne sahip
hükûmetin, yarg›y› önleme, yarg› üzerinde bask› ve tek par-
ti diktas› oluflturma e arzusudur.

Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’nun karar almas›-
n›, müsteflar› vas›tas› ile önleyen Adalet Bakan› ve hükûmet
bu tavr› ile aç›kça suç ifllemektedir. Suçu tutanakla da sa-
bittir.

Baflbakan›n yasama ve yürütme yetkilerinin ard›ndan
yarg›y› ele geçirerek ulaflmak istedi¤i siyasal netice, devlet
ve millet karfl›t› bir az›nl›k tahakkümüne dayanan “Baas re-
jimi”dir. Buradan bu tehlikeli oyunu oynamaya yeltenen
Baflbakan› uyar›yorum: Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla bir
parti devleti olamaz. Bunu akl›n›zdan ç›kar›n›z. 

Türk milleti ve devleti, “mutlakiyet” arayan Baflbakan
ve maiyetine dur demeye muktedirdir. Sak›n yanl›fl yapma-
y›n›z.

Dile¤imiz, hükûmetin aya¤›n› denk almas› ve bafl›na
gelecekleri iyi hesaplamas›d›r.

Art›k kuflkuya yer b›rakmayacak flekilde anlafl›lm›flt›r ki
vatan›m›z için baflka co¤rafyalarda düflman ve ifl birlikçi
aramaya gerek yoktur. Bunun adresi AKP’dir. Bu ilkel zihni-
yet, ilk seçimde silinip gidecek ve demokrasi tarihimizde bir
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leke olarak kalacakt›r. Art›k ak›bet ortadad›r. AKP’nin sonu
gelmifltir.

Baflbakan›n asabiyeti de bundand›r. Argo ve tahkir
dolu sözleri, gerilen sinirlerinin iflaretidir. Kendisi de gidiflat›n
fark›ndad›r. Ancak korkunun ecele faydas› yoktur. 

Geldikleri gibi gidecekler, gittikleri yerde mutlaka ve
mutlaka hesap vereceklerdir. Bu hesab› sormak, Milliyetçi
Hareket için vatan borcu hâline gelmifltir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

AKP’nin cepheleflme ve kutuplaflt›rma stratejisinin son
ve en tehlikeli örne¤i Cumhurbaflkanl›¤› seçimleridir.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cum-
huriyetimizde 29 Ekim 1923 tarihinden bugüne kadar 10
cumhurbaflkan› görev yapm›flt›r.

Aralar›nda demokratik teamüllere ayk›r› seçilmifl olan-
lar› varsa da hiçbirinin seçim süreci, AKP döneminde oldu-
¤u kadar rezalet ve gerilimlere aç›k olmam›flt›r.

AKP zihniyetinin, her alanda yaflad›¤› ahlaki afl›nmay›
Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde de üstelik kamuoyu önünde
tekrarlad›¤› görülmektedir.

Türk devletinin zirvesinde bulunan bu en üst makam› bir
krall›k, TBMM’yi de kral› kutsayan naipler toplulu¤u zanne-
den AKP zihniyeti, konuyu art›k iyice suland›rm›fl ve ifli veliaht-
lar›n anket yoluyla seçimi gibi bir rezalete dönüfltürmüfltür.

Hergün, kimin Cumhurbaflkan› olmas› gerekti¤ine yö-
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nelik bir AKP anketinin gündemi meflgul etti¤i bu süreçte,
Türk devletinin en büyük mevkisi, Baflbakan taraf›ndan
âdeta pazara düflürülmüfltür.

Eskilerin “kâht-› ricâl” dedikleri devlet adam› k›tl›¤›n›
partisinde derinden yaflad›¤› anlafl›lan ilkel AKP zihniyeti
aday listeleri ile seçimi mezata ç›karm›fl, t›pk› siyaseti oldu-
¤u gibi bu önemli konuyu da kendi seviyesine indirerek sü-
ründürmeyi baflarm›flt›r.

Elinden gelse Cumhurbaflkanl›¤›, Meclis Baflkanl›¤› ve
Baflbakanl›¤›n› birlikte yürütmek isteyecek olan muhteris ru-
hi yap›n›n sahibi, bu tavr› ile adaylarda, liyakat, tecrübe ve
nitelik aramad›¤›n› da göstermifltir.

Hat›rlatmak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhur-
baflkanl›¤› makam›; Atatürk’ün seçilmesi ile birlikte, Kurtulufl
Savafl› kahramanl›¤›n›n simgelendi¤i kutlu bir yer olmufltur.

Buraya heves eden Baflbakan›n seçimi hâlinde Çan-
kaya, ne ile ve hangi erdemle temsil edilecektir? 

• Kendi çiftçisinin “anas›na” hakaret eden, 

• Mehmetçi¤i “yan gelip yatmakla” suçlayan, 

• Aziz flehitlerimizi “kelle “olarak tan›mlayan, 

• Bölücü katile “say›n” diyen, 

• Milletimizi “kimliksiz” yapmaya çal›flan, 

• Hakk›ndaki suçlardan aklanamayan Baflbakan, bu

sab›kalar›ndan hangisi ile an›lacakt›r? 
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Çankaya’da, taviz ve teslimiyet mi, ba¤›ml›l›k ve ilke-

sizlik mi, peflkefl çekme ve ifl birlikçilik mi, argo ve hakaret

mi? Hangisi temsil edilecektir?

Bunu Milliyetçi Hareketin kabul etmesi mümkün de-
¤ildir.

Bu duruma hiçbir milliyetçinin r›za göstermesi müm-
kün de¤ildir.

Buradan Baflbakana sesleniyorum:

• Türk devletinin dinamiklerini ve kurumsal iliflkilerini

yeterince tahrip ettiniz.

• Türk milletinin siyaset ve diplomasi geleneklerini faz-

las›yla istismar ettiniz.

• Toplumsal dokumuza, kardeflli¤imize ziyadesiyle za-
rar verdiniz.

• Devletin bütün kurumlar›yla ve toplumun bütün ke-

simleriyle çekifltiniz.

• Türkiye’nin millî ve manevi de¤erleri üzerinden k›fl-
k›rt›c›l›k yapt›n›z.

• Devletin kurulufl ilkelerini siyasi ikbaliniz için tart›flt›rd›-
n›z, 

Geliflmelerden, talip oldu¤unuz mevkinin ilelebet ya-
flayacak olan Türk devletinin baflkanl›k makam› oldu¤unu
anlamam›fl oldu¤unuz görülmektedir.
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Bir rejim sorununa dönüflebilecek siyasi bir bunal›ma
sürükleyerek ülkemize yeni bir zarar daha vermeyiniz. 

Hiç de¤ilse bu kez, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
Cumhurbaflkanl›¤› mevkiini daha fazla incitmeden, sulan-
d›rmadan bir karar veriniz. 

Ve aç›klay›n›z: Aday m›s›n›z, de¤il misiniz? 

Aday de¤ilseniz, magazine düflürmeden, dedikodu-
ya f›rsat vermeden daha fazla y›pratmadan aday›n›z› aç›k-
lay›n›z.

Biz buradan, can çekiflen AKP zihniyetine “Köflk için
nab›z tutuyoruz.” ad› alt›nda yaflanan seviye kayb›n›n tela-
fisini, Çankaya’ya ç›karacaklar› flah›sla bile kurtaramaya-
caklar›n› duyurmak istiyoruz.

Türkiye, ehveniflere mahkûm edilmeyecek kadar bü-
yük bir devlettir. Bu vesile ile Mecliste bulunan siyasi partile-
ri de Cumhurbaflkanl›¤› konusundaki ilkelerini aç›klamaya
ve arkas›nda durmaya davet ediyoruz.

Siyasal flartlar›n ve d›fl deste¤in eseri olan AKP iktida-

r›nda, Baflbakanl›¤›na bile art›k tahammül edilemeyen flah-

s›n, yedi y›l sürecek yeni bir tasallutuna Türk milletinin katlan-

mas› mümkün görülmemektedir.

Uzlaflt›r›c› kiflilik özelliklerinin yan› s›ra toplumsal ve ku-

rumsal uzlaflma gerektiren bu makam›n, kavgac› ve boz-

guncu bir mizaca teslim edilmesi söz konusu de¤ildir.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkanl›¤›;

• Cumhuriyetin temel de¤erleri ile çat›flan, 

• Milletin birlik ve beraberli¤ine muhalif, 

• Halk› ve devletin temel kurumlar› ile kavgal› bir flah-

s›n s›¤›na¤› olmamal›d›r ve olmayacakt›r.

AKP içinden kim ç›karsa ç›ks›n, bu aflamadan sonra

11. Cumhurbaflkan›n›n flaibeli, zay›f ve ürkek olaca¤› mu-

hakkakt›r. 

Tehlikeli bir kumar oynamaya haz›rland›¤› görülen

AKP’nin, do¤acak sonuçlar› idrak etmesi her fleyden önce

kendi hayr›nad›r. Buradan aç›kl›yorum, bu flartlarda seçile-

cek bir Cumhurbaflkan›n›n yönetim süresi, tek bafl›na MHP

iktidar›nda son bulacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bizim milliyetçilik anlay›fl›m›za göre bir ülkenin huzur,

güvenlik ve asayifl içinde bulunmas›, ancak millet fertleri

aras›nda; refah, adalet, ahlak ve e¤itimin yükselmesi ile

mümkün olabilir. Baflka bir ifade ile; suçun ve suçlular›n art›-

yor olmas›, yoksullu¤un, adaletsizli¤in, çaresizli¤in ve yolsuz-

lu¤un artt›¤›n›n, ahlak›n zay›flad›¤›n›n, sosyal dokunun bo-

zuldu¤unun bir iflareti say›lmal›d›r.
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AKP’nin getirdi¤i bugünkü seviyede, siyasi ve ekono-

mik güven ve istikrar ortam›ndan, iç huzur ve güvenlikten

bahsedilemeyece¤i de gün gibi ortadad›r.

Bugün iflbafl›ndaki AKP yönetimi ile milletimizin; açl›kla

yoksulluk aras›ndaki ince çizgide gidip gelerek çok zor ve s›-

k›nt›l› bir hayat sürdürmeye çal›flt›¤› hepimizin bildi¤i ve ya-

flad›¤› bir gerçektir.

AKP Türkiye’sindeki çürüme ve çözülme; hukukun,

can ve mal güvenli¤inin, toplumsal ahlak›n h›zla afl›nmas›-

na da neden olmaktad›r.

Özellikle baflta ‹stanbul olmak üzere büyük kentleri-

mizde; ahlaki çöküflün, asayiflsizli¤in, terörün, toplumsal gü-

vensizli¤in ve kuflkunun egemen oldu¤u bir bunal›m AKP ik-

tidar› ile zirveye ulaflm›flt›r.

Avrupa Birli¤ine girme heyecan› ile toplumsal denge-

leri dikkate almayan AKP’nin ç›kard›¤› yasalar, suçun ve suç-

lunun önünü açm›fl ve sokaklar suçlulara teslim edilmifltir.

“Özgürlük ve güvenlik aras›nda denge kuruyorum.”

denilerek suçlulara özgürlük sa¤lanm›fl, kamu otoritesi zay›f-

lat›larak adliye, polis ve jandarma çaresizli¤e itilmifltir.

AKP iktidar›n›n sorumsuz ve umursamaz tav›rlar› sonu-

cunda, özellikle büyük kentlerde, vatandafllar›m›z tehdide,

fliddete maruz kalm›fl; asayifle yönelik hadiseler, art›k halk›n

günlük hayat›n› etkileyecek boyutlara ulaflm›flt›r. 
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Türkiye’de polis bölgelerinde 2006 y›l› itibar›yla mey-

dana gelen asayifl olay› say›s› 785 bini aflarak 2002 y›l›na gö-

re %260 art›fl göstermifltir. Bu oranla devam› hâlinde, 2007 y›-

l› sonunda Türkiye çap›nda emniyet bölgesinde ifllenecek

suç say›s›n›n 1 milyon 250 bini aflmas› beklenmektedir. Bu,

her 60 vatandafl›m›zdan birinin, bir y›l içinde suça maruz ka-

laca¤›n› göstermektedir.

Sokaklar, spor klüpleri, sporcular, dinî mabetler ve din

görevlileri, kamuya ait binalar, ifl yerleri, meskenler, yayalar,

otomobil sürücüleri, üzerinde para veya çanta tafl›yanlar

yay›lan suçlar›n ve artan suçlular›n art›k aç›k hedefi hâline

gelmifllerdir.

Ülkemizin huzur ve güvenli¤inin, emniyet ve asayiflinin

tarihte görülmedi¤i kadar bozuldu¤u bu dönemde, AKP

yöneticileri; hiçbir sorun yokmufl gibi davranmaya, suçu

ola¤an bir sonuç gibi alg›lamaya devam etmektedirler.

Yakalanan suçlular, adliyeyi ma¤durdan önce terk

etmekte, yetersiz mahkûmiyet kararlar› da suça özendirici

olmaktad›r.

Sonuçta ise polisin kendi konutlar›n› koruyamad›¤›,

vatandafl›m›z›n ödül koyarak suçlu arad›¤›, belediye oto-

büslerinin giremedi¤i, mahallelinin sopa ile nöbet tuttu¤u

bir Türkiye tablosu ortaya ç›km›flt›r.
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‹nsanlar›m›z›n; iflteyken akl› evinde, evindeyken akl›
iflinde kalmakta, ço¤unlu¤u, bir suça maruz kalma kayg›s›y-
la yaflamaktad›r.

Hükûmetin uzaktan seyretti¤i asayifl problemi art›k
yaln›zca yetiflkinleri de¤il çocuklar›m›z› da etkileyecek bo-
yutlara ulaflm›flt›r. Al›namayan tedbirlerin ve umursamazl›¤›n
neticesinde suç iflleme yafl› düflmüfl, bebek denecek yaflta-
kiler bile suçlarda kullan›lmaya bafllam›flt›r.

“Herkesin bafl›na polis dikemeyeceklerini” söyleyerek
sorumluluk almayan ve “Ayda bir iki olay, büyütmemek la-
z›m” diyerek küçümseyen Baflbakan›n gafleti, suçlar› okulla-
ra kadar indirmifl durumdad›r.

Türkiye, suç ve suçluluk konusunda çok vahim bir so-
na do¤ru ilerlemektedir. Hükûmetin bu sorunu önleyemeye-
ce¤i, önlemeye de kudretinin olmad›¤› anlafl›lm›flt›r.

Geldi¤imiz bu noktada asayiflsizlik, ülkemizin millî gü-
venli¤ini ve devletin bekas›n› bile etkileyecek öncelikli ve
asla ihmal edilemeyecek bir konu hâline gelmifltir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Bütün bu suçlar›n ve suç ortam›n›n sorumlulu¤u
hükûmet ve politikalar›ndad›r. Son dört y›l içinde üç misline
yaklaflan suçlar karfl›s›nda ‹stanbul Valisi’nin dünyan›n bafl-
ka kentleri ile yapt›¤› mukayeseler bu gerçe¤i de¤ifltirme-
mektedir.
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Artan suçlar ve bozulan asayifl, AKP Hükûmetinin sa-

nal baflar› yalanlar› için en gerçek ve hayat›n içinden ç›k-

m›fl en önemli tekziptir.

Bilinmelidir ki,

• Ailenin refah› ve huzuru sa¤lanmadan, 

• Adaletli ve hakkaniyetli bir gelir da¤›l›m› olmadan, 

• Halk›m›z›n ifl ve istihdam ihtiyac› karfl›lanmadan, 

• Yolsuzluk, istismar ve adam kay›rma ortadan kalk-

madan, 

• Suçlular› cayd›ran ve cezaland›ran yasalar konul-

madan, 

• Kolluk gücüne müdahale inisiyatifi tan›madan, 

• Çocuklar›m›z›n ahlaki e¤itimi tamamlanmadan, 

• Ceza infaz sistemi sa¤l›kl› bir yap› ile ifller haâle

getirilmeden, huzur ve asayiflin sa¤lanmas› asla
mümkün de¤ildir.

Huzursuzlu¤un gerçek nedeni ve mihrak noktas›, bu

yönetim anlay›fl› ile AKP’dir ve Baflbakand›r.

Yaklaflan Tek bafl›na Milliyetçi Hareketin iktidar›nda

bu defter de aç›lacak ve bu ilkesiz zihniyetten mutlaka he-

sap sorulacakt›r. Kaç›fl ve kurtulufl yoktur. 
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Konuflmam›n bu bölümünde ise Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde yaflanan bir geliflmeye de¤inmek istiyo-
rum:

Millî köklerinden kopman›n, millet sevgisinden uzak-
laflman›n, nas›l sonuçlara neden olaca¤›n›n vahim bir örne-
¤i, geçen hafta gerçekleflen bir olayla, bir kez daha ortaya
ç›km›fl bulunmaktad›r.

Kendilerini, Anavatan’›na de¤il Rum yönetimine; ‹stik-
lâl Marfl›’na de¤il, Rum flark›lar›na yak›n hisseden, onurunu
kaybetmifl bir grubun yapt›klar›, K›br›s Türklü¤ünün tarihine
düflmüfl kara bir leke olarak yaflayacakt›r.

Bas›nda yer alan haberlere göre; Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ndeki bir partinin, flehitler gününe denk getiri-
len kongresinde; ‹stiklâl Marfl›’m›z okunmam›fl, flehitlerimize
sayg› duruflunda bulunulmam›fl, kongre süresince Rum siya-
si flark›lar› çal›narak sözde birleflik K›br›s’la ilgili z›rvalar alk›fl-
lanm›flt›r.

Rum’a yak›n, Türk’e uzak bu zihniyetin; isminden bafl-
ka Türklükle alakas›n›n kalmad›¤› anlafl›lan bu partinin top-
lant›s›nda, ihanet bununla da kalmam›fl, toplant›ya Yuna-
nistan ve Rum yönetiminden kat›lan davetliler “ortak va-
tan” ça¤r›s›nda bulunma küstahl›¤›n› göstermifllerdir. Avru-
pa Birli¤i maceras›nda AKP zihniyetinin teslimiyet yoldafl›
olan partinin, bu toplant›s›na kat›lan AKP temsilcileri bu re-
zaleti piflkinlikle ve utanmadan izlemifllerdir.
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Bu olay ile K›br›s’› Türkiye’nin s›rt›nda bir kambur gören

AKP zihniyeti’nin ard›ndan, soyunu kaybetmifl baz› flah›sla-

r›n, Türklü¤ü de bir kambur olarak görmeye bafllam›fl olduk-

lar› anlafl›lmaktad›r.

Böylesi bir çürümüfllü¤ün, bugün Kuzey K›br›s Türk

Cumhuriyeti’nde iktidar orta¤› olmas› ise çok büyük bir ta-

lihsizliktir.

Geçti¤imiz günlerde, “hellim peyniri”nin kime ait ol-

du¤una yönelik K›br›s’ta Rumlarla yaflanan bir tart›flma he-

pimizin malumudur. Bu geliflme ile flahsiyetini kaybetmifl bu

zihniyet nazar›nda, Türklü¤ü savunman›n, peynirin kayna¤›-

n› aramak kadar bile önem tafl›mad›¤› anlafl›lmaktad›r.

K›br›s Türkü’nün flerefli ve kahraman mücadelesinde

leke olarak yerini alacak olan bu hadiseyi fliddetle k›n›yo-

rum. 

Kimliklerini terk ve inkâr ederek, Rumlara s›rnaflarak si-

yaset yapmak isteyen ifl birlikçileri huzurunuzda lanetliyorum.

Temennimiz K›br›s Türk’ünün bir an önce silkinerek

uyanmas› ve ilk seçimde bu rezaletlerin hesab›n› sormas›,

bu defolu zihniyeti tasfiye etmesidir.

Bilinmelidir ki K›br›s Türk’ü yaln›z de¤ildir. Milliyetçi Ha-

reket K›br›sl› soydafllar›m›z›n ilelebet yan›ndad›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün AKP politikalar›n›n her konuda iflas etti¤i, orta-
dad›r. Türk milletini ad›m ad›m buhrana götüren ve çökün-
tü yaflatan AKP için umut ticaretinin art›k sonuna gelindi¤i,
hükûmetin panik hâlinden de anlafl›lmaktad›r.

