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milliyetçi hareket partisi

Aziz Dava Arkadafllar›m,

AKP iktidar›n›n taviz ve teslimiyet ile geçen dört
y›l›n›n ard›ndan sand›kta oluflacak milli irade ile tas-
fiye edilece¤i bir genel seçim süreci bafllam›flt›r.

Bu nedenle, mevcut iktidar› f›rsat bilen küresel
güçlerin AKP iktidar›n› ayakta tutmaya yönelik
oyunlar›n›n giderek t›rmand›¤› bir dönem karfl›m›z-
dad›r.

Befl y›la yaklaflan iktidar›yla siyaseten tükenmifl
bulunan AKP’nin milletimize has›m bütün güçlerle
iflbirli¤i yapt›¤› bu ortamda, karanl›k oyunlar sergi-
lenmeye çal›fl›lmaktad›r.

Ancak, bu ihanet çabalar› sonuçsuz kalmaya
mahkûmdur. AKP’nin milletimizi, Türkiyelilik ve
alt kimlik z›rvalar› ile kimliksizlefltirme; milli ve
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milliyetçi hareket partisi

manevi de¤erlere yönelik tehditlere karfl› duyar-
s›zlaflt›rma; bölünme ve ayr›lma kavramlar›na
al›flt›rma misyonunun sonuna gelinmifltir.

D›flta ve içte yaflad›¤›m›z olumsuzluklar ve efli-
¤inde bulundu¤umuz buhran›n yegâne ç›k›fl nokta-
s› onurlu, kararl› ve milli politikalar izleyen Milliyet-
çi Hareket Partisinin tek bafl›na iktidar›d›r.

Partimiz, aziz milletimizin yegâne umudu olarak
yükselmekte ve ülkemizin onurlu gelece¤ine damga
vurmak üzere harekete geçmifl bulunmaktad›r.

Üzerinde oynanan oyunlar› fark eden büyük
Türk milleti, milli bir dirilifl göstererek milliyetçili¤e
ve onun tek adresi olan Milliyetçi Hareket Parti-
si’ne yönelmektedir.

Toplumun kucaklamaya bafllad›¤› milliyetçilik
ruhunun, milletimiz üzerindeki oyunlar› bozacak
çok önemli stratejik geliflmelere neden olaca¤›
aç›kt›r.

Geçti¤imiz y›llar içerisinde milliyetçiler ve ülkü-
cüler Türkiye’nin sürüklenmeye çal›fl›lan kavgalar›-
na taraf ve alet olmam›fl, karanl›k sokaklardan uzak
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milliyetçi hareket partisi

durarak ülkemizi küresel senaryolardan korumufl-
lard›r.

Milliyetçi Hareket Partisi bu süreç içinde, yüre-

¤inde millet sevgisi olan her vatanseverin macera-

dan, demokrasi d›fl› eylemlerden uzak, vatana hu-

zur içinde hizmet edebilece¤i en emin s›¤›nak oldu-

¤unu göstermifltir.

Tüm elefltiri, itham ve dedikodulara ra¤men,

vakur, olgun ve kararl› duruflunu muhafaza eden

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasetinde ne kadar

hakl› oldu¤u bugün daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Hükümetin sonu olacak genel seçim tarihi yak-

laflt›kça Milliyetçi Hareket Partisi üzerindeki oyun-

lar artmakta, partimize ve milliyetçilere karfl› yo¤un

bir karalama, sapt›rma ve yönlendirme kampanya-

s›na flahit olunmaktad›r.

Maksatlar›, geçmiflleri ve sab›kalar› Türk mille-

ti taraf›ndan çok iyi bilinen ihanet cephesi, Türk

milleti ve devleti ile hesaplaflmak için Milliyetçi Ha-

reket Partisi karfl›s›nda saflar›n› s›klaflt›rm›flt›r.
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milliyetçi hareket partisi

Bulundu¤umuz tarihten itibaren seçimle sonuç-
lanacak güne kadar önemli geliflmelere aç›k, geri-
limlerle dolu bir yeni siyasi ortam›n yaklaflt›¤› anla-
fl›lmaktad›r.

Bu çok hassas dönem boyunca, Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin yöneticileri ve mensuplar› flu hu-
suslara önemle dikkat ve riayet edeceklerdir:

Toplumun her kesimini derinden etkileyece¤i
anlafl›lan bu süreç içinde bugüne kadar gösterilen
sa¤duyu sürdürülecek, muhtemel yeni tuzaklara
karfl› uyan›k olunacakt›r.

Her suçun do¤al faili olarak milliyetçilerin ifla-
ret edilmeye çal›fl›ld›¤› bu hassas ortamda gerilim
ve çat›flmadan uzak durulacakt›r.

Türk milliyetçilerinin akl›n› ve gönlünü çelebile-
cek sinsi ve maksatl› karalama kampanyalar›na ve
bilgi kirlili¤ine karfl› dikkat edilecek, parti mensup-
lar›m›z uyar›lacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin önünü kesmek
için düzmece anket ve yoklamalar ile partililerimi-
zin mücadele heyecan›n› k›rabilecek çabalara karfl›
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milliyetçi hareket partisi

duyarl› olunacak, milletimiz ve partililer bilgilendiri-
lecektir.

