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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, 22 Tem-
muz 2007 23. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi sonucu hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.

22 /07/2007

Ankara
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milliyetçi hareket partisi

22 Temmuz 2007 seçimlerinin kesin olmayan

sonuçlar› büyük ölçüde ortaya ç›km›flt›r.

Baz› münferit olaylar d›fl›nda seçimlerin huzur,

emniyet ve demokratik bir rekabet ortam›nda ger-
çeklefltirilmesi sevindiricidir.

Baflta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere bu or-
tam›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen bütün kamu

görevlilerine flükranlar›m›z› sunuyoruz. 

Türk milleti bu seçimlerde Adalet ve Kalk›nma

Partisi’ne ikinci kez tek bafl›na iktidar imkân› ver-
mifltir.

Aziz milletimizin bu iradesine sayg› duymak ge-
rekir.
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milliyetçi hareket partisi

Seçim sonuçlar›n›n bu flekilde ortaya ç›kmas›n-
da etkili olan unsurlar›n, siyaset kurumumuz ve

alanlar›nda ihtisas sahibi uzmanlar taraf›ndan çok

yönlü bir tahlil ve de¤erlendirmesinin yap›lmas›, de-
mokrasimizin gelece¤i aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, AKP’nin iktidarda

bulundu¤u 1707 günlük süre içinde her alanda

yapt›¤› derin tahribat karfl›s›nda, bunu gidermek ve

Türkiye’yi aya¤a kald›rmak için tek bafl›na iktidar

hedefi do¤rultusunda faaliyet göstermifltir.

Ancak, aziz milletimiz bizlere muhalefet görevi

yüklemifltir.

23. Dönem TBMM’nin yeni siyasi yap›s› içinde

MHP’ye önemli görevler düfltü¤ü anlafl›lmaktad›r.

Milliyetçi Hareket, bunu üstün bir görev ve so-
rumluluk anlay›fl› içinde hakk›yla yerine getirmeye

çal›flacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra da aziz

milletimizin emrinde ve hizmetinde olacakt›r.
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milliyetçi hareket partisi

22 Temmuz seçimlerinin ve sonuçlar›n›n Türk
milletine hay›rl› ve u¤urlu olmas›n› temenni ediyo-
rum.

Seçim süreci boyunca fedakârca çal›flan bütün
teflkilat mensuplar›ma, aday arkadafllar›ma ve ülkü-
cü camiaya flükranlar›m› sunuyorum.
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milliyetçi hareket partisi

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yöne-
tim Kurulu üyeleri ile 23. Dönem milletvekil-
lerinin kat›l›m›yla 28 Temmuz 2007 günü
yap›lan toplant› sonras› yap›lan bas›n aç›kla-
mas›.

28 /07/2007

Ankara
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milliyetçi hareket partisi

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 22
Temmuz 2007 seçimlerinde TBMM’ne giren mil-
letvekillerinin kat›l›m›yla yap›lan de¤erlendirme
toplant›s›nda seçim sonuçlar› gözden geçirilmifl ve
önümüzdeki dönem siyasi gündemi ele al›nm›flt›r.

Ortak toplant›da 22 Temmuz 2007 seçimleri
sonuçlar›n›n tüm yönleriyle kapsaml› bir tahlilinin
yap›lmas› ve ortaya ç›kacak verilerin MHP’nin ge-
lecekteki faaliyetlerinde gere¤ince göz önünde bu-
lundurulmas› ortak görüfl olarak belirmifltir.

Ayr›ca, 23. Dönem TBMM çal›flanlar›nda
MHP grubunun seviyeli, ilkeli, yap›c›, sorumlu ve
etkili bir muhalefet anlay›fl› sergilemesi için izlene-
cek yaklafl›m ele al›nm›flt›r.
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milliyetçi hareket partisi

Toplant›da Cumhurbaflkanl›¤› seçim süreci ve
MHP’nin benimseyece¤i tutum da de¤erlendiril-
mifltir.

Bu çerçevede, son dönemde istismar edilerek
bir ç›kmaza sürüklenen bu sürecin, mevcut gerçek-
ler dikkate al›narak, gerginlikleri ve kriz ortam›n›
bertaraf edecek bir flekilde sonuçland›r›lmas› gere-
¤i üzerinde görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri bu anla-
y›fla uygun olarak Cumhurbaflkanl›¤› seçimi turla-
r›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru-
lu’nda haz›r bulunacakt›r.

Cumhurbaflkanl›¤› seçim sürecinde Meclis ço-
¤unlu¤unu elinde bulunduran AKP’nin adaylar ko-
nusundaki tavr› dikkatle de¤erlendirilecek ve
MHP’nin bu konuda izleyece¤i yaklafl›m geliflmeler
›fl›¤›nda belirlenecektir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflkan›
Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, 21 Ekim 2007
tarihinde yap›lacak olan Cumhurbaflkanl›¤›
referandum süreci hakk›nda yapt›¤› yaz›l› ba-
s›n aç›klamas›.

04 /10/2007

Ankara
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milliyetçi hareket partisi

31 May›s 2007 tarihinde kabul edilen 5678
say›l› “Türkiye Cumhuriyeti Anayasan›n Baz› Mad-
delerinde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanun”
16 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede “halk
oyuna sunulmak” üzere yay›nlanm›flt›r.

An›lan kanun, Cumhurbaflkan›’n›n halk tara-
f›ndan seçilmesi, seçim yöntemi, görev süresinin 5
y›l olmas› ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimle-
rinin 4 y›lda bir yap›lmas› gibi Anayasa de¤ifliklik-
lerini içermektedir.

21 Ekim 2007 tarihinde yap›lacak halk oyla-
mas›na sadece onyedi gün kalm›flt›r. Bu süreç Yük-
sek Seçim Kurulu’nun belirledi¤i esaslara uygun
olarak bafllam›flt›r.
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milliyetçi hareket partisi

Türk halk› bu konuda elbette hür vicdan›yla bir
karar verecektir.

Ancak, Anayasa de¤iflikliklerinin halk oylama-
s›nda kabulü halinde baz› konularda çok ciddi hu-
kuki belirsizlikler ortaya ç›kaca¤› görülmektedir.

22 Temmuz 2007 seçim süreci öncesi Cum-
hurbaflkanl›¤› seçimi konusunda yaflanan gerginlik
flartlar›nda alelacele Meclis’ten geçirilen bu Anaya-
sa de¤iflikli¤inin Türkiye’yi yeni bir tart›flma orta-
m›na sokaca¤› flimdi bütün ç›plakl›¤›yla görülmek-
tedir.

Halkoylamas›na sunulan kanunun 19. geçici
maddesi 11. Cumhurbaflkan›’n›n halk taraf›ndan
seçilmesini öngörmekte ve bunun takvimini belirle-
mektedir.

Buna göre kanunun halkoylamas›nda kabul
edilip yürürlü¤e girmesi halinde, halkoylamas› so-
nuçlar›n›n Resmi Gazete’de yay›nlanmas›n› takip
eden k›rk›nc› günden sonraki ilk Pazar günü, 11.
Cumhurbaflkan›’n›n seçimine iliflkin ilk tur oylama
yap›lmas› durumu ortaya ç›kacakt›r.
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milliyetçi hareket partisi

Bu konu bir süredir kamuoyunda tart›fl›lmakta
ve ortaya konulan farkl› hukuki görüfl ve yorumlar,
Cumhurbaflkanl›¤› konusunun yeni bir gerginlik
unsuru olarak siyasi gündemimize yeniden girece-
¤ini göstermektedir.

Türkiye’yi bu konuda yeni bir hukuki meflruiyet
tart›flmalar› ve bunun davet edece¤i bir kamplaflma
süreci beklemektedir.

Mevcut Anayasa hükümleri uyar›nca TBMM
taraf›ndan daha önce seçilmifl olan 11. Cumhur-
baflkan›’n›n durumu, görev süresi gibi hukuki belir-
sizlikler konusunda karar verecek makam Yüksek
Seçim Kurulu’dur.

Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda alaca¤›
karar hukuki ve siyasi tart›flmalar› sona erdirmeye-
cektir.

Bu bak›mdan Türkiye’nin yeni bir gerginlik ve
çekiflmelere sürüklenmesini önlemek ve do¤acak
hukuki kaos ortam›n› bertaraf etmek için Türkiye
Büyük Millet Meclisi bu konuyu acilen ele almal›d›r.
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milliyetçi hareket partisi

Türkiye’nin sosyal dokusu, etnik temelde ayr›fl-
ma sürecinin derinlefltirilmesi için sürdürülen tah-
rikler ve cepheleflme olgusunun Türk toplumunda
yaratt›¤› tahribat, bu konunun siyaset kurumu tara-
f›ndan herkesin kabul edece¤i bir sonuca ulaflt›r›l-
mas›n› acil bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›kar-
m›flt›r.

Bu durum karfl›s›nda Milliyetçi Hareket Partisi
bu sorunun afl›lmas› için flu hareket tarzlar›n› baflta
AKP olmak üzere siyasi partilerin de¤erlendirmesi-
ne sunmak istemektedir.

31 May›s 2007 tarihli ve 5678 say›l› “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De-
¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanun” halkoylama-
s›yla yürürlü¤e girmeden önce, geri al›nmas› önü-
müzdeki birinci imkând›r.

Bunun için söz konusu Anayasa de¤iflikli¤inin
ayn› yöntemle geri al›nmas›, di¤er bir ifadeyle Ana-
yasa de¤iflikli¤i hakk›nda Anayasam›z›n arad›¤› ni-
telikli ço¤unlukla ve usullerle bunun ortadan kald›-
r›lmas›n›n TBMM taraf›ndan kabulü gerekecektir.
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milliyetçi hareket partisi

AKP hükümeti ve di¤er partilerin bunu en uy-
gun ç›k›fl yolu olarak görmeleri halinde, Milliyetçi
Hareket Partisi bu konuda gereken katk›y› sa¤laya-
cakt›r.

Bu durumda, Cumhurbaflkan›’n›n seçimi yön-
temi, görev süresi ve 5678 say›l› kanunda öngörü-
len di¤er de¤ifliklikler, siyasi iktidar›n gündeme ge-
tirmeyi düflündü¤ü Anayasa’n›n yenilenmesi süre-
cinde ele al›nabilecektir.

Bu yöntemin halkoylamas› sürecinin bafllam›fl
olmas› nedeniyle baz› hukuki sorunlara yol açaca¤›
düflünülüyorsa veya siyasi partilerce farkl› nedenler-
le benimsenmiyorsa, önümüzdeki ikinci yol, 5678
say›l› kanun halkoylamas›yla yürürlü¤e girmeden
önce 6. maddesinde de¤ifliklik yap›larak geçici 18
ve 19. maddelerin metinden ç›kar›lmas›d›r.

An›lan kanun, halkoylamas› sonuçlar›n›n Res-
mi Gazete’de yay›mlanmas›ndan sonra yürürlü¤e
girecektir. Bu bak›mdan, henüz yürürlü¤e girme-
mifl bu kanunun 6. maddesinde de¤ifliklik yap›lma-
s› önünde hukuki bir engel bulunmamaktad›r.
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milliyetçi hareket partisi

Her iki yöntemin hayata geçirilmesi için önü-
müzde çok k›sa bir süre bulunmaktad›r.

Bu konudaki kanun de¤iflikli¤inin, Anayasa de-
¤iflikli¤i için öngörülen usullerle 21 Ekim 2007 ta-
rihinden önce sonuçland›r›l›p Resmi Gazete’de ya-
y›nlanmas› Anayasal bir zorunluluktur.

