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Değerli Arkadaşlar;

Türkiye, Türk milletinin ebedi vatanı olarak hep var olacaktır.

Şerefli Türk bayrağı bu vatan üzerinde hain ellerin uzanamayacağı 
yükseklerde ilelebet dalgalanacaktır.

Türkiye’nin birliği, refahı, mutluluğu ve geleceğinin yegâne teminatı 
ay yıldızlı al bayrak altında birleşmekten geçmektedir.

Bir milletin şerefi ve haysiyeti, ortak değerler üzerinde yükselen 
millî birliği ve kardeşliğidir.

Millî birliğimiz yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, bunun geriye 
dönüşü mümkün değildir.

İnancım odur ki, Türk milleti yapay ayrımlara, beyhude çabalara fır-
sat vermeyerek, beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir.

Bunu başarmak; tarihe, ecdadımıza, aziz milletimize ve gelecek ne-
sillere borcumuzdur. Bu borcun ödeneceği gün gelmiştir.

Türkiye’yi onurlu bir geleceğe taşıyacak çelikten bir irade teşkil  edi-
lirse, bizi hiç kimse tutamayacak, önümüze hiç kimse geçemeyecek, kriz, 
kaos ve darbe çığırtkanları inanıyorum ki kadavraya dönüşeceklerdir.
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Gelin Türkiye’yi bölgenin ve kürenin parlayan yıldızı yapalım.

Gelin ihanetin belini müştereken kıralım.

Gelin “Ne mutlu Türküm diyene!” sözüne ebediyetin mührünü vu-
ralım, hep birlikte saldırı ve düşmanlıklara karşı etten, imandan, inanç-
tan, ülküden aşılmaz, yıkılmaz, dağılmaz bir duvar çekelim.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken muhterem heyetinizi bir kez 
daha selamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, Cenabıallah’a 
emanet ediyorum.

Devlet BAHÇELİ
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Basınımızın Değerli Mensupları,

Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi hürmet 
ve muhabbetle selamlıyorum.

Geçtiğimiz hafta Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyünde, özel 
firma tarafından işletilen bir bakır madeninde heyelan olmuş, bu kap-
samda göçük meydana gelmiştir.

Bu elim hadisede 6 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiştir.

Göçük altında 10 işçimizin kalması ve arama-kurtarma çalışmaları-
nın hala sürüyor olması bizleri fazlasıyla endişelendirmektedir.

Niyazım toprak altında bulunan kardeşlerimizin, tüm zorluklara 
rağmen hayata tutunmaları, sevdiklerine ulaşabilmeleridir.

Maden faciasında can veren işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu tip kazaların tekrarının yaşanmaması, yaşananlardan ise ders ve 
sonuç çıkarılması en içten, en safiyane temennimdir.

Madenlerdeki ilkel şartların düzeltilmesi, insan onuruna uygun iş 
sağlığı ve işçi güvenliği ortamının sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
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Hiç kimse yerin yüzlerce metre altına keyfinden inmemektedir.

Toprağın koynunda, taşın kayanın bağrında emek emek ekmeğini 
arayan kardeşlerimizin mutlaka emniyete alınması, hayati risklerinin 
en aza çekilmesi zarurettir.

Ölüm saçan, hiçbir önleyici güvenlik tedbirlerine riayet edilmeyen 
maden ocak veya sahalarının derhâl kapatılarak, hiç olmazsa insan ha-
yatının tehlikeye atılmaması da haklı beklentimizdir.

Şirvan’daki göçük felaketiyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sü-
ratle tamamlanarak, eğer varsa, ihmale davetiye çıkaran sorumluların 
cezalandırılması muhakkak temin edilmelidir.

Parti olarak, tıpkı Soma’daki, tıpkı Ermenek’teki maden facialarını 
nasıl yakından takip etmişsek, Şirvan’daki gelişmeleri de anbean izle-
yip, gerekli çalışmaları yapacağız.

Muhterem Arkadaşlarım,

İki gün sonra, yani 24 Kasım’da, Öğretmenler Gününü idrak edip, 
saygıdeğer öğretmenlerimize gönül borcumuzu bir nebze de olsa yeri-
ne getirmiş olacağız.

Öğretmenlik kutsal bir meslek, kutlu bir mekteptir.

Öğretmen ise bu meslekle yoğrulmuş, bu mektepte olgunlaşmış fe-
dakâr, vefakâr, cefakâr insanlarımızın ortak unvanıdır.

Öğretmen;

Kör karanlıkların ışığı, kurumuş vicdanların ilacıdır.

Ve cehaletin, önyargıların amansız düşmanıdır.

“Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum.” kutlu seslenişinin 
muhatabadır öğretmen.

Öğretmenlerimiz, öğretim sürecinin öznesi, eğitim hayatının irfan 
hazinesidir.

Onlarsız gelecek olmaz, onlar olmadan gelecek nesiller oluşmaz.
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Öğretmenlerimiz büyük ve yüksek bir ahlakın sınıflara sığmayan 
simgeleridir.

Öğreten olmak; öğrenenle bilgi, görgü ve tecrübeyi buluşturmak 
tarihî ve kadim bir görevdir.

Öğretmenlerimize ne söylesek az ne yapsak eksik ve yetersizdir.

Bu nedenle yılın bir gününe, yani Kasım ayının 24’üne, öğretmen-
lerimizi sıkıştırmak, yalnızca bugün anmak doğru olmadığı gibi insaflı 
da değildir.

Öğretmen her an hatırlanması, her zaman saygı duyulması gereken 
bir emanet ve haysiyetin adıdır.

Bunun sorumluluğu da hepimizin sırtındadır.

Bildiğini öğretmek, öğretirken sevgi ve şefkati rehber etmek mezi-
yetlerin en güzeli, en görkemlisidir.

Öğretmenlerimizin hepimizin üzerinde hakkı vardır.

Bu hakkı ödemek ise şu fâni dünyada takdir buyurursunuz ki, kolay 
ve mümkün değildir.

Bize düşen öğretmenlerimize kulak vermek, sorunlarına eğilmek, 
onları içine düştükleri sosyal, ekonomik ve mesleki darboğazlardan çe-
kip çıkarmaktır.

Öğretmen mutlu değilse, öğrenci umutsuz, veliler huzursuzdur.

Öğretmen yılgın ve yorgunsa, eğitim ve öğretim hayatı yarım ve 
yaralıdır.

Bugünkü ülke tablosu içinde, öğretmenlerimizin mutlu ve memnun 
olduğunu hiç kimse iddia edemeyecektir.

Eğitim politikalarındaki açmaz ve arızalar doğrudan doğruya öğret-
menlerimize yansımakta, bunun yankıları her alanda hissedilmektedir.

Özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasıyla birlikte millî eğiti-
min kimlerin eline düştüğü, nasıl bir esarete mahkûm olduğu iyice gün 
yüzüne çıkmıştır.
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Şimdiye kadar 30 bini aşkın öğretmen memuriyetten çıkarılmıştır.

Sayıları 17 bine ulaşan öğretmen açığa alınmış, bunlardan 7 bine ya-
kını görevlerine tekrar dönmüştür.

İhraç edilip mesleğe dönen öğretmen sayısı ise oldukça sınırlı             
kalmıştır.

Şu hususu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, hainden öğretmen ol-
mayacak, gerçek öğretmenden de hain çıkmayacaktır.

Elbette FETÖ’yle mücadelede suçu sabit görülenlerin, bu ihanet 
şebekesine yardım ve yataklık yapıp hukuk ve millî vicdanın onay-
lamadığı paralel bir hiyerarşik ağa dâhil olanların gözünün yaşına                           
bakılmamalıdır.

Geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı zehirleyenler, öğret-
menlik mesleğini iğfal ederek bir terör örgütünün lehine faaliyet gös-
terenler yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödemelidir.

Bu ister FETÖ olsun ister PKK olsun; hiç fark etmeyecektir.

FETÖ ve PKK’nın nam ve hesabına sınıflara, okullara üşüşen öğret-
men kılıklı teröristlerin millî eğitimden ayıklanması millî namusun bir 
gereğidir ve bunların mağduriyet feryadı şeytanın tövbesinden farklı    
değildir.

Öğretmene teslim edilen çocuklarımızdır.

Aynı zamanda öğretmen geleceğin kilidini açan anahtar, geleceği 
planlayan mimardır.

Bu kadar önemli bu kadar değerlidir. 

Bir terör örgütünün hesabına aktif çalışarak küçücük yavrularımızın 
akıl ve kalplerini işgale kalkışan kim olursa olsun, affı imkânsız bir suça 
iştirak etmiş sayılacaktır.

FETÖ ve PKK’lı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen veya açığa alınan 
öğretmenler emanete ihanet etmişlerdir.

Bunun başka türlü bir açıklaması olamayacaktır.
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Ne var ki, sırf malum bir bankayla zorunluluktan dolayı parasal ko-
nularda iş ve işlem yaptı diye veya bazı dershanelerde görev aldı baha-
nesiyle bir öğretmene FETÖ’cü damgası vurmak, itibarından ve ekme-
ğinden mahrum etmek yanlıştır.

Tasvip etmesek de yasal sendikalardan birisini tercih etmenin bir 
memuru suçlu yapmayacağı da açıktır.

Bir öğretmen Bylock kullanıyorsa gereği mutlaka yapılmalıdır, buna 
diyeceğimiz bir şey olamaz.

Bir öğretmen FETÖ’nün emel ve eylemlerine ortak olmuş ve somut 
delillerle örgüt üyeliği tescil edilmişse, cezasını çekmelidir, buna da iti-
razımız yoktur.

Cüzdanında bir dolar taşıyan, himmet ve hizmet adı altında FE-
TÖ’nün hedefleri uğruna çalışan öğretmen veya herhangi bir memura 
en ufak acıma ve müsamahama gösterilmemelidir. 

Çünkü 15 Temmuz’da milletimize, vatanımıza, kahraman Özel Ha-
reket polislerimize, 241 vatan evladına FETÖ’cü alçaklar hiç acımadılar.

Emin olunuz, bunlara acırsak tekrar acınacak hâllere düşmekten 
kurtulamayız.

Katilin, caninin, teröristin, Türkiye düşmanı hainlerin yeri insan vic-
danı, merhamet duyguları değil, ya urgan ya da müebbet zindandır.

Bunun başka yol ve seçeneği yoktur, var diyenler de pusuya yatmış, 
her an ihanete kalkışacak kripto iş birlikçilerdir.

Asılsız ihbar ve şikâyetlerle, aslı astarı olmayan isnatlarla, FETÖ’yle 
herhangi bir organik bağı olmayan öğretmen veya memurları meslek-
lerinden atmak hukuk devletinin ilke ve kurallarıyla ters düşecektir.

Böylesi bir durum haksızlığa işaret edecektir ki, biz asla dilsiz şeytan 
olmayacağız, yani haksızlık karşısında susmayacağız.

Millî eğitim sistemi resmen yaprak dökümü yaşayıp on binlerce 
öğretmen kâh FETÖ’cü kâh PKK’lı oldukları gerekçesiyle idari ve adli 
müeyyidelere uğrarken, Yurtta Sulh Konseyi isimli çeteyi ağzına alan 
yoktur.
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Bu hıyanet konseyinin elebaşları hakkında milletimize doyurucu 
açıklama ve bilgilendirme hâlâ yapılmamıştır.

FETÖ’nün siyasi ayağı da gizemini korumaktadır.

Öğretmene güç yetiyor da siyasetteki FETÖ’cülere niye dokunul-
muyor? Niye bunların üzerine gidilmiyor?

Odacı, çaycı, çorbacı biliniyor da hatırlı ve yüksek mevkilerde bu-
lunan veya bulunmuş FETÖ’cülere niye sıra gelmiyor, adalet ve devlet 
bunların semtine niye uğramıyor?

Bu gecikmenin sebebi nedir?

Bu tavsamanın, bu savsaklamanın, bu sulandırmanın gayesi nasıl 
izah edilecektir?

Bilmediğimiz bir müdahale, engelleyici bir blokaj mı vardır?