Yapay gündem ve koalisyon ça¤r›fl›mlar› ile
milletimizin dikkatini da¤›tacak giriflimlere karfl›
“Tek bafl›na iktidar” hedefinden asla taviz veril-
meyecektir.

‹ç ve d›fl menfaat gruplar›n›n milliyetçilik karfl›-
t› karalama kampanyalar›n› etkisiz k›lmak için mil-
liyetçili¤imiz ve partimizin temel görüflleri en yal›n,
samimi ve kucaklay›c› yönüyle milletimize anlat›la-
cakt›r.

Milliyetçileri ve ülkücüleri marjinal ve itici gös-
termek ve milliyetçili¤i tart›flma ortam›na çekmek
için ortaya at›lacak bulan›k fikirler ve tuzaklara dik-
kat edilecek, ba¤›ms›zl›¤›m›z› sa¤layan, cumhuriye-
timizi kuran, milli birli¤imizi tamamlayan Türk mil-
liyetçili¤inin savunuculu¤u yap›lacakt›r.

Milliyetçili¤i istismara yönelen mihraklar›n
Türk milliyetçili¤inin sembol, marfl ve de¤erlerini
kullanarak kavram ve fikir kargaflas›na neden ol-
mamalar› için dikkatli ve haz›rl›kl› olunacakt›r.
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milliyetçi hareket partisi

Kararlaflt›r›lm›fl iflaret, slogan, marfl, sembol ve
kavramlar d›fl›nda materyal kullan›lmayacak, milli-
yetçili¤i ve ülkücülü¤ü ça¤r›fl›m yapt›racak aldat›c›
iflaret ve hilelere dikkat edilecektir.

Geçmiflte partimizde siyaset yapm›fl ancak bu-
gün davam›zla iliflkisini keserek baflka siyasal hare-
ketlere ve maksatlara yönelmifl baz› flah›slar›n
medya kanallar›n› kullanarak milliyetçilik ve ülkücü-
lük ad›na yapt›klar› aç›klama ve eylemlere asla iti-
bar edilmeyecek; yo¤un bir bilgilendirme ile bu
mihraklar›n çabalar› etkisizlefltirilecektir.

Halkla iliflkiler ve tan›t›m faaliyetlerinde yarar-
lanmak üzere ortak fikir ve kampanya oluflturmak
için Genel Merkez aç›klamalar› hassasiyetle takip
ve analiz edilecek, politik ve ideolojik söylemlerin
s›n›r› bu çerçevede çizilecektir.

Önümüzdeki dönemin hassasiyeti dikkate al›-
narak aç›k ve kapal› toplant› ortamlar›nda tahrik ve
tertiplere dikkat edilecek, kontrol ve denetim d›fl›
toplanma ve gruplaflmalar önlenecektir.
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milliyetçi hareket partisi

Küçük bir heyecan›n bile büyük sosyal sonuçla-
ra yol açabilece¤i düflünülürse her partili, sosyal
huzuru ve siyasal yükseliflimizi bozabilecek geliflme-
leri takip ve kontrol edecek, de¤erlendirmeler mü-
teselsilen Genel Merkez’e ulaflt›r›lacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, “Tek Bafl›na ‹kti-
dar” sürecinde, hiçbir dayatma, tuzak ve senaryo-
ya ald›rmadan yaln›zca büyük Türk milletinin yük-
selifli yolunda yürümeye kararl›d›r. 

Milliyetçiler, millet vicdan›nda bir ç›¤ gibi büyü-
yen milli gücün önünde hiç bir engelin durmas›na
asla izin vermeyecektir. 

Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi çat›s› al-
t›nda toplanarak, düfltü¤ü buhrandan kurtulacak;
partimiz milli kimli¤e ve milli de¤erlere sahip ç›ka-
rak tek bafl›na iktidar hedefine mutlaka ulaflacakt›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Genel Merkezi
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milliyetçi hareket partisi

Aziz Dava Arkadafllar›m,

22 Temmuz seçimlerinden sonra TBMM’de 70

temsilci ile birlikte Grup kurma imkan› elde eden

Milliyetçi Hareket Partisi, bu tarihten itibaren, yap›-

c›, uyar›c›, çözüm üreten siyaset ve muhalefet anla-

y›fl› ile Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümün-

de kararl› ve etkin bir çaba göstermektedir. 

Milletimizin temsili ile devletimizin korunmas›

noktas›ndan bu iki vazgeçilmez kutlu de¤erin birbi-

rini tamamlayarak uzlaflmas›nda üzerine düflen her

sorumlulu¤u yerine getirmeye kararl› olan Türk

Milliyetçileri için bu hedefe ulaflmak bir milli görev

ve vatan borcu kabul edilmelidir.
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milliyetçi hareket partisi

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, geçti-
¤imiz y›llarda devleti korumak veya milleti temsil
ad›na ortaya ç›kan kronik çat›flma odaklar›n›n ya-
ratt›¤› gerilimi ortadan kald›rmak üzere, tam bir so-
rumlu muhalefet anlay›fl› ile siyasal hamleler yap-
maya bafllam›flt›r. 