TBMM’nin bunun için gerekirse hafta sonu da-
hil çal›flmas› mümkündür.

Milliyetçi Hareket Partisi, siyaset kurumunun
öncelikli görev ve sorumlulu¤unun, Türkiye’yi yeni
bir hukuki ve siyasi tart›flma ve çat›flma ortam›na
sürüklememek oldu¤una samimiyetle inanmaktad›r.

Bu düflüncelerle baflta AKP olmak üzere Mec-
lis’te temsil edilen siyasi partileri bu görev ve so-
rumluluklar›n›n gere¤ini süratle yerine getirmeye
davet etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu yöndeki çabalara
Türkiye Büyük Millet Meclisinde tam destek ver-
meye haz›rd›r.
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milliyetçi hareket partisi

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflkan›
Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, fi›rnak’ta mey-
dana gelen terör sald›r›s› hakk›nda yapt›¤›
yaz›l› bas›n aç›klamas›.

07 /10/2007

Ankara
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milliyetçi hareket partisi

Devletimizin ba¤›ms›zl›¤›, aziz milletimizin birli-
¤i u¤runa kahramanca görev yapan Türk Silahl›
Kuvvetleri mensuplar›ndan 13 vatan evlad›m›z›n
bölücü teröristlerce flehit edilmesini derin bir üzün-
tüyle ö¤renmifl bulunmaktay›m. 

Bu menfur sald›r›dan sonra öncelikli beklenti-
miz, teröristler ile iflbirlikçilerinin bir an önce ele
geçirilmesi ve muhtemel yeni terör sald›r›lar› için
gerekli tedbirlerin hükümet taraf›ndan acilen al›n-
mas›d›r.

Gerek duyulmas› halinde, yap›lacak s›cak taki-
bin s›n›r ötesini de kapsayacak flekilde ve izin al-
maks›z›n icra edilmesi art›k meflru hale gelmifl bu-
lunmaktad›r. Hiçbir ortakl›k veya iflbirli¤i mazereti
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milliyetçi hareket partisi

bir tek vatan evlad›n›n hayat›ndan daha k›ymetli
say›lamaz.  

Uzun bir süredir ülkemizi tehdit eden terör ör-
gütünün bu son eylemi Türk milletinin sabr›n› tafl›r-
ma noktas›na getirmifltir. Siyasal tart›flmalar›n yo-
¤unluk kazand›¤› bu zamanda, terörle mücadele ar-
t›k en önemli gündem maddesi olmal›d›r.

Bugüne kadar yapt›¤› yanl›fllarla bölücü heves-
lerin cesaret ve ilham kayna¤› olan hükümet, yal-
n›zca terör eylemlerinin de¤il, siyasallaflma çabala-
r›n›n da birinci derecede sorumlusudur.

Aziz milletimiz hükümetten bölücülük ve terör-
le mücadelede etkin, kararl› ve kal›c› bir icraat bek-
lemektedir. Bu icraat›n gecikmesi halinde kapat›l-
mas› mümkün olmayan derin yaralar›n aç›laca¤›,
milli birlik ve bütünlü¤ümüzün zedelenece¤i çok
tehlikeli yeni bir sürece girildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu elim hadiseyi nefret ve fliddetle k›n›yor, aziz
flehitlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet, ailelerine,
aziz milletimize ve silah arkadafllar›na sab›r ve bafl-
sa¤l›¤› diliyorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-

n› Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, Hakkari’de-

ki hain sald›r›lar hakk›nda yapt›¤› yaz›l› ba-

s›n aç›klamas›.

21 /10/2007

Ankara
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milliyetçi hareket partisi

Hakkari’de komando taburumuza PKK terö-
ristlerince yap›lan alçak sald›r› sonras› 12 kahra-
man evlad›m›z›n flehit olmas› tüm Türkiye’yi derin-
den sarsm›fl ve büyük bir üzüntüye bo¤mufltur.

Bölgeden gelen haberler flehit ve yaral› say›s›-
n›n artmakta oldu¤unu göstermektedir. Baz› asker-
lerimizin ak›betleri hakk›nda da çeliflkili bilgiler gel-
mektedir.

Türk milletinin bafl› sa¤olsun.

Aziz flehitlerimize Yüce Tanr›’dan rahmet, ya-
k›nlar›na sab›r ve metanet niyaz ediyorum.

Yaral› askerlerimize de acil flifalar diliyorum.
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milliyetçi hareket partisi

Türkiye tarihi bir kavflak noktas›nda, hayati bir

yol ayr›m›ndad›r.

Karfl›m›zdaki sorunun ad›n› do¤ru koymak za-
man› çoktan gelmifltir:

Türkiye topyekün bir sald›r› alt›ndad›r. ‹ç ve d›fl

kaynakl› bölücü terör Türkiye Cumhuriyeti devleti-
ne ve güvenlik güçlerimize savafl ilan etmifltir.

Bu savafl›n gere¤ini hiç vakit geçirmeden ve

bütün icaplar›yla yerine getirmek art›k AKP hükü-
meti için kaçamayaca¤› tarihi bir vebaldir.

Türkiye Büyük Millet Meclis’i bu konuda gerek-
li yetkiyi hükümete vermifltir.

Tezkere sonras› bu yetkinin al›nmas›n›n fiiliyat-
ta kullan›laca¤› anlam›na gelmeyece¤ini söyleyerek

Barzani’ye ve dolayl› olarak terör unsurlar›na temi-
nat vermek için seferber olan, Beyaz Saray rande-
vular›yla ABD’nin izni ve icazeti peflinde koflan

Baflbakan art›k görev ve sorumluluklar›n› idrak et-
melidir.
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milliyetçi hareket partisi

Mevcut flartlarda yurtiçinde ve s›n›r ötesinde
genifl çapl› bir askeri harekat art›k kaç›n›lmaz hale
gelmifltir. Bunun Baflbakan’›n ABD seyahati gibi
göstermelik vadeleri beklemeye art›k tahammülü
yoktur.

Bunun yan› s›ra teröre karfl› etkili bir mücade-
le verilebilmesi için güvenlik güçlerimizin k›s›tlanan
yetkilerinin yol açt›¤› sak›ncalar süratle giderilmeli,
hükümet ola¤anüstü hal ilan› dahil gerekli düzenle-
meleri derhal Meclis’e getirmelidir.

‹çine girdi¤imiz bu çok hassas dönemde herkes
ve her kesim art›k akl›n› bafl›na toplamal› ve Avru-
pa Birli¤i kazan›mlar›ndan geriye gidifl olamaz, gü-
venlik ile özgürlük dengesi gibi söylemlerle bölücü-
lerin de¤irmenine su tafl›maktan ve PKK’n›n amaç-
lar›na hizmet etmekten vazgeçmelidir.

Türk milleti ayaktad›r. Baflbakan Erdo¤an ve
Hükümetinin terörle mücadeledeki aczi ve ataleti-
nin sürmesi halinde, kaç›n›lmaz olan milli öfke se-
linin önünde kimse duramayacakt›r.
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milliyetçi hareket partisi

Büyük Türk milletinin bütün fertlerine, Milliyet-
çi Hareket mensuplar›na ve bütün ülküdafllar›ma
sa¤duyulu olmalar›, so¤ukkanl›l›klar›n› korumalar›,
tahriklere kap›lmamalar› ve k›flk›rt›c›lara alet olma-
malar› ça¤r›s›nda bulunuyorum.

AKP hükümetinin bu konuda gecikmifl somut
ad›mlar› nihayet atma iradesini göstermesi halinde,
Milliyetçi Hareket’in tüm gücüyle bunun arkas›nda
olaca¤›n› ve destekleyece¤ini buradan belirtmek is-
tiyorum. 
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, son terör
sald›r›lar› karfl›s›nda hükümetin tutumu ve
terörle mücadele konusunda izlenmesi ge-
reken strateji hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.

22 /10/2007

Ankara
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milliyetçi hareket partisi

Türk milleti son günlerde yo¤unluk kazanan
hain sald›r›lar karfl›s›nda çok derin bir üzüntü ve
hakl› bir infial içindedir. 

Say›n Baflbakan’›n ve AKP yetkililerinin son
beyanlar› bu konudaki anayasal görev ve sorumlu-
luklar›n›n tam anlam›yla idraki içinde olmad›klar›n›
maalesef ortaya koymaktad›r.

Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadele ko-
nusunda izlenmesi uygun olacak stratejiye iliflkin
samimi görüfl ve düflüncelerini uzunca bir süreden
beri hükümetin dikkatine sunmakta ve kamuoyuy-
la paylaflmaktad›r. 

Türkiye’nin karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunun
niteli¤i ve al›nmas› gereken tedbirler hakk›ndaki
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görüfl ve düflüncelerimiz Say›n Cumhurbaflkan›’n›n
daveti üzerine bugün yap›lan görüflmede kendileri-
ne de sunulmufltur.

Çankaya köflkündeki görüflmede taraf›m›zdan
flu hususlar dile getirilmifltir.

“Kanl› terör ve etnik bölücülük Türkiye’nin en
önemli ve birinci öncelikli sorunudur. Giderek t›r-
manan terör tehdidi Türkiye’ye karfl› topyekün bir
savafl ilan› boyutlar›na ulaflm›flt›r.

Özellikle son bir ay içinde h›z kazanan hain sal-
d›r›larda verilen flehitler Türk milletinin art›k sabr›-
n› tafl›rm›flt›r.

Uzaktan kumandal› bombalar ve may›nlarla
gerçeklefltirilen terör eylemleri, son dönemde, s›n›r
karakollar›na a¤›r silahlarla, sivil halk›n toplu katli-
am›na ve arazideki nizami askeri birliklerimizi he-
def alan taarruzlara dönüflmüfltür.

Hakkari’de önceki gün gerçeklefltirilen hain
sald›r›da komando taburumuzun do¤rudan hedef
al›nmas›, terör örgütünün kazand›¤› cüret ve cesa-
retin geldi¤i boyutlar› ac› biçimde göstermifltir.
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Bu alçak sald›r›lar›n Kuzey Irak kaynakl› oldu¤u
aç›kt›r.

Terör örgütünü yöneten kadrolar Kuzey
Irak’tad›r.

Bu bölge Türkiye’ye yönelik sald›r›lar›n harekat
ve lojistik merkezi, geri cephesi haline gelmifltir.

Terör unsurlar› Kandil Da¤›’ndan inmifl, tüm
bölgede mevzilenmifltir.

Bunlar› koruyan Barzani ve silahl› peflmerge
gruplar›d›r.

Bu gruplar›n PKK’ya sa¤lad›¤› destek Türki-
ye’ye husumet ilan› boyutlar›n› aflm›flt›r. Barzani ve
peflmergeleri Türkiye’nin maruz kald›¤› terör sald›-
r›lar›ndan do¤rudan sorumludur.

Türkiye bu sald›r›lara etkili bir müdahalede bu-
lunmak ve PKK’y› Kuzey Irak’tan tasfiye etmek zo-
rundad›r.

Art›k söz de¤il, somut eylem zaman›d›r.
Bu mücadelenin hem Türkiye’nin içinde, hem

de Kuzey Irak’ta yürütülmesi art›k kaç›n›lmazd›r.
S›n›rötesi harekâtla s›n›rl› bir askeri müdahale-

nin de yetersiz kalabilece¤i görülmektedir.

