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Değerli Arkadaşlarım,

Türk siyaseti kısır çekişmelerden, sonu olmayan polemiklerden, an-
lamsız hizip ve bloklaşmalardan bugüne kadar bir fayda sağlamamıştır.

Tam tersine Türkiye kaybetmiş, umutlar heba edilmiş, milletimiz 
zarar görmüştür.

Üslup kirliliği, asılsız suçlama ve karalamalar, vizyonsuz söylem-
ler tavandan tabana siyasi dinamikleri köreltmiş, ülkemizi geriye                  
düşürmüştür.

Siyasetin millî ve manevi kıstaslar dâhilinde; yapıcı, değer üretici  
ve daha iyiye dönüştürücü vasfı kazanarak, klasik ezberlerinden sıy-
rılması ve milletimize kılavuzluk yapması acil ihtiyaçtır ve bizim de      
beklentimizdir.

Siyasi mücadeleler sadece iktidar hedefiyle sınırlandırılamayacaktır.

Kastımız siyasetin iktidar ve muhalefet arasına sıkıştırılamayacak 
kadar mana ve muhteva içermesidir.

İster iktidar olalım isterse de muhalefet, demokratik ve dürüst ara-
yışların kıvılcımıyla ülkemiz ve milletimiz daha parlak, daha müreffeh, 
daha adil ve huzurlu bir geleceğe ulaşacaktır.

Gayemiz öncelikle bu olmalıdır.

Devlet BAHÇELİ
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Medyamızın Seçkin Temsilcileri,

26.Dönem 2.Yasama Yılının bu ilk parti Meclis grup toplantısına 
başlarken hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımızı muhabbetle 
selamlıyorum.

Tarihsel varlığını muazzam bir başarı ve mücadele azmiyle süsleyen 
Gazi Meclisimizin yeni yasama yılında da kendisine bağlanan ümitleri 
boşa çıkarmayacağına inanıyorum.

Önümüzde çetrefiilî, güçlük ve zorluklarla dolu bir ülke gündemi 
durmaktadır.

Parti olarak bunun fazlasıyla bilincindeyiz, bu nedenle sabırlı, so-
rumlu ve soğukkanlı hareket ediyoruz.

Biliyoruz ki, Meclisi samimiyetle çalışan, sorunlara kalıcı çözümler 
üreten, millet ve memleket aşkıyla yanıp tutuşan vekilleri olan bir ül-
kenin Allah’ın izniyle sırtı yere gelmez, getirmeye de kimsenin gücü 
yetmez.

TBMM, tıpkı Millî Mücadele yıllarında sergilemiş olduğu ruh ve asa-
letle, Türkiye’nin makûs talihini aşacak yegâne kudrettir.
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İlk Meclisin muhterem üyeleri isli gaz lambalarıyla güç bela aydınla-
narak aziz Türk vatanını karanlıktan çekip çıkarmışlardı.

Saç sobayla zar zor ısınsalar da milleti esaretin ayazında                                                 
bırakmamışlardı.

Okullardan getirilen sıralarda oturmuşlar, kısıtlı imkânlarla                
çarpışmışlardı. 

Darlık yaygın, düşman kavi, yokluk çok, para yok ne yapalım deme-
mişler, bahanelere sığınmamışlardı.

Demem odur ki, Büyük Millet Meclisi yedi düvelle boğuşmuş, buna 
rağmen engel tanımamış, saldırılara takılmamış, kurtuluşumuzun des-
tanını fedakârlık mürekkebiyle yazmıştır.

Çünkü arkasına büyük Türk milletinin dua ve desteğini almıştır.

Meclisimiz, zalimlere karşı Türk’ün zafer kılıcı olmuştur.

Bu kutlu çatı, son yurdumuzdaki tüm özlem, talep ve düşüncelerin 
toplanma, karar ve iradeye dönüşme mekanıdır. 

Demokrasi düşmanları, Türkiye’ye kefen biçme hevesinde                    
olan   hain odaklar TBMM açık ve aktif olduğu sürece amaçlarına                     
ulaşamayacaklardır.

Türk milletinin muhterem temsilcileri, egemenliğin asıl sahibi-
nin emanetine leke sürdürmeyecek kadar cesur ve dik duruşlu olmak        
durumundadır.

Hamdolsun, parti ayrımı yapmaksızın tüm milletvekillerimizde bu 
hasleti görmekten, bu tavizsiz duruşa şahit olmaktan iftihar ediyor, siz-
leri ve diğer arkadaşlarımızı kutluyorum.

15 Temmuz’da, Gazi Meclisimizin tepesinde uçaklar uçurup, heli-
kopter gezdirenler ağır silahlarla ve bombalarla saldırmalarının bedeli-
ni elbette ödeyeceklerdir.

İhanet ve cinayet hiçbir teröristin yanına kalmamalıdır.
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TBMM’nin bombalanması, taranması ve topyekûn suikasta uğra-
ması yakın tarihîn en soysuz, en alçak en aşağılık eylemi olarak kayıt-
lara geçmiştir.

Zannettiler ki korkacağız. Beklediler ki boyun eğeceğiz.

Şükürler olsun ki, Türk milleti korkmaz, korkuluklara, korkunç oyun-
lara pabuç bırakmaz.

Milletin korkmadığı yerde onun adına demokratik bir görevi yerine 
getiren temsilcileri asla korkuya şans tanımaz, tanımayacaktır.

TBMM’nin yeni yasama yılında yüksek bir fazilet örneği, kökü eskiye 
dayanan kahramanca bir tavır göstermeliyiz.

Oyalanacak vaktimiz, kaybedecek değerimiz, israf edecek kaynağı-
mız yoktur.

Boşa harcayacağımız, demagoji ve istismarla geçireceğimiz bir sa-
niyemiz kalmamıştır.

Türk milleti hizmet beklemektedir.

Türkiye’nin zincirlerinden kurtulması için üsteleyen, çabalayan, ta-
viz vermeyen mücadele kararlılığı lazımdır.

Artık siyaset ve demokrasi hayatımızda her şey 15 Temmuz sonra-
sına göre şekil alacak, bitmeyen tehditler, azalmayan tehlikeler ancak 
bu şekilde göğüslenecektir.

İş birliği kanallarını açık tutmalıyız.

Anayasanın tadili veya yeniden yazımı konusunda dürüst, atılgan ve 
dayanışma içinde bulunmalıyız.

Hassasiyet göstermemiz gereken önceliklerimiz vatandır, millettir, 
kardeşliğimizdir, istiklalimizin akıbetidir.

Türkiye ve Türk milletinin tarihsel hak ve çıkarlarını tek yürek hâlin-
de müdafaa etmek hepimizin kaçınılmaz görevidir.

Doğal olarak bu görevden kaçamayız, ihmal edemeyiz.
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O bunu söylemiş, bu şunu konuşmuş demeyecek, ayağımızdan çe-
kiştirmeye, elimizden tutmaya, önümüzü kesmeye çalışanlara fırsat 
vermeden milletçe yolumuza çıkanları teker teker ayıklayacağız.

Yeni yasama yılının en başta ülkemize, milletimize siyasi partileri-
mize, demokrasi hayatımıza hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyor, 
siz değerli milletvekili arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.

Muhterem Arkadaşlarım,

Yönetmek bir yönüyle öngörme kabiliyeti, olacakları önceden yo-
rumlama ve kestirebilme becerisidir.

Gideceği limanı bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgârın yardım etme-
yeceği bilinen bir gerçektir.

Hadiselerin akışına kapılmış bir toplum, belirsizliklerin akıntısına 
düşmüş bir yönetim en azından belirleyici, yönlendirici, tayin edici vas-
fını kaybetmiş demektir.

Bu durum başlı başına sorun ve açmazdır.

Ülkemiz çok kaygan ve kaygı verici bir süreçtedir.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, uzun vadeli planlamaların tutma-
yacağını, tahmin ve akıl yürütmelerin pek bir işe yaramayacağını peşi-
nen söylememiz mümkündür.

Çünkü gelişmelerin denetim ve kontrolü sağlanabilmiş, inisiyatif 
tam manasıyla ele alınabilmiş değildir.

Nitekim 19 Ekim’den itibaren 3 ay daha uzatılması kararlaştırılan 
OHAL şartları her düzeyde etkisini sürdürmektedir.

Devlet ve toplum hayatının kilidi henüz açılamamıştır.

Huzur, asayiş ve emniyet arzulanan biçimde tesis edilememiştir.

Milletimiz katı ve kronik bir endişe girdabının içine yuvarlanarak 
hapsolmuştur.
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15 Temmuz FETÖ Darbe Teşebbüsü devletin tüm ayar ve dengele-
rini gevşetmiş, milletimizin gelecekle ilgili tasavvurlarını zedelemiştir.

Yaşadıklarımız, şahit olduklarımız kolay hazmedilir türden değildir.

15 Temmuz Türkiye’yi ele geçirme, ardından da bütün tarihsel miras 
ve emanetlerini eritme ve yok etme operasyonun silahlı denemesidir.

Bu hainliğin bürokrasi, eğitim, emniyet, üniversite, yargı, ekonomi 
ve sivil toplum ayakları vardır ve buralara gizlenmiş kanı bozuk vatan-
sızlar birer birer ortaya çıkarılmaktadır.

FETÖ, devlete virüs bulaştırmış, ahlak, hukuk, vicdan ve insan hakkı 
tanımamıştır.

Bu örgütte bir defa Allah korkusundan iz yoktur.

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin defin ruhsatını hazırlayan kanlı, kirli 
ve küresel mihraklar FETÖ maşasıyla son darbeyi indirmek istemişlerdir.

Amaç Türkiye’nin bölünmesi ve bölüşülmesidir.

Amaç Türk vatanın paramparça edilmesi, Suriye ve Irak’a                           
dönüştürülmesidir.

Ve tüm hedefleri kapsayacak şekilde Anadolu’nun istilası                     
planlanmıştır.

Pensilvanya’ya sığınmış vaiz görünümlü bir terörist, örgütünü uzak-
tan kumanda ederek aziz milletimizi zapturapt altına almaya, sonra da 
ortak olduğu diğer terör örgütleriyle bu aziz vatanı yakmaya kalkışmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz’da ipten dönmüştür.

Karşımızda olağanüstü bir tablonun dehşet ve nefret saçan yankı-
ları vardır.

FETÖ, devlete tutunarak, devlete sızarak, yine devleti çökertmek 
istemiştir.

Milletimiz boyunduruk altına alınmanın eşiğinden son anda muaz-
zam diriliş ve karşı çıkışıyla kurtulmuş, üstelik vatanını kurtarmıştır.
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FETÖ, zalimlerin dümen suyuna girerek 79 milyona namlu doğrult-
muş; namuzluğun, namertliğin ve nankörlüğün sivrilen başı olmuştur.

Türk milleti; 241 şehidimizin kanıyla, 2 bin 194 gazimizin fedakâr-
lığıyla düşman akınını püskürtse de 15 Temmuz gecesinin sarsıntıları 
hâlâ geçmemiştir.

15 Temmuz’la beraber sökün eden huzursuzluk, egemenlik kuran 
risk ve belirsizlikler devlet ve toplum hayatına yıldırım gibi çarpmıştır.

Koyulaşan sis perdesi her yere hâkim olmuştur.

Bundan sonra ne olacak sorusu aylardır zihinlere ipotek koymuştur.

Ve de 15 Temmuz’dan beri FETÖ konuşulmaktadır.

Bu arada ekranlarda epey FETÖ bilirkişisi ve itirafçısı türemiştir.

Bunlar gün aşırı boy göstermekte, uzun uzadıya analiz yapmakta, 
hatıralarını paylaşmaktadır.

Yüzlerce dönüm arazide 17 yıldır kötülük üretimi yapan Pensilvan-
yalı Vandalla ilgili kimin anısı varsa gece gündüz anlatmaktadır.

Düne kadar FETÖ için himmet ve hizmet kuyruğuna girenler sıkıyı 
görünce birden çark etmişler, telaşla günah çıkartmaya koyulmuşlardır.

FETÖ’den ağzı yananların, geçmişini unutturma gayesiyle çırpınan-
ların, yakayı kurtarma niyetinde olanların pişmanlık beyanları nere-
deyse külliyat boyutuna varmıştır.

Oysaki bunların alayı FETÖ’nün düne kadar dizinin dibinde, elinin 
altında, gözünün içine bakıyorlardı.

Söz konusu şahıslar kime ne anlatıyorlar? Kime ne söylüyorlar?

Kriptoların hâlâ faaliyette olduğuna dönük yaygın bir kanaat             
hâkimdir.

Devlette çok yoğun bir ihbar ve şikâyet furyası masumların hakları-
na kastetmektedir.
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Elbette FETÖ’nün her kademe ve kesimden teker teker temizlen-
mesi, geriye hiçbir kalıntısının bırakılmaması acil ve kaçınılmaz bir      
ihtiyaçtır.

Hükûmetin bu konuya samimiyetle eğildiği de meydandadır.

FETÖ operasyonlarında toplamda 32 bin tutuklu, kamudan 100 
bine yakın açığa alma, 60 bin ihraç gerçekleşmiştir.

Ancak yine de, suçlu ile suçsuzun birbirine karıştığına yönelik yoğun 
rahatsızlık ve çağrılara iktidarın kulak vermesi, dikkate alması şarttır.

Şikâyetlerin mağduriyet edebiyatı görülmesi ise yanlıştır.

Henüz hatırlı ve sözü geçen Bylock kullanıcılarıyla, kuytularda 1 do-
lar saklayan suçlularla ilgili bir ifşa, bir izahat yoktur.

Devlette en alt düzeyde görev yapan bir memurun suçu görüldüğü 
an gereği yapılıyor da üste çıkıldıkça, makamlar yükseldikçe niçin bir 
yavaşlamaya, bir duraksamaya, bir savsaklamaya gerek duyuluyor?

Eğer 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı, Türkiye’nin 
kaderi kimlerin eline geçecek, devlet ve siyasete kimler hükmedecekti?

Bu sorunun cevabını bilmek en tabii hakkımızdır.

İhanetin çıbanbaşları kimlerdir?

Yurtta Sulh Konseyi isimli rezil ve haçlı yapılanmanın ana kadrosu-
nu, siyaset ve bürokrasi alanındaki elebaşlarını bu aziz millet ne zaman 
duyup ne zaman öğrenecektir?

FETÖ; aynen PKK, IŞİD, PYD-YPG, DHKP-C gibi Türkiye’nin katıksız, 
amasız, ilelebet düşmanıdır.

Düşmanın ise tüm hat ve cepheleri mutlaka düşürülmelidir.

Dahası düşmanın başı ezilmelidir.

Biz AKP hükûmetine terörizm ve teröristlerle mücadelede hep des-
tek verdik.
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Verdiğimiz destek Türkiye’yedir.

Verdiğimiz destek Türk milletinin beka ve dirliğini muhafazaya      
yöneliktir.

Bundan dolayı bir kısım aklıevveller bizi eleştirmekte, bildik ezber-
lerini tedavüle sokmaktadır.

Değerli Arkadaşlarım,

Güya biz AKP’ye bastonluk yapıyormuşuz.

Güya biz AKP’nin gözü kapalı arkasında duruyor, hiç sesimizi çıkar-
mıyor, avukatlığına soyunuyormuşuz.

Bu iftiraları atan bre densizler, siz FETÖ’nün kurşun askerliğine talip 
olurken bir şey olmuyor da bizim Türkiye’yi müdafaa etmemiz mi gö-
zünüze batıyor?

Allah bizi doğrudan ayırmasın, her daim milletin avukatı yapsın, hı-
yanetin kuryeliğinden, FETÖ’nün zillet ve zelil elemanlarından olmak-
tan korusun, kollasın.

Ne yapacaktık, Türkiye terörizmin kanlı baskınına uğrarken, devleti 
yönetenlerle, demokrasiyle iktidara gelip yönetimi elinde bulunduran-
larla kavga mı edecektik?

Sudan sebeplerle birbirimize mi girecektik?

Nedir istenen? Pensilvanya’dan sufle alanlar, son dönemlerin moda 
tabiriyle fabrika ayarlarına anında dönenler bize neyi ima etmektedir?

Bu tahammülsüzlük, bu gayrimillî ve yerli olmayan bakışın maksat 
ve mantığı nedir?

Hiç kimse haddini aşmasın, yediğimiz aşı da biliriz, atacağımız taşı da.

Duracağımız yeri de biz belirleriz, söyleceğimiz sözü de biz seçeriz.

Türk milleti kan ağlarken, yarının ne getirip ne götüreceğini hiç kim-
se tahmin edemezken, üstelik tüm terör örgütleri üzerimize üzerimize 
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gelirken, bizim siyasi tartışma ve çekişmenin içinde olmamız kendimizi 
inkar, milletimize haksızlıktır.

CHP eleştiriyor, muhalafet ediyormuş; iyi de bundan bize nedir? 

Ağıt mı yakalım, dizimizi mi dövelim, yalvar yakar aman etmeyin, 
tutmayın diye kapısına yüz mü sürelim, bilinsin ki herkes kendi fıtrat ve 
fikrine uygun davranacaktır.

Millîyetçi Hareket Partisi millî tarih ve kimliğin, millîyetçi ruh ve 
inanmışlığın şehadetlerle müdafasını yapan kahraman millet evlatla-
rının göz nuru, alın teri, fedakârlığının bereketidir.

Biz milletin yanında, Hakk’ın yolundayız.

Biz Müslüman Türk milletinin çelikten iradesiyiz.

Ve bundan da taviz vermeyiz, dayatmalara gelmeyiz, onun bunun 
sağdan soldan, sosyal medya ve diğer zeminlerden üfürdüğü yalan ve 
saptırmalara itibar etmez, ihtimam göstermeyiz.

Yenikapı Ruhu’na bağlı kalacağız dedik, söz ağzımızdan bir kere çı-
kar, biz ülkü davasının yılmaz neferleri olduğumuz kadar sözümüzü çiğ-
nemeyecek kadar er ve haysiyet sahibi iman kafilesiyiz.

Milletimize teminat verdik, şu badireli günlerde hükûmete bindir-
mek, punduna getirip de zora sokmak için fırsat kollamadık. 

Buna da hiç gerek duymadık. 

Kimse merak buyurmasın, yeri geldiğinde, haklı ve meşru sebepler-
le hükûmete elbette demokratik eleştirimizi yaptık, yaparız, yapmaya 
da devam edeceğiz.

Fakat siyasi kan davalarından bu ülkenin çok çektiğini tecrübeyle 
biliyor ve hafıza kayıtlarımızda taşıyoruz.

Bizim de fıtratımızda Türk milleti için gerekirse kefensiz toprağa gir-
mek vardır, gerekirse Türk-İslam ülküsü için çile çekmek vardır, şartlar 
oluşursa dün olduğu gibi bugün de Allah’a can borcumuzu seve seve 
ödemek vardır.
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15 Temmuz’u yaşayan bizatihi Türkiye’dir.

Milletimizin vergileriyle alınan, fakat hainlerin kullanımında ölüm 
kusan uçaklar, helikopterler Paris’te, Berlin’de, Londra’da, Pensilvan-
ya’da değil, Ankara’nın üstünde uçmuş, başkentimizi savaş alanına   
çevirmişlerdir.

Sorarım sizlere, 15 Temmuz gecesinin Bağdat ve Şam’daki örnekle-
rinden ne farkı vardır?

Direnmeseydik, darbecilere meydan okumasaydık, rest çekmesey-
dik ve de milletimiz korkusuzca tankların önüne çıkmasaydı Türkiye’nin 
ne olacağını hesapa katan olmuş mudur?

İşgal edilmek istenen Türk vatanıydı. Bu gerçek ne çabuk unutuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ekim’de TBMM’de yaptığı konuşmada 
Yenikapı Ruhu’nu titizlikle korumaktan bahsetmiş ve bundan hepimi-
zin sorumlu olduğunu söylemiştir.

Pek tabii, biz de aynı kanaat ve karardayız.

CHP’nin su kaynattığını ve kayış attığını görüyoruz.

Beklentimiz, bari hiç olmazsa, Sayın Erdoğan’ın da Yenikapı ruh ve 
manevi sözleşmesine bağlı ve sadık kalması, AKP hükûmetinin de buna 
uygun davranış göstermesidir.

15 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin siyasi ve sosyal yapısı                                                            
farklılaşmıştır.

Korumamız gereken bir demokrasimiz vardır.

Üzerinde titrememiz gereken bir bağımsızlığımız vardır.

Savunmamız gereken bir vatanımız, gözümüz gibi bakmamız gere-
ken millî varlığımız söz konusudur.

Cepheleşmelere dur demeli, birlikte ve kardeşçe yaşamayı tercih 
etmeliyiz.

Türkiye’nin iç ve dış sorunlarına karşı ortak, aşılmaz, yıkılmaz ve 
sağlam millî bir set inşa etmeliyiz.
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Milletimizin ihtiyaç ve talepleri neyse, ortak akıl ve uzlaşmayla ce-
vaplamak durumundayız.

Türkiye her türlü siyasi dürtü ve ideolojik angajmandan önemlidir.

Millîyetçi Hareket Partisi bu vatanı karşılıksız sevmiştir.

Millîyetçi Hareket Partisi Türklüğün yaşaması, huzur ve iç barış or-
tamının tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya dünden hazırdır.

Diyorlar ki, kasım ayına dikkat edilsin.

Ne olacakmış kasımda, yeni bir darbe teşebbüsü.

FETÖ, vazgeçmemiş, uyuyan hücreleri bir kez daha silaha                           
sarılacakmış.

Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgârı estirmesi, karamsarlık ve 
korku aşılaması kesinlikle art niyetliliktir.

Ne demek ikinci bir kalkışma olacak?

Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye da hazır olmalıdır.

Hainler ayaklanırken, biz de oturacak, ağaç kovuğuna mı                          
saklanacağız?

Kim Türkiye’nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyorsa, bedelini öde-
meyi de peşin peşin kabullenmelidir.

Rüzgâr eken fırtına biçmeye razı olmalıdır.

15 Temmuz’da Türk milletinin direniş ve destanından hâlâ bir şey 
çıkaramayan varsa ya aklını kaçırmış ya da teneşir özlemi hortlamış 
demektir.

Türkiye’yi tehdit etmeye, intikam almaya hiçbir fâninin hiçbir me-
lun ve müptezel emelin nefesi yetmeyecektir.

Televizyonlarda yapılan ucube yorumlara, korku salan değerlendir-
melere son verilmelidir.
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Hainler tekrar gelecekmiş, darbeciler yine hazırlanıyormuş, eğer 
böyle olursa, biz de onları bekliyor olacağız, geldikleri gibi gidemeye-
ceklerini de şimdiden duyuruyoruz.

Muhterem Milletvekilleri,

Terör örgütleri 15 Temmuz’dan itibaren koordineli bir şekilde sui-
kast ve saldırılarını hızlandırmışlardır.

Türkiye’nin millî güvenliği açık ve alarm vermektedir.

FETÖ, PKK, IŞİD, PYD-YPG’den oluşan cinayet koalisyonu, emper-
yalizmin kanlı talimatnamesine uygun şekilde fitne saçmaktadır.

Türkiye’nin meşru müdafaası elbette zorunludur.

Başka türlüsünü düşünmek, buna itiraz etmek millî vicdana terstir.

Güney kara sınırlarımıza mücavir bölgelerde tansiyon gittikçe yük-
selirken, ateş günbegün yayılmaktadır.

Irak ve Suriye’deki depremin artçı sarsıntıları maalesef ülkemizde 
de hissedilmektedir.

Komşu ülkelerdeki buhran ve bunalım döngüsü Türkiye’yi farklı doz 
ve derecede etkilemektedir.

Irak ve Suriye’de çürüyen devlet otoritesi, yabancı savaşçılara, em-
perlist kurgulara, terör örgütlerine yaramakta, davetiye çıkarmaktadır.

Suriye’de 6’ncı yılına giren iç savaş ortamının bölge halklarına ve 
ülkemize faturası gerçekten çok ağır olmuştur.

Biliyor ve inanıyoruz ki, Şam ve Bağdat güvenli olmadan, Ankara’nın 
huzur ve istikrar bulması jeopolitik akla aykırıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, öncelikle millî bekasını güvenceye alabilmek 
ve sınır ötesinden kaynaklanan terörist ablukasını kırabilmek için 24 
Ağustos 2016 tarihînde Fırat Kalkanı Harekâtını başlatmıştır.

Bunun üzerinden de 41 gün geçmiştir.
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Cerablus IŞİD’den temizlenmiştir.

Ve TSK unsurlarıyla birlikte Özgür Suriye Ordusu El Bab’a doğru 
ilerlemektedir.

Şu anda Çobanbey-Azez arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır.

IŞİD, özellike Suriye’nin Dabık kasabasıyla birlikte El Bab’a                            
mevzilenmiştir.

Suriye’de Kurban Bayramında ilan edilen ateşkese taraflar ne yazık 
ki riayet etmemiştir.

Bu nedenle tarihî ve kültürel hatıralarımızın ileri düzeyde, ayak iz-
lerimizin her yerinde olduğu Halep bombalanmakta, insanlık değerleri 
ayaklar altında ezilmektedir.

Kardeşlik ve komşuluk hukuku kapsamında gelişmelerden ziyade-
siyle rahatsız ve menmuniyetsiz olduğumuz bilinmelidir.

Rejim güçleri Halep’e acımasızca zulmetmederken dünya üç may-
munu oynamaktadır.

İnsani yardım konvoyları, hastaneler saldırıya uğrayıp sivil ve ma-
sumlar katledilirken gelişmiş ülkeler, İslam alemi sessizce dökülen kan-
ları, harabeye dönen bir şehri film gibi izlemektedir.

Halep günden güne erimekte, nefessiz kalmaktadır.

Halep’in düşmesi muazzam bir göç dalgasının Türkiye’nin sınırlarını 
vurması demektir.

Bu kadim şehrin imha ve iflası Orta Doğu’nun tüm fay hatlarını      
hareketlendirecektir.

Suriye ve Irak’taki vahşet sahnelerinin ne zaman ve nasıl biteceğine 
dair henüz somut bir bilgi ve umut ışığı yoktur.

Uluslararası koalisyonun bir başka gündemi Musul ve Rakka            
operasyonlarıdır.

IŞİD’in buralardan kazınması için gerekli hazırlıkların sürdüğü           
anlaşılmaktadır.



22

Musul bir Türkmen kentidir ve Türkmeneli’nin incisidir.

Ve elbette IŞİD caniliğinin elinden söke söke alınmalıdır.

Hükûmet, Türkmenlerin hak ve menfaatleri için elini taşın altına 
sokmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın TBMM’nin açılışında yapmış olduğu ko-
nuşmada konuyla ilgili ifadeleri, Musul ve Telafer hassasiyeti bizim ta-
rafımızdan olumlu karşılanmıştır.

Erdoğan’ın söylediği gibi, masanın dışında kalınmayacaksa, önce 
soydaşlarımıza el uzatmak durumundayız.

Türkiye sınır emniyetini sağlamak, millî huzur ve istikrarı temin 
etmek maksadıyla; Cerablus’tan başlayarak batıya ve güneye doğru 
süren operasyonlar, 5 bin kilometrekare büyüklüğünde terör örgütle-
rinden tamamen arındırılmış güvenli bir bölgeyle derinleştirilmelidir.

Millîyetçi Hareket Partisinin öteden beri savunduğu budur.

Sayın Erdoğan ve AKP hükûmetinin bu noktaya gelmesi bizim açı-
mızdan sevindirici bir gelişmedir ki, buna desteğimiz tamdır.

Güvenli bölgenin tesisiyle; bir yanda terör sorunu diğer yanda mül-
teci dramı çözülebilecektir.

Güney sınırlarımızı içine alan ve Kobani-Afrin arasında kurulmak is-
tenen terör koridoruna da hiçbir şart altında müsaade edilmemelidir.

PYD-YPG’nin Fırat Nehri’nin batısında yer alan Menbiç’te tutun-
mak, alanını genişletmek için her fırsatı kullandığı ortadadır.

Türkiye’nin kategorik itirazlarına rağmen, henüz Fırat’ın batısından 
doğusuna çekilmeyen PYD-YPG’li teröristlerin, paravan örgütler oluş-
turarak kendilerini gizlemeye çalıştıkları iddia edilmektedir.

Dün Akçale ilçemizin karşısında yer alan Telabyad’ın hâkim tepesine 
PYD’nin yığınak yapması, flamasını dikmesi de tahriktir.

Daha önce de buraya PYD tarafından ABD bayraklarının asıldığı 
malumlarınızdır.
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ABD’nin YPG sevdası, bu örgüte silah ve mühimmat desteği bir 
başka ve üstesinden gelinmesi gereken sorun başlığıdır.

Dost ve müteffik bildiğimiz ABD’nin, terör örgütleriyle kapalı devre 
ilişki kurması, katillerle düşüp kalkması izahı olmayan bir hatadır.

FETÖ’nün elebaşını Türkiye’ye iade etmeyen, bu konuda sürekli 
engeller çıkaran, mazaretler üreten Washington yönetiminin, açıktan 
PYD-YPG’yi silahlandırması tamamıyla art niyetliliktir.

YPG’yi, IŞİD’le mücadelede sözde kara gücü gibi kullanan ABD’nin, 
bu iki vahşi örgütün imalatında ne kadar pay ve hisse sahibi olduğunu 
elbette tarih bir gün yazacaktır.

ABD, Türkiye’nin tez ve tekliflerini kabulde ayak diretmezse, haki-
katen de terörizmin belinin kırılmasını istiyorsa, o zaman yapılacaklar 
basittir.

Türkiye, oluşturacağı güvenli bölgeyle hem Orta Doğu’nun aradığı 
barışı hem de kendi toprak ve insanlarının güvenliğini sağlayacaktır.

Bu itibarla, 1 Ekim günü, Türkiye’nin millî güvenlik riskine karşı ulus-
lararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki 
tüm terörist örgütlerden ülkemize saldırıları bertaraf edebilmek ama-
cıyla TSK’nin yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili 2 Ekim 2014 tarihli 
Meclis izninin bir yıl daha uzatılmasına parti olarak gönül huzuruyla 
destek ve oy verdik.

Yeter ki, Türkiye’nin etrafını terör kampına çeviren canilerle müca-
dele edilsin, hepsinin hakkından gelinsin.

Yeter ki, ya devlet başa ya kuzgun leşe irade ve iddiasından                                  
sapılmasın.

Millîyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin ayağına pranga vurmak is-
teyen, her zaman tetikte, her zaman teyakkuzda bekleyen çevre-
lerle amansız ve tavizsiz mücadelede devletini ve hükûmetini yalnız                            
bırakmayacaktır.

Aleyhimize kim ne söylerse söylesin, bizim için sinek vızıltısı, yalnız-
ca kuru gürültü olmaya mahkûm kalacaktır.
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Değerli Milletvekilleri,

Ülkemiz olağanüstü şartlara sahip olduğundan yönetim ve idare 
yapısının da buna müzahir planlanması gayet doğaldır.

Bundan gocunmak abesle iştigaldir.

Bu itibarla, olağanüstü hâl uygulamasının uzatılması yararlıdır, ye-
rindedir, haklı ve meşru sebepleri vardır.

Mecliste grubu bulunan dört partinin katılımıyla KHK Komisyonu 
teşkili de makul ve isabetli bir karardır.