Yurtta Sulh Konseyi isimli melanetin tepe kadrosunu ne zaman du-
yup ne zaman öğreneceğiz?

Ve bunları şartlar tamam olursa, idam sehpasına ne gün çıkaracağız?

Değerli Arkadaşlarım,

15 Temmuz’dan sonra millî eğitimin ne hâllere düşürüldüğü net ola-
rak anlaşılmıştır.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle, 2011’de kaldırılan sözleşme-
li öğretmenlik uygulamasına tekrar geçilmiştir.

Geçtiğimiz Ekim ayında 18 bin 500 sözleşmeli öğretmenin ataması 
yapılmıştır.

Önümüzdeki şubat ayında ise 30 bin öğretmenin ilave ataması      
gündemdedir.

Bize göre, atanamayan bir tek öğretmen kalmamalıdır.

Bu çile artık kökten bitirilmelidir.

Üstelik öğretmen sayısındaki azalma da dikkate alındığında atana-
mayan öğretmen sorunu bütünüyle çözülmelidir.
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Fakat sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sistemiyle alınması, 
KPSS’den yüksek puan alan çok sayıda öğretmenimizi de mağdur        
etmiştir.

Mülakat esnasında sorulan soruların gayriciddiliği ve siyasi tercihle-
rin yoklanması oldukça mahzurludur ve infiale yol açmıştır.

Öğretmen alımlarında kayırmacılığın revaçta olması, okul müdürle-
rinin sözlü sınavla belirlenmesi, torpili olanların öne çıkması millî eğiti-
mi tümden laçkalaştıracaktır.

Hükûmetin bu konuda gerekli tedbirleri alarak adalet ve hakkaniye-
te uygun hareketi zorunluluktur.

Sözleşmeli öğretmenlik güvencesiz bir sistemdir.

Parti olarak; 

Sözleşmeli ve geçici öğretmenlerin daimî kadrolara geçirilmesini,

Teftiş sisteminin tek çatı altında toplanmasını,

Rotasyondan kaynaklı sorunların bitirilmesini,

Özür grubu tayinleriyle ilgili sorunların çözülmesini,

Ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatlarının                                                     
yükseltilmesini,

Eğitime hazırlık ödeneğinin arttırılmasını,

Öğretmenlerin 3600 ek göstergeye kavuşmalarını,

Terfi sisteminin liyakat ve başarı kriterine göre yapılmasını,

Millî eğitimde yargı kararlarına kesinkes uyulmasını,

Emekli öğretmenlerin beklenti ve taleplerine kulak verilmesini,

Öğretmenlik mesleğinin itibar ve saygınlığının artırılarak, öğret-
menlerimizin ekonomik durumlarının layık oldukları seviyelerde iyileş-
tirilmesini bekliyor, istiyor, bunların gerçekleşmesi için var gücümüzle 
mücadele edeceğimizi samimiyetle ifade ve ilan ediyorum.
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Unutmayınız ki, demirin kertiği neyse yiğidin sözü odur. Ve Millîyet-
çi Hareket Partisi verdiği sözü her zaman tutmuş, yine tutacaktır.

Öğretmenlerimiz,  müsterih olsunlar, Millîyetçi-Ülkücü Hareket her 
zaman her şart altında yanlarında olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle yurdumun her köşesinde azim ve sabırla 
görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gü-
nü’nü bugünden tebrik ediyorum.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebe-
diyete intikal eden ve terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehit 
öğretmenlerimize Cenabıallah’tan rahmet diliyorum.

Görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçi-
ren öğretmenlerimize hürmetlerimle birlikte uzun bir ömür temenni                  
ediyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Ülkemiz uzun süredir karmaşık olayların, kaotik gelişmelerin baskı 
ve kuşatması altındadır.

Irak ve Suriye’deki derin çatlaklar manevra alanımızı daraltmaktadır.

Güvenlik ve jeopolitik riskler, siyasi ve ekonomik gelgitler Türki-
ye’nin önünü tıkamakta, potansiyel gücünü tüketmektedir.

Son günlerde döviz kurundaki anormal oynaklıklar milletimizin ha-
yat ve refah standardını düşürmektedir.

Türk lirası devamlı değer ve irtifa kaybetmektedir.

Son bir yıl içinde dolardaki fiyat artışı % 19’u bulmuştur.

Dolardaki yükselişin tehlikeli boyutlara ulaştığını hem görmek hem 
de buna önlem geliştirmek mecburiyeti vardır.

Yalnızca Türkiye’nin değil, başka ülkelerin paraları da değer kaybe-
diyor diyemeyiz.

Böyle bir tez esasen kendi içinde tutarsızlıklarla doludur.
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Meksika pezosu, Güney Afrika randı, Brezilya reali değer kay-
bediyorsa, bu Türk Lirasının da aynı sarsıntıyı yaşamasına mazeret                               
oluşturmayacaktır.

“Ne yapalım, dolardaki artış küresel şartlardan kaynaklanıyor.” de-
mek de ucuz ve kolaycı bir savunma halidir.

FED’in muhtemel faiz artırımı ya da ABD’nin yeni başkanının ta-
kip edeceği ekonomi politikaları peşinen Türkiye’yi etkiliyor ve elini 
kolunu bağlıyorsa ekonomik bağımsızlığımızın seviyesini konuşmak                                
durumundayız.

Türkiye, aynı şartlara sahip birçok ülkeden olumsuz şekilde ayrış-
maktadır. Ve bunun izahı bir türlü yapılamamaktadır.

Döviz yükselirken, Türk lirası inmektedir.

Bunun sonucunda fiyat ve finansal istikrarın korunması daha da 
zorlaşacak, sosyal ve ekonomik maliyetler gittikçe fazlalaşacaktır.

İthalat pahalanacak, külfet ve maliyeti artacaktır.

Fren tutmayan dolar artışı; zam, vergi ve hayat pahalılığı olarak va-
tandaşlarımızı kavrayacak, toplumsal hayatı kasıp kavuracaktır.

Enflasyon canavarının dizginlenememesi sıkıntı vericidir.

Nitekim dolardaki yangın sonuçlarını göstermeye başlamış, orta ve 
dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü düşürmekle kalmayıp yoksul-
luğu derinleştirmiştir.

Maaşlar erimekte, ümitler kararmakta, kötümserlik veba gibi                        
yayılmaktadır.

Reel sektörün 200 milyar doları aşan dış borcu giderek katlanmak-
ta, bilançolar kur farkından dolayı zarar yazmaktadır.

Cari açık daha da azacak, bütçe açığı tekrar nüksedecektir.

Bu demektir ki, aş ve iş sorunları patlayacak, dünkü rehavet ve ih-
malin bedeline milyonlar katlanacaktır.
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İşsizlik resmî olarak % 11,3’e ulaşırken, gerçekte % 20 eşiğine                    
dayanmıştır.

Bu yüzden Başbakan’ın, “Size ne dolardan, iner de çıkar da.” sözü 
yanlış bir açıklama olduğu kadar tamir ve tahsisine gerek vardır.

İnen aslında bellidir.

Refah, huzur, istikrar ve güven inmekte, hatta yerlerde                                                 
sürünmektedir.

Buna karşılık eşitsizlik, adaletsizlik, gelirsizlik, açlık, yokluk ve yok-
sulluk rekorlar kırmakta, devamlı yukarılara tırmanmaktadır.

2016 yılı için hedeflenen % 3,2’lik büyümeyle birlikte 2017’de plan-
lanan % 4,4’lük büyüme şimdiden tartışmalı ve uzak bir ihtimal olarak 
belirginlik kazanmıştır.

2018 ve 2019’da % 5’lik büyüme hedefine nasıl ulaşılacağı cevabı 
bilinmeyen bir sorudur.

Dolardaki vahim dalgalanma, aynı zamanda Orta Vadeli Program’ın 
omurgasını çökertmiş, bunun yanında makroekonomik çerçeveyi zayıf-
latmış ve zedelemiştir.

“Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, herhangi bir tereddüt 
yok.” demekle sorunlar bitmiş olmayacaktır.

Biliyoruz ki, işten artmaz, dişten artar; herkesin tenceresi ise kapalı 
kaynar.

Ancak dişten artan yoktur, artacağı da yoktur.

Kapalı kaynayan tencerelerin içinde hayal kırıklıkları, güven kayıp-
ları, azalan umutlar, kabaran borçlar vardır.

Milletimiz ekonomik kayıp ve yıkımlardan rahatsız ve şikâyetçidir.

Dövizdeki artış her vatandaşımızı vurmaktadır.

Döviz rezervlerindeki brüt artışlar, para otoritesinin likidite enjekte-
si millî paramızın değer kaybını engelleyememektedir.
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Geçen hafta toplanan Ekonomik Koordinasyon Toplantısı somut bir 
adım atmamış, dar alanda kısa paslaşmalarla vaziyeti idare etmiştir.

Faizleri aşağı çekerek enflasyonu durdurup büyümeyi kamçılamayı 
düşünenler yeni bir durum muhasebesi yapmalıdır.

Evdeki hesap çarşıya, daha doğrusu ekonominin doğa ve şartlarına 
uymamaktadır.

Sonunda Türkiye ekonomisinde yaşanan basınç yüksekliği, si-
yasi iradeyi olumsuz seçeneklerden birisini tercihle karşı karşıya                                          
bırakmıştır.

Bu açıdan 24 Kasım’da toplanacak Para Politikası Kurulu çok şeye 
gebedir.

Bundan sonra olası ve sınırlı bir faiz artışı bile dövizdeki ilerleyişi 
durduramayabilecek, durdursa da bu geçici olacaktır.

Türkiye’nin yaşadığı döviz şoku, tersine dönen yabancı sermayede 
ve bozulan, aleyhimize şekillenen arz-talep dengesinde aranmalıdır.

Ülkemizin güvenli liman olmaktan çıkması, demokrasi ve hukuk 
cephesinde gözlemlenen çözülmeler ekonominin dönen çarklarına ço-
mak sokmaktadır.

İhtiyacımız olan yeni, yerli ve millî bir ekonomik modeldir.

Türk milletinin geleceği; sıcak para odaklarının insafına, döviz spe-
külatörlerinin iştahına; faiz ve rant lobisinin icazetine, emek hırsızları-
nın iradesine bırakılmamalıdır.

Bağımsız ekonomi bağımsız, bağlantısız Türkiye demektir.

Bağımsız maliye güçlü devlet, büyük millet demektir.

Tam tersini savunanlar sömürgeciliğin içimizdeki hafiye ve                                 
tutsaklarıdır.

Alın terimizi, millî servet ve kazanımlarımızı ahlak ve insanlıktan na-
siplenmemiş, köken ve kimlik endişesi taşımayan bir avuç küresel sim-
sar ve soyguncunun eline bırakamayız, bırakmamalıyız.
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Bu konuda hükûmet etkili önlem aldıktan, milletimizin hassasiyet-
lerini gözettikten sonra desteğimiz tamdır.

Çünkü biz krizden medet umacak, hükûmet kaybetsin de, nasıl kay-
bederse kaybetsin anlayışında değiliz, hiç de olmadık.

Böylesi bir zavallılık ve acziyet bize yabancı bir sapma hâlidir.

Türkiye ekonomisi fırtınaya yakalanırsa bundan hepimiz zarar                    
görürüz.

Türkiye sinsi operasyonlarla saldırıya uğrayıp, 15 Temmuz’un de-
vamı projelendiriliyorsa, biliniz ki, aç kalırız, açıkta yatarız, yine de 
ekonomik tetikçilere, karanlık sermayedarlara, kriz tellallarına teslim 
olmayız, düğme iliklemeliyiz. 

Bu itibarla ekonomik yenilgimizi gözleyenlere milletçe aynı refleks 
ve tepkiyi göstermekten başka alternatifimiz yoktur.

Ve bunun yolu da millî ekonominin tesis, temin ve takviyesinden 
geçmektedir.