39



12

milliyetçi hareket partisi

PKK’n›n Kuzey Irak’tan tam anlam›yla tasfiye-
si için bölgede geçici bir süre için Türk askeri mev-
cudiyetine ihtiyaç duyulabilece¤i anlafl›lmaktad›r.

Bunun gereklerini askeri makamlar›m›z belirle-
yecektir.

TBMM, hükümete bu konuda yetki vermifltir.
fiimdi siyasi sorumluluk bütünüyle hükümettedir.

Türk milleti son alçak sald›r›lar karfl›s›nda gös-
terdi¤i vakur tepki ile, TBMM’nin yan› s›ra Türk
milletinin de bu tezkerenin arkas›nda oldu¤unu or-
taya koymufltur.

Bu yetki suland›r›lmamal›, zamana yay›larak içi
boflalt›lmamal›d›r.

TBMM’nin asker gönderme izninin beklenen
cayd›r›c›l›¤› icra edebilmesi için bir husus büyük
önem tafl›maktad›r; bu da bunun arkas›ndaki siyasi
irade ve kararl›l›¤›n aç›k ve net olmas›, flaibe tafl›-
mamas›d›r.

Tezkere öncesi ve sonras› Say›n Baflbakan’›n
ve hükümet yetkililerinin beyanlar› bu aç›dan büyük
bir talihsizlik ve sorumsuzluk olmufltur.
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Meclis yetkisinin inand›r›c›l›¤› ve cayd›r›c›l›¤›
bizzat bu izni isteyen hükümet taraf›ndan s›f›rlan-
m›flt›r.

Say›n Baflbakan, tezkere ile Meclis’ten al›nan
yetkinin mutlaka kullan›lmas› gerekmedi¤ini söyle-
yerek, terör unsurlar›na bir nevi teminat vermifl ve
cüret kazanmalar›na yol açm›flt›r.

Habur kap›s›n›n kapat›lmas›n›n söz konusu ol-
mad›¤›n› aç›klayan ilgili bakan, ayn› flekilde hüküme-
tin kararl›l›¤›na gölge düflmesine sebep olmufltur. 

Hükümet ilk önce kendisine çeki düzen verme-
li ve sorumlulu¤unun idraki içinde hareket etmelidir.

Türkiye’nin karfl›s›ndaki terör sorununun bo-
yutlar›, bu konuda milli bir seferberlik bafllat›lmas›-
n› gerekli k›lmaktad›r.

Bu konu partiler üstü bir anlay›flla, milli bir be-
ka meselesi olarak ele al›nmal›d›r.

Terörle mücadelenin parti hesaplar›n›n üstün-
de tutulmas› hepimizin milli görevidir.

Bu konuda herkes görev ve sorumlulu¤unun bi-
linci içinde olmal› ve bunun gereklerini bütün icap-
lar›yla yerine getirmelidir.
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Burada en büyük sorumluluk tabiat›yla hükü-
mettedir.

Hükümet terörle mücadele konusundaki aczini
ve ataletini art›k aflmak zorundad›r.

Terör siyasi istismar arac› olarak görülmemeli
ve kullan›lmamal›d›r. Ancak, hükümete Anayasal
görev ve sorumlulu¤unun hat›rlat›lmas› ve hareke-
te geçmesini sa¤lamaya yönelik samimi ikazlar da,
siyasi istismar olarak peflinen karalanmamal›d›r.

Birlik ve beraberli¤in önemi aç›kt›r. Ancak, zaaf-
ta birlik düflünülemeyecektir. Terörle mücadele için
gerekli olan, aczde ve atalette beraberlik de¤ildir.

Bugün gelinen noktada izlenmesi gereken stra-
tejinin unsurlar› ve al›nacak tedbirlerin niteli¤i hak-
k›ndaki görüfllerimiz flunlard›r:

1- Türkiye’nin milli birli¤ine ve toprak bütünlü-
¤üne yönelik bölücü teröre karfl› hem tüm ülke sat-
h›nda hem de s›n›rötesinde etkili ve amans›z bir
mücadele verilmesi için AKP hükümeti siyasi irade
ve kararl›l›¤›n› somut olarak ortaya koymal›d›r.

2- Türk silahl› kuvvetleri ve güvenlik güçlerimiz
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k›s›tlanm›fl yetkilerle teröre karfl› mücadele etmek
durumunda b›rak›lm›flt›r.

- Bu konu bizzat Genel Kurmay Baflkan› tara-
f›ndan kamuoyu önünde dile getirilmifltir.

- Türkiye’nin güvenli¤i her mülahazan›n üstün-
de tutulmal›d›r. Terörle mücadele “güvenlik-özgür-
lük dengesi” içine s›k›flt›r›lacak bir konu de¤ildir.

- Bu bak›mdan hükümet güvenlik güçlerimizin
terörle mücadele için ihtiyaç duyduklar› yetkileri
vermek için gerekli yasal düzenlemeleri süratle
Meclis’e getirmelidir. MHP, buna tam destek vere-
cektir.

3- Türkiye Kuzey Irak’a karfl› efl zamanl› aske-
ri güç kullan›m›n› ve zorlay›c› yapt›r›mlar uygula-
mas›n› öngören bir stratejiyi derhal uygulamaya
koymal›d›r.

- Bunun için terörü himaye eden Barzani ve
peflmerge gruplar›n›n bu düflmanca hareketinin sa-
vafl sebebi oldu¤u Irak yönetimine bir ültimatomla
bildirilmelidir.

- Bu konu ABD’ye de ayn› çerçevede iletilme-
lidir.
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- Türkiye ABD’den hakl› olarak bekledi¤i anla-
y›fl› ve deste¤i görmezse, ‹ncirlik ve Habur üzerin-
den lojistik destek konular›n› gündeme getirece¤ini
Washington’a söylemekten çekinmemelidir.

- Bunun için de Say›n Baflbakan’›n 5 Kas›m
2007 tarihinde ABD’ye yapaca¤› ziyaret beklen-
memelidir.

4- Kuzey Irak’a yap›lmas› gerekli olacak askeri
müdahalede, PKK unsurlar›n›n yan› s›ra bunlar› ko-
ruyan silahl› kürt gruplar›n›n da hedef al›naca¤›
aç›klanmal›d›r.

5- Zorlay›c› tedbirlerin icras› çerçevesinde flu
tedbirler derhal uygulamaya konulmal›d›r.

- Kuzey Irak’taki Türk vatandafllar›n›n bölgeyi
terk etmeleri için güvenlik duyurusu yap›lmal›d›r.

- Habur s›n›r kap›s› Genel Kurmay Baflkanl›-
¤›’n›n kontrolüne verilmelidir. Habur’dan geçifller
durdurulmal›d›r.

- Irak’a mücavir Türk hava sahas›, tehlikeli sa-
ha olarak ilan edilip uluslararas› uçufllara kapat›l-
mal›d›r.
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- Kuzey Irak’a Türkiye üzerinden lojistik destek
bütün unsurlar›yla durdurulmal›d›r.

- Barzani’nin ve PKK’y› destekleyen ifladamla-
r›n›n Türkiye’deki ifl ba¤lant›lar›na karfl› zecri ted-
birler süratle hayata geçirilmelidir.

6- Hükümet, terörle mücadelenin gere¤i ola-
rak, bölgede ola¤anüstü hal uygulamas› için gerek-
li düzenlemeleri kararlaflt›rmal› ve Meclis’e sunma-
l›d›r.

7- Bunun yan› s›ra, terörle mücadele konusu-
nun bütün yönleriyle ele al›nmas› amac›yla TBMM
bünyesinde bir “araflt›rma komisyonu” kurulmas›
için Meclis zemininde bir mutabakat sa¤lanmas›
konusunda hükümet bir giriflim bafllatmal›d›r.

- Bu çerçevede, Barzani’nin ve PKK’y› destek-
leyen kesimlerin Türkiye’deki bütün uzant›lar›, yan-
dafl ve destekçileri ortaya ç›kar›lmal›d›r. Buna
TBMM çat›s› alt›nda olanlar da dahil olmal›d›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin baflörtüsü soru-
nunun çözümü konusunda yapt›klar› yapt›-
¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

17 /01/2008

Ankara
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Say›n Baflbakan’›n milli konular› yabanc› ülke-
lerde dile getirme huyu depreflmifl ve ‹spanya’da
yabanc› bir ajans›n kahvalt›s›nda Türkiye’yi ve Tür-
kiye’deki hukuki ve siyasi uygulamalar› elefltiren bir
konuflma yapm›flt›r.

Befl y›l› aflan bir süredir ve iki dönem olmak
üzere hükümet eden Adalet ve Kalk›nma Partisi-
nin, TBMM’de kahir ekseriyetle siyasal güce sahip
oldu¤unu unutmufl görünen baflbakan, baflörtüsü
konusunda tutarl›l›k ve samimiyet aç›s›ndan ciddi
endifleleri davet eden beyanlarda bulunmufltur.

Gerçekte Say›n Baflbakan’›n ve Partisinin ba-
flörtüsü meselesini çözmek gibi bir niyetinin olma-
d›¤› befl y›ll›k icraat›yla sabittir. T›pk› Cumhurbafl-
kanl›¤› seçimindeki gerginlik, kutuplaflma ve ma¤-
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duriyet oyununu inançlar›m›z›n istismar›nda da kul-
lanmak istenmektedir.

Bu meselede toplumsal uzlaflman›n oda¤› ka-
mu hizmetlerinden yararlanmada eflitlik ilkesinin
korunmas› olmal›d›r. 

Adalet, sa¤l›k ve e¤itim gibi toplumun kollektif
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› devletin asli görevlerin-
dendir. Kamu hizmeti alan vatandafllar›m›z›n bun-
lar›n bir k›sm›ndan yararlan›p bir k›sm›ndan mah-
rum b›rak›lmas› hem vatandafll›k haklar› hem de
inançlar›n yaflanmas› aç›s›ndan do¤ru de¤ildir.

Devletin sundu¤u hizmetlerinden yararlanma-
da eflitsizli¤e yol açmas› nedeniyle Milliyetçi Hare-
ket Partisi baflörtüsü yasa¤› uygulamas›na karfl›d›r. 

Çözümü gerçekten arzulayanlara da teklifini
yapmaktad›r. Milliyetçi Hareket Partisi’nin aç›k ve
net teklifi fludur:

Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyu, mevcut
Anayasa’n›n 10. maddesinin 4. f›kras›nda “devlet
organlar› ve idare makamlar› bütün ifllemlerinde
kanun önünde eflitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundad›r” ifadesine ek olarak bütün ifllem-
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lerinden sonra gelmek üzere “her türlü kamu hiz-
metlerinin sunulmas›nda ve bunlardan yararlan›l-
mas›nda” cümlesine yer vererek çözmeyi öner-
mektedir.  

Önerdi¤imiz Anayasa de¤iflikli¤inin metni fludur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 10. mad-

desinin 4. f›kras›n›n de¤ifltirilmesi hakk›nda kanun
teklifi.

Madde 1: Anayasa’n›n 10. maddesinin 4. f›k-
ras›’n›n “devlet organlar› ve idare makamlar› bütün
ifllemlerinde ve her türlü kamu hizmetinin su-
nulmas›nda ve bu hizmetlerden yararlan›l-
mas›nda kanun önünde eflitlik ilkesine uygun ola-
rak hareket etmek zorundad›r.

Madde 2: Bu kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer, halkoylamas›na sunuldu¤u takdirde tümüyle
oylan›r.