Ancak OHAL, adalet çıtasını düşürmemeli, mağduriyetlere neden 
olmamalıdır.

OHAL’in en başta, milletimizin ve ülkemizin güvenliği, beklenme-
yen olaylara anında karşılık verilmesi amacıyla devreye alındığı unu-
tulmamalıdır.

OHAL, TBMM’nin yetki ve haklarını gasp etmek değildir, bu şekilde 
de yorumlanmamalıdır.

Zira anayasal bir düzenlemedir ve hukuki bir temeli vardır.

Sorumluluk mevkinde bulunan herkesin, devlet adamı vasfı taşıyan 
her bir şahsın, şu günkü nazik ve kırılgan günlerde üslup ve diline hâkim 
olması gerekmektedir.

Yeni tartışmalarla milletimizi meşgul etmek, kafa karıştırıcı açıkla-
ma ve söylemlerde bulunmak fayda yerine zarar getirecektir.

Dönem, hamaset nutuklarıyla göz boyama dönemi değildir.

Ucuz ifadelerden, kurnaz ve gizli hesaplardan elbette uzak                       
durulmalıdır.

Türkiye türbülanstan çıkmış değildir.

Maalesef ki, her gün şehit haberleri gelmektedir.

Terör örgütü PKK, FETÖ’nün boşluğunu doldurmak, bıraktığı yerden 
devam etmek için çıldırmış gibi, kudurmuş gibi saldırmaktadır.
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Ocaklara ateşler düşerken, millî yürekler kavrulmaktadır.

Tablo bu kadar içler acısıyken, 15 Temmuz şehitleriyle terörle mü-
cadele şehitleri arasında bir ayrım yapmak yanlıştır, skandaldır, gaflet 
ötesidir.

Şehidin yeri gönüllerde, tarifi yüce kitabımız Kur-an’da yazılıdır.

15 Temmuz’da tarih yazan şehitlerimizin hakkını ne kadar ödeye-
mezsek, terörle mücadelede emsalsiz bir mücadele kararlılığı gösteren 
kahramanlarımızın hakkını bir o kadar ödeyemeyeceğimiz asla hatır-
dan çıkarılmamalıdır.

Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, ruhlarını muazzep kılacak çifte 
standarttan derhâl vazgeçilmelidir.

Bizim için tüm şehitlerimiz şükran, vefa ve minnete layıktır.

Geride bıraktıkları namusumuza emanettir.

Mesela, 3 Eylül’de Hakkâri Şemdinli kırsalında teröristlerle çıkan 
çatışmada şehit düşen ve sekiz yaşındaki kızı Ecrin’in hıçkırıklıklarla 
uğurladığı Uzman Çavuş Hasan Yaşar, Özel Kuvvetlerde korkusuzca 
direnerek şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir’den hem manen hem 
de vicdanen daha az değerli değildir.

İkisi de şehit, ikisi de vatan kahramanıdır.

Ve tüm şehitlerimizi rahmetle anmak hepimizin boynunun borcudur.

Çok uyanık ve dikkatli olmamız gereken günlerde olduğumuz         
aşikardır.

Milletimizin sinir uçlarıyla oynamaktan, millî hatıra ve mirası tahri-
battan kaçınmak lazımdır.

Özellikle tarihten husumet çıkarmak, geçmişi kutuplaşma alanına 
çekmek çok gereksiz çok yersiz ve de çok tehlikelidir.

Değerli Arkadaşlarım, 

93 yıl önce imzalanan Lozan Antlaşması’nın zafer mi hezimet mi 
olduğunu tartışıyoruz.
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Elâlem uzayı tarıyor, yeni keşifler yapıyor, Jüpiter’in uydusunda su 
olup olmadığını konuşuyor, biz bunları çoktan hallettiğimizden olsa 
gerek, başka işimiz yokmuş gibi Lozan’ı masaya çıkarıyoruz.

Ben de her aklı başında vatan evladı gibi hayret ediyorum.

Keşke her şey bununla sınırlı kalsaydı.

2.Abdülhamit’in kızıl sultan mı, yoksa ulu hakan mı olduğu müna-
kaşa ediliyor.

Bunu yaparken Atatürk’le 2. Abdülhamit’in mukayesi de yapılıyor.

Herkes fikrî yörüngesine göre posizyon almaktadır.

Diyebileceğim tek şey, pes doğrusudur.

Eski defterleri aralayan bir insan eğer müfsid değilse, kesinlikle 
müflisdir.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, 2 Abdülhamit ne ulu ne de kızıl-
dır; o ecdadımızın muhterem yüzlerinden, Osmanlı padişahları arasın-
da muteber isimlerden birisidir ve saygıyı hak etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, 2.Abdülhamit’in yönetimi altında yetişmiş, 
parlamış, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ilk Cumhurbaşkanımız ve 
Türk milletinin yüz akı bir liderdir.

Birinin bıraktığı yerden, diğeri devam etmiştir.

İki Türk hünkârı olan; Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim arasında-
ki kapanmayan uçurum ne kadar hamakat ve hezeyansa, Atatürk ile 
2.Abdülhamit arasında husumet çıkarmak, birini diğerine tercih etmek 
o denli zekâ özrü, şuur eksikliğidir.

Tarihî şahsiyetlerimizi çatıştırmak emin olun düşmanları tebessüm 
ettirecektir.

Millîyetçi Hareket Partisi Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cum-
huriyeti arasında sütunları Ötüken ve Söğüt’te inşa edilmiş, harcı 
iman ve inançla karılmış, böylelikle iki yakayı buluşturmuş tarihî bir            
köprüdür.
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Biz ne Atatürk’ten vazgeçeriz ne de 2.Abdülhamit’i ihmal ve inkâr 
ederiz.

Biz Lozan Antşması’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve hukuki 
senedi olduğunu kabul eder, hezimet ithamlarını reddederiz.

Çakma tarihçilerin, 1919’daki mandacı ve iş birlikçi zihniyetlerin 
kurduğu nifak çarkına asla düşmeyiz.

Lozan’ı kötülemek, örtülü ve kapalı ifadelerle Sevr’e methiyeler 
yağdıranları neşelendirecek, tekrardan umutlandıracaktır.

Türkiye’nin varlığını tescil ettiren, yedi düvele kabul ettiren 8 
aylık Lozan mücadelesini bırakalım da tarihçiler konuşsun, onlar                                     
değerlendirsin.

Sorumlu siyasetçiye ve devlet ricaline düşen Türkiye’nin hukuki ve 
tarihî varlığını tekrar yargılamak isteyen mihraklara koz vermemek, ta-
rihle itişip kalkışmamaktadır.

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı’nın 29 Eylül 2016 günü, 27. Muh-
tarlar Toplantısındaki sözlerini yadırgadığımı, 24 Temmuz 2016’daki 
Lozan Antlaşması’nın 93. Yıl dönümünde verdiği mesajlarına bağlı kal-
masını hem diliyor hem de tavsiye ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime son verirken, siz değerli mil-
letvekili arkadaşlarımı, muhterem konukları bir kez daha saygılarımla 
selamlıyor, hepinize sağlık, başarı ve huzurlu gün ve haftalar diliyorum.

Geçtiğimiz Pazar günü, yani 2 Ekim’de, karşıladığımız muharrem 
ayının birinci günü olan hicri yılbaşının mübarek olmasını,  hüzün ve 
matem ayı olan bu ay içinde yapılan duaların kabul edilmesini Al-
lah’tan niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.
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MillîYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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Muhterem Arkadaşlarım, 

Değerli Misafirler,

Medyamızın Saygın Temsilcileri,

Bu haftaki parti Meclis grup toplantımıza başlarken yüksek heyeti-
nizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Milletçe huzur arıyoruz, fakat karşımıza her seferinde hezimet, her 
defasında hüsran çıkıyor.

İstikrar gelsin diyoruz; analar, gelinler, çocuklar ağlamasın, vatan 
evlatları ölmesin istiyoruz; nafile, yine umutlarımız boşa çıkıyor.

Türkiye gittikçe kan kaybediyor, günden güne eriyor.

Suçlular geziyor, sorumlular bahane üretiyor.

Bunu her vicdan ve namus sahibi vatan evladı görüyor, elbette kız-
gınlıkla beraber kaygı duyuyor.

Felaketlerden başımızı kaldıramıyoruz.

Sorun ve sıkıntılardan nefes alamıyoruz.

Kayıpların yaygınlığı, kara haberlerin yoğunluğu, şikâyet ve feryat-
ların ağırlığı aziz vatanımızın üzerine çığ gibi düşüyor.
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Türkiye terörizmle savaşmaktadır.

Artık bu gerçeği açık seçik kabul etmekten başka çaremiz yoktur.

Türk milletine kin besleyen, nefret duyan, tarihsel varlığından ür-
ken, çekinen ve rahatsız olan ne kadar zalim varsa kâh piyonlarıyla kâh 
doğrudan doğruya saldırmaktadır.

Türkiye’nin karşısından mevzilenmiş husumet cephesi tüm gücüyle, 
tüm imkânıyla zehir kusmakta, fitne ve fesat kazanını kaynatmaktadır.

Yıkılmamızı gözleyenler faaldir.

Yok oluşumuzu projelendirenler faaliyetlerine hız vermişlerdir.

Türkiye’nin yanıp kül olmasını hedefleyenler hiç olmadığı kadar 
dinç, diri ve dirençlidir.

Terörizm, şu anda Türkiye’nin bir numaralı meselesidir.

Bu belayı defetmeden, bu vahşi saldırganlığı alt etmeden Türki-
ye’ye huzur yoktur.

Terör örgütü PKK’nın menfur saldırılarıyla birlikte değerlendirme-
lerim arasında bulunan diğer konu başlıklarına geçmeden, Muharrem 
ayının 10’una tekabül eden aşure günüyle ilgili bazı görüşlerimi de yeri 
gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Acılar zaman içinde hem insanları hem de toplumları olgunlaştıran 
beşerî bir hâlin tezahürüdür.

Olgunlaşmak demek, unutmak, yok saymak, ihmal etmek değildir.

Bilakis olgunluk, yaşananlardan zor da olsa ders çıkarabilmektir.

İslam akıl, adalet ve ahlak kadar hoşgörü dinidir.

Bu değerler sayesindedir ki, İslam’ın mesajları evrensel boyut ka-
zanmış, insanlığın ve inananların geleceğini güneş gibi aydınlatmıştır.
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Asırlar evvel, dünya karanlık çağa mahkûmken İslam toplumları al-
tın ve şahlanış dönemlerini yaşıyordu.

Üstelik asrısaadet dönemi hâlâ hasret ve hayranlıkla anılan emsal-
siz bir devrin adıdır.

İslam ne zaman iktidar kavgalarına alet edilip ne zaman saltanat 
ve dünyevi mücadelelerin içine çekildiyse işte o andan itibaren Müslü-
manların ortak vicdanına kazınan acılar da ortaya çıkmaya başlamıştır.

Geçmişte yaşanan ve yaşatılan acılar zamanın ruhuna işlemiş, ma-
nevi hayatımızın derinlerine inmiş ve hiçbir zaman unutulmamıştır.

Mağdurların yürek atışı her dönemde yankı bulmuştur.

Masumların ahı günümüze kadar ulaşarak hepimizin ortak sızısı, or-
tak hicranı, ortak hüznü hâline gelmiştir.

Elbette körpe umutlara kan kusturanlar; hikmet ve hidayetle pişen 
gönüllere ölüm saçanlar her zaman lanetleneceklerdir.

Bundan şüphe yoktur.

Hakk’a karşı gelenlerin, iktidar hırsı uğruna insanlıktan çıkanların 
ve nefsinin tutsağı olanların isimleri şerle, şirkle ve şirretle bir anılmış, 
bundan sonra anılmaya devam edecektir.

İstisnalar olsa da tarihîn her döneminde makam ve mevki uğruna 
yaşadıkları dönemleri karanlığa gömen hasis, hırçın ve aşırı ihtiras sa-
hibi kişilikler çıkmıştır.

Özellikle hicri 61. yılın 10 Muharrem gününde Kerbela’da yaşanan-
lar asla hatırdan çıkmayacak, hafızalardan silinmeyecektir.

Kerbela’da İslam’a, Efendi’mizin torununa, ailesine ve arkadaşlarına 
kılıç çekenler, şiddet saçanlar, amansız düşmanlık edenler bugünlerde 
yaşadığımız kaos ve kargaşanın da mimarlarıdır.

Şurası tartışmasızdır ki, Kerbela’de akan ehlibeyit kanı ilk günkü ka-
dar keder verici, can yakıcı, yürek yaralayıcıdır.
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Hz. Hüseyin ve ehlibeyitin aziz büyüklerinin 10 Muharrem 61’de şe-
hit edilmelerinden beri İslam âleminin gözyaşları eksik olmamış, acı ve 
kayıplarında azalma görülmemiştir.

Bugünlerde Türk askerîne ahlaksızca işgalci suçlaması getirip top-
raklarında tüm sömürgeci güç ve terör örgütlerinin cirit attığı Irak’a 
bakınız.

Musul’u IŞİD’e bırakıp kaçan Irak’ın, Türkiye’ye atarlanması, rest 
çekmesi, Başbakan’ından büyükelçisine kadar atıp tutması her şeyi 
özetlemektedir.

Suriye’ye ve diğer İslam ülkelerinin perişan ve tükenmişliklerini söy-
lemeye bile gerek yoktur.

Geçmişin tramvalarını, ızdırap verici vahim olaylarını günümüze ta-
şıyıp yeni bir kavga ve kutuplaşma malzemesi yapmak elbette kimseye 
bir şey kazandırmayacaktır.

Önemli ve asıl olan dünden ibret almak, sonuç çıkarmaktır.

Ancak bu yapılıyorken, Hüseyni ahlak ve adanmışlık kılavuzumuz, 
Efendi’mizin tebliğ ve mesajları yegâne başvuru kaynağımız olmalıdır.

Yezitler her dönemde olacaktır ve olmuştur.

Çünkü iblis günah mesaisine aralıksız devam etmektir.

Mutlaka ki, kendisine uşak bulacak, masum canlara, tertemiz vic-
danlara kastedecek bir günahkârı insanlığın ve de İslam’ın başına mu-
sallat edecektir.

Kaldı ki bu zamana kadar olan da budur.

Mesele Yezit’i lanetlerken, Hz. Hüseyin’i anlayabilmek, onun ve as-
habının tarafında yer alabilmek, tefrika ve fitnelere kapalı durmaktır.

Kerbela’yı anlamak için, Hz. Hüseyin’i tanımak, özümsemek ve idrak 
etmek lazımdır.

Ve uğruna şehit olduğu adalet ve fazileti doğru kavramak                                         
gerekmektedir.



35

Kerbela denilince haksızlığa eğilmeyen bir iman şuuru, yanlışa ve 
yozlaşmaya göz yummayan cesur bir irade sırrı anlaşılmalıdır.

Tüm Müslüman toplumların karşısında aslında iki seçenek vardır ve 
bunlar her şeyiyle ortadadır:

Bundan böyle ya Hüseyni ahlak ve asalet hâkim olacak ya da Yezidi 
arsızlık ve alçaklık etki ve tesir alanını genişletmeyi sürdürecektir.

Ya barış, anlaşma, uzlaşma ve kardeşlik egemenlik kuracak veya 
savaş, çatışma, kutuplaşma ve kanlı hesaplaşma kaldığı yerden, hatta 
yükseldiği noktadan değerlerimizi yutmaya devam edecektir.

Hz. Hüseyin tüm mazlumların tercümanı tüm masum gönüllerin 
efendisiydi.

Şehadeti ise İslam âlemini asırlardır kasıp kavurmuştur.

Kerbela’da dökülerek sıcacık kumlarla karışan mazlum kanları bir 
bakıma bütün inananların, bütün iman edenlerin ahı, feryadı, yarım 
kalan özlemleridir.

Ne üzücüdür ki, yüzyıllar geçse de bu kan kurumamış, bu hunhar 
olay akıllardan çıkmamıştır.

Hz. Hüseyin vahdetin yanında duran, şehadetinin bile bunun için 
vesile olmasını dileyen kutlu bir nefer, Yezit ise kesrete umut bağlamış, 
ayrımcılığa kapılmış, bölünmeye heves etmiş, cepheleşmeye tutun-
muş bir bozguncu olarak ilelebet anılacaklardır.

Kerbela’da kaybeden zalimlerdir. Aksini iddia etmek Yezit’le bir       
olmaktır.

Eğer mezhepçilik bugün İslam coğrafyasının ufkunu kapatıp düş-
manlıkları kışkırtıyorsa bunun müsebbibi Kerbela’yı siyasileştiren, 
kangrenleştiren fırsatçılardır.

İster Sünni ister Şii olsun; mezhepçi bakış ve yaklaşımlar İslami-
yet’in iliğini kurutmakta, kanını emmektedir.

İslam dünyasının şu anki durumu tam bir fecaati işaret etmektedir.
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IŞİD gibi terör örgütleri böylesi bir zeminden yeşermiştir.

Şii de Müslüman, Sünni de Müslüman’dır.

O hâlde paylaşılamayan nedir?

Bu hazımsızlık, bu kan revan içindeki Orta Doğu’nun durumu nasıl 
izah edilecektir?

Canlı bombalarla cana ve mala kastetmek yüce Allah’ın hangi buy-
ruğunda yazılıdır?

Allah diyerek kafa kesmek, besmele çekerek harama ortak olmak 
nasıl bir aklın ve anlayışın ürünüdür?

Tabiidir ki, bunları sormak ve sorgulamak en doğal hakkımızdır.

İslamiyet mazisi çok eskiye giden bir operasyon sağanağı altındadır.

Haçlı saldırılarıyla amaçlarına ulaşamayanlar, şimdilerde deği-
şik senaryo ve oyunlarla Müslümanların varlık ve inanç haklarına                               
saldırmaktadır.

Mezhepçi aymazlık bu kapsamda silah gibi kullanılmaktadır ve çok 
tehlikeli aşamalara ulaşmıştır.

Sırf Şii veya Sünni olduğu için insanlar katledilmektedir.

Karşımızda mahvın sınırında bir kültür ve inanç vardır.

Ön tarafta Müslümanlar birbirini yiyip tüketirken, arka tarafta hari-
talarla oynanmakta, kaynaklar sömürülmekte, çocuklar öldürülmekte, 
bir medeniyetin ışıkları söndürülmektedir.

Bir zamanlar dünyaya yön ve nizam veren İslam âlemi, şimdiler de 
düştüğü şiddet, cinayet ve tahammülsüzlük girdabından çıkabilmek 
için çare ve yollar aramaktadır.

Vekâlet savaşları devamlı körüklenirken, Wasginton’da, Londra’da, 
Berlin’de, Paris’te Müslümanlar için defin merasimi hazırlığı hızla       
sürmektedir.
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Orta Doğu’daki petrol kuyularının etrafında vızır vızır dolaşan em-
peryalist acımasızlık, iç bölünmeleri kaşıyarak, tahrik ve teşvik ederek 
mesafe almaktadır.

Maalesef İslam toplumları da buna sessiz ve seyirci kalmaktadır.

Hz. Hüseyin ve muhterem ailesinin şehadeti asılarca kanayan bir 
yara olsa da, az evvel söylediğim gibi, bundan sonuç çıkartıp geleceğe 
bakmamız, Yezitlerin oyununa düşmememiz en samimi dileğimdir.

Yeni Kerbelaların olmaması, yeni acıların doğmaması Müslüman’ım 
diyen herkesin hem ödevi hem de boynunun borcudur.

Ve de Kerbela’daki acılar üstünden iktidar kurmaya, güç devşirme-
ye kalkmak hem bugünümüze hem de geleceğimize büyük bir haksızlık 
ve günahkârlık olacaktır.

Mezhepçi taassuptan kurtulmanın, birbirimize sımsıkı sarılma-
nın tam zamanıdır ki, gecikmemiz hâlinde ödeyeceğimiz bedeller çok      
fazladır.

Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın esenliğe, denge ve düzene ka-
vuşması dileklerimle Peygamber’imiz Hz. Muhammed’e salat ve selam 
ediyorum.

Efendi’mizin; “reyhanım” dediği, “cennet gençlerinin efendisi” ola-
rak gösterdiği Hz. Hüseyin ve ehlibeyit mensupları başta olmak üzere, 
tüm Kerbela şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Rabb’im onları sevenlerden ve sevdiklerinden olmayı cümlemize 
nasip etsin diyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Terör Türkiye’yi her gün vurmaktadır.

Kanlı örgütler sırayla Türkiye’yi hedef almaktadır.

Ülkemiz zorlu, kanlı, şiddeti sürekli artan ölüm kalım mücadelesinin 
ortasındadır.
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Geçtiğimiz pazar günü, katiller Hakkâri Şemdinli’de bulunan Durak 
Jandarma Kontrol noktasına, lütfen dikkat buyurunuz, tam 5 ton bom-
ba yüklü kamyonetle saldırmışlardır.

Benzerlerine Orta Doğu’da tesadüf edilen bu eylem türü-
nün son zamanlarda ülkemizde sıklaşması milletimizi kara kara                                                                  
düşündürmektedir.

Bombalar ülkeye nasıl sokulmaktadır?

Ve de patlatılmak üzere nerede saklanmaktadır?

Türkiye’nin her yerine bomba yerleştirildiğini Oslo’da iti-
raf eden memurlar geceleri rahat ve vicdanen müsterih şekilde                                                          
uyuyabilmektedir?

Merak ediyoruz, bu istihbarat ne yapmakta, neyle meşgul                                        
olmaktadır?

Türk milletinin canını alan hainlere hak ettikleri ders ne zaman veri-
lecek, ihanetin başı ne zaman koparılacaktır?

Beklemeye tahammülümüz kalmamıştır.

Milletimiz infial hâlindedir.

Şemdinli’deki hunhar saldırıda 10 Mehmet’imiz şehit olurken, biri 
İranlı 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

Dün ise Diyarbakır Silvan kırsalında operasyona hazırlanan askerî 
time, PKK’lı hainler roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açmış, 1 
Mehmetçiğimiz şehit düşerken 5’i de yaralanmıştır.

20 Temmuz 2015’ten beri 516 askerîmizi, 333 polisimizi, 52 koru-
cumuzu, 31 memurumuzu, 600 sivil vatandaşımızı teröristlerin menfur 
saldırı ve suikastları neticesinde kaybettik.

Bu süre zarfında 2 bine yakın askerîmiz, bin 600’e yakın polisimiz, 4 
bine yakın sivil vatandaşımız da yaralandı.

Hiçbir vicdan ve insaf sahibi insan bu kara tablonun izah ve açıkla-
masını yapamayacaktır.
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Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, yaralı kardeşlerimize acil 
şifalar temenni ediyorum.

Dün analar ağlamayacak diyorlardı, oysa bugün bir millet hüngür 
hüngür ağlamaktadır.

Çözüm diyorlardı, barış türküleri söylüyorlardı, fakat ne çözüm 
oldu, ne de barışın sesi duyuldu.

Terörizmin dehşeti 79 milyon Türk vatandaşına hayatı zindana       
çevirdi.  

15 Temmuz’dan itibaren FETÖ’yle amansız mücadele edilmektedir.

Kararlı, haklı ve son derece doğru şekilde FETÖ’cülerin üzerine       
gidilmektedir.

Devlet ve toplum hayatının her hücresine yerleşmiş FETÖ’cülerin 
ayıklanması için olağanüstü şartlarda emek ve çaba sarf edilmektedir.

Millîyetçi Hareket Partisi olarak bu sürece elbette destek veriyor, 
makul ve meşru görüyoruz.

Ancak FETÖ’yle yapılan mücadelenin, FETÖ’cülere yönelik cezrî, 
cebrî ve yıldırıcı tedbirlerin aynısının PKK’lılara da uygulanmasını tu-
tarlılık gereği istiyor, bunu bekliyoruz.

Hakkâri’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da, İstanbul’da patlayan bomba-
lara Ankara’dan alkış tutan, İzmir’den tezahürat yapan, Mersin’den el 
sallayan terör yedeklerine, terörist sevicilere hak ettikleri dersi vermek 
hükûmet ve devletin namus borcudur.

PKK’ya destek veren memurlar, iş adamları, sivil toplum kuruluşla-
rı, medya organları ne zaman hak ettiğini bulacaktır?

PKK saldırılarını açık veya gizli övenlerin yakasından ne zaman       
tutulacaktır?

PKK’lı diye açığa alınan öğretmenlerin, suçu somut olarak tespit 
edilen bölücülerin devletle bağının kesilmesi için daha neyin olması 
beklenmektedir?
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FETÖ’ye ceberut kesilenler, sıra PKK’ya gelince niçin suspustur?

PKK demek FETÖ demektir.

FETÖ, bölücü hainlerin ikizi, eylem yoldaşıdır.

Bunlar terörizmin Türkiye’yi yıkmaya çalışan maşalarıdır.

Ve bu iki Türkiye düşmanı örgütün kaynaklarının kurutulması, des-
tekçilerinin tasfiyesi, iş birlikçilerinin sökülüp atılması ertelenmeden, 
sürüncemeye bırakılmadan gerçekleştirilmelidir.

PKK, FETÖ’nün 15 Temmuz’da başaramadığı çözülmeyi tamamla-
mak, dağılmayı temin etmek için çırpınmaktadır.

Hükûmete sesleniyorum, arkanızda milletin yardım ve duası vardır.

Yanınızda Millîyetçi Hareketin desteği hazırdır.

O hâlde ne duruyor ne oyalanıyorsunuz?

Ellerine kına çalıp davul zurnayla uğurlanan kahramanlarımızın, sa-
layla baba ocaklarına dönmesine tahammülümüz kalmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Türkiye’ye meydan okuyan 
insanlığın yüz karalarını bu milletin kahır ve azametiyle tanıştırmak için 
acele ediniz, elinizi çabuk tutunuz.

Türk milletini infazla görevlendirilmiş terör cellatlarını, bunları si-
lahlandıran, yemleyen, pışpışlayan arkalarındaki güçleri rezil etmek, 
yenilgiye uğratmak artık bir vatan görevidir. 

Önce millet, önce Türkiye irade ve azmiyle harekete geçme, kan 
tüccarlarını tepeleme zamanı gelmiştir

Hem korkuya hem de korku tüccarlarına el ele, gönül gönüle, tam 
bir kenetlenmeyle hadleri bildirilmelidir.

Hainlerin temizliği, ihanetin tenkili için gün bugündür.

Dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyelim; ama Türkiye Cum-
huriyeti’nin terörden daha büyük olduğunu dosta da düşmana da hem 
söyletelim hem de yüzlerine haykıralım.
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Türkiye’nin ateşle imtihan edildiği günlerde, Van’da bir araya gelip 
PKK’yı lanetleyerek devletin yanındayız mesajı veren doğu ve güney-
doğudaki 16 ilden 181 aşiret temsilcisini de içtenlikle kutluyorum.

Bölge insanımızın tercümanı olan ve cesur bir çıkışla yüreklere su 
serpen bölgenin ileri gelenlerini ayrım yapmaksızın kucaklıyorum.

Kürt kökenli kardeşlerim, PKK’nın kanlı saldırılarından ziyadesiyle 
muztarip, en fazla şikâyetçi olan insanlarımızdır.

Hiçbir Kürt kökenli kardeşimin, elinde silah ve bombayla devle-
te hücum eden, askerîmize, polisimize, korucumuza ve masum va-
tandaşlarımıza kıyan, kurşun sıkan kiralık çete PKK’yı arkalaması                                               
düşünülemeyecektir.

PKK, emperyalizmin iğrenç bir tetikçisidir.

PKK Kürt düşmanlarının, Türkiye’yi hazmedemeyen yedi düvelin, 
kokuşmuş bir taşeronudur.

Kürt kökenli kardeşlerim PKK’nın dümen suyuna girmez, hak yolun-
dan dönmez, günaha ortak olmaz, oyuna gelmez.

Devletin varlığına, milletin birliğine zincir vurmaya kalkışmış çü-
rümüşlere, millî ruhu hafife alıp bağımsızlığımızı bozmaya, bin yıllık 
kardeşliğimizi boğmaya gayret eden batılın piyonlarına tek yürek tek 
bilek, tek beden hâlinde karşı çıkacağız.

Zulmetin ateşini göğsümüzde söndüreceğiz.

Onlar vatanı bölmek isteseler de, biz böldürmeyeceğiz.

Onlar milleti ayırmak, birbirine düşürmek isteseler de, biz bir olaca-
ğız hıyanetin emellerini ayaklarımızın altında çiğneyeceğiz.

Unutmayınız, muhtaç olduğumuz kudret, aziz Atatürk’ün ifadesiy-
le, damarlarımızdaki kandadır.

Türk milleti tarih boyunca bağımsızlığının bedelini nice feragat ve 
muhteşem mücadelelerle ödemiştir.

Türkiye yaşayacak, bayrak inmeyecek, ezan susmayacaktır.
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Ve de şehitler ölmez, vatan bölünmez sesi gök kubbemizde sonsuza 
dek çınlayacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye çok ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıyadır.

İç ve dış güvenlik sorunları giderek ağırlaşmakta, vatanımızı içine 
alan husumet çemberi giderek daralmaktadır.

Bu kuşatmayı kırmak, ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kasteden 
risk ve tehditleri ortadan kaldırmak hepimizin temel önceliği olmalıdır.

Millî birlik ve beraberliğin titizlikle korunması gereken bir                                       
dönemdeyiz.

Kemikleşmiş önyargıları ve kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız.

Vatan ve millet sevdasıyla hareket edebilme basiretini muhakkak 
surette gösterebilmeliyiz.

Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanıdır.

Siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran 
temel sorunları bu anlayışla ele almak, ülkemizin önünü açmak ve ge-
leceğini planlamak durumundayız.

Bunların en önemlilerinden birisi de hatırı sayılır zamandır ülkemi-
zi meşgul eden yeni Anayasa kapsamında derinleşen hükûmet sistemi 
tartışmalarıdır.

Konu önemlidir; çünkü sistem tartışmaları siyaseti tıkarsa rejim kri-
zine dönüşebilecektir.

10 Ağustos 2014’de Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçil-
mesiyle birlikte anayasal yetki ve sınırları devamlı tartışma konusu            
yapılmıştır.

Bunun yanında başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı 
ekseninde çok yoğun fikrî münakaşalar süregelmiştir.
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1 Kasım 2015’ten sonra başlatılan yeni Anayasa süreci başkanlık sis-
temiyle ilgili anlaşmazlık nedeniyle akamete uğramıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Hukukun üstünlüğü herkes, her mevki ve makam sahibi için bağla-
yıcı, kapsayıcı ve zorlayıcı niteliktedir.

Ve de Cumhurbaşkanı yasalara ve Anayasa’ya uymak                                                      
mecburiyetindedir.

Hiç kimse kendisini hukukun önünde ve üstünde göremeyecektir.

Hepsinden önemlisi, yürürlükteki Anayasa’nın 6’ncı maddesinde, 
hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet 
yetkisi kullanamayacağı ifade edilmektedir.

Kanunlar önünde herkes eşittir.

Bu itibarla, suç ve suçluyla mücadele edilirken, herhangi bir devlet 
görevi yerine getirilirken yegâne referans ve müracaat kaynağı hukuk 
kurallarıdır. 