Bu itibarla MHP’siz siyaset ortam›n›n rehaveti
ile toplumsal çat›flmadan ve kutuplaflmadan nema-
lanan siyaset aktörlerinin etkisi ve nüfuzu partimi-
zin etkin muhalefeti ile azalmakta, bu mihraklar›n
dayand›¤› siyasal fikirler ile  toplumsal taban zay›f-
lamaktad›r.

Hiçbir çözüm üretmeden yapay bir gerilim orta-
m›ndan beslenen bu siyasal hareketlerin dayanak
yapt›¤› sanal çat›flma süreci, Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin parlamentoya girmesi ile son bulmak üzeredir.

Önce oluflturduklar› ve sonra k›s›r kavgalarla
beslendikleri ortam›n ortadan kak›yor olmas›, bu
mihraklar›n elefltiri ve ithamlar›n›n merkezine Mil-
liyetçi Hareket Partisini yerlefltirmelerine neden ol-
maktad›r.
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milliyetçi hareket partisi

Geçti¤imiz y›llar içerisinde Türkiye’nin sürük-
lenmeye çal›fl›lan kavgalar›na taraf ve alet olmayan,
karanl›k sokaklardan uzak durarak ülkemizi küresel
senaryolardan korumufl olan Milliyetçi Hareketin
mensuplar› üzerinde bugün de baflka bir cepheden
ve yeni bir oyun sahnelenmek istenmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet ve devletin
dengeli ve hassas mutabakat› üzerine kurulu siyaset
kültürünü anlamland›ramayanlar partimize ve milli-
yetçilere yönelik itham, elefltiri ve tahrik kampan-
yas› bafllatm›fllard›r.

Yaflanmaya bafllanan geliflmeler bu tahriklerin
h›z kazanarak, ideolojik anlay›fl›m›za, siyasal duru-
flumuza ve kurumsal kimli¤imize yönelece¤ini, kül-
lenmeye yüz tutmufl tarihi husumetleri alevlendire-
bilece¤ini ortaya koymaktad›r.

Maksatlar›, geçmiflleri ve sab›kalar› Türk mille-
ti taraf›ndan çok iyi bilinen mihraklar, sözde Cum-
huriyetin bekçileri s›fat›yla Türk milleti ile hesaplafl-
mak üzere Milliyetçi Hareket Partisi karfl›s›nda son
zamanlarda saflar›n› s›klaflt›rm›fllard›r.
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milliyetçi hareket partisi

Sorunlar› çözme iradesi göstererek, toplumun
teveccühüne mazhar olan Milliyetçi Hareket Parti-
sinin ilkeli ve milli duruflunun, milletimiz üzerindeki
oyunlar› bozacak çok önemli stratejik geliflmelere
neden olaca¤› aç›kt›r. 

Bu kapsamda, önümüzdeki dönem boyunca
Milliyetçi Hareket Partisi’nin yöneticileri ve men-
suplar› flu hususlara önemle dikkat ve riayet ede-
ceklerdir:

1. Partimiz, 70 de¤erli milletvekili ile haz›r bu-
lundu¤u TBMM’de Türkiye gündemine vak›f ve ha-
kimdir. Her karar›m›z siyasal tarihimizin, ilkelerimi-
zin ve duruflumuzun k›r›lmayan çizgisine uygun ola-
rak al›nmaktad›r. Meclis Grubumuzun kararlar› ve
partimizin siyaset hamleleri milliyetçi bir bak›flla
anlamland›r›lacak ve aziz milletimize mutlaka anla-
t›lacakt›r.

2. Vehmedilen kayg›lar› körükleyerek, demok-
rasi d›fl› odaklar› siyasete müdahaleye davet eden
ça¤r›lara dikkat edilecek, aziz milletimizin bu konu-
da bilgilenmesi sa¤lanacakt›r.
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milliyetçi hareket partisi

3. Türkiye’deki her sorunun yegâne çözüm ye-
rinin TBMM oldu¤u gerçe¤inden hareketle, çareyi
sokaklarda arayanlara karfl› hassasiyet gösterile-
cek, bu gruplar›n tahrik ve davetlerine karfl› uyan›k
olunacakt›r.

4. Türkiye devlet veya millet aras›nda bir ter-
cih ve ayr›ma tahammülü olamayacak kadar has-
sas bir süreçten geçmektedir. Bu noktada her dava
arkadafl›m bu iki kutlu de¤eri müfltereken savuna-
cak, inançlar› ile kamu kurallar› aras›nda asla taraf
olmayacak ve çat›flmayacakt›r.