Baflörtüsü konusunda herhangi bir yasaklay›c›
yasal düzenleme bulunmad›¤› bilinmektedir. Bu ko-
nudaki muhalif görüfllerin temel dayana¤› Anayasa
Mahkemesi’nin 1989 y›l›nda ald›¤› bir karard›r. 
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Bu flekilde bir düzenleme öncelikle bir kamu
hizmeti olan Yüksek Ö¤retim hizmetinden yarar-
lanma hakk›n› anayasal eflitlik ilkesi kapsam›na ala-
cakt›r. 

Böyle bir düzenlemeden sonra tart›flma konusu
olan yasal düzenlemelerin anayasaya ayk›r›l›¤› da
laiklik ve eflitlik ilkesi birlikte de¤erlendirilip yorum-
lanaca¤›ndan daha dengeli bir sonuca ulafl›lmas› da
mümkün hale gelecektir. 

Bu nedenle mevcut anayasan›n 10. maddesi-
nin 4. f›kras›na yap›lacak ek bir ifade ile konu hu-
kuki zeminde siyasal ve toplumsal gerginliklere yol
açmadan çözüme kavuflturulmufl olacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin önerdi¤i bu yakla-
fl›m›n kabul görmesi halinde bu konu etraf›nda ki
her türlü tart›flma, cepheleflme ve iktidar partisinin
y›llard›r devam eden istismar› son bulacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu konunun kal›c› ve
kesin çözümü için yeni anayasa haz›rl›klar›n› bekle-
meden TBMM’yi biran önce göreve davet etmek-
tedir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin ekonomideki
son geliflmelere iliflkin yapt›klar› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.

23 /01/2008

Ankara
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Dünya 2008 y›l›na uluslar aras› piyasalarda ya-
flanan çalkant›larla girmifltir. Ders almas›n› bilenler
için bu dalgalanmalar asl›nda bir f›rsatt›r ve umudu-
muz olmamakla beraber temennimiz odur ki Hükü-
met buradan gerekli dersi ç›karacak ve mesnetsiz
övünmeleri bir tarafa b›rakarak al›nmas› gereken
önlemleri alacakt›r. Zira gerek 2007 y›l› yaz ayla-
r›nda gerekse 2008 y›l› bafllar›nda gördü¤ümüz
dalgalanmalar yaklaflmakta olan f›rt›nan›n haberci-
leridir. 

Geçen befl y›l içinde uluslararas› piyasalarda fa-
iz oranlar›n›n düflük seyretmesi, artan sermaye ha-
reketleri ve bu sermayenin finanse etti¤i dünya ge-
nelindeki yüksek büyüme ülkemize de olumlu yan-
s›m›fl ve baz› makro göstergelerde olumlu geliflme-
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ler yaflanm›flt›r. Ancak Hükümetin sürdürülebilirli¤i
tamamen d›fl piyasalarda yaflanacak geliflmelere
ba¤l› olan bu iyileflmeleri kendi baflar›s› zannetme-
si ve ekonomiyi sa¤l›kl› bir zemine oturtmak yerine
suni düzenlemelerle yetinmesi ülkemizi dünyan›n
en riskli ekonomisi noktas›na getirmifltir. Her f›r-
satta bugünü dün ile k›yaslayarak övünen Hükü-
met, dün bizimle ayn› seviyede olan ülkelerin bu-
günkü durumlar›na hiç bakmamakta ve ders alma-
maktad›r. 

1990’l› y›llar ve 2000’li y›llar›n bafllar›nda eko-
nomik kriz yaflayan ülkelerin hemen hepsi ekono-
milerini toparlam›fl, daha önce IMF’den borç alan
bu ülkelerden bir k›sm› borçlar›n› IMF’ye erken
ödemifl ve dün d›fl piyasalardan yüksek miktarlarda
borçlanan bu ülkelerden baz›lar›n›n bugün borç ve-
ren ülkeler haline geldi¤i görülmüfltür. Bu ülkeleri
kredi alan de¤il kredi veren ülke noktas›na tafl›yan
ihracat performanslar› ve verdikleri cari ifllem faz-
lalar›d›r. Endonezya, Malezya, Hong Kong, Singa-
pur, Tayvan, Tayland, Arjantin, Brezilya, fiili, Ve-
nezüella ve M›s›r gibi ülkeler geçmiflte bize benzer
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birçok ekonomik s›k›nt›lar yaflam›fl ama bugün ca-
ri ifllemler fazlas› veren ülkelerden baz›lar›d›r. Tür-
kiye’de ise 2007 y›l›nda cari aç›¤›n GSMH’ye ora-
n›n›n % 7.4 olmas› beklenirken, 2008 y›l›nda söz
konusu oran›n % 7.5’e yükselece¤i tahmin edil-
mektedir. Türkiye uygulad›¤› yüksek faizler ve ver-
di¤i cari aç›k aç›s›ndan geliflmekte olan ülkeler ara-
s›nda durumu en kötü olan ülke konumundad›r. Bu
durum Türkiye’nin olas› ekonomik çalkant›lardan
en fazla etkilenen ülke olaca¤›n› da aç›kça göster-
mektedir.  

ABD emlak piyasalar›nda bafllayan krizin ilk
dalgas› 2007 y›l› yaz aylar›nda ortaya ç›km›fl ve du-
rumu kontrol alt›na almak için dünyan›n önemli
Merkez Bankalar› koordineli bir flekilde piyasalara
likidite sunmaya bafllam›fllard›r. Ancak 2008 y›l›
bafllar›nda gördü¤ümüz yeni dalgalanmalar, yap›-
lan operasyonun kriz riskini ortadan kald›rmay›p
sadece erteledi¤ini ortaya koymufltur. Krizin 2008
y›l› bafllar›nda ortaya ç›kan ikinci dalgas› dünyan›n
birçok ülkesinde borsalar› düflürmüfl ve para piya-
salar›nda tedirginlik artm›flt›r. ABD’de yaflanan kri-
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zin derinleflece¤i, ABD ekonomisinin durgunlu¤a
girece¤i ve hatta girdi¤i fleklindeki de¤erlendirme-
ler piyasalarda daha fazla kabul görmektedir. Kö-
tümser senaryolar›n piyasalar› etkisi alt›na almas›
ile birlikte dünyan›n birçok ülkesinde borsa endeks-
leri düflmüfl, IMKB’deki düflüfl ise y›lbafl›ndan bugü-
ne % 20’ye yaklaflm›flt›r. Geliflmekte olan ülkeler
aç›s›ndan ana endifle kayna¤› ABD ekonomisinin
durgunlu¤a girmesidir. Yat›r›m bankalar› bu y›l bü-
tün dünyada iflaslar›n geçen y›llara göre artaca¤›n›
tahmin ederlerken, hemen herkesin üzerinde uz-
laflt›¤› bir konu da dünyan›n genelinde büyümenin
yavafllayaca¤›d›r. Öte yandan geliflmekte olan ülke-
lere yat›r›m yapan yat›r›mc›lar›n risk alg›lamalar›n-
daki de¤iflme sonucu bu ülkelerden sermaye kaç›fl-
lar›n›n yaflanmas› ihtimali de endifle yaratmaktad›r.
ABD Hükümetinin kriz ortam›na girmemek ya da
bu ortamdan kurtulmak için vergi teflviklerini de
içeren bir önlem paketi haz›rlad›¤› bilinmekle bera-
ber bu paketin temelde geliflmekte olan ülkeleri de-
¤il ABD’yi kurtarma amac›na yönelik oldu¤u unu-
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tulmamal›d›r. Geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan
risk yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir. 

Türkiye aç›s›ndan durum daha da kritiktir. Zira,
Türkiye afl›r› derecede yüksek cari aç›klar veren ve
bu aç›klar› s›cak para ile finanse eden bir ülkedir.
Türkiye’de reel sektörün döviz aç›k pozisyonlar›n›n
50-60 Milyar $ civar›nda oldu¤u tahmin edilmek-
tedir. Hükümetin basiretsizli¤i sebebi ile Türkiye
yeniden sevimsiz bir matematik denklemle karfl›
karfl›yad›r ve b›çak s›rt› bir denge üzerinde ilerle-
mek zorundad›r.    

Yap›lmas› gereken uluslararas› piyasalarda ya-
flanan geliflmeler ve artan risk de¤erlendirmeleri
›fl›¤›nda uygulanan ekonomik politikalar›n yeniden
gözden geçirilmesidir. Türkiye’de vatandafl›n eko-
nomik s›k›nt›lar› zaten katlan›lamaz seviyelere ulafl-
m›flt›r. Sabit gelirliler borçla yaflamaya çal›fl›rlar-
ken, esnaf kepenk kapatmakta, köyünde geçine-
meyen köylünün flehre göçü kesintisiz devam et-
mektedir. Uygulanan yanl›fl politikalar sebebi ile
ekonomimizin önemli bir k›sm› yabanc›lar›n eline
geçmifltir. Yaflanacak yeni bir kriz ekonominin ka-
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lan k›sm› üzerinde de milli sermayenin denetimini
kaybetmesi ile sonuçlanacakt›r. Bugün dahi toplam
14 banka yabanc›lara aittir ve sektörün % 40’›n-
dan fazlas› yabanc› denetimi alt›ndad›r. Borsada ifl-
lem gören hisse senetlerinin % 70’inden fazlas›na
ve hazine iç borçlanma senetlerinin yaklafl›k %
20’sine yine yabanc›lar sahiptir. Sigortac›l›k sektö-
ründe ise yabanc›lar›n pay›n›n % 40’› geçti¤i tah-
min edilmektedir.  

Bu gerçekler ›fl›¤›nda Milliyetçi Hareket Partisi
olarak AKP’yi ekonomimizin yabanc›lar›n deneti-
mine girmesine sebep olan, çal›flan kesimleri ezen,
istihdam yaratmayan, yoksullu¤u, borçlar›, d›fl
aç›klar› ve kriz riskini art›ran ekonomik politikalar-
dan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz. Ekonomide yaflanan
sars›nt›lar› gizleme gayreti ile suni gündemler olufl-
turmak sorunlar› çözmeyip zaman içinde daha da
büyütecektir. Bugün gerçeklerle yüzleflilmez ve ge-
rekli tedbirler al›nmaz ise yar›n çok geç olabilir. 
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin TÜS‹AD’›n ba-
flörtüsü sorunu hakk›ndaki son aç›klamas›-
na iliflkin yapt›klar› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

31 /01/2008

Ankara
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TUS‹AD isimli kuruluflun baflörtüsü sorununun
çözümü için bafllat›lan siyasi süreç hakk›ndaki de-
¤erlendirmelerini içeren 30 Ocak 2008 tarihli
aç›klamas› kendileri bak›m›ndan vicdanlar›n› temiz-
leme telafl› olarak görülmelidir.

Sözkonusu kuruluflun Türkiye’nin milli ç›karla-
r›n› ve milli birli¤ini ilgilendiren konulardaki duruflu
herkesin malumudur.

Son on y›l içinde bu kuruluflun demokratiklefl-
me ve Avrupa Birli¤i normlar› ad›na savundu¤u gö-
rüfller, bu konuda haz›rlad›¤› ve sahip ç›kt›¤› rapor-
larda ifadesini bulmufltur.

Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n›n hakl›l›¤›n›
Türk kamuoyuna anlatmay› kendisine misyon edi-
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nen bu kuruluflun K›br›s, Rum Patrikhanesi’nin sta-
tüsü, Heybeliada papaz okulu, cemaat vak›flar›,
Türk milli kimli¤i, Türkiye’de az›nl›k haklar›, Kürt-
çe e¤itim, ve Türklük de¤erlerine hakaret edilmesi-
nin önünü açacak yasal düzenlemeler konular›nda
nerede durdu¤u kamuoyu sicilinde kay›tl›d›r.

Ayn› kuruluflun AKP’nin son beflbuçuk y›ld›r iz-
ledi¤i ve bugün Türkiye’yi bir batakl›¤a sürükleyen

ekonomik politikalar›n›n en hararetli destekçisi ol-
du¤u; Türkiye’nin bölünme modelleri ve parçalan-
ma reçetelerinin ça¤dafllaflma ad›na misyonerli¤ini

yapt›¤›; Avrupa Birli¤i hayal yolculu¤unda AKP’ye

koltuk de¤ne¤i olmay› içine sindirebildi¤i ve 22

Temmuz seçimlerinden önce, flimdi flikayet etti¤i

sözde ekonomik ve siyasi istikrar›n sürmesi gerek-
çesiyle AKP’yi destekledi¤ini aç›kça ilan ederek ta-
raf oldu¤u da bilinen bir gerçektir.

Bu gerçekler karfl›s›nda, bu kuruluflun “Türki-
ye’nin Atatürk’ün ça¤dafl medeniyet seviyesine

eriflme hedefinin gere¤i olan, bat› normlar›n› esas
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alan demokratikleflme sürecinden” dem vurmas›,
sadece tebessümle karfl›lanabilecektir.

Ülkenin ve milletin bekas›n› flahsi ve kurumsal
ç›kar hesaplar›n›n üstünde ve önünde tutmak erde-
mini gösterebilen herkes için Türkiye’nin ortak
milli ve manevi de¤erleri etraf›nda birleflmek bir va-
tanseverlik borcudur.

Bu alandaki sicili bilinenlerin, bu de¤erlerle ilifl-
kisi sadece cüzdanlar›yla s›n›rl› olanlar›n milliyetçi-
likten, demokrasi üslubu ve sicilinden bahsetmeleri
sapla saman› kar›flt›rmaktan baflka bir anlam ifade
etmeyecektir.

Geçmifllerinin, bugünlerine ve sözlerine kefil
olmas›, kifliler için oldu¤u gibi kurum ve kurulufllar
için de vazgeçilmeyecek bir ahlaki zorunluluk ve
flaflmaz bir ciddiyet ve inand›r›c›l›k terazisidir.

Söz konusu kuruluflun Milliyetçi Hareket’e ve
temsil etti¤i fikriyata karfl› hasmane tutumunun,
kökleri çok derinlere giden uzun bir geçmifli bulun-
maktad›r.
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Milliyetçi Hareket Partisi yat›r›m, üretim ve is-
tihdama katk›s› bulunan sermayeye bugüne kadar
sayg›l› olmufl ve bunu takdir etmifltir.

Ancak, Milliyetçi Hareket’e ve milli de¤erlere
düflmanl›¤› neredeyse varl›k sebebi ve rüflt ispat›
vas›tas› haline getirenler hakk›ndaki kanaatimiz ise
hiç de¤iflmemifltir.

Bu kuruluflun son aç›klamas›nda “TÜS‹AD’›n
bugüne kadar ülke ç›karlar›n› öne ç›karan, laiklik
ve demokrasiyi ayr›lmaz bir bütün olarak gören,
Türkiye’yi ça¤dafllaflma yolundan ay›rmaya çal›-
flanlara karfl› duran tutumunu aç›k sözlülükle ve ka-
rarl›l›kla sürdürdü¤ü” ifade edilmifl ve bundan böy-
le de bu yönde görüfl aç›klamaya devam edilece¤i
belirtilmifltir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu sözler karfl›s›nda,
TÜS‹AD’›n dünü ve bugününün her yönüyle gözler
önüne serilmesinin ve gelecekteki tutumunun da
yak›ndan izlenmesinin önemli ve gerekli oldu¤unu
düflünmektedir.
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TÜS‹AD gerçe¤i kamuoyumuz taraf›ndan an-
cak bu flekilde daha iyi anlafl›lacakt›r. 

Bu konuda bafllat›lan geçmifle ve bugüne ayna
tutma ve gelece¤i izleme çal›flmam›z›n sonuçlar›
aziz milletimizle paylafl›lacakt›r.

TÜS‹AD isimli kuruluflun son aç›klamas›n›n ak-
la getirdi¤i bu hususlar› kamuoyunun takdir ve de-
¤erlendirmelerine sunmak isteriz.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflkan›
Say›n Devlet Bahçeli’nin Kuzey Irak’a kara
harekat› konusunda yapt›klar› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.

22 /02/2008

Ankara
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Türk Silahl› Kuvvetleri’nin 21 fiubat 2008 ak-
flam› bafllayan Kuzey Irak’a kara harekat› Türk mil-
leti için büyük bir gurur ve sevinç kayna¤› olmufltur.

Askeri harekata kat›lan silahl› kuvvetler men-
suplar›m›za Yüce Allah’›n yard›mc› olmas›n› ve ha-
rekat›n en k›sa sürede baflar›yla tamamlanmas›n›

niyaz ediyoruz.

Kuzey Irak’ta yuvalanan kanl› terör örgütü son

befl y›l boyunca Barzani ve peflmergelerin aç›k ve

örtülü himayesinde bu bölgeyi Türkiye’ye karfl› ha-
rekat ve lojistik üssü olarak kullanm›flt›r.

Bu süre içinde Kuzey Irak’a kara unsuru içeren

askeri harekat siyasi gündemde sürekli tart›fl›lm›fl,
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ancak son birkaç ay içindeki s›n›rl› hava harekatla-
r› d›fl›nda bu yönde bir ad›m at›lmam›flt›r.

Bu bak›mdan AKP iktidar› dönemindeki bu ilk
kara harekat›, gecikmifl de olsa önemli bir ad›m
teflkil etmektedir.

Bu konuda yap›lan aç›klamalardan harekat›n
kapsam›, hedefleri ve süresi bak›m›ndan s›n›rl› ola-
ca¤› anlafl›lmaktad›r.

PKK terör örgütünün Kuzey Irak’tan gerçek
anlam›yla tasfiye edilebilmesinin; sözde yönetici
kadrosu baflta olmak üzere militan kadrolar›n›n tes-
lim olmalar›n›n sa¤lanmas›na ya da etkisiz hale ge-
tirilmelerine; terör eylemlerini sürdürme imkân,
kabiliyet ve iradelerinin yok edilmesine ve lojistik
altyap› imkânlar›n›n çökertilmesine ba¤l› oldu¤u
aç›kt›r.

Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetimin terör örgü-
tüne sa¤lad›¤› himaye ve deste¤in de son bulmas›
bu konuda büyük önem tafl›maktad›r.

PKK’n›n bu bölgeden geriye dönüflü olmaya-
cak flekilde sökülüp at›lmas› için genifl çapl› bir as-
keri harekata, Türk Silahl› Kuvvetleri unsurlar›n›n

72



milliyetçi hareket partisi

Kuzey Irak’ta geçici bir süre için konuflland›r›lmas›-
na ve güvenlik bölgesi oluflturulmas›na gerek oldu-
¤u ortadad›r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 Ekim 2007 ta-
rihinde esasen bu amaçla hükümete gerekli yetki
ve izni vermifltir.

Bu gerçekler karfl›s›nda, AKP hükümetinin
PKK’y› tasfiye etme nihai hedefinin gereklerini bü-
tün unsurlar› ve icaplar›yla yerine getirmesi ve ha-
rekat›n askeri ve siyasi amaçlar›n›n buna uygun ola-
rak belirlenmesi Türk milletinin ortak beklentisidir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu yönde at›lacak
ad›mlar› bütünüyle destekleyecektir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin son geliflmeler
hakk›nda yapt›klar› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

05 /03/2008

Ankara
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Milliyetçi Hareket Partisi, milli ve manevi de-
¤erlerimiz ve Türkiye’nin itibar›n›n korunmas› ko-
nular›nda özel hassasiyetleri olan ve bu hüviyeti ile
k›rk y›ld›r siyaset sahnesinde flerefle görev yapan
bir siyasi kurulufltur.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye’nin milli
birli¤ini ve toprak bütünlü¤ünü hedef alan kanl› te-
rörle mücadele konusundaki milli duruflu da aziz
milletimiz taraf›ndan çok iyi bilinmektedir.

Bu amaç ve hedefler do¤rultusunda baflta Tür-
kiye’nin milli güvenli¤ini ilgilendiren konular olmak
üzere iç ve d›fl geliflmeler hakk›nda görüfllerini aç›k-
lamas›, hiç kimseyle tart›flmayaca¤› demokratik bir
hakk›d›r.
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TBMM’nin 17 Ekim 2007 tarihinde verdi¤i
yetkinin amac› Kuzey Irak’tan kaynaklanan terör
tehdidinin bitirilmesidir.

Kanl› terörün yurtiçinde ve yurtd›fl›nda kökü-
nün kaz›nmas› Türk Milleti’nin ortak beklentisidir. 

Bu konuda gerekli siyasi iradeyi göstermek ve
bunun için gereken bütün tedbirleri almaktan so-
rumlu olan hükümettir. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki siya-
si de¤erlendirmelerinin muhatab› ve bu konuda ce-
vap verecek durumda olan da siyasi sorumluluk ta-
fl›yan hükümettir.

Hiç kimse, muhatab› olmad›¤› konularda du-
rumdan vazife ç›karmaya çal›flmamal›d›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bu konudaki görüfl ve
de¤erlendirmelerini bugüne kadar oldu¤u gibi gele-
cekte de aziz milletimizle gerekli gördü¤ü flekilde
paylaflacakt›r. 

Bu konuda ne söylediysek, bugün de bunlar›n
arkas›nda oldu¤umuzu herkesin bilmesinde yarar
bulunmaktad›r.
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Milliyetçi Hareket’in ne dedi¤i iyi okunmal›,
do¤ru anlafl›lmal› ve sa¤l›kl› bir biçimde de¤erlendi-
rilmelidir.

Bu bak›mdan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin
yersiz ve yak›fl›ks›z benzetmelerle yap›lan anonim
ithamlar›n muhatab› olmas› hiçbir flart alt›nda kabul
edilemeyecektir.

Görevi ve konumu ne olursa olsun hiçkimse
Milliyetçi Hareket Partisi’ni hainlerden daha fazla
ülkesine zarar veren bir kurum olarak takdim etme
hakk›n› kendisinde göremeyecektir.

Herkes ve her kurum görev ve sorumlulu¤unun
bilinci içinde olmak, bu s›n›rlar içinde kalmak ve
buna göre hareket etmek durumundad›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflkan›
Say›n Devlet Bahçeli’nin AKP’nin kapat›l-
mas› için aç›lan dava hakk›nda yapt›klar› ya-
z›l› bas›n aç›klamas›.

15 /03/2008

Ankara
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Yarg›tay Baflsavc›s›n›n laikli¤e ayk›r› fiillerin

oda¤› oldu¤u gerekçesiyle açt›¤› kapatma davas›,

bütün yönleriyle tart›fl›lacak çok ciddi bir geliflme

olmufltur.

Siyasi partilerin uymalar› gereken esaslar, par-
tilerin kapat›lma nedenleri ve bu sürecin tabi olaca-
¤› usuller Anayasa’da belirlenmifltir. 