Bu kurallar ihlal edilirse, yasa ve Anayasa açıkça yok sayılırsa en 
başta devleti ayakta tutan dinamikler laçkalaşacak, ardından da top-
lumsal huzur ve asayiş temelden bozulacaktır.

Türkiye’nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı vardır ve sorum-
luluk hepimizin sırtındadır.

Bize göre, bilhassa 15 Temmuz’dan sonra bu ihtiyaç acil bir hâl                      
almıştır.

Türkiye’de hiçbir şey, 14 Temmuz’daki gibi olmayacak,                                                    
olamayacaktır

Milletimizin yeni bir soluğa yeni bir hukuki mutabakata yönelik çağ-
rı ve talebi hissedilir ölçüde fazladır.

Bunu görmezden gelemeyiz, kulağımızın üstüne yatamayız.

Millîyetçi Hareket Partisi Anayasa’nın tadilatına veya yeniden yazı-
mına başından beri sıcak ve olumlu bakmaktadır.



44

Anayasa, devlet-millet ilişkilerini demokratik ölçülere göre düzen-
leyen, birlikte yaşamanın asgari kurallarını koyan ve dengeleyen kapsa-
yıcı toplum sözleşmesidir.

Bizim Anayasa’ya bakışımız da herhangi bir değişiklik, bir sapma 
veya farklı bir anlayışa savrulma yoktur.

Dün ne söylemişsek bugün de aynı çizgideyiz.

Dün nerede duruyorsak bugün de aynı noktadayız.

Özellikle Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmemesi, değiştiril-
mesinin dahi teklif edilmemesi hususundaki ısrarımızı kayıtsız şartsız 
muhafaza ediyoruz. 

Bu çerçevedeki tutarlı ve sağlam irademizi yıllardan beri samimi-
yetle koruyor, sürdürüyoruz.

Bildiğiniz gibi, 15 Temmuz’dan sonra, TBMM’de grubu bulunan üç 
partinin değerli temsilcilerinden teşkil edilen komisyon 12 Ağustos 
2016 tarihînde faaliyetlerine başlamıştı.

Bu komisyon 9 kez toplanarak çalışmalarını sürdürmüş ve son ola-
rak 23 Eylül 2016’da yaptığı toplantıyla görevini tamamlamıştır.

Söz konusu uzlaşma komisyonu, Türkiye’nin içinden geçtiği hassas 
ortamı dikkate alarak yapıcı, uzlaşmacı ve karşılıklı anlayış çerçevesin-
de görevini ifa etmiş ve sonuçta 7 maddelik mini Anayasa değişiklik 
paketini hazırlayarak genel başkanlara sunmuştur.

Daha önce üzerinde uzlaşılan 60 maddelik değişiklik de dikkate 
alındığında yeni bir Anayasa çerçevesinde önemli ve kayda değer bir 
aşamaya gelindiği görülebilecektir.

Millîyetçi Hareket Partisi millet yararına olduktan sonra her zaman, 
her zeminde uzlaşmadan, konuşmadan yanadır.

Anayasa üzerinde yapılan söz düellolarının son bulmasını, bu mese-
lenin millî birlik ruhuyla, karşılıklı hoşgörü ve saygı dâhilinde sonuçlan-
dırılmasını arzulamaktayız.
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Ne var ki, Türkiye’yi yöneten devlet ve hükûmet ricalinin Anaya-
sa’ya uyma konusunda çok iştahlı ve hevesli olmadığı gelişmelerle      
sabittir.

Cumhurbaşkanı, millet tarafından seçildiği gerekçesiyle fiillî baş-
kanlık sistemini dayatmakta, Anayasayı açıkça ihlal etmekte, görevinin 
sınırlarından tüm eleştirilere rağmen taşmaktadır.

Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı’nın görev ve yet-
kileri, 105. maddesinde de sorumluluk ve sorumsuzluk hâlleri                                                
düzenlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren, Anayasanın amir hü-
kümlerini özüne ve ruhuna aykırı olarak yorumlamış,

Anayasa’nın vermediği yetkileri kendisinde hak görmüş,

Partili Cumhurbaşkanı gibi davranmış,

Tarafsızlığına gölge düşürecek şekilde hareket etmiş ve yetkisini   
aşmış,

Siyasi propagandalara katılmış, AKP lehine oy istemiş,

Siyasi polemiklere katılmış,

Fiilen hükûmet başkanı gibi hareket etmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın bu tutum ve davranışları fiilî bir durum                                  
yaratmıştır.

Sayın Erdoğan’ın 14 Ağustos 2015’te Rize’de yaptığı konuşmada, 
yönetim sisteminin değiştiğini, yapılması gerekenin bu fiilî durumun 
anayasal olarak kesinleştirilmesi gerektiğini vurgulaması malumun ila-
nından başka bir şey olmamıştır.

AKP’nin 2’nci Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçilen Sa-
yın Binali Yıldırım’ın, yönetim yapısındaki fillî durumu açıkça dile geti-
ren, aslında örtülü şekilde rahatsızlığını ima eden konuşması da henüz 
çok yenidir.

Hatırlarsanız Sayın Yıldırım aynen şöyle demişti:
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“Bugün yapmamız gereken en önemli iş, fiilî durumu yasal hâle ge-
tirmek, Anayasa’yı ve bu kafa karışıklığını sona erdirmektir. Bunun yolu 
da yeni bir Anayasadır, yeni Anayasa’da başkanlık sistemidir.” 

Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 19 Eylül 2016’da New York’ta 
verdiği bir mülakatta; “Türkiye’nin yeni bir süreci başkanlık sistemiyle 
devam etmesi” gerektiğini söylemiştir.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve Bakanlar Kurulunun Anayasa’da 
sınırları çizilen görev, yetki ve siyasi sorumlulukları iç içe geçmiş, birbi-
rine karışmıştır.

Anayasa değişmeden yönetim sistemi üzerinde zorlamayla ve fiilen 
oynama yapılmıştır.

Elbette bu çarpık durumun anayasal meşruiyetinin olmadığı da                         
ortadadır.

Net olarak söylemek isterim ki, şu anda Anayasa çiğnenmekte ve 
suç işlenmektedir.

Fiilî durumla hukuki gerçek taban tabana zıtlık içermektedir.

Parlamenter sisteminin miadının dolduğunu, bekleme odasına alın-
dığını, ayak bağı olduğunu AKP yöneticileri ve Sayın Erdoğan defalarca 
ileri sürmüşlerdir.

Ülkemizde hukuksuz, kanunsuz ve Anayasa’ya tamamen aykırı bir 
yönetim modeli tecelli etmiştir. Ve Türkiye’nin mukavemeti bu neden-
le esnemekte, zayıflamaktadır.

Elbette bunu kabul etmek, onaylamak, meşru görmek mümkün           
değildir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın kendisine vermiş olduğu yetki 
ve sorumlulukları zımnen tanımamakta, deyim ve ifade yerindeyse az 
bulmaktadır.

Sayın Başbakan’ın buna dünden razı olduğunu bilmeyen, duymayan 
da yoktur.
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Anayasa’nın nasıl değiştirileceği, anayasal hükümlerle belirlenmiş-
tir ve bu kesindir.

Fillî durum ve dayatmalarla Anayasa’nın değişeceğini iddia etmek, 
Anayasa’yı rafa kaldırmak eğer gaflet değilse vahim bir art niyetlilik ve 
sinsi bir tezgâhtır.

Değerli Milletvekilleri,

Bir hükûmet sistemi belirlenirken tarihsel tecrübeler, içinde yaşa-
nılan coğrafya, sosyopolitik ve ekonomik yapı, siyasi kültür, toplumsal 
eğilim ve beklentiler mutlaka dikkate alınmalıdır.

Demokrasiyle yönetilen ülkelerde oldubittiyle sistem değişikliği 
görülmüş şey değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin beka mücadelesi verdiği bugünlerde, siyasi 
iktidarın ve devletin en tepesinde bulunan Cumhurbaşkanı’nın hukukla 
ters düşmesi geleceğimiz açısından çok mahzurlu çok tehlikelidir.

Bu açık tehlikenin bertaraf edilebilmesi için karşımızda iki alternatif 
yol bulunmaktadır:

Bunlarda birincisi ve bizim açımızdan da en doğru, en sağlıklı olanı, 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın fiillî başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, 
yasa ve anayasal sınırlarına çekilmesidir.

Şayet bu olmayacaksa, ikinci olarak, fiilî durumun hukuki boyut ka-
zanabilmesinin süratle yol ve yöntemlerinin aranmasıdır.

Dünyanın hiçbir medeni ve demokratik ülkesinde her gün 
suç işleyen bir yönetim ve iktidar yapısı görülemeyecek, bundan                                          
bahsedilemeyecektir.

Bu durum karşısında, Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemiy-
le ilgili inadını sürdürecekse yine karşımıza iki seçenek çıkacaktır:

İlk olarak AKP, hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir Anayasa 
hazırlığı varsa, mutabık kalınan daha önceki maddeleri de ihtiva etmek 
kaydıyla TBMM’ye getirmelidir.
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Milletvekilleri, ilkeleri ve inançları doğrultusunda vicdanlarının sesi-
ni dinleyerek oy kullanacaklar, bir karara varacaklardır.

İkinci olarak bu anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda ya 
367 sınırını aşarak kanunlaşacaktır ya da 330 eşiğinin üstünde kalarak 
referandum yoluyla milletin kararına sunulacaktır.

Millîyetçi Hareket Partisi Türk milletinin vereceği her karara saygılı 
ve bağlıdır.

Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin deva-
mı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. 

Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz her-
hangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır.

Millîyetçi Hareket Partisi ilke ve ülkülerine sonuna kadar bağlıdır.

Siyasette tutarlı, dürüst, sorumlu ve millî anlayışımızdan taviz ver-
meden yolumuza devam edeceğiz.

Demokratik olgunluk, ahlak ve sabırla meseleleri karşılayacağız.

Çözüm ve çıkış yollarının aranacağı yer olarak TBMM’yi göreceğiz.

Türkiye’nin yasa ve Anayasa’ya uymayan yönetim yapısının derhâl 
düzeltilmesini, hukukun tam manasıyla egemen kılınmasını öncelik       
görüyoruz.

Egemenliğin sahibi aziz milletimiz aynı zamanda son sözün de sahi-
bidir. Buna inancımız tamdır.

Millet ne derse odur, neye karar verirse boynumuz kıldan incedir.

 Bizim başkanlık sistemine yönelik kuşku, eleştiri, çekincelerimiz                   
bilinmektedir.

Merhum Başbuğ’umuz Türkeş Bey’in Dokuz Işık isimli eserinde; 
Güçlü İktidar- Güçlü İdare: Tek Başkan-Tek Meclis Sistemi başlığıyla 
dile getirdiği görüşleri de ortadadır.
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Elbette dönemsel şartlar gereğince başkanlık sistemini savunması, 
konjonktürel gelişmelerin, stratejik düşüncesinin ve toplumsal ihtiyaç-
ların doğal bir yansımasıdır.

Ancak daha sonra da parlamenter sistemle ilgili görüşe dönüş yap-
tığı bilinmektedir.

Mesela, Gönül Seferberliği isimli eserinin 1977 tarihli basımında 
merhum Başbuğ’umuz şöyle demektedir:

“Millîyetçi Hareket Partisinin yolu hukukun üstünlüğünü esas alan, 
çok partili, demokratik, parlamenter, hürriyetçi nizamdır.”

Merhum Türkeş Bey’in 1997’de vefatına kadar bir defa olsun baş-
kanlık sistemini gündeme getirmediği, aksine 1985’te tahliye ol-
duktan sonra Turgut Özal’ın başkanlık rejimi arzularına karşı çıktığı                                      
hatırımızdadır.

Türkiye’nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma 
bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir.

Bugün milletimizle ve siyasi muhataplarımızla paylaştığımız değer-
lendirmelerimizin tüm yönleriyle tartışılmasını, ortak akıl ve sağduyu-
nun rehberliğinde başkanlık mı, parlamenter sistem mi sorusunun ka-
lıcı şekilde cevaplandırılmasını diliyor, sözlerime son verirken hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah’a emanet olun.
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Haftalık olağan parti grup toplantımıza başlarken sizleri saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum.

Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, mukavemeti kırılmadıkça o mil-
lete hâkim olmak, esaret altına almak takdir edeceğiniz gibi mümkün 
değildir.

Türk milleti asırlardır sayısız badire ve belaları defederek bağımsız-
lığını korumayı başarmıştır.

Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının bedeli çok ağır ödenmiştir.

Ve bu bedelin namusunu müdafaa edecek vatan sevdalılarının yıl-
gınlığı ve yorgunluğu da hiçbir zaman görülemeyecektir.

Tarih boyunca şehit ve gazilerimizin eşsiz ve emsalsiz fedakârlıkla-
rıyla Türk vatanı maddi ve manevi korumaya alınmıştır.

Üstte gök delinmedikçe, altta yer yarılmadıkça ilimizi ve töremizi 
elbette bozmaya kimsenin, hiçbir muhasım ve müstevli emelin gücü 
yetmeyecektir.
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Türklük titreyip kendine döndüğünden beri korkak ve hainlerin 
kaçacak fare deliği, sığınacak ağaç kovuğu aramaktan başka çareleri                 
olmamıştır.

Aziz ecdadımız, zalimler karşısında el pençe divan durmaktansa kız-
gın kireci elle yoğurmayı tercih edecek kadar kararlı ve kahramanca bir 
tutum sergilemiştir.

Önüne geleni kapan, ardına geleni tepen; işine geleni öven, gelme-
yeni döven sütü ve soyu karmakarışık olanlar milletimizi anlayamaya-
cak, anlasalar bile itiraf edemeyeceklerdir.

Türk milletinin son yurdundaki tarihî duruşu malum ve melun çev-
releri sürekli ürkütmüş, tedirgin etmiştir.

Bununla da kalmamış devamlı acımasız ve vahşi arayışlara itmiştir.

Türk deyince yüzü asılan, nefesi daralan, eli ayağına dolaşan, dili 
damağına yapışan batılın bekçileri, küfrün yedekleri ölüm kusmak, fit-
ne yaymak için âdeta yarış içine girmişlerdir.

Bunlar zulmü egemen kılabilmek maksadıyla Türk milletinin önünü 
kesip yayılım ateşine tutmaktan hiç vazgeçmemişlerdir.

Terörizm bu çerçevede devamlı surette kullanılagelmiştir.

Şu gafiilîğe ve garabete bakınız ki, terörle tükeneceğimizi sanıyorlar.

Bedenlerimizin yere serilmesiyle vatanın yerle yeksan olacağını   
hesaplıyorlar.

Pes edeceğimizi, geri çekileceğimizi, kendi kendimizi yiyip tüketece-
ğimizi düşünüyorlar.

Bu nedenle insani değerlerini tamamen aldırmış kan içici piyonla-
rıyla durmadan saldırıyorlar, hiç olmayan şanslarını ısrarla deniyorlar.

Çok şükür bu aziz milletin şehitler tepesi boş değildir.

Ve toprak yatacak erleriyle, bayrak tutacak neferleriyle vardır, ile-
lebet de olacaktır. 
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Şehitler kervanına katılan ve bir hilal uğruna sere serpe rahmete 
uzanan evlatlarımız oldukça Türkiye sapasağlam duracak, hıyanetin 
safları eninde sonunda dağılacaktır.

Elbette gün aşırı gelen şehit haberleri hepimizi kahretmektedir.

Geçen hafta maalesef 9 kahramanımız şehit olmuştur.

12 Ekim’de Şırnak’ta Uzman Onbaşı Sercan Öklük,

14 Ekim’de Hakkâri Şemdinli’de Er Doğan Çamurlu; Mardin Mazıda-
ğı’nda Er Yunus Kaymak, Uzman Çavuş Fehmi Altundaş, Uzman Çavuş 
İslam Akyüz,

16 Ekim’de Hakkâri’de Uzman Çavuş Mesut Polat; Gaziantep’te Po-
lis Memurları Hüseyin Cengiz, İlhan Güleç, Yaşar Polat şehadet şerbe-
tinden içmişlerdir.

Terörizmle mücadele süreci ne kadar acı ve yüksek maliyetli olsa 
da dayanacağız, düşman kuşatmasını Allah’ın izniyle hep birlikte                             
yaracağız.

Nitekim başka bir seçeneğimiz yoktur.

Teslim olup tavize yanaşacağımızı düşünen varsa ya uyukluyor ya 
da uyuşmuş beyni ile yaşıyordur.

Terörün panzehri birlik ve dayanışma ruhunun canlı tutulmasıdır.

Biz bu ruha sahip olduktan sonra ister yedi düvel zincirlerinden bo-
şanmış hâlde geri gelsin, nafiledir.

Türk milletini bölme, Türk vatanını bölüşme hayalleri kuranların he-
vesleri kursaklarında kalacaktır.

Bir kez daha şehitlerimize Cenabıallah’tan rahmet dilerken, acı-
lı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı niyazlarımı                         
bildiriyorum.

Hâlen tedavi altında bulunan kardeşlerimize acil şifalar temenni 
ediyorum.
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Biliniz ki, asil azmaz bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, onun da aslı 
ayrandır.

Demem odur ki, Türk milleti aslından, neslinden, kökünden, kültü-
ründen, millî ve manevi emanetlerinden kopmayacak, koparma çaba-
sında olanlara da asla göz açtırmayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Ülkemiz beka düzeyinde risk ve tehditlerle karşı karşıyadır.

Millî güvenliğimiz iç ve dış gelişmelerin seyir ve sonuçlarına yakın-
dan bağlıdır.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu geniş coğrafyalar diken üstündedir.

Emperyalist odakların, işgal ve istilayı stratejik amaç edinmiş kü-
resel senaristlerin yoğun uğraş ve faaliyetleriyle Orta Doğu tümden 
kilitlenmiş, terör örgütlerinin tasallutuna girmiştir.

Aşırılaşan etnik ve mezhep kamplaşması devasa bir coğrafyayı ka-
ranlığa gömmüştür.

Suriye meçhule sürüklenen metruk bir tekne gibidir.

Bu teknenin dümeni bozuk, pusulası kırık, yakalandığı fırtına azgındır.

Şam buruk, bulanık ve bunalımdadır.

Halep feryat figan içinde kan ağlamaktadır.

İnsani yardım konvoyları, hastaneler, masum canlar hedef                                  
alınmaktadır.

Ateşkes derhâl sağlanmazsa Halep imha olacaktır.

Devasa bir kültür ve medeniyet birikimi âdeta ölüme terk edilmiş, 
Vandalların, barbarların, infaz ve suikast timlerinin yağma ve talanına 
bırakılmıştır.

Halep’in baskı ve zulümden kurtarılması hem kardeşlik ve tarihî 
bağlarımız hem de insani ve İslami hassasiyetler gereğince acil ve        
zorunludur.



57

Meseleye bakışımız doğal olarak yabancıların bakış ve yaklaşımı 
gibi olamayacak, olmayacaktır.

Çünkü Halep’in kader çizgisiyle Anadolu coğrafyasının istikbal rota-
sı ayrı ve birbirine uzak değildir.

İnkâr ne mümkün, kaderimiz örtüşmekte, yollarımız kesişmektedir.

Halep emniyette değilse, Gaziantep, Hatay elbette tehdit altındadır.

Şam huzur ve istikrara muhtaçsa, Ankara’nın bundan etkilenmeme-
si ihtimal bile değildir.

911 km’lik sınırımız olan Suriye’nin 6 yıla yaklaşan iç savaş ortamı 
ülkemize az ya da çok tesir etmiştir.

Türkiye’nin komşu ülkelerdeki kontrolsüz ve nerede duracağı belli 
olmayan savrulmalara uluslararası hukuk temelinde ve millî güvenliği-
ni temin amacıyla müdahil olması kaçınılmazdır.

Tam tersi bir durum ülkemizi daha da pasif hâle sokacak, müellifleri 
belli olan şiddet ve cinayet oyunlarına karşı savunmasız bırakacaktır.

Dünyanın diğer ucundan Orta Doğu’ya kalkıp gelen, siyasi ve as-
kerî operasyon yapmayı meşru addeden ülkelerin Türkiye’nin çağrı 
ve taleplerine kulak tıkaması bir defa kabul edilemeyecek ilkellik ve                                
işgüzarlıktır.

Komşu ülkelerin geleceklerini tayin yetkisini kendilerinde gören ay-
mazlar; aynı zamanda Müslümanların canına, malına, ırzına kasteden 
zalimler kafilesidir.

Bir asrı aşan süredir Orta Doğu’da hesap yapan, çetele tutan, düne 
kadar hâkimiyetimizde huzur içinde bulunan coğrafyalara kanlı ambar-
go koyan malum ülkelerin sahtelikleri, ayak oyunları ve yalanları bar-
dağı çoktan taşırmıştır.

Bunlar Türk-İslam âlemine hep fitne aşılamışlardır.

Öyle ki, kimi zaman irtibat subayı görünümüyle, kimi zaman yerli 
kanaat önderi kisvesiyle kimi zaman da manevi rehber edasıyla niyet-
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lerini saklamışlar; buldukları ilk fırsatta da dedikodu yaymışlar, anlaş-
mazlıkları kamçılamışlar, ihtilafları kaşımışlardır.

Özgürlük ve demokrasi çığırtkanlarının önce bu değerleri dürüst bir 
şekilde özümsemesi, kabullenmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır.

İslam toplumlarının artık haçlı projelerinin zamanla büyüyüp geniş-
leyen ablukasından sıyrılıp belini doğrultması çok ama çok elzem hâle 
gelmiştir.

Bölge halklarının geleceği buna bağlıdır.

Türkiye’nin çevresinden kendisini soyutlaması, içe kapanıp etrafıyla 
bağını kesmesi doğru olmadığı gibi mümkün de değildir.

Tarihîn ve coğrafyanın milletimize yüklediği sorumluluklar vardır.

Ve bu sorumluluklar ABD istedi, Almanya buyurdu, Birleşik Kral-
lık dayattı, Fransa zorladı diye kesinlikle ihmal edilmeyecek, yok                                 
sayılmayacaktır.

Jeopolitik üzerinde yaşadığımız coğrafyanın yöneticilere yüklediği 
vizyon ve mükellefiyetleri tanımlar.

Belirlenmiş yüksek ve millî siyaset, kaynağını ve duruşunu elbette 
coğrafyadan alır.

Her coğrafyanın takip edilmesi, nesilden nesile aktarılması gereken 
politikaları vardır ve bellidir.

Son vatanımızda yaşıyor olmanın da bir jeopolitiği vardır ve asırlar-
dır değişmemiştir.

Politik dinamiklerin çarpıtılması, çiğnenmesi başka başkentlerin çe-
kim alanına paldır küldür girilmesi, açık açık söylüyorum, sadece kom-
şu ülkelerle ilişkilerimizin kesilmesine yol açmayacak, daha korkuncu 
bize bir vatan kaybettirecektir.

Misakımillî aynı zamanda stratejik bir doğruluş, başkalarının değil 
bizzat millî ruh ve iradenin hayat ve varlık alanlarımızı belirlediği muh-
teşem politik dirilişin belgesidir.
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Kurucu kahramanların yüzyıllardır devam edegelen sancılı ve feci 
geri çekilme akışına set çekmek, son vermek ve tavizin son sınırını çiz-
mek için Misakımillî’yi kaleme aldıkları açık ve bilinen bir gerçektir.

Millî Yemin Jeopolitik şuur ve duruşun eseridir.

Türkiye bu şuura sahip olduğu müddetçe Şam’daki gelişmeleri izle-
yecek, Halep’le ilgilenecek; Musul, Kerkük sevdasından ödün vermeye-
cek, veremeyecektir.

Sarıkamış’ta donduğumuz kadar çöllerde kavrulduk.

Kudüs’teki Zeytindağı’ndan çekilsek de Toroslar’da durduk, Erci-
yes’te tutunduk.

Mekke’de vurdular, Sakarya’da dirildik.

Yemen’de durdurdular, Dumlupınar’da yola koyulduk.

Kanadımızı kolumuzu tahrip ettiler, taarruzla cevap verdik.

Bağdat’ı Bursa’dan, Hicaz’ı Hakkâri’den, Trablusgarp’ı Trabzon’dan 
ayrı görmedik.

Hayallerimiz bir oldu, özlemlerimiz bir.

Kıblemiz bir oldu, inancımız bir.

Böylece yakın coğrafyalardaki her dağa, her taşa, her sokak ve cad-
deye izlerimizi kazıdık, adalet ve hoşgörü içinde Türk’ün adını yazdık.

Buraları vatan bildik vatan yaptık.

Ne var ki hüzünlü ve acı verici şekilde kaybettik.

Mescid-i Aksa’nın, Mescid-i Haram’ın, Mescid-i Nebi’nin umutlarını 
yarım bırakarak, ecdadımızın hedeflerini, manevi büyüklerimizin hatı-
ralarını kalbimize iliştirip millî hafızalara naklederek gerisin geriye Ana-
dolu yollarına düştük.

Elifi görse mertek sananların bunları idrak etmesini beklemiyoruz.

Cehalet çukurunda tepinenlerin, samana kazık çakma merakında 
olanların bu hakikatleri anlamasını da ümit etmiyoruz.
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İfadelerimizi millet sahiplensin, Türkiye’yi yönetenler ve Türk ta-
rihînin yükümlülüklerini millî bir görev sayanlar bilsin, bize yetecek, 
maksadımız inşallah hasıl olacaktır.

Daha önce söyledim, bu vesileyle tekrar ediyorum:

Anlamlandırmakta güçlük çekenlere yeniden hatırlatıyor, yeni baş-
tan haykırıyorum.

Misakımillî Mülkümillettir: Millet ise Türk’tür.

Değerli Milletvekilleri,

Uzun bir süredir konuşulan, devamlı gündemde tutulan Musul ope-
rasyonu dün sabaha karşı devreye alınmıştır.

Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul’un IŞİD tarafından işga-
li 6 Haziran 2014 tarihînden itibaren başlamış, beş gün için de işgal              
tamamlanmıştı.

Irak Türkmenlerinin yurdu ve yuvası terör örgütü IŞİD tarafından 
ele geçirilmiş, istila edilmişti.

İki yılı aşkın süredir Musul canilerin kontrolündedir.

İslam’ı şirret ve melanet amaçlarına alet edecek kadar gözü dönen, 
bayraklarında siyahlık kadar ruh ve vicdanları da kararan teröristler 
Musul’a kastetmişlerdir.

Dün gece saat 01.40’ta dünyaya ilan edilen askerî harekâtla Mu-
sul’un IŞİD’den temizliği için düğmeye basılmıştır.

Türkiye’ye karşı ileri geri konuşan, sömürgeci güçlerin elinde oyun-
cağa dönen Irak Başbakan’ı Haydar El İbadi, operasyonun ilk saatlerin-
de, zafer vaktinin geldiğini, Musul’un kurtarılma operasyonun başlatıl-
dığını duyurmuştur.

İbadi altını çizerek, Musul’a sadece Irak ordusunun ve polis güçleri-
nin gireceğini ileri sürmüş, özellikle ülkemize hadsizce durum ve pozis-
yon hatırlatması yapmıştır.
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Irak’ın Türkiye’ye karşı uyguladığı gerilim politikası öncelikle muha-
taplarını mahcup edecek, yüzleri varsa kızartacaktır.

Musul’u, bir avuç IŞİD’li çapulcunun eline bırakıp kaçan sanki kendi-
leri değilmiş gibi konuşan İbadi ve yandaş kümesinin komşuluk huku-
kuna riayet ve hizmet etmediği ortadadır.

Bunlar hem kel hem foduldur.

Türkiye’nin Irak’la olan sınır uzunluğu 350 km’dir.

Bundan daha mühimi, Musul’un, Musul’da yaşayan kardeşlerimizin 
varlık ve çıkarlarını müdafaa etmek ülkemizin en tabii hakkı ve boyun 
borcudur.

Bağdat yönetiminin bundan gocunması abesle iştigaldir.

Başbakan İbadi ve yönetiminin Türkiye husumetini hazmetmek, va-
kayi adiyeden görmek eşyanın tabiatına da aykırıdır.

Bize göre Musul’dan IŞİD’in sökülüp atılması, bu Türkmen şehrinin 
asıl ve hak eden sahiplerine teslimi muhakkak surette sağlanmalıdır.

Anlaşıldığı kadarıyla peşmerge unsurlarıyla Türkiye’nin Başıka’da 
eğittiği Ninova Muhafızları kuzey ve doğudan, Irak ordusu ve diğer mi-
lis güçler ise güneyden IŞİD’e saldırmışlardır.

Açılan üç cepheden IŞİD kıskaca alınmıştır.

Operasyonun kritik üssü olan Zertek Dağı’nda ABD’li askerler peş-
mergeyle birlikte hareket etmekte ve çarpışmaya katılmaktadır.

Musul kent merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Başika’ya konuşla-
nan ABD’li askerler IŞİD hedeflerini obüs atışlarıyla vurmaktadır.

Ayrıca ABD ve Fransa’ya ait savaş uçakları da IŞİD mevzilerini                      
bombalamaktadır.

IŞİD ise boş durmamış, savaş uçaklarının görüş açısını kapatmak 
amacıyla kent çevresinde kazdığı hendeklere ham petrol döküp ateşe 
vermiştir.
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Şu ana kadar Musul’un 10’u aşkın köyünün IŞİD’ten alındığı iddia 
edilmektedir.

Bunlar oluyorken, Musul’un doğusunda operasyona giden bir askerî 
konvoya dün bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucun-
dan 70 Iraklı asker hayatını kaybetmiştir.

Saklamaya, gizlemeye yer yoktur: Musul operasyonun başını ABD 
çekmektedir.

Kara gücü olarak planlanan askerî varlığın sayısı 36 ülkeden katılım-
larla birlikte 30 bini bulmaktadır.

Hatta ABD ve İran arasında yapılan anlaşmaya göre PKK’lı terörist-
lerle birlikte Haşdi Şabi milislerinin de Irak ordusu çatısı altında ope-
rasyona katılacakları iddiası gündemdedir.

Bu nasıl bir ittifaktır?

PKK’nın Musul operasyonunda ne işi vardır?

Türkiye’ye ne mesaj verilmekte, ABD ne yapmaya çalışmaktadır?

Irak Başbakanı, kendi topraklarındaki yabancı postalları ve terör 
örgütlerini görmeyip Türkiye’ye Musul’a gelme çağrısını nasıl, hangi 
hakla yapabilmektedir?

İbadi’nin yolu yol değildir.

Irak’ta katledilen bir milyon Müslüman’ın faillerine kucak açan İbadi 
yönetiminin mantığı tıpkısıyla celladına bağlanmış bir köleden farksızdır.

PKK, Musul’un hemen batısındaki Sincar’a yerleşmiştir.

Türkiye’nin kapılarını açıp yardım elini uzattığı Ezidilerin sırtımızdan 
hançer salladıklarını görmemek için kör olmak lazımdır.

Başta PKK olmak üzere, Türkiye düşmanlarının Irak toprakların-
da mevzi elde etmesi ne dostluğa sığacak ne de komşuluk hukukuyla           
bağdaşacaktır.

İbadi kimin nam ve hesabına çalışmakta, kimlere diyet borcunu 
ödemektedir?
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Türkiye’yi Musul’dan uzak tutma gayretleri, Başıka’dan çıkması için 
zorlama çabaları neye ve kimlere hizmettir?