Türkiye’de, manevi de¤erlerin istismar› ile ucuz siyaset
yapan, Türkiye’nin millî ç›karlar›n›, onurunu pazarlayan bir
iktidar ömrünü tamamlamak üzeredir.

Türkiye’nin tehlikeli bir yola sokulmakta oldu¤unu dört
y›ldan beri ›srarla savunan Milliyetçi Hareket, bugün karfl›m›-
za ç›kar›lan bu vahim durumu zaman›nda görmüfl ve gerek-
li uyar›lar› zaman›nda yapm›flt›r. Bu aflamada, ülkemizin ve
milletimizin sürüklendi¤i açmaz karfl›s›nda, ortak ak›lla ve sa¤-
duyunun rehberli¤inde, ülkeyi felaketten ç›karmak için milli-
yetçilerin iktidar›ndan baflka çözüm yolu gözükmemektedir.

Türkiye’mizin kuflat›ld›¤›, tarihimizin yarg›land›¤›, kar-
deflli¤imizin sars›ld›¤›, de¤erlerimizin tart›flmaya aç›ld›¤› bu
tehdit ve risklerle dolu süreçte ülkemin yegâne umudu Türk
milliyetçileridir.

Milliyetçilik, Millî Mücadele’yi veren fikrin ad›d›r. Milli-
yetçilik, Cumhuriyetimizi kuran iradenin ad›d›r.

Türk milliyetçili¤i, flimdi de bu yeni sömürme ve eritme
siyasetinin önüne engel olarak ç›kmal›d›r ve ç›kacakt›r.

Baflka baflkentlerin sundu¤u kurtulufl reçetelerinin Türk
milletini bir ad›m ileri götürmeyece¤i aç›kt›r. Bunun tek çö-
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zümü, dünyaya “Türkiye”den bakmakla mümkündür. Me-
seleleri “Türkçe” okumakla mümkündür.  Bu nedenle, bütün
vatanseverlerin, bütün milliyetçilerin, yüre¤i vatan için çar-
pan herkesin adresi Milliyetçi Hareket Partisi olmal›d›r ve
olacakt›r.

2023 y›l›nda lider ülke Türkiye ülküsü, ancak böylesi bir
el birli¤i ve güç birli¤i ile gerçekleflebilir. 

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisinin tek bafl›na ik-
tidar›nda daha onurlu, müreffeh, huzurlu, adil ve güçlü bir
gelecek milletimizi beklemektedir. Hedefimiz tek bafl›na ik-
tidard›r.

Milliyetçi Hareketi iktidara tafl›yacak olanlar ise siz-
lersiniz.

Hakka yürüyüflünün 10. y›l›na yaklaflt›¤›m›z önümüz-
deki günlerde rahmet ve minnetle and›¤›m›z Baflbu¤umuz
Türkefl Bey’in tan›m› ile “Hepiniz birer Türk bayra¤›s›n›z.” 

Biz, bu bayra¤› lekelememek, kirletmemek, yere dü-
flürmemek üzere ant içtik. 

Ben, bu inançla aziz milletimin emanetini kucaklaya-
rak yola ç›k›yorum.

Ve flimdi sizlere soruyorum:

Benimle beraber, Türk milletini aya¤a kald›rmaya
haz›r m›s›n›z?

Tek bafl›na iktidar yolunda bana yol arkadafl› olmaya
haz›r m›s›n›z? O hâlde yolumuz aç›k olsun.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bu toplant›n›n, saflar›m›z› s›klaflt›rmak ve tazelenmifl bir
inançla yolumuza devam etmek için bir vesile oldu¤unu
düflünüyorum.

Türkiye sevdal›s› olan herkesin, “Türk milleti” ortak pay-
das›nda buluflacaklar›na, millî de¤erler etraf›nda kenetle-
neceklerine yürekten inan›yorum. Bu kucaklamaya vesile
olan ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›na, heyecanla kat›lan dava arka-
dafllar›ma teflekkürlerimi sunuyorum. Buradan, gidece¤iniz
vatan köflelerine, aziz milletimizin her ferdine, en içten se-
lam ve sevgilerimi tek tek götürünüz. 

Her birine yaklaflan tehlikeleri anlat›n›z, milliyetçili¤i ta-
n›t›n›z. Sab›rla ve sükunetle yaklafl›n›z, baflaraca¤›m›za ina-
n›n›z. Bu vesile ile tek bafl›na iktidara giden yolda bütün ar-
kadafllar›ma üstün baflar›lar diliyorum.

Yüce Allah’›n, Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kma
mücadelesinde milliyetçilerin eme¤ini karfl›l›ks›z b›rakmaya-
ca¤›na inan›yorum. Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi en
derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor ve kucakl›yorum. Sa¤
olun, var olun.

Tek bafl›na iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir
kez daha hayk›r›yorum. 

Altm›fl›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket.

“Ne mutlu Türküm diyene!”
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

Geçen ay bafllatm›fl oldu¤umuz bölge istiflare toplan-

t›lar›m›z›n beflincisini Adana ‹l Baflkanl›¤›m›z›n ev sahipli¤in-

de gerçeklefltirmek üzere bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmarafl, Kilis, Ga-

ziantep, Ad›yaman ve fianl›urfa illerimizden toplant›ya kat›-
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lan dava arkadafllar›mla bizleri yeniden buluflturdu¤u için

Cenab›allah’a flükrediyorum.

Bu kutlu vatan topraklar›nda, kahramanl›klar›n› ge-

çen yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ispat etmifl beldelerin asil insan-

lar› ile bir araya gelmenin mutlulu¤unu yafl›yorum.

Huzurlar›n›zda icra edilmekte olan toplant›m›z›n, dev-

letimize, aziz milletimize ve kutlu davam›za hay›rlar getire-

ce¤ine yürekten inan›yorum.

Bas›n›m›z›n de¤erli mensuplar›na baflar›lar diliyorum.

Hepinizi sayg› ve sevgiyle, en içten duygular›mla selaml›yo-

rum. 

Hofl geldiniz, fleref verdiniz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Her geçen gün gerçek kimli¤i daha da belirginleflen

ve maskeleri bir bir düflen AKP iktidar›n›n yönetimindeki Tür-

kiye’de, yaflanan flartlar›n giderek a¤›rlaflt›¤› bir süreç hepi-

mizin malumudur.

Ülkemiz, siyasi tarihinin en a¤›r ve çalkant›l› dönemle-

rinden birini AKP yönetimi ile yaflamaktad›r. Türkiye’nin karfl›

karfl›ya oldu¤u sorunlar ve tehlikeler kamuoyunun gözleri

önünde her geçen gün artmakta ve a¤›rlaflmaktad›r. 
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Türkiye’nin, tehlikeli bir tuza¤a çekildi¤i bu hassas sü-

reçte, devlet ve milletle sorunu ve hesab› olan tüm çevrele-

rin AKP merkezli bir fler ittifak› oluflturduklar› art›k anlafl›lm›flt›r.

Milletimiz aç›s›ndan çok sanc›l› ve önemli geliflmelerin

yafland›¤› geride kalan dört y›l› aflan bu devir;

• Devlet yönetimi ve siyasal hayat›m›z›n yozlaflt›¤›, 

• Siyasi hesaplar›n millî menfaatlere tercih edildi¤i, 

• Millî gelece¤imizin, flahsi ihtiraslar için peflkefl çekil-

di¤i, 

• Devlet kavram› ve kurumlar›n›n y›k›ma maruz kald›¤›, 

• ‹lkesizli¤in erdem, tavizin siyaset, talan›n ticaret ola-

rak sunuldu¤u karanl›k bir dönem olarak an›lacakt›r. 

Yeni ve taze bir bafllang›ç yapmak ad›na, huzur ve

refah vadederek iktidar olan ve beflinci y›l›n› yaflayan AKP

zihniyeti, meselelere çözüm ve çare olamam›fl, aksine bu-

nal›mlar›n daha da derinleflip yayg›nlaflmas›na, siyaset ku-

rumunun yaralanmas›na neden olmufltur.

Ülkenin millî ç›karlar›n› ve köklü devlet geleneklerini

kendi saltanat›n› sürdürebilmek için harcamaktan utanma-

yan AKP; sanal gündemlerin ve hayalî hedeflerin peflinde

sürüklenerek bugüne kadar gelmifltir. Bu ilkesiz siyaset anla-

y›fl› ile AKP, tam bir seçeneksizlik içine ad›m ad›m sürüklen-
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mifl ve teslimiyetten baflka bir çaresinin kalmad›¤› küresel bir

sarmala yakalanm›flt›r.

AKP zihniyeti, geride kalan y›llar içinde arad›¤› meflru-

iyetini; 

• Kendilerine s›n›rs›z talan imkânlar› sundu¤u yandafl-

lar›n›n deste¤i, 

• Varl›klar›n› ve kazançlar›n› AKP’ye ba¤lam›fl ç›karc›-

lar›n tezahürat›, 

• Verilen taahhütlerle ifltahland›r›lan d›fl mihraklar›n hi-

maye ve flantaj›, 

• Millî varl›klar›m›za çöreklenmeye haz›rlanan küresel

sermayenin deste¤i ile sa¤lamak yolunu seçmifltir. 

Bu ilkesiz siyasetin ve tezgâh alt› iliflkilerin kayna¤› olan

Baflbakan›n gayriciddi tav›rlar›, argo üslubu ve sergiledi¤i

sorumsuzluklar, asl›nda AKP’ zihniyetinin basit siyaset ve kök-

süz devlet anlay›fl›n›n bir iz düflümü olarak görülmelidir. Bu

aç›dan, örtülemeyecek kadar kirlenerek yolsuzlu¤u kurum-

sal hâle getiren, geçmiflinin hesab›n› vermekten kaçan

AKP’nin art›k “temiz Türkiye’den” ve “temiz siyaset” safsata-

lar›ndan bahsetmiyor olmas› dikkat çekici bir itiraf ve gelifl-

me olarak kabul edilmelidir.
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Bugüne kadar bas›n› her türlü tehdit, flantaj ve ç›kar

iliflkileriyle denetim alt›na alan Baflbakan›n, kontrolden kaç-

m›fl birkaç elefltiriye bile tahammül gösterememesi, siyase-

ten tükendi¤inin ve sanal mutluluk sermayesinin kalmad›¤›-

n›n göstergesidir.

AKP ile geçen kay›p y›llar›n neticesinde, iktidar›n “sa-

adet zincirini” tamamlayan “sahte kurtar›c›lar”, “de¤iflim

havarileri” ve “mucize tüccarlar›”ndan oluflan ortakl›¤›n da

sonuna gelindi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle, kurduklar› sö-

mürü, talan ve ifl birli¤i flebekesinin devam›n›, AKP’nin siyasi

ömrü ile özdefllefltiren baz› çevrelerin son günlerde;

• Bilgi kirlili¤i ile nifak çabalar›n› yo¤unlaflt›rm›fl olduk-

lar›, 

• Milletimizin gözünü ve gönlünü kapamaya yelten-

dikleri, 

• Sanal mutluluk masallar› ile umut tacirli¤ine devam

ettikleri, 

• Yoksullu¤u istismar ederek vicdanlar› sat›n almaya

çal›flt›klar›, 

• AKP’yi aklama ve temize ç›karma kampanyas› yü-

rüttükleri gözlenmektedir. 
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Tavizi küreselleflme, teslimiyeti ça¤dafll›k, yozlaflmay›

evrenselleflme, yoksullu¤u geliflme olarak maskeleyen bu

ifl birlikçi güruh AKP’ye destek kampanyas› bafllatm›flt›r.

Son günlerde sözde kamuoyu yoklamalar› ile bin y›ll›k

kardeflli¤imizin sorgulanarak Türk milletine anket sorular›n-

dan kimlik ç›karma çabalar›n›, milliyetçiler bu aç›dan yo-

rumlamal›d›rlar.

Bugün Türkiye’yi, ülkenin gelece¤ini de¤il kendi siyasi

gelece¤ini düflünen, Türkiye vizyonu ve heyecan› olmayan,

Türk milletini tan›mayan bir zihniyetin yönetti¤i hepimizin

malumudur. Bu ilkel anlay›fl, geride kalan kay›p y›llar› piflkin-

ce sineye çekmekte ve hâlâ Meclis salonlar›na doldurdu¤u

yandafllar›n›n “Türkiye seninle gurur duyuyor.” sloganlar›n-

da teselli aramaktad›r.

“Ne aldatan olduk ne de aldanan.” diyerek partisini

avutan bu kara tablonun sorumlusu ve sahibi Baflbakana

soruyorum:

Hangi Türkiye’den bahsediyorsunuz Say›n Baflbakan? 

Sizinle ve partinizle gurur duyan Türkiye hangisidir?

• Milyar dolarlar›na yeni servetler katanlar›n Türkiye’si

mi? 
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Dal›nda çürüyen portakal›n›n ard›ndan a¤layan

çiftçinin Türkiye’si mi?

• Ne yiyecek bu çocuklar diyerek yak›nlar›n› kay›ran

bakanlar›n Türkiye’si mi? 

Bir lokma ekmek için kap› kap› gezerek ifl arayanla-

r›n Türkiye’si mi? Hangisi?

Sizinle ve partinizle gurur duyan Türkiye hangisidir?

• Askerli¤i yan gelip yatmakla suçlayan Baflbakan›n

Türkiye’si mi? 

“fiehitler ölmez vatan bölünmez!” diye hayk›ranlar›n

Türkiye’si mi? Hangisi? 

Evet, sizinle gurur duyan, övünenler mutlaka vard›r,

Say›n Baflbakan.

Geçen dört y›l içinde az hizmet etmediniz. Az ümit

vermediniz. Az teslim olmad›n›z. 

Sizinle gurur duyanlar mutlaka vard›r ve onlar;

• Baflbakan› bir f›rsat olarak gören K›br›sl› Rumlard›r. 

• AKP’yi bir flans olarak tan›mlayan Peflmergelerdir. 

• Ülkeyi parçalamak için f›rsat arayan bölücülerdir. 

• Konukseverlik gösterdi¤iniz Ermeni diasporas›d›r. 

• Sayg›da kusur etmedi¤iniz ‹mral› Canisi’dir. 
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Sizi bir umut olarak görenler ve destekleyenler bun-

lard›r.

Biliniz ki Milliyetçi Hareket iktidara gelecek ve bu rezil-

likler son bulacakt›r. 

Ve biliniz ki bunlar›n hesab› da tek tek sorulacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

AKP iktidar›n›n geride kalan dört y›l› aflan icraat›yla

Türkiye; 

• Yoksullu¤un giderek artt›¤›, 

• Vatandafllar›m›z›n açl›k s›n›r›nda yaflad›¤›, 

• Yolsuzlu¤un büyüdü¤ü, 

• Kanunsuzlu¤un kol gezdi¤i, 

• Vurgun ve h›rs›zl›¤›n prim yapt›¤› bir sefalet ülkesi hâ-

line getirilmifltir. 

Memleketin dört bir yan›nda iflaslar›n ve iflten ç›kar-

malar›n yafland›¤›, iflletmelerin kapand›¤› bir ortamda Bafl-

bakana göre her fley iyiye do¤ru gitmekte, dünya AKP’nin

baflar›s›n› alk›fllamaktad›r.

Hâl gerçekten böyle ise AKP zihniyetinin zenginlik ve

kalk›nma tablolar› ile milletimizin gerçek yaflant›s› aras›nda-

ki uçurumu nas›l izah etmek gerekecektir?
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Tamamen s›cak para ile beslenen, üretimin her ge-

çen gün azald›¤›, ithalat›n artt›¤› bu ekonomik anlay›fl›n mi-

mar› AKP Hükûmetidir. Bilinmelidir ki yeni kol ve beyin gücü-

nün ekonomiye kat›lmad›¤› bu fasit çark›n sonu yoktur.

‹nsano¤lunun yaflamas› için gereken temel g›da

maddelerinin tamam›n›n yetiflti¤i nadir ülkelerden olan Tür-

kiye’miz ne üzücüdür ki bugün kendi halk›n› besleyemez

duruma düflürülmüfltür.

Bize göre tar›msal üretim, büyük nüfus kitlelerinin bes-

lenme ve giyinme ihtiyaçlar›n› karfl›layan çok önemli bir

ekonomik kaynak ve stratejik bir servettir.

Tar›m sektörü, Türkiye’nin sosyolojik ve ekonomik yap›-

s› içerisinde çok önemli yer tutan, k›rsal alan›n tek ekonomik

kayna¤› olan, hem de bu insanlar›m›z› doyuran - bar›nd›ran

bir sektördür. 

Tar›m›n, çiftçili¤in son y›llarda sürekli kan kaybetti¤i, ti-

caret dengelerinin tar›m aleyhine geliflti¤i, üretim art›fllar›n›n

nüfus art›fl h›z›n›n gerisinde kald›¤› ve en önemlisi k›rsal kesi-

min yoksullu¤un dayan›lmaz boyutlara ulaflt›¤› bilinmektedir. 

Do¤al kaynaklar› bak›m›ndan flansl›, çeflitlilik aç›s›n-

dan dünyan›n en zengin ülkelerinden birisi olan Türkiye, bu

sonucu asla hak etmemektedir.
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Nüfusumuzun yaklafl›k %30’una, ancak gelirlerimizin

yaklafl›k %10’una sahip olan milyonlarca çiftçimiz ve köylü-

müz açl›kla, yoklukla karfl› karfl›yad›r. Al›n terinin karfl›l›¤›n›

alamayan köylülerimiz geleceklerini, sonu meçhul bir serü-

venle göçtükleri kentlerde aramaya bafllam›fllard›r.

AKP’nin yanl›fl politikalar› ile son dört y›lda tar›m sektö-

ründeki istihdam 1 milyon 900 bin kifli azalm›flt›r. Tedbir al›nma-

dan tar›mdan kopan bu kifliler kentlere göçmüfller, flehirlerin

varofllar›nda iflsizli¤e ve geçim s›k›nt›s›na terk edilmifllerdir.

Bugün hemen her millî meselede görülece¤i gibi, çift-

çili¤imizin sorunlar› ve çiftçimizin ihtiyaçlar› da Türk milletinin

gereklerine ve gerçeklerine göre de¤il, AKP taraf›ndan tes-

lim sürecine girdi¤imiz uluslararas› dayatmalara göre yön-

lendirmektedir.

Baflbakan›n, dert yanan üreticilere, “Bu devlet hep si-

ze mi çal›flacak?” diyerek gösterdi¤i tepki ile Tar›m Bakan›-

n›n “Gözünüzü toprak doyursun.” hitab› bu zihniyetin çiftçi-

ye bak›fl›n›n tam bir özetidir.

Hükûmetin gözünü ve kula¤›n› kapad›¤› dört y›ll›k ta-

r›m politikalar›n›n sonucu:

• Tar›m ülkesi olan Türkiye’nin tar›m ürünleri ithali son

dört y›lda %100 art›fl göstermifltir. 
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• Bugün Türkiye, baflka ülkelerin çiftçilerinin pazar› ol-

mufl; ayçiçe¤i, yer f›st›¤›, soya, tütün, çay, pamuk sat›n al›r

hâle gelmifltir. 

• Yine AKP’nin dört y›ll›k süresince, özellikle nohut, ku-

ru fasulye, fleker pancar›, patates, kuru so¤an üretimleri

düflmüfl; bu ürünlerden ekmek kazanan yüz binlerce çiftçi-

miz, köylümüz kaderiyle bafl bafla kalm›flt›r. 

• Ürünü para etmeyen ve sürekli maliyeti artan küçük

ve orta ölçekli arazi sahibi çiftçiler, ald›klar› krediyi ödemek-

te büyük s›k›nt›lar çekmifllerdir. 

• Tohumlu¤un, gübrenin, mazotun artt›¤› ülkemizde

çiftçinin geliri h›zla azalm›flt›r. 

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket aç›s›ndan; topra¤›n›n

sahibi, modern tar›m tekniklerini bilen ve uygulayan, üretti-

¤i katma de¤ere sahip ç›kan ve lider ülke Türkiye ülküsünün

vazgeçilmez bir parças› olan çiftçi-köylü yap›s›, Türkiyedeki

temel meselelerin de afl›lmas› aç›s›ndan çok önemli yere

sahip olacakt›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin sorunlar›n›

çözmede, hiçbir bahane ve engelin olmad›¤› tek bafl›na ik-

tidar gücünü de bu gerçeklerden yola ç›karak milletimizden

talep ediyoruz. Bu yüzden, bizi milletimizin bir de tek bafl›na

iktidar kuvvet ve inisiyatifi ile denemesini diliyoruz ve ancak
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böylesi bir tek bafl›na iktidar f›rsat› ile di¤er hükûmetlerle par-

timizin k›yas kabul etmez fark›n›n görülmesini bekliyoruz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Baflar›l› bir diplomasiyi, yurt d›fl›na gidip gelme zanne-

den Baflbakan, geçenlerde 1980 ve 2003 tarihleri aras› yurt-

d›fl› iliflkiler ile AKP’nin dört y›l›n› k›yaslam›flt›r. 