Millî bir ekonomi üreten, geliştiren, yatırım ve tüketim ölçülerini 
rasyonel eşiklerde planlayan, kendi dinamiklerinden güç alıp, millî ve 
manevi özellikleriyle ayakta duran ekonomidir.

Millî bir ekonomi, FED’e göre açılıp kapanmayan, küreselleşmenin 
tufanına dayanıklı ve sağlam duran bir yapıdadır.

Zengin kesesini över, züğürt dizini döver anlayış ve kabulü tersine 
çevrilmeli; artık milletimiz dolu kesesiyle, devletimiz dolgun kasasıyla 
övünmeli, ekonomik mihnet ve muhtaçlık son bulmalıdır.

Değerli Milletvekilleri,

Ahlaki çürüme, toplumu ayakta tutan değer ve dinamikleri, manevi 
güvence ve emanetleri tepeden tırnağa tehdit etmektedir.

Allah korkusunun kalmaması, utanma duygusunun rafa kalkması 
sosyal düzen ve dengeyi bozacak, insanları birbirine düşürerek anarşiyi 
teşvik edecektir.
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Ahlak millî ve manevi varlığımızın teminatıdır. Ve mutlaka                               
korunmalıdır.

Bakınız merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne diyordu:

“Oyuncak sanmayın, millî ahlak, millî ruhtur.”

Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Tümüyle ölmektir.”

Yine bizlere çok veciz bir şekilde şöyle seslenmişti:

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;

Fazilet duygusu insanlarda Allah korkusundadır.”

Millî onurdan uzak, haysiyet, adalet ve insanlıktan mahrum top-
lumların yaşaması görülmediği gibi mümkün de değildir.

Türk milleti ahlak kutbu, adalet mihveridir.

Şanlı mazimizin tertemiz sayfaları bunun en canlı kanıtıdır.

Suçlular aklanarak, suçlarına kılıf hazırlanarak ne adalet sağlanacak, 
ne de millî ahlak müdafaa edilecektir.

Millî iradeyi temsil eden milletvekilleri milletimize tercüman olur-
ken en başta vazgeçemeyeceğimiz ahlak ve adalet kurallarına saygı ve 
bağlılıkla yükümlü olduklarını hatırlarından çıkarmamalıdır.

Günlerdir cinsel istismar konusunu tartışıyoruz.

Geçtiğimiz perşembe gece yarısı, bir grup AKP’li milletvekilinin; 
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının görüşülmesi esnasında, verdikleri skandal öne-
riyi o günden bugüne konuşuyoruz.

Bir defa, bu önergenin safında durmak, ısrarla savunmak; çocuklara 
kıymış ve kastetmiş sapıkları selamlamak, onlarla aynı kümeye girmek 
demektir.

AKP’li milletvekillerinin vermiş olduğu esef ve endişe verici önerge-
de; “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmak-
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sızın, 16 Kasım 2016 tarihîne kadar işlenen cinsel istismar suçundan, 
mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırak-
tırılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar 
verilir.” denmektedir.

16 Kasım’a kadar cinsel istismarı yap, sonra sıkıyı görünce evlen; bir 
şey olmasın, bu garabetin tevili yoktur.

Bu önerge milletimizi ayağa kaldırmıştır.

Kadın dernekleri ve benzeri sivil toplum kuruluşları haklı ve yerinde 
tepkilerini isabetle göstermişlerdir.

Cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan bir başka neden olmadan 
cinsel istismar suçu, yani, taciz ve tecavüz nasıl gerçekleşecektir?

Hadi gerçekleşti diyelim, Medeni Kanunâ göre çocuk sayılan bir ev-
ladımızın aklı ve ruhu gasbedilerek istismara uğraması nasıl sıradan ve 
normal görülecektir?

Adı üstünde, çocuğun rızası olsa ne yazacak, olmasa ne çıkacaktır?

Bu önergeyi veren AKP’li milletvekillerinin hiç mi yüreği sızlamadı? 
Hiç mi elleri titremedi?

Medeni Kanunûn 124’üncü maddesi, erkek veya kadın on yedi yaşı-
nı doldurmadıkça evlenemez hükmünü içermektedir.

Ancak, hâkimin, olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep-
le on altı yaşını doldurmuş olanların evlenmesine izin verebileceği de 
kaydedilmiştir.

Kim aksini söylese de söz konusu önerge tecavüzcülere af                                     
vadetmektedir.

Meşum önergeyle; sabilere, körpe yavrulara, küçücük bedenlere 
göz koyan iğrenç yaratıklara can simidi uzatılmaktadır.

Herkes vicdanını yoklasın ve şu sorunun cevabını arasın: Çocuktan 
gelin mi olur? Cinsel istismar mahkûmlarından mağdur mu çıkar?

Ne felakettir ki, üç bin mağdurdan bahsedilmektedir.
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Cinsel istismarın olduğu yerde mağdur kimdir?

Şu anda cezaevinde merak ve heyecanla mezkûr önergenin yasalaş-
masını bekleyen ve cinsel istismardan hüküm giymiş hangi hatırlı veya 
sözü geçen kokuşmalara destek verilmektedir?

Çocuk istismarında son on yılda dava sayısı patlama yaşamış ve üç 
kat artmıştır.

TÜİK’in verilerine göre, yine son 10 yılda, 482 bin 908 kız çocuğu 
evlendirilmiş, 15-17 yaş arasında bulunan 17 bin 789 kız çocuğu doğum 
yapmıştır.

Diyeceğim odur ki, ırz düşmanlarını aklama telaş ve amacına hep 
birlikte engel olmalıyız.

Çocuklarımızın istismarını önlemeliyiz.

Avrupa Konseyî Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Ko-
runması Sözleşmesine Türkiye taraftır.

Çocukların da bir hakkı olduğunu asla unutmamalıyız.

Bu amaçla, 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü, 20 
Kasım da Dünya Çocuk Hakları günü olarak kabul edilmiştir.

AKP’nin vicdan ve ahlak sahibi hiçbir milletvekili bu önergeye sıcak 
bakmayacak, destek vermeyecektir.

Aklıselimin galip geleceğine inancım eksiksizdir.

“Kararımızdan dönmeyeceğiz.” diyen önerge sahiplerinden birisi 
olan milletvekilinin de pişmanlık duyacağını ümit ediyorum. 

Çocuklara, kadınlara, mazlum ve masumlara şiddet uygulayan, cin-
sel saldırıda bulunan, hayatlarını karartan zalim ve ahlaksızları değil 
affetmek, değil işledikleri suçları temizlemek; bunların kafalarına hu-
kukun demir yumruğunu indirmek millî ahlakın gereğidir.

Çocukları gülmeyen bir milletin umutları kırılmış, hayalleri                               
kurumuştur.
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Çocuklarımızı soldurmayacağız, onları istismarcılara, tecavüz ve 
şiddet faillerinin keyfine bırakmayacağız.

Buradan Adalet ve Kalkınma Partisine çağrıda bulunuyorum:

Ne yapıp yapıp bu önergeyi komisyona almakla yetinmeyin tüm-
den geri çekin, gelin daha fazla anlamsız ve boş tartışmalarla Türkiye’yi 
boğmayın.

İnanıyorum ki, TBMM’de görev yapan her milletvekili çocukların 
hak ve hukukunu muhafaza edecek, ülkemin her yavrusunu kendi yav-
rularından ayrı görmeyecektir.

Helalzade barıştırır, haramzade karıştırır.

Bırakınız haramzadeleri, harama ortaklık yapanları; biz helalden 
yana duralım, helalle hemhal olalım.

Haramzadeleri ise önce Allah’a, sonra millet vicdanına, daha sonra 
da adaletin vereceği keskin karara havale edelim.

Muhterem Arkadaşlarım,

AKP’nin Anayasa değişiklik taslağının partimize ulaştığını geçen 
haftaki grup konuşmamda sizlerle paylaşmıştım.

Bize sunulan taslak metin üzerinde yoğun bir mesai sarf ederek ça-
lışmalarımızı tamamladık.

Pek tabiidir ki, değişiklik önerileri arasında onayladıklarımız olduğu 
kadar itiraz edip üzerinde müzakere edilmesinin daha doğru olacağını 
düşündüğümüz konu başlıkları vardır.

Konuşa konuşa pürüzleri aşacağımızı, fiilî tıkanıklığı mutlaka hukuki 
müdahaleyle açacağımızı düşünüyoruz.

Kaldı ki, Türkiye’nin ağırlaşan iç ve dış sorunlarını dikkate aldığımız-
da, çok fazla seçeneğimizin olmadığını da görüyoruz.

Partimizi temsilen görevlendirdiğimiz bir arkadaşımızın AKP’li mu-
hatabıyla müzakere safhasına geçerek, belirlenen tespit ve önerilerimiz 
ışığında, metin üzerinde değerlendirme yapıp bir orta yol bulunacağına 
inanıyoruz.



25

Öncelikle Anayasa değişikliğini dar kapsamlı ve asgari düzeyde tut-
manın yararlı olacağı kanaatindeyiz.

AKP’nin de bu görüşte olduğunu görüyor, bundan da memnuniyet 
duyuyoruz.

Merdiven usulüyle basamakları yavaş yavaş, hazmede hazmede çı-
karak Türkiye’yi çok önemli ve ertelenmesi artık imkânsız olan bir me-
selesinden kurtarabiliriz.

AKP’nin değişiklik önerilerini genel olarak makul buluyoruz.

Konuşa konuşa yokuşları aşacağız, tartışıp her bir maddeyi titizlikle 
müzakere ederek mutabakata inşallah varacağız.

Daha doğrusu varmak zorundayız.

Millîyetçi Hareket Partisi milletinin sesini duymaktadır.

Millîyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve 
ben anlayışıyla hareket etmektedir.

Müfteri koalisyonun ne dediği önemsiz ve beyhudedir.

Biz millet ne diyor ona bakarız, aziz dava arkadaşlarım neyi istiyor 
ona odaklanırız.

Bunun dışında sinek vızıltıları bizi rahatsız etmez.

Gürültü kirliliği, yapay engellemeler, ayağımızdan çekiştirmeler bizi 
yolumuzdan çeviremez, irademizden döndüremez.

Çünkü biz sabah başka, akşam başka olanlardan değiliz.

Çünkü biz bir öyle, bir böyle duruş sergileyenlere hiç benzemeyiz.

Ne diyorsak yaparız, yaptığımızı da bozkurt gibi savunuruz.

Tam bir inançla ifade etmeliyim ki, Cumhuriyet Halk Partisi yöne-
ticilerinin gıybet ve dedikoduya çakılmaları öncelikle kendileri adına 
talihsizliktir.

Ve de bize yönelik savurdukları kötü sözler, ucube benzetmeler, 
mesnetsiz iddialar sahiplerine aynen dönecektir.
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Ne tuhaftır ki, Sayın Kılıçdaroğlu, kavga istediğimizi, tuzağa düşme-
yeceğini söylüyor.

Sanıyorum, bir bildiği olsa gerektir.

Bildiğini ispatlaması da en acil arzumuzdur.

Sayın Kılıçdaroğlu bizi tanımıyor, tanımak da istemiyor. Bu doğaldır.

Doğal olmayan, konuşmanın ve uzlaşmanın erdemine inanmış 47 
yıllık bir hareketi kendi gibi görme hatasıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu şunu hatırdan çıkarmasın ki, kavga gibi bir ara-
yışımız yoktur, eğer olursa kendileri bizim klasman ve ligimizde zaten 
değildir.

Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın, söz eylemi doğrula-
mayınca adam neylesin?

CHP vatanı böldürmeyeceğiz diyor. Kendilerini alkışlıyor, Allah ta-
mamına erdirsin temennisinde bulunuyoruz.

Biz CHP’nin Adana’ya gideceğini sanıyorduk, baktık ki, yollarını şa-
şırmışlar, rotadan çıkmışlar, İstanbul Kartal’a çıkarma yapmışlardır.

Üstelik bölücülerle aynı kareye girmişler, ortak mitingde                                          
buluşmuşlardır.