Başıka’ya TSK davet edilirken bir şey yoktu da, şimdi mi oldu?

Başıka bekamızın kilit noktalarındandır, terk etmek, boşaltıp dönüş 
yapmak kâbus demektir.

Yıllardan beri sınır ötesinden, bilhassa Irak’tan kaynaklanan terörist 
saldırılar çok sayıda şehadete, millî infiale neden olmuştur.

Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanmak durumundadır.

İbadi ister kabul etsin isterse etmesin; büyük devlet olmanın vakar 
ve haysiyeti bunu gerektirmektedir.

Türkmenler katliama maruz kalırken, Türkmeneli’nin demografik 
omurgası bozulurken Irak ne yapıyor, neyle meşgul oluyordu?

Musul üzerinden yürüyen mücadelelerin yalnızca IŞİD’i kovmak ol-
madığını aklı başında herkes bilmektedir.

Barzani aksini söylese de, Musul’daki nüfus yapısının zedelenmesi, 
etnik ve mezhep dengesinin tersine çevrilmesi bölgeyi tamamıyla ate-
şe atacaktır.

Ülke olarak güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve soydaşlarımı-
za reva görülen acımasız saldırıları tesadüflerin akıbetine bırakamayız, 
görmezden gelemeyiz.

Türkemeneli’ni çaresizliğe terk edemeyiz, etmemeliyiz.

Boşuna söylemedik, boş yere kendimizi avutmadık.

Kerkük Türk’tür, Musul, Telafer Türk’ün öz yurdudur.

Bize ne işiniz var Musul’da diyenler, ahlaklı ve utanma sahibi ise-
ler, önce kendilerinin ne aradığını açıklamak, netliğe kavuşturmak                          
mecburiyetindedir.

Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne saygısı vardır ve olmalıdır.

Komşu komşunun külüne, sesine, nefesine muhtaçtır.
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Ancak bir süre sonra, BM’nin de öngördüğü şekliyle, Musul’dan 
mülteci göçü başlayıp sınırlarımıza yığılmalar olduğunda ne olacak, 
terör tehdidi devam ederse Irak’ı kuklaya çeviren müttefik ülkeler ne 
diyeceklerdir?

Musul’un batısında bulunan Türkmen kenti Telafer’de katliam yapı-
lırsa bunun hesabını kim ya da kimler verecektir?

İran’ın tahrikleriyle mezhep gerilimi savaşa dönerse bölge ve dün-
yanın ne hâle geleceğini şimdiden kestiren var mıdır?

Türkiye Musul konusunda seyirci kalmamalı, geride durmamalı, tri-
bünden izlememelidir.

Ancak bu söylediklerim, savaşalım, çatışalım, inceldiği yerden ko-
paralım, oldubittiye getirelim biçiminde yorumlanmamalıdır.

Diplomasinin tüm yolları mutlaka kullanılmalıdır.

Musul operasyonundan kısa süre önce ABD’ye giden Genelkur-
may Başkanı’nın görüşme ve müzakere hamleleri zamanlama itibarıyla              
yerindedir.

Dün Bağdat’a ulaşan Türk heyeti de bazı temaslarda bulunmuşlardır. 

Girişimler ümit vericidir.

Ankara ile Bağdat arasında gerilen ilişkilerin düzeltilmesi en samimi 
dilek ve temennimizdir. Bunun dışında bir arayışımız olmamalıdır.

Ticari, kültürel, tarihî ve manevi bağlarımızın olduğu bir bölgeyle 
ilgilenmemiz de kimseyi rahatsız etmemelidir.

Bizim Irak ve Suriye’deki varlığımız toprak kazanmak, coğrafyamızı 
büyütmek değil, yalnızca nüfuz alanlarımızı korumak, beka ve güvenli-
ğimize yönelen tehlikeleri odağında engellemektir.

Bunu da herkes anlayışla karşılamak durumundadır.

IŞİD en çok Türkiye’ye saldırmaktadır.

Bu cinayet örgütünün alçakça saldırıları en başta sınır il ve ilçeleri-
miz olmak üzere, tüm Türkiye’yi yasa boğmaktadır.
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Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep’te yaşadığımız tiksinti verici canlı 
bomba eylemi bunun en son ve somut örneğidir.

Türkiye’yi fanusa sokmak, dallarını kesmek isteyenler, boşuna he-
ves etmesin; Musul bizim sorunumuzdur, Halep bizim ana meseleleri-
mizden birisidir.

Cumhurbaşkanı Misakımillî hatırlatması yapmıştır ki, hakkı vardır.

Misakımillî altı maddelik siyasi ve egemenlik alanlarımızın manifes-
tosudur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misakımillî’nin sınırlarını 1920 ve 
1923’te çizmiş ve şöyle açıklamıştır:

“Bu hudut İskenderun Körfezi’nin güneyinden, Antakya’dan, Halep 
ile Katma İstasyonu arasında Cerablus Köprüsü’nün güneyinde Fırat 
Nehri’ne ulaşır. Oradan Deyrizor’a iner, oradan doğuya uzatılarak Mu-
sul, Kerkük ve Süleymaniye’yi içine alır.”

Şimdi anlaşıldı mı niye Musul, niye Kerkük, niye Halep?

Bu ecdat yadigarı Türk topraklarını oyunlarla gasbedenler, anlaşma 
ve terörist saldırılarla bizleri oyalayanlar tarihe karşı suç işlemişlerdir.

Musul ve Kerkük fiziken değilse bile vicdanen, kalben ve manen va-
tandır, Türk vatanın gözü yaşlı parçalarıdır.

Buralarda hangi taşı kaldırsak altından “Ne mutlu Türküm diyene!” 
seslenişi duyulacaktır.

Musul, Kerkük ve Halep’in sinesi Türk diye inler, Türk’ün ahlak ve 
hasretini şakır şakır dile getirir.

Teksaslı gelecek biz gelmeyeceğiz öyle mi?

Londra’dan dün olduğu gibi bugün de ipini koparıp Musul’a girenler 
emperyalist iştahlarını tatmin edecek, ne var ne yok sömürüp bir de 
üstüne fitne ekecekler, biz de oralı olmayacağız, istenen bu mudur?

Biz üst akıl falan tanımaz, takmayız.
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Üstü, altı bilmeyiz; fakat aklı olan varsa ya göle kaçsın ya da kendi-
sine saklasın, belki ihtiyaç duyacaktır. Tavsiyemiz budur.

Yalnızca ve yalnızca Türk milletinin aklına, irfanına ve kudretine 
inanır, kargadan başka kuş tanımayanlara kartal pençesini heyecanla 
hatırlatırız.

Muhterem Milletvekilleri,

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 56. günündeyiz.

Bu harekâtın ana hedefinin El Bab’a kadar inmek ve Münbiç böl-
gesini bütünüyle IŞİD’den arındırmak olduğu bizatihi Dışişleri Bakanı 
tarafından ilan edilmiştir. 

Cerablus’tan sonra, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Or-
dusu Suriye’nin stratejik önemdeki Dabık köyünü geçtiğimiz günlerde 
kontrol altına almıştır.

Türkiye, IŞİD’e karşı sürdürülen operasyona karadan ve havadan ko-
alisyon unsurlarıyla birlikte destek vermektedir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, sınırlarımızdan yaklaşık 90 
km boyunca ve 20 km derinliğinde bütün IŞİD unsurları temizlenmiştir.

Münbiç’e PYD-YPG’li teröristlerin girmeyeceği hususunda söz ve-
renlerin, bir kez daha sözlerini çiğnedikleri açıktır.

YPG hâlâ Fırat’ın batısındadır.

Kaygımız odur ki, IŞİD’in atıldığı yerlere PYD-YPG’nin yerleşme-
si bir şeyi değiştirmeyecek, sadece bir terör örgütünün yerini diğeri                               
alacaktır.

ABD’nin PYD-YPG’yle ilişki ve irtibatları kesilmeden, IŞİD’e karşı 
yürütülen operasyonların kalıcılığı söz konusu olmayacaktır.

IŞİD, FETÖ, PKK, PYD-YPG Türkiye’nin azılı düşmanlarıdır.

Düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi bizim yabancısı olduğu-
muz bir sapma hâli ve sakat bakıştır.
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PYD-YPG’ye uzatılan her el, verilen her destek polislerimize, Meh-
metlerimize sıkılmış kurşun, atılan bomba, döşenen mayındır.

ABD’nin buna hiçbir hakkı yoktur.

Terör örgütleriyle düşüp kalkmak bir NATO üyesi ülkeye hiçbir şe-
kilde yakışmayacak, uygun düşmeyecektir.

ABD’nin YPG’yi kanatlarının altına alıp pis işlerinde kullanması in-
sanlık haysiyeti ve devlet ahlakıyla taban tabana zıtlık içerecektir.

YPG’nin şımartılması dolaylı şekilde IŞİD’in değirmenine su                            
taşıyacaktır.

Teröristlerin silah ve bombayla beslenip kışkırtılmaları da ters        
tepecektir.

Terör örgütlerinin iyisi kötüsü olamaz.

Böyle bir tasnife gitmek terörizme ortak olmak, ön açmak demektir 
ki, insanlık vicdanında ve uluslararası hukukta bunun tam karşılığı cina-
yetleri azmettirmektir.

ABD’nin, Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı kefeye koyma talihsiz-
liğinden, PYD-YPG’yi ülkemize tercih etme hatasından süratle dönüş 
yapması bölgesel ve küresel istikrara azami katkı verecektir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Geçen haftaki grup toplantımızda yeni Anayasa ekseninde yaptı-
ğım değerlendirmeler hafta boyunca tüm yönleriyle tartışılmıştır.

Başkanlık sistemine destek verip vermediğimiz,

Referanduma yeşil ışık yakıp yakmadığımız,

Neyi kastedip etmediğimiz, Allah var ya herkesin gündemini epey 
işgal etmiştir.

Niyet okuyucular yine işbaşı yapmışlardır.

Anlam krizi yaşayan biçareler yine kendilerini belli etmişlerdir.
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Leb demeden leblebiyi anlarım diyen ileri zekâlılar mangalda kül 
bırakmamışlardır.

Art niyetli kalem ve söz sahipleri ise makineli yuvası gibi üzerimize 
gelmişler, itham ve iftira oklarını pervasızca fırlatmışlardır.

Bereket versin, biz ne dediğimizin bilincindeyiz, nereye varmak iste-
diğimizin farkındayız.

Dedim ki, Türkiye’de fillî bir durum vardır ve bu çözülmelidir.

Ülke yönetimi yasa ve Anayasa’ya uygun değildir. Ve de suç                             
işlenmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı fillî başkanlık yapmaktadır.

Bu durum Anayasa’ya aykırıdır.

Ya dedim, Sayın Cumhurbaşkanı fillî başkanlık zorlamasından vaz-
geçsin, ki bizim açımızdan en doğru olanı budur.

Ya da dedim, fillî durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle 
yol ve yöntemleri aransın.

Bunları anlamayan varsa, sözüm söz olsun, heceleye heceleye, yeni 
baştan alfabeyi öğretir gibi anlatmaya varım ve hazırım.

Diğer yandan, Adalet ve Kalkınma Partisinin başkanlık sistemiyle 
ilgili inadı sürecekse, yani fiilî dayatma ve zorlamadan geri dönmeye-
cekse, o zaman karşımıza iki seçenek çıkacaktır yorumunu yaptım.

İlk olarak AKP, hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir Anayasa 
hazırlığı varsa, mutabık kalınan daha önceki maddeleri de ihtiva etmek 
kaydıyla TBMM’ye getirmelidir. Sanıyorum bu ifadelerin anlaşılama-
yan bir yanı yoktur.

İkinci olarak da, bu Anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulun-
da ya 367 sınırını aşarak kanunlaşacaktır ya da 330 eşiğinin üstünde 
kalarak referandum yoluyla milletin kararına sunulacaktır.

Söylediklerim aynısıyla böyleydi.
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Bunun üzerine komut almışçasına sırayla saldıranların ağızından 
öylesine suçlamalar duyuldu ki, şaşırmamak, hayrete kapılmamak                    
imkânsızdır.

AKP’nin stepnesi, koltuk değneği, yedek lastiği, bastonu, kurtarıcı 
meleği dediler.

Başkanlığı saraya altın tepsi içinde sunduğumuzu söylediler.

Bindiğimiz dalı kestiğimizi uydurdular.

İhanetle verkaça girdiklerini unutup AKP’ye pas verdiğimizi dillerine 
doladılar.

Gizli görüşmeler yaptığımızı dillendirdiler.

Arka kapı diplomasisi yürüttüğümüzü ifade ettiler.

İmaret yapılmadan öbek öbek dizilen dilenciler gibi karşımıza dizi-
lenler eğer düştükleri denizde yılana sarılıp zehir almadılarsa kesinlikle 
hakaret ve hezeyanın dibine kadar batmışlardır.

Ahmak ata binerse bey oldum sanırmış, şalgam aşa girerse yağ ol-
dum sanırmış, bunlarınki tam da budur.

Bu şahıslara tavsiyem şudur: Söz biliyorsanız söyleyin inansınlar; 
bilmiyorsanız susun da alayınızı adam sansınlar.

Millîyetçi Hareket Partisinin ne dediği bellidir.

Hükûmet sistemi üzerinde yapılan tehlikeli oynamalar, hu-
kuki temeli olmayan siyasi ve hamasi uygulamalar rejim krizine                                                 
dönüşebilecektir.

Ya fiilî durum düzelsin, evli evine, köylü köyüne dönsün.

Ya da fiilî durum hukuki boyut kazanarak Türkiye derin bir nefes 
alsın, hukuksuzluk ve Anayasa ihlalleri son bulsun.

Biz millete gitmekten korkmayız. Bunda da mahzur görmeyiz.

Ve de Türk milleti ne derse, neye karar verirse baş göz üstüne diye-
rek gereği neyse seve seve yaparız.
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Biz ezelden ebede Hakk’ın yolunda, milletin yanındayız.

Adında halk olan, halkın partisi olduğunu iddia eden CHP niye celal-
leniyor, niye rahatsız oluyor?

PKK’yla kuytu köşelerde fiskos yaparken, HDP’nin aparatı, PKK’nın 
siyasi sim kartı olurken bir şey olmuyor da biz bir teklifle gelince mi 
kıyamet kopuyor?

Hem kaçmak hem de davul çalmak siyasi ahlaka sığar mı?

Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olurmuş, biz devrilme-
den yola devam edilsin istiyoruz.

Demirin tavında dövüleceğini söylüyoruz.

15 Temmuz’dan sonra bambaşka bir Türkiye tablosuyla karşılaştığı-
mızı, çok yüksek risk ve tehditlerle boğuşmak durumunda olduğumuzu 
üstüne basa basa belirtiyoruz.

Hukuksuzluğun bir devlet kaybına neden olabileceğini sürekli            
vurguluyoruz.

Gerçi şunu da biliyoruz ki, CHP’li sözcülere, ekran ve gazete köşele-
rinde saldırgan tutum takınan zevata ne desek boştur.

Çünkü tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

CHP ve yandaşları düğüne giderler zurna beğenmezler, hamama gi-
derler kurna beğenmezler.

Bunlar Millîyetçi Hareket Partisini tanımıyorlar, tanımak                                             
istemiyorlar.

FETÖ’cüler, mandacılar, bölücüler, Türkiye’nin varlığını çekemeyen 
mihraklar bir de kendilerine aydınlıkçı diyenler üzüm üzüme baka baka 
nasıl kararıyorsa, birbirilerini göre göre, duya duya her tarafları zifte 
bulanmıştır.

CHP’nin bu tuzağa düşmesi akla zarar, siyasi geçmişine haksızlıktır.
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Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatırmış, biz konuşunca dev-
reye girenlerin nifak saçan dillerini telaşla uzatmaları ise sefiilîklerini                        
örtemeyecektir.

İçleri çıfıt çarşısına dönenlerden öğrenecek bir şeyimiz de yoktur.

Bunlara diyorum ki, yağ mı yoğurttan yoğurt mu yağdan çıkar, ya-
kında görürsünüz.

Az bekleyin, biraz daha sabredin.

Biz şartlar oluşursa, egemenliğin sahibi aziz milletimize herhangi bir 
sorunun ve muammanın çözümü için müracaat etmekten en ufak te-
reddüt göstermeyiz.

Bu nedenle diyorum ki, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

Zahmetsiz rahmet olmayacağı meydandadır.

Gerekirse zahmet çekeriz, çileye katlanırız; ama Türkiye’nin siyasi ve 
hukuki istikrarı için üzerimize düşeni harfiyen yaparız.

Millîyetçi Hareket Partisi parlamenter sistemin revize edilip refor-
ma tabi tutularak devamından yanadır.

Ancak milletimize görüşünü sormanın, fiilî çelişkiyi sona erdir-
meyle ilgili müdahil olmasını istemenin hiçbir mahzurlu tarafını da                              
görmeyecektir.

Yağmur nereye yağsa tarlasını oraya taşıyanlara diyeceğimiz bir şey 
yoktur, zira onlarla uzlaşma vasat ve vaktimiz de bulunmayacaktır.

Türk milletine güveniyorum, AKP’nin Anayasa hazırlığını TBMM’ne 
getirmesi, ilke ve hassasiyetlerimizi gözetmesi halinde sağlıklı ve ma-
kul bir neticenin alınacağına yürekten inanıyorum.

Sözlerime son verirken, muhterem heyetinizi bir kez daha saygıla-
rımla selamlıyor, hepinize en iyi dileklerimle birlikte başarılı bir hafta 
geçirmenizi diliyorum.

Sağ olun var olun, Cenabıallah’a emanet olun.
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Bu haftaki Meclis grup toplantımıza başlarken muhterem heyetinizi 
en iyi dileklerimle selamlıyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti haklı, meşru ve millî bir mücadelenin temelle-
rinden yükselerek geride kalan Türk asırlarının miras ve hatırasını gu-
rurla devam ettirmiştir.

Devlet ebet müddet anlayışının fikrî ve tarihî dayanakları öncelikle 
bu süreklilik yelpazesinin içinde aranmalıdır.

Türk milleti bağımsızlığına düşkün ve bağlıdır.

Milletimiz tarih boyunca kurduğu devletlerle kaderini bir ve aynı 
görmüştür.

Devletsiz millet, milletsiz devlet Türk’ün tarihînde hiç olmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti muhteşem bir dirilişin, hâlâ gıpta ve hayran-
lıkla andığımız dimdik bir duruşun eser ve hediyesi olarak bugünlere 
ulaşmıştır.

Yedi düvel zincirlerinden boşanmışçasına üzerimize geldiği yıllarda 
korkuya geçit verilmemiş, hiçbir tehdide boyun eğilmemiştir.



76

Millet yokluk çekse de, darlık ve kıtlıklarla boğuşsa da egemenliğine 
toz kondurmamış, varlığına ipotek koydurmamıştır.

Hepinizin bildiği gibi, Millî Mücadele çetin ve çok zor şartlar altında 
gerçekleştirilmiştir.

Hasta adam olarak tarif edilen Osmanlı İmparatorluğu’nu bölme 
ve paylaşma hesabına kapılanlar, altın vuruşu Sevr yıkımıyla yapmak 
istemişlerdir.

Türkleri son yurdundan çıkarma emelleri 1919’lu yıllarda zirve nok-
tasına çıkmış, fakat kabaran ve ayağa kalkan millî kararlılık ihanet ve 
istila selini şehadet ve kahramanlıklarla durdurmuştur.

Türk milleti aziz varlığına kasteden mihrak ve güçleri ortak iman ve 
inançla engellemiştir.

Ve de Kurtuluş Mücadelesi’ni zaferle taçlandırmış, kendi geleceği 
hakkında kendisinin karar vereceği bir yönetim şekli olan Cumhuriyeti 
tercih etmiştir.

Cumhuriyet’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkü arkadaşları-
nın en önemli kazanımı, Türk tarihînin kaydettiği en muhteşem atılım-
lardan birisidir.

Tersini düşünen varsa en başta kendini ve niyetini sorguya çekmelidir.

Bunun da ötesinde karşımızdaki millî gerçeği inkâr etmek şan-
lı mazimize saygısızlık olduğu kadar milletimize de hakaret anlamına                      
gelecektir.

Cumhuriyet, tebaadan çıkıp eşit vatandaşlık hukukuna geçişin stra-
tejik ve tarihî karar noktasıdır.

Aynı zamanda egemenliğin millette olduğunun tescil ve beyanıdır.

Elbette köle ruhluların bunu anlayıp tasdik etmelerini beklemiyoruz.

Çevresine at gözlüğüyle bakarak manda ve himaye özlemi çeken kök-
süzlerin ibretlik dağınıklıklarına diyebileceğimiz pek bir şey de yoktur.

Onlar sönmüş vicdanlarının gereğini yapmaktadır.



77

Cumhuriyet’i karalamakla sonuç ve mesafe alacaklarını sanan ga-
filler şunu iyi bilmelidir ki, Türk milletinin fedakârlıkları millî namusu 
kurtardığı gibi yepyeni bir devleti de kurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti onun bunun lütfu, ikram ve bağışı değil, bizzat 
Türk milletinin başarısıdır.

Türkiye Cumhuriyeti gelip geçici heveslerin, saman alevi gibi yanıp 
sönen heyecanların mahsulü değildir, olmamıştır.

Her taşı bir yakut olan bu cennet vatan, uğruna can verip kan dö-
kerek toprağın altında sıradağlar gibi duran kahramanların sayesinde 
Cumhuriyet’le buluşmuştur.

Bu herkes için bağlayıcı bir sonuçtur.

Hiç kimse Cumhuriyet’in ilke ve esaslarını değiştirme yanlışına      
kapılmamalıdır.

Nitekim yanlış hesap şüphesiz ki milletin iradesine çarparak döne-
cek, muhataplarını da rezil edecektir.

Geleceğimizin ana çatı ve rotası Türkiye Cumhuriyeti’dir.

29 Ekim 1923, zulme meydan okuyanların mükâfatıdır.

29 Ekim 1923, ızdırap dolu yılların, işgalle geçen karanlık dönemle-
rin açılmamak üzere kapandığı tarihî bir kavşaktır.

Ve de Türkiye Cumhuriyeti bizim şeref nişanemiz, koruyup kolla-
makla mükellef olduğumuz kutlu devletimizdir.

Tarihîn en zor dönemlerinde nice badirelerle başa çıkan büyük mil-
letimiz; şu an boğuştuğu musibetleri de bertaraf ederek, ülkemizin 
üzerine âdeta bir kabus gibi çöken kara bulutları dağıtacaktır.

Kutlu geçmişimiz Türk milletinin, tehlikeyi tam olarak kavradığında 
nasıl kenetlendiğinin, büyük bir azim ve kararlılıkla her türlü tehdidi 
nasıl yendiğinin sayısız örnekleriyle doludur.

Bunun son halkası da elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş               
sürecidir.



78

Karşımıza Mondros’u çıkardılar, takılmadık.

Karadan ve denizden kuşatıp işgale kalktılar, teslim olmadık.

Sevr’i hazırlayıp önümüze koydular, yırtıp kafalarına fırlattık.

Bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımayan, millî ruh ve inan-
mışlığın üstünde bir güç takmayan soylu bir milletin onun bunun elin-
de oyuncağa dönüşmesi görülmüş, duyulmuş şey değildir.

Çünkü biz Türk milletiyiz.

Cumhuriyet’i yıkma çabaları dün vardı, bugün de vardır.

Millî iradeyi hazmedemeyen, milletin adını ve varlığını çekemeyen 
odaklar dün olduğu gibi bugün de faaldir.

Ancak Türk milleti uyanık, dikkatli ve şuurludur.

Üzerinde spekülasyon yapan, egemenliğini budamaya çalışan, tıpkı 
15 Temmuz’da olduğu gibi istilaya teşebbüs eden alçakları yerin bin 
kat altına gömmeye de her zamankinden daha fazla muktedirdir.

Sakarya’da püskürtülenler, Dumlupınar’da kovalananlar yeniden 
karşımıza dikilseler de bunların hakkından bir kez daha gelecek millî 
asalet cesaretinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, millî ve üniter bir devlet olan Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne pahasına olursa olsun yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Güvence Türk milletinin bizatihi varlığı ve hizmetkarı olan Millîyetçi 
Hareket Partisinin inanmış kadrolarıdır.

Devletimize anlam katan, geleceğimize istikamet çizen, birlikte ya-
şamanın asgari müştereklerini tanzim eden millî ve hukuki kuralların 
itibar ve irtifa kaybına muhakkak surette dur diyeceğiz.

Türkiye’nin; adaleti, ahlakı ve millî haysiyeti kalmamış bir hâlde 
aşama aşama dibe çekilmesine, ebedî yürüyüşünün sekteye uğratıl-
masına sessiz kalmayacağız.
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Egemen olan hukuksuzluğun, revaçta olan haksızlığın son bulma-
sı, Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarlı ve güvenli bir geleceğe taşınması 
amacıyla sahip olduğumuz sorumluluğu sadakatle yerine getireceğiz.

Demokrasi kundakçılarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Teröristlere, iş birlikçilere, Türkiye’ye diş bileyen, punduna getirip 
ümüğünü sıkmayı gözleyen her türlü örgüt ve oluşuma karşı milleti-
mizle omuz omuza verip sonuna kadar direneceğiz.

Allah’ın izniyle düşmanları yeniden bozguna uğratacağız.

Bu düşüncelerle, bu hafta sonu karşılayacağımız Cumhuriyet’imizin 
93. Yıl dönümünü şimdiden kutluyorum.

Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor; Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi şükran, min-
net ve rahmetle anıyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Devletimizi diri ve zinde, milletimizi bir ve beraber tutan geleneksel 
ve köklü değerlerin yıpratıldığı bir dönemdeyiz.

Kavga ve karışıklık ortamı körüklenirken, korku ve kaygılar tavan 
yapmaktadır.

Türkiye bir yanda kemikleşen iç sorunlarıyla uğraşmaktadır.

Diğer yanda komşu ülkelerden kaynaklanan anormal tehditlerle 
meşgul olmaktadır.

Terör örgütü PKK, kanlı saldırı ve provokasyonlarına devam                               
etmektedir.

Geçtiğimiz hafta PKK’lı caniler; 3 askerîmize, 3 korucumuza, 2 poli-
simize hunharca kıymışlardır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, acılı ailelerine, silah arka-
daşlarına ve milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum.
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Terörizm küresel mihraklardan aldığı teşvik ve talimatlarla içimizde 
hendekler açmak istemiş, sınırlarımız boyunca da Akdeniz’e uzanan bir 
koridor inşa etmenin peşine düşmüştür.

Millî güvenliğimiz büyük ölçüde risk altındadır.

Terör Türkiye’yi ablukaya almıştır.

Çevremizde silahlar konuşmakta, bomba düzenekleri, kanlı çatış-
malar hızla yaygınlaşmaktadır.

Irak ve Suriye odaklı gerilimler hem ülkemizin iç huzurunu hem de 
bölgesel istikrar ve gelecek planlarını zedelemekte ve zayıflatmaktadır.

17 Ekim’de başlayan Musul operasyonu gittikçe kızışmaktadır.

IŞİD’i Musul’dan çıkarmak için kullanılan askerî güç ve imkânlar             
genişlemektedir.

Nitekim sınırlarımızın hemen dibinde yer yerinden oynamaktadır.

Bu arada Türkiye’nin Musul operasyonuna katılıp katılmayacağı 
tartışması sıcaklığını korumaktadır.

Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Türkiye-I-
rak arasında prensipte uzlaşıldığını açıklasa da, Bağdat yönetimi tam 
tersini ileri sürmüş, tahrik edici üslup ve tutumunu sürdürmüştür.

Gözler Musul’a çevrilmişken, IŞİD önce Kerkük’e saldırmış, ardından 
da Irak’ın Ambar kentine bağlı Rutbah’ı ele geçirmiştir.

Ayrıca Türk askerînin konuşlandığı ve bir ana kamp, iki üs bölgemi-
zin bulunduğu Başika da IŞİD tarafından tehdit edilmektedir.

Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD’e karşı yürütülen mücade-
leye destek vermiş, yapılan yardım çağrılarını karşılıksız bırakmamıştır.

Musul’un teröristlerden temizliği süratle yapılmalıdır.

Ve de Türkiye bu temizlik harekatının dışında durmamalı, kenarda 
kalmamalıdır.
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Artık Irak’ta kimin ne söylediğinin, nerede durduğunu anlam ve 
önemi yoktur.

Ülke olarak millî beka ve güvenliğimizi muhafaza etmek zorunda ol-
duğumuz çok açıktır. Bunu da herkes ister gönüllü ister değil, anlayışla 
karşılamak mecburiyetindedir.

Şayet Irak merkezi Hükûmeti terörizmle mücadeleyi kendi kabiliyet 
ve potansiyeline bağlı kalarak yapabilseydi, ne uluslararası koalisyona 
ne de başka bir seçeneğe zaten ihtiyaç kalmaz, gerek duyulmazdı.

Ancak Irak terör örgütlerine karşı diz çöktüğünden, egemenlik hak-
larından vazgeçmek durumunda kaldığından her türlü dış tesir ve telki-
ne müsait hâle gelmiştir.

Elbette bu teslimiyet hâli Irak’ın kendi bileceği iştir.

Ancak bu ülkedeki istikrarsızlık ve iç karışıklık ortamı Türkiye’yi 
doğrudan doğruya etkiliyorsa buna suskun kalmamız, bir şey olmamış 
gibi uzaktan izlememiz millî akıl ve mantığa asla sığmayacaktır.

İşte gördünüz, IŞİD, Kerkük’e alçakça suikast düzenlemiş, soydaşla-
rımızın kanını bir kere daha dökmüştür.

Fırsattan istifade eden PKK’lılar da Kerkük’e üşüşmüş, sözüm ona 
IŞİD’e karşı peşmergeyle aynı safta misilleme yapmışlardır.

Türkmen katilleri birbirlerini cesaretlendirmişlerdir.

Türkmenelini aralarında taksim planları yapanlar terörizmi bir araç 
olarak kullanacak kadar vahşi, hayâsız ve haindir.

PKK’nın Kerkük’te ne işi vardır?

Güvenli bölge konusunda peşmergeyle uzlaşıldığını söyleyen Baş-
bakan ve hükûmetinin aldığı tedbir, yaptığı ikaz olmuş mudur?

IŞİD ve FETÖ neyse PKK aynısı değil midir?

O hâlde tavşana kaç tazıya tut politikasının ülkemize, Türkmen kar-
deşlerimize ne yararı olacaktır?
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Yakın bir gelecekte, Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer veya bir başka 
Türkmen kentinde katliamlar seriye bağlanırsa bunun hesabını kim ya 
da kimler verecektir?

Türkmenlerin Irak ve Suriye’den sistematik şekilde dışlanması ve 
tasfiyesi maksadıyla hızla döndürülen emperyalist çark günden güne 
soydaşlarımızı yutmaktadır.

Mezhep anlaşmazlığı bu nedenle tırmandırılmaktadır.

Şii-Sünni cepheleşmesi kışkırtılırken cellatlar etnik temizlik için bal-
talarını bilemektedir.

Türkiye kuşku yok ki, Irak ve Suriye’deki gelişmelere müdahil olabil-
meyi göze almalıdır.

Irak istemiyormuş, Suriye karşı çıkıyormuş, ABD itiraz ediyormuş, 
bunun artık bir mana ve ehemmiyeti yoktur.