5. Her milliyetçinin gönlünde yer eden, Ata-
türk, ‹stiklal Savafl› ve Cumhuriyet gibi referanslar-
la istismar edilerek Türk milliyetçilerinin akl›n› çe-
lebilecek sinsi ve maksatl› yönlendirme kampanya-
lar›na ve bilgi kirlili¤ine karfl› dikkat edilecek, parti
mensuplar›m›z uyar›lacakt›r. 

6. Milliyetçi Hareket Partisi’nin baflka siyaset
aktörlerine sözde “omuz verdi¤i, alet oldu¤u veya
koltuk de¤ne¤i” oldu¤una dair yap›lan kara propa-
gandaya f›rsat verilmeyecek, dedikodu ve nifak ile
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milliyetçi hareket partisi

partililerimizin mücadele heyecan›n› k›rabilecek ça-
balara karfl› duyarl› olunacakt›r.

7. ‹ç ve d›fl menfaat gruplar›n›n milliyetçilik
karfl›t› karalama kampanyalar›n› etkisiz k›lmak için
milliyetçili¤imiz ve partimizin inanç hürriyetine ri-
ayeti, laikli¤e ba¤l›l›¤›, devlet ve millet sevgisi gibi
temel görüflleri en yal›n, samimi ve kucaklay›c› yö-
nüyle milletimize anlat›lacakt›r. 

8. Milliyetçilere yönelik olarak, so¤uk savafl y›l-
lar›n›n sloganlar› ile yap›labilecek ithamlara karfl›
uyan›k olunacak,, kavga ve çat›flma ortamlar› ile
muhtemel kutuplaflma ve cepheleflmelerden mutla-
ka uzak durulacakt›r.

9. Resmi ve idari görevleri esnas›nda ald›klar›
üst düzey kamu ünvanlar› ile isim yapm›fl emekli
zevat›n yaln›zca bu tesirden yararlanarak milliyetçi-
ler üzerinde nüfuz tesis etmesine müsaade edilme-
yecek ve dikkatli olunacakt›r.

10. Tan›t›m ve halkla iliflkiler faaliyetlerinde ya-
rarlanmak üzere Genel Merkez aç›klamalar› ve par-
timizin TBMM çal›flmalar› hassasiyetle takip ve
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milliyetçi hareket partisi

analiz edilecek, politik ve ideolojik söylemlerin s›n›-
r› bu çerçevede çizilecektir. 

11. Küçük bir heyecan›n bile büyük sosyal so-
nuçlara yol açabilece¤i bu hassas ortamda her parti-
li, sosyal huzuru ve siyasal yükseliflimizi bozabilecek
geliflmeleri takip ve kontrol edecek, de¤erlendirme-
ler müteselsilen Genel Merkez’e ulaflt›r›lacakt›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bugüne kadar oldu¤u
gibi önümüzdeki süreçte de, hiçbir dayatma, tuzak
ve senaryoya kap›lmadan, hiçbir mihrak›n tesir ve
telkinine ald›rmadan yaln›zca büyük Türk milletinin
ve kutlu Cumhuriyetimizin yükselifli yolunda yürü-
meye kararl›d›r. 
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milliyetçi hareket partisi

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Türkiye Cumhuriyeti, siyasal iktidar›n alt› y›ll›k
taviz, teslimiyet ve istismarla dolu siyasetinin getir-
di¤i noktada, derin bir kargafla ve a¤›r bir bunal›m
tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r.

Küresel geliflmelerin aleyhimize flekillendi¤i, gi-
derek güçsüzleflen Türkiye’nin içe do¤ru kapanma-
ya bafllad›¤› bu kara tabloda, aziz Türk milletinin
birli¤i ve beraberli¤i ile Türk devletinin bütünlü¤ü
üzerindeki risk ve tehditler art›k k›r›lma noktas›na
dayanm›flt›r.

Her yönden etkisini hissettiren tehlikeler karfl›-
s›nda, savunmas›z hale gelen Türkiye Cumhuriyeti
ve büyük Türk milleti, tarihinin en kritik dönemeç-
lerinden birine yaklaflmaktad›r.

AKP hükümetinin, kendi siyasi mevcudiyetinin
yan› s›ra Türkiye’mizi de içine düflürdü¤ü siyasal,
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milliyetçi hareket partisi

sosyal, ekonomik darbo¤az karfl›s›nda bir yol bulabil-
mek için çaresizce ç›rp›n›fllar› da maalesef d›flar›dan
içeriye yönelik ‘flantaj, taviz, dayatma’ döngüsü-
nü Türkiye’mizin önüne yeniden ç›karm›flt›r.

Hayat›m›z›n her alan›ndaki vahim geliflmelerin
ve ard› ard›na oluflan t›kan›kl›¤›n bir sa¤anak halin-
de inmeye bafllad›¤› bu yeni dönem aç›s›ndan tela-
fisi mümkün olmayan en büyük afet, Türkiye’nin
bölünmesi ve bin y›ll›k Türk milli birli¤inin ve kar-
deflli¤inin parçalanmas› olacakt›r.