HDP, DHKP-C ve çok sayıda bölücü emeli olan grup ve oluşumlarla 
yan yana, sırt sırta veren CHP’yi Adana’da beklerken, Kartal’da görmek 
bir yol kazası, pusula yanlışı, yön karmaşası değildir.

CHP; Adana bahane, Kartal şahane dedi, HDP-PKK’yla suçüstü                  
basıldı.

Birleşik Haziran Hareketi paravanı altında, Mustafa Kemal’in ema-
netleri terörist hayranlarına, bölücü hainlere, Türkiye düşmanı çevre-
lere rehin bırakıldı.

Sonunda kader ağlarını ördü ve CHP düşe kalka, ine çıka PKK’nın 
bagajı hâline geldi.
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Malum ön teker nereye giderse, arkadaki oraya yönelecektir.

Bize göre bunun adı rezilliktir.

CHP’li yöneticiler, vatanı böldürmeyeceğiz sözünü Adana’ya sak-
lamasınlar, ya birbirilerinin yüzüne söylesinler ya da cesaretleri varsa 
HDP’li kardeşlerine haykırsınlar.

Anladığımız kadarıyla HDP, CHP’nin içine kaçmıştır.

CHP’deki PKK kalıntıları, bünyeyi ele geçirmeye başlamışlardır.

HDP barajı geçsin pilav dağıtacağım diyenlerle, her CHP’li aileden 
HDP’ye oy verildiğini söyleyenler bellidir.

PKK’lılara cici çocuk muamelesi yapan sicili bozuklar da ortadadır.

Hepsi birden CHP’ye yuvalanmış, İmralı canisinin avukatları köşe 
başlarını tutmuşlardır.

Atatürk yerinden kalkıp bunların hâlini görse ya tekrar yatar ya da 
bunların alayını birden İzmir’e kadar kovalardı.

Vatanı böldürmeyeceğiz demek kolaydır.

Ama buna imanla, aşkla, sevdayla, mertçe bağlanmak şer kişinin 
değil, er kişinin harcıdır.

Öyle ya, “Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi 
olur taş çekmekle tekkeye?” Bize göre mesele budur.

CHP’nin, MHP’yle uğraşmak yerine Türkiye’nin sorunlarına çözüm 
üretmesi, sıktığı ellerin şehit kanı taşıdığını görmesi en halisane talep 
ve temennimdir.

Şehit albümü hazırlayacaklarmış, ama şehitlerimizin katilleriyle 
aynı ipte cambazlık yapmaktan, aynı kervana girmekten utanmıyorlar, 
sıkılmıyorlar.

Ne demiş atalarımız, “Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız ana-
dan öğrenir biçki biçmeyi.” CHP’ye soruyorum, ya siz nereden öğrendi-
niz HDP’yle birlikteliği?
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Sayın Kılıçdaroğlu, Adana; yiğit ve yağız hemşerilerimin kahraman-
lık kokan nefesleriyle maluldür. Siz bölücülerle böldürmeyeceğiz di-
yerek dökme suyla değirmen döndürürken, onlar ezelden bu görüşte, 
sonuna kadar bu karardadır.

Nitekim, gafile kelam, nafile kelamdır.

Sözlerime son verirken muhterem heyetinizi saygılarımla selamlı-
yor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi Allah’tan niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.
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Çok Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Muhterem Misafirler,

Basımızın Değerli Temsilcileri,

Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Bugünkü toplantımızda iç ve dış gelişmelerle ilgili yapmayı düşün-
düğüm değerlendirmelere geçmeden evvel, İstanbul Bayrampaşa Bal-
taş Kilimciler Sanayi Sitesi’nde geçim ve hayat mücadelesi veren kar-
deşlerimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

Mezkûr Sanayi Sitesi’nde 590 iş yeri vardır.

22 Kasım Salı günü, bunların 126’sı nedeni henüz belirlenemeyen 
bir yangından dolayı kullanılamayacak hale gelmiştir.

Ayrıca 300 iş yeri hasar almış, 47 araç da yanmıştır.

Yangından toplamda 25 bin metrekarelik bir alan olumsuz                                      
etkilenmiştir.

Bayrampaşa’daki yangın ilçedeki Kocatepe Mahallesi’ni neredeyse 
tümden tesir altına almıştır.

Esnaflarımız dükkânlarını açamamıştır.
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Yangın sonucunda ortaya çıkan duman her yeri kaplamıştır. 

Bundan dolayı okullar tatil edilmiş, çocuklarımız gaz maskesi                 
takmışlardır.

Baltaş Kilimciler Sanayi Site esnafları mağdurdur.

Şikâyet ve taleplerinin duyulmamasından yakınmaktadır.

Dilek ve temennimiz, yangın afetinden zarar gören kardeşlerimizin 
ihtiyaçlarının hükûmet tarafından derhal karşılanmasıdır.

Bayrampaşa’da çıkan yangından duyduğumuz üzüntüyü belirtiyor, 
felaketzede kardeşlerimin her daim sorunlarının yakından takipçisi ola-
cağımızı dile getiriyor, hepsine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Ülke olarak sıkıntılarla perçinlenmiş, ağır sorunlarla pekişmiş bir dö-
nemden geçiyoruz.

Meselelerimiz birikiyor, biriktikçe yaygınlaşıyor, yaygınlaştıkça ha-
reket alanımızı daraltıyor.

Sanki yarınsız bir hayatın bütün ağırlığını sırtımızda taşıyoruz.

Maalesef bu ıstırap verici hâl her insanımızın yüzünden açıkça 
okunmaktadır.

Önümüzü görebilmemiz, geleceğimizi kurtarabilmemiz, millî birlik 
ve beraberlik hukukunu emniyete almamız için hem sorumlu davran-
malı hem de istismar ve hamaset tuzağından uzak durmamız mecbu-
riyet halini almıştır.

Ülkemiz birçok cepheden saldırıya uğrayıp, siyasi ve ekonomik ope-
rasyonlar birbirini kovalarken dağınıklığa engel olmak, anlaşmazlık ve 
kör dövüşüne set çekmek her vatan evladının öncelikli görevidir.

Türkiye’nin tükenişini projelendirip bunun için faaliyet içinde olan-
lara göz açtırmamak, fırsat vermemek, buyur etmemek geldiğimiz bu 
aşamada tarihî bir yükümlülüktür.
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Millîyetçi Hareket Partisi bu yükümlülüğün icaplarını sabır, akıl ve 
yüksek bir inanmışlıkla yerine getirmektedir.

Düşmanları güldürmeyeceğiz, hainleri sevindirmeyeceğiz.

Hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz, ülkülerimizden dönmeyeceğiz.

Ve Türkiye’nin sahipsiz, kimsesiz, çaresiz olmadığını felaket kurgusu 
yapan çürümüş çevrelere; her seviyede, her şekilde göstereceğiz.

Millîyetçi Hareket Partisi varken, Türkiye’yi ayağa düşürmeye, 
hor ve hakir görüp tarihîn harabelerine yollamaya hiç kimsenin gücü            
yetmeyecektir.

Zalimler Türk milletini hafife almanın bedelini dün ödediler. Lüzu-
mu halinde yine ödeyeceklerdir.

15 Temmuz FETÖ ihanetiyle ülkemizi teslim almak isteyen alçaklar, 
başarısız olunca bu defa sinsi yöntem ve hamleleri devreye aldılar.

Aslında bu ülkemizin yabancısı olmadığı karşı bir harekâttır.

Özellikle ekonomik dengelerle oynanarak, kur üzerinde baskı ku-
rularak, sıcak para kozu kullanılarak Türkiye köşeye sıkıştırılmak                              
istenmektedir.

Darbe teşebbüsünün püskürtülmesiyle hevesleri kursaklarında 
kalan hıyanet ittifakı, ekonomide kriz havası oluşturmak, milleti-
mizin mahvını sağlamak için son günlerde nabız yoklamakta, hava                               
koklamaktadır.

Biz bunun bir benzerini 2000 ve 2001 yıllarında da yaşamıştık.

Hatırlarsanız, Türk milletine mali ve ekonomik savaş açılmıştı. 

Bir gecede faiz ve döviz ne yazık ki fırlamış, tüm makroekonomik 
parametreler bozulmuştu.

Türkiye, neoliberal kriz havarilerinin ablukasına alınmıştı.

Türkiye’nin büyümesini, kendi ayakları üzerinde durmasını, millî 
uyanışını çekemeyen, bundan ileri derecede rahatsız olan kaos mimar-
ları ekonomideki fay hatlarını çatlamışlardı.
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Bu durum yıllarca haksız yere aleyhimize kullanıldı.

Yaşanan ekonomik kriz yıllardır peşimizi bırakmadı, siyasi muhatap-
larımız tarafından sürekli istismar edildi.

Türkiye’nin bağımsız ve dik duruşundan ürperen sıcak para lobisi 
ve arkasındaki güçler, ekonomik kriz yoluyla ülkemizi terbiye etmeye, 
bölgesel ve küresel ilişkilerde tavizler vermeye zorladı.

Aynı oyun, aynı tertip, aynı tezgâh şimdi yeniden tedavüldedir.

Dün bizi acımasızca eleştirenlere, kriz fırsatçılığı yapıp planlı siyasi 
tasarımın içinde olanlara bugün millî, duyarlı ve ahlaki bir siyasi üslupla 
yaklaşıyoruz.

Ve diyoruz ki, krizden medet ummak, kurulan ekonomik tuzaklar-
da yabancıların lehine işbirlikçilik yapmak millete husumet, Türkiye’ye 
ihanettir.

Hükûmet kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin mantığı içinde 
değiliz, hiç de olmadık. Çünkü biz Türk millîyetçisiyiz.

Döviz fiyatı tırmanıp ücret, maaş ve gelirler eriyorken elimizi ovuş-
turmaz, hissemize ne düşer diye bakmayız.

Biz Türk milletinin safındayız ve krizlere, ekonomik saldırılara karşı 
aynı cephede, aynı mevzideyiz.

Millîyetçi Hareket Partisi, onurlu ve ahlaklı bir kaybı, onursuz ve 
haysiyetsiz bir kazançtan her zaman önde tutmuş, bundan sonra da 
tutmaya devam edecektir.

Bizi diğerlerinden ayıran asıl müessir vasıflardan birisi de budur.

Kolayını tercih edebilir, Türkiye ekonomisinin kötürüm ve kahredici 
tablosundan dolayı hükûmeti en ağır şekilde tenkit edebilirdik.

O zaman, tıpkı 2000-2001 ve devamı yıllarda görüldüğü gibi, siya-
si muhataplarımızın durumuna düşer, ülkemizin sırtına bir yük de biz 
bindirirdik.

Bunu yapamayız, yapmayacağız.
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Elbette ekonomi alarm vermektedir. Mutlaka tedbir almak lazımdır.

24 Kasım’da, Merkez Bankası dövizdeki artışa karşı üçayaklı bir 
strateji geliştirmiştir.

Bunlardan ilki, döviz hesaplarına uygulanan zorunlu karşılıklar dü-
şürülerek piyasaya 1,5 milyar dolarlık döviz girişi sağlanmasıdır.

İkincisi, ihracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri 
ödenmesinde vade uzatımı veya döviz yerine TL ile ödeme imkânı                                  
getirilmesidir.

Üçüncü olarak da beklendiği gibi faiz artışıdır. 

Bu kapsamda, faiz koridorunun üst sınırı, yani Merkez Bankasının ge-
celik borç verme faizi 0,25 puan artırılarak % 8,50’ye çıkarılmıştır.

% 7,50 ile haftalık olarak verilen paranın faizi % 8’e yükseltilmiştir.

Merkez Bankası efektif olarak 25-30 baz puan arasında bir faiz artı-
şına imza atmıştır.

Hükûmet çevrelerinin faiz indirilmesiyle ilgili görüşleri sıklıkla gün-
demdeyken Merkez Bankasının zorunlu olarak faiz silahına sarılması 
Avrupa Parlamentosunun kararıyla ters tepmiş, dövizi durduramamıştır.

Faiz artışıyla birlikte hız kesmeyen kur artışı, enflasyonu da                                  
tetikleyecektir.