Döneminde, küsurat› ile tam 11,5 kez daha fazla yurt

d›fl› temas›n gerçekleflti¤ini milletimize müjdelemifl ve “Türki-

ye’nin art›k gündemi belirleyen ülke” oldu¤unu gururla

aç›klam›flt›r.

Milletimiz için ne büyük talihsizliktir ki seyahat ederek

itibar kazand›¤›n› zanneden bir zihniyet maalesef iflbafl›nda-

d›r. Bu zafiyeti ile AKP Hükûmeti, Türkiye üzerinde hesaplar›

olan mihraklar›n ve ç›kar çevrelerinin de ümit ve geçim ka-

p›s› hâline gelmifltir. Bu nedenle yaklafl›k seksen y›l boyunca

düflük yo¤unlukla ve tek tek u¤raflt›¤›m›z millî konular›n ta-

mam›n›n, AKP döneminde ve yo¤un bir flekilde ortaya ç›k-

mas› asla bir rastlant› de¤ildir.

Bugün Türkiye, AKP ile uluslararas› iliflkilerde ciddiye

al›nmayan, hiçbir a¤›rl›¤› olmayan etkisiz bir ülke durumuna

düflürülmüfltür. Türk milletine ve Türk tarihine yönelik karala-
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ma kampanyalar›n›n hedefi hâline getirilen Türkiye, her ve-

sileyle afla¤›lanm›fl ve suçlanm›flt›r. 

“Kendine güvenenin uluslararas› iliflkilerden korkma-

yaca¤›n›” söyleyen Baflbakan›n siyaseti tümüyle iflas etmifl,

dan›flmanlar›, yabanc› ülkelerde onu deli¤e süpürmeyin di-

ye yalvararak merhamet dilenmifllerdir.

D›fl iliflkileri bir ev ödevi, yabanc› temsilcileri de müfet-

tifl zanneden Baflbakan ve hükûmeti, bölgesel güç potansi-

yeli olan Türkiye’yi maalesef marjinal ve ezik bir ülke hâline

getirmifllerdir.

Mademki Baflbakan›n gezileri böylesine etkilidir,

AKP’nin d›fl politikas› böylesine çok verimlidir, o hâlde soru-

yorum: 

• AKP’nin stratejik orta¤› ve Türkiye’nin dost ve mütte-

fiki ABD niçin hâlâ Kandil Da¤›’na müdahale için

izin vermemifltir? 

• Avrupa Birli¤i’nin büyük ço¤unlu¤u, niçin parlamen-

tolar›nda Sözde Ermeni Soyk›r›m› hakk›nda olumsuz

kararlar alm›fllard›r? 

• Neden Baflbakan›n sözde dostlar›n›n oldu¤u Avru-

pa Birli¤i’nin 50. y›l dönümü törenlerine yaln›zca Tür-

kiye ça¤r›lmam›flt›r. 
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• Avrupa’dan PKK terör örgütüne yatakl›k yapan ya-

y›n kurulufllar› ve dernekler faaliyetlerini nas›l hâlâ

sürdürmektedirler? 

Türkiye, Baflbakan›n aksine gündemi belirleyen de-

¤il, üzerinde gündem belirlenen bir ülke durumuna düflürül-

müfltür.

Ermenistan bile bu furyadan pay kapmak için yar›fla

girmifl ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde edemedi¤i ham-

le gücüne bu iktidarla ulaflm›flt›r. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bu vesile ile her gün bir ülkenin parlamentosunda ye-

ni bir tehdit ve sindirme vas›tas› olan sözde Ermeni Soyk›r›m›

iddialar›na yönelik vahim bir geliflmeye dikkatinizi çekmek

istiyorum.

Sözde Ermeni Soyk›r›m› meselesine yönelik iddialar

karfl›s›nda, yanl›fl, zamans›z, etkisiz ve karars›z tav›rlar göste-

ren AKP zihniyetinin D›fliflleri Bakan›, bu kez konuyu Lahey

Adalet Divan›na götürece¤ini aç›klayarak çok daha vahim

bir sonuca davetiye ç›karmak üzeredir.

Bilindi¤i gibi sözde soyk›r›m iddialar›, çaresiz ve ezik

AKP Hükûmeti etraf›nda etkili bir kuflatma alan› oluflturma ve

bu alan› giderek daraltma üzerine kurulmufl bir senaryodur.
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AKP zihniyetinin getirdi¤i bugünkü noktada, her ulus-

lararas› iliflkide bir dayatma unsuru ve iliflkilerin devam›nda

bir ön flart hâline gelen Ermeni meselesi giderek içinden ç›k-

maz bir hâl almaktad›r.

Türkiye’ye yönelik sözde soyk›r›m iddias›n› ve toprak

taleplerini t›rmand›rarak sürdüren Ermenistan’a, s›n›r kap›la-

r›n› açmay› dile getiren ve bu ülke ile diplomatik temasa

kalk›flan AKP, ecdad›m›z›n yarg›lanmas› konusunda ümit ve

cesaret vermifltir.

“Türkiye’nin tarihi ve geçmifliyle yüzleflmesi ve he-

saplaflmas› gerekti¤ini” savunan odaklar›n tavsiyelerine

harfiyen uyan Baflbakan, Ermenilerden ayn› karfl›l›¤› göre-

meyince konu sonuçsuz kalm›flt›r.

Art›k Baflbakan›n dilinden düflürmedi¤i sözde etkin

diplomasisinin sonucunda “Ermenileri katletmedik.” deme-

nin bile suç hâline geldi¤i bir afla¤›lama kampanyas› çevre-

mizi kuflatm›fl durumdad›r.

Sözde Ermeni soyk›r›m iddialar›n›, parlamentolarda

son dakikaya kadar kabul etme-etmeme kâbuslar› aras›n-

da a¤›r flantaja maruz kalan Türkiye’nin bu çaresiz durumu,

Baflbakan›n ifadesi ile çok baflar›l› aktif ve etkili d›fl siyasetin

sonucudur.
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Son olarak, D›fliflleri Bakan›n›n sözde Ermeni Soyk›r›m

‹ddialar›n› Lahey Adalet Divan›n›n hakemli¤ine açmas› bu

aç›dan kabul edilemez bir giriflimdir. 

AKP Hükûmetine ak›l veren merkezler, Türkiye’yi bir

ç›kmaz yola sokmak üzeredirler. Bu konunun Lahey’e git-

mesi hâlinde;

• Tarihî, kültürel ve ahlaki altyap› haz›rl›¤›n›n yetersiz

oldu¤u düflünülürse bu kurulun hakkaniyetle karar

vermesi ihtimali çok azd›r. 

• Tamamen siyasi nitelikli bir konu, hukuki ve kesin so-

nuçlara aç›k ve mahkûm hâle getirilmektedir. Türk

milletinin katil olarak damgalanmas› ihtimali çok

büyüktür. Riski çok yüksektir. 

• Divan›n karar› ba¤lay›c› olaca¤› için muhtemel bir

aleyhte karardan sonra aklanma yolu da t›kana-

cakt›r. 

• Bir süredir konuyu tarihçilere ve tarihi araflt›rmalar›n

sonucuna ba¤layan ve ›srarla tarihe at›fta bulunan

Türkiye’nin bu konudaki kararl›l›¤› ortadan kalka-

cakt›r. 

• Konunun diplomasi ile çözümüne iliflkin giriflim ta-

mamen sekteye u¤rayacak, tarihin hükmünü ver-
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di¤i bir konu, ne derece adaletli oldu¤u kuflku gö-

türür bir mekanizman›n karar›na teslim edilecektir. 

• Konu bir yönüyle adalet ve hukuk sistemi içinde tar-

t›fl›lmaya bafllan›nca, Türkiye’yi muhatap alacak

bir hukuki tazminat sürecinin de bafllat›lmas› riski

karfl›m›za ç›kacakt›r. 

• Geliflmelerin h›z› ve AKP’nin etkisizli¤i dikkate al›n›rsa

yak›nda Ermenistan s›n›r›n›n aç›lmas›na iliflkin da-

yatmalar artacakt›r. 

Bu son geliflmelerden de anlafl›lmaktad›r ki, AKP zihni-

yetinin Ermenilere flirin ve sevimli görünme ad›na yapt›¤›

hamleler yeterli olmam›fl, Van Gölü’ndeki harabelerin ona-

r›mlar› bile Ermenileri tatmin etmemifltir. Bu konuda hükûme-

ti, mevcut politikalar›n d›fl›na ç›karak yeni bir ad›m atma-

mas› konusunda uyar›yorum.  Elinizi, hiç de¤ilse muhteflem

Türk tarihinden çekiniz. Daha fazla zarar vermeyiniz. 

Unutmay›n›z ki ceddimizin kutlu emaneti, AKP zihniye-

tinin gafletine teslim edilemeyecek kadar flanl›, temiz ve bü-

yüktür. Milliyetçi Hareket tek bafl›na iktidara gelecek ve bu

kahraman ecdada lay›k olacak hamlelere bafllayacakt›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Tek bafl›na iktidara do¤ru yol ald›¤›m›z genel seçim

süreci içinde etkili ve kararl› mücadeleye, milletimizle ku-

caklaflmaya hep birlikte haz›rlan›yoruz. 

Milletimizin kurtulufl ve refah› için ç›kt›¤›m›z yolda ufku-

muz aç›kt›r. Buna ra¤men yolumuzda engellerin olmas› da

do¤ald›r ve beklenmelidir. Ancak hiçbir Türk milliyetçisinin,

hiçbir samimi dava insan›n›n, partisini ve millî gelece¤ini,

milliyetçilik karfl›t› medya unsurlar›n›n sundu¤u gibi alg›lama

hakk› olamaz.

Türkiye’yi kuflatma alt›na alan ihanet ortakl›¤›na en et-

kili cevap, milletimizin Milliyetçi Hareket kadrolar›n› tek bafl›-

na iktidara tafl›mas› ile mümkün olacakt›r. Milliyetçi Hareke-

tin iktidar›nda Türkiye’nin içine hapsedilmek istendi¤i k›skaç

mutlaka k›r›lacakt›r. Bunun baflka yolu ve çaresi yoktur.

Yaln›zca Türkiye için var olan, büyük Türk milletine hiz-

meti en büyük ikbal sayan Milliyetçi Hareketin inançl› ve ka-

rarl› siyasi kadrolar› Türkiye’nin gelece¤inin teminat›d›r. Bu

teminat sizlersiniz.

Türk milliyetçileri, Türkiye’nin, bu badireyi aflmas›n›

sa¤layacak güçtedir. Türk milliyetçilerinin çelik iradesi, Türki-

ye’nin has›mlar›n› mutlaka hüsrana u¤ratacakt›r. Büyük ve
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güçlü Türkiye ülküsü mutlaka gerçekleflecektir. Bu millî sefer-

berli¤in, bu top yekun millî yükseliflin bayraktarl›¤›n› Milliyet-

çi Hareket yapacakt›r. Seçim sand›¤›nda yap›lacak hesap-

laflmada, Türk milletinin onuru ile oynayan siyaset tüccarla-

r›n›n ve ç›kar çetelerinin yakas›na yap›flmak hepimiz için na-

mus ve vatan borcudur. Bu millî hesaplaflma her ilde, her il-

çede ve her beldede, vatan›n her köflesinde aziz milletimiz-

le el ele, omuz omuza, sand›k bafl›nda yap›lacakt›r. Bütün

teflkilatlar›m›z›n bu mücadelede, her zaman oldu¤u gibi,

büyük bir vatanseverlik ve feragat anlay›fl›yla ön safta yeri-

ni alacaklar›na inanc›m tamd›r. 

Milletimize ulafl›n›z, AKP zihniyeti ile geçen her dakika-

n›n verdi¤i zarar› milletimize anlat›n›z. Milletimizi uyar›n›z,

uyand›r›n›z. Yar›n daha geç olmadan, bu zihniyetin durdu-

rulmas› için herkesi ikna ediniz.

Milliyetçi Hareketin üç hilalli bayra¤› alt›nda aya¤a

kalkacak millî fluurun, kuflatmay› k›raca¤›na, aziz milletimizi

onurlu ve ayd›nl›k bir gelece¤e tafl›yaca¤›na inan›n›z, inan-

d›r›n›z.

De¤erli Dava Arkadafllar›m, K›ymetli ülküdafllar›m; 

Ne zaman ki Milliyetçi Hareketi tek bafl›na iktidara ta-

fl›rsan›z, biliniz ki iflte o zaman “Anan› da al git.” diyen zihni-

yete, analar›m›z›n mübarek elleri öptürülecektir.
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Hepinize tek bafl›na iktidar yolunda baflar›lar diliyo-

rum. Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. 

Bu vesileyle dört gün sonra, Hakk’a yürüyüflünün 10.

y›l›nda partimizin kurucusu, davam›z›n önderi, Baflbu¤’u-

muz Alparslan Türkefl Bey’i ve geçti¤imiz günlerde Irak’ta

Telaferde hunhar bir sald›r› sonucu kaybetti¤imiz Türkmen

kardefllerimizi rahmetle an›yorum.

Tek bafl›na iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir

kez daha tekrarl›yorum:

Altm›fl›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket.  

“Ne mutlu Türküm diyene!”
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

2006 y›l›n›n Kas›m ay› içinde gerçeklefltirmifl oldu¤u-
muz 8.Ola¤an Büyük Kongremizde bafllatt›¤›m›z seçim se-
ferberli¤i, tek bafl›na iktidar hedefimiz do¤rultusunda büyük
bir flevk ve heyecanla devam etmektedir.

fiubat ay› itibar›yla ‹zmir’de birincisini yaparak baflla-
d›¤›m›z istiflare toplant›lar›m›z›n alt›nc›s›n› Kayseri ilimizin ev
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sahipli¤inde gerçeklefltirmekten duydu¤um memnuniyeti
belirtmek istiyorum.

Genel seçim gününe do¤ru sa¤lam ve emin ad›mlar-
la ilerledi¤imiz bu süreçte, milliyetçilik heyecan› ile toplant›-
m›za K›rflehir, Nevflehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya illerin-
den kat›lan bütün dava arkadafllar›ma sayg› ve sevgilerimi
sunuyorum.

Lider ülke Türkiye ülküsü ile yola ç›kan Türk milliyetçile-
rinin gösterecekleri, yüksek fedakârl›k ve çal›flma ile aziz mil-
letimizin kötü giden talihini de¤ifltireceklerine ve yeni bir
bafllang›ca damgalar›n› vuracaklar›na yürekten inan›yo-
rum.

Toplant›m›zda bulunan de¤erli bas›n mensuplar›na
görevlerinde baflar›lar diliyorum.

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum. Hofl gel-
diniz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Ülkemiz bugün, iktidardaki AKP zihniyetinin ad›m
ad›m sürükledi¤i ortamda, yüksek risk ve tehlikelerle karfl›
karfl›yad›r.

Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal bir buhrandan
geçti¤i bu dönemde, kurgulanan senaryolar ve sürdürülen
tahrikler ile sald›r›lar›n t›rman›fla geçti¤i gözlenmektedir.
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AKP iktidar›n›n dört buçuk y›l›, inançs›z ve aciz kadro-
lar›n yalan, yak›nma, göz boyama ve yan›ltmadan baflka
siyasi sermayesinin ve projesinin bulunmad›¤›n› ortaya koy-
mufltur.

Çizilmeye çal›fl›lan sahte Türkiye tablosunun merkezin-

de, sanal bir siyasi istikrar ve ekonomik güven aldatmas›,

hükûmet ve ç›karc› yandafllar› taraf›ndan tekrarlan›p dur-

maktad›r. Bu, sözde umut tablosunun korosunu, borç ve ta-

viz k›skac›na düflmüfl baz› medya patronlar›, küresel firmala-

r›n acenteli¤ine raz› olan baz› ifladamlar›, gelece¤ini

AKP’ye ba¤lam›fl küresel simsarlar oluflturmaktad›r.

‹fl bafl›na geldi¤i 2002 y›l›ndan bu yana taviz, teslimi-
yet, talan ve tutars›zl›klarla dolu AKP iktidar› ile geçen y›llar

milletimiz için kay›p ve kara y›llar olarak hat›rlanacakt›r.

“Hepimiz ayn› rüyay› görelim.” diyen Baflbakan’›n,

kontrolden ç›km›fl Türkiye’si, kendi ifadesindeki gibi derin bir

uyku hâlinde kâbuslar ile yüz yüzedir.

Türkiye yaln›zca son haftalar içinde,

• Kiliselerin onar›larak Ermenilere jest ve sürprizlerin

yap›ld›¤›, 

• Bölücü partilerin, h›yanet ittifak› için ça¤r›larda bu-

lundu¤u, 

• K›br›sl› sözde Türklerce, Mehmetçi¤in istilac› olarak

itham edildi¤i, 
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• ABD makamlar›n›n yeni çuval tehditlerinde bulun-

du¤u, 

• Gizli devlet belgelerinin, yurt d›fl›ndan dergilere ser-

vis yap›ld›¤›, 

• Ve, bir hafta içinde birbirinden de¤erli ve kahra-

man on vatan evlad›m›z›n flahadetle kucaklaflt›¤›,

bir kaos ve kargafla ortam› ile karfl› karfl›yad›r.

Karfl›m›zdaki gerçek AKP Türkiye’sinin tablosu maale-

sef budur ve bu esef verici tablo Baflbakan’›n eseridir. Bu

vahim durum ilk seçimde sona erecek ve bu ilkesiz, gafil,

teslimiyetçi iktidar tarihe gömülecektir. Bu tablonun sahiple-

ri de ba¤›ms›z Türk adaletine hesaplar›n› tek tek verecekler-

dir. 

Buradan ilan ediyorum: Hesap sorma gününün de

bafllang›c› Milliyetçi Hareketin tek bafl›na iktidar›n›n müjde-

lendi¤i gün olacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Hepimizin bildi¤i gibi, yaklafl›k iki y›ld›r siyaset günde-

mini meflgul eden Cumhurbaflkanl›¤› seçimi için art›k sona

gelinmifl bulunulmaktad›r. Bu süre içinde, adayl›¤› üzerinde-

ki tart›flmalardan Baflbakan ve AKP zihniyeti;

• Milletimizin kardefllik ba¤›n› zedeleyen gerginlikleri
art›rarak,
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• Devletin kurumlar› ile yapay ve sistematik olarak

çat›flarak,

• Yandafl ve karfl›t iki cephe oluflturarak,

• Sanal bir ma¤duriyet ortam›nda mazlum rolü oyna-
yarak,

• Bafl örtüsünü kullan›p, inanç istismar›ndan medet
umarak, sözde stratejilerini oluflturmufl ve bu en

yüksek makam›, basit hesap ve ihtiraslar› için y›p-

ratmaktan kaç›nmam›flt›r. 

Asl›nda, bu siyaset ekolünün yak›n tarihi incelendi¤in-

de, sürdürülen yöntem ve stratejinin, bu zihniyetin yabanc›-

s› olmad›¤› zaten anlafl›lacakt›r.

Geride kalan y›llar içinde, bu siyaset temsilcilerinin,

devletin temel kurumlar› ve de¤erleri ile çat›flarak sürekli

ma¤duriyet ortam›ndan beslenmifl olduklar›, milletimizin

merhamet duygular›n› ve inançlar›n› istismar ettikleri bilin-

mektedir. Bu oyunlar› iyi okuyamayan, kronik çat›flma aktör-

leri de Cumhuriyet de¤erlerini sözde savunma ad›na yarat-

t›klar› gerilim ve demokrasi d›fl› bask› yöntemleri ile geçmifl-

te bu zihniyete zemin haz›rlam›fllard›r.