Misakımillî’nin ruhuna mı bağlanacağız, yoksa birkaç densizin, 
emperyalizme uşaklığı benimsemiş üç beş köksüzün sözlerine mi                                 
bakacağız?

Türk gibi yaşayacaksak, Türk’e el uzatıp vatanımıza ve milletimize 
uzanan hıyaneti odağında kıracaksak önce tarihîn sesini dinleyip, ec-
dadın emanetlerine korkusuzca sahip çıkmaktan başka alternatifimiz 
olmayacaktır.

Musul yanarken yerimizde duramayız.

Kerkük infaz edilip cehenneme çevrilirken rahat ve güvenli                              
olamayız.

Kerkük ve Musul enerji kaynaklarını sömürme emelinde olanlarla, 
Kürdistan’ın kurulması için oyunlar oynayanlar akıllarını başlarına al-
sınlar; Türk milletinin varlığını ve birliğini koruması hususunda ne eri 
tükenir ne de nefesi kesilir.

Herkes bilsin ki, biz okumuzu atıp yayımızı hâlâ asmadık, asmaya da 
niyetimiz yoktur.
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Değerli Arkadaşlarım,

Üç koldan ilerleyen Musul operasyonun uzun süreceği                                                   
anlaşılmaktadır.

Henüz şehir merkezine intikal sağlanamadığından çok şiddetli ça-
tışmaların yaşanmadığı da ortadadır.

Meselenin püf noktası, belirlenmiş harekât planına göre Musul’un 
güneybatı kısmı açık tutulmaktadır ki, buradan IŞİD’li teröristlerin 
Rakka’ya doğru çekilmelerinin zımnen önü açılmaktadır.

Eğer Musul’da mezhep ekseninde sert bir kamplaşma doğarsa 
IŞİD’in tutunduğu zemin güçlenecektir.

Görünürde Musul’a yönelik operasyonun amaç itibarıyla üç aşama-
sının olduğu anlaşılmaktadır:

İlk olarak, Musul vilayetinin IŞİD’den arındırılarak tümden kontro-
lünün sağlanmasıdır.

Bu kontrolden sonra Musul’u nasıl bir geleceğin beklediği                                   
muammadır.

İkinci aşamada, IŞİD’den sonra Musul’un siyasi düzen ve dengeye 
kavuşturulması ve istikrarının temin edilmesidir.

Bunun ise ana aktör ve vasıtalarının ne olacağı şimdilik belirsizdir.

Çünkü Irak kendi içinde siyasi bölünmüşlük yaşamakta, görüş ayrı-
lıkları derinleşmektedir.

Üçüncü amaç olarak, Musul’un yeniden imar ve yapılandırılmasıdır.

Bu yeniden yapılanma sürecinin hız, kıvam ve ölçüsünün nasıl geli-
şeceğini zaman gösterecektir.

Ancak IŞİD’in Musul’dan sökülüp atılması farklı komplikasyonlara 
yol açabilecek, terörist saldırıları daha da şiddetlendirebilecektir.

Korkumuz odur ki, Türkiye bu şiddet sarmalının liste başındaki ülke-
lerden birisi olacaktır.
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Ve büyükşehirlerimiz başta olmak üzere, güvenlik sorunları daha da 
yoğunlaşabilecektir.

Bu itibarla Türkiye, Musul operasyonun her aşamasında rol almalı, 
aktif ve zorlayıcı olmalıdır.

Hiç kimse Türkiye’nin sınır ve toprak bütünlüğüyle birlikte soydaş-
larının dokunulmaz haklarını savunmasından gocunmamalıdır.

Bağdat yönetiminin Başika’daki askerî varlığımız üzerinden ileri 
geri konuşması esasen yersiz olduğu kadar Türkiye husumetinin de bir                
yansımasıdır.

Şu anda Başika’dan çekilmek Hakkâri’den çekilmekle eşdeğerdir.

Musul ve Kerkük’te demografik yapı üzerinde oynamalar yapılıp, 
toz bulutu ülkemize doğru yayılırken Türkiye’nin buna tepkisiz kalması 
bir defa millî gerçek ve tarihsel çıkarlara tamamen aykırıdır.

Irak’ta sahada olduğumuz kadar kurulacak masalar da oturmamız 
doğrudur, doğaldır, olması gereken de budur.

Sınırlarımızın diğer yakalarında önümüze geçilirse, unutmayınız ki, 
yarın son yurdumuzda da aynısı yapılabilecektir.

Demem odur ki, Türkmeneli Türk’ün varlık yokluk mücadelesinin 
verildiği mahşer yeridir.

Ve de Türk milleti burada seyirci olamayacak, olmayacaktır.

Esad rejiminin Suriye’de mevzilenmiş terör çetelerine karşı meşru 
operasyonlarımıza işgal ithamıyla sataşması, Irak yönetiminin de aynı 
tavrı izlemesi bizi yolumuzdan çevirmemelidir.

Kuyumuzu kazanların kuyruğuna basar, enselerinden tutarız.

İçimize kapanıp bölge ve dünyayla bağımızı kesmemizi bekleyenle-
rin alınlarını karışlar, eyvallah etmeyiz.

Hele bir de vatan bildiğimiz topraklarda bölünme ve parçalanma 
hesabı yapanlara, Türk’e kefen biçmeye kalkanlara, aziz milletimiz Al-
lah’ın izniyle dünyayı dar eder, gökkubbeyi başlarına yıkar.
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Irak’ta bayrağımızı çiğneyip yakan şerefsizlere de açık açık şunları 
ifade ediyorum:

Ay yıldızlı al bayrak sizlerin kirli ayaklarınızın altında kalarak değe-
rinden bir şey kaybetmeyecektir.

Bayrak bizim ruhlarımızda asılıdır. Ve bu iğrençliği yapanların bunu 
anlaması imkânsızdır.

Kendi bayrağını indirip, kendi mukadderatını yok sayıp ABD’nin göl-
gesine sığınan, Batı’ya haysiyetlerini zimmetleyen korkak ve kuklaların 
bayrağımıza düşmanca saldırması efendilerinin emridir.

Bayrak bağımsızlık simgesi, şehitlerimizin örtüsüdür.

Vicdanları esir düşmüş âciz, kudretsiz, sığıntı ve şerefini kaybetmiş-
ler kesinlikle bu idrak ve iffetten mahrumdur.

Osmanlı işgali bitti yaygarasıyla Türk bayrağını ayaklar altına alan 
soysuzlar, güçleri yetiyorsa, onurları varsa, tavsiyemiz önce ar ve na-
muslarına sürülen kara lekeleri temizlemeyi denemelidirler.

Bayrağımıza yapılan hakaret ve saygısızlığı kınıyor, Irak merkezi yö-
netiminin böylesi mütecaviz hareketlere izin vermemesini, müsamaha 
göstermemesini hem diliyor hem de bekliyoruz.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye’nin etrafını örmeye, önünü kapatmaya, ana damarlarını 
kesmeye çalışanların bitmeyen tarihî plan ve nefretleri vardır.

Bize göre, Balkanları düşünmemek küçülmek demektir.

Kafkaslara kulak tıkamak, Orta Asya’ya duyarsız kalmak tarihîmize 
sırt dönmektir.

Vatan Turan’dır, vatan vicdanlarda çizilmiş ve teyit edilmiş fütuhat 
haritalarıdır.

Geldiğimiz yerleri hiç unutmadık, koptuğumuz coğrafyaları hiçbir 
zaman hafızalarımızdan çıkarmadık.
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Atlarımızın nal sesleri, mehteranımızın zafer vaatleri hâlâ tarihîn 
derinliklerinden duyulmaktadır.

Akıncıların naraları, adalet ve hoşgörüyle yönettiğimiz kıtaların bu-
ruk seslenişi kulaklarımızda çınlamaktadır.

Gün geldi, maalesef yüzyıllar içinde kazandığımız ecdat yadigârı 
topraklar birer birer elimizden kayıp gitti.

Ve de keşke Yunan galip gelseydi diyen satılmışlara fırsat doğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hafta sonu Bursa’da yapmış olduğu bir 
konuşmada dile getirdiği bazı düşünceleri bu kapsamda dikkat çekicidir.

Sayın Erdoğan şöyle demiştir: “Cumhuriyet bizin ilk değil, son dev-
letimizdir. Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz.” 

Tabii ki hiçbir kaybımız gönüllü olmadı.

Biz de hep bunu söyledik, buna vurgu yaptık.

Tüm çaba ve gayretimiz yeni dramlar yaşanmaması, hüsran ve hezi-
metlerin önünün kesilmesidir.

Kaldı ki bilerek vatan topraklarından vazgeçmek tarih ve milletin 
affetmeyeceği en ağır vebal ve ihanettir.

Türk milleti bu aziz vatan topraklarına çekile çekile sığınmış, fela-
ketleri göğüsleyerek, acıları öğüterek kendisine bir hayat alanı çizmiştir.

Misakımillî aslından bu hayat alanının resmiyete dökülmüş, millî 
vicdanlarda onaylanmış belgesidir.

Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştığı 1699 yılında etki 
alanlarıyla birlikte 24 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada hüküm 
sürmekteydi.  

Bu dönemde Akdeniz’in dörtte üçü, Kızıldeniz ve Karadeniz’in ta-
mamı, Basra Körfezi’nin büyük bir kısmı imparatorluğumuza aitti.

1299 yılından Karlofça Antlaşması’nın imzalandığı 1699 yılına ka-
dar geçen 400 yıllık zamanda rahmetle andığımız ecdadımız her gün 
164 kilometrekare toprak kazanmıştı.
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Günümüzde Osmanlı İmparatorluğunun hükmettiği topraklar üze-
rinde 64 ülke ve özerk bölge bulunduğu dikkate alınırsa, nereden nere-
ye geldiğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Gerilemeye başladığımız 1699 tarihli Karlofça Antlaşması’ndan 12 
Ağustos 1914 tarihîne kadar 215 yıllık süre içerisinde yaklaşık 20 mil-
yon kilometrekare toprak kaybettik.

Yani her gün 215 kilometre kare vatan elimizden çıktı.

12 Ağustos 1914-30 Ekim 1918 tarihleri arasında geçen 4 yıllık süre 
zarfında ise, tam olarak 1461 günde toplam 3 milyon 214 bin 200 kilo-
metrekarelik toprağımız gitmiştir.

Günlük kayıp ise 2 bin 200 kilometrekaredir.

1914-1918 yılları arasındaki toprak kayıplarımızı mevcut bazı ülke-
lerin yüz ölçümleriyle mukayese ettiğimizde;

Her beş ayda bir Almanya,

Her dört buçuk ayda bir İtalya,

Her üç buçuk ayda bir İngiltere,

Her iki ayda bir Yunanistan,

Her on dokuz günde bir Hollanda, İsviçre,

Her on dört günde bir Belçika,

Her beş günde bir Lübnan kaybedilmiştir.

Türk milleti tarihte varlığının bedelini en ağır ödemiş bir millettir.

Cepheden cepheye koştuk, yenilgi ve bozgunlarla kırılan millî onuru 
onarmak için kıtalar arası mekik dokuduk.

Biz geçmişimizin acı dolu sayfalarından ders aldık, sonuç çıkardık.

Ve de bozgunların bir daha tekerrür etmemesi için tarihe, ecdada 
namus sözü verdik.
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Bu nedenle gidecek başka yurdumuz yok, göçecek başka yuvamız 
yok, çizecek sınırımız yok, yüz çevirecek insanımız yoktur.

Dünkü hâkimiyet havzalarımızla ilgilenmezsek, 300 milyonluk Türk 
dünyasına, milyarlık İslam âlemine yüz çevirirsek,  bunu ne tarihe ne de 
ecdadımıza anlatamayız.

Türkiye başkent Ankara’yı merkezine alıp 360 derecelik bir daire çi-
zerek çevresindeki her gelişmeye bire bir kafa yormak zorundadır.

Musul’a sokulmazsak Ankara’yı tehlikeye atarız.

Bizim artık verecek, vazgeçecek toprağımız bulunmadığı gibi geri 
adım atacak atalet ve tavizkârlığımız da asla olmamalıdır.

Türkiye birilerinin peşinde koşan değil, ardından sürükleyen, örnek 
olan, sözü ve nazı geçen bir ülke olmalıdır.

Akmescit hüzünlüyken, Kaşgâr mahzun düşmüşken, Musul, Kerkük, 
Halep karanlıktayken bizim umut ve sevinç içinde yaşamamız mümkün 
değildir.

Türk milleti tek yürek olursa zalimler kazanamaz.

Bin yıllık kardeşlik canlılığını korursa bize hiçbir hain ve husumet 
lobisi zarar veremez.

Bu itibarla herkesi Türkiye ve Türk milletinin ortak akıl ve menfaati 
için ön yargısız, ön şartsız sorumluluk almaya çağırıyorum.

Devletimize ve milletimize kastetmeyi aklından geçiren barbarlara 
tek ses olalım, birlikte ve beraberce Türk vatanını sonuna kadar müda-
faa edelim.

Değerli Milletvekilleri

Millîyetçi Hareket Partisi sanal gündemlerle oyalanan, kısır ve sonu 
olmayan tartışmalarla vakit kaybeden bir anlayış ve zihniyete sahip 
değildir.

47 yıldır millete rağmen adım atmadık, bundan sonra da                                        
atmayacağız.
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Demokrasiye bağlılığımız dönemsel değil ilkeseldir.

Türk devletinin varlık haklarını, egemenlik ve hükümranlık vasıfla-
rını tahrip etmek isteyenlere hoşgörü göstermedik, göstermeyeceğiz.

Çözüm ve çare odaklı siyaset tercihimizi hep koruduk.

Yalnızca muhalefet etmekle, yalnızca eleştirmekle milletimizin 
beklentilerini karşılayamayacağımızı da iyi biliyoruz.

Millî iradeye tercüman olmak yüksek bir ahlak ister.

Türkiye’nin açmaz ve sorunlarının farkındayız ve bunları makul bir 
şekilde nasıl çözeriz diye sürekli çalışıyoruz.

Her teklifimiz, her değerlendirmemiz, her arayışımız bir fikrî ve ah-
laki zemine yaslanmaktadır.

Biz devletin tıkandığını, sistemini kilitlendiğini, Anayasa’nın askıya 
alındığını söylüyoruz.

Mevcut fiilî durumla hukukun uyuşmadığını, devletin ve milletin 
geleceğinde tedavisi belki de imkânsız yaralar açacağını ısrarla ifade 
ediyoruz.

Özellikle 15 Temmuz’dan sonra dönüşüm gösteren siyasi ve sosyal 
dinamiklerin yeni bir durum ve ihtiyaçları ortaya çıkardığını görüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı’nı millet seçti, bu tartışmasızdır.

Ancak Sayın Erdoğan’ın seçen millet anayasaya rafa kaldırarak fiilen 
başkan olsun demedi.

Türkiye’nin ağırlaşan iç ve dış şartları öncelikle ve mutlaka hukukun 
temel ve vazgeçilmez ilkelerine bağlılığı gerektirmektedir.

Kim ne söylerse söylesin, fiilen devlet idaresi hukukun üstünlüğüyle 
çelişmektedir.

Biz fermanla ülke yönetilmesini geride bıraktık.
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Aksi mümkün olmadıkça, her devlet ve siyaset adamının görev, yet-
ki ve sorumluluk alanlarının kapsam ve sınırı hukukla belirlenmiş, buna 
göre tayin edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığını, toplumun her kesimine 
eşit uzaklığını ihlal etmesi devlette anarşi ve kaosu tetikleyecektir.

Türkiye’nin kurşun gibi ağır bir ortamdan geçtiği şu zaman sürecin-
de, muhataplarımızı hukuka uymaya, Anayasa’ya bağlı kalmaya çağır-
mamız kadar meşru bir şey de olmayacaktır.

Bu itibarla fiilî başkanlık uygulaması Türkiye Cumhuriyeti’nin yöne-
tim ve idare sistemine, Cumhuriyet’in miras ve mesajlarına tamamen 
aykırıdır.

Sırf millet seçti bahanesiyle fiilî başkanlığa kılıf aranması, mazeret 
uydurulması boş ve beyhude bir çabadır.

Fiilî başkanlık uygulamasına resen ve kendiliğinden son verilmesi en 
haklı ve doğal beklentimizdir.

Yok bu mümkün değilse, buna yanaşılmayacaksa fiillî durumun hu-
kuki boyut ve içerik kazanması için demokratik bir sürecin işletilmesi 
pekalâ en geçerli ikinci yoldur.

Millîyetçi Hareket Partisi’nin dediği budur.

Mahalleyi ayağa kaldırmak için bizim başkanlık sistemine olum-
lu baktığımızı iddia edenler, acaba bu sonuca nereden ve nasıl                                        
varmışlardır?

Heceleyim dedim anlamadılar, kara tahtayı işaret ettim oralı                     
olmadılar.

Daha ne söyleyeyim, nasıl izah ve açıklama getireyim?

Bunlar hangi dilden haberleşip konuşuyorlarsa bize bildirsinler ki, 
ona göre davranalım.

İsterlerse Mors alfabesi, isterlerse dumanla iletişim kuralım, yazık-
tır hiç olmazsa kendilerini ikna edelim.
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Millîyetçi Hareket Partisi parlamenter sistemden yanadır, dahası 
revize ve reforma tabi tutulmasını istemektedir dedim, ne çare, kulp 
takmayı sürdürüyorlar.

Bunların kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor.

Mahşer midillisi gibi ortalıkta gezip kalem ve konuşma fedaisi ke-
silenler koro hâlinde bize saldırıyor, niyet okuyup işlerine geldiği gibi 
yorum yapıyorlar.

AKP’nin Anayasa hazırlık teklifi henüz ortaya çıkmadan, Mecliste 
demokratik bir tartışma ve müzakere iklimi oluşmadan hakkımızda hü-
küm verip infaz edenler sanki Kafdağından kar bağışlıyorlar.

TBMM’de evet, referandumda hayır diyecekmişiz. Bunu söylüyorlar.

Ve de bir grup Truva atı bunun milletin aklıyla alay etmek olacağını 
zırvalıyor.

Aslında kendilerinin maskaraya döndüklerini ise hiç anlamıyorlar.

Halvet nasıl olacakmış? Türkçeyi katletmeleri bir yana, utanmadan 
bir de böyle sorguluyorlar.

Bizim ağzımızdan evet ya da hayıra ilişkin bir irade çıkmamışken, 
muhtemel Anayasa hazırlık teklifinin neleri ihtiva edip etmediği belli 
değilken referandumu yapıp sonucu ilan edenler bilinsin ki, kaos elçile-
ri, kriz çığırtkanları, darbe şakşakçılarıdır.

Bunların hâli tamı tamına; nato kafa nato mermerdir.

Önemle ifade ediyor, altını kalın olarak çiziyorum; Millîyetçi Hare-
ket Partisinin TBMM’de tercihi ne olursa, milletin karşısında da tıpatıp 
aynısı olacaktır.

Biz siyaset tellalı değil, millet ve vatan sevdalısıyız.

Özümüz de birdir, sözümüz de birdir.

Kıvrak bir karakter yapısıyla oraya buraya göz kırpan, herkese mavi 
boncuk dağıtan bir yaklaşım tarzı bize terstir.
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Neysek oyuz, neye inanıyorsak onu söyleriz.

Kalburla su taşımayız, sinekten yağ çıkarma telaşına kapılmayız.

Millîyetçi Hareket Partisi yarım asırdır dürüst siyasi çizgisi, ilkeli, 
erdemli, tutarlı, ahlaklı duruş ve mücadelesiyle millî gönüllerde taht 
kurmuştur.

Kalemlerinden kan damlayan yarım aydınlar bunu kavrayamaz.

Yandan çarklı, neme lazımcı, kiriştek gibi dönüp şeytan taşlamak 
yerine kendi gölgelerini taşlayan siyaset ve medya simsarları bizi anla-
yamazlar, anlasalar bile korkularından itiraf edemezler.

Ana muhalefet partisinin ağzı ve sicili bozuk sözcüleri tekeri döndü-
rülen iftira kervanının mihmandarlarıdır.

Sayın Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da üstünde çalıştıkları Anaya-
sa teklif metininin hemen hemen bittiğini açıklamıştır.

Yakında bu teklif metni TBMM’nin gündemine gelecektir.

Bu durum karşısında Millîyetçi Hareket Partisi ilke ve ülkülerine 
uygun olacak şekilde teklifi inceleyecek, elbette bir karar ve sonuca                 
varacaktır.

Peşin hükümlüler, Türkiye’nin istikbaliyle ilgili hiçbir endişe taşıma-
yan siyasi yan kesiciler bizim ne yapacağımızı, nasıl bir tutum takınaca-
ğımızı o zaman göreceklerdir.

AKP’nin muhtemel hazırlığı TBMM’de kabul ve onay görürse 
millete gitmekten, demokrasinin tartısına çıkmaktan da hiç kimse                                      
çekinmemelidir.

Millet egemendir, son sözün sahibidir.

Millîyetçi Hareket Partisi millete inanmakta, demokrasinin fazilet-
lerine sonuna kadar ihtiram göstermektedir.

Türk milletinin tercihine tahammül edemeyenler, şimdiden kesin 
sonuçlara ulaşıp önüne geleni asıp kesenler; eğer demokrasiye husu-
met beslemiyorlarsa milletle yollarını tamamen ayırmışlar demektir.
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Bizler hadimiz, millet hakem ve hâkimdir.

Henüz ortada fol yok yumurta yokken Millîyetçi Hareket Partisi’ni 
siyasi ve sinsi polemiklerin içine çekip itibarsızlaştırmaya çalışanları da 
emini olunuz ki not edip çok yakında mahcup edeceğiz ve hepsini bir-
den de şaşkına çevireceğiz.

AKP ne hazırladıysa getirsin görelim, bakıp değerlendirelim.

Sonra da neyi doğru ve kaçınılmaz görüyorsak onu yapacağımız-
dan, aldığımız kararın ardında sağlam şekilde duracağımızdan herkesin 
müsterih ve emin olması başlıca dileğimdir.

Sözlerime son verirken sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımla 
selamlıyor, başarılı ve hayırlı çalışmalarla dolu bir hafta geçirmenizi                
diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Bu haftaki Meclis parti grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Konuşmamın başında, Trabzon Beşikdüzü’nde geçen ay meydana 
gelen sel felaketi nedeniyle oluşan maddi ve manevi kayıpların hâlâ 
karşılanmamasından duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum.

Beşikdüzü’ne hükûmetin el uzatması, vadettiği yardım ve deste-
ği bir an önce ulaştırmasını bekliyor, tüm Beşikdüzülü kardeşlerimize 
geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum.

Muhterem Arkadaşlarım,

Bugün ne yaşıyorsak, hangi sorunla boğuşuyorsak dünden bağımsız 
değildir.

Çetrefilleşen meselelerimizin muhakkak ki tarihî bir arka planı      
vardır.

Bu arka plan uzak ya da yakın bir geçmişe dayanabilecektir.

Çözümü ertelenmiş problemler zaman içinde büyümektedir.
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İhmaller bir süre sonra yerini pişmanlıklara bırakmaktadır.

Özellikle son yıllarda devlet, toplum ve siyaset hayatında bunun 
çok sayıda misalleri vardır.

Türkiye şu an önünü görmekten mahrumsa, geleceği okuma ve an-
lamlandırma bunalımıyla sarsılıyorsa, öncelikle sorumluluk mertebe-
sinde bulunanlar samimiyetle öz eleştiri yapmak durumundadır.

Sorulması gereken ilk soru; ülkemizin bu içler acısı tuzağa nasıl düş-
tüğü, fikir ve fiilleriyle bu çıkmazın faillerinin kimlerden oluştuğudur.

İkinci aşamada, vahamet düzeyindeki yanlışların tekerrür etmeme-
si, denge, düzen ve istikrarın temini için nelerin, hangi hız ve kıvamda 
yapılması gerektiğini hem aklen, hem vicdanen, hem de siyasi ve ente-
lektüel boyutlarıyla sorgulamaktır.

Vereceğimiz doğru cevap en azından bundan sonrası için daha      
tedbirli, daha temkinli, daha ihtiyatlı siyasi tutum ve tavırları                                      
doğuracaktır.

Ülkemiz kaskatı kesilmiş uzun süreli bir siyasi cepheleşme sürecin-
den sonra 15 Temmuz akşamının vahşi kalkışmasıyla irkilmiştir.

Türkiye, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimlerinden önce aşırı geril-
miş, uzlaşma ve anlaşmanın dışlanmasıyla milletimiz bitap ve yorgun 
düşmüştür.

7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar geçen 4 ay 23 günlük sürede demok-
rasinin ilke ve usulleri ufalanmış; yalan, aldatma, saptırma, iftira ve algı 
oyunları maalesef hâkimiyet kurmuştur.

Bu süre zarfında siyaset dağınık, toplum karışık, iktidar bulanık, ge-
lecek karanlık bir görüntü çizmiştir.

20 Temmuz 2015 tarihînden itibaren terörizm bütün hıyanet ve acı-
masızlığıyla Türkiye’ye saldırmıştır.

Toplumsal dirlik peş peşe suikasta uğramıştır.

Türkiye’nin yıkımını projelendiren tüm mihraklar devreye girmiş, 
provokasyonlarıyla üzerimize gelmişlerdir.
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7 Haziran’dan bir gün sonra millî iradenin yenilenmesi, yeniden bir 
seçim yapılması için kolları sıvayanlar aylar süren samimiyetsiz ve nafi-
le koalisyon arayışlarından sonra 1 Kasım’ın şartlarını oluşturmuşlardır.

Siyasetin doğası, demokrasi kültürünün ruh ve anlamı ihlal edil-
mekle kalmayıp imha sınırına da taşınmıştır.

1 Kasım, kaygı ve korkularla çembere alınmıştır.

1 Kasım, siyasi centilmenliğin yok sayılıp nezaket, zarafet, iyi niyet 
ve iş birliği kanallarının tıkandığı sancılı bir dönemin ardından vasat 
bulmuştur.

Türkiye, 7 Haziran’da hız ve ivme kazanan, 1 Kasım’da derinleşip ça-
tallaşan uzun süreli huzursuzluk dönemini henüz atlatabilmiş değildir.

Üstelik 15 Temmuz felaketi bu huzursuzluğu daha da şiddetlendir-
miş, daha da kemikleştirmiştir.

Nitekim içinden geçtiğimiz sorun ve sıkıntılıları kavrayabilmek, 
daha sonra da aşabilmek için öncelikle 7 Haziran’dan itibaren etkin 
olan yanlış siyaset dilini teşhis ve tedavi etmek şarttır.

Türkiye’nin beka ve birliği sağlamak maksadıyla, her siyaset ve dev-
let adamının geçmişi vicdan merceğinde inceleyip hanesine düşen so-
rumluluğu dürüstçe kabullenmesi gerekmektedir.

Kavgayla mesafe alamayacağımız malumdur.

Kutuplaşmanın soğuk yüzüyle, siyasi ve ideolojik ayrışmanın yıldı-
rıcı hamleleriyle Türkiye’nin tarihî hak ve çıkarlarını savunmamız akla 
yatkın değildir.

7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananları tarih elbette yazacak, 
o dönemdeki siyasi tarafların nerede durduklarını objektif olarak                               
açıklayacaktır.

İşte o zaman Millîyetçi Hareket Partisinin hakkı Allah’ın izniyle tes-
lim edilecek, haklı duruşu, Hakk’tan ve halktan yana tutumu da teyit 
edilecektir.
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Bize hayırcı diyenler, koalisyondan kaçtığımızı uyduranlar günü gel-
diğinde eğer yaşıyorlarsa mahcup olacaklar, varsa vicdanları azap için-
de kıvranacaktır.

Şundan eminim ki, tarih bir kez daha yüzümüzü ak edecek, bize karşı 
teşekkül eden dedikodu ve nifak cephesini yerini dine geçirecektir.

Biliyor ve inanıyoruz ki, 7 Haziran’dan sonra aleyhimize tertip edilen 
kara kampanyalar Millîyetçi Hareket Partisini işgal teşebbüslerinin ön 
hazırlığı, ele geçirme stratejilerinin ara istasyonudur.

Ve bu sinsi faaliyetler adım adım ilerletilmiştir.

4 ay 23 günün acı faturasını bize çıkarmakla kalmayıp, 2 Kasım sa-
bahı hışım ve hırsla kuyumuzu kazmaya, omurgamızı kırmaya, ufkumu-
zu kapatmaya heves edenler millîyetçiliğin gönüllere girmesini hazme-
demeyen işbirlikçilerdir.

Bunlar MHP’yi kirli operasyon ve planlamalara alet etmek isteyen 
çürümüşlerdir.

7 Haziran’dan sonra “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” 
dedik, yanlış mı yaptık?

7 Haziran’dan sonra, Türkiye’nin derlenip toparlanması için yol ve 
yöntemler gösterdik, formüller ürettik, hata mı ettik?

Siyasetin mutlaka sorumluluk almasını, mutabakat ve meşruiyet 
zemininde buluşmasını, ülkenin hükûmetsiz bırakılmamasını arzuladık, 
çok şey mi istedik?

Gerekirse, değil elimizi gövdemizi taşın altına koyacağımızı söyle-
dik, hiç duyan, dikkate alan çıkmadı.

Seçimden en çok oyu alan AKP ile CHP hükûmet kursun, bu ülke-
nin hayrınadır, millî birlik ve beraberlik için bulunmaz bir fırsattır de-
dik, 32 gün toplanıp toplanıp dağıldılar, istikşafiden inkişafı aşamaya               
geçemediler.

Bizi % 60’lık bloğa mahkûm etmeye kalkıştılar, PKK ve İmralı cani-
siyle ortaklığa sürüklemek için çırpındılar, oyunu bozunca âdeta kudur-
dular, deliye döndüler.
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CHP’nin kuyruk acısı ta buraya kadar dayanmaktadır.

Sırf bu yüzden eleştirildik, saldırılara uğradık.

Ancak şunu bilmiyorlardı ki, inançlarımızla, Türkiye’nin gerçekleriy-
le, milletimizin beklentileriyle bağdaşmayan bir koalisyona sonu ölüm 
de olsa girmeyiz, giremeyiz.

Adımız Millîyetçi Hareket Partisidir, manevi muhafızlarımız bir 
hilal uğruna toprağın koynunda kefensiz yatan kahraman Ülkücü                                  
şehitlerimizdir.

Onlara karşı vefa ve vazife borcumuz vardır.

Bizlere emanet ettikleri kutlu davamızı başarıya ulaştırmanın, layık 
olduğu zirvelere taşımanın sorumluluğu omuzlarımızdadır. 

İlkelerimizi çiğneyip, ülkülerimize sırt dönüp % 60’lık blok içinde 
masaya otursaydık, bunu şehitlerimize nasıl anlatacağımızı, bunu ta-
rihîmize ve milletimize nasıl açıklayacağımızı aranızda bilen ve öngören 
var mıdır?

 7 Haziran’dan sonra Pensilvanya, İmralı, Kandil ve Türk düşmanları 
arasında kurulan melun ittifaka dahil olup iktidar olsaydık, yarın ruzi-
mahşerde bunun hesabını nasıl verecektik?

Dediler ki, MHP, AKP’nin önünü açtı.

Dediler ki, MHP, AKP iktidarının devamını sağladı.