Açıkçası Türkiye ekonomisi darboğaza düşmüştür.

Korkumuz odur ki, kur-faiz-enflasyon döngüsü birbirini besleyerek, 
birbirini teşvik ederek milletimizi derinden yaralayacak, ekonomiyi re-
hin altına alacaktır.

İç siyasetteki dengesizliklere eş zamanlı olarak, uluslararası ilişki-
lerdeki gelgitler dövizin tansiyonunu canlı tutmakla kalmayıp, risk ve 
belirsizlikleri de yoğunlaştırmaktadır.

Şunu önemle ifade etmek isterim ki, dövizdeki yükselişi tek başına 
küresel gelişmelerle ilişkilendirmek doğru değildir.
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Daha fazla demokrasi, daha çok hukuk, daha çok bireysel hak ve 
özgürlük diyerek ekonomik vurgun peşinde koşanlara, dövizden yağma 
hesabı yapanlara engel olabiliriz.

Türkiye ekonomisinin gerek duyduğu yapısal reform ihtiyaçlarını 
eksiksiz hayata geçirerek kriz severleri şaşkına çevirebiliriz.

Aksi hâlde durum gittikçe kötüleşecektir.

Milletimiz zam ve vergi artışlarına direne direne güçlükle ayakta 
durmaktadır.

İşte otomobil fiyatlarına yapılan fahiş ÖTV zamları bunun en yakın 
ve canlı kanıtıdır.

Maliye Bakanı, ÖTV artışlarının bütçeye 3 milyar lira ilave ge-
lir temin edeceğini söylerken, gelin görün açın koynunda ekmek                                          
durmamaktadır.

Vatandaşlarımızın elinde yok avucunda yoktur.

Merhum Orhan Veli’nin dediği gibi;

Cep delik, cepken delik,

Kol delik, mintan delik,

Yen delik, kaftan deliktir.

Anlayacağınız refah delik deşiktir.

Aç yatıp aç kalkanlara dövizlerini bozdurunuz demek, bir defa mağ-
dur ve mazlum insanlarımızla alay etmektir.

Türkiye ekonomisindeki yamalar sökülmekte, dikişler patlamaktadır.

Bir zahmet, dövizdeki artıştan istifade eden, banka hesabı kabarmış 
kaymak tabaka, ülkesi ve milleti için irade gösterip fedakarlık yapsın.

Bir zahmet, bankalar daha az kâr etsin.

Millî gelir pastasından aslan payını alanlar, Türkiye’nin böylesi dö-
neminde ben de varım desinler ve harekete geçsinler.
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Şüphe yok ki, ekonomik alaboranın külfetini vatandaşlarımızın sırtı-
na yüklemek haksızlık ve hadsizliktir.

Bu aziz millet ne zaman feraha ve rahatlığa kavuşacaktır?

Hani tüm dünya biz kıskanıyor, herkes bize gıptayla bakıyordu?

Hani 14 yılda üç Türkiye olmuş, güven ve istikrar adasına                                     
dönmüştük?

Çiftçiye hâlini sorsak, boş mazot varillerini, ipotekli traktörünü, para 
etmeyen mahsulünü, ödenmemiş borç senetlerini göstermektedir.

Esnafa durum nasıl diye seslensek, kira borcunu, dönmeyen çekleri-
ni, siftahsız günlerini hatırlatmaktadır.

Emekli desek, nerede intibak, nerede banka promosyonu, nerede 
insanca yaşam diye feryat figan etmektedir.

Memur ve işçi ise yine dert küpüdür.

İşsizlik fren tutmamaktadır.

Yoksulluk engel tanımamaktadır.

Yabancı varlıkların millî gelire oranı % 80’i aşmıştır.

2014’de 51 milyar dolar, 2015’te 37 milyar dolar olan sermaye giri-
şi, gittikçe azalmakta, suyunu çekmekte, cari açığın finansmanı alarm 
vermektedir.

Reel sektörün 200 milyar doları aşan dış borcu korku salmaktadır.

Ülkemizi ziyaret eden turist sayısı bu eylül ayında, geçen yıla göre 
% 32,84 oranında azalmıştır.

Satılan mallar üzerinden alınan vergide ekim ayı itibarıyla görülen 
% 27,3’lik azalma durgunluk belirtisidir.

Türkiye ekonomisi yıprandıkça yalnızlaşmakta, yalnızlaştıkça itiba-
rından ve güvenilirliğinden olmaktadır.

Sorunlar ağırdır. Saklamaya, gizlemeye gerek yoktur.
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Ve ekonomideki sorunlar hepimizi ilgilendirmektedir.

Ortak ve millî bir akılla her müşkül aşılabilecektir.

Türkiye ekonomisinin kırılgan bünyesini tedavi etmek, hep birlikte 
fedakârlık şemsiyesi altına girmek önümüzdeki tek seçenektir.

Orta ve uzun vadeli siyasi kaygıların, ekonomik mahiyetli kısa süreli 
taktik ve ekonomik adımları söndürdüğü görülmektedir.

Küresel sermaye Türkiye’nin siyasal barometresine odaklanmış, 
spekülatörler ortamı kızıştırmış, ekonomik güvenlik ağır yara almıştır.

Elbette pes etmeyeceğiz, etmemeliyiz.

Özellikle Türk lirasının kullanım alanını, tıpkı ülke içinde yapılacak 
sözleşmelerde olduğu gibi, genişletmeli, millî paramızın namusunu 
müdafaa etmeliyiz.

Para bir ülkenin itibarı, siyasi ve ekonomik gücünün                                                                   
alametifarikasıdır.

Türk lirası Türk milletinin direnci, dirayetinin ölçüsüdür.

Hükûmet Türk lirasının güçlenmesi maksadıyla aldığı karar ve ted-
birleri daha da derinleştirmelidir.

İş ve yatırım yapan, istihdam üreten, sabah ezanıyla birlikte nafa-
kasını arayan girişimcilerimiz muhakkak desteklenmeli, bugünkü tekin 
olmayan süreçten el birliğiyle kurtulmalıyız.

İman ettik ki, ağılda oğlak doğsa ovada otu bitecektir.

Rızkı veren; faizciler, rantiyeciler, kriz çığırtkanları, para babaları, 
sermaye ağaları değil; bir tek Allah’tır.

Ama kesemizden çıkmasına, damarımızdan akmasına artık yeter 
diyoruz.

Bu kısır döngünün bitmesini yürekten istiyoruz.

Kararlı durursak, sabırlı olursak, hep birlikte bir millet, hep beraber 
bir devlet olduğumuzu unutmazsak; nasibimizi aşırmaya, ekmeğimizi 
çalmaya, helal lokmamızı gasbetmeye hiç kimse cesaret edemeyecektir.
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Bal olan yerde sinek de eksik olmayacaktır. Bu açıktır.

Bize düşen sineklerden yakınmak değil, hepsini birden kovmak, üre-
dikleri bataklıkla birlikte kurutmaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Terörizmle mücadele çok boyutlu icra edilmektedir.

Türkiye millî bekasını korumak için bütün millî güç unsurlarını se-
ferber etmektedir.

Ülke topraklarıyla birlikte sınır ötesinde süren askerî operasyonları-
mız yalnızca ve yalnızca millî güvenliğimizi sağlamaya dönüktür.

Ve kesinlikle ara verilmeden devam ettirilmelidir.

Ancak terörizmle girdiğimiz yoğun mücadelede acı verici şehadet 
haberleri de peş peşe gelmektedir.

Türk milleti varlığını ve egemenlik haklarını savunurken ağır bedel-
ler ödemektedir.

23 Kasım 2016 arşamba gününden bugüne kadar, beşi El Bab ope-
rasyonunda olmak üzere; on iki fidanımızı, on iki kahramanımızı, on iki 
ana kuzusunu şehit verdik.

Milletçe bir kez daha yandık, yeniden kavrulduk.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, mil-
letimize sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

Hâlen tedavi altında bulunan evlatlarımızın bir an evvel şifa bulma-
larını diliyorum.

Terörle mücadele Türkiye için geri dönüşü olmayan, ihmal ve dik-
katsizliğe asla gelmeyecek bir süreçtir.

Bu süreçte ya istiklal ya ölüm demekten başka seçeneğimiz yoktur.

Mücadelemiz gerekirse, Türk milletinin son ferdine kadar devam et-
melidir ve inşallah da edecektir.
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Karşımızda sadece eli ve vicdanı kanlı teröristler yoktur.

Karşımızda yalnızca terör örgütleri de yoktur.

Yedi düvel tekrar zincirlerinden boşanmış, tekrar silah ve bom-
ba başı yapmış; kiralık örgütler aracılığıyla Türkiye’ye fitne okları                                       
fırlatmaktadır.

Özgürlük şarlatanları, sömürgecilik markaları besiye çektikleri te-
röristleri üzerimize salmakta; sonra da dönüp niye karşı çıkıyorsunuz 
demektedir.

Sahte demokrasi bekçileri, sanal insan hakları savunucuları, canile-
ri silahlandırıp kışkırtarak Türkiye’ye karşı kullanmakta, arkasından da 
hak hukuk uyarısı yapacak kadar yüzsüzleşmektedir.

Terörle mücadeleyi Batıya rağmen sürdürmeliyiz.

Boyunlarında efendilerinin tasma izi bulunan teröristleri her nere-
delerse, hangi delikte saklanıyorlarsa araya araya bulup tümden imha 
etmeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir.

Bağımsızlığımızda gözü olan varsa, o gözleri çıkarmasını biliriz, kirli 
elleriyle içimizi karıştırmaya kalkan olursa, ki vardır, o elleri heyecanla 
kırarız.

Sömürgeciliğin üzerine oturmuş devletlerden, mazisi katliam, şid-
det ve vicdansızlık olan ülkelerden öğrenecek hiçbir şeyimiz yoktur.

Türkiye meşru müdafaasını yapmaktadır.

Türkiye devlet olmaktan kaynaklanan hak ve tarihsel çıkarlarını can 
pahasına savunmaktadır.

Bundan hoşlanmayan varsa, kendi meselesidir. Bizi bağlamayacak, 
bildiğimizi ve inandığımızı uygulamaktan vazgeçiremeyecektir.

Değerli Milletvekilleri,

Komşu coğrafyalar allak bullaktır.
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Irak Parlamentosu Haşdi Şabi’ye meşruiyet atfederek devlet adına 
kuvvet kullanma yetkisi vermiştir.

Bu örgüt PKK’yla ittifak hâlinde, Türkmen kenti Telafer’in kapısına 
dayanmıştır.

Sincar Dağı yeni bir Kandil olarak sivrilmektedir.

PKK, Tuzhurmatu’daki Murtaza Ali Dağı’na namertçe adını yazmıştır.

Bölge her şeye gebedir.

Ve teröristler çevremizde kol gezmektedir.

Türkiye, 24 Ağustos’tan bu tarafa, yani 98 gündür, Fırat Kalkanı Ha-
rekâtını sürdürmektedir.

Bu askerî hareket süresince 18 vatan evladımız şehit olmuştur.

Daha ne kadar şehit geleceği belli değildir.

Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için Suriye’dedir.

Terör örgütlerini kaynağında yok etmek, tehdit ve tehlikeleri oda-
ğında etkisiz hâle getirmek için olağanüstü bir çaba sarfedilmektedir 
ve biz dualarımızla Mehmetçiğin arkasındayız.

Görülüyor ki, Fırat Kalkanı Harekâtı El Bab’ta yoğunlaşmıştır.

24 Kasım’da, bir tankımız havadan hedef alınmış, dört askerîmiz şe-
hit düşmüş, dokuzu da yaralanmıştır.

Rusya, Türk askerîne ateş açan savaş uçaklarının kendilerine ait ol-
madığını açıklamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise katil uçakların Suriye rejim güçlerine ait 
olduğunu değerlendirmiştir.

22 Ekim’de El Bab’ın doğusunda kıpırdanan PYD-YPG’lileri vurma-
mız, ardından Suriye’nin hava savunma sistemlerini aktive etmesiyle 
yaptığımız operasyonlar durmuştu.
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9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 
Putin arasında Petersburg’da yapılan görüşmenin olumlu havası mola 
vermişti.