Bugünkü belirtiler; vuruflarak çekilme, mahpushane
sömürüsü, beraber yürüme edebiyat›, “iflte cumhur, iflte
baflkan›” sloganlar›na dönüfltürülerek yeni bir siyasi kum-

panyan›n bafllam›fl oldu¤unu göstermektedir.
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Çankaya seçimlerinin ard›ndan bu organizatörlerin
biz ve onlar cepheleflmesini kullanaca¤›, genel seçimlere
kutuplaflm›fl ve gerginliklerle yüklü bir Türkiye profili ile girile-
ce¤i art›k ortaya ç›km›flt›r. Bu kutuplardan birine, parlamen-
toda bulunmay› yeterli gören, s›n›rl› seçmen deste¤ine sahip
kronik muhalefet anlay›fl› taliptir. Bu nedenle kendi çizgisin-
deki hassas sorunlar› siyasette tutunmak kayg›s›yla t›rmand›r-
ma yolunu seçmifltir. Di¤er kutbun talibi ise sözde tahrik, ter-
tip ve bask›lar› kendine karfl› ma¤duriyet komplosuna çevir-
meye çal›flan AKP’dir. 

AKP, her kurum ve kuruluflla çat›flmay› tercih ederek
önlerinin kesildi¤i iddias› ile ma¤dur ve mazlum görünme
takti¤inin peflindedir. Cumhurbaflkanl›¤› seçimini de bu oyu-
nun bir parças› olarak görmek gerekmektedir. 

Bafl›ndan beri ortak ak›l, sa¤duyu ve basiret yoluyla
ve mutlaka bir millî mutabakatla seçilmesi gereken Cum-
hurbaflkanl›¤› için, bu yolun AKP taraf›ndan kapat›lm›fl oldu-
¤u bugün art›k bilinmektedir.

‹ktidar zihniyetinin Orta Do¤u tipi Baasç› yönetim an-
lay›fl›n›n “bizden olsun” inad› ve “ele geçirme” saplant›s›
maalesef ülkemizi gerilimlerle dolu hassas bir noktaya getir-
mifl bulunmaktad›r.

Yaln›zca bir iflgal gücünde olabilecek h›nç ve örnek-

lerine ancak tarihte rastlanan bir intikam felsefesi ile Türki-

ye’yi ve Türk milletini has›m gören iktidar zihniyetinin, sakl›

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

122



duran millet ve devletle hesaplaflma dürtüsü galebe çalm›fl

görünmektedir.

Ancak gelinen bu t›kanma noktas›nda, tek sorumlu

AKP de¤ildir. Bu süreci kafl›yarak kutuplaflmadan nemalan-

mak isteyen, milletin de¤er ve inançlar›ndan habersiz siya-

sal hareketler ve baz› kurumlar da sorumluluk sahibidir.

Tahterevalli siyasetinin zay›f oyuncusu olmay› yeterli

gören bu gruplar, sloganlarla hareket ederek, zorlama ve

hukuk d›fl› yöntemler önererek AKP’nin gerginlik stratejisine

ad›m ad›m hizmet etmifllerdir. Bu aymaz giriflimleri ile de-

mokrasi d›fl› ça¤r›fl›mlar› lehine kullanan AKP’ye, derinleflen

meflruiyet aç›¤›n› kapatmak için eline malzeme ve bahane

vermifllerdir.

Geldi¤imiz bu aflamada, AKP’nin giderek rasyonel

düflünceden uzaklaflt›¤›, kendisinde güç vehmederek tehli-

keli bir kumar oynamaya karar verdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Sakl› tuttu¤u siyasi hesaplaflma ve rejime yönelik ihti-

raslar› AKP’yi makulden uzaklaflt›rarak bu secimi bir siyasi

düelloya, bir Rus ruletine dönüfltürmüfl bulunmaktad›r.

Geliflmelerden anlafl›ld›¤› kadar›yla Baflbakan ve eki-

bi, konuyu bir inat ve ikbal f›rsat› bilerek siyasi hesaplar›ndan

vazgeçme erdem ve basiretini gösteremeyecektir.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün karfl›m›za ç›kan sorunun kayna¤›, meclis arit-

meti¤ini oluflturan seçim sisteminin bir neticesidir. Bu durum,

istikrar ad›na, az›nl›¤›n tahakkümüne neden olan ve de-

mokrasi ile de ba¤daflmayan meflruiyet ve temsil eksikli¤ini

do¤urmufltur. 

Siyasal ortam›n ve seçim sisteminin yaratt›¤› tek bafl›-
na AKP iktidar›, seçmenin yaln›zca dörtte birinin deste¤ini
temsil edilmektedir. Sorun da buradad›r.

Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ile ortaya ç›kan bu t›kanma
noktas›n› dört ay önceden gören partimiz, milletin temsilini
yans›tacak bir erken seçimin yap›lmas›n› bu nedenle ve ›s-
rarla istemifltir. Bu teklif, Mecliste bulunan partiler taraf›ndan
desteklenmeyince, süreç bugün karfl›m›za ç›kan vahim ve
gerilimlerle yüklü aflamaya kadar gelmifltir.

Cumhurbaflkanl›¤› seçimi konusunda bir kez daha
tekrar edelim ki, 

• Cepheleflme ve kutuplaflmadan kendisine ikbal
arayan, 

• Toplumsal kardeflli¤imizi bozmaya çal›flan, 

• Cumhuriyetimizin de¤erleri ile hesaplaflmaya çal›-
flan, 

• Hakk›nda çok ciddi iddialar ve dosyalar bulunan, 

• Türklük de¤erlerine karfl› inkâr ve afla¤›lama kam-
panyas›na öncülük eden, 
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• Ve en vahimi, baflkomutan olaca¤› Türk ordusunun
mensuplar›n› yan gelip yatmakla suçlayan, 

• Aziz flehitlerini “kelle” olarak tan›mlayan ve canileri
“say›n” diyerek kutsayan bir zihniyet sahibinin, Türk
milletinin de¤er ve birli¤ini temsil etmeyece¤i bellidir. 

• Bu flahs›n Cumhurbaflkanl›¤›na seçilmesi, hakk›nda-
ki bu iddialar› ortadan kald›rmayacak ve gerçekle-
ri de¤ifltirmeyecektir. 

Milliyetçi Hareket Partisi aç›s›ndan bu zihniyet ve yan-
dafllar›n›n yaln›zca aritmetik bir deste¤i yeterli bularak, uz-
laflma olmadan Cumhurbaflkanl›¤›na seçilmesi bu makam›
siyaseten iflgal etmeleri anlam›na gelecektir. Bu nedenle bi-
linmelidir ki Türk milletinin sand›k bafl›nda tecelli edecek ira-
desiyle gerekli flartlar olufltu¤unda, Milliyetçi Hareket Partisi-
nin iktidar›nda bu zattan hesap sorulacakt›r.

Milliyetçi Hareket; namuslu, ilkeli ve temiz bir siyaset
ve yönetim anlay›fl›n›, devlet ve toplum hayat›m›zda hâkim
k›lmaya kararl›d›r. Cumhurbaflkanl›¤› makam›na s›¤›narak
hiç kimsenin verece¤i hesaptan kurtulmas›na izin verilme-
yecektir.

Temennimiz, sa¤duyunun hâkim olmas›, mutabakatla
bir aday›n belirlenerek bu sorunun mahkemede sonuçlan-
mamas›d›r.

Partimizin bu konudaki mücadelede tek seçene¤i de-
mokratik gelenek içindedir ve hesaplaflma yeri seçim sand›-
¤› sonucu oluflacak Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosudur. 
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Buradan kesin bir ifade ile söylüyorum: Baflka çözüm
yollar› Milliyetçi Harekete kapal›d›r. Çözüm demokrasi için-
de ve öncelikle sand›ktad›r. 

Hâl böyle iken, bir süredir, baz› güçlerin vatana sahip
ç›kma ad›na demokratik oluflumlar› kullanarak ancak de-
mokrasi d›fl› müdahale ça¤r›lar› yapt›klar› görülmektedir.

Bilinmelidir ki Türk demokrasisi bugünlere kendili¤in-
den ve kolayca gelmemifltir. Noksanlar›, yanl›fllar›, kusurlar›
olsa bile 60 y›lda elde edilen demokratik kazan›m›n ve de-
mokrasi gelene¤inin durdurulmas›, sekteye u¤rat›lmas› asla
çare olarak görülmemelidir.

Geçmiflteki demokrasi d›fl› müdahalelerin Türkiye’mi-
zin önünü açmad›¤›, sorunlar› çözmedi¤i hatta açmazlara
sürükledi¤i hepimizin bildi¤i ve yaflad›¤› bir gerçektir.

Bilinmelidir ki en büyük güç ve kudret, aziz milletimizin
kendi gelece¤ini belirleme ve yönetme, azim, inanç ve ira-
desidir. Bunu yok sayan, buna inanmayan veya küçümse-
yenlerin sonu hüsran olacakt›r.

Kal›c›, köklü, temiz, ölçülü, demokratik bir tepkinin ni-
hai yeri seçim sand›¤›d›r. Bunun d›fl›ndaki aray›fllar AKP’nin
kutuplaflma emellerine hizmet etmekten baflka bir sonuç
do¤urmayacakt›r. 

Son günlerde hükûmete ve Baflbakana yönelik eleflti-
rilerin, demokratik tepkilerin ötesinde bir mecraya kaymas›
ihtimali ve durdurulamamas› kayg›s› artmaktad›r.
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Baflbakan›n sinsi tahriklerle bu tepkileri tetikleyici be-

yanatlar vermesi, gerginlikleri körüklemekte, çat›flma orta-

m›na davetiye ç›karmaktad›r.

Ümidimiz, iktidar› u¤runa her tavize haz›r olan bu zih-

niyet içinde bafllayan kokuflmuflluk ve çürümenin, millî bün-

yemize bulaflmadan, demokrasimize zarar vermeden, millî

iradenin sand›kta bir an önce tecelli etmesidir. Bu aflama-

dan sonra Türk milletinin huzuruna ç›kmaya yüzü olmayan

AKP’nin, önümüzdeki seçim döneminde, yapay korku ve

endifleler etraf›nda flekillenen yeni bir yan›ltma ve aldatma

stratejisine bel ba¤lad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Oysa ki Türkiye’nin karfl› karfl›ya bulundu¤u çok a¤›r

sorunlar›n çözümü ancak millî birlik ve dayan›flma ruhunun

flaha kald›r›lmas›yla mümkündür. Bu sorunlar›n, hangi amaç

ve niyetle olursa olsun, cepheleflme ve kutuplaflma ça¤r›fl›-

m› yapacak anlay›fl ve yaklafl›mlarla afl›lamayaca¤›, de-

mokrasi d›fl›nda bir aray›fl›n milliyetçilerin iktidar›na engel

olaca¤› bilinmeli ve dikkat edilmelidir. Bu geliflmeler karfl›s›n-

da Milliyetçi Hareket Partisi, bugüne kadar izledi¤i ilkeli ve

sa¤duyulu siyaseti, bundan sonra da ayn› inanç ve kararl›-

l›kla sürdürecektir. 

Sokaklara kim ç›karsa ç›ks›n Milliyetçi Hareket ve ülkü-

cüler ç›kmayacakt›r. Milliyetçiler, oyunlarla, gerilimlerle, ça-

t›flmalarla de¤il seçimle ve Ankara’da iktidar olacakt›r. 
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Hainlerle, gafillerle, ifl birlikçilerle, millet düflmanlar› ile

mücadele sokaklarda de¤il, Milliyetçi Hareketin iktidar›nda

Baflkent’te ve Mecliste yap›lacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Irak’ta son dört y›l içinde yaflanan geliflmelere ilave
olarak artan gerilim çok vahim bir sonuca do¤ru ilerlemek-
tedir. Türkiye’nin millî güvenli¤i ve Türkmen kardefllerimizin
mevcudiyeti büyük tehlikelerle karfl› karfl›yad›r.

Irak’taki kargafla ve terör Türkmenlere de ulaflm›fl, si-
lahl› bir sindirme ve yok etmeye stratejisi sonucunda her
gün yeni katliam haberi gelmeye bafllam›flt›r.

Türkiye’nin müdahalesi olmad›¤› takdirde, bu y›l için-
de göçlerle sosyal yap›s› de¤ifltirilmifl olan Kerkük’te sonucu
flimdiden belli olan bir nüfus say›m› yap›lacak ve Kerkük’ün
statüsünün belirlenece¤i referandum gerçeklefltirilecektir.

Dört y›ll›k kara dönemin sorumlusu olan AKP; Türkmenle-
rin ezilip horlanmas›na, millî namusumuz olan k›rm›z› çizgilerin
çi¤nenmesine, Kerkük’ün nüfus yap›s›n›n de¤iflmesine, Türk-
men kardefllerimizin Irak’tan d›fllanmas›na göz yummufltur.

‹flgal güçlerinden ald›klar› teminat ile cüret kazanarak
hakaretlerini Türkiye’de isyan ç›karma tehdidine kadar var-
d›ran afliret kal›nt›lar›n› “kardefllerimiz” diye kucaklayan AKP,
gerçek kardeflleri olmas› gereken Türkmenleri ise kaderleri-
ne terk etmifltir.
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Y›llardan beri Irak’l› afliret reislerinin millî güvenlik ve

onurumuza yönelik en a¤›r hakaret ve tahriklerini “diyalog

ve masaya oturma” piflkinli¤i ile sürekli sineye çeken hükû-

met için art›k sona gelinmifltir.

Baflbakan›n görüflme ve kucaklaflma hevesinden ce-

saret alan Peflmergelerin tahriklerinin dozunu iyice art›rm›fl

olduklar› görünmektedir. Nitekim bu mihraklar muhtemel bir

Kürt devletinin sözde kurulufl takvimini bile telaffuz edebil-

mifller ve vatan topraklar›m›z üzerindeki çirkin emellerini söy-

leme cüretini gösterebilmifllerdir.

Geçmiflte benzer hakaretlere karfl›l›k, yükselen millî

duygular› istismar ve milliyetçili¤i bast›rma ad›na hükûmetin

“Sonucuna katlan›rlar.” diyerek savurdu¤u bofl tehditler ile

yar›n›n çok fleye gebe oldu¤una yönelik kuru gürültüler mil-

letimizin henüz haf›zas›ndad›r. Bu kez ise hükûmet kabaran

millet öfkesinden çekinerek Irak hükûmetine nihayet bir no-

ta verme cesaretini göstermifltir. Bu c›l›z ad›m bile bu hükû-

met nezdinde çok önemli bir geliflme say›lmal›d›r. Ancak,

iflin ilginç taraf› D›fliflleri Bakan›n›n Peflmergeye s›n›r ötesinde

hak etti¤i karfl›l›¤› verece¤i yerde, okyanus ötesindeki Ame-

rikal› muhataplar›na flikâyet ederek aczini ve çaresizli¤ini

göstermifl olmas›d›r. Bu tutum, hükûmetin teslimiyet ve he-

sap verme psikolojisini belgelemesi aç›s›ndan ibret vericidir.

Bunca flahadete ve tahriklere göz yumduklar›na gö-
re; buradan hükûmete soruyorum:
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• Irak’a müdahale etmeyece¤inize dair bir taahhüt
alt›na m› girdiniz? Birilerine söz mü verdiniz? 

• Stratejik orta¤›n›z›n deli¤e süpürmesinden mi korku-
yorsunuz? 

• Ekonominiz üzerinde yap›lan bir flantaja boyun mu
e¤iyorsunuz? 

• Yoksa, ahlak›n›z›, inançlar›n›z› ve millî duygular›n›z› m›
kaybettiniz? 

Art›k, inand›r›c›l›¤› tükenen ve d›fl güçlerin oyunca¤›
hâline gelen hükûmetin, hiçbir ihtar›n›n ciddiye al›nmas›
mümkün görülmemektedir. Hükûmet cayd›r›c›l›¤›n› tama-
men yitirmifltir. Nitekim son olarak, ülkesi iflgal alt›nda inleyen
Irak’›n Meclis Baflkan› olan zavall›, Türk milletine yönelik ola-
rak “Irak’a el uzatan›n elini keseriz.” diyebilme cüretini gös-
termifl ve art›k s›n›r› aflm›flt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Türkiye, bugüne kadar Irak’a ve Kandil’e müdahale
için diplomasinin icaplar›n› yapmak ve koordinatörle çöz-
mek ad›na yeteri kadar oyalanm›flt›r. 

Art›k hükûmet; yorgunluk, p›s›r›kl›k, atalet ve korkuyu
üzerinden atmal›, Türkiye büyük devlet olman›n gereklerini
derhâl yerine getirmelidir.

Terör, Kerkük ve Türkmen konusunun kesin çözümü
için acilen radikal tedbirler alman›n, askerî güç kullan›m›n›n
zaman› gelmifltir.
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Genelkurmay Baflkan›n›n aç›klamalar›ndan anlafl›l-
maktad›r ki ordumuzun bu harekât için haz›rl›¤› tamd›r, ge-
rekli görmektedir ve isteklidir. AKP için art›k mazeret kalma-
m›flt›r.

AKP’nin elinde yeterli ço¤unluk vard›r. TBMM acilen
toplanmal›, yeri, zaman› ve kapsam› Türk Silahl› Kuvvetleri-
nin inisiyatif ve uhdesinde kalmak üzere Irak’a, s›n›r ötesi
müdahale izni verilmelidir. 

Türk milleti büyük milletir. Kudretlidir, muktedirdir. 

Türk milleti millî bir ruhla aya¤a kalkmaya ve tarih yaz-
maya haz›rd›r. 

Peflmergelere ve bölücülere hak etti¤i cevab› ver-
meye kararl›d›r.

AKP zihniyetine buradan ça¤r›da bulunuyorum: 

Yeter, milletimize daha fazla engel olmay›n. 

Tezkereyi ç›kar›n ve Mehmetçi¤in önünden çekilin.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

2007 milletvekilli¤i genel seçimleri Türkiye’nin varl›¤›n›,
millî birli¤ini, gelecekteki devlet ve toplum yap›s›n› do¤ru-
dan etkileyecek ve tayin edecek tarihî bir referandum nite-
li¤i kazanm›flt›r.

Seçim sand›¤› bafl›nda hayati bir s›navdan geçecek

olan aziz milletimiz;
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• Türkiye’nin kaderi hakk›nda tarihi bir karar verecek, 

• Ülkesinin nas›l bir gelece¤e yürümesini istedi¤ini ve 

• Kendisinin ve çocuklar›n›n gelece¤ini nas›l bir Türki-

ye’de görmeyi arzulad›¤›n›, yapaca¤› tercihle or-

taya koyacakt›r. 

Türkiye, bugün bir yol ayr›m›na gelmifltir.

Milliyetçi Hareket; Türk milletinin engin sa¤duyusuna,

idrakine, vicdan›na ve ortak bir kaderi paylaflarak bir arada

yaflama iradesine sonuna kadar güvenmektedir.

Çok yönlü sald›r›lar›n hedefi olan aziz milletimiz;

• Üzerine gerilmeye çal›fl›lan kefeni bir kader olarak

kabul etmeyecektir.

• Türkiye’nin husumet, çat›flma ve kavga ortam›na

sürüklenerek tükenip yok olmas›na seyirci kalmaya-

cak, bu tarihî vebale asla ortak olmayacakt›r.

• Türk milleti, millî de¤erler ve birlikte yaflama ülküsü

etraf›nda kenetlenecek, Türkiye’nin bölünmeyece-

¤ini dosta ve düflmana bir kere daha gösterecek-

tir.

Geliflmeler, önümüzdeki seçimlerin taraflar›n› belli et-

mifltir: 

• Bir yanda, AKP ve ifl birlikçi ç›kar çevrelerinin koalis-
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yonu, di¤er yanda milletini karfl›l›ks›z seven Türkiye

sevdal›lar›,

• Bir yanda, Türkiye’den intikam almaya niyetli iç ve

d›fl mihraklar di¤er yanda ise ülkemizi lider ülke yap-

maya yemin etmifl Türk milliyetçileri,

• Bir yanda, milletimizi ve varl›klar›m›z› sömürmeye ha-

z›rlanan küresel odaklar, di¤er yanda hakkaniyet ve

adaleti savunan vatan evlatlar›,

• Ve Bir yanda, siyasi ikbal ve menfaat için siyasete

soyunanlar, di¤er yanda millete hizmet ve millî de-

¤erlere sadakat için Türkiye’ye talip olan Milliyetçi

Hareket vard›r. 