Hukuki süreç bafllat›lm›flt›r. Bu nedenle konu-
nun hukuki yönleri üzerinde bir yorum ve de¤er-
lendirme yapmak do¤ru olmad›¤› gibi, yersiz ve ge-
reksizdir.

Bu aflamada herkesin yapmas› gereken bu sü-
recin sonuçlanmas›n› beklemek ve Anayasa Mah-
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kemesi’ni etkileyecek davran›fllardan özenle kaç›n-
makt›r.

Bununla birlikte bu son geliflmeyi ve sonuçlar›-
n› de¤erlendirirken flu hususlar› herkesin çok iyi
düflünmesi gerekir.

√ Altm›flbefl ayd›r iktidarda olan bir siyasi par-
tinin kapat›lmas› için dava aç›lmas›, hukuki yönleri
bir tarafa b›rak›lsa da, çok vahim siyasi sonuçlar›
olacak bir durumdur.

√ Büyük bir Meclis ço¤unlu¤una dayanarak ik-
tidar olan bir siyasi partinin kapat›lmas› için baflla-
t›lan sürecin siyasi sonuçlar›n›n yapaca¤› tahribat,
bunun hukuki sonuçlar›ndan çok daha önemli ve
öncelikli bir konu olarak görülmelidir.

√ Anayasa Mahkemesi’ndeki dava sürecinin ne
kadar zaman alaca¤›n› bugünden kestirmek müm-
kün de¤ildir.

√ Dava sürecinde iktidar olarak siyasi yetkilile-
rini kullanmay› sürdürecek olan AKP’nin TBMM
ve hükümet düzeyindeki tasarruflar›n›n tümü tart›fl-
mal› ve flaibeli hale gelecektir.
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√ Çok ciddi iç ve d›fl güvenlik sorunlar› ile kar-
fl› karfl›ya olan Türkiye kritik bir dönemden geç-
mektedir. Bu sanc›l› süreçte; terörle mücadele, et-
nik bölücülük, uluslararas› çalkant›lar ve krize dö-
nüflme iflaretleri veren ekonomik ve sosyal sorun-
lar hayati önem tafl›maktad›r.

√  Aç›kça belirtmek isterim ki; böyle bir ortam-
da Yarg›tay Baflsavc›s›n›n bu süreci bafllat›rken bu-
nun siyasi sonuçlar›n› ve yapaca¤› tahribat›n niteli-
¤i ve boyutlar›n› çok daha dikkatli olarak de¤erlen-
dirmifl olmas› gerekirdi.

√ Bu çerçevede, kapatma davas› açmak yerine
laikli¤e ayk›r› fiillerden sorumlu olan parti üyeleri,
yöneticileri ve milletvekilleri hakk›nda bireysel so-
ruflturma süreçleri bafllat›lmas› daha uygun bir yön-
tem olabilirdi. 

√  Parti kapatma konusundaki siyasi tecrübele-
rimizin de bu kapsamda çok iyi de¤erlendirilmesi
yerinde olacakt›r.

√ Çok partili siyasi hayata geçti¤imiz dönem-
den bugüne kadar 28 siyasi parti kapat›lm›flt›r.
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Anayasa Mahkemesi’nin kuruluflundan bu yana ka-
pat›lan siyasi parti say›s› 24 olmufltur.

√ 12 Eylül darbesi sonras› ara rejim dönemin-
de de bütün siyasi partiler kapat›lm›flt›r. Ancak, bu
partiler yeniden kurulmufl ve bugün de farkl› isim-
lerle de olsa siyasi misyonlar›n› sürdürmektedirler.

√ Demokratik rejimin ve siyasi hayat›m›z›n is-
tikrar kazanamamas›n›n temel nedenlerinin bafl›n-
da, bu müdahaleler sonucunda siyasi partilerin ku-
rumsallaflma ve kökleflme süreçlerinin sekteye u¤-
ramas› gelmektedir.

√ Türkiye’de demokrasinin bütün kurum ve ku-
rallar›yla geliflememesinde ve gerçek anlamda kök
salamamas›nda en büyük etken bu olmufltur.

√  Yasama, Yürütme ve Yarg›’n›n görev ve so-
rumluluklar› Anayasa’da aç›kça belirtilmifltir. Her
kurum bu çerçevede görev ve sorumluluklar›n›n ge-
re¤ini yerine getirmek durumundad›r. Ancak Ana-
yasal düzeni ve dayand›¤› ilkeleri korurken, Türki-
ye’yi bir siyasi kaosun içine sürüklemekten ve çok
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a¤›r siyasi sorunlar yaratmaktan kaç›nmak da her-
kes için bir yükümlülük olarak görülmelidir.

√  Bunun yan› s›ra, Anayasa’n›n dayand›¤› te-
mel ilkelerin, siyasi partilerin kapat›lmas› yoluyla
korunamayaca¤› da Türk demokrasisinin bu alan-
daki talihsiz tecrübesiyle sabittir.

√ Bu yöndeki zorlamalar›n Türk siyasi hayat›n-
da fiiliyatta do¤urdu¤u sonuçlar bütün aç›kl›¤›yla
ortadad›r.

√  Yarg› organlar›n›n verecekleri hükümler hu-
kuki bak›mdan tart›fl›lmazd›r. Ancak, bunlar›n Türk
milletinin vicdan›nda karfl›l›k bulmas› ve kabul gör-
mesi de göz ard› edilemeyecek sosyal ve siyasi bir
gerçektir. 

√ AKP’nin siyasi tasfiyesini ancak Türk milleti
yapabilecektir.

√ Bunun yeri, yolu ve yöntemi de, milli irade-
nin tecelli edece¤i seçim sand›¤›d›r.

√ AKP’nin kapat›lmas› için hukuki sürecin bafl-
lat›lm›fl olmas› karfl›s›nda, Türkiye’nin çok a¤›r bir
siyasi kaosa sürüklenmesinin önüne geçilmesi için
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flu hususlar› siyasi partilerin de¤erlendirmesine
sunmak isteriz: 

√ Anayasa’n›n 68. ve 69. maddelerinin gözden
geçirilerek, siyasi partilerin 68. maddenin 4. f›kra-
s›na ayk›r› eylemlerinden ötürü temelli kapat›lmas›
yerine, bu fiilleri iflleyen parti üyeleri, yöneticileri
ve milletvekillerinin bireysel olarak sorumlu tutul-
mas›n› ve bunlar hakk›nda cezai soruflturma ve
yapt›r›m uygulanmas›n› öngören yeni bir düzenle-
me yap›lmas› üzerinde durulabilecektir. 

Terörle organik ba¤› ve eylem birli¤i olan ve te-
rörü bölücü amaçlar için bir vas›ta olarak gören si-
yasi partilerin durumu ayr› bir de¤erlendirme konu-
su olabilecektir.

√ Milliyetçi Hareket Partisi bu hususlar›n kamu-
oyunda tart›flmaya aç›lmas›n›n yararl› olaca¤›n› dü-
flünmektedir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin yarg›y› hedef
alan sald›r›lar ve buna gösterilen tepkiler
hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

22 /05/2008

Ankara
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Son dönemde flahit olunan geliflmelerin de-
mokratik hukuk devleti, hukukun üstünlü¤ü, yarg›
ba¤›ms›zl›¤› ve kuvvetler ayr›l›¤› ilkeleriyle ba¤dafl-
t›r›lmas› mümkün de¤ildir.

Türkiye maalesef çok tehlikeli bir ayr›flma ve
cepheleflme sürecine sokulmufltur.

Ortak milli ve manevi de¤erlerimiz siyasi istis-
mar arac› ve çat›flma alan› haline getirilmifltir.

Türk toplumunun din, inanç ve etnik temelde
ve cumhuriyetin de¤erleri etraf›nda kamplara bö-
lünmesinden sonra bu cepheleflme kamu kurumla-
r›na da sirayet etmifltir.

Son geliflmeler, bu tehlikeli süreçte s›ran›n
Anayasal kurumlara geldi¤ini göstermektedir.
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Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesine dayanan demokratik
Parlamenter rejimlerde devlet kurumlar›n›n birbi-
riyle kavga etmesi ve bunun kamuoyu önünde bil-
diri savafllar›yla topyekün bir çat›flmaya dönüflmesi
çok vahim bir durumdur.

Türkiye’nin nereye sürüklenmek istenildi¤i ve
bunun sonuçlar›n›n ne olaca¤› üzerinde, baflta hü-
kümet olmak üzere bütün Anayasal kurumlar›n çok
dikkatli bir de¤erlendirme ve muhasebe yapmas›
hayati önem tafl›maktad›r.

Bu cepheleflme ve çat›flma ortam›nda, Türk
demokrasisi tahrip edilmekte, siyaset kurumu ze-
delenmekte ve Anayasal kurulufllar itibar kayb›na
u¤ramaktad›r.

Bu arada etnik bölücülük gündemi ad›m ad›m
ilerletilmekte ve Türkiye’nin milli birli¤ini, milli dev-
let niteli¤ini ve üniter siyasi yap›s›n› y›kmay› amaç-
layan uluslararas› faaliyet ve müdahaleler h›z ka-
zanmaktad›r.

Son dönemdeki geliflmelere bak›ld›¤›nda karfl›-
m›za ç›kan gerçekler flunlard›r:
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• AKP’nin kapat›lmas› için aç›lan dava sonra-
s›nda Baflbakan Erdo¤an ve AKP, ba¤›ms›z Türk
yarg›s›n› hedef alan, hukuk ve ahlak d›fl› bir taciz,
tehdit ve terör kampanyas› bafllatm›flt›r.

√ Baflbakan ve AKP, kendilerini meflru zemin-
lerde savunmak yerine, siyasi güç gösterisi ve mey-
dan okuma yolunu seçmifl ve yarg›ya karfl› adeta
cihat ilan etmifltir.

√ AKP’nin siyasi ihtiraslar› u¤runa Türkiye’nin
onuru ve haysiyeti ayaklar alt›na al›nm›fl, Baflbakan
ve arkadafllar› Anayasa Mahkemesi’ni bask› alt›na
almak için yabanc› baflkentlerin karanl›k koridorla-
r›nda yarg›y› ihbar turlar›na ç›km›flt›r.

√ Türkiye’yi afla¤›lamay› meslek edinen Avrupa-
l› müfettifllerin Cumhuriyetin temel de¤erlerine dil
uzatmalar› ve Anayasal kurumlara yönelttikleri a¤›r
hakaretler, bizzat Baflbakan taraf›ndan hakl› ve mefl-
ru müdahale olarak görülmüfl ve savunulmufltur.

√ Bu süreçte, Anayasa Mahkemesi’nin verece-
¤i karar›n ne olmas› gerekti¤i konusunda da yol
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göstermeye yeltenilmifl, baz› çevreler karar› dikte
ettirecek kadar çizmeyi aflm›flt›r.

• Yarg›tay Baflkanlar Kurulu’nun 21 May›s
2008 tarihli bildirisi, yarg›y› hedef alan sistemli
tahrik ve tehditlerin a¤›rlaflarak süregeldi¤i böyle
bir ortamda yay›nlanm›flt›r.

Bildirinin her noktas› ile tam bir mutabakat
içinde olmasa bile, herkes en az›ndan bu hususu
kabul etmek durumundad›r.