Herhâlde bu çürük iddia sahipleri, millî iradenin ne dediğinin, nasıl 
tercihte bulunduğunun, neye karar verdiğinin hem yabancısı hem de 
hazımsızıdır.

Millîyetçi Hareket Partisi’nin sandık sonuçlarına saygısızlığı, millî 
iradeye şaşı bakışı nerede görülmüş, ne zaman duyulmuştur?

Millet ne derse o değil midir?

Millet neye karar verirse buna uymak ve riayet etmek demokratik 
teamül ve kuralların sonucu olmayacak mıdır?
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Ne yapsaydık, sandıkta bulamadığımızı sokaklarda mı arasaydık?

Demokraside göremediğimizi kaosla mı elde etseydik?

Biz yalnızca Türkiye’nin önünü açar, düğümleri çözeriz. Başkası bizi 
ilgilendirmez, ilgi sahamıza da asla girmez.

Biz yalnızca Türk milletinin yanında durur, hakkını ve hukukunu kor-
kusuzca savunuruz.

Bunu çekemeyen kim varsa, bizim de onunla hesabımız vardır ve bu 
kesindir.

Çünkü Millîyetçi Hareket Partisi kulislerin, lobilerin, çıkarcıların, 
pazarlıkçıların, belirli bir zümre, elit ve kaymak tabakanın değil; Türk 
milletinin eseri, Türklüğün kıvanç ve kutup başıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Türk siyaseti kısır çekişmelerden, sonu olmayan polemiklerden, an-
lamsız hizip ve bloklaşmalardan bugüne kadar bir fayda sağlamamıştır.

Tam tersine Türkiye kaybetmiş, umutlar heba edilmiş, milletimiz 
zarar görmüştür.

Üslup kirliliği, asılsız suçlama ve karalamalar, vizyonsuz söylem-
ler tavandan tabana siyasi dinamikleri köreltmiş, ülkemizi geriye                            
düşürmüştür.

Siyasetin millî ve manevi kıstaslar dâhilinde; yapıcı, değer üretici ve 
daha iyiye dönüştürücü vasfı kazanarak, klasik ezberlerinden sıyrılması 
ve milletimize kılavuzluk yapması acil ihtiyaçtır ve bizim de beklenti-
mizdir.

Siyasi mücadeleler sadece iktidar hedefiyle sınırlandırılamayacaktır.

Kastımız siyasetin iktidar ve muhalefet arasına sıkıştırılamayacak 
kadar mana ve muhteva içermesidir.

İster iktidar olalım isterse de muhalefet, demokratik ve dürüst ara-
yışların kıvılcımıyla ülkemiz ve milletimiz daha parlak, daha müreffeh, 
daha adil ve huzurlu bir geleceğe ulaşacaktır.
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Gayemiz öncelikle bu olmalıdır.

Siyaset erdem ve değer alanından soyutlanıp, ilke ve inançlarla ba-
ğını koparırsa kriz üreten, demokrasi dışı emelleri teşvik eden hastalıklı 
bir organizmaya dönüşecektir.

Konuşmak yerine kavgaya tutuşan, anlaşmak yerine düşmanlığı 
taçlandıran siyasi yapının millî iradeye kast edeceği, demokrasiyi bu-
dayacağı çok açıktır.

Türkiye bundan çok çekmiş, hala da çekmektedir.

15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması, taşları yerinden oynatmış, yeni 
bir durum ortaya çıkarmıştır.

Elbette bu meşum terörist girişimi 7 Haziran’dan sonraki olay ve 
gelişmelerden muaf görmek rasyonel değildir.

Siyasi tükenmişlik hâli, devlet hayatındaki gelgitler, iktidar-muha-
lefet arasındaki kapanmayan uçurumlar darbeci teröristlere kapı arala-
mış, bölgesel ve küresel mihraklara ümit aşılamıştır.

Kendi içimizde çözemediğimiz her meseleye Türkiye’ye husumet 
besleyen iç ve dış odaklar müdahil olmak, çıkarlarına müzahir olacak 
şekilde yönlendirmek için uygun ortam kollamışlardır.

Türkiye, söküğü varsa bizzat dikebilecek cesaret ve kabiliyettedir.

Eksiği varsa bunu tamamlayabilecek kırattadır.

Bu itibarla Türk siyaseti, yapısal sorunlarından arınıp, geleneksel 
çatışmacı anlayışından kurtularak, yeni bir milat, yeni bir misak, yeni 
bir mutabakat anlayışıyla 15 Temmuz’dan sonra beliren yeni şartlara 
uyum sağlamalıdır.

Gördük ki, Türkiye adı konmamış, ilanı yapılmamış ikinci bir Mond-
ros ve Sevr süreciyle karşı karşıya kalmıştır.

Türk askerî içinden devşirilmiş, postal ve kamuflaj içine saklanmış 
teröristler vatana ve millete bomba yağdırmışlar, nefret ve şiddet    
saçmışlardır.
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Allah muhafaza FETÖ’nün canileri başarılı olsalardı, bugün ne siya-
setten ne iktidar olmaktan ne de bir vatandan bahsedebilecektik.

Türkiye bağımsızlığından olacaktı.

Kozmik odalara girilmesi, MGK’nin dahi dinlenmesi, devletin ur gibi 
sarılması boşuna değildi.

Türk milleti iç savaş şartlarına mahkûm olup asırların emek ve mi-
rası mahvolacaktı. 

1919’lu yıllardan sonra ilk kez bir işgal girişimi gerçekleşmiştir.

Türkiye kefeni yırtmış, istila ve infazı engellemişse, bunun en büyük 
şeref payesi hiç kuşku yok ki büyük Türk milletine aittir.

Kahraman milletimiz mukaddesatına sahip çıkmanın yanında, ege-
menlik haklarını canı pahasına müdafaa etmiş, terörizmin şer niyet ve 
tetikçilerini bir vuruşta yere sermiştir.

Biz bundan iftihar ediyor, milletimizle övünüyoruz.

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi siyasi ve top-
lumsal dengeleri etkilemek şöyle dursun, vahim ölçüde sarsmıştır.

Diğer yandan FETÖ’yle süren yoğun mücadelenin sosyal maliyetini 
hesaba katmak zorunludur.

29 Ekim’de yayımlanan 675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namelerle 10 bin 159 memur ihraç edilmiştir.

Buna karşılık memuriyete iade edilenler de olmakla birlikte, bunla-
rın sayısı oldukça az düzeydedir.

Suçu sabit görülenler, FETÖ’yle irtibatı veya iltisakı bulunanlar şüp-
hesiz devletin hiçbir kademesinde tutulmamalıdır.

Bu konudaki irademiz nettir.

Ancak sürekli artan mağduriyet ve şikâyetleri etraflıca inceleme-
den insanları açlığa ve çaresizliğe itmek İslami ve insani hiçbir değerle     
bağdaşmayacaktır.
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İhanet edenler ayıklanmalı, FETÖ’yle bağlantısı olanlar kaçtıkları 
yere kadar kovalanmalıdır; ama eften püften nedenlerle, cılız ve ucuz 
suçlamalarla iktidar gücünü kötüye kullanmaktan da kesinlikle uzak 
durulmalıdır.

Kripto FETÖ’cülerin hala görevde bulunduğu, iftiralarla çok sa-
yıda kamu görevlisinin memuriyetten atılmalarını sağlayarak sür-
dürülen mücadeleyi savsaklamak amacında oldukları çok sık dile                                            
getirilmektedir.

Bu iddianın doğru olup olmadığı süratle açıklığa kavuşturulmalıdır.

Herhangi bir suçu olmayıp işi, mesleği ve ekmeği elinden alınanların 
feryat ve figanları toplumsal güven ve huzur açısından büyük bir risktir.

İktidarın daha sabırlı, soğukkanlı, adaletin ruhuna uygun hareket et-
mesi başlıca dilek ve tavsiyemizdir.

Hükûmet gittikçe ağırlaşan, yaygınlaşan ve herkesi vurmaya baş-
layan FETÖ’yle mücadele sürecinde, hukukun temel ilkelerinden                     
ayrılmamalıdır.

Zabıt kâtibine, garsona, sıvacıya, hizmetliye, ebe ve hemşireye ka-
dar inen; ama hâlâ siyaset ayağına değmeyen, üst mevkilere dokun-
mayan FETÖ’yle mücadelenin, bu gidişle inandırıcılığını kaybetmesi 
olağan ve mümkündür.

Bu itibarla hukuk herkese eşit uygulanmalı, aynı ölçü ve dozajda et-
kisini göstermelidir.

Hukukun üstünlüğüne bağlıysak başka türlüsünü düşünmek zaten 
imkânsızdır.

Bir terör örgütüyle mücadelede hatırlı ve iktidara yakın olmak hiç 
kimseye avantaj sağlamamalı, korumaya almamalıdır.

Kimin Bylock’u varsa deşifre edilsin, kim FETÖ’ye yardım ve yatak-
lık yapmışsa gereği eksiksiz ve sonuna kadar yapılsın.

Adalet yerini bulmadan, hak ve hukuka saygı duyulma-
dan Türkiye’nin güvencede olması, millî güvenliğini tesis etmesi                                                           
düşünülemeyecektir.
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Bylockla ilgili gazetelerde röportajı yayımlanan, ismini değiştirip 
ABD’ye kaçan ve yabancı istihbaratlara uşaklık yapan ajan ve alçakla-
rın manipülasyonlarıyla FETÖ operasyonlarının sulandırılmak istendiği 
de ortadadır.

Buna fırsat vermemek, kriptolu yazışma ve mesaj programı olan By-
locku kullananların sıfat ve görevi ne olursa olsun üstüne gitmek siya-
setin namus borcudur.

Gizlenmiş abi ve ablaların saklandıkları delikten çıkarılmaları, Pen-
silvanya’daki terörist başının ABD’yi ikna ederek ülkemize getirilmesi 
hükûmetin tarihî nitelikli görevidir.

Diplomasi hukuki delilerle güçlendirilmeli, Yurtta Sulh Konseyi baş-
ta olmak üzere FETÖ tümüyle, tüm organ ve unsurlarıyla ortaya çıka-
rılarak cezalandırılmalıdır.

Türkiye’nin, 15 Temmuz’dan beri içinde bulunduğu zorlu ve bede-
li yüksek imtihan sürecinden çıkarılması konusunda el ve güç birliği                 
yapılmalıdır.

Millîyetçi Hareket Partisi hainlere karşı milletiyle yan yanadır.

Millîyetçi Hareket Partisi Türkiye’ye kafa tutan, bölüp parçalamaya 
çalışan her terör örgütünün amansız düşmanıdır.

Bunun adı FETÖ olmuş, PKK olmuş, IŞİD veya PYD olmuş hiç fark 
etmeyecektir.

Bizim nazarımızda bunların hepsi birden yok edilmesi gereken suç 
ve cinayet çeteleridir ki, mücadelenin tavsaması hâlinde mahvımız              
kaçınılmazdır.

Son günlerde alevlenen idam tartışmasını da bu kapsamda                              
değerlendirmekteyiz.

Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı idam cezasına gönüllüdür 
ve TBMM’ye getirilip kabulü hâlinde onaylayacağını şimdiden beyan 
etmiştir.
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Başbakan da idam cezasının toplumsal bir talep olduğunu ifade 
ederek, Meclis’te uzlaşma olması halinde bunun mümkün olabilece-
ğini söylemiştir.

Geçmişte idam cezasını kaldıranların bugünlerde hararetle destek-
lemeleri çelişkiden öte millî çağrı ve infiale duyarsız kalamamaları şek-
linde okunmalıdır.

İdam cezasına bakışımız öteden beri net ve bellidir.

Millîyetçi Hareket Partisi, İmralı canisinin asılması konusunda mü-
cadelesini gösterirken, karşımızda oluşan gökyüzü koalisyonu bunu en-
gellemiş, hatta yıllarca bizi hak etmediğimiz şekilde suçlamıştı.

Biz de değişen bir yoktur, duruşumuz aynıdır.

Aynı olmayan, bizi dün eleştirenlerin bizim çizgimize gelmeleridir.

Bu durum siyasetimizin tutarlılığı kadar, doğruluğunu da tescil                 
etmektedir.

AKP hükûmeti, 7 Mayıs 2004 tarihînde 4771 sayılı Kanun’da bulu-
nan, “savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar için 
öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere” cümlesini de kaldırmıştı.

Madem idam cezasına ihtiyaç vardır.

Madem milletimiz bunu istemektedir.

O hâlde bahaneye, kaçak güreşmeye, fuzuli konuşmaya gerek     
yoktur.

AKP hazırsa, MHP dünden vardır.

Sayın Başbakan’a diyorum ki, gelin bu işi bitirelim, milletimize ve 
ülkemize düşmanlık yapanların hakkından gelelim.

Terör, savaş ve çok yakın savaş suçlarına idam cezasını düzenleyen 
tasarı veya teklif TBMM gelmesi hâlinde, Millîyetçi Hareket Partisi 
Türk milletinin talep ve beklentileri doğrultusunda gereğini yapacaktır.



108

İdam cezasına karşı gelen, şimdiden ikaz eden AB komiserleri kendi 
işlerine baksın, bizim sözünü dinleyeceğimiz tek mercii Türk milletidir.

Türkiye Brüksel’den değil Ankara’dan, TBMM’den yönetilmektedir.

Bunun dışında ne bir güç tanır ne de boyun eğeriz.

Şimdi söz ve hamle sırası AKP’dedir.

Getirin hazırlığınızı, gösterelim hainlere dünyanın kaç bucak                          
olacağını.

Türk milletinin ismetiharemine göz dikenleri, saffet ve sancağına el 
uzatanları cezalandıralım, hadlerini mutlaka bildirelim.

Muhterem Milletvekilleri,

Bir tarafta FETÖ, diğer tarafta PKK Türkiye’nin karşısında toplanmış 
cinayet ve melanet örgütlerdir.

15 Temmuz’dan bu tarafa FETÖ’yle mücadele edilirken, PKK ihanet 
nöbetini aksatmamakta, kanlı saldırılarına ara vermemektedir.

Sanmasınlar ki korkuyoruz, sanmasınlar ki teslim bayrağını çekeceğiz.

Bir ölüyorsak bin dirileceğimizi, bir gidiyorsak binlerce geleceğimizi 
yüreklice haykırıyorum.

Evlatlarımız şehit olsa da ciğer parelerimiz bir bir uçmağa varsalar 
da, Türkiye’nin varlık yokluk mücadelesinden geri dönmesi hayaldir, 
olmayacak bir şeydir.

Terörün başını ezmekten başka seçeneğimiz yoktur.

Katilleri gerekirse teker teker, gerekirse topluca arayıp, bulup yok 
etmekten başka çaremiz de yoktur.

Ya bu beka mücadelesini milletçe kazanacağız ya da kayıplarımıza 
yenilerini ekleyeceğiz.

Ya devlet ihanetin başını koparacak ya da millî birliğimiz                                   
bozulacaktır.
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Terörizmle mücadeleyi kazanmaktan başka alternatifimiz artık                  
kalmamıştır.

Aksi hâlde iflas yakın ve muhtemeldir.

PKK, kanlı ikizi FETÖ’nün açığını kapatmak, diğer hısım ve akraba 
terör örgütlerinin hedeflerini gerçekleştirmek için bomba patlatmayı, 
kurşun atmayı şerefsizce sürdürmektedir.

Dün Hakkâri Çukurca Hisar Dağı bölgesinde, teröristlerle çıkan ça-
tışmada üç evladımız şehit düşmüş, biri de yaralanmıştır.

Geçtiğimiz hafta boyunca birisi yıldırım düşmesi sonucunda olmak 
üzere 10 evladımız şehit olmuştur.

Dikkatinizi çekmek isterim ki, Türk milleti her hafta kahramanlarını 
ağıtlarla son yolcuklarına uğurlamaktadır.

Bu ne acıdır, nasıl bir kara dönemdir?

Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, kederli ailelerine, si-
lah arkadaşlarına ve milletimize tekrardan başsağlığı temennilerimi                                 
iletiyorum.

Yaralılarımıza şifalar diliyorum.

Diyorum ki, PKK’nın son teröristi kelepçelenmeden veya gömülme-
den, son kanlı silah alınıp kırılmadan mücadeleden dönmek devlete 
haram, millete hakarettir.

Millîyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede siyasi hesap yapma-
dan, hanesine ne düşer fırsatçılığına tevessül etmeden kahraman Meh-
metçiğin, korkusuz korucu ve polislerimizin her daim yanında, hükû-
metin de arkasındadır.

Zulümle abat olunmaz, tehditle bu millet sinmez, sindirilemez.

Cumhurbaşkanı’nın sık sık dile getirdiği yeni güvenlik ve mücadele 
stratejisi bize göre anlamlı ve değerlidir.

Teröristler kaynağında imha edilmelidir.
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Hainler neredeyse Türk devleti orada bulunmalı, bu da yetmez 
çelikten iradesiyle kudretini göstermeli, artık bu fitnenin kökünü                           
kurutmalıdır.

Sayın Erdoğan’ın Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına müsaade etme-
yeceklerini söylemesi de yerindedir.

O zaman yapılması gerekenler belli ve ortadadır.

Sincar’a konuşlanmayan çalışan hainleri Irak topraklarında da olsa 
takip edip yok edecek dirayet ve direnç Türk devletinde vardır.

Şartlar olgunlaşıp karşımızdaki devasa tehlikede herhangi bir azal-
ma olmazsa, Kandil ve Sincar’a Türk bayrağını dikmek, kim ne derse 
desin milletimizin helali hakkıdır.

Musul operasyonunda Türkiye’nin üstleneceği rol tarihî önemdedir 
ve Türkiye’nin güvenliği için hayati niteliktedir.

Musul’a girmemiz hâlinde Diyarbakır’ı vereceğimizi iddia eden zekâ 
özürlüler bilmelidirler ki, Musul ve Kerkük’ün kaderini Ankara ve İstan-
bul’dan ayrı düşünmek vizyonsuzluk, tarihsizlik ve teslimiyetçiliktir.

Musul Musulların, Türkmenlerin yurdudur.

Ve burada Türkiye’nin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Türkmeneli’ndeki huzur ve istikrar, Türkmenlerin hak ve çıkarları ül-
kemizin teminatı altındadır, bu ise tarihîn bize yüklediği sorumluluktur.

Telafer yanarken susalım mı?

Tuzhurmatu, Halep, Türkmen Dağı ölümcül yaralar alırken                                  
duralım mı?

Musul’da yeni bir dünya kurulup, Irak ve Suriye baştan ayağa dizayn 
edilirken tepkisiz kalmak bölgesel statükoya kapılmak, küresel markaja 
alınmak demektir.

Terör örgütleri sınırlarımızın hemen dibinde kendilerine hayat alan-
ları açıp devletleşme yolu ararken Türkiye’nin kenarda beklemesi, ge-
lişmeleri atıl şekilde izlemesi olacak şey değildir.
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Bizim için Musul Türkiye’nin tarihî meselesidir.

Ve de kaderinin belirlenme sürecinde Türkiye dışarıda                                                      
tutulamayacaktır.

İp inceldiği yerden kopacaktır.

Türkiye’nin meşru ve nefsi müdafaasına gölge düşürmeye, sorgula-
maya, tartışmaya açmaya kalkışanlar terörle ve küresel projelerle aynı 
karede duranlardır.

İçeriden ve dışarından Türkiye’yi perdeleme ve önünü kesme çaba-
ları karanlık bir amaca dönüktür.

Hükûmet bu oyuna gelmemeli, iş birlikçi aktörleri fark etmelidir. 

Bizi Musul’dan uzak tutmak için PKK ve FETÖ görevlendirilmiş, 
PYD-İŞİD çoktan devreye sokulmuştur.

Dışımızda bunlar oluyorken, HDP’li sözde siyasetçilerin terörist 
cenazelerine pişkince katılmaları, PKK’yı övme ve parlatma rezillikleri 
eskiyi aratmayacak şekilde devam etmektedir.

Bunlarda ne utanma ne de arlanma vardır.

PKK kan dökerken, HDP’liler alkışlamaktadır.

PKK vatan evlatlarını şehit ederken, HDP’liler onaylamaktadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte iki siyasi bölü-
cünün tutuklanması gecikmiş bir karar olmakla birlikte milletimizi bir 
nebze de olsa rahatlatmıştır.

İhanet karşılıksız bırakılırsa millî vicdan çökecek, devlete duyulan 
güven çözülecektir.

Bölücü hevesleri okşayan, suç ve cinayetlere kılıf arayan, teröristleri 
özgürlük savaşçısı, hakkı yenmiş mazlumlar şeklinde göstermeye kal-
kan kim varsa vatana ihanet etmiş sayılacaktır.

Maalesef bunların kadroları geniş ve sayıları kalabalıktır.
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Özgürlük ve demokrasi paravanının arkasına gizlenmek muhatapla-
rını kurtarmaya, aklamaya, temize çıkarmaya yetmeyecektir.

Yayınlarıyla teröre destek veren dergi, gazete ve televizyonlar da 
tahammül ve sabrın bir sınırı olduğunu görmeli ve bilmelidirler.

Her alanda FETÖ ve PKK’nın ayıklanmasıyla ilgili faaliyetler de-
vam ederken, medya ayağına dokunulması neden birilerini rahatsız                            
etmektedir?

Adında Cumhuriyet olup da Cumhuriyet değerlerine en çok zarar 
veren,  Türkiye karşıtı oluşumları sevindirip umutlandıranların medya 
özgürlüğüne sığınmaları inandırıcı görülemeyecektir.

Özgürlük demek millete küfretmek değildir.

Özgürlük demek maneviyata sataşmak, mukadderata saldırmak 
hiç değildir.

Şehitlerimize bir kez olsun Fatiha okumayıp milletimizin acılarını 
paylaşmayanların gündemdeki operasyonlardan hemen sonra mağ-
duriyet kartını ileri sürmeleri bize göre gerçekçi ve geçerli bir durum 
değildir.

Partimize yönelik yalan haberlerin merkezi olanlar, Türk milletinin 
safında durmayanlar, önce zihniyetlerini gözden geçirmeli, sonra da 
özeleştiri yapacak cesareti gösterebilmelidir.

Terörizmle mücadelede herkese az ya da çok görevler düşmektedir.

Ortak millî hedef ve ülkülerde buluşabilmek için önce millî düşün-
mek, yerli hareket edebilmek gerekmektedir.

Bunu yapar ve başarırsak PKK’nın, FETÖ’nün ve diğer terör örgütle-
rinin kaynağı kuruyacak, saldırıları ise sonuçsuz kalacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

İktidar partisinin anayasa hazırlık süreciyle ilgili çalışmalarında sona 
yaklaştığı anlaşılmaktadır.
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Elbette AKP’nin neyi teklif edip etmeyeceğini, bizim duyarlılıkları-
mıza nasıl yaklaşacağını henüz bilme şansımız yoktur.

Çünkü elimizde somut bir veri bulunmamaktadır.

Millîyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin temel ve gittikçe kar-
maşıklaşan sorunlarının çözülmesinden yanayız.

Hükûmet sistemleri üzerindeki tartışmaların son bulmasını ümit 
ediyoruz.

Fiillî durumun sonlandırılarak devlet ve toplum hayatını tesiri altına 
alan hukuksuzluğun bıçak gibi kesilmesini arzuluyor, bunu istiyoruz.

2007 yılında 367 tıkacını açarken aynı düşünceyle hareket etmiştik.

Başörtüsü sorunun çözümünde de duruşumuz benzerdi.

Dünden bugüne ne söylediysek onun gereklerini yerine getirmekte 
tereddüt etmedik.

Gerilim ve kutuplaşmanın sakıncalarını vurgulayıp Türkiye’nin nor-
malleşmesi gereğinden devamlı söz ettik.

AKP’nin medyada özet hâlinde yer bulan Anayasa teklifi resmen 
bize ulaşmadan peşinen yorum yapmamız yersiz ve faydasızdır.

Hazırlanan teklifi önce göreceğiz, sonra değerlendireceğiz, daha 
sonra da bir karar ve kanaate varacağız.

Bizi anlaşılmaz bulanlar, sözlerimizin şifrelerini çözmeye çalışanlar 
biraz daha sabrederlerse pek yakında muratlarına ereceklerdir.

Millîyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin anayasal yörüngeye ka-
vuşturulmasını, fiilî açmaz ve çatlağın onarılmasını acil görüyoruz.

Aksi hâlde hesapta olmadık sorunların ortaya çıkabileceğini, daha 
şiddetli kriz ve kaos dalgasının ülkemize çarpabileceğini düşünüyoruz.

Çözüm demokrasidedir, çare TBMM’nin iradesinde saklıdır.

Biz bu iradeye saygılı ve bağlıyız.
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Milletimizin tercihlerine de her şart altında sadığız.

Millîyetçi Hareket Partisi demokratik meşruiyetin içinde kalarak, 
her sorunun makul bir sonuca ulaştırılacağına içtenlikle inanmaktadır.

Ne istiyorsak Türkiye’nin lehinedir.

Amacımız milletimizin istikrar, huzur ve refahına hizmettir.

Beklentimiz ve ümidimiz partimizin yeni Anayasa hazırlığı kapsa-
mında yaptığı sağduyulu, ahlaklı, samimi ve dürüst çağrılarının cevap 
bulması, Türkiye’nin bir sorunundan, bir kamburundan daha kısa süre 
içinde kurtulmasıdır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha sevgi 
ve saygılarımla selamlıyor, başarılı ve sağlıklı günler diliyorum.

Sağ olun, var olun; Cenabıallah’a emanet olun.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Basınımızın Değerli Mensupları,

Kıymetli Misafirler,

Konuşmamın başında hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.

Bugünkü Meclis grup toplantımızda, Türkiye’nin içinden geçmekte 
olduğu zor ve hassas dönem hakkında kısa bir ufuk turu yapmak ve 
önümüzdeki döneme ilişkin görüş ve düşüncelerimizi sizlerle paylaş-
mak istiyorum.

Türkiye bugün çok ağır ve olumsuz şartların hüküm sürdüğü kritik 
bir dönemden, bir ateş çemberinden geçmektedir.

- İç ve dış güvenliğimiz çok ciddi tehlike ve tehditlere maruzdur.

- Millî güvenlik sorunları ağırlaşmaktadır.

- Türkiye’yi içine alan husumet çemberi giderek daralmaktadır.

- İç bünyemiz yara almıştır.

- Toplumsal huzursuzluk ve tedirginlik derinleşmektedir.

- Türk milleti 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi’nin travmasını henüz 
tümüyle atlatamamıştır.
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- 15 Temmuz’un artçı sarsıntıları sürmektedir.

- Devlet kurumlarının FETÖ virüsünden temizlenmesi için geniş 
çaplı idari ve adli süreçler harekete geçirilmiştir.

- Türkiye; tarihîn en kanlı üç terör örgütü PKK/PYD, IŞİD ve FETÖ’ye 
karşı Türkiye içinde ve dışında amansız bir mücadele içindedir.

- Türk Silahlı Kuvvetleri, IŞİD ve PYD’ye karşı Suriye toprakları için-
de askerî operasyon yapmaktadır. 

- İç savaş koşullarının hâkim olduğu komşumuz Irak ve Suriye’deki 
yangın giderek yayılmaktadır.

- PKK terör örgütünün saldırıları tırmanmıştır. PKK ile mücadele 
Türkiye içinde ve sınır ötesinde sürmektedir.

- Bölücü hainler Türkiye’nin içini karıştırmak için yeni tezgâhlar                
peşindedir.

- Türkiye çok ciddi beka sorunlarıyla karşı karşıyadır. Âdeta sırat 
köprüsünden geçmektedir.

Karşımızdaki tablo maalesef budur.

Değerli Milletvekilleri,

Irak ve Suriye’de yaşanan vahim gelişmeler her yönüyle endişe                   
vericidir.

Türkiye’nin millî güvenliğini hedef alan riskler, tehlikeler ve tehdit-
ler her geçen gün yeni boyutlar kazanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, IŞİD ve PKK’nın uzantısı PYD ile mücadele 
için Suriye topraklarındadır.

“Fırat Kalkanı” askerî harekâtının ilk aşamasına ilişkin hedeflere bü-
yük ölçüde ulaşılmış, sınır bölgemiz IŞİD’den temizlenmiştir.

Türkiye’nin fiilî desteğindeki Özgür Suriye Ordusunun şimdiki he-
defi, IŞİD’in Suriye’deki ikinci kalesi El-Bab’dır.
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Kahraman askerlerimiz verilen görevleri büyük bir başarı ve fedakâr-
lıkla icra etmektedir.

Askerî operasyonda şehit düşen evlatlarımıza yüce Allah’tan rah-
metler niyaz ediyor, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.

El-Bab’ın Türkiye için stratejik önemi büyüktür.

Türk sınırı boyunca ilan ettikleri üç sözde kantonu birleştirip kesin-
tisiz bir “terör koridoru” oluşturmak isteyen PKK ve PYD’nin önünün 
kesilmesi için El-Bab büyük önem taşımaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu amaçla bölgede askerî unsurlarımıza sal-
dırıda bulunan PYD’ye de etkili bir karşılık vermektedir.

PYD, El-Bab’da ele geçirerek Kobani ile Afrin kantonlarını bu yolla 
güneyden birleştirmek hevesindedir.

PKK/PYD’nin Suriye sınırımızın güneyine yerleşmesi, ileride bu böl-
gede bağımsız bir Suriye-Kürt devleti ilanının nüvesini, ilk adımını teş-
kil edecektir. 

Bu oluşum, ileride şartlar uygun olduğunda, Barzani’nin Kuzey 
Irak’taki özerk bölgesiyle birlikte dört parçalı büyük Kürdistan devleti 
hayalinin Suriye ve Irak ayaklarını oluşturacaktır.

Türkiye buna hiçbir şart altında izin vermeyecektir.

Türkiye’nin sınır bölgelerimizin ötesinde Türkiye’ye muhasım olu-
şumlara karşı her türlü önleyici ve caydırıcı tedbirleri alması, ulusla-
rarası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızın bir gereği                  
olacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye’nin kırmızı çizgilerini hiçe sayarak Fı-
rat’ın batısına geçen PYD unsurlarının Menbiç’ten çıkarılması önem                                     
taşımaktadır.

PYD, maalesef bugün müttefikimiz ABD’nin Suriye’deki “kara gücü” 
hâline gelmiştir.

ABD, PKK ile özdeş olan bu terör örgütüne silah ve lojistik destek 
vermekte, bu yolla âdeta terörü ödüllendirmektedir.
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Bu tutumun dostluk ve ittifak ilişkileri ile bağdaşmadığı çok açıktır.

ABD, Suriye’deki IŞİD terörünü başka bir terör örgütünün yardımıy-
la tasfiye etme gafletine düşmüştür.

Bunun çıkmaz bir yol olduğunu hâlâ görmeyen ABD, PYD’ye verdiği 
destekle PKK terörüne ortaklık yapmaktadır.

Terörle dostluk, hiç kimseye hayır getirmemiştir.

Eli kanlı teröristlerle taktik ortaklığı, Türkiye’nin dostluğuna tercih 
eden ABD, bu acı gerçekle er ya da geç karşılaşacaktır.

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Suriye’de ABD’nin stratejik ortağı olarak görülen PYD/YPG’nin 
IŞİD’in merkezi Rakka’ya yapılan son askerî operasyona ön saflarda ka-
tılması, endişe verici bir gelişme olmuştur.