Aziz milletimiz, kaderini belirleyece¤i seçim geldi¤in-

de;

• Ya bölünmeyi seçecektir, ya kardeflli¤i, 

• Ya ihaneti seçecektir ya sadakati, 

• Ya sömürüyü seçecektir ya paylaflmay›, 

Seçenekler azalm›flt›r. Tercihler ikiye inmifltir. Karar an›

gelmifltir. Bunun dönüflü yoktur. Bir kez daha tekrarl›yorum,

son tercihinizi yap›n›z, 

Ya teslimiyetçilik ya milliyetçilik...
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

Türkiye’nin içinden geçti¤i bu karanl›k dönem çok ya-

k›nda geride kalacakt›r. 

Milliyetçi Hareket; bu flerefli göreve taliptir, kadrolar›

ve projeleriyle buna haz›rd›r.

Milliyetçi Hareket Türkiye’nin yaralar›n› saracak, millî

bir flahlan›flla bir onar›m ve infla dönemi bafllatacakt›r.

Milliyetçi Hareket mensuplar›n›n, bu günden itibaren,

fitne ve tahriklere ald›rmadan bütün mesailerini iktidar he-

define yönlendireceklerine olan inanc›m tamd›r.

Milliyetçiler; bu hedeften asla sapmayacak, tahrikle-

rin ve kutuplaflmalar›n adresi, demokrasi d›fl› müdahale ni-

yetlerinin taraf› asla olmayacakt›r.

‹hanet odaklar› ve ifl birlikçileri ile olan hesab›m›z, Türk

milleti ad›na Ankara’da, Milliyetçi Hareketin iktidar›nda gö-

rülecektir. Bu hesap günü seçim günüdür. Bu amaçla, kap›

kap› dolaflarak Türkiye’de ayak basmad›k hane b›rakmay›-

n›z. Tüm vatandafl›m›z›n vicdanlar›na ulaflarak sesleniniz,

gönüllerini ve kalplerini kazan›n›z.

Biliniz ki ancak o zaman vatan ve millet sevgisiyle çar-

pan temiz yüreklerinizle Ankara’da temsil edileceksiniz. Bu

kutlu mücadelede yolunuz ve baht›n›z›n aç›k olmas›n›, az-

minizin daim olmas›n› diliyorum.
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Cenab›allah’›n yard›m ve himayesinin, vatanlar›n›

karfl›l›ks›z seven Türk milliyetçilerinin yan›n›zda ve üzerinizde

olaca¤›na yürekten inan›yorum.

Toplant›ya ev sahipli¤i yapan Kayseri il teflkilat›na te-

flekkür ediyorum. Bu toplant›ya kat›larak heyecan›m›z› pay-

laflan, kararl›l›klar›n› tekrarlayan, inançlar›n› tazeleyen gönül

ve ülkü erlerine sevgi ve sayg›lar›m› bir kez daha sunuyo-

rum. Sa¤ olun, var olun. 

Milliyetçi Hareketin tek bafl›na iktidar›nda Ankara’da

yeniden buluflmak üzere Allah’a emanet olun.

Tek bafl›na iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir

kez daha hayk›r›yorum.

Altm›fl›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket. 

“Ne mutlu Türk’üm diyene!”
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Türk milleti ortak paydas›nda buluflan milliyetçilerin, li-

der ülke Türkiye ülküsü için gönül birli¤i yapacaklar› Genel

seçim tarihi yaklaflmaktad›r.
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Milliyetçi Hareketin bafllatt›¤› seçim seferberli¤i, tek

bafl›na iktidar hedefi do¤rultusunda büyük bir flevk ve he-

yecanla sürmektedir.

Türkiye sevdal›lar› aya¤a kalkm›fl ve Türkiye’nin kade-

rine sahip ç›kma kararl›l›¤›n› aziz milletimizle paylaflmak için

çal›flmalara bafllam›flt›r.

Türk-‹slam dünyas›n›n önemli bir merkezi olan Konya

ilimizin ev sahipli¤inde, yapmakta oldu¤umuz 7. Bölge ‹sti-

flare Toplant›s›’n›n, iktidar yürüyüflümüzde önemli bir dönüm

noktas› olaca¤›na inan›yorum. 

Toplant›m›za Afyon, Burdur, Isparta, Antalya, Kara-

man, Ni¤de ve Aksaray illerinden kat›lan yöneticilerimize ve

temsilcilerimize teflekkür ediyorum.

‹fltirakleriyle, bizlere güç ve heyecan veren bütün da-

va, ülkü ve yol arkadafllar›m ile toplant›m›z› flereflendiren

bas›n›m›z›n temsilcilerini selaml›yor, hepinize sevgi ve sayg›-

lar›m› sunuyorum.

Hofl geldiniz.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Geçti¤imiz günlerde Malatya’da meydana gelen ve

üç kiflinin ölümü ile sonuçlanan hunhar cinayet hepimizi

üzüntüye sevk etmifltir. Bu elim olay› nefretle k›n›yor, ölenle-

re ma¤firet, yak›nlar›n› kaybedenlere baflsa¤l›¤› diliyorum.
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Toplumsal bar›fla ve inançlara yönelik böylesi bir eylemin

tekrarlamamas›n› temenni ediyorum.

Bilinmelidir ki hiçbir gerekçe, düflünce veya dürtü, bu

alçak sald›r›n›n niteli¤ini ve vahametini de¤ifltirmeyecektir.

Böylesine insanl›k d›fl› bir fiili iflleyenlerin, ‹slam diniyle

de Türklükle de bir iliflki ve irtibatlar› olamayaca¤› aç›kt›r.

Beklentimiz, bu hadisenin bar›fl ve huzur dininin men-

subu olan Müslümanlara yönelik bir hakaret ve suçlama

kampanyas›na dönüflmemesi ve olay›n bütün yönleri ile en

k›sa sürede ayd›nlat›lmas›d›r. Bu vesile ile herkesi, millî de-

¤erlerimizi incitecek ve toplumsal hassasiyetleri zedeleye-

cek söz ve eylemlerden kaç›nmaya, demokratik bir taham-

mül ve uzlaflma ortam›n› bozacak tahriklerden uzak durma-

ya ça¤›r›yorum.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Malatya’da gerçekleflen ve cinayetle sonuçlanan

olay›n ard›ndan yaflananlar, art›k her cinayet sonras› al›fl›ld›-

¤› gibi, milliyetçilere yönelik itham ve hakaret kampanyas›-

na dönüflmüfltür.

Türk milletine yönelik olarak ihanet ittifak› yapan fler

cephesinin, eline geçen her f›rsatta, Türk milliyetçili¤ine yö-

neldi¤i ve milliyetçileri hedef ald›¤› görülmektedir.
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Nitekim olaydan hemen sonra d›fl mihraklar ile içteki

uzant›lar›, derhâl bir dayan›flma göstererek a¤›z birli¤i yap-

m›fllar ve Malatya’n›n milliyetçi kimli¤ini istismar üzerine bir

senaryo oluflturmufllard›r.

Akabinde ise medyada ölçüsünü kaybeden haber

ve yorumlar ile Türk milletinin ve Türk milliyetçili¤inin sorgu-

land›¤›, haklar›nda kuflkular uyand›r›ld›¤› bir zemine do¤ru

kayd›r›lmak istenmifltir.

fiiddetin her türlüsünün hiçbir fikri olumlu bir neticeye

götürmeyece¤i aflikârd›r. Bu cinayetin de Türk milletini s›k›fl-

t›rmak ve bask› alt›na almak isteyenlere yeni bir istismar f›r-

sat› verece¤i belli olmufltur. Ancak her cinayetin arkas›nda-

ki süreç, Türk milleti ve Türk milliyetçili¤i hakk›nda bast›r›lm›fl

fikirlerin aç›¤a ç›kt›¤›; önüne gelenin millî de¤erlerimize sal-

d›rd›¤› bir ihanet kampanyas›na dönüflmeye bafllam›flt›r.

Anlafl›lmaktad›r ki bundan böyle her olaydan sonra

oluflturulmak istenen etki ile kamuoyunun milliyetçilik alg›s›

fliddet ve cinayetle özdefllefltirilmeye çal›fl›lacakt›r.

Oluflturulan maksatl› bir fikir karmaflas› ile ölen flah›sla-

r›n ma¤duriyetinin öne ç›kart›lmas›, buna mukabil millî has-

sasiyetlere sahip ç›kman›n ve savunman›n ise insanl›k d›fl› bir

tav›r olarak mahkûm edilmesi amaçlanmaktad›r.

Son hadise vahfli bir cinayettir. Hiçbir vicdan sahibinin

kabul etmesi ve hofl görmesi mümkün de¤ildir. Ancak bilin-
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melidir ki olay›n cinayetle sonuçlanm›fl olmas›n›n üzüntüsü,

geri planda yer alan misyonerlik faaliyetlerini masum hâle

getirmeyecektir.

Olay, y›llard›r AKP zihniyeti ve yandafllar›n›n müsama-

has› ile giderek yayg›nlaflan misyonerlik faaliyetlerinin hangi

boyutlara ulaflm›fl oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r.

Ancak, misyonerlik ba¤lant›s› bu alçak cinayetleri

mazur gösteremeyece¤i gibi, bundan hareketle ilkokullara

kadar inen misyonerli¤e karfl› oluflan hassasiyetler bu cina-

yetlerin sebebi olarak gösterilmemelidir.

Her fleyden önce, bilinmelidir ki misyonerlik; yaln›zca

bir dinin baz› insanlara tan›t›lmas› ve kazan›lmas› gibi alg›la-

nacak, masum bir dinî rekabet ve telkin hareketi de¤ildir.

Türkiye’nin üniter yap›s›na, millî birlik ve beraberli¤ine,

tarih ve ülkü birli¤ine yönelik çok ciddi, vahim bir bölücü

tehdit ve risk faktörüdür. Geri plan›nda Türkiye’yi bölme ve

parçalamaya yönelik, kökeni yüzy›llara dayal› senaryolar

bulunmaktad›r.

Misyonerlik faaliyetleri, bireysel özgürlükler aç›s›ndan,

insanlar›n dini tercihlerine sayg› boyutunun çok üstünde, bir

milleti parçalama projesinin inançlar›m›z üzerindeki eylem

alan›d›r.
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‹nsanlar›n bir din de¤iflikli¤inden de öte, Anadolu’nun

Hr›stiyanlaflt›r›lmas›na yönelik planl› ve sistematik iflgal çal›fl-

mas›d›r. Bu son hadise ile Türk milletine ve ‹slam dinine husu-

met besleyen odaklar›n ellerine, mukaddesat›m›za hakare-

ti meflrulaflt›rmak için malzeme ve f›rsat geçmifltir.

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi; ilkeli ve millî du-

ruflu ile ne inançlar› istismar üzerine bir siyaset yapacakt›r,

ne de inançlar›m›z›n istismar› ve tahribat›na izin verecektir.

Partimiz, yüzlerce y›ld›r gelen köklü devlet ve millet

gelene¤imizin bir savunucusu olarak her zaman inançlara

sayg›l›, dinlere hoflgörü ile bakan ilkeli tavr› benimsemifltir.

Türk milleti, din ve inançlara sayg›y› esas alan bir tarih

ve medeniyet kültürünün mimar› ve temsilcisidir. Yüce ‹slam

dini de di¤er din ve peygamberlere sayg› gösterilmesini

emreden rahmet, ihsan ve bar›fl dinidir. Bu bak›mdan Ma-

latya’daki vahflet, ayn› zamanda hem ‹slam dinine hem de

Türkiye’nin mirasç›s› oldu¤u hoflgörü kültürüne bir sald›r› ola-

rak da görülmelidir. Ancak hiç kimsenin karanl›k senaryo ve

dayatmalarla, gizli ve sistemli tuzaklarla, özellikle yoksullu-

¤un pençesine düflmüfl vatandafllar›m›za din dayatmas›na

izin verilmeyecektir. Bu olay› f›rsat bilerek, iç ve d›fl bas›nda

Türk milliyetçilerini ve Müslümanlar› zan alt›nda b›rakacak

as›ls›z ithamlar› ve aziz Malatya halk›na yönelik hezeyanlar›

k›n›yor ve fliddetle reddediyorum.

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

144



Olay›n duygusall›¤› ve fler odaklar›n›n yaygaras› karfl›-

s›nda irtifa kaybederek pani¤e kap›lanlar› düfltükleri aç-

mazdan derhâl uzaklaflmaya ve milletimizin de¤erlerine

yaklaflmaya ça¤›r›yorum.

Bugün Türkiye’nin ana sorunu, yönetim aczi ve zafiye-

tiyle malul bir hükûmet taraf›ndan yönetiliyor olmas›d›r. Tür-

kiye her alanda bunun sanc›lar›n› yaflamaktad›r.

Bütün ümidimiz ve temennimiz, vatan ve millet sev-

dal›lar›n›n bu ortak paydada bir araya gelerek Türkiye’yi

mutlu yar›nlara tafl›yacak basireti ve dirayeti göstermeye

muktedir olmas›d›r. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bilindi¤i gibi, 3 Kas›m 2002 Seçimlerinin sonucunda

oluflan Meclis aritmeti¤i, kendilerine tafleron arayan küresel

güçlerin, etkiledi¤i ve yönlendirdi¤i bir dayatma kampan-

yas›n›n eseri olarak ortaya ç›km›flt›r.

Hat›rlanaca¤› üzere, Türk milletinin menfaatleri ve

onuru ile bölgemizdeki bar›fl dengelerini gözeten partimizin,

seçim sürecinde siyasetten silinmesi için her türlü oyun oy-

nanm›flt›r.

MHP’siz hükûmet ve siyaset aray›fllar›n›n h›z kazand›¤›

o dönemlerde yap›lan seçimde, Allah’tan korkan ve kul-
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dan utanan bir iktidar sözü vererek iflbafl›na gelen AKP, dört

buçuk y›ld›r Türkiye’yi tek bafl›na yönetmektedir.

Elde etmifl oldu¤u parlamenter say›s› itibar›yla önün-

de hiçbir engel bulunmayan ve bahanesi olmayan AKP zih-

niyeti, aradan geçen y›llar› maalesef de¤erlendirememifl;

oyalama, teslimiyet, istismar, aldatma ve kutuplaflma ile

milletimiz için çok de¤erli bu zaman› heba etmifltir.

‹nançlar›m›z› diline dolayarak mütedeyyin kitlelere

seslenen bu zihniyet, iktidara gelince, Allah korkusunu def-

terden silmifl; kul ve yetim hakk›na el uzatan yerli ve yaban-

c› soygun ve menfaat çetelerinin ümidi ve kurtar›c›s› hâline

gelmifltir.

“Sokaklarda simit, su ve limon satarak buralara gel-
di¤ini” söyleyerek duygu sömürüsü yapan Baflbakan›n, ilk

icraatlar› Türkiye’yi pazarlamak için Oferlerin, Ogerlerin pe-

flinden koflmaya bafllamak olmufltur. 

Hükûmetinin ilk günlerinde, Baflbakan›n milletimize

piflkinlikle müjdeledi¤i sürpriz kaynaklar da böylece ortaya

ç›km›flt›r.

3 Kas›m seçimlerinde “ya hortum-ya yurdum” diyerek

dürüstlük ve ahlâk mesajlar› veren AKP, iktidar döneminde

teflkilatlar› ve belediyeleriyle ya¤ma, talan vurgun ve soy-

gun hanedanl›¤› kurmufltur.
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“Yolsuzluklar› kestik, “hortumlar› kapad›k duyunca
flok olacaks›n›z.” yaygaralar› ile bafllad›klar› hükûmetin iler-

leyen günlerinde, yolsuzluklar› uluslararas› hâle getiren de

AKP anlay›fl›n›n bizzat kendisi olmufltur.

Siyaset kulvar›nda y›llarca dindar vatandafllar›m›z›n

sözcülü¤üne soyundu¤unu iddia eden AKP kadrolar›, ikti-

dar olunca ani ve h›zl› dönüflüm göstermifl, küresel serma-

yeye ve gayrimillî zihniyete hizmet ve sadakatte bir sak›nca

görmemifllerdir.

Türkiye, bu zihniyet ekolünün y›llarca fliddetle karfl› ç›k-

t›¤›, ancak flimdilerde çark etti¤i gibi uluslararas› finans güç-

lerinin faiz ve rant ülkesi hâline getirilmifl, ülkemiz s›cak ve

kara paran›n mahkûmu olmufltur. 

AKP iktidar› için gelen paran›n kayna¤› da dikkate

al›nmam›fl, ekonomik krizleri önleyebilmek ad›na, haram

veya helal, her sermayenin ülkemize doluflmas›na göz yu-

mulmufltur.

Türkiye’yi pazarlamay› misyon kabul eden Baflbakan

ve bakanlar›, özel iliflkiler ve kay›t d›fl› görüflmeleri gelenek

hâline getirmifller, millî kaynak ve tesisleri, birer birer yok pa-

has›na yabanc›lara teslim etmeye bafllam›fllard›r.

AKP’nin ilkesiz siyaseti ve aldatmaya yönelik vaatleri

bunlarla da s›n›rl› kalmam›fl, inançlar›m›za yönelik ikiyüzlülük

de bu zihniyetin siyasi sab›kalar› aras›nda yerini alm›flt›r.
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Seçimden önce “e¤itimin önündeki engelleri kald›-

raca¤›n›” söyleyerek “sab›r” mesajlar› veren; 3 Kas›m seçim-

lerini “namus günü” ilan eden AKP zihniyeti, bugün suni ge-

rilimlere bel ba¤layarak vaatlerini unutturma yolunu seç-

mifltir.

Çözemedi¤i her sorun karfl›s›nda, bahane ve sorumlu

arayan hükûmet t›rmand›rd›¤› ve tahrik etti¤i bu beklentile-

ri, “kurumsal mutabakat”›n olmay›fl›na ba¤layarak ilkesizli-

¤ini bir kez daha göstermifltir.

• Milletimizi soyk›r›mla itham edenleri “fikir özgürlü¤ü”

ad›na hofl görenler bunlard›r.

• Peygamberimize yap›lan hakaret karfl›s›nda Avru-

pal› dostlar›n› terbiyeye davet edemeyenler bun-

lard›r.

• Ahak ve namus istismar› yaparken Avrupal› olmak

ad›na zinay› suç saymaktan ç›karanlar yine bun-

lard›r.

• ‹slam› dilinden düflürmeyen, sonra gidip kilise des-

tekli üniversitelerinden onur ödüllerini gö¤üslerini

gere gere alanlar da bunlard›r.

• Bir yandan inananlardan oy dilenen, sonra gidip

Papa heykelinin önünde imza atanlar da bunlard›r.
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• ‹mam Hatipli gençleri siyasette kullanan, ancak

Heybeliada Ruhban Okulunu açmaya çal›flanlar

bunlard›r.

• Bir yanda Hamasla görüflen, di¤er yanda Orta Do-

¤u’da ve Irak’ta insanl›k dram›na ve zulme efl bafl-
kanl›k yapanlar yine bunlard›r.

• Özellikle, gurbette istismar etti¤i inançl› vatandaflla-

r›m›z› kara para tuza¤›na çekerek, namuslu ka-

zançlar›n› ve al›n terlerini utanmadan gasp edenler

de bunlard›r.

• Ve sonra yüzleflmeye gelince “Bana m› sordunuz?”
diyerek ma¤durlar› kaderlerine terk edenler de yi-

ne bunlar ve bu kadrolard›r.

Bugün bu aldatmalara ve bu sahtekârl›klara maruz

kalm›fl yüz binlerce vatandafl›m›z›n ah› ve beddualar› bun-

lar›n üzerindedir.

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareketin iktidar›nda kötülük,

yapan›n yan›nda kâr kalmayacak, sorumlular hesap ver-

mekten kurtulamayacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bu ilkesiz ve ikiyüzlü siyasetin bafl›ndaki Baflbakan, flim-

di kalkm›fl fakirlik sömürüsü ile dünya mal›nda gözü olmad›-

¤›n› söylemekte, millete hizmetten baflka bir amac› olmad›-
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¤›n› piflkinlikle dile getirmektedir. Bu aç›dan bakarsak, bir za-

vall› fâni olarak gündeme getirdi¤i, “iki metreküplük yer” is-
tismar›, “musalla tafl›” nakarat›, “nas›l bilirdiniz” diyalogu,

üstad› oldu¤u takiyenin yeni bir örne¤i olarak görülmelidir.