Yabanc› baflkentlerde kurgulanan bu küresel
oyunun önündeki en büyük ve yegâne engel olarak
dimdik duran Milliyetçi Hareket Partililer’e ve ülkü-
cülere yönelik tahrik ve tuzaklar›n ise öteden beri
sahnelenmeye çal›fl›ld›¤›, kamuoyunun ibretle izle-
di¤i ve bildi¤i gerçeklerdir.

Milliyetçi Hareket Partililer, bugüne kadar gös-
terdikleri fluur ve dikkat ile önlerine ç›kan tuzaklara
düflmemifl; kendilerini sa¤duyudan, sab›rl› davra-
n›fltan ve sükûnetten uzaklaflt›racak bütün senaryo-
lar› bir disiplin ve vakar içinde bofla ç›karm›fllard›r.

Son günlerde yaflanan olaylar›n ›fl›¤›nda bak›l-
d›¤› zaman, geçti¤imiz y›llar içerisinde kavga ve ge-
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milliyetçi hareket partisi

rilimlere taraf ve alet olmayan, karanl›k sokaklar-
dan uzak durarak ülkemizi küresel oyunlardan ko-
ruyan Milliyetçi Hareket’in önüne yeni tuzaklar›n
konulmak istendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu tahrikler, siyasi, sosyal ve ekonomik buna-
l›m›n takatsiz b›rakt›¤› ve keskinlefltirdi¤i kitleleri,
derin bir çat›flman›n taraflar› haline getirebilecek
provokasyonlara aç›k bir ortam›n yaklaflmakta ol-
du¤unun habercisidir.

Bu kapsamda olmak üzere; önce ülkemiz ve
milletimiz, sonra partimiz için büyük önem arz
eden bu hassas dönem boyunca, her seviyede gö-
rev ve sorumluluk alan Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin yöneticileri ile mensuplar› flu hususlara
önemle dikkat ve riayet edeceklerdir:

Parti binalar›na, toplant›lar›na, törenlerine da-
vet edilenler ile kat›lanlar›n milliyetçi-ülkücü hassa-
siyetin ve ahlâk›n oluflturdu¤u de¤er yarg›lar› çer-
çevesinde hareket etmelerine ve bu özellikleri tafl›-
yor olmalar›na dikkat edilecektir.

Partimize üye kayd› yap›l›rken hassas ve seçici
olunacak, kamunun kabul gösteremeyece¤i ahlak,
tutum ve davran›fl içinde bulunduklar› gözlenenler
siyasi hareketimizden uzak tutulacakt›r.
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Parti binalar›m›za ve milliyetçi-ülkücü camian›n
bulundu¤u veya müdavim oldu¤u siyasi ortam ve
mekânlara giren-ç›kan flah›slar hakk›nda uyan›k
olunacakt›r.

Önümüzdeki dönemin hassasiyeti de dikkate
al›narak, aç›k ve kapal› toplant› ortamlar›nda yap›l-
mas› muhtemel k›flk›rtmalara karfl› özel hassasiyet
gösterilecek; yay›n, ilan, afifl, pankart ve sloganlar-
da partimizin tüzük ve program›nda yer almayan,
izin verilmemifl ifadeler, aç›klamalar ve sloganlar
kullan›lmayacakt›r.

‹zledi¤i uzlaflt›r›c› ve yap›c› siyaset ile milletimi-
zin gönlünde yükselen partimizi gözden düflürme-
ye, milliyetçilere yönelik korku ve kayg›lar uyand›r-
maya dönük giriflimler ve k›flk›rtmalar takip edile-
cek, bireysel müdahalelere f›rsat vermeden, parti-
mizin izledi¤i vakur çizgi korunacakt›r.

Son zamanlarda üniversitelerde ve üniversite
ö¤rencilerinin bar›nd›¤› yurt binalar›nda t›rmand›-
r›lmak istenen k›flk›rtma ve sald›r›lara karfl› dikkat
edilecek, yörede bulunan üniversite gençli¤i bilinç-
lendirilerek, tuzaklardan uzak durmalar› sa¤lana-
cakt›r.
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Yaflanan geliflmeleri Türk milliyetçilerinin aley-
hine karalamalarla çarpt›rmak için f›rsat kollayan
medya ve mensuplar› ile seviyeli ve ölçülü iliflkiler
kurulacak, gereksiz beyanatlar, görüntüler ile mak-
sada uygun olmayan görüflmelerden kaç›n›lacakt›r.

Türk milliyetçilerini olaylara çekemeyen karan-
l›k güçlerin, heyecanlar›n› istismar edecekleri baflka
odaklar› bulmufl olabilecekleri adliyelere intikal
eden operasyonlarla ortaya ç›km›flt›r. Türk milliyet-
çilerinin tarihi de¤er ve sembollerini kullanmaktan
çekinmeden, demokrasi ve kanun d›fl› davran›fllar-
da çözüm arayan bu gruplardan, gelebilecek iftira
ve ithamlardan kaç›nmak için, mutlaka uzak duru-
lacakt›r.