Bu bak›mdan, bu bildiriyi, içerden ve d›flardan
kuflatma alt›na al›nan, bizzat hükümetin yönlendir-
di¤i çok a¤›r bir sald›r› ve hakaret kampanyas›n›n
hedefi yap›lan ve savunmas›z bir hale getirilmeye
çal›fl›lan Türk yarg›s›n›n, ba¤›ms›zl›¤›n› ve onurunu
korumay› amaçlayan hakl› bir tepki ve tav›r olarak
görmek mümkündür.

√ Ancak, burada çok hayati bir nokta gözden
kaç›r›lmamal›d›r.

- Yasama, yürütme ve yarg›n›n görev ve so-
rumluluklar› Anayasa’da aç›kça belirtilmifltir.

- Yasama ve yürütmenin yarg›y› etki ve vesayet
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alt›na almaya çal›flmas› ve görevine müdahalesi ne
kadar yanl›fl ve kabul edilmezse, yarg›n›n da yasa-
ma ve yürütmenin yetkilerini alenen sorgulamas›
ve bu alana taflacak tutumlar içine girmesi de ayn›
derecede hatal› ve kabul edilemez bir durumdur.

- Devletin temel organlar› aras›nda yaflanan so-
runlar›n kamuoyu önünde bir savafla dönüfltürül-
meden önce diyalog kanallar› kullan›larak suhulet-
le ele al›nmas›, demokrasi ve hukuk devletinin bir
icab› olarak görülmelidir.

- Aksi takdirde, gergin ortam daha da a¤›rlafla-
cak, karfl›l›kl› meydan okumalar çat›flmalar› t›rman-
d›racakt›r. Bunun sonucu do¤acak siyasi ve Anaya-
sal kriz ortam›nda kaybedecek olan da Türkiye ola-
cakt›r.

- Son dönemde diyalog yöntemlerine itibar
edilmemesi ve sa¤ duyunun ihmal edilmesi bu ba-
k›mdan büyük bir talihsizlik olmufltur.

• AKP’nin Yarg›tay bildirisi hakk›nda yapt›¤›
aç›klama, hükümetin gerilimden beslenen sorum-
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suz tutumunu sürdürme kararl›l›¤›n› göstermek ba-
k›m›ndan ibret verici olmufltur.

Aç›klamada yer alan Yarg›tay’›n, bu yolla ka-
patma davas›na taraf oldu¤u ve görev ve yetkisinin
d›fl›na ç›kt›¤› iddia ve suçlamalar› geçersiz ve mes-
netsizdir.

√ Avrupa Birli¤i’nin davaya müdahil olmas› için
yard›m seferberli¤i bafllatan ve Yüce Mahkemeyi
bu amaçla kuflatma alt›na alan hükümetin, flimdi
Yarg›tay’›n davaya taraf oldu¤unu söylemesi ve
bundan flikayet etmesi kara bir mizah örne¤idir.

√ Milletten ald›¤› yönetim yetkisini, her türlü
kanunsuzluk ve yolsuzluk için aç›k çek olarak gö-
ren; devlet bürokrasisinde her kademede büyük bir
k›y›m yaparak partizan kadrolar kuran; yandafl
medya yaratmada büyük mesafe alan AKP “yarg›-
n›n siyasallaflmas›” suçlamas›nda bulunmadan ön-
ce çok iyi düflünmelidir. 

√ Yarg› reformu gibi temel bir düzenlemeyi
yarg› kurumlar›n› yok sayarak siyasi hedefleri do¤-
rultusunda haz›rlayan ve Avrupa Birli¤i’nin onay›-
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na sunan hükümetin, bu garabete gösterilen hakl›
tepkilerin Yarg›tay’›n görev ve yetkisinin d›fl›nda
kald›¤›n› söyleyebilmesi, yarg›ya darbe niyetlerinin
art›k saklanamayacak bir noktaya geldi¤ini ortaya
koymufltur.

• Bugün gelinen noktada ifl flirazesinden tama-
men ç›km›flt›r.

√ AKP’nin bundan sonra d›fl destekle ve zorla-
malarla yürüyece¤i bir yol kalmam›flt›r.

√ Türk milletinin de, verdi¤i emanete ihanet
eden AKP ile gidece¤i bir yol olmad›¤› bütün ç›p-
lakl›¤›yla anlafl›lm›flt›r.

√ Milli irade istismar›n› siyasi meflruiyet kayna-
¤› olarak gören ve karanl›klar diktatörlü¤üne he-
veslenen AKP hukuki, siyasi ve ahlaki meflruiyetini
kaybetmifltir.

Son seçimde ald›¤› oy oran› ve Meclis ço¤unlu-
¤u bu meflruiyet kayb›n› telafi edemeyecektir.

√ Kapatma davas›n›n sonucu ne olursa olsun,
bu süreci etkilemek için kurulan tezgahlara ve yaz›-
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lan siyasi senaryolara hangi ümitler ba¤lan›rsa ba¤-
lans›n, bu gerçekler de¤iflmeyecektir.

Testi art›k k›r›lm›fl, tafllar yerinden oynam›flt›r.
Türkiye, temiz ve dürüst siyaset anlay›fl›n›n,

hukuka sayg›n›n, siyasi ahlak›n ve demokratik mefl-
ruiyetin egemen olaca¤› yeni bir dönemin efli¤ine
gelmifltir.

• Gerilimin a¤›rlaflt›¤› ve devlet organlar› aras›n-
daki güven bunal›m›n›n çat›flmaya döndü¤ü bu sü-
recin en az zararla atlat›lmas› ve bir rejim krizine yol
açmas›n›n önlenmesi hayati önem tafl›maktad›r.

Bunun için izlenecek yönteme iliflkin olarak flu
iki hususu bütün ilgili taraflar›n dikkatine getirmek
isteriz.

√ Anayasa Mahkemesi’ndeki dava sürecinin
sa¤l›kl› bir biçimde ifllemesine herkes yard›mc› ol-
mal›d›r.

Bunun için yarg› süreci sonuçlanana kadar bu
konudaki tart›flmalara, iç ve d›fl tahrik ve müdaha-
lelere son verilmelidir.
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Bas›n ve yay›n organlar› da yarg› sürecini etki-
leyecek ve gölgeleyecek tart›flmalara zemin haz›rla-
mamak için üzerine düflen sorumlulu¤un icaplar›n›
yerine getirmelidir.

√ Anayasa’n›n 104. maddesi uyar›nca “Anaya-
san›n uygulanmas›n›, Devlet organlar›n›n düzenli
ve uyumlu çal›flmas›n› gözetme” görev ve yetkileri
Say›n Cumhurbaflkan›’n›n uhdesindedir.

Bugün gelinen noktada Cumhuriyetin Temel
Organlar› aras›nda aleni bir çat›flma yaflan›yor ol-
mas› karfl›s›nda, Say›n Cumhurbaflkan›’n›n bu ko-
nuda inisiyatif almas› yerinde ve yararl› olabilecek-
tir.

Bu amaçla konunun bütün yönleriyle bir diya-
log ortam›nda ele al›narak bu çat›flmalara son ve-
rilmesi için Say›n Cumhurbaflkan›’n›n baflkanl›¤›n-
da Yasama, Yürütme ve Yarg› kurumlar› baflkanla-
r›n›n bir araya gelmesi üzerinde durulmal›d›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin dinleme skan-
dal› konusunda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›kla-
mas›.

29 /05/2008

Ankara



102

bofl



milliyetçi hareket partisi

Son günlerde Anayasal kurumlar›n ve siyasi
partilerin yasa d›fl› yollarla dinlenmesi konusunda
yaflanan geliflmeler, demokratik Parlamenter reji-
min ve insan haklar›na dayal› hukuk devletinin ge-
lece¤ini tehlikeye düflürecek vahim boyutlara ulafl-
m›flt›r.

20 May›s 2008 günkü Meclis Grup konuflma-
m›zda bu konuda dile getirdi¤imiz endifleler ve yapt›-
¤›m›z tespitler maalesef do¤rulanm›fl bulunmaktad›r.

AKP’nin korku diktatörlü¤ü kurma niyetlerini
gösteren somut belirtiler son dönemde güç kazan-
m›fl ve siyasi meflruiyetini kaybeden iktidar partisi-
nin hukuki ve ahlaki olmayan yollardan medet um-
du¤u somut geliflmelerle bir kere daha anlafl›lm›flt›r.
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Anayasal organlar› hedef alan taciz kampanya-
lar›yla, gayri meflru yollarla yarat›lan bask› ortam-
lar›yla ve devletin baz› birimlerindeki kadrolaflma-
n›n çeteleflmeye dönüfltürülmesiyle devleti ve top-
lumu kuflatma alt›na alarak siyasi iktidar›n› sürdür-
me gafletine düflen AKP Türkiye’yi bir kaos orta-
m›na sürüklemifltir.

Anamuhalefet Partisi’nin devletin güvenlik

güçlerince dinlendi¤i yolunda dile getirilen iddialar,

bütün yönleriyle araflt›r›lmas› ve ayd›nlat›lmas› ge-
reken çok ciddi bir nitelik tafl›maktad›r.

Bu konunun, “bildi¤iniz bir fley varsa aç›klay›n,

ispat edin” gibi polemiklerle geçirilemeyece¤i orta-
dad›r.

Bunun çok ciddi siyasi ve hukuki sonuçlar› ol-
mas› kaç›n›lmazd›r.

‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n bu konuda idari sorufltur-
ma yapt›¤›, Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n da

inceleme bafllatt›¤› aç›klanm›flt›r.
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Bu süreçlerin biran önce sonuçland›r›lmas› ve

konunun idari ve hukuki bütün yönleriyle biran ön-
ce aç›kl›¤a kavuflturulmas› büyük önem tafl›maktad›r.

Bu süreçler ifllerken, Türkiye Büyük Millet

Meclisi bu konuda sessiz kalmamal›d›r.

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollar›na

bu amaçla sonuna kadar ifllerlik kazand›rmas› ye-
rinde olacakt›r. Bu çerçevede, gensorunun yan› s›-
ra bu konuda Anayasa’n›n 98. maddesi ve ‹ç Tü-
zü¤ün 105. maddesi uyar›nca Meclis araflt›rmas›

yap›lmas› üzerinde gere¤ince düflünülmelidir.

Bu süreçlerin hayata geçirilmesi, Meclis ço¤un-
lu¤u nedeniyle AKP’nin gösterece¤i fikri namus,

iyi niyet ve samimiyete ba¤l›d›r.

Yasad›fl› dinleme iddialar›n› reddeden ve bunla-
r›n sahipleriyle mutlaka hesaplaflacaklar›n› söyleye-
rek meydan okuyan AKP’nin Meclis araflt›rmas›

konusunda öncülük yapmas› veya taraf›m›zdan ve-
rilecek böyle bir önergeyi desteklemesi, kendileri
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bak›m›ndan bir siyasi ahlak ve samimiyet s›nav›
olacakt›r.

Ateflin bacay› sard›¤› bugünkü ortamda Say›n
Baflbakan ve arkadafllar›, siyasi ve flahsi ç›kar he-
saplar›yla Türkiye’nin gelece¤ini kurtarma düflün-
cesi aras›nda bir tercih ile karfl› karfl›yad›r.

Buradaki ince çizgi de; milli iradeyi siyasi eflk›-
yal›k yapmak için paravan olarak kullanma ilkesiz-
li¤iyle, milletin verdi¤i yetkiyi hukuk ve meflruiyet
yolundan ayr›lmadan Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤i
için kullanmak dürüstlü¤ünü ay›ran çizgidir.