“Fakir” istismarlar›na, “biçare dervifl” ça¤r›fl›mlar›na

karfl›l›k bilinmelidir ki bu millet;

• Hediye edildikten sonra iadeye mecbur kal›nan

binlerce dolarl›k mücevherleri, 

• Yedi y›ld›zl› otellerde, on binlerce dolara yap›lan ai-

le tatillerini, 

• Dün, efl dost yard›m› ile tahsil görülürken bugün mil-

yon dolarlara sat›n al›nan gemileri, 

• Binlerce kiflilik salonlarda, medyaya kapal› yap›lan

sünnet ve dü¤ünlerin, çantalarla tafl›nan alt›nlar›n›,

asla unutmayacakt›r.

Bunca insan›m›z› bir lokmaya muhtaç etti¤i ülkemiz-

de, kendisine bu ahlak› nas›l yak›flt›rd›¤›n› elbette soracak-
t›r?

Bunun hangi vicdanlara s›¤d›¤›n›, hangi anlay›fl›n bu-

nu meflru ve mübah k›ld›¤›n› mutlaka sorgulayacakt›r.

Ve… Zaman› geldi¤inde, sömürülen duygular›n›n he-

sab›n› kapatmak üzere, sand›k önünde bu konuyu tekrar

hat›rlayacakt›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün Türkiye’de, maneviyat üzerinden ucuz siyaset

yapan, Türkiye’nin millî ç›karlar›n›, onurunu ve haysiyetini

pazarlayan ve flahsi ihtiraslar› için Türk milletinin gelece¤ini

atefle atan, sakat ve çarp›k bir zihniyetin iflbafl›nda oldu¤u

bir gerçektir.

AKP iktidar›n›n, bu ideolojik ve ahlaki tav›r karmaflas›,

di¤er alanlarda da kendini hissettirmektedir. Baflbakan, yurt

içinde bulamad›¤› meflruiyeti yabanc›lar›n deste¤inde bul-

maya çal›flmaktad›r.

‹ktidardaki icraatlar›, AKP’nin siyasi meflruiyet kazan-

ma aray›fl›nda yöneldi¤i adresin Türkiye’nin d›fl›nda oldu¤u-

nu göstermifltir.

AKP, iktidar yetkisini Türk milletinden almas›na ra¤-

men, meflruiyetinin dayana¤›n› millî iradede bulamaman›n

s›k›nt› ve sanc›s›n› derinden yaflamaktad›r. 

Bu yüzden, iktidar mensuplar›n›n, Bat› dünyas›na karfl›

afla¤›l›k kompleksine yakaland›klar›na flahit olunmaktad›r.

Görülüyor ki dünün “adil düzencileri”, 2002 y›l›nda ayr›larak

bugünün “bat›l düzencileri” olmufllard›r. 

Baflbakan art›k, ahlak, hakkaniyet, adaletten çok

uzak bir küreselleflmeyi savunabilmekte, küresel sermaye ve

zihniyetinin bir gönüllü tan›t›m ajans› gibi çal›flmaktad›r.
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Baflbakana göre, Bat›l› de¤erler ve küresel odaklar›n

memnuniyeti ve r›zas›, hükûmetin baflar›s›nda yeterli gös-

tergedir. AKP için art›k sanal mutluluklar›n› ve pembe tablo-

lar›n ç›pas› ve onay mercii yabanc› güçler ve yurt d›fl›nda-

ki mihraklar olmufltur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Baflbakan›, ülkemizdeki küre-

sel sermayenin ak›fl›n›, rejimin emniyetine örnek gösterecek

kadar, vahim bir yabanc› hayranl›¤› içerisindedir.

Türkiye’de s›n›rs›z arazi ve toprak sat›fl›n›, dünya ile bü-

tünleflme, d›fla aç›lma ve liberalizm olarak alg›layan bu zih-

niyeti f›rsat bilen yabanc›lar ise kaynaklar›m›z› kapmak için

s›raya girmifllerdir.

Baflbakan, bu hazin durumu, geliflen Türkiye’nin iflare-

ti olarak sunma çabas›ndad›r. Baflbakana göre huzur ve is-

tikrar olmasa turist gelmeyecek, ekonomi iyiye gitmese ya-

banc› sermaye talan için üflüflmeyecektir.

De¤erler sisteminde, yabanc›lar› tek referans olarak

kullanan bu çarp›k, ikiyüzlü ve teslim olmufl siyaset nihaye-

tinde;

• AKP’nin devlet anlay›fl›n›, 

• Dünyaya ve insanl›¤a bak›fl tarz›n›, 

• Millî haysiyet ve menfaat duruflunu, 
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• Türk milletine olan güvensizli¤ini, 

• ‹nançlar›m›za olan sayg›s›n› gösteren en önemli ifla-

retleridir. 

AKP zihniyeti art›k, varl›¤›n› ve meflruiyetini yabanc›la-

ra hizmette, gösterece¤i sadakatte ve alaca¤› takdirde

aramaktad›r. 

AKP, yabanc› güçlerin ve düflüncelerin tam egemen-

li¤i alt›na girmifltir. Bundan sonraki aflamalarda, milliyetçilik

baflta olmak üzere Türkiye’nin direnme noktalar›n› da k›r›p

ülkemizi teslim etmeye haz›rlanmaktad›r.

Türkiye’de bulamad›¤› ilgi ve alk›fl› yurt d›fl›nda ara-

mak için ç›kt›¤› gezi say›s›na bakarak baflar› iddias›nda bu-

lundu¤u uluslararas› iliflkilerimizin, her alanda tam bir hezi-

metle sonuçlanm›fl oldu¤u bir gerçektir.

• Tavizin “bir ad›m önde olma”,

• Teslimiyetin “aktif d›fl politika”,

• ‹lkesizli¤in “zafer ve ilerleme”,

• Peflkefl çekmenin “ülkeyi pazarlama”,

• Küresel tafleronlu¤un “efl baflkanl›k”, 

• Boyun e¤menin “diyalog”,

• ‹fl birlikçili¤in “dönüflme ve de¤iflme”,
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• Diplomatik flantaj›n ”müzakere”,

• Gayrimillî zihniyetin “stratejik vizyon” olarak tan›m-

land›¤› bu kara dönemde AKP, s›¤›nd›¤› yalan ve

umut tacirli¤i ile ömrünü tamamlamak üzeredir. 

Ülke ülke gezerek Birleflmifl Milletler memuru gibi her

konuya bulaflan ve bunu küresel bar›fl ad›na yapt›¤›n› belir-

ten Baflbakan, ülkemizi ilgilendiren sorunlar› b›rak›p BOP efl

baflkan› s›fat› ile medeniyetler ittifak› için u¤raflmaktad›r.

Bugün, iç ve d›fl güvenli¤ini hedef alan aç›k ve çok

yak›n tehlikelerle karfl› karfl›ya kalan Türkiye’yi bu noktaya,

Baflbakan›n sergiledi¤i acz, teslimiyet, gaflet ve ikiyüzlülük

getirmifltir.

Gücünü ve deste¤ini küresel sömürüden ve yabanc›-

lar›n alk›fllar›ndan alan Baflbakan, tehlikeli bir kumar oyna-

m›fl ve kaybetmifltir. 

‹nanmad›¤›n› söylemek, vaatlerinin arkas›nda durma-

mak ve söyledi¤ini inkâr üzerine infla edilen teslimiyetçi

tarz-› siyaset, AKP’nin gerçek hüviyeti hâline dönüflmüfltür. 

AKP zihniyetinin gerçek durumu budur. Türk milleti, se-

çim öncesi verilen sözlerle iktidardaki icraatlara; yola ç›k›l›r-

ken savunulan ilkelerle bugünkü bozgun aras›ndaki derin

uçuruma, ac› bir flekilde flahit olmufltur.
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AKP’nin gerçek yüzü ve kimli¤i art›k aç›¤a ç›km›flt›r.

Kapkaç siyaseti anlay›fl›n›n temsilcisi olan bu kadrolar›n göz

boyama, yan›ltma, aldatma, yalan ve inkârdan ibaret olan

siyasi sermayesi art›k tükenmifltir.

‹çi bofl sloganlarla, sanal umut ve vaatlerle, hayalî

baflar› hikâyeleriyle Türk milletini yeniden kand›rma imkân›

art›k kalmam›flt›r.

Milliyetçiler için küreselleflmeyi kutsayan, Bat› bafl-

kentlerini sayg›n bulan, yabanc› sermayedardan övünç

duyan, buna karfl›l›k millî de¤erlerden kaçan bu zihniyetin

kabul edilmesi asla mümkün de¤ildir.

‹nanc›m›z odur ki yüksek irfan ve erdem sahibi olan

aziz milletimiz, yaklaflan genel seçimde;

• Meselelere baflka baflkentlerden de¤il, Ankara’dan

bakan milliyetçileri seçecek, 

• ‹kiyüzlülü¤ü, istismar›, afla¤›lanmay› reddederek,

yükselifli, ilkeli tutumu, millî onur ve ahlak› mutlaka

tercih edecektir. 

Bu vatan› karfl›l›ks›z seven Türkiye sevdal›lar›n›n önünü

mutlaka açacakt›r. Bütün inanc›m›z ve gayretimiz bu yön-

dedir.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Zenginleflme ve geliflme iddialar›n›n, sanal mutluluk

oyunlar›n›n, AKP’nin siyasi hesaplar›n› saklamak için kullan-

d›¤› vitrin süsleri oldu¤u giderek daha iyi anlafl›lmaktad›r. 

Türk toplumunun millî duygu ve tepkilerinin köreltilme-

sini amaçlayan AKP zihniyeti, tepkisizlik ortam›nda Türki-

ye’de tehlikeli bir siyaset modelinin ad›m ad›m yerlefltirilme-

sine çal›flmaktad›r. 

Bütün bu gerçekler ve tehlikeler karfl›s›nda, iktidar›n

flemsiyesi alt›na s›¤›narak teslim olan sermaye çevrelerinin

ve ipotekli bas›n›n sergiledikleri tutum ibret vericidir.  Ancak,

hiçbir Türk milliyetçisinin, Türkiye gerçe¤i ortadayken, tahri-

bat bu kadar aç›kken, ülkesini ve milletini medyan›n sundu-

¤u gibi alg›lama lüksü ve bu konuda bir mazereti olamaz.

Olmamal›d›r.

Türkiye’nin son dört buçuk y›l›, bedeli toplumumuzun

her kesimi için çok a¤›r olan AKP iktidar›n›n tahribat› alt›nda

geçmifltir.

AKP iktidar›nda;

• Yolsuzlu¤a, iflsizli¤e ve açl›¤a mahkûm edilen Türk

milletinin gelecek ümidi kararm›flt›r. 

• Devlete ve adalete olan güven duygusu zay›flam›fl,

siyaset kurumu itibar kaybetmifltir. 

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

156



• Toplumsal huzursuzluk ve çat›flma alanlar› geniflle-

mifl, her sahada çok tehlikeli bir kutuplaflma ve

cepheleflme sürecine girilmifltir. 

• Ahlak› koruyan de¤erler sistemi çöküntüye u¤ram›fl;

kanunsuzluk, yolsuzluk ve fliddet artarak, Türkiye suç

ve suçlular ülkesi hâline gelmifltir. 

• Türk ekonomisi, sürekli s›cak para girifline mecbur

hâle getirilerek borç, taviz, teslimiyet ve talan dön-

güsüne mahkûm edilmifltir. 

• Türkiye’nin millî kaynaklar›; ya yok pahas›na sat›lm›fl

ya da AKP’nin yandafllar›na peflkefl çekilerek israf

edilmifltir. 

• ‹flçi, memur ve emekliler yaflam ve ahlak mücade-

lesi vermeye bafllam›fllard›r. 

• Esnaf ve sanatkâr periflan, tar›m sektörü çökmüfl,

çiftçi var›n›- yo¤unu kaybetmifltir. 

• “Türkiye’yi pazarl›yorum” anlay›fl› ile millî sanayimiz

ve sermayemiz tükenme noktas›na getirilmifltir. 

• Korunma ve adil rekabet isteyen iflverenler “bece-

riksiz” olmakla suçlanm›fl, yabanc›lar›n önüne yem

olarak at›lm›fllard›r. 
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• Türkiye’de etnik ayr›flma ve bölünme dinamikleri

harekete geçmifl, iktidar zihniyetinden ümit ve des-

tek bulmufltur. 

• Türkiye’nin millî kimli¤i, bizzat Baflbakan taraf›ndan

tart›flmaya aç›lm›flt›r. 

• Ülkemizin bölünmesinin, demokratikleflme ad›na

serbestçe savunuldu¤u fler ortakl›klar› oluflturul-

mufltur. 

• Türkiye, millî birli¤i, toprak bütünlü¤ü ve devlet yap›-

s›, içeride ve d›flar›da sorgulanan, sorunlu bir ülke

konumuna getirilmifltir. 

• Türkiye’nin güvenli¤i aç›k tehdit ve tehlikelerle karfl›

karfl›ya b›rak›lm›fl, zaafa u¤rayan terörle mücadele

karfl›s›nda bölücülük cesaret,  moral ve mevzi ka-

zanm›flt›r. 

• Türkiye, d›fl politikada her cephede zemin ve itibar

kaybetmifl, hayati millî ç›karlar› ucuz pazarl›klar›n

konusu hâline getirilmifltir. 

Beflinci y›l›n› yaflayan AKP iktidar›n›n iktidar›n›n en iyim-

ser özeti ve hâli maalesef bundan ibarettir. Karfl›m›zdaki

gerçek Türkiye tablosu böyledir. Bu tablonun ma¤duru bü-

yük Türk milletidir.
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Unutmay›n›z ki bugün merkezinde ülkemizin yer ald›¤›,

stratejik ç›kar hesaplar›n›n yap›ld›¤›, dünyan›n yeniden flekil-

lendirildi¤i bir dönem yaflanmaktad›r. Ancak, Bu a¤›r flartlar

alt›nda, Türk milliyetçili¤inin tek bafl›na iktidar›ndaki bir Türki-

ye, istikametini belirleyecek; dünyan›n dengelerini bar›fl ve

hakkaniyet yönünde de¤ifltirme gücünü ve cesaretini ken-

disinde bulabilecektir. Bu mücadeleyi de Allah’›n izniyle,

yabanc› sevdal›lar› de¤il, Türkiye sevdal›lar› kazanacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Cumhuriyetimize flekil ve ruh kazand›ran Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi’nin kuruluflunun 87. y›l dönümünü heye-

canla kutluyoruz. Ancak, son günlerde Cumhurbaflkanl›¤›

seçiminden kaynaklanan tart›flmalar›n, dikkat çekici bir hâl

alm›fl oldu¤u görülmektedir. Bu aç›dan meclis, millî irade,

millî hâkimiyet gibi kavramlar üzerine olan görüfllerimi bu

vesile ile aktarmak istiyorum.

Demokrasiyi yaln›zca oy verme ifllemi, millet iradesini

sandalye say›s› zanneden bir zihniyet, Cumhurbaflkanl›¤›

makam›n› seçilmifl kral gibi görme e¤ilimini, kamuoyunun

önünde bir süredir yans›tmaktad›r.

“Ben meclisim, istedi¤imi yapar›m.” anlay›fl›n›n, geçti-

¤imiz y›llarda “‹stersem Anayasa Mahkemesini de kapat›r›m”

tehdidi, özürlü demokrasi alg›s›n›n aç›k bir iflareti olmufltur.
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Bize göre millî hâkimiyet, büyük Türk milletinin; kültürü-

nün, inançlar›n›n, mutlulu¤unun, de¤erlerinin ve ülkülerinin

flekillendi¤i bir sosyokültürel iz düflümün iradesini temsil

eden, kucaklay›c› ve kapsay›c› bir kavram olmal›d›r.

Aksi hâlde, yaln›zca seçildi¤i için ve halka ra¤men si-

yaset izleyenlerin, millî temsil sorumlulu¤unu tafl›yamayanla-

r›n, ülkemizi telafisi zor maceralara yöneltebilecekleri ger-

çe¤i, parlamento tarihimizde sabittir. Bu aç›dan seçilenlere

düflen görev, flah›slara, zümrelere, s›n›flara hizmet ve da-

yanmay› de¤il; tümünü dikkate alacak flekilde, milletin mut-

lulu¤u ve devletin bekas›n› koruyacak bir siyaseti izlemek ol-

mal›d›r. Milletinin yar›s›yla bar›fl›k, di¤er yar›s›yla kavgal› bir

yönetimin baflar›l› olmas› mümkün görülmemektedir.

Parlamenter yap› ve seçim kavramlar› ça¤›m›z›n öyle-

sine sihirli ve etkileyici kavramlar› olmufltur ki halktan kopmufl

demokratik olmayan ülkelerde bile parlamentolar›n varl›¤›

ve sözde seçilmifl kiflilerin halk ad›na halk› yönetti¤i bilinmek-

tedir. Bu nedenle meclisin kurumsal yap›s› tek bafl›na yeter-

li bir anlam ifade etmeyecektir Bu aç›dan, Türkiye Büyük

Millet Meclisine anlam kazand›ran, milletin ve de¤erlerinin

tam olarak temsili; halk›n tüm beklentilerine ve hassasiyeti-

ne kulak veren millî bir demokrasi anlay›fl›d›r.
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Bu itibarla TBMM üyelerine düflen millî görev, Türk mil-

letinin ve devletinin varl›¤›n› yükseltmek, milletin duygu ve

düflüncelerinin yank› bulaca¤› millî hassasiyetin, parlamen-

toda flekillenmesini sa¤lamak olmal›d›r.

Bu aç›dan, flimdi flahit olundu¤u gibi tek bafl›na ikti-

dara ulafl›lm›fl olunsa bile; 

• Siyaseti flahsi ç›kar ve ikbal arac› olarak görmek, 

• ‹lkesiz kadrolarla sözde iktidar olmak, 

• Etikten ve fikirden yoksun bir yönetim anlay›fl›n› da-

yatmak, 

• Gerilim politikas›yla devlet ve toplum hayat›m›z› ça-

t›flt›rmak, 

• Toplum ile yönetenlerin aras›n› açmak, 

• Devlet kurumlar›yla k›s›r çekiflme içine girmek, 

• Muhalefeti yok saymak, millî egemenlik ve millî ira-

de demek de¤ildir.

Bir partinin ald›¤› oy, sadece seçmenlerinin say›sal

deste¤idir. ‹radenin tam ve millî olmas› için, milleti ve tüm

tercihlerini kapsamas› ve dikkate al›nmas› gerekmektedir.

Bu nedenle, hükûmetler için üzerinde önemle durulmas› ge-

reken husus, toplumsal mutabakat›n aranmas›, hassasiyetle-

re sayg› gösterilerek halk›n sesine kulak verilmesidir.
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Cumhurbaflkanl›¤› tart›flmalar›n›n bafllad›¤› ilk günden

beri ›srarla ve önemle vurgulad›¤›m›z temel yaklafl›m›m›z da

bu yönde olmufltur.

Bugün geldi¤imiz noktada AKP’nin, “milletin iradesi
tecelli edecek” diyerek bafllad›¤› süreçte Cumhurbaflkanl›-

¤› seçimini tek kiflinin tercihine b›rakan bir yol izleyece¤i or-

taya ç›km›flt›r.

Bu aflamada, milletin milletvekillerine, milletvekillerinin

de tek seçici ve karar verici olarak Baflbakana vekâlet b›-

rakt›¤› bir paradoks ile karfl› karfl›ya gelinmifltir. Baflbakan ya

kendisini seçecektir ya da kendi istedi¤i birini.

Ortada hiçbir aday›n olmad›¤› ve hiç kimsenin aday

olmaya cesaret edemedi¤i bu kilitlenmifl ortamda anlafl›l-

maktad›r ki 11. Cumhurbaflkan›n› millet iradesi seçmeyecek,

partisince yetki verilmifl olan Baflbakan atama yapacakt›r.

“Aday oluyor, olmuyor” kehanetleri alt›nda, korku ve

ihtiraslar› aras›nda derin tereddütler yaflad›¤› anlafl›lan Bafl-

bakan’›n, istekli göründü¤ü bu makamdan vazgeçmesi

hâlinde, beklentisi, noter gibi çal›flmaya haz›r bir aday›n

Çankaya’ya ç›kar›lmas›d›r. 