Genelkurmay Başkanı ve berberindeki heyetin Rusya ziyaretinde, 
bu ülkeyle varılan anlaşmaya binaen 12 Kasım’da terörist hedeflere 
Türk savaş uçaklarının operasyonu yeniden başlamıştı.

Hava desteği sayesinde, karadan ilerleyen TSK ve Özgür Suriye Or-
dusu unsurları El Bab’ın iki kilometre yakına kadar ulaşmışlardır.

Buradan IŞİD ateş altına alınmıştır.

El Bab’ın teröristlerden temizlenmesi için gerekli müdahale yapıl-
mış ve yapılmaya da devam etmektedir. 

Bunlar oluyorken, Esad ve PYD’de El Bab’ı ele geçirme amacındadır.

Bu maksatla Türkiye’nin önü kesilmeye çalışılmaktadır.

El Bab stratejik bir yol ağzı, kavşak noktasıdır.

Türk vatanının; Halep ve Şam’a açılan kapısıdır.

El Bab’ın kontrol ve denetim altına alınması bölgesel denklemin ye-
niden kurulması demektir.

Bu nedenle herkesin gözü Halep’e bağlı bu şehirdedir.

Türkiye’nin, Çobanbey-Cerablus hattından güneye 40-50 kilometre 
derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmasında en önemli eşik El Bab’dır.

Eğer El Bab alınırsa, hemen peşinden Arime ve Menbiç sırayı alacak, 
bilhassa PYD-YPG’ye ağır bir darbe vurulacaktır.

Bu aynı zamanda Suriye topraklarının terör örgütlerinden temizlen-
mesi anlamına gelecektir.

Elbette Suriye’nin güneyine inmek tehlikelerle doludur.

En başta TSK’nin Suriye ordusuyla sıcak teması muhtemel ve                    
mümkündür.

Bu durum ise iki ülkenin savaşma riskini ortaya çıkaracaktır.
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Suriye’nin saldırı ve provokasyonları yanan ateşe benzin                                         
dökmektedir.

Türkiye’nin asıl amacı Suriye’yle askerî rekabet ve çatışma yarat-
mak değildir, olmamalıdır.

Bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı ve riayet asıldır.

Türkiye’nin güvenliği için terör örgütleriyle mücadele edilmektedir.

Bunu herkes görmeli ve idrak etmelidir.

Hiç gereği yok iken, Suriye’yle savaşa tutuşmak önceden kestiril-
mesi imkansız olan devasa badire ve belalara yol açabilecektir.

Putin yönetimi hem nalına hem mıhına vurarak sözüm ona arada 
durmakta, uzlaştırıcı ve yatıştırıcı rol takınmaktadır.

Bu esnada İran faktörü de yabana atılmamalıdır.

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, El Bab’ın denge noktası ol-
duğu bellidir.

Esasen Şam yönetimi, El Bab’ın kullanılarak Halep’e giden yolların 
açılacağını hesaplamaktadır.

Nitekim Esad Halep’te katliam yapmaktadır.

Rusya’yla birlikte bu kentteki direnişi kırmak istemektedir.

Zorbalık ve cinayet Halep’i kavramıştır.

Son günlerde, Halep’in doğusunda düzenlenen saldırılarda 600’ü 
aşkın masum katledilmiş, 300 bin sivil ise dar bir alana sıkıştırılmıştır.

Nitekim yeni bir göç tufanı an meselesidir.

Halep’te cinayet vardır, Halep’te azap ve işkence hâkimdir.

Ve Halep’in ölüme terk edilmesi, millî haysiyetimizin sukutu, tarihî-
mize yüz çevirmek demektir.

El Bab giderse, Halep’in tehlikeye gireceğini planlayan Esad, bir 
yandan Türkiye’nin sabrını test etmektedir.
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Diğer yandan terör örgütlerine el altından destek çıkmaktadır.

Türkiye için yegâne seçenek El Bab’ın terörizmden arındırılmasıdır.

Başladığımızı bitirmekten başka yolumuz kalmamıştır.

Moskova yönetimine düşen de Esad’ı frenlemek, çılgınlıktan alıkoy-
mak, diyalog atmosferini bozmamaktadır.

24 Kasım saldırısının müsebbipleri, yani katiller her kim ya da kim-
lerse Türkiye’ye teslim edilmelidir.

Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için bu şarttır.

El Bab’ın mücavir alanlarında eller tetikte, sinirler gergindir.

Bir kıvılcım Türkiye-Suriye arasındaki gerilimi daha da şiddetlendi-
recek, silahlı bir çatışmaya dönüştürecektir.

Bu ihtimali görerek soğukkanlı olmak durumundayız.

Panik içinde hareket etmeden askerî ve diplomatik imkânları eşgü-
düm halinde kullanmalıyız.

Bunun yanında zalimlere tamam dememeli, tamah etmemeliyiz.

ABD’nin yeni seçilmiş başkanı Suriye politikasında güçlü değişikler 
yapacağını ifade etmiş, güvenli bölge tasavvuruna olumlu yaklaştığını 
açıklamıştır.

Ne var ki, Esadla bir süre daha devam edilmesinden yana olduğunu 
da saklamamıştır.

Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terörizmin belini kırmak Türkiye için altın 
fırsattır. Bu fırsatı tepmemiz akıl ve mantık işi değildir.

Güney sınırlarımız boyunca çizilmek istenen ihanet ve melanet ha-
ritalara izin verilmemeli, terör koridoru olarak düşünülen alanlar terö-
ristlere sadece mezar yapılmalıdır.

Tarih boyunca kahraman milletler, varlıklarını daima ya çilelerle, 
mihnetlerle yahut kanları ile ödeye gelmişlerdir.
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Türk milleti gazidir, kahramandır, çileye katlanır, mihnete dayanır, 
tertemiz kanını kutlu varlığının istikbali için seve seve döker; ama bi-
linsin ki, hak bildiği yoldan dönmez, geleceğini ise asla pazarlık konusu 
yapmaz.

Herkes ayağını denk alsın; aziz milletimiz yeri geldiğinde pireyi gö-
zünden, çakalı göğsünden vurmaktan korkmayacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

24 Kasım’da Avrupa Parlamentosu yozlaşmış niyetini yeniden gös-
termiş, aldığı karar tarihe kara bir leke gibi kazınmıştır.

Avrupa zihniyeti Türk ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha teyit                 
etmiştir.

15 Temmuz’da Türkiye’yi duymayan, görmeyen, darbe teşebbüsü-
ne tepki göstermeyen yanlı ve çarpık Avrupa zihniyeti, Türkiye’nin iç 
işlerine karışıp lafta yürüyen müzakerelerin dondurulması için tavsiye 
kararı almıştır.

3 Ekim 2005’te başlayan üyelik müzakereleri resmen değilse bile, 
fiilen kesintiye uğramıştır.

Avrupa Parlamentosunun sefil kararının hukuki bağlayıcılığı olma-
dığı gibi milletimiz nezdinde de hiçbir hükmü hiçbir geçerliliği yoktur.

37’ye karşı 479 oyla alınan bu sakat karar Avrupa Birliği’nin yanlı, 
kasıtlı ve samimiyetsiz tavrını yeniden dışa vurmuştur.

Avrupa Parlamentosunun üyelik müzakerelerini sonlandırma veya 
dondurma yetkisi bulunmamakla birlikte, AB Konseyi ve üye ülke yö-
netimlerine siyasi telkin niteliği vardır.

Aralık ayında toplanacak AB Konseyi, Parlamentonun bu tavsiye 
kararını görüşecek ve kesin bir karara bağlayacaktır.

Avrupa Parlamentosunda kabul edilen tasarıda, ülkemizde 15 Tem-
muz sonrası ortaya çıkan durum ve OHAL uygulaması eleştirilmiştir.

İdam cezasının yasalaşması hâlinde katılım sürecinin resmen askıya 
alınacağı vurgulanmıştır.
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Bu bir tehdit ve korkutma teşebbüsüdür.

Avrupa Parlamentosu madem idam cezasını istemiyor, bunu ilişki-
lerin sonlandırılması için bahane görüyor; o zaman yarından tezi yok, 
AKP idam cezasıyla ilgili kanun teklifini TBMM’ye taşımalıdır.

El mi yaman bey mi yaman muhataplarına gösterelim, hepsini bir-
den yıldırım vurmuşa çevirelim.

Türkiye’nin kukla devlet olmadığını, onun bunun icazet ve iznine 
tabi bulunmadığını karşımızda sıra sıra dizilmiş yaşlı kıta temsilcilerine 
ispat edelim.

Avrupa Parlamentosu OHAL’i eleştirirken hiç utanmıyor.

Merak ediyoruz, aynı dozdaki eleştiriyi Fransa’ya yapmak söz konu-
su Parlamentonun aklından geçmiş midir?

15 Temmuz’da, Ankara suikasta uğradı, çatısı altında olmaktan ifti-
har ettiğimiz Gazi Meclise kurşunlar, bombalar yağmur gibi yağdı.

Avrupa Parlamentosu ne konuşuyor, kime ne anlatmaya çalışıyor?

Allah etmesin, vatan işgal mi edilseydi?

Türkiye iç savaşa mı girseydi?

Ne yapacaktık, haçlı kafilesinin son kalıntılarına bu toprakları mı 
çiğnetecektik?

Bu ne utanmazlıktır?

Bu ne aymazlık, bu ne şuursuzluktur?

AB, 53 yıldır bizi oyalıyor.

Üstelik PKK, FETÖ, DHKP-C gibi zehirli ve nifak saçan terör örgütle-
rine zırh oluyor, itirazlarımıza rağmen onları pışpışlıyor.

AB, sudan bahanelerle elimizi tutup, Türkiye’yi hizaya sokmak için 
durum kolluyor.

Müslüman Türk olmaktan vazgeçseydik çoktan AB’ye kabulümüz 
tescillenmişti.
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Yorgan gitti kavga bitti deseydik mesele yoktu.

Terör örgütlerine vatanı peşkeş çekip teröristleri omuzlarda gezdir-
seydik övgülerden başımızı dahi kaldıramazdık.

AB müzakerelerinin ne tadı ne de tuzu kalmıştır.

Türk milleti, bizzat Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi, kendi yolunu çi-
zecek kudrettedir.

Türkiye, AB karşısındaki tutumuyla yerden göğe kadar haklıdır.

AP’nin kararı Kapıkule’den giremeyeceğine göre, şartlar olu-
şursa bizim de kapıları açıp gelen gelir, giden gider demek en doğal                                         
hakkımızdır.

Suriyeli mültecileri tehdit vasıtası kullanmak elbette çok insani ve 
adil değildir.

Ensar olmanın vakarına bu yakışmayacaktır.

Ancak insanların seyahat özgürlüğünü engellemenin de hiçbir ma-
nası olmayacaktır.

Bırakalım giden gitsin. 

Gidenler sağ biz selamet diyelim.

Türkiye, Avrupa’nın bekçisi, toplama kampı değildir.

İrademiz vardır, egemenlik haklarımız vardır, hükmû şahsiyetimiz 
vardır, bir devlet aklı, kadim ve tarihî bir tecrübemiz vardır.

İhracat ve ithalatta ana partnerimiz olan AB’yle şu anda ilişkiler 
dibe vurmuşsa, bunun sorumluluğu Türkiye’ye ait değildir.

Biz Ankara’da havai fişeklerle adaylık müzakerelerinin başlaması 
kutlanırken de temkinliydik.

Biz, AKP’nin, AB’nin peşine takıldığı dönemlerde de iktidarı uyarı-
yor, gelişmelere ihtiyatlı ve uyanık bakıyorduk.

Avrupa kaderimiz değildir.
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Bizi onurlu ve eşit bir üye olarak kabul edip hazmedeceklerse diye-
ceğimiz bir şey doğaldır ki olmayacaktır. 

İmtiyazlı ortaklık ucubesine ise karnımız toktur.