Yaflanan buhran›n bir neticesi olarak kavram ve
telakkilerin birbirine kar›flt›¤› bu dönemde, milliyet-
çilerin duyarl› oldu¤u konu, simge ve objeleri kulla-
narak toplant›, gösteri, eylem yapan baflka gruplar-
la hiçbir temas kurulmayacak, olumsuz geliflmeler
gecikmeden Genel Merkez’e ulaflt›r›lacakt›r.

Önümüzdeki dönem, tahriklerin h›z kazanarak,
ideolojik anlay›fl›m›za, siyasal duruflumuza, kurum-
sal kimli¤imize kadar yönelece¤ini; küllenmeye yüz
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tutmufl tarihi husumetleri alevlendirebilece¤ini or-
taya koymaktad›r. Bu itibarla, hareketimizi milleti-
mizin gözünden düflürmeye ve mensuplar›m›z› zan
alt›nda b›rakmaya dönük maksatl› ve sinsi giriflim-
lere karfl› bilinçli olunacakt›r.

Gösterilen hassasiyete, al›nan tüm tedbirlere
ra¤men provokasyonlar›n sürmesi, gerginli¤in t›r-
manma e¤ilimi göstermesi halinde, kesinlikle birey-
sel müdahale ve çözüm yollar›na baflvurulmayacak,
baflta il ve ilçe mülki amirlikleri olmak üzere, gü-
venlik güçleri, adalet kurumlar› ve üniversite yöne-
ticileri ile koordinasyonla, yetkililerin zaman›nda
harekete geçmesi için hukuki yollar kullan›lacakt›r.

Bu ve bundan sonraki süreçte, partimizin poli-
tikalar›n› ve tutumunu aziz milletimize aksettirmek
maksad›yla ihtiyaç duyulacak fikir ve ifade birli¤i
için Genel Merkez aç›klamalar› ve icraatlar› hassa-
siyetle takip ve analiz edilecek, ortak söylemlerin
s›n›r› bu esaslar çerçevesinde ve özenle çizilecektir.

Yaflananlara ibret verici olaylar aç›s›ndan bak›l-
d›¤›nda; Milliyetçi Hareket Partisi, yüre¤inde millet
ve devlet sevgisi olan her vatanseverin güven duya-
ca¤›, maceradan, fliddetten, demokrasi d›fl› eylem-
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lerden uzak, karanl›k güçlerin istismar›na u¤rama-
dan yaln›zca vatan için çal›flabilece¤i en güvenilir
siyasi kurumdur.

Bilinmelidir ki, aziz milletimize hiç hak etmedi-
¤i halde iktidar taraf›ndan reva görülen yokluk,
yoksulluk ve istismar›, infiale kap›lmadan büyük bir
metanetle karfl›layan, bütün tahriklere karfl›n tam
bir olgunluk gösteren Milliyetçi Hareket Partisi, de-
mokrasi ve hukuk d›fl›nda hiçbir yönteme asla ve
asla tevessül etmeyecektir.

Hak arama ve milletimize hizmet mutlaka de-
mokrasi içerisinde gerçekleflecektir. Milliyetçiler,
hiçbir zaman sokakta olmayacak; gelece¤in Türki-
ye’si için görev alarak, kurumlarda, fabrikalarda,
okullarda, ticarethanelerde refah ve kalk›nma yo-
lunda hizmet vereceklerdir.

A¤›r bedeller ödeyerek kazand›¤›m›z demokra-
simizi, refah, huzur ve kalk›nma bekleyen milleti-
mizi ve kendisini aya¤a kald›racak bir kudret ara-
yan Cumhuriyetimizi, sonu belirsiz maceralardan
uzak tutmak yaln›zca parti mensuplar›m›z›n de¤il;
yüre¤inde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesin as-
li görevi olmal› ve bunun gere¤ini yapmak için bi-
ran önce harekete geçilmelidir.
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Aziz  Dava Arkadafllar›m,

Tart›flma, gerilim ve kutuplaflma ile girilen 22
Temmuz seçimlerinden sonra huzur ve esenlik ara-
yan, refah ve kalk›nma bekleyen aziz milletimiz, o
günden buyana gerçekleflen geliflmeler karfl›s›nda
derin bir hayal k›r›kl›¤› yaflam›fl ve siyasete olan
inanc› sars›lmaya bafllam›flt›r.

Cumhuriyetimizle tarihi sorunlar› olan mihrak-
lar ile milletimizin de¤erlerinden uzak siyaset aktör-
lerinin yaratt›klar› gerilim alan› siyaset d›fl›na kay-
ma e¤ilimi göstermeye bafllam›fl ve maalesef hükü-
met organlar› ile devlet kurumlar› ve bürokrasi üze-
rinden yeni ve farkl› bir çat›flma sahas› do¤mufltur.
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Avrupa temsilcilerinin, okyanus ötesi odakla-

r›n, yabanc› güçlerin de art›k iflbafl›ndaki hükümet

eliyle do¤rudan müdahil oldu¤u bu kargafla ortam›

giderek daha da kötüleflen ekonomik geliflmeler-

den de etkilenerek ciddi bir rejim bunal›m›n›n ifla-

retlerini vermeye bafllam›flt›r.