Türkiye’nin Rakka operasyonuna PYD/YPG’nin katılmaması yönün-
deki taleplerinin olumlu karşılık bulmadığı anlaşılmaktadır.

IŞİD’in Rakka’dan çıkartılmasından sonra, Rakka’ya girecek PYD/
YPG terör unsurları buradan çıkmayacaktır.

Kobani ve Cezire sözde kantonlarını güneye doğru genişletme çaba-
sı içine gireceklerdir.

Türkiye-Suriye sınırına mücavir alanlarda Türkiyesiz bir askerî-siyasi 
denklem oluşturulması sürdürülebilir değildir.

ABD bu konuda da “siyasi miyopluk” içindedir.

Türkiye, Suriye sınırları boyunca bir düşmanlık kuşağı oluşması kar-
şısında, gereken her tedbiri almak durumundadır ve bunu da hiç şüp-
hesiz alacaktır.

Değerli Milletvekilleri, 

Irak’ta yaşanan gelişmeler de Türkiye’nin millî güvenliğini doğrudan 
tehdit etmektedir.
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PKK terör örgütü, Kuzey Irak’ı Türkiye’ye karşı bir saldırı cephesi 
olarak serbestçe kullanmaktadır.

En önemli siyasi hamisi, bağımsız Kürt devleti kurma hayali peşinde 
koşan Barzani’dir.

PKK, Kuzey Irak’tan sonra başta Sincar olmak üzere Kerkük, Mu-
sul ve Telafer gibi tarihî Türkmen yurtlarına sızmakta ve bu bölgelere                
yayılmaktadır.

Barzani ve Irak merkezî hükûmeti, bu konuda PKK’ya müzahir                   
davranmaktadır.

Irak Türkmenleri Barzani, IŞİD ve PKK tehdidi altında var olma mü-
cadelesi vermektedir.

İran’a bağlı Şii milisler de Türkmenler için diğer bir tehdit unsurudur.

Türkiye’nin Musul’u IŞİD’den temizlenmesi operasyonuna katılma-
sının önüne çıkarılan engeller ve Başika krizi, Irak’ta Türkiye’ye karşı 
yeni bir cephe oluşturulduğunu göstermektedir.

Türkiye’nin Irak ve Suriye’de vazgeçemeyeceği millî güvenlik endi-
şeleri ve çıkarları olduğu tartışmasız bir gerçektir. 

• Irak’a ilişkin millî güvenlik mülahazalarımız şunlardır: 

- Kuzey Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulması yolunda somut 
adımlar atılması. 

- Barzani’nin Kerkük ve Musul’u ele geçirmesi, bu şehirleri özerk 
bölgesinin sınırları içine katması.

- Musul, Telafer ve Tuzhurmatu başta olmak üzere Türkmenlerin 
tarihî yurtlarında Barzani’nin silahlı baskısı altına alınması ve Şii milis-
lerce tehdit edilmesi.

- PKK’nın, Irak topraklarını Türkiye’ye karşı terör saldırıları için üs 
olarak kullanmayı sürdürmesi.

• Suriye ile ilgili stratejimizin belirlenmesinde etkili olacak unsurlar 
da, Suriye kaynaklı terörle mücadele, Türkiye’ye düşman oluşumların 
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önlenmesi ve Türkmen kardeşlerimizin güvenliği ve geleceğini teminat 
altına alınmasıdır.

Bu kapsamda;

- Suriye’nin kuzeyinde bağımsız bir Kürt yönetim bölgesi ve  “terör 
koridoru” oluşması.

- Suriyeli Türkmen kardeşlerimizin katliama uğraması, millî kimlik-
leri ve varlıklarını tehlikeye girmesi, Türkiye’nin sessiz ve tepkisiz kala-
mayacağı gelişmeler olacaktır.

Türkiye’nin; millî güvenliğini tehdit eden ve millî çıkarlarını hedef 
alan gelişmeler karşısında fiilî askerî güç kullanımını da içeren etkili bir 
caydırıcılık politikası izlemesi kaçınılmazdır.

Bu Türkiye için bir beka sorunu hâline gelmiştir.

Bunun için gerektiğinde askerî harekat yâpılmalı ve sınır bölgemiz-
de Irak ve Suriye topraklarında terörden arındırılmış “güvenlikli bölge” 
oluşturulmalıdır.

Millîyetçi Hareket Partisi, hükûmetin millî güvenliğimiz için alacağı 
etkili tedbirleri bütünüyle destekleyecektir.

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Türkiye’yi bölmek için yola çıkan kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi 
maşası HDP milletvekilleri hakkında yapılan hukuki işlemler etrafında 
başlatılan karalama kampanyalarını Türk milleti ibretle izlemektedir.

Bu konuda sapla saman birbirine karışmış, ahlaki ve vicdani hiç-
bir sınır tanımayan senaryolar birbiri ardından sahneye konulmaya                   
başlanmıştır.

Cumhuriyet’i kurmakla övünen CHP’nin bu kampanyanın başını 
çekmesi ve bölücü hainlere destek için seferber olması, siyasi tarihîmi-
ze kara bir leke olarak geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devletine meydan okuyan, hukuku tanımayan, 
bölücülüğü ve terör sözcülüğünü suç işleme imtiyazı olarak gören çev-
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relerin Avrupa’dan destek görmesi, alışageldiğimiz bir husumet ilanı ve 
siyasi riyâkarlıktır.

Ancak, demokratik meşruiyet zemininde siyaset yapan siyasi parti-
lerin bu husumet korosuna katılmaları, demokratik rejimimiz açısından 
izahı zor bir garabet olmuştur.

Ana muhalefet partisinin bölücü mihrakların avukatlığı rolüne so-
yunması hiçbir şart altında mazur görülemeyecektir.

Seçimle gelmiş olmak, hiç kimseye teröre yardım ve yataklık yap-
ma hakkı bahşetmeyecektir.

Seçilmişlerin terörle iç içe olması, her şeyden önce seçenlere                  
ihanettir.

Seçimle gelip, seçimle gitmek demokratik rejimlerin bir kuralıdır.

Anayasal düzeni yıkmayı siyasi amaç olarak görenlerin, demokrasi-
ye ihaneti rehber edinenlerin, demokratik rejimin arkasına saklanma-
ları meşru görülemeyecektir.

Hukuk herkes için geçerlidir.

Hukuka saygı göstermek, demokrasiye saygının asgari gereğidir.

Dokunulmazlığın teröre yardım ve yataklık yapılmasının zırhı olma-
sı düşünülemeyecektir. 

Kaldı ki, bunların dokunulmazlığı da kaldırılmıştır.

Anayasa’yı ve hukuku yok sayarak suç işleyen herkes, adalet önün-
de hesap verecektir.

Kanunları tanımıyorum diyenleri yargı önüne çıkartmak devletin 
asli görevidir.

Burası Türkiye’dir.

Burada, Kandil hukuku değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin huku-
ku geçerlidir.
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Hiç kimse unutmasın ki, tarihte Türkiye’ye ihanetin cezasız kaldığı 
hiç görülmemiştir.

Teröre bulaşanlara sahip çıkanların, teröristlerin maşalarının ko-
ruyuculuğu rolünü siyasi misyon olarak benimseyenlerin, demokrasi 
ve hukuk devletinden bahsetmeleri, olsa olsa bir kara mizah örneği                    
sayılabilecektir.

Kendileri gibi düşünmeyenleri payandalık yapmak ve yedek lastik 
olmakla suçlayanların, şimdi terörün krikosu ve terör çığırtkanlarının 
megafonu olmaları, kendileri açısından hazin bir tecelli olmuştur.

Türkiye bugün terörün tırmandığı ve bölücülüğün azdığı karanlık bir 
dönemden geçmektedir.

PKK hain saldırılarını sürdürmekte, aziz şehitlerimizin naaşları Türk 
milletini tarifsiz acılara gark etmektedir.

Tepki seli tüm Türkiye’yi sarmış, millî vicdan galeyana gelmiştir.

Böyle bir ortamda herkesin millî sorumluluğunun bilinci içinde ha-
reket etmesi, vatan sevgisinin asgari bir gereğidir.

PKK terör örgütü, sadık maşaları hakkında başlatılan adli soruştur-
mayı Türkiye’yi karıştırmak ve yurt dışında imajını karalamak için sonu-
na kadar istismar edecektir.

Bu şartlar altında, PKK’ya kullanacağı malzeme vermek, terörün 
amaçlarına hizmet etmekten başka hiçbir anlam ifade etmeyecektir.

PKK’nın siyasi uzantılarının yasama çalışmalarını askıya almaları 
kendilerinin bileceği bir iştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi görevinin başındadır.

Hiç kimse terör maşalarının boykot kararının yasını tutacak değildir.

CHP’nin de bunu bir matem vesilesi sayması, millî vicdanda karşılık 
bulmayacaktır.

Türkiye’de demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunduğunu id-
dia eden sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin, bu konu etra-



125

fında bir bardak suda fırtına koparmanın Türkiye’nin hayrına olmaya-
cağını idrak etmeleri en samimi temennimizdir.

Değerli Milletvekilleri,

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi’nin üzerinden 115 gün geçmiştir.

15 Temmuz sonrası devlet kurumlarında FETÖ temizliği süre-
ci ve darbe adli soruşturmaları süreci olmak üzere iki süreç harekete                        
geçirilmiştir.

Cumhuriyet tarihînin en büyük idari tasfiyesi ve en kapsamlı adli 
soruşturması yürütülmektedir.

15 Temmuz Darbe Girişimi, uzun yıllar boyunca sistemli çabalarla bir 
çetenin devlete nasıl sızdığını korkutucu biçimde ortaya koymuştur.

Karşımızdaki büyük resim çok vahimdir.

- Bir cami vaizinin kurduğu çete yıllar içinde gelişmiş, palazlanmış 
ve devlet organlarının kılcal damarlarına kadar sızmıştır.

- Emniyet, yargı, ordu ve bürokraside sinsi biçimde örgütlenmiş, ne-
redeyse bütün köprübaşlarını tutmuştur. 

- İstihbarat birimlerinde mutlak hakimiyet kurmuştur.

- Üniversitelerde ciddi biçimde yuvalanmıştır.

- Çok büyük bir özel öğretim kurumu ağı oluşturmuş, muazzam bir 
servete kavuşmuş, medyada çok büyük bir güç kazanmıştır.

- Nihayet, kanlı terör eylemlerini icra etme imkân ve kabiliyetine 
kavuşmuştur.

Bu büyük resim her yönüyle korkutucudur.

Gülen çetesi devlet ve toplum hayatımızı 8 ayaklı bir ahtapot gibi 
sarmalamıştır. 
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Bu ayaklar şunlardır:

- Türk Silahlı Kuvvetleri

- Yargı

- Emniyet

- Kamu kurum ve kuruluşları

- Basın ve yayın organları, sosyal medya

- Üniversiteler ve eğitim kurumları

- İş dünyası

- Siyaset kurumu, siyasi partiler.

Gülen çetesi devletin tüm kurumlarını habis bir kanser uru gibi sar-
mış ve içten içe kemirmiş, çürütmüştür. 

Türkiye bütün kurum ve kuruluşlarıyla felç olmuştur.

Önümüzdeki dönemde devlet organlarının Gülen çetelerinden te-
mizlenmesi, arındırılması ve yeniden yapılandırılması süreci, çok zor ve 
sancılı olacaktır.

Tahribat çok büyüktür. 

Bu nedenle ilaçla tedavi, palyatif-kısmi-mevzi tedbirlerle onarım 
noktasından çok uzaklaşılmıştır.

Yaraya neşter vurularak çok ciddi ve kapsamlı bir tasfiye                                           
kaçınılmazdır.

Değerli milletvekilleri,

15 Temmuz sonrası FETÖ’nün sekiz ayağından yedisinde devlet 
kendini korumak için tedbirler almaya başlamıştır.

Ancak, sekizinci ayak açıkta kalmış, FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’nin siyasi ayakları hala açıklığa kavuşamamıştır.
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15 Temmuz Darbesinin siyasi kadroları ve FETÖ’nün siyasi bağlantı-
ları, siyaset kurumu içindeki unsurları ve uzantıları olmak üzere birbi-
riyle bağlantılı iki hayati konu esrarını korumaktadır. 

Bu iki konuda hiçbir gelişme kaydedilmemesi, bunların hâlâ aydın-
lığa kavuşturulmamış olması çok vahimdir çok manidardır ve izaha 
muhtaç koskoca bir garabettir.

Bunlar açığa çıkarılmadan, ne FETÖ anlaşılabilecek ne de 15 Tem-
muz Darbe Girişimi tüm yönleriyle aydınlanabilecektir. 

Siyasi ayaklar ortaya çıkarılmadan, FETÖ ile mücadele topal 
kalacak, bu habis terör örgütünün kökünün kazınması mümkün                                       
olamayacaktır.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin siyasi kadroları, kılavuzları ve des-
tekçileri konusundaki tespit ve düşüncelerimiz şunlardır.

Türkiye’nin askerî darbeler tarihîne bakıldığında “darbelerin anato-
misi ve mekaniği” ile ilgili olarak şunlar görülecektir.

Her askerî darbenin;

- Askerî lideri ve üst düzey askerî icra kadroları,

-  Siyasi teorisyenleri, akıl hocaları ve kılavuzları,

- Ve darbe sonrası siyasi yönetim kadroları olması gerekir.

• 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin perde önündeki lideri Cemal Gürsel’dir. 
Darbeyi “Millî birlik Komitesi”ni oluşturan subaylar yapmıştır.

Darbe sonrası iki hükûmet kurulmuştur.

27 Mayıs 1960 ile seçimlerin yapıldığı 20 Kasım 1961 döneminde 
görev yapan 24. ve 25. partilerüstü hükûmetlerin Başbakanı Cemal 
Gürsel olmuştur.

Millî Savunma Bakanlığı ve bazı kritik bakanlıkları askerler, asker kö-
kenliler deruhte etmiştir.
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Hükûmetin diğer bakanları sivil siyasetçi ve bürokratlardan                              
seçilmiştir.

Millî Birlik Komitesi bu süreçte ana karar mercii olarak görevini sür-
dürmüş ama yine de günlük işleri, göstermelik olsa da siyasiler ağırlıklı 
hükûmetler yürütmüştür.

• 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin lideri Genelkurmay Başkanı Ke-
nan Evren’dir.

4 Kuvvet komutanıyla “Millî Güvenlik Konseyi”ni (MGK)                                        
oluşturmuşlardır.

MGK siyasi gücü elde bulundursa da asker kökenli Bülent Ulusu 
başkanlığında sivil bir hükûmet kurulmuştur.

Bu hükûmet seçimlerin yapılması ve sonuçların alınmasına kadar 
görevde kalmıştır.

• Şimdi 15 Temmuz 2016 FETÖ Darbe Girişimi’ne bakalım.

- Darbe talimatını verenin Fethullah Gülen olduğu açıktır. 

- Ancak, 15 Temmuz Darbesi’ni Türkiye’de yönetecek ve icra edecek 
askerî lideri ve üst düzey yönetici kadroları belli değildir.

- “Yurtta Sulh Konseyi” denilen anonim bir oluşum adına TRT’de bir 
bildiri okunmuştur.

Bunun kimlerden oluştuğu da bilinmemektedir.

- Darbe girişimi sonrası TSK bünyesinde sıkıyönetim görevlilerinin 
isimlerini içeren liste ele geçirilmiştir.

Askerî sıkıyönetim komutanları bellidir, ancak bunların emrinde gö-
rev yapacağı Konsey üyeleri meçhuldür!

- 15 Temmuz sonrası askerî yönetimde TRT ve bankalar gibi, devle-
tin belli kuruluşlarında görev yapacak subayların listesinin ele geçiril-
diği basına yansımıştır.

Ancak, darbe sonrası hükûmette yer alacak siyasi kadrolar üzerin-
deki kalın sis perdesi henüz dağılmamıştır.
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TRT genel müdürü bellidir ama kabinedeki sivil bakanlar hala                   
muammadır!

Böyle bir askerî darbe planlaması olamayacağı gün gibi aşikardır.

-  Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ve darbeyi planlayanların, siya-
si kadroları belirlemeyi atlamış olduklarını ya da “Biz darbeyi önce bir 
yapalım, siyasi kadroları sonra belirleriz.” demiş olduklarını düşünmek 
bile akla ziyandır.

- AKP hükûmetinin; elde ettiği istihbarat bilgileri, soruşturma-
lardaki şüpheli ifadeleri ya da aramalarda ele geçirilen belgelerden 
bu siyasi kadrolar hakkında somut ipuçlarına ulaşmış olabileceği                                                 
düşünülmektedir.

Bunlar gerçekten hala bilinmiyorsa, o zaman ortada çok ciddi ve çok 
vahim bir durum var demektir.

Hâl böyle ise, darbe soruşturmaları ve müteakip yargılamalar sakat 
kalacak, FETÖ’nün devletten tam manasıyla temizlenmesini beklemek 
hayal olacaktır. 

Değerli Milletvekilleri,

FETÖ’nün siyasi partilerdeki uzantıları ve bağlantıları konusunda da 
şunlar söylenebilecektir.

15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturmalarda FETÖ’nün;

- Her kurum ve kuruluşta, 

- Her il ve ilçede, Türkiye’nin her bir köşesinde yuvalandığı, 

- Sızmadığı yer kalmadığı, 

- Ülke çapında çok geniş bir FETÖ unsurları ağı oluşturduğu iyice 
ortaya çıkmıştır.

Bu tablo, FETÖ’nün neredeyse devleti tümüyle ele geçirdiğini ve 
teslim alma aşamasına geldiğini göstermektedir.

Ama ne garip ve ilginçtir ki, siyaset kurumuna ilgi duymamış,                        
bulaşmamıştır!
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15 Temmuz sonrası FETÖ bağlantılı soruşturmalar, ayıklama ve tas-
fiye süreci tek bir kuruma doğru dürüst uğramamıştır.

Bu da siyaset kurumudur.

FETÖ’nün siyaset kurumundaki, uzantılarının tespiti için eldeki baş-
lıca imkânlar şunlardır:

- Savcıların yürütmekte olduğu adli soruşturmada gözaltına alınan-
ların ifadeleri,

- FETÖ yargılamalarında ortaya çıkacak gelişmeler, zanlıların mah-
kemedeki beyanları,

- Gizli tanık ve itirafçı beyanları,

- Devletin elindeki istihbarat bilgileri,

- Siyasi partilerin iç bünyelerinde yapacakları inceleme, araştırma 
ve değerlendirme süreci.

Bunlar ışığında bakıldığında, içinde bulunduğumuz durum şu şekil-
de özetlenebilecektir:

Adli soruşturmalarda siyaset bağlantısı konusunda bugüne kadar 
basına yansıyan önemli bir gelişme olmamıştır.

FETÖ yargılamaları henüz başlamadığından, zanlıların, gizli tanık ve 
itirafçıların muhtemel beyanları aşamasına henüz gelinmemiştir.

Devletin elindeki istihbarat bilgilerinin neler olduğu bilinmemektedir. 

Devlet bu bilgileri siyaset kurumuyla henüz paylaşmamıştır.

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Türkiye herkesin küçük siyasi hesapları bir tarafa bırakarak millî 
sorumluluk anlayışı içinde hareket etmesini zorunlu kılan karanlık bir 
döneme girmiştir.

Millîyetçi Hareketin bu dönemdeki yaklaşımlarına bu millî zaruret-
ler yön verecektir.
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- MHP, Türkiye’nin ve Türk milletinin gelecek sigortası ve son dire-
niş burcudur.

- MHP dik durduğu sürece, Türkiye’nin millî birliğini sarsmak, bölün-
mez bütünlüğünü yıkmak, bölücü senaryoları hayat geçirmek mümkün 
değildir.

- MHP ayakta olduğu sürece, Cumhuriyet’in temel değerlerini ayak-
lar altına almak mümkün değildir.

- MHP var olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve büyük 
Türk milletinin varlığına kastetmek mümkün değildir.

- MHP’nin Türkiye’nin millî birliğine ilişkin sorumlu duruşu değiş-
mediği sürece, bin yıldır bir arada yaşamış Türk milletinin fertleri ara-
sına fitne tohumları ekmek ve Türkiye’yi kanlı bir kardeş kavgasına sü-
rüklemek mümkün değildir. 

- MHP bunun için bölücü hainlerin kâbusudur.

- MHP bunun Türkiye üzerinde içeride ve dışarıda alçakça hesaplar 
yapanların can düşmanıdır.

Millîyetçi Hareketin siyasi duruşunu ve çizgisini; uğrunda her çile ve 
kahra katlandığımız ideallerimiz, sarsılmaz inançlarımız, Türkiye’nin ve 
Türk milletinin çıkarları tayin eder.

MHP’nin siyasi pusulası hiç sapmamıştır, fikrî omurgası yara                           
almamıştır.

Türkiye’nin ve büyük Türk milletinin çıkarları, huzuru ve mutluluğu 
bizim için her türlü hesabın üstündedir.

Millîyetçi Hareket Partisi sarsılmaz inançları ve ilkeleriyle ve bu hü-
viyeti ile 47 yıldır Türk siyasi sahnesindedir. 

Önümüzdeki güç ve hassas dönemde de bu tutumumuz hiçbir sap-
ma olmadan sürdürülecektir.
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Konuşmama son verirken, değerli milletvekili arkadaşlarıma bütçe 
görüşmeleri nedeniyle yoğunluk kazanan Meclis çalışmalarında başa-
rılar diliyor, hepinizi en iyi dileklerimle sevgi ve saygılarımla selamlı-
yorum.

Sağ olun, var olun.

Yüce Allah’a emanet olun.
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Meclis grup toplantımızın hemen başında muhterem heyetinizi say-
gılarımla selamlıyorum.

Ülkemizin hayat damarlarını kesmek, mukadderat kaynaklarını ku-
rutmak için yaygın ve yoğun bir karşı saldırı vardır.

Bu nedenle Türkiye’nin devlet ve toplum hayatı bıçak sırtında, teh-
dit altındadır.

Türk milletinin gerilemesi, yetmedi birbirine girmesi, daha 
ötesi tarihten silinmesi amacıyla sahnelenen oyunlar gün aşırı                                                                
şiddetlenmektedir.

Huzurumuza kasteden odaklar faaldir.

Gelecek ümitlerimize taş koyan, engel çıkaran, bu kapsam-
da yağmur gibi fitne saçan karanlık çevreler hızla faaliyetlerini                                                         
sürdürmektedir.

Elbette zalim ve hainlere karşı verilen cevabımız bitmeyecek, 
gösterilen mukavemetimiz esnemeyecek, yapılan mücadelemiz                                     
gevşemeyecektir.



136

Allah şahittir ki, Türkiye üzerinde hesap yapanlar yine kaybedecek-
ler, yine mahcup ve mahkûm olacaklardır.

Milletimiz bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımamaktadır.

Kardeş kavgası çıkarmaya, etnik ve mezhep temelli gerilimle-
ri kışkırtmaya çalışanlara aziz millet varlığı azami dikkat ve uyanıklık                 
göstermektedir.

Terör saldırıları evlatlarımıza kıyıp, felaket ve fecaatler ülkemi-
zi yasa boğsa da dayanacağız, sabredeceğiz, mutlaka saldırıları boşa                
çıkartacağız.

Maalesef yine şehit haberleri gelmeye devam etmektedir.

Geçen hafta perşembe günü, Mardin Derik Kaymakamı Muhammed 
Fatih Safitürk PKK’nın Hükûmet Konağı’na iş birlikçileri vasıtasıyla sıza-
rak düzenlediği bombalı saldırıda; önce yaralanmış, sonrasında kaldırıl-
dığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşmüştür.

Yıllar evvel evladının kaymakam olmasıyla gururlanan muhterem 
babası Asım Safitürk’ün, şehadeti karşısında da vakur ve asil tavrını 
bozmaması takdir ve hayranlık vericidir.

Şehidimizin babası, henüz hayatının baharında ebediyete göçen 
evladının ardından herkese âdeta ders vermiş ve bağrı yansa da şöyle 
seslenmiştir:

“ Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. Çocuğumun şehadetine sebep 
olanları ve destekleyenleri Allah’a havale ediyorum. Vatan sağ olsun. 
Vatan uğrunda ben de hazırım gitmeye. Allah bütün kardeşlerimize, 
vatanımıza, milletimize yardım eylesin inşallah.”

İşte bu yüksek ahlak, bu korkusuz duruş üzerinde yaşadığımız top-
rakları vatan yapan iradeye muhteşem bir örnektir.

Fatihler oldukça, oğul Fatih’ini feda etmeye hazır baba Asımlar 
dimdik durdukça Allah bu millete yeni bir İstiklal Marşı yazdırmayacak, 
millî namusumuza hiçbir vahşi emel yan gözle bakamayacaktır.

Milletimiz talihlidir, çünkü sinesinden doğan kahramanlar tüm ha-
sımlara, tüm eli kanlı teröristlere dünyayı zindan edecek inanmışlıktadır.
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Türklüğün bahtı açıktır, çünkü şehitlerle büyüyen, büyüdükçe des-
tanlaşan bir millî ruh bu kutlu vatanın ezelî bekçisi, ebedî sahibidir.

Başta Kaymakamız Fatih olmak üzere, bütün şehitlerimize Cena-
bıallah’tan rahmet diliyor, acılı ailelerine, sevdiklerine ve milletimize 
başsağlığı temennilerimi iletiyorum.

İnancımı güçlü bir şekilde tekrar vurguluyorum: “Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez.”

Bölücüler, bozguncular, vurguncular, yağmacılar, yıkım ve çözülme 
piyonları peşinen heveslenmesin, şimdiden heyecan yapmasın. 

Bunların alayını birden ikaz ediyorum:

Millîyetçi-Ülkücü Hareket baştan ayağa kırılmadıkça, millî şeref bü-
tünüyle çiğnenip son ferdine kadar öğütülmedikçe Türk milletinin adı 
silinemez, anıları sönemez, tarihî varlığı sökülemez, Allah’ın izniyle de 
sökülmeyecektir.

Bu kararlılığımız asla değişmeyecek, eskimeyecek, eksilmeyecektir.

Değerli Milletvekilleri,

Terörle mücadele zor, zor olduğu kadar da yüksek maliyetli bir            
süreçtir.

Türkiye, küresel güç merkezlerinin imalatı ve istihbarat örgütlerinin 
maşası olan çok sayıda kanlı ve katil örgütün direkt hedefindedir.

Demokrasi ve özgürlük kavramlarını ağızlarından düşürmeyen 
sözde gelişmiş ülkeler ne yazık ki terör örgütleriyle kapalı devre ilişki                     
içindedir.

Mesela Diyarbakır’da, mesela Şırnak veya Hakkâri’de bombalı araç-
la gezen, pusu kuran, mayın döşeyen; askerîmize, polisimize, korucu-
muza ve sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkan caniler, Avrupa’da baş tacı 
edilmekte, havalarda gezdirilmektedir.

Mardin’de tetik çeken kirli eller, Paris’te okşanmaktadır.
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Ankara’da, İstanbul’da bedenine bomba saran canavarlar Berlin’de 
övülmektedir.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasından sonra, kendi-
lerine yapılan mahkeme çağrılarına kulak tıkayan, dikkate almayan 
HDP’lilerin zorla hukukun önüne çıkarılmaları Avrupa ülkelerini ayağa 
kaldırmıştı.

Tıpış tıpış gitmeyeceğiz diyen HDP’liler patır patır toplanınca AB 
ülkelerinin Türkiye büyükelçileri anında fos tepkilerini göstermişlerdi.

Bunlar, HDP’ye sahip çıkmak, PKK’yı arkalamak için demokrasiyi is-
tismar etmişler, özgürlük değerlerini çarpıtmışlardı.

Aslında gerçek yüzlerini bir kez daha açığa vurmuşlardı.

HDP’li milletvekillerinin mahkemeye götürüldükleri gün Diyarba-
kır’da 3 ton bombayla düzenlenen terör saldırısında 2’si polis olmak 
üzere 11 kardeşimiz şehit olmuş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Hiçbir medeni ülke bu hunhar eylemi görmedi, göremedi.

5 Kasım’da, Şırnak il merkezinde patlayan bombalarla canlarından 
olan 2 küçük yavruyu da duyan ve önemseyen olmadı.

HDP’liler için kıyameti kopartan Avrupalı elçiler, AB yöneticileri 
şehitlerimizin, hayatını kaybeden mazlumların acılarını bir kez olsun 
paylaşmadı, insanlık adına taraf ve tutumlarını belirleyemedi.

Avrupa insanlıkta sınıfta kalmıştır. Ve bu çok nettir.

Terörün sürat ve seyri Türkiye düşmanlarını sevindirmekte,                                        
yüreklendirmektedir.

Biliyoruz ki, kimsenin çırası tana kadar yanmaz, yanmamıştır.

HDP’liler de bir sıçramış, iki sıçramış, kısmetlerinde olan neyse ka-
şıklarında çıkmıştır.

Avrupa ülkelerinin asılsız, uyduruk ve yanlı müdafaaları ne terör ör-
gütü PKK’yı ne de HDP’yi temize çıkarmaya yetmeyecektir.
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Brüksel Mahkemesinin PKK’yı terör örgütü değil de silahlı müca-
dele yapan örgüt olarak gösterme kepazeliği hiçbir gerçeği tersine                      
çeviremeyecektir.

22 Mart 2016 tarihînde Brüksel’deki bir havalimanı ve metro istas-
yonuna teröristlerin saldırısı sonucunda 38 kişinin ölümü, 300’ten faz-
la kişinin yaralanması sanıyorum bu ülkede bir şeyi değiştirmemiştir.

Belçika’da 38 kişiyi öldüren katillerin eylem ve fikir ortakları Türki-
ye’ye her gün saldırmaktadır.

O hâlde Avrupa’nın takıldığı tenakuz çukurunu, düştüğü art niyet 
uçurumunu nasıl izah edeceğiz, neye yoracağız?

Avrupa teklediğini, bilye dağıttığını ne zaman kabul ve idrak                     
edecektir?

Belçika’da kötü olanın, Türkiye’de iyi olması bir defa aklın ve vic-
danın inkârıdır.

Bu inkâra ortak olanların, inkârcılıkla gelişmişliği bağdaştırmaya 
uğraşan sefiilîğin; IŞİD veya PKK’lı bir teröristten dürtüsel, tarihsel ve 
ilkesel anlamda hiçbir farkı yoktur, olmayacaktır.

HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasından sonra tehdit dozu yük-
sek mesajlar verenler önce kendilerine bakmalı, terör örgütlerini nasıl 
besiye çekip sırtlarını sıvazladıklarını açıklamalıdır.

Kaldı ki, bazı AB üyesi ülkelerinin Türkiye’deki büyükelçilerinin, geç-
tiğimiz hafta HDP grup toplantısına katılmaları her şeyden önce yüz-
süzlük, sorumsuzluk ve samimiyetsizliktir.

Gerçi ayakkabılarında Kandil Dağı’nın tozu bulunanların HDP sırala-
rına kurulmaları kendileri adına tutarlı olabilir.

Ancak Türk milleti bu rezaleti hoş görmez, asla da normal                                    
karşılamaz.

HDP grup sıralarının ön saflarında oturan Belçika büyükelçisi diyor 
ki, “Bu ciddi bir konu, dinlemeye geldim.”
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Adam olana sormazlar mı, dinleyecek, duyacak başka konu mu                 
bulamadın?