Bu kadar kaotik ve sorunlu bir ortamda, bir Alman şirketinin yanı 
sıra, Avusturya Parlamentosunun Türkiye’ye silah ambargosu kararı 
tam bir utanç vesikasıdır.

Bu ambargonun gerekçesinde diyorlar ki, Türkiye bu silahları muha-
liflerine kullanabilir.

Muhalifler kimdir?

Hitler’in ana vatanı neyi kastetmektedir?

Eğer terör örgütleri muhalif olarak görülüyorsa, Avusturya’nın 
terörizmin beşiğini sallayan ülkelerden birisi olduğu net bir şekilde                     
belgelenecektir.

Anlaşılan at sırtında Viyana’ya kadar gidişimizin sarsıntı ve karın ağ-
rısı hala atlatılabilmiş değildir.

Tüm bunlar olurken, AB’nin karşısına alternatif olarak Şanghay 
İşbirliğini Örgütünü çıkarmak, bununla dengelemek klasik ve eski bir 
taktiktir.

Biz AB’ye muhtaç olmadığımız gibi Şangay meraklısı da değiliz.

Türk’üz, Türkçüyüz, Turan’ın sevda ve hedefindeyiz.

Ne Avrupa Birliği ne Şangay İş Birliği, biz diyoruz ki sonuna kadar 
Türk birliği.

Niye tek millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan’la ayrı duralım?

Niye sınır ve duvarları aramızdan kaldırmayalım?

Nüfusu 300 milyonu aşan Türk dünyasıyla soğuyan ilişkilerimizi ne-
den canlandırmayalım? 

Irak’tan Suriye’ye, Afganistan’dan Hindistan’a, İran’dan Asya step-
leri ve Avrupa içlerine kadar her yerde Türklüğün cevher ve damarı         
vardır.
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Hareket noktamız “çift başlı selçuklu kartalı” sembolüyle ruh ve an-
lam kazanacaktır.

Bir ayağı batıda, diğeri ayağı doğuda; bir başı batıya dönük, diğeri 
doğuya çevrik çift başlı kartal ecdadımızın güç ve kudretinin simgesi, 
bizim de stratejik irademizdir.

Batıdan kopmayalım, Doğuya sırt dönmeyelim.

Millîyetçi Hareket Partisi, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve 
yeni bir dünya tesisini kendisine siyasi misyon belirlemiştir.

Bu misyonumuzun kökleri, Türk milletinin tarihî ve kültürel gerçek-
lerine dayanan ve geleceği kucaklayan bir anlayışın tezahürüdür.

İçe kapanmak yerine dışa açılmak, kültür ve medeniyet havzaları-
mıza tutunmak Türk milletinin geleceği açısından mecburiyettir.

Anadolu’nun merkez olduğu bir Türk medeniyeti huzurun adresi, 
kardeşlik ve dostluğun güvencesi, bölge ve dünya istikrarının yegâne 
seçeneğidir.

İşte bunun için Türk birliği, bundan dolayı tüm Türklerin birleşmesi 
gayemiz, muradımız ve Türkiye için tarihî bir tercihtir.

Yel üfürdü, sel götürdü demeyelim, harekete geçelim.

Unutmayalım, baş sağlam oldukça börk her zaman bulunacaktır.

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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Muhterem Arkadaşlarım, 

Değerli Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Yeni bir yılın içindeyiz. Ne var ki yine hüzünlü yine acı doluyuz.

Umut ve heyecan içinde karşıladığımız 2017’de terör bir kez daha 
zalim yüzünü gösterdi.

Türkiye asimetrik bir saldırının, barbar bir akının, vicdansız bir ope-
rasyonun odağı ve hedefindedir.

Türk milleti tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanındadır.

Her insanımız, her vatandaşımız kaygılıdır. 

Millî vicdan Türkiye’nin böyle gidemeyeceğini, gitse bile huzur ve 
güvenliğe ulaşamayacağını ittifak ve infial içinde teyit etmektedir.

Ne olmuştur da, ülkemiz ateş çemberine düşmüş veya                                                      
düşürülmüştür?

Yanlış nerede, ihmal ve iradesizliğin failleri kimlerdir?

Aziz vatana teröristler nasıl yuvalanmış, hangi kaynak ve ilişki ağla-
rından beslenmiş, arkalarına kim ya da kimleri almışlardır?
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Türkiye’den yeni bir Suriye çıkarma arayışı hızla sürerken gafletle 
geçireceğimiz bir saniyemiz bile kalmamıştır.

Kaos imalatçıları işbaşındadır.

Kargaşa ve kriz heveslileri devrededir.

Ne yazık ki huzurumuza darbe üstüne darbe vurulmaktadır.

Güvenliğimiz budanmakta, geleceğimiz buharlaşmaktadır.

Millî bekamız kirli ve karanlık ellerce boğulmaktadır.

Milletçe dayanacak hâl ve takatimiz kalmamıştır.

Sabrımız sınıra dayanmıştır.

Meclis parti grubumuzun 2017’deki bu ilk toplantısında teröriz-
min Türkiye üzerindeki amaç ve eylemleriyle birlikte, son gelişmele-
ri de kapsamına alan siyasi değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmayı                        
düşünüyorum.

Sözlerimin bu aşamasında hepinizi sevgi ve saygılarımla                                              
selamlıyorum. 

Müteessir bir ruh hâliyle sizlerin, milletimizin ve tüm insanlığın yeni 
yılını tekrar kutluyor, aradığımız, özlediğimiz ve susadığımız huzur, 
esenlik ve istikrar dolu gün ve yıllara hep birlikte ulaşmayı Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Hiç şüphesiz 2016 yılı, terörün hain saldırı ve suikastlarına kurban 
gitmiştir.

İnsanlığın defolu yüzleri, yeryüzünün en aşağılık türleri 2016’da 
ölüm ve şiddet saçmışlardır.

2016’da Türklük ve Türkiye düşmanları sivrilmiş, silah ve bombala-
rıyla her değer ve emanetimize saldırmışlardır.

Terör bir insanlık suçudur. Bunda her insaf ve merhamet sahibi in-
sanımız hemfikirdir.
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Bu suçu taammüden işleyen kiralık katiller sürüsü 2016 yılını zinda-
na çevirmişlerdir.

Teröristler kimi zaman bombalı araçlarla, kimi zaman bedenlerine 
bomba sararak, kimi zaman da uzun namlulu silahlarla masumları ve 
güvenlik görevlilerimizi katletmişlerdir.

Hedef esasen Türkiye’dir.

Hedef millî birlik ve kardeşliğimizdir.

Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler 
FETÖ’yü, IŞİD’i, PKK’yı, PYD-YPG’yi ve DHKP-C’yi infaz ve yıkım için 
görevlendirmişlerdir.

Terör örgütlerinin kökünü kurutmak önemli olduğu kadar, bunları 
destekleyen, elinden tutan, besleyip palazlandıran asıl suçlularla yüz-
leşmek, daha da ötesi hesaplaşmak mecburi hâl almıştır.

Teröristler kanalıyla Türkiye’ye verilen mesaj nedir?

İstenen, dayatılan, amaçlanan nelerdir?

Varılması planlanan yer neresidir?

Mutlaka bu soruların cevaplarını stratejik bir konsept ve millî bakış 
çerçevesinde bulmak zorundayız.

Meydan okumalarla hainler uslanmıyor, geri adım atmıyor.

Yoğun lanetleme ve kınama açıklamaları bir işe yaramıyor.

Bildik yöntemlerle, şablon politikalarla, klasikleşmiş uygulamalarla 
terör örgütleri durmuyor, durdurulamıyor.

Bu durum karşısında terörizmi döktüğü kanda boğmak, teröristleri 
tümden imha etmek için ya bir yol bulmalıyız ya da bulamıyorsak yeni 
bir yol yapmalıyız.

Türkiye hainlerin kanlı eylemlerine mahkûm değildir.

Ödediğimiz bedeller çok ağırdır.
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Karşı karşıya olduğumuz zincirleme suikast dehşet vericidir.

Bu darboğazdan çıkmalıyız.

Bu oyunu hep birlikte bozmak durumundayız.

Biliniz ki, terörizmi yok etmek dışında ikinci bir seçeneğimiz, bir baş-
ka şansımız yoktur.

 Ve bu, ancak ve ancak yeni bir Millî Mücadele ruhuyla                                                   
başarılabilecektir.

Aksi hâlde terörizm Türkiye’yi yutacaktır.

20 Temmuz 2015’ten bu tarafa kanımız akıyor, canımız yanıyor, de-
vamlı kara toprağa düşüyoruz.

Şimdi hepinizi şu kahredici ve ibretlik terör bilançosu üzerine düşün-
meye davet ediyorum:

20 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; aralarında 600 askerîmi-
zin, 382 polis ve bekçimizin, 63 korucumuzun, 35 sivil memurumu-
zun olduğu bin 80 evladımız şehit olmuş, 663 vatandaşımız hayatını                        
kaybetmiştir.

Yaklaşık 2 bin 105 askerîmiz, bin 564 polisimiz, 74 korucumuz, 4 bin 
277 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yalnızca 2016 yılında toplam şehit sayımız 839’dur.

Sorarım sizlere, bu tablo millî bir yıkım değildir de nedir?

Analar ağlamayacaktı, değil mi?

Terör bitiyor, ülkemize bahar havası geliyordu, değil mi?

Dağlardan korkusuzca kardelenler toplanacak, Murat’ın, Fırat’ın su-
ları barışa akacaktı, böyle söylenmiyor muydu?

Türkiye hangi ara bu tuzağa düştü?

Yüz yüze kaldığımız bu felaket ve musibet hangi söz ve bahanelerle 
izah edilecektir?
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Hadi izah edildi sayalım, buna inanan, buna tamam diyen bir vicdan 
sahibi, Allah için söyleyiniz, ortaya çıkacak mıdır?

İçimiz yanıyor, öfkemiz kabarıyor, nefretimiz katlanıyor.

Yine de lahavle diyoruz yine de dişimizi sıkıp metanetimizi muhafa-
zaya çalışıyoruz.

Peki nereye kadar?

Cinayetler ne zaman son bulacak?

Ülkem ve milletim ne zaman huzur ve asayişe kavuşacak?

Bir Başbakan Yardımcısı; “Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, ama 
korkmasınlar.” diyor.

Hiçbir millet evladı elbette korkmayacak hiçbir alçak da                                         
korkutamayacaktır.

Ancak gerekli tedbirleri alacak olan vatandaşlarımız mı yoksa bu 
devleti yönetenler midir?

İnsanımızın can ve mal emniyetini sağlayacak sorumlu ve görevliler 
kimlerdir?

Eğer her insanımız kendi güvenlik önlemini alacak idiyse, iktidara ne 
gerek duyulacak, yürürlükteki hukuk neye yarayacaktır?

Maksadım siyasi eleştiri dozajını artırmak değildir.

Amacımız eleştiri olsaydı siyasi sorumluları yerden yere vuracak 
pek çok konu çıkardı.

Fakat Türkiye uçurumun kenarındayken, milletimiz feryat figan 
ederken sert ve amansız siyasi tenkitler, yoğun tartışma ve polemikler 
kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

Bilakis terörizme karşı teşkil edilmesi gereken ortak cephe ve ortak 
akıl hasar alacaktır.

Bizim de buna hiç niyet ve hevesimiz yoktur.
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Millîyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve 
ben diyen yüksek bir fazilet ve fedakârlık şuuruna sahiptir.

Zehir yudumlasak da, kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz. 

Ve de hep birlikte engel olmazsak, altımızdan kayıp giden bir vatan 
olduğunu açık seçik görmeliyiz.

Nitekim maruz kaldığımız tehlikeler çok yakın, çok büyük ve çok 
ciddidir.

Hunhar saldırılar hepimize, Türk milletinin tamamına yöneliktir.

Kurşunlar, aynı zamanda MHP’li, AKP’li, CHP’li ve bir başka partili 
ayrımı da yapmamaktadır. 

Bombalar dil, din, köken ve yöre farkı gözetmeksizin patlamakta, 
patlatılmaktadır.