Taraflar›n›n netleflmeye bafllad›¤› bu cephelefl-

mede toplum içinde de gerginlikler art›fl göstermifl,

iflbirlikçi medya gücünün etraf›nda dönüp duran ta-

rafl› tart›flmalar›n ve kara propagandan›n etkisi ile

kafas› ve gönlü kar›flt›r›lmaya çal›fl›lan aziz vatan-

dafllar›m›z birbirine karfl› hasmane duygular besle-

me tehlikesi ile yüzyüze b›rakm›flt›r.

Gelinen bu aflamada a¤›r bir y›k›m sürecinin

bütün iflaretlerini vermeye bafllayan Türkiye’de hü-

kümet aciz, çaresiz ve tahripkar; temel kurumlar

y›pranm›fl, h›rpalanm›fl ve endifleli; siyaset yorgun,

t›kanm›fl ve inatç›; hukuk zedelenmifl, güç kaybet-
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mifl ve öfkeli; aziz milletimiz ise gergin, yoksul ve

ümitsizdir.

Ülke yönetimi hükümetin kontrolünden ç›km›fl,

devleti ayakta tutan temel dinamikler olan yasama,

yarg› ve yürütme aras›ndaki rab›ta ve denge kay-

bolmufl, birinin di¤erine tahakkümünü arzulayan

taraftarlar birer birer ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r.

Küçük bir k›v›lc›m›n büyük sosyal ve siyasal

olaylara neden olabilece¤i bu çok hassas ve son de-

rece kritik ortamda, Türkiye derinden ve sinsi bir

bölünme ve ayr›flma ortam›n›n bütün iflaretlerini

vermekte, t›pk› ömrünü tamamlamak üzere olan

bir köhne ülkenin fetret döneminin emarelerini

göstermektedir.

Yaflanan derin kriz ortam› ve yaklaflan a¤›r

buhrana neden olan tahribatlar, siyasi, ekonomik,

sosyal, kültürel her alanda Türkiye’yi ayakta tutan

güvenlik duvarlar›n› maalesef y›kmaya bafllam›flt›r.
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Kiflisel ikbal ve kayg›lar›n inad›yla ülkemizi ate-

fle atmaktan kaç›nmayacaklar› art›k belli olan odak-

lar›n, ad›m ad›m düfltükleri açmazda kendileri ve

beraber yürüdükleri yol arkadafllar›n›n yan› s›ra mil-

li varl›¤›m›z›, aziz millet varl›¤›n› ve kutlu de¤erleri-

mizi de içinden ç›k›lmaz bir karanl›¤a do¤ru sürük-

lemeyi göze ald›klar› anlafl›lmaktad›r.

Ülkemizin ve demokratik siyasetimizin üzerin-

de kara bulutlar›n gezindi¤i bu süreçte Milliyetçi

Hareket Partisi, kontrolden ç›kar›lmaya çal›fl›lan ül-

kemizde bir denge unsuru olarak 70 kiflilik Meclis

Grubu ile sorunlara çözüm bulmaya çal›flm›fl, yap›-

c› ve tutarl› öneri ve giriflimlerde bulunmufltur.

Sorunlar›, bunal›mlarla ve çalkant›larla geçen

150 y›ll›k Türk siyasi tarihin derinli¤i ve ›fl›¤›nda

yorumlayarak, bugünün iflaretlerini dünden, yar›-

n›n geliflmelerini de bugünden gören ve uyaran

Milliyetçi Hareket Partisi, siyaseti ve toplumu Türk
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milletinin bekas› ve Cumhuriyetimizin devam› için

asgari müfltereklerde buluflmay› önermifltir.

Partimiz, yaflananlar› çok önceden öngörmüfl,

Türkiye’ye çok a¤›r bedelleri olacak siyasi bir dep-

remin öncü sars›nt›lar›n›n yafland›¤›, içine girdi¤i-

miz kriz sarmal›n›n sa¤duyunun rehberli¤inde ve

en az zararla afl›lmas› noktas›ndan giderek uzakla-

fl›ld›¤›n› önemle vurgulam›fl ve bu konudaki olum-

suz geliflmelerin vebalini öncelikle siyasetçilere ha-

t›rlatm›flt›r.

Ancak yaflananlar, yaln›zca ülkesinin ve milleti-

nin gelece¤i hakk›nda duydu¤u kayg›lar nedeniyle

siyasette uzlaflmay›, fedakarl›¤› ve fazileti  savunan

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yap›c› ve yol gösterici

muhalefetinin h›zla kaosa yönelmifl olan bu süreci

durdurmaya yetmedi¤ini göstermektedir.