Milletin bir k›sm›n›n deste¤i, di¤er k›sm›n›n ihmal veya

engeli ile hükûmeti veya Cumhurbaflkanl›¤›n› sa¤l›kl› bir fle-

kilde yürütmenin mümkün olamayaca¤› ortadad›r. Bu ne-

denle hükûmetin, yaln›zca Meclisteki ço¤unlu¤unu de¤il,

tamam›n› ve milletin farkl› kesimleri ile uzlaflmay› da dikkate
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almas›, hem demokrasinin gelece¤i hem de demokrasi ah-

lak› aç›s›ndan bir zorunluluktur.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadafllar›n›n Büyük Millet

Meclisini kurarken hedefleri, düflmandan ar›nd›r›lm›fl ba¤›m-

s›z bir ülke, hür ve e¤itilmifl bir millet ve öz kaynaklara daya-

nan bir millî ekonomi idi. Bu öncelikli hassasiyetler ne yaz›k-

t›r ki 87 y›l sonra yine karfl›m›zdad›r. Bu aç›dan, her geçen

gün yeni tehditlerin yöneldi¤i ülkemizde, millî bir duruflun ve

dünyay› Türkçe okuyuflun rehberi ilk Mecliste ve onu olufltu-

ran yüksek milliyetçilik duygular›nda aranmal›d›r.

A¤›r tarihî sorunlar›n cereyan etti¤i o dönemlerde, na-

s›l ki çözümün ilk kayna¤› Meclis olmuflsa, bugün için de her

türlü bunal›m ve darbo¤azdan ç›k›fl›n, uyan›fl›n ve yükseliflin

yegâne kayna¤› oras› olmal›d›r ve mutlaka da olacakt›r.

Demokrasi d›fl› aray›fllar ve ça¤r›lar milletimizden ce-

vap ve cevaz bulamayacakt›r. Milliyetçiler sand›ktan ç›ka-

cak muhteflem bir sonuçla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde

aziz milletimizle kucaklaflacaklard›r. Bu vesile ile 87 y›l önce

Büyük Millet Meçlisini emanet eden Atatürk’ü, dava arka-

dafllar›n›, aziz flehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle an›-

yor, bayram›n aziz milletimize ve çocuklar›m›za kutlu olma-

s›n› diliyorum.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

A¤›r buhran ve bunal›mlarla bo¤uflan milletimizin ye-

gâne güvencesi, Türk milliyetçileri ve onlar›n kalesi olan Mil-

liyetçi Harekettir. 

Milliyetçili¤in yegâne siyasi temsilcisi olan Milliyetçi

Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar› art›k görünmüfltür. 

Türkiye’nin içine hapsedildi¤i cendereyi k›racak ye-

gâne siyasi güç, Türkiye’nin millî ç›karlar›n›n bekçisi ve millî

birli¤inin, dirli¤inin ve kardeflli¤inin sigortas› olan Milliyetçi

Hareket Partisidir.

Talip oldu¤umuz misyon, Türkiye ve Türk milleti mer-

kezli yeni bir ayd›nlatma hareketi bafllatmak ve millî fluuru

aya¤a kald›rarak Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kmakt›r.

Millî vicdan›n sesi olarak bugüne kadar aziz milletimizi

ayd›nlatmak için amans›z bir mücadele veren Milliyetçi Ha-

reket, bu yöndeki çabalar›n› son güne, son saate kadar sür-

dürecektir.

Milliyetçi Hareket, meflru ve demokratik yollardan ve

sadece büyük Türk milletine güvenerek bu hedefe mutlaka

ulaflacakt›r. Hiç kimseye diyet borcu olmadan iktidara ge-

lecektir. 

Bu aç›dan genel seçimler, partimizin ulaflaca¤› tek

bafl›na iktidar ile Türkiye’nin kurtulufluna vesile olurken tesli-
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miyetçi zihniyetten hesap sorma gününün bafllang›c› anla-

m›na gelecektir. Milliyetçi Hareket, bu flerefli göreve taliptir,

kadrolar› ve projeleriyle buna haz›rd›r. Bu toplant›da kucak-

laflan ülküdafllar›mdan ve Türkiye’nin her bölgesinden, bu

kutlu iflaretleri al›yorum ve bu inanca flahit oluyorum.

Bunun için, bafl› dik, aln› aç›k, gönlü yüce, yüre¤i va-

tan› ve milleti için çarpan; inanc›n›n, ülküsünün tavizsiz ta-

kipçileri olan ülküdafllar›m› daha fazla çal›flma, daha fazla

gayret ve fedakârl›k beklemektedir.

Türk siyasi tarihinin en kritik seçimine gidilirken Milliyet-

çi Hareket mensuplar›n› bekleyen en önemli görev, Türk mil-

letinin do¤rular› görmesini önlemek için çekilen kara perde-

leri y›rtarak gerçeklerin penceresini açmakt›r.

Siz de¤erli arkadafllar›mdan istedi¤im; y›lmadan,

usanmadan gezerek do¤rular› anlatmaya devam etmeniz-

dir.

Milliyetçi Hareket, Cenab›allah’›n yard›m› ve Türki-

ye’nin milliyetçi özünü ve ruhunu temsil eden gerçek vatan-

severlerin oylar›yla tek bafl›na iktidara ulaflacakt›r. Geliflme-

ler de o yöndedir.

Hiç kimse unutmas›n ki perde henüz kapanmam›fl, ta-

rih hükmünü henüz vermemifl ve Türk milliyetçileri henüz son

sözlerini söylememifltir.
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‹nad›na ve ›srarla konuflacaks›n›z, büyüyeceksiniz ve

milletimizin kurtulufl ve yükselifl ruhu olacaks›n›z. 

Yap›lan yanl›fllar›n, kusurlar›n, ihanetlerin ve ikiyüzlülük-

lerin hesab›n› tek tek soracaks›n›z. Bu vesile ile toplant›y› ter-

tip eden Konya il teflkilat›na ve eme¤i geçenlere teflekkür

ediyorum.

Türk milletinin millî varl›¤›na ve millî kimli¤ine sahip ç›-

kacak dava arkadafllar›ma çal›flmalar›nda üstün baflar›lar

diliyorum.

Hepinize en içten selam ve sayg›lar›m› sunuyorum. 

Yolunuz aç›k, Cenab›allah yard›mc›m›z olsun.

Son olarak iktidar inanc›m›z› bir kez daha tekrarlaya-
l›m:

60. Hükûmet Milliyetçi Hareket. 

“Ne mutlu Türk’üm diyene!”
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Baflkan›

Devlet BAHÇEL‹’nin

8. BÖLGE ‹ST‹fiARE TOPLANTISI

BASIN TOPLANTISI KONUfiMASI

6 MAYIS 2007

ERZURUM





De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›, 

Türkiye’mizi, içinde bulundu¤u buhrandan kurtarmak

için yola ç›km›fl bulunan Milliyetçi Hareketin, seçim ve ikti-

dar seferberli¤i bafllam›flt›r. 

Dört y›l› aflan y›k›m projesinden sonra, iflbafl›ndaki AKP

zihniyetinden kurtulmak üzere gösterdi¤imiz demokratik

sabr›n sonuna nihayet gelinmifl, seçim sand›¤› görünmüfltür.
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Bu amaçla, bugün Erzurum il teflkilat›m›z›n ev sahipli¤inde,

Erzincan, Gümüflhane, Bayburt, Ardahan, Kars, I¤d›r, Mufl,

Van, Hakkâri illerinin kat›l›m›yla 8. Bölge ‹stiflare Toplant›s›’n›

gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl bunuyoruz. 

Partilerin baraj› aflmak için birbirleriyle görüflmeler

yapt›¤› bu süreçte, yaln›zca aziz milleti ile sand›kta bulufl-

mak üzere yola ç›kan Milliyetçi Hareket, tek bafl›na iktidara

yönelmifltir.  Bu kutlu dava yolunda bizleri yeniden bulufltur-

du¤u için Cenab›allah’a flükrediyorum. 

Hepinize en içten sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum. 

Bas›n›m›z›n de¤erli mensuplar›na görevlerinde baflar›-

lar diliyorum. 

Hofl geldiniz, fleref verdiniz. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak iktidar›n y›k›m ve tahri-

bat›n› azaltmak ve milletimizi selamete ç›kartmak için geç-

ti¤imiz y›llardan beri ›srarla önerdi¤imiz erken genel seçim

karar› al›nm›flt›r. 

22 Temmuz 2007 Pazar günü yap›lacak olan Milletve-

killi¤i Genel Seçimlerinde aziz milletimiz, gösterece¤i irade

ile kaybedilmifl y›llar›n tahribat›n› telafi edecek ve Milliyetçi

Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar›n› müjdeleyecektir. 
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Ortaya ç›kacak millî irade sonucu, bir taraftan 23.dö-

nem Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrosu belirlenecek, di¤er

yandan ülkemizi 2023 y›l›na tafl›yacak lider ülke Türkiye viz-

yonunun kilometre tafllar› döflenecektir. 

23 Temmuz sabah› bütün Türkiye gösterdi¤i irade ile

t›pk› 88 y›l önce, 23 Temmuz 1919 tarihindeki Erzurum Kong-

resinde oldu¤u gibi yeni bir ça¤ ve ç›¤›r açacakt›r. 

Bugün burada kucaklaflm›fl siz de¤erli dava arkadaflla-

r›m gibi bundan 88 y›l önce de ayn› yörelerden, vatan ortak

paydas› ile bir araya gelen milliyetçiler tüm dünyaya mey-

dan okumufllar ve ba¤›ms›zl›¤a giden ad›mlar› atm›fllard›r. 

Ne büyük bahtiyarl›kt›r ki fiarki Anadolu Müdafaa-i

Hukuk Cemiyeti ad› ile o gün Erzurum’da toplanan kahra-

manlar, bugün burada, bu salonda Milliyetçi Hareket Parti-

sinde kucaklaflm›fllard›r. O gün, Erzurum’da bir araya gelen-

ler, “Vatan bir bütündür, parçalanamaz.” demifllerdi, bugün

de Milliyetçi Hareket “millî devlet, üniter yap›, bölünmez bü-

tünlük” demektedir. O gün milliyetçiler, “Manda ve himaye

kabul edilmez.” demifllerdi. Bugün de milliyetçi hareket

“tam ba¤›ms›zl›k, millî ekonomi ve milliyetçilik” demektedir. 

1919’un 23 Temmuzunda Erzurum’da bir okul salonun-

da yaln›zca 54 kahraman›n bulundu¤u mütevazi bir kong-

reden at›lan kutlu tohumla yeni bir Türk devleti do¤mufltu. 
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Yürekten inan›yorum ki bugün milyonlar›n salonlara

ve meydanlara s›¤mad›¤› bu ihtiflamdan Milliyetçi Hareke-

tin tek bafl›na iktidar› do¤acakt›r. O gün, manda ve himaye

arayanlar, o gün vatan› bölmek isteyenler, o gün yabanc›

iflgali bekleyenler, bugün yine karfl›m›zdad›r. Ancak, yine

1919’da oldu¤u gibi hak ettikleri cevab› alacaklar, ülkemiz-

deki a¤›r tahribat›n hesab›n› vereceklerdir. 

Aziz milletimiz, artan bir teveccüh ile Türkiye sevdal›la-

r›na yönelmifl, milliyetçiler halkla kucaklaflmak için emin ve

istikrarl› bir yükselifli yakalam›fllard›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bir kurtulufl umudu olarak gö-

nüllerde yeniden yükselmeye bafllam›fl ve Türkiye’nin onur-

lu gelece¤ine damga vurmak üzere harekete geçmifl bu-

lunmaktad›r. 

22 Temmuzda milletimizin sand›ktaki teveccühü, Erzu-

rum Kongresi’nde oldu¤u gibi 23 Temmuzda lider ülke Türki-

ye’nin kap›lar›n› ard›na kadar açacakt›r. 

Cenab›allah yolumuzu ve baht›m›z› aç›k etsin. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Bugün Türkiye’nin içine sürüklenmifl oldu¤u buhran›n

kayna¤› iflbafl›ndaki ilkesiz AKP zihniyeti ile Türkiye Büyük Mil-

let Meclisindeki baz› muhalefet partileridir. 
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Meclis iradesinin kilitlendi¤i bu vahim süreçte, iktidar

zihniyeti, bafllatt›¤› gizli ve özel pazarl›klar ile oluflturdu¤u

dü¤ümü bir panik havas› içinde kendine has yöntemlerle

çözmeye ç›rp›nm›fl ve giderek batm›flt›r. 

Demokrasi d›fl› uyar›lara kadar varan bu gerilim yüklü

ortam›n öncelikli sorumlusu, ülkemizi dört y›l› aflan süredir yö-

neten AKP iktidar›d›r. 

Tek bafl›na iktidar gücünü ve Meclisteki sandalye sa-

y›s›n› bütün Türk milletinin iradesi zanneden demokrasi d›fl›

bu zihniyetin, Cumhurbaflkanl›¤› için aylard›r kamuoyunu

meflgul eden orta oyunu bitmifltir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin çeflitli vesilelerle uzun za-

mand›r hassasiyetle uyard›¤› bu sonuç, AKP için tercih etmifl

oldu¤u sözde siyaset yolu aç›s›ndan kaç›n›lmaz bir sondur. 

AKP zihniyeti; 

• Millî ve manevi de¤erleri tahrip ederek, 

• Milletimizi bölecek söylemler gelifltirerek, 

• Cumhuriyetin temel de¤erlerine meydan okuyarak, 

• Devlet kurumlar›n› ele geçirmeye çal›flarak; 

• Bask› ve dayatmalarla bugüne kadar sürükleyerek

getirdi¤i bu siyasetin kopma noktas›nda oldu¤unu

bir türlü anlayamam›flt›r. 
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Bu süreçte yaflanacak zorlamalar›n Türkiye’ye büyük

zararlar verece¤ini gören partimizin, sorunlar›n demokrasi-

mizi h›rpalamadan afl›labilmesi için aylar öncesinden baflla-

yarak somut önerilerde ve samimi ikazlarda bulundu¤unu

hepiniz biliyorsunuz. 

Bafltan beri, bu vahim t›kanma noktas›na do¤ru ad›m

ad›m gelindi¤ini haber veren ve uzlaflma, hoflgörü, diyalog

öneren Milliyetçi Hareket Partisinin ça¤r›lar› maalesef gözü-

nü ihtiras ve intikam bürümüfl milletvekillerinde bir cevap

bulmam›flt›r. 

Özellikle Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin ciddi anlamda

bir krize dönüflme ihtimalini sürekli vurgulayan partimizin,

hükûmete yönelik olarak yapt›¤› ak›l, sa¤duyu ve basiret

önerileri maalesef sonuçsuz kalm›flt›r. 

Bu konudaki temel yaklafl›m›m›z, Cumhurbaflkan›n›n

kim olaca¤›ndan önce nas›l birinin Cumhurbaflkanl›¤›na se-

çilece¤ine yönelik metodt ve ilkeler üzerinde anlaflmaya

bir ça¤r› niteli¤indeydi. 

Bize göre bu ilke ve yöntemler flunlar olmal›yd›: 

• Cumhurbaflkanl›¤›, bir siyasi partinin iradesinin ve

hükûmet olma meselesinin d›fl›nda ve üstünde, bü-

tün Türkiye’yi temsil eden bir önemli makamd›r. 
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• Bu makam, partilerin küçük hesaplar›n›n ve siyasi ih-

tiraslar›n›n de¤il, demokratik kültür ve siyaset ahla-

k›n›n öne ç›kmas›na neden olacak bir uzlaflman›n

temsil yeri olmal›d›r. 

• Böylesi bir makama seçilecek flah›s için yaln›zca ik-

tidar›n sahip oldu¤u Meclis ço¤unlu¤unun de¤il,

parlamentoda temsil imkân› bulmufl veya bulama-

m›fl siyasetin üzerinde uzlaflabilece¤i, çok genifl bir

mutabakat zemininin aranmas› gereklidir. 

• Cumhurbaflkan›, genifl bir diyalog yelpazesi ile ve

mutlaka ortak bir anlay›fl, ifl birli¤i sonucu seçilmeli-

dir.

• Türk devletinin bu en yüksek merciinin de¤erini ve

önemi üstlenebilecek kiflinin kimli¤inden çok, bu

makam› tafl›yacak liyakatin ilke ve nitelikleri belir-

lenmeli ve öncelikli olmal›d›r. Bu aç›dan Türkiye

Cumhuriyetine Cumhurbaflkan› olacak flahs›n; 

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, 

Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini özümsemifl, geç-

miflinde Cumhuriyetin temel de¤erlerine samimiyet ve sa-

dakati hakk›nda kuflku b›rakmayacak bir millî durufla, 
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Türk milletinin birlik ve beraberli¤ini, millet olma haslet-

lerini ve yüksek kültürünü benimseme konusunda mutlak

güvenilecek ilkeli, berrak ve aç›k bir düflünce yap›s›na, 

‹lkeli, dürüst, flaibesiz ve manevi de¤erlere sayg›l› hü-

viyeti ile tebarüz etmifl, demokrasinin ilkeleri konusunda tam

duyarl›k ve kararl›l›¤a sahip bir flahsiyet olmal›d›r. 

AKP zihniyeti ve Meclis, öncelikle ilkeler üzerinde an-

laflma sa¤layamadan, adaylar üzerinde tart›flmalar baflla-

t›nca sonuçta cepheleflme, kavga, gerilimle dolu ve hasar

gören bir demokrasi ortaya ç›km›flt›r. 

‹ktidara geldikleri günden beri Türkiye’nin hükûmeti

olmay› bir türlü baflaramayan bu ilkesiz zihniyet, tüm uyar›

ve uzlaflma ça¤r›lar›ndan uzak durarak, birikmifl siyasi he-

saplar›n› ve ele geçirme ihtiraslar›n› aflma basiret ve erde-

mini gösterememifltir. 

Sorunu aflabilmek için bugüne kadar de¤er vermedi-

¤i parti ve vekillerle görüflme ilkesizli¤ini gösteren Baflbakan

ve aday› için hesaplar tutmam›fl ve kap›lar yüzüne kapana-

rak konu mahkemede son bulmufltur. 

Her gün yeni senaryolar›n yaz›ld›¤›, her anayasay› eli-

ne alan›n yeni yorumlar getirdi¤i bu siyasal kaosun baflta

AKP olmak üzere, siyasi partiler, Meclis ve Türk demokrasisi

maalesef bu hayati s›navdan yüzünün ak›yla ç›kamam›fl,

sonuçta Türk demokrasisi yara alm›flt›r. 
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Partimizin bu konudaki mücadelede tek seçene¤i

demokratik gelenek içindedir ve sorunlar›n çözüm yeri, ge-

nel seçim sonucu oluflacak 23. dönem Türkiye Büyük Millet

Meclisi tablosudur. Bu aflamada, AKP’nin de kabule yanafl-

t›¤›, Cumhurbaflkan›n› halk seçsin teklifi Baflbakan ve ekibi-

nin giderayak yeni bir f›rsatç›l›¤a niyet ettiklerinin iflareti

olarak alg›lanmal›d›r. 

AKP’nin büyük Türk milletini d›fllayarak yürüttü¤ü siya-

seti, millet iradesine yönelik yönlendirme giriflimleri de de-

mokrasi tarihimizde bir leke olarak yerini alacakt›r. 

Art›k Türkiye’nin önceli¤i, seçim sand›¤›na sa¤ salim

ulafl›labilmesidir. Çünkü ancak seçimle oluflan bir millet ira-

desi, demokratik sab›r ad›na katland›¤›m›z bu zihniyetten

uzaklaflmam›za imkân verecektir. 

22 Temmuz tarihi, bu aç›dan milletimizin önünde

önemli bir tercih f›rsat› sunmaktad›r. 

Bu, hürriyet, demokrasi, uzlaflma arayanlar için tari-

hîbir f›rsatt›r. 

Bu, millî kimlik, milliyetçilik, ba¤›ms›zl›k, bütünleflme is-

teyenler için bulunmaz bir f›rsatt›r. 

Ve, bu f›rsat›n ad›: 

Milliyetçi Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar›d›r. 
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Bu inançla y›llardan beri sizlere söyledi¤imiz slogan›-

m›z fluydu ve bir kez daha tekrar ediyorum: 

60 ›nc› hükûmet Milliyetçi Hareket...