Sömürge valisi küstahlığıyla hareket eden bu zihniyet, ciddi konu 
arıyorsa şehit analarının sızlayan yüreğine baksın, eğer görebilecekse.

Kaymakam Fatih’in geride bıraktığı yavrularının yüzüne baksın, eğer 
yapabiliyor, yüreği yetiyorsa.

AB elçileri, baba ocaklarından davulun selamıyla uğurlanıp imamın 
selasıyla karşılanan kınalı kuzuların ay yıldızlı al bayrağa sarılı naaşları-
na baksınlar, eğer kalpleri varsa, eğer ar damarları çatlamadıysa.

Bizim açımızdan gerçek şudur ki, ihanetin dinlenecek bir şeyi yoktur.

Ya başı eğilmeli ya da başı ezilmelidir. Ortası da yoktur.

Brüksel’de ve diğer Avrupa başkentlerinde bebek katilinin poster-
lerini sallandırıp, terör örgütlerinin paçavralarını asan PKK hayran kit-
lesinin, HDP grubuna katılmaları Türkiye’yi sabote etmek, terörizme 
selam çakmaktır.

Almanya’nın yaptığı esasen budur.

Fransa’nın yaptığı da aynen budur.

AB, hendeklerden öz yönetim ve özerlik çıkarmaya çalışanların                 
yanındadır.

AB, polise taş ve tokat atıp sonunda hak ettiğini bulan elleri kırık-
ların safındadır.

“PKK sizi tükürüğüyle boğar, bu memleketten defolup gideceksiniz, 
o keleşleri size çevirmeyi biliriz.” diyen siyasi eşkıyalar AB’nin kanatları 
altındadır.

Sırtlarını YPJ’ye, YPG’ye, PYD’ye dayadıklarını söyleyenler, şimdi 
demir parmaklıklara başlarını vururken, AB mateme boğulmaktadır.

Mehmetçik ve polis katillerinin cenazelerine katılan terörist sevici-
leri AB’li hısımları kollamaktadır.
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Dostluk ve müttefiklik demek terör örgütlerine yardım ve yataklık 
demek değildir, bu şekilde de yorumlanmamalıdır.

Terör bir insanlık suçudur ve hiçbir gerekçeyle haklı çıkamayacaktır.

Türkiye onun bunun ayarıyla ilkelerinden vazgeçecek, azarıyla ta-
rihsel hak ve çıkarlarından, egemenlik ve varlık haklarından ödün vere-
cek çakmak bir devlet değildir.

Onların bildikleri bizim unuttuğumuza bile yetmeyecek,                                        
yetişmeyecektir.

Hiç kimse meraklanmasın, Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara 
düş görecektir.

PKK’nın dümeninden tutup HDP’nin çuvalına girenler tek gölge et-
mesinler de onlardan başka bir şey istemeyiz, istemiyoruz.

Avrupalı olmanın ibresi, köksüzlük ve kimliksizlik ise, muhatapları-
mız rahat olsunlar, biz kurulan eğri bacaklı birlik masasında zaten otur-
mayız, olamayız.

Avrupalı olmanın yolu Kandil’e çıkıyor, canilerle kesişiyor, Türk düş-
manlığında sabitleniyorsa, diyeceğim odur ki, kimseye ihtiyacımız ol-
mayacağından biz bize yeteriz.

Değerli Arkadaşlarım,

AB Komisyonunun hazırladığı ve aday ülkelerle ilgili yıllık değerlen-
dirmeye yer verilen İlerleme Raporları yayımlanmıştır.

Bu kapsamda 102 sayfalık Türkiye İlerleme Raporu da kamuoyuna 
yansımıştır.

Özellikle altını çizmek istiyorum ki, hukukun üstünlüğü ve temel 
haklara ilişkin bazı düzenlemelerin Avrupa standartlarına uygun olma-
dığı ifade edilmektedir.

HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasının endişe verici bir konu ol-
duğu vurgulanmakla birlikte, güneydoğudaki gelişmelerin Türkiye’nin 
karşı karşıya olduğu başlıca sıkıntılardan biri olduğu kaydedilmiştir.
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İlerleme Raporu, yine tarafgir şekilde kaleme alınarak, güneydo-
ğu’daki sözde sorunun ancak siyasi süreç yoluyla çözülebileceğine te-
mas etmiştir.

Avrupa zihniyetinin aklı hâlâ çözüm sürecinde kalmıştır.

Köprünün altından çok sular aksa da AB buna ayak uyduramamış, 
klasik ve şablon ezberlerinden kopamamıştır.

İlerleme Raporu’nda;

Yargı bağımsızlığı konusundaki kötüleşmeye,

İfade özgürlüğündeki gerilemeye dikkat çekilmiş;

Gazetecilerin tutuklanması, çok sayıda medya kuruluşunun kapa-
tılması eleştirilmiştir.

İlerleme Raporu’nu hazırlayanlar lütfetmişler ve Türkiye’nin terör 
eylemleri karşısında kendini savunma hakkı olduğunu kabul etmişler, 
ancak buna da bir kısıt getirilmesini dayatarak orantılı olması gerekti-
ğini talep etmişlerdir.

Şu işe bakınız ki, Türkiye’nin Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsam 
ve tanımı bakımından Avrupa müktesebatı ile uyumlu olmadığı ve uy-
gulanmasının ciddi kaygılara yol açtığı iddia edilmiştir.

Yani zımnen Terörle Mücadele Kanunu’nun tadil veya tasfiye edil-
mesi istenmiştir.

Ülkemizin beka mücadelesi verdiği böyle bir zamanda, AB’nin te-
rörle mücadelemizi engelleme çabaları ahlaken ve hukuken oldukça 
sorunludur.

Vize serbestîsi sağlanabilmesi için Terörle Mücadele Kanununda 
değişiklik yapılması dâhil eksik 7 kriter tespiti yapanların, kim ya da 
kimlerin değirmenine su taşıdığı belli ve ortadadır.

Açıkça, serbest dolaşım için terörle mücadeleden taviz verelim       
istiyorlar.

Kim istiyor, PKK’nın Brüksel lobisi, hangi vasıtayla istiyor; İlerleme 
Raporu’yla.
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Türkiye’nin buna evet demesi, normal karşılaması her şeyden önce 
dökülen şehit kanlarına haksızlık ve nankörlüktür.

Avrupa’nın terörle mücadele sürecini desteklemek yerine köstek-
lemesi AB’ye üyelik serüvenimizin nasıl çıkmaza sürüklendiğinin de en 
açık delilidir.

AB yöneticilerinin müzakereleri askıya alma tehditlerini bu çerçeve-
de ele almak lazımdır.

Bununla bire bir ilgili olması sebebiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Belarus dönüşü uçakta gündeme getirdiği düşünceleri bize göre anlam-
lı ve üzerinde durulacak düzeydedir.

Şöyle diyor Sayın Erdoğan:

“Eğer bizi istemiyorlarsa açıkça söylesinler. Bize yapılanlara karşı 
ilanihaye sabredemeyiz. Nasıl İngiltere halka gittiyse biz de halkımıza 
sorarız. Milletimiz ne derse onu yaparız.” 

Cumhurbaşkanı benzer düşüncelerini dün de dillendirmiştir.

Elbette AB’nin sistematik gözdağlarına eyvallah edecek hâlimiz     
yoktur. 

Millet sözün sahibidir, müracaat hâlinde vereceği her karar kesin 
hükümdür ve herkes için bağlayıcıdır.

Şayet AB süreci uzayacak, müzakereler sudan bahanelerle kesintiye 
uğrayıp kızağa alınacaksa, Türkiye’nin millî onurunu savunmak, mille-
tin hükmü şahsiyetini omuzlamak her vatanseverin görevi olmalıdır.

AB, seçeneksiz ve mecbur olduğumuz bir oluşum değildir.

Türkiye, başkent Ankara merkezli bir bölge ve dünya perspektifiyle, 
gerekirse kendi yağında kavrulacak, gerekirse kendi ayakları üstünde 
duracak, sonuç itibarıyla kimseye el avuç açmayacaktır.

Bu güç Türkiye’de vardır.

Bu kudret Türk milletinin öz ve kök değerlerinde paha biçilmez bir 
cevher gibi durmaktadır.
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Yeter ki görmesini bilelim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, yarım asra yaklaşan AB sürecinde tenkide 
uğrayıp aşağılanmadığı tek bir günü olmamıştır.

Bu reva mıdır, hak mıdır, adalet midir?

Onurlu birliktelik yerine, onursuz ve omurgasız bir üyelik için sü-
rekli zorlanmamız, sürekli tavize itilmemiz millî gerçek ve emanetlerle                 
bağdaşmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine Brüksel’e tezgâh açan, burayı 
mesken tutan, millî kimliğimize derin bir nefret duyan malum ve ma-
kus siyasi elit değil, bizzat Türk milleti Ankara’dan karar verecektir.

Biz kâra değil, ara bakarız.

Biz millî kaderimizi ipotekli bir kazanca hiçbir zaman değişmeyiz.

Biz Türkiye’yiz, büyük ve yenilmez Türk milletiyiz.

Türkiye’yi ekonomik yaptırımla tehdit eden Avrupa Parlamentosu 
Başkanı’na da bu hakikatleri hatırlatıyor, haddini ve hududunu bilmeye 
bu vesileyle davet ediyoruz.

Muhterem Milletvekilleri,

AB İlerleme Raporu’nda, millî davamız Kıbrıs konusuna da değinil-
miş, bununla ilgili değerlendirmelere beklendiği üzere yer verilmiştir.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözümün bulunmasına yönelik görüşmeleri 
desteklediğinden hareketle, Ankara’nın bu konudaki taahhüdü ve bağ-
lılığının hayati önemini koruduğu dile getirilmiştir.

Kıbrıs’ta çözüm olarak neyin ima ve işaret edildiği henüz                                             
karanlıktadır.

KKTC Cumhurbaşkanı ile Rum kesimi lideri arasında belirli aralıklar-
la görüşmeler yapılmaktadır. 

Ama görüşmelerin muhtevası sır gibi saklanmaktadır.
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Biz bu zincirleme görüşmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler gözetiminde, İsviçre’nin Mont 
Pelerini kasabasında beş gün boyunca devam eden müzakerelerden de 
herhangi bir sonuç çıkmamıştır.

Rum kesimi liderinin önerisiyle ara verilen görüşmelerin 20 Ka-
sım’da bu kez Cenevre’de tekrar başlayacağı duyurulmuştur.

KKTC Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından, İsviçre’deki görüş-
melerin ilk iki gününde dört başlığın ele alındığı ve önemli ilerleme-
ler kaydedildiği, diğer günlerde ise toprak konularına yoğunlaşıldığı                              
anlaşılmaktadır.

İzleyen süreç içerisinde, planlanan beşli konferans toplanarak Kıbrıs 
konusunda güvenlik ve garantiler boyutuyla bir uzlaşma aranacaktır.

Kıbrıs Rum tarafı toprak konusunu mülkiyet başlığıyla, Türk tarafı 
ise garantiler/güvenlik başlığıyla ele almaktadır.

Rum hükûmet sözcüsü, Cenevre’de hedefin toprak konusundaki 
kriterleri sonuçlandırmak ve bunu harita üzerine taşımak olduğunu 
açıklamıştır.

Bahse konu kriterlerin ise ne olduğunu, neleri kapsadığını bilen   
yoktur.

Kıbrıs müzakerelerinin bam teli şüphesiz topraktır.

Toprak ise vatandır, namustur, pazarlık konusu yapılamayacaktır.

Bu millî ilkenin Kıbrıs Türklüğünün vazgeçilmezi olduğunu bilmek, 
görmek ve teyit etmek şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Garanti anlaşmalarına dokundur-
mam.” demesine rağmen, Rumların harita-toprak hususunda esneklik 
göstermeleri hâlinde, Türkiye’nin de beşli konferans zemininde Yuna-
nistan’la konuşabileceğini söylemesi dikkat çekicidir.

Anlaşılan odur ki, harita konusunda muhtemel bir anlaşma olursa, 
garantiler konusu gözden geçirilebilecektir.
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AKP’nin Kıbrıs’tan sorumlu Başbakan Yardımcısı, Türkiye olarak ne-
reye kadar taviz vereceklerini bildiklerini ifade etmiştir.

Kıbrıs’ta Güzelyurt konusunda nasıl bir yol izleneceği, Karpaz’ın du-
rumunun ne olacağı belirsizdir.

Ada’daki askerî varlığımızın geleceği ise esrarını korumaktadır.

Kıbrıs müzakerelerinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması son de-
rece acil ve önemlidir.

Ancak sırf çözüm olsun diye de tavizlerle Türk vatanını terk etmek, 
tarihsel hak ve çıkarlarımızdan bir çırpıda ayrılmak yanlıştır, skandaldır, 
bunu tasvibimiz imkânsızdır.

Kıbrıs’taki Türk toplumunun aleyhine, kazanımlarını sekteye uğra-
tacak, egemenlik haklarını hiçe sayacak herhangi bir anlaşma veya uz-
laşmanın milletimiz nezdinde itibar ve inandırıcılığı olmayacaktır.

Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sağlanması adına tek yanlı ve fren tut-
mayan tavizlerin, Türklerin hayat alanlarını daraltacağı, vatan bildiği 
topraklarından koparacağı, Akdeniz’den uzaklaştıracağı kesindir.

Bu itibarla, KKTC Cumhurbaşkanı’nın Rum tarafına neleri vadedip 
etmediği, çözüm diye sunulan reçeteyle hezimetin Kıbrıs Türklüğüne 
musallat olup olmayacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Gizli kapaklı yapılan müzakerelerin ne getirip ne götüreceğini öğ-
renmek Türk milletinin, Kıbrıs Türklüğünün en tabii hakkıdır.

Çünkü her şey dönüp dolaşıp toprak ya da mülkiyet meselesine          
dayanmaktadır.

Özellikle Rum tarafının toprak ve garantiler konularındaki taleple-
rinin belli ölçülerde karşılanması hâlinde, Ada’da federal devlet çatısı 
altında; 4 yıl Rum, 2 yıl da Türk tarafının başkanlık yapmasıyla ilgili 
mutabakat arayışları olduğu iddia edilmektedir.

KKTC’nin vereceği toprak var mıdır? Varsa nerelerdir?

Tüm dikkatlerin çevrildiği Güzelyurt ve Karpaz gözden                                                
çıkarılmış     mıdır?
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Çıkarıldıysa ya da özel statülü olması düşünülüyorsa, buradaki Türk 
varlığı ne olacaktır?

Planlanan geçiş sürecinde adaya uluslararası bir gücün konuşlan-
masıyla Türk askerînin akıbeti ne olacaktır?

Deniyor ki, pazarlık pozisyonları çözümü engellemesin.

Unutulmasın ki, Kıbrıs Türklüğü Türk milletinin ayrılmaz bir parça-
sıdır. Ve KKTC Türk vatanıdır.

Telaşla çözüm olsun diyenler, Kıbrıs’ın tapusunu karambole getirip 
devrederlerse bunun hesabını veremezler, şehitlerimize, yıllardır Kıbrıs 
davasını şeref bilenlere bunu asla anlatamazlar.

KKTC Cumhurbaşkanı tarihî bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu 
iyi bilmelidir.

Millîyetçi Hareket Partisi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da Kıbrıs müzakerelerini yakından izleyecek, gerekli notlarını alarak 
milletiyle paylaşacak, demokratik müdahalelerini yapacaktır.

Ve her zaman diyeceğiz ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır.

Enosis emellerine Türklüğün vicdan ve cesaretiyle, kudret ve asırlık 
mirasıyla direnecek ve de teslim olmayacağız.

Değerli Arkadaşlarım,

8 Kasım 2016 Salı günü ABD, son yılların en kayda değer en tartış-
malı demokrasi imtihanına sahne olmuştur.

Demokratik mekanizmalar ilke ve kurallarıyla işleyerek yeni başkan 
sandıktan çıkmıştır.

20 Ocak 2017’de Beyaz Saray’a oturacak ABD’nin 45’inci başkanı 
tüm bahisçileri, siyasi teorisyenleri, uzman yorumcuları, âdeta ABD’yi 
yeniden keşfe çıkmış yeni yetme kâşifleri ters köşeye yatırmış, herkesi 
şaşırtmıştır.

Ve kader ağlarını örmüş, Trump başkan seçilmiştir.
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Bunda aslında şaşılacak bir şey yoktur.

Nitekim ABD halkı saygı duyulması gereken hür iradesiyle başkanı-
nı belirlemiştir.

Buna demokratik olgunluk ve sağduyuyla yaklaşım esas olmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri, yönetimdeki değişimin göz ardı edilece-
ği sıradan bir ülke değildir.

Yaklaşık yüzyıldır stratejik denklemleri değiştiren, ekonomik ve 
teknolojik gücüyle yerküreyi çok yakından ilgilendiren önemli bir              
ülkedir. 

Dikkat edilmesinde ve izlenmesinde mutlaka yarar ve zorunluluk 
vardır.

Ancak, bu ülkedeki başkanlık değişimini, kendi vatandaşlarından 
bile daha çok önemseyen, daha fazla sevinen veya üzülen ve gere-
ğinden fazla anlam ve sonuç yükleyen çevrelerin mevcudiyeti kaygı                    
vericidir.

İçine düştüğümüz “aydın bunalımının” ve “derin aşağılık kompleksi-
nin” en tipik örneklerinden birisi ABD seçim sürecinde ortaya çıkmıştır.

Seçimden bir gün önce, “% 99 Hillary” manşeti atan gazeteler san-
dığı peşinen açmış, kazanan-kaybeden tasnifini çoktan yapmışlardı. 

8 Kasım günü Türk medyası seçimin galibini erkenden belirlemiş, 
hükmü çabucak vermişti.

Hatırlarsanız, “Hillary Clinton Başkan Gibi” manşetleri atıldı.

“Anketlere Göre Clinton Trump’tan Bir Adım Önde”, diyenler erken 
sevinç turuna çıktı. 

“İlk Kadın Başkana Doğru”, tahminleri gazete sütunlarını doldurdu. 

Sonuç olarak, içimizdeki Clinton lobisinin çok istemesine, bölücü 
ve terör mihraklarının çok dilemesine rağmen Trump ipi göğüsledi ve 
ABD’nin bundan sonraki dört yılına mührünü vurdu.
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Doğal olarak Bayan Clinton’ın seçilememesi, ona umut ve gelecek 
bağlayanları, onunla bir siyasi tasarım umanları sukutuhayale uğrat-
makla kalmadı, alayını birden şok etmiştir.

Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük güç yapacağım.” sloganı geniş 
toplum kesimleri tarafından tutuldu, onay gördü.

Seçmenlerin öfke ve korkularını harekete geçirip, bunun üzerinden 
kutuplaştırıcı bir dille siyaset ve ideoloji üretimi ABD’nin siyasi dina-
miklerini oldukça etkilemiş ve farklı bir kulvara taşımıştır.

Sosyal ve ekonomik tepkiler siyasal bir kimlik kazanmıştır.

Trump’ın sert üslubunun aleyhine olacağını düşünenler yanılmıştır.

Dışlayıcı tutumunun, yabancılara, göçmenlere, Müslümanlara şaşı 
ve sorunlu bakışının dezavantaj olduğunu ileri sürenlerin tahminleri 
boşa çıkmıştır.

Nihayetinde Trumpsız bir ABD hayali kuranlar sandığa sıkışmış   
kalmıştır.

Bizim için ABD Başkanı’nın kim olduğu önemsizdir.

Bu ABD’lilerin kendi iç meselesidir.

Önemli olan ve üzerinde durduğumuz püf nokta, bu ülkeye başkan-
lık edecek şahsın nasıl bir siyaset izleyeceği, küresel sorunları kaldıra-
bilecek vasıf ve birikiminin olup olmadığıdır.

Trump’ın Orta Doğu’ya bakışı kadar, yıpranan Türkiye’yle-ABD iliş-
kilerine katacağı anlam, getireceği yeni yorum bundan sonrası için böl-
gesel ve küresel dinamiklere doğal olarak tesir edecektir.

Biz Trump’ın seçilmesiyle estirilen kötümserlik rüzgârına veya iyim-
ser beklentilere ihtiyatla yaklaşıyoruz.

Ve de İslamofobi’yi diri tutan açıklamalarını esef verici buluyoruz.

Obama ve seleflerinden ağzımız yandığından, Trump’ın düşünce ve 
mesajlarını üfleyerek değerlendiriyoruz.
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2008’de Obama’nın seçilmesiyle, Amerika’nın “ırkçılığı aştığını” 
sıranın Türkiye’ye geldiğini söyleyenlerden, bunun siyahlardan ziyade 
bütün “beyazların zaferi” olduğunu ifade edenlere,

Obama’nın seçilmesiyle dünyanın artık “rahatladığını” belirtenler-
den, “değişimin” bir devrim geçirdiğini açıklayanlara; 

Asırlık “Amerikan rüyası”nın gerçekleştiğini yazarak alkışlayanlar-
dan, yeni başkanın “hepimizin bir yansıması” olduğunu belirtenlere ka-
dar pek çok sayıda övgü seslendirilmişti.

Ne var ki Obama’nın geride kalan sekiz yılı beklentileri karşı-
lamadığı gibi, özellikle İslam âlemine savaş ve huzursuzluk olarak                                          
faturalandırılmıştır.

Diğer yandan Trump’ın seçilmesiyle ABD’de yükselen protesto dal-
gası, sokaklara dökülen göstericiler okyanus ötesinin toplumsal patla-
ma ve kriz girdabının kıyısında olduğuna da işaret etmektedir.

Örtülü ırk çatışmalarının tehlikeli şekilde yeniden ısındığı                          
görülmektedir.

Ayrıca göçmenlerin sınır dışı edilmeleriyle ilgili politik arayış ve 
adımlar sosyal sıkıntı ve karmaşayı tırmandırabilecektir.

ABD’deki demokratik normalleşmenin zamanla gerçekleşeceğini, 
çıkan olaylar nedeniyle, başta Orta Doğu olmak üzere, karışıklık yaşa-
yan diğer coğrafyalar temelinde bu ülkenin empati yapmasının zaruri 
olduğu inancındayım.

Trump’a insan şeklinde molotof diyenlerle mağduriyetlerinin      
sözcüsü görenler kutuplaşmış bir ülke fotoğrafının iki ucunu temsil   
etmektedir.

Bizim yeni Başkandan arzumuz, ilk olarak FETÖ’yle mücadelede 
Türkiye’ye destek vermesi, Pensilvanya’daki haini derhâl, ön şartsız ül-
kemize iadesidir.

İkinci olarak, Orta Doğu’da terör örgütleriyle kurulan sakat ilişkiler-
den vazgeçerek egemen devletlerin toprak ve insan bütünlüğüne saygı 
ve riayet göstermesidir.
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Üçüncü olarak da Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı hak ve çıkarlar 
bağlamında gözetilerek yeni baştan güçlendirilmesine samimi ve gizli 
gündemsiz olarak katkı sunmasıdır.

Berlin Duvarı 9 Kasım 1989 yılında yıkılmıştı.

Yeni duvarlar örmenin, inanç ve kültürler arasına yeni bariyerler 
inşa etmenin küresel huzur ve gelişmeye hizmet etmeyeceğini herkesin 
anlaması gerekmektedir.

İş birliği dinamikleri dürüstçe canlı tutulduğu müddetçe insanlık 
daha iyiye, daha güzele, daha refaha, adaletli paylaşıma muhakkak su-
rette ulaşacaktır.

Bizim Amerikan rüyasından beklentimiz, buna dair herhangi bir me-
rakımız yoktur.

Bir rüyamız varsa o da Türk-İslam rüyasıdır ve de Türklüğün küresel 
güç noktasına çıkma ülküsü yegâne kaynak ve kıvancımızdır.

Büyüklük, kaynaşma, hoşgörü ve hakkaniyet ruhunu binlerce kilo-
metre uzağa bakarak görmek yerine; geçmişimizde, kutlu tarihîmizde 
bulmamız, ilaveten Türk milletinin yüce gönlüne girmemiz bizlere eşsiz 
ve parlak bir istikbal için şevk verecektir.

Değerli Milletvekilleri,

14 Kasım 1944 tarihî Ahıska Türklüğü için kara bir gündü.

Stalin zulmü onbinlerce soydaşımızı vagonlara doldurup sürgüne, 
ölüme, açlığa, sefalete göndermişti.

İnsanlığın gözü önünde Türklük işkence görmüş, katledilmiş, yerin-
den yurdundan edilmişti.

13 Kasım 1944’te Ahıska’nın Uravel köyünden 13 yaşında sürgüne 
gönderilen Ahmet Naymanoğlu’nun şu dizeleri yaşanan acıları âdeta 
satırlara dökmüştür:
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Bindokuzyüzkırkdördüncü senesi,

Elimin elinden kesildi sesi,

Ahıska’nın çıktı ahır nefesi,

Koç ayında, (yani Kasım ayında), kılındı cenazesi.

Türk milletinin farklı coğrafyalarda milyonlarca nefer ve ferdi vardır.

Çok şükür ne ölmekle biteriz ne de kırılmakla tükeniriz.

Biliriz ki, adamak kolay, ödemek güçtür.

Ve adağımızın gereğini gerekirse canımızla yaparız.

Türk millîyetçileri olarak Türk milletinin geçmişini düşündüğümüz 
kadar geleceğini de planlamalıyız.

Türklüğün binbir güçlükle yaşayıp ızdırap çektiği coğrafyaları hafı-
zalarımızdan çıkarmadan önümüze bakmalı, son yurdumuzu korkusuz-
ca savunmalıyız.

Başkaları düşünmüyor, sorumluluk almıyormuş, bu bizi                                                  
ilgilendirmeyecektir.

Fedakârlıksa istenen, sonuna kadar biz varız.

Cesaretse aranan, el hak biz buradayız.

Anayasa konusunda inisiyatif almamız, fiilî dağınıklık ve çarpıklığı 
çözme irademiz; biliniz ki, yalnızca Türkiye ve Türk milletinin geleceğini 
kurtarmak içindir.

Hukuksuz bir devlet olmaz.

Hukuk yoksa demokrasi ve devlet askıda ve raftadır.

Türkiye’nin adım adım feci akıbete doğru ilerlemesini istemiyorsak 
devreye girmeli, tedbir almalıyız.

Uzlaşalım, konuşalım, ülke ve millet için çıkar bir yol bulalım.
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Türk milletinin muhtemel acı ve kayıplarına ortak akıl ve millî bir 
şuurla engel olalım, dahası olmak zorundayız.

Bizim meselemiz, kimin ne olacağı değildir.

Bizim meselemiz, kimin hangi makam ve statüye kavuşmayı hedef-
lediği hiç değildir.

Bildiğiniz gibi, geçen hafta, Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığımız 
görüşme verimli geçmiştir.

Bizimle paylaştıkları Anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerini 
makul ve müspet bulduğumuzu açıklamıştım.

Biz bir yol gösteriyoruz, milletimizin ağrıyan başına şifa olalım isti-
yoruz ve yaklaşan tehlikeleri hissedip şimdiden öngörüyoruz.

15 Temmuz’dan sonra bambaşka bir Türkiye vardır.

Ağa girdikten sonra aklı başına gelen balık gibi olmayalım, iş işten 
geçtikten sonra ah vah etmeyelim, nitekim bugünden, henüz vakit var-
ken Türkiye’nin önünü açalım.

Anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar sonlandıktan sonra, gerekirse 
milletimizden görüş almaktan çekinmeyelim, bundan korkmayalım.

Türk millîyetçileri, 1944 Ahıska Türklüğünün acılarını hâlâ yürekle-
rinde duymaktadır.

Kırım’dan Hocalı’ya, Türkmenelinden Doğu Türkistan’a, Belene 
Kampından, Balkan Dağlarından Sibirya bozkırlarına ve Orta Doğu’ya 
kadar nerede milletimizin bir evladı varsa derdiyle dertlenmek, sevda-
larıyla sevinmek bize has bize yakışan bir asalettir.

Çünkü biz tarihe, ecdada, şehitlere karşı sorumluyuz, duyarlıyız, 
Türklüğün nerede olursa olsun, tekrar felaketlere batmaması için mü-
cadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Son yurdumuzun üzerinde kara ve kâbus bulutları dolaşıyor. Bunu 
görmek durumundayız.

Devlet çarkı ağır aksak dönüyor, yönetimdeki fiilî sakatlık bir tek 
kişiyi sivriltmekle kalmıyor, geleceğimizi de rehin altına alıyor.
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Türk milleti 15 Temmuz FETÖ kalkışması gibi rezil bir ihanete na-
dir şahit olmuştur. Gayemiz bu tip düşmanlıkların tekrarına mâni               
olmaktır.

İstiklalimiz, iktidar ve imtiyaz kaybetme korkusuyla değil, kucaklaş-
ma, dayanışma, ortak değer ve millî gerçeklerde buluşmayla teminat 
altına alınacaktır.

Bu nedenle, Türk siyaseti ucuz hesap yapmadan, çatışma ve çe-
kişmeye kapılmadan Türkiye’nin ana meselelerine çözüm getirmeye    
mecburdur.

Boş çuvalın ayakta durmayacağını, böyle gelse de böyle gitmeyece-
ğini herkes anlamalıdır.

Millîyetçi Hareket Partisi, daha önce açıkladığı anayasal kapsam-
daki kırmızıçizgilerine, ilke ve esaslarına bağlı olmak şartıyla, milleti 
ve ülkesi için her olumlu her anlamlı teşebbüse zaten vardır ve çoktan 
hazırdır.

Aklımıza geleni işlemiyoruz, her ağacı taşlamıyoruz; yalnızca Türki-
ye rahatlasın, huzur bulsun, devlet ebet müddet ruhu yaşasın diyoruz.

AKP’nin Anayasa hazırlık metni tarafımıza resmen iletilmiştir.

Parti olarak, söz konusu metin üzerindeki çalışmalarımızı çok dik-
katli, çok detaylı ve kılı kırk yaran bir değerlendirmeyle yapıyoruz.

Katıldığımız ve katılmadığımız maddeleri tek tek belirliyoruz.

Ardından partiler arasında kurulacak bir komisyonda üzerinde mu-
tabık kaldığımız değişiklik önerilerini süratle ve en kısa sürede Meclis 
Genel Kuruluna getirmeyi umuyor ve bunu amaçlıyoruz.

Sonrası TBMM’nin ve milletimizin muazzam iradesine kalmıştır.

Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalı, geri durmamalıdır. 

Başbakan’a kapıları açıksa, ki öyle söylüyorlar, teklifi bir de biz gö-
relim diyorlarsa, buyursunlar, kafa kafaya verelim, el ele, omuz omuza, 
gönül gönüle fiilî açmazı giderelim, milletimizin sorunlarına beraberce 
eğilelim.
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Gelin Türkiye’yi kamburlarından birlikte kurtaralım.

Gelin Türk milletinin asıl gündemine odaklanmak için karşımızdaki 
engelleri birer birer yıkalım, barikatları teker teker aşalım.

İstersek, ön yargısız bir araya gelirsek başaracağımızdan katiyen 
şüphem yoktur.

Sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha en içten sevgi ve saygı-
larımla selamlıyor, Cenabıallah’a emanet ediyorum. 

Sağ olun, var olun.
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