Milleti veya devleti tek bafl›na temsil iddias›yla

ortaya ç›kan mihraklar›n ülkemizi getirdikleri bu

noktada ve üstelik milli gelece¤imiz aç›s›ndan birlik
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ve beraberli¤e acilen ve en çok ihtiyac›m›z oldu¤u

bir dönemde Türkiye’nin böyle bir noktaya gelmifl

olmas› her bak›mdan büyük bir talihsizlik ve basi-

retsizliktir.

Türkiye’nin sorunlar›n› çözmek birinci görevi

ve yükümlülü¤ü olmas› gereken siyaset kurumu,

krizi aflabilecek iyi niyet ve ileri görüflü göstereme-

mifl, demokratik mekanizmalar› harekete geçirecek

olan diyalog imkânlar›n› kullan›lmam›flt›r. T›kanan

siyaset kanallar› ortak akl›n ve ülke sevgisinin reh-

berli¤inde afl›lamam›fl, basit ve ilkel ç›kar hesapla-

r›ndan kurtulamam›flt›r.

Küresel geliflmelerin aleyhimize flekillendi¤i,

Türkiye’nin ayr›flma sanc›lar›n› yaflamaya bafllad›-

¤›, geçmiflte ekilen bölücülük tohumlar›n›n zemin

ve iklim buldu¤u, yabanc›ya aç›k bir ekonomik tah-

ribat›n alabildi¤ine sürdü¤ü ve bunlar›n bir bileflke-

si ve do¤al sonucu olarak milli bekan›n tarihindeki

en önemli tehditlere maruz kald›¤› bu dönemde,
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45

Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Türk milliyetçilerine

ve ülkücülere düflen milli görev ve sorumluluk daha

da artm›flt›r.

Karfl›m›zdaki tablo, bütün parti mensuplar›m›-

za, vatan, bayrak, millet ve Cumhuriyet ortak pay-

das›ndaki duruflumuza ilave olarak yeni ve önemli

toplumsal bir misyon yüklemekte, art›k vazgeçil-

mez bir denge unsuru olan Milliyetçi Hareket’ten

beklentileri art›rm›fl görünmektedir.

• Milliyetçi Hareket’e gönül vermifl muhterem

vatandafllar›m ve yönetici dava arkadafllar›m, milli-

yetçi siyasetimizin flerefli geçmiflinde oldu¤u gibi,

Türkiye’mizin ve Türk milletinin güvencesi olmay›

sürdüreceklerdir.

• Çat›flmalar›n buland›rd›¤› puslu ortam›n da-

¤›lmas› için, ayr›flmalardan uzak duracaklar, yapay

farkl›l›klar› körüklemekten ›srarla kaç›nacaklard›r.

• Asgari milli müflterekler üzerinden yap›c›,

birlefltirici, bütünlefltirici olacaklar, düflünce, tutum
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ve davran›fllar›yla bu samimi duygular›n› topluma

aktaracaklard›r.

• Bugünkü kargaflan›n nedenlerini vatandafl›-

m›za anlatacaklar, inanç istismar›n›n gerçekleri giz-

lemesine f›rsat vermeyerek, iyi niyetli ve çözüm

üreten yaklafl›m›m›z› mutlaka tan›tacaklard›r.

• Gerilim ve çat›flma ortamlar›ndan uzak du-

racaklar, milli heyecanlar›m›z›n tahrikine, samimi

inançlar›m›z›n istismar›na aç›k ortamlarda sükûnet-

lerini ve vakur durufllar›n›m muhafaza edeceklerdir.

• Kamplaflma, kutuplaflmalar›n asla taraf› ve

nedeni olmayacaklar, mensuplar›m›z› yaflanmas›

muhtemel çat›flmalardan uzak tutacaklard›r.

Bu aflamadan sonra baflta iktidar partisi olmak

üzere, a¤›r bedeller ödeyerek kazand›¤›m›z cumhu-

riyetimizi ve demokrasimizi karanl›k tuzak ve gelifl-

melerden korumak her vatanseverin önceli¤i ve so-

rumlulu¤u olmal›d›r.
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Bu konuda, ad›na ne denirse denilsin, ister rö-
vanfl veya düello, ister hesaplaflma veya k›l›çlar›
çekme, ister vuruflarak çekilme veya güç odaklar›-
n›n mücadelesi; krizin baflrol oyuncular›n›n oyna-
d›klar› senaryoyu b›rak›p yak›n zamanlarda yapt›¤›-
m›z ciddi ve gerçekçi önerileri bir kez daha gözden
geçirmelerini önemle diliyor ve umuyoruz.

Milliyetçi Hareket Partililer, hiçbir flekilde mille-
tin ve devletin ayr›flmas›na, Cumhuriyetimizin h›r-
palanmas›na, demokrasimizin yara almas›na seyir-
ci kalmayacak, bu yüksek hassasiyetimiz flartlar ne
kadar a¤›r olursa olsun sars›lmaz bir kararl›l›kla sür-
dürülecektir. 
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