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Art›k son günlerini yaflayan AKP’nin tam bir teslimiyet

içine düfltü¤ü, son derece hassas ve kritik süreç, tarihimizde

bir kara dönem olarak an›lacakt›r. 

Yaklaflan ilk seçimde tamamen tasfiye olacak AKP

zihniyetinden geride; sömürü, ahlaks›zl›k, adaletsizlik, açl›k,

ilkesizlik, onursuzluklarla dolu ac› hat›ralar ve karanl›k bir

tablo kalacakt›r. 

Türkiye’miz, AKP ile diplomatik, ekonomik, sosyal ve si-

yasi alanlarda derin bulan›mlar içine sürüklenmifl, Türkiye ka-

ranl›k mecralara yöneldi¤i a¤›r flartlarla yüz yüze gelmifltir. 

Milletimizin her kesimini saran ve kuflatan a¤›r bir buh-

ran hâli, art›k tahammül edilemez bir duruma gelmifl, halk›-

m›z yo¤un bir karamsarl›k içine düflmüfltür. 

AKP ile ülkemiz, millî ekonomisinin, millî menfaatlerinin,

manevi varl›¤›n›n ve bekas›n›n, tehlikelerle karfl› karfl›ya oldu-

¤u, bir küresel teslimiyet sürecini maalesef yaflam›flt›r.  Bu,

yaklafl›k altm›fl y›ld›r uluslararas› camia taraf›ndan milletimize
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dayat›lmaya çal›fl›lan sessiz ve sinsi yozlaflt›rma ve çürütme

senaryolar›n›n AKP eli ile gerçekleflmesine neden olmufltur. 

‹lkesiz ve ahlaks›z yöneticiler, ç›karc› ifl dünyas›n›n baz›

mensuplar›, kimli¤ini kaybetmifl kifliliksiz elitler, ifl birlikçi med-

ya patronlar› AKP’nin tahribat›na yard›m ve yatakl›k etmifl-

ler, el birli¤i ile tahribat› alk›fllam›fllard›r.  Bu sahte saadet lo-

calar› ve ihanet zinciri oluflturan odaklar, iflbafl›ndaki zihniyet

ile birlikte, ekonomik, sosyal, siyasal hatta ahlaki meflruiyet-

lerini ve dayanaklar›n›, küresel sömürüye hizmet ve sada-

katte aram›fllard›r. 

AKP iktidar›, tam ba¤›ms›zl›k inanc›yla Erzurum’da

1919’da kurucu idarenin defetti¤i sömürgecilerin uzant›s›,

mandac› bir zihniyetin; yeniden ifltah bulmas›na neden ol-

mufltur. Bu iç ve d›fl ç›kar flebekesinin el birli¤i ile ayakta tut-

maya çal›flt›¤› AKP Hükûmeti, “borsa simsarlar›n›n”, “özellefl-

tirme vurguncular›n›n”, “inanç hortumcular›n›n”, “belediye

ve ihale mafyalar›n›n” ve daha da önemlisi Türk milletinden

intikam almak isteyen küresel güçlerin tam bir hizmetkâr› ve

ifl birlikçisi hâline gelmifltir. 

AKP zihniyeti ile; 

• Karfl›l›kl› menfaatler üzerine kurulmufl talan ve y›k›m

flebekesinin a¤›r tahribat› sonucu, Türkiye yorulmufl

ve h›rpalanm›fl, ezik ve yoksul, çaresiz ve bitkin bir

ülke durumuna düflürülmüfltür. 
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• Ahlaki temellerden yoksun ve kirlenmifl kapkaç siya-

seti, yönetim kültürümüzde bir tümör hâline gelmifltir. 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi, itibar kayb›na u¤ram›fl,

siyaset kurumu a¤›r yaralar alm›flt›r. 

• Devlet kurumlar› sinsi ve sistemli gayretlerle çat›fla-

rak y›prat›lm›flt›r. 

• Yerlefltirilmeye çal›fl›lan tehlikeli siyaset modeli, dev-

let kurumlar›n› kuflatma alt›na alm›flt›r. 

• Türkiye içeride ve d›flar›da çok a¤›r sorunlar ve teh-

likelerle karfl› karfl›ya b›rak›lm›flt›r. 

• AKP kadrolar›, devlet kaynaklar›n› talan etmek için

yar›fla girmifl ve yolsuzluk çamuruna batm›flt›r. 

• Hükûmet, dört y›l› aflan iktidar› boyunca sadece

umut sömürüsü, hayal ticareti ve inanç hortumcu-

lu¤u yapm›flt›r. 

• Türkiye’nin millî ve manevi de¤erleri, devletin kuru-

lufl yap›s› ve ilkeleri siyasi tart›flma konusu hâline gel-

mifltir. 

• Devlet ve toplum hayat›m›z›n hemen her alan›nda

yaflanan kutuplaflma ve cepheleflmeler giderek

derinleflmifltir. 

• Türk milletini birlefltiren ve Türkiye’nin temel harc›

olan ortak de¤erler, gerginlik ve ayr›flma unsurlar›-

na dönüflmüfltür. 
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• Büyük sanayi tesislerimiz, stratejik kurulufllar›m›z ha-

raç mezat sat›lm›flt›r. 

• Milyonlarca vatan evlad›m›z aç, yoksul, iflsiz ve

umutsuz olarak yaflam mücadelesi vermifltir. 

• Köylümüz, çiftçimiz, açl›k ve yoksullu¤a tam anla-

m›yla mahkûm edilmifltir. 

• Yabanc› mallar›n marketi hâline gelen ülkemizde

esnaf›m›z ve imalatç›m›z ezilmifltir. 

• Gelirini tamamen çal›flt›¤› kurumlara ba¤layan iflçi-

miz, memurumuz yoksullaflm›flt›r. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Toplant›m›z›n yap›ld›¤› yöre ve siz de¤erli kat›l›mc›lar›n

yaflad›¤› illerimiz, hepinizin bildi¤i gibi ülkemizin sosyoekono-

mik imkânlar› aç›s›ndan maalesef ma¤duriyetin en yo¤un

yafland›¤› bölgemizdendir. 

Yöre insan›, AKP Hükûmetinin Türkiye genelinde ne-

den oldu¤u a¤›r s›k›nt›lara ilave olarak, geliflmifllik fark›n›n da

neden oldu¤u vahim sorunlarla bo¤uflmaktad›r. 

Kifli bafl›na kamu yat›r›mlar›n›n, ülke ortalamas›n›n

yaklafl›k üçte biri düzeyinde olmas›, bir yandan hizmetleri

aksat›rken di¤er yandan yörenin genç nüfus yap›s›n› iflsizli¤e

ve çaresizli¤e mahkûm etmifltir. 
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Bölgede yaflayan vatandafllar›m›z›n % 50’lere varan

oranlarda yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor olmas›, berabe-

rinde yo¤un bir iç göç hareketine neden olmufltur. 

Özellikle k›rsaldan bölgenin büyük kentlerine, burada

bar›namayan kitlelerin de ifl ve afl bulma umuduyla ‹stan-

bul, Ankara, ‹zmir, Adana ve Mersin gibi büyük kentlere

göçleri ciddi boyutlara ulaflm›flt›r.  Ancak göç de sorunlara

çözüm olamam›fl, yeni ve daha vahim sonuçla-

r ortaya ç›km›flt›r. Halk›n temel geçim kayna¤› olan çiftçilik

ve hayvanc›l›k, hükûmetin tar›m politikalar› nedeniyle bü-

yük darbe alm›flt›r. 

Köylü en temel ihtiyaçlar›n› bile karfl›lamaktan uzak-

laflm›flt›r. Yaln›zca yöredeki kökleflmifl dayan›flma ve aile kül-

türü ile ayakta kalmaya çal›flmaktad›r. 

Milletimizin yüzlerce y›ll›k gelene¤i olan tar›m ve hay-

vanc›l›¤› terk ederek göçmesi ise beraberinde a¤›r bir sos-

yoekonomik buhran› da getirmifl, insanlar ekonomiden ve

üretimden uzaklaflarak yard›ma muhtaç hâle gelmeye

bafllam›fllard›r. 

Yörede ciddi anlamda hiçbir yat›r›m yoktur. E¤itim ve

sa¤l›k sorunlar› da büyük boyutlara ulaflm›flt›r. Bütün bu tah-

ribat ve itilmifllik huzur ve asayifle de etki etmekte, güvenlik

ciddi anlamda sars›lmaktad›r. 
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AKP iktidar›n›n milletimize reva gördü¤ü sonuç, devle-

timizi düflürdü¤ü açmaz ne yaz›k ki budur. 

Vicdan ve ahlak sahibi hiçbir vatanseverin kabul

edemeyece¤i bu gidiflat›n sürdürülmesi ve buna tahammül

edilmesi art›k mümkün de¤ildir. 

Siyasi ihtiraslar›n›, millî ve manevi her de¤erin önüne

koymaktan çekinmeyen bu siyaset tüccarlar›, kendilerini

bekleyen mukadder sona do¤ru h›zla yol almaktad›r. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Milliyetçi Hareket, tarih boyunca bir arada yaflam›fl

ve kaynaflm›fl olan Türk milletinin mensuplar›n› bir bütün ola-

rak kucaklayan bir anlay›fl›n temsilcisidir 

Milliyetçi Hareket, t›pk› Erzurum Kongresi’nde, Sivas

Kongresi’nde, 1920’deki ilk Meclis’te bir araya gelen kar-

defllerimiz gibi bu ülkede yaflayan 73 milyon insan›m›z› Ce-

nab›allah’›n kutsal bir emaneti ve kutlu ceddimizin miras›

olarak görmekte ve kucaklamaktad›r. 

Milliyetçi Hareketin bu inanç ve kararl›l›¤› konusunda

asla bir kuflku yoktur. 

Milliyetçili¤imiz, d›fllay›c› ve uzaklaflt›r›c› anlay›fllardan

beslenmeyen, aksine her zaman kucaklay›c›, toparlay›c›

olan üstün bir fikir sistemidir. Bu yüksek fikirler, memleketin

her köflesinden tertemiz millet evlatlar›n›n katk›lar›yla bes-
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lenmifl ve bugünün muhteflem de¤erler manzumesini olufl-

turmufltur. Bu davan›n öncüsü olan fikir ve aksiyon adamla-

r›n›n do¤um yerleri ve memleketleri bile milliyetçili¤imizin

kapsay›c› ve kucaklay›c› yönünün en önemli iflaretidir. 

20. asr›n bafl›nda ortaya ç›karak duygular›m›z› cofltu-

ran vatan flairi Mehmet Emin Bey dönemin baflkenti olan ‹s-
tanbul’dand›r.

Milliyetçili¤in fikir zeminini haz›rlayan, düflünürümüz ve

sosyolo¤umuz Ziya Gökalp Bey ise güzel vatan beldesi olan

Diyarbak›rl›d›r.

Milliyetçili¤in reformist yönünü besleyen, medeniyet

projesi olarak niteleyen fikir adam›m›z Mümtaz Turhan, Do-

¤u Anadolu’nun tarihî kenti olan Erzurum do¤umludur. 

Maneviyat› vatan sevgisi ile kucaklaflt›ran ‹stiklal Mar-

fl›’m›z›n flairi Mehmet Âkif Ersoy ise Rumeli kökenlidir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük Türk milliyetçisi

Mustafa Kemal Atatürk ise Osmanl›n›n kültür ve ticaret mer-

kezi olan Selanik do¤umludur. 

Partimizin kurucusu, milliyetçili¤i bir siyasal yönetim

projesi ve aksiyon hâline getiren Baflbu¤umuz Alparslan
Türkefl Bey Kayserilidir. 

Türk ve ‹slam de¤erlerinin savunucusu ve büyük inanç

adam› Seyyit Ahmet Arvasi Bey ise Vanl›d›r. 
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Büyük Türk milliyetçisi, gönül ve dava adam› Galip Er-
dem Bey Rizelidir. 

Milliyetçili¤in sosyolojik analizlerini yapan, fikir p›narla-

r›m›zdan Erol Güngör Bey ise K›rflehir do¤umludur. 

Türk kültürü araflt›rmalar› ile fikrimize yön veren Meh-
met Eröz, Ayd›nl›d›r.

Osman Turan Trabzonlu, Necmettin Hac›emino¤lu
Malatyal›, Arif Nihat Asya Çatalcal›, Dündar Tafler Gazian-
tepli, Osman Yüksel Serdengeçti Antalyal›, ‹brahim Kafe-
so¤lu Burdurludur. 

Daha niceleri, burada ismini sayamad›¤›m›z binlerce

dava adam›, vatan›n her köflesinden milliyetçilik meflalesini

yükseltmek için gönül vermifller, emek vermifller ve hatta

can vermifllerdir. 

Nerede do¤mufl olursa olsun, bu kutlu dava adamla-

r›n›n ortak noktas› onlar›n aziz milletimize mensup olmalar› ve

milliyetçili¤e inanm›fl bulunmalar›d›r. Önemli olan da budur. 

Düflünce kaynaklar› memleketin her köflesinden böy-

lesine beslenmifl ve bir terkip oluflturmufl Milliyetçi Hareketin

d›fllay›c› olmas›, y›k›c› fikirleri bar›nd›rmas› mümkün de¤ildir. 

Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin bölünmesine, ortak de-

¤erlerimizin yok edilmesine ve milletimizin kardefl kavgas›na

sürüklenmesine hiçbir flart alt›nda izin vermeyecektir. 
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AKP eliyle cesaretlenen ihanet çemberi ve kuflatma

mutlaka k›r›lacak, aziz Türk milleti mutlaka selamete ç›kar›la-

cakt›r. 

Milliyetçi Hareket buna haz›r ve kararl›d›r. 

22 Temmuzda milletimizle kucaklaflmay› beklemekte-

dir. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Türkiye’nin a¤›r sorunlar›n›n temelinde, dürüst ve sami-

mi olmayan, meflruiyet sorunu ve kimlik bunal›m› içinde bo-

calayan liyakatsiz kadrolar›n iflbafl›nda olmas› yatmaktad›r. 

AKP’nin s›¤ zihniyetinin neticesi olarak girilen bu tehli-

keli yolda, Türk milletinin kendini savunma refleksleri yok

edilmek istenmifl, yaflama ve var olma azmi ortadan kald›-

r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Gelinen bu noktada, Türkiye, millî tarih ve kültür fluuru-

nun, vârisi oldu¤u Türk-‹slam gelene¤inin ve millî de¤erleri-

nin rehber olaca¤› yeni ve büyük at›l›mlar› süratle ve bir an

önce hayata geçirmek mecburiyetindedir.  Bu amaçla

köklü bir de¤iflim ve onar›m sürecinin bafllat›lmas› art›k erte-

lenemez ve kaç›n›lmaz bir zorunluluk olarak karfl›m›zdad›r. 

Milliyetçi Hareket, bu fluur ve haz›rl›kla Türkiye’mizin

gelece¤ine taliptir. 

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

186



Milliyetçi Hareketin yönetimindeki Türkiye’de; 

• Aziz milletimizin millî ve manevi de¤erlerine tam bir

sayg›y› ve bütünleflmeyi esas alan, 

• Millî kültür unsurlar›n› yükseltmeyi hedefleyen, 

• S›n›f, zümre ç›karlar›na hizmeti de¤il, milletin tama-

m›n› kucaklayan, 

• Kat›l›mc›, ço¤ulcu, demokratik ve uzlaflmac› bir an-

lay›flla milliyetçili¤i hayata geçiren, 

• Hukuk devletine her yönüyle ifllerlik kazand›ran, hak-

kaniyeti mutlaka öne ç›karan, 

• Türkiye’nin sakl› dinamiklerini yeni ve yüksek hedef-

ler için harekete geçiren, 

• Gerçekçi, samimi, ak›lc› ve millî bir anlay›fl mutlaka

hâkim k›l›nacakt›r. 

• Dayatma, kuflatma ve teslimiyet zincirleri k›r›lacakt›r. 

• Yaln›zca Türkiye’nin millî ç›kar ve hedeflerine göre

ba¤›ms›z d›fl politika anlay›fl› hâkim k›l›nacakt›r. 

• Asayiflsizlik son bulacak, bölücülü¤ün kökü kaz›na-

cakt›r. 

Bu esaslara dayanan yeni bir toplum ve yeni bir dev-

let nizam› aray›fl›n›n, Türkiye merkezli yeni bir ayd›nlanma

hamlesinin öncüsü Milliyetçi Hareket olacakt›r. 
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Millî Mücadele dönemimizde örneklerine rastlad›¤›-

m›z tam bir millî kat›l›m›n, köklü, bar›flç›, demokratik ve

uyumlu yeni bir toplumsal sözleflmenin adresi Milliyetçi Ha-

reket olacakt›r. 

Milliyetçi Hareket, Tek bafl›na iktidara ulaflarak 2023

y›l›nda Türkiye’yi lider ülke yapacak bu millî mutabakat mis-

yonuna taliptir. 

fierefli davas›na inanan Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin

birli¤ine, onuruna ve haysiyetine sonuna kadar sahip ç›ka-

cakt›r.

Milliyetçi Hareket bunun için vard›r. 

Tek bafl›na iktidara gelmektedir. 

De¤erli Dava Arkadafllar›m, 

Türkiye’nin onurlu gelece¤ini haz›rlamak için tarih ve

millet önünde mücadele vermekte olan Milliyetçi Hareketin

bu kararl›l›¤›, mutlaka hedefine ulaflacakt›r. 

Milliyetçili¤in yegâne siyasi temsilcisi olan Milliyetçi

Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar› çok yaklaflm›flt›r.

Bu toplant›da kucaklaflan ülküdafllar›mdan ve Türki-

ye’nin her bölgesinden bu mesajlar› al›yorum ve bu inanca

çok flükür ki flahit oluyorum.
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Art›k milletimizle önümüzdeki tek engel yalan haber-

leriyle ifl birlikçi medya kalm›flt›r. 

Bu nedenle, oturmayaca¤›z, beklemeyece¤iz, din-

lenmeyece¤iz. 

Milletimize, komflumuza, arkadafl›m›za, akrabam›za

koflaca¤›z. 

Herkesle kucaklaflaca¤›z, vatandafl›m›zla tan›flaca-

¤›z, buluflaca¤›z ve mutlaka anlaflaca¤›z. Baflka çaresi ve

ç›k›fl yolu yok. 

Millî Mücadele fluuru, milliyetçilik heyecan› ve millet

sevgisi yüre¤imizde olacak. 

Bizim medyam›z olmayabilir, bizim sermaye çevremiz

bulunmayabilir. 

Vars›n olmas›n ne gam. 

T›pk› 1919 y›l›n›n s›cak 23 Temmuz günü, vatan, ba-

¤›ms›zl›k, hürriyet, fleref ve haysiyet için Erzurum’unda bulu-

flan kutlu ceddiniz gibi; içimizde Allah inanc›, arkam›zda fle-

hitlerin duas›, yan›m›zda milletimiz ve önümüzde ise aziz da-

va arkadafllar›m›z var. 

Milliyetçi Harekete gönül vermifl Türkiye sevdal›lar› var. 

Ve iflte, burada ve karfl›m›zdalar. 

Korkmay›n dik durun. Aldanmay›n uyan›k olun. 
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23 Temmuz 1919’da manda ve himayeye karfl› tam

ba¤›ms›zl›k diyen fluur, 22 Temmuz 2007 ‘de ise teslimiyetçili-

¤e dur diyecek ve milliyetçili¤i seçecektir. 

Medya ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. 

Bizim anketimiz konvoylar›m›z› selamlayanlard›r. 

Bizim anketimiz meydanlara s›¤mayanlard›r. 

Bizim anketimiz, 22 Temmuzda sand›klardan taflacak

millî fluurdur. 

Tez elden yola koyulunuz, önünüzde tam 76 gün var.

Her biriniz 76 kifliye ulafl›rsan›z tek bafl›na iktidar muhakkakt›r. 

Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor,

çal›flmalar›n›zda üstün baflar›lar diliyorum. 

Cenab›allah’›n, bu kutsal gaye u¤runa sarf etti¤imiz

emekleri, millet aflk›n› ve heyecan›n› karfl›l›ks›z b›rak-

mayaca¤›na yürekten inan›yorum. 

Tek bafl›na iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir

kez daha hayk›r›yorum. 

Altm›fl›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket. 

“Ne mutlu Türk’üm diyene!”
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