AKP’nin bu konuda izleyece¤i yol yak›nda gö-
rülecektir.

Ancak, unutulmamal›d›r ki, gayri meflru vas›ta-
lar› kirli bir silah olarak kullananlar›n bunun hayr›-
n› gördüklerine tarih flahit olmam›flt›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mah-
kemesi’nin Anayasa de¤iflikliklerini iptal
karar› hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›kla-
mas›.

05 /06/2008

Ankara
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Anayasa Mahkemesi CHP’nin baflvurusu üzeri-
ne TBMM’nin 9 fiubat 2008 tarihinde 411 oyla

kabul etti¤i Anayasa’n›n 10 ve 42. maddelerinde

yap›lan de¤iflikliklerini iptal etmifl ve yürürlülü¤ünü

durdurmufltur.

Mahkemenin kararlar› kesin olup buna herkes

sayg› duymak durumundad›r.

Ancak, Türk milletinin duygular›na tercüman

olan bizlerin bu konudaki gerçekleri dile getirmesi

de siyasi sorumlulu¤umuzun bir gere¤idir.

Yüksekö¤retim kurumlar›nda baflörtüsü soru-
nunun toplumsal bir huzursuzluk konusu olarak ka-
nayan bir yara haline geldi¤i bilinen bir gerçektir.
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TBMM’nin bu s›n›rl› amaçla Anayasa’n›n 10 ve
42. maddelerinde yapt›¤› de¤ifliklikler, bu soruna
toplumsal hoflgörü anlay›fl›yla makul bir çözüm bu-
lunmas› amac›na yönelik samimi bir çaba olmufltur.

Bunun devletin temel ilkelerine yönelik bir ha-
reket olarak de¤erlendirilmesi siyasi aç›dan kabul
edilemez.

√ Anayasa Mahkemesi’nin bu karar›, çözüm-
süzlü¤e itilerek kanayan bu toplumsal yaray› derin-
lefltirmifltir.

Bu kararla milli vicdan yara alm›flt›r. 
Sorun bu flekilde hukuki bir sonuca ulaflt›r›lm›fl

olsa da, bunun milli vicdanda nas›l çözülece¤i ko-
nusu aç›kta kalm›flt›r.

√ Bu karar›n çok yönlü sonuçlar› olmas› kaç›-
n›lmazd›r.

Bu karar korkar›z ki, Türk toplumunun inanç
temelinde bölünmesi ve cepheleflmesi sürecini h›z-
land›racakt›r.

‘Milletle-devleti, devletle-milleti’ karfl› karfl›ya
gibi gösterecek bu karar, bu yöndeki istismar çaba-
lar› için de¤erli bir zemin teflkil edebilecektir.
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√ Burada flu gerçekler aç›kça söylenmelidir:
Anayasa Mahkemesinin karar› hukuki de¤il si-

yasidir.
Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi, Anayasa de¤i-

flikliklerini sadece flekil bak›m›ndan inceleme ve de-
netleme ile s›n›rl›d›r. Anayasa’da aç›k olarak belir-
lenen bu yetki afl›lm›fl ve konunun esas›na girilerek
Anayasa de¤ifliklikleri iptal edilmifltir.

√ Mahkemenin bu karar›n›n AKP’nin kapat›l-
mas› davas› üzerindeki muhtemel etkileri hakk›nda
görüfl bildirmek do¤ru de¤ildir.

Ancak, iddianamenin özünü oluflturan baflörtü-
sü konusundaki Anayasa de¤ifliklikleri iptal edildi¤i-
ne göre, davan›n esas›n›n ortadan kalkm›fl olup ol-
mad›¤› da üzerinde durulmas› gereken bir husustur.

√ Sonuç olarak, Milliyetçi Hareket Partisi milli
vicdan› yaralayan bu siyasi karar› Türkiye’nin gele-
ce¤i aç›s›ndan büyük bir üzüntü ve endifle ile karfl›-
lam›flt›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflka-
n› Say›n Devlet Bahçeli’nin son geliflmeler
hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

03 /07/2008

Ankara
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A¤›r siyasal, ekonomik ve sosyal sorunlarla bo-
¤uflan Türkiye’de özellikle son aylar içinde yaflanan

vahim geliflmelerin neden oldu¤u güvensizlik ve

gerginlik ortam›, toplumda endifle ve kuflkular›n gi-
derek artmas›na yol açm›flt›r.

Alt› y›ld›r hükümet sorumlulu¤unu üstlenen

Adalet ve Kalk›nma Partisi hakk›nda, Anayasa

Mahkemesi taraf›ndan aç›lan kapatma davas›n›n

görüflülmeye baflland›¤› bu günlerde, bundan 13 ay

önce bafllam›fl ve “Ergenekon” olarak isimlendiril-
mifl dava kapsam›nda yap›lan son gözalt›na alma

uygulamalar› kamuoyunda genifl ve hakl› yank› bul-
mufltur.
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Milliyetçi Hareket Partisi, hukukun üstünlü¤ü-
ne inanan, demokrasi ve insan haklar› gibi vazge-
çilmez ilkeleri savunan bir siyaset çizgisinin temsil-
cisi olarak adaletin ve meflruiyetin herkese laz›m
oldu¤una yürekten inanmaktad›r.

Türkiye’nin yaflad›¤› bunal›m›n derinleflti¤i bir
ortamda, gerekçesi ne olursa olsun demokrasimi-
ze, huzur ve güvenli¤imize tehdit olan bütün yasa-
d›fl› oluflumlar›n tespiti ve ortaya ç›kart›lmas›; mah-
kemelerde yarg›lanmas› ve davalar›n da makul bir
süre içinde sonuçland›r›lmas›, toplumumuzu rahat-
latacak ad›mlar›n bafl›nda gelmektedir.

Ancak huzur ve esenli¤imize musallat olan bu
yap›lar›n ortaya ç›kar›lmas› ad›na yürütülen sorufl-
turmalar esnas›nda, hakk›nda suç isnat edilmeden,
henüz bir iddianame haz›rlanmadan görevi, mevkii
ve adresi belli olan flah›slar›n adalete intikal flekille-
ri ve yöntemleri ile bunlar›n medyada yer alma ve
yorumlanma biçimleri tart›flmaya aç›kt›r.

Demokratik sistemin bir unsuru olarak önemli
bir kamu hizmeti veren bas›n ve yay›n kurulufllar›-
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m›z›n sayfa ve ekranlar›nda yer alan haber ve yo-
rumlar›n maksad›n› aflarak objektif olmaktan uzak-
laflt›¤›, flah›s ve kurumlar› zan alt›nda b›rakacak,
cepheleflmeleri körükleyecek, hukuki süreçleri etki-
leyecek, toplumu gerçeklerden ve sa¤duyudan
uzaklaflt›racak bir anlay›fl›n hâkim oldu¤u görül-
mektedir.

Mahkemelere, emniyet makamlar›na, istihba-
rat birimlerine veya haberleflme kurumlar›na ait
olup mahremiyet tafl›mas› gereken konu, belge ve
evraka, devlet ciddiyeti ile ba¤daflmayan zafiyetler
sonucu karanl›k odaklar taraf›ndan nüfuz edilerek;
bas›n hürriyeti ad› alt›nda bu s›zma haberleri yay›n-
lamaya meyyal olan medya kurulufllar›na tafl›nd›¤›
ortadad›r.

Özellikle son zamanlarda, içte ve d›flta yürütü-
len sistematik bir karalama kampanyas›n›n, vazge-
çilmez anayasal kurum olan Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’ne yöneldi¤ine dair kanaatlerimizin artt›¤› bir dö-
nemde, baz› emekli mensuplar› hakk›nda bafllat›lan
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hukuk sürecini kullanarak bu kurumumuzu zan al-
t›nda b›rakacak yorumlardan kaç›n›lmas› ahlak ve
sorumluluk gere¤i olmal›d›r.

Terör örgütü ile kahramanca mücadeleyle ge-
çen y›llar›n ard›ndan binlerce flehit ve gazi vermifl
ve halen en zor flartlar alt›nda bölücülükle mücade-
lesini sürdüren bu kurumun haklar›n›n ve itibar›n›n
psikolojik karalama kampanyalar› karfl›s›nda koru-
mas›z b›rak›lmas› düflünülemeyecek bir yönetim za-
fiyetidir. Bu konuda görev öncelikle Cumhurbafl-
kanl›¤› makam›na, ülkeyi yöneten siyasi iradeye ve
sonra siyaset kurumuna düflmektedir.

Hakk›nda yap›lan aç›klamalar, haberler ve it-
hamlar karfl›s›nda, yaln›z b›rak›lmamas› gereken
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin kendisini savunmaya
mecbur kalaca¤› bir sürecin bu köklü kurumumuzu
y›pratabilece¤i, çok kritik bir dönemde yürütmekte
oldu¤u vatan hizmetini ve terörle mücadele azmini
etkileyebilece¤i anlafl›lmaktad›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM çat›s› alt›nda

yürüttü¤ü yap›c›, dengeli ve çözüm öneren siyase-
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ti ile dün yaflananlar karfl›s›nda flah›slar› ve olaylar›

de¤il ilkeleri savunmufltur. Bugün de yaflad›¤›m›z

dönemi, ayn› ilkeli tav›rla; hakkaniyeti, adaleti, in-
san haysiyetini ve hürriyeti önceli¤ine alarak tam

bir demokrasi ve ahlak duruflu göstermektedir.

Beklentimiz, suç ve suçlu ararken, masum in-
sanlar›n fleref ve haysiyetlerini incitecek davran›fl-
lardan uzak durulmas›, uygulamalar›n hukuki ancak

insani çerçevede ele al›nmas›d›r. Aksi tutumlar›n

devam› halinde adalet siyasetin ve ideolojik çekifl-
melerin gölgesinde kalarak güven kaybedecek ve

kamuoyu sözde “rövanfl” almak isteyen odaklar›n

k›s›r çekiflmeleri karfl›s›nda, demokrasi d›fl› kurtulufl

yollar›na hoflgörü ile bakmaya bafllayabilecektir.

Dile¤imiz, ülkemizin bütünlü¤ü, milletimizin kar-
deflli¤i, devletimizin dirayeti aç›s›ndan beka düzeyin-
de yüksek tehditlere maruz kald›¤›m›z bu dönemde,

herkesin acilen sa¤duyu göstermesi, siyasi kutuplafl-
malar›n ve gerginliklerin aziz Cumhuriyetimizin ve
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büyük Türk milletinin has›mlar› d›fl›nda kimseye bir
yarar sa¤lamayaca¤›n›n idrak edilmesidir.

Yapay tart›flmalar›n ve çat›flmalar›n buland›rd›-
¤› puslu hava da¤›larak üzerine örttü¤ü gerçek gün-
dem ortaya ç›kt›¤› zaman, Türkiye’nin çok ciddi bir
bölünme ve ayr›flma tehlikesini yaflamaya bafllad›¤›
anlafl›lacak ve umar›z ki geç kal›nm›fl olmayacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, devlet ve millet kay-
naflmas›n›n temsilcisi olarak, ülkemizin sorunlar›na
demokratik nizam içinde müdahil olmay›, yaklaflan
tehlikeler karfl›s›nda herkesi uyarmay› ve Cumhuri-
yetimizin temel de¤erlerinde buluflma ça¤r›lar›n›
sürdürmeyi büyük Türk milletinin kendisinden bek-
ledi¤i milli bir sorumluluk ve görev olarak görmek-
tedir.
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