O hâlde karşımızda gittikçe yayılan husumet yangınını söndürmek, 
hızlanan şiddet seline hep birlikte set çekmek ertelenemez, geciktirile-
mez bir ihtiyaçtır.

Durmak akılsızlıktır, buradayız, buna sonuna kadar varız ve hazırız.

Geçmişte yedi düvele yenilmedik, Allah’ın izniyle terörizme de bo-
yun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz.

Nice kuşatmaları yardık, yine yaparız.

Nice düşmanları mağlup ettik, birçoğunu tarihe gömdük; merak 
buyurulmasın, millî birlik ruhu olduktan sonra aynısını bir kez daha                    
başarırız.

Hain ve destekçileri kudursalar da kıvransalar da can havliyle, gözü 
dönmüşçesine katliam yapsalar da bu aziz milletin surlarını aşamaya-
caklar, bu büyük devletin sırtını yere getiremeyecekler.

Türk milletinin müşterek geçmişi ve nurlu geleceği için topluca çar-
pan yürekler saldırgan ve vahşileri silindir gibi ezip geçecek güçtedir.

Türkiye’nin en büyük hazinesi olan bu millî kardeşlik ruhu, dosta ve 
düşmana diyor ve haykırıyor ki;
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Biz biriz, beraberiz.

Biz büyük bir aileyiz.

Biz Türkiye’yiz.

Kalbi Türk milleti için atan,

Gönlü vatan sevgisiyle coşan,

Ciğeri aziz şehitlerimizle yanan,

Birbiriyle kaynaşmış, kucaklaşmış, kenetlenmiş tek nefes tek yürek 
olmuş Türkiye sevdalıları her çileyi öğütüp her mihnet ve melaneti yer-
le bir edecektir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Doğrudur, Türkiye’nin varlığına kastetmek isteyen hıyanet her ta-
rafa pusu atmış, tuzak kurmuş, namluyu milletimize doğrultmuştur.

Ülkemiz bugün 1919’un şartlarına benzer bir karanlık ortama yuvar-
lana yuvarlana gerilemiştir.

Tam da 2017’yi toparlanma ve ayağa kalkma yılı olarak görüp önü-
müzdeki 365 güne ümitlerimizi bağlamışken, yeni yılın ilk anlarında İs-
tanbul’dan gelen katliam haberi hepimizi heder etmiş, katıksız kedere 
boğmuştur.

İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de yerleşik bir gece kulübüne uzun nam-
lulu silahla saldıran terörist 26’sı yabancı ülke vatandaşı, 12’si Türk va-
tandaşı olmak üzere 39 insana kıymıştır.

Bu arada 1 polisimiz de şehit düşmüştür.

Bunun yanında mezkûr katliamda 4’ü ağır olmak üzere 65 kişi de 
yaralanmıştır.

Hindistan’dan Lübnan’a, Tunus’tan İsrail’e, Irak’tan Kanada’ya ka-
dar pek çok ülkenin vatandaşı hayatını kaybetmiştir.

Reina katliamı sözün ve insanlığın bittiği noktadır.
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Terörle üstün ve destansı mücadele hâlindeyken toprağa düşen 
tüm şehitlerimize, hayatlarını kaybeden masum vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet diliyor, başımız sağolsun diyorum.

Ülkemizde misafir bulunuyorken bir katilin silahından çıkan kurşun-
larla hayatlarını kaybeden yabancı uyruklu insanların ülkelerine ve ai-
lelerine taziyelerimi bildiriyorum.

Kamuoyuna yansıyan bilgi ve bulgulara bakarsak, Reina saldırısını 
profesyonel bir katil, göstere göstere, âdeta elini kolunu sallayarak, 
herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan gerçekleştirmiştir.

Katliamın 7 dakika sürdüğü, ardından caninin kıyafetini değişti-
rip 13 dakika mutfakta saklandığı, sonra da kayıplara karıştığı iddia                            
edilmektedir.

Yabancı bir haber ajansının verdiği bilgilere göre, Reina saldırısını 
IŞİD üstlenmiştir.

Teröristin eşkâli belirlenmiş, parmak izi tespit edilmiş, bağlantı-
ları ve uyruğu hakkında bilgilere ulaşılmış olsa da, henüz kendisi ele                     
geçirilememiştir.

Bu terörist saldırının El-Bab kuşatmasıyla bağı olduğu kadar, Türki-
ye-Rusya-İran arasında Suriye’de hayata geçirilen ateşkes sürecinin ve 
yeni baştan kurulma çabası gösterilen bölgesel dengelerin payı vardır 
ve bu çok açıktır.

IŞİD, maşadır, Batının şiddet ve cinayet aparatıdır.

Türkiye’yi de içine alan Orta Doğu’daki emperyalist pis kurgunun 
tetikçilerinden birisi PKK-PYD ise diğerleri kesinlikle FETÖ ve IŞİD’dir.

1 Ocak 2017 Reina katliamı, aslında 15 Temmuz FETÖ darbe kalkış-
masının artçı sarsıntısıdır ve bunlar birbirine eklemlidir.

Rakka-Kandil-Kobani ve Pensilvanya arasında çoktan kurulmuş ve 
düğümü uzun süre önce atılmış terörizm iş birliğine kimlerin müşahit-
lik ve mimarlık yaptığı gizlenemeyecek kadar nettir.

Türkiye’nin başına eş zamanlı musallat olan terör örgütlerinin göv-
deleri aynı, yalnızca dalları farklıdır.
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YPG’ye silah dağıtan ABD’nin, Kandil’e zırh olması, FETÖ’ye mevzi 
açması, IŞİD’i el altından kışkırtması hiçbir uyanık ve diri şuura sahibi 
insanımızın gözünden kaçmayacaktır.

Çıbanının başı okyanus ötesidir.

El Bab’ta verdiğimiz kayıpların müsebbipleriyle ülkemizde patlayan 
bombaların ve sıkılan kurşunların tembihleyicileri aynı adrestedir.

Türkiye’nin haklı ve meşru davasından dönmesini bekleyenler bo-
şuna zaman kaybetmektedir.

Teröristler nerede ise, nerelerden üreyip saldırıya geçiyorlarsa ora-
larda imha etmek artık devlet ve millet vakarının tarihî icabıdır.

Millîyetçi Hareket Partisi sonuna kadar devletinin, sınır içinde ve 
sınır ötesinde kahramanca mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hem destekçisi hem de duacısıdır.

Türkiye’nin önüne hendek kazan, duvar diken, elini kolunu tutan, 
bununla kalmayıp teröristleri azdıran muhasım güçlere 79 milyon şa-
marı indirecektir.

Şayet anıda bir olup, atide bir kalacaksak, terörle mücadelede de 
kesinlikle bir ve beraber olmalıyız ve inşallah da olacağız.

Ne var ki 4 parçalı Birleşik Büyük Kürdistan kurma çabaları küresel 
güçlerin şiddeti kızıştırıp vahşeti tırmandırmasıyla yavaş da olsa de-
vam etmektedir.

Buna karşılık Türkiye’nin Rusya ile iş birliği içinde Suriye’de ön al-
ması, ilan edilen ateşkesin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ka-
bulü değerli bir sonuçtur.

Halep başta olmak üzere, kaosun derin izlerini taşıyan yerleşim yer-
lerine acilen, güvenli ve engelsiz insani yardım ulaştırılma iradesi mü-
him bir gelişmedir.

 Ocak ayının sonunda rejim ve muhalifler arasında Astana’da yapıl-
ması gündemde olan müzakerelerin de bölgesel istikrar için ümit verici 
olduğu açıktır.
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Bu aşamada terör örgütleri durmayacak, provokasyonlarını sürdü-
receklerdir. Buna hazırlıklı olmak zorunluluğu vardır.

Kaldı ki gelişmeler de buna işaret etmektedir.

Ortaköy’e kadar gelen teröristin, kapalı devre çalışan, neye hizmet 
ettiği az çok belirgin olan yabancı istihbarat örgütlerinden bağımsız ol-
duğunu söylemek beyhude bir değerlendirmedir.

Türkiye’nin Suriye topraklarında, terörün kaynağında millî beka ve 
güvenliği için yaptığı mücadeleye, İstanbul’da âdeta cevap verilmiştir.

Bu kanlı eylem aziz milletimize adi ve hayâsız bir meydan okumadır.

Biz bunu görüyor ve taraflarına diyoruz ki; ne yaparsanız yapınız, 
Türkiye namerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir.

Temeli bin bir fedakârlıkla kazılmış, harcı şehit ve şühedanın kanıyla 
karılmış Türkiye Cumhuriyeti hain ve teröristleri eğer inlerindeyse bu-
lup yok edecek, eğer meydandalar ise gazap olup başlarına yağacaktır.

Katiller için kaçış yoktur, kurtuluş yolları bitmiştir.

Değerli Arkadaşlarım,

İstanbul’un göbeğinde, en işlek ve canlı semtinde, elinde kaleşni-
kofla gelip meşhur bir eğlence mekânını basarak kana bulayan cani ve 
eylemi hakkında kafalarda oldukça fazla soru işareti belirmiştir.

Benzeri saldırılara mesela 13 Kasım 2015’te Fransa’da, mesela 12 
Haziran 2016’da ABD’de, mesela 19 Aralık 2016’da Almanya’da rast-
lanması bir şeyi değiştirmeyecek, ihmallere kılıf olamayacaktır.

Öncelikle muhtemel bir terörist saldırının hiç mi istihbaratı                        
alınmamıştır?

Eğer alınmışsa, aksaklık nerededir?

Teröristin bir taksiyle Ortaköy’e geldiği söylenmektedir.

Peşinden Reina’ya girip dakikalarca ateş açtığı ortadadır.
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Bu süre zarfında anılan mekanın onlarca güvenlik görevlisi nereye 
gitmiştir?

7 dakika boyunca ölüm yağdıran teröriste güvenlikten sorumlu bir 
Allah’ın kulu neden müdahale etmemiş, edememiştir?

Herkesin gözü önünde terörist nasıl kaçabilmiştir?

Ortaköy yanarken, yol ağızları, kavşak noktalar, karadan veya 
denizden giriş ve çıkışlar tutulmuşken, bu terörist nasıl ortadan                                
kaybolabilmiştir?

Polis kontrol noktaları boşuna mı kurulmuştur?

Bu saldırının hâlâ aranan tek bir katil tarafından planlanıp icra edil-
diğine kanmak evvela aklın inkârıdır.

O halde iş birlikçiler, yardım ve yataklık yapanlar hakkında bir ipucu 
bulunmuş mudur?

Büyükşehirlerimizde, İstanbul gibi dünyanın en büyük Türk kentin-
de, böylesi terör saldırılarının yapılabilmesi oldukça düşündürücüdür.

Silahlı ve bombalı alçaklar hedeflerine kilitlenip keşif anından saldı-
rı pozisyonuna geçesiye kadar serbestçe dolaşırken güvenlik ve istihba-
rat kurumları neyle uğraşmaktadır?

Durakta ölüm vardır.

Stadyumda ölüm vardır.

Garda ölüm vardır.

Havalimanında ölüm vardır.

Yollarda, dağlarda, sınırlarda ölüm kol gezmektedir.

Sokakta, caddede, şehir meydanlarında saldırı ve suikast had                    
safhadadır.

Bu durum karşısında ne yapalım, kaderimizmiş deyip olan biten her 
şeyi sineye mi çekelim?

Bilahare her seferinde terörü kınıyoruz.
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Tekrar tekrar acı ve matemden bahsediyoruz.

Bunları yapalım yapmasına da terörün ve teröristlerin saçtığı nifak 
tohumlarının, açtığı dipsiz kuyuların ulaştığı boyutu da görelim, uya-
nıp, irkilip kendimize gelelim.

Yeter artık, asıl irade ve gerçek kudret Türk milletinindir diyelim.

İhanete ortak olan, ihaneti özendirip toplumsal birlik ve dirliğimize 
zincir vurmak isteyen soysuzlara hak ettiği cezaları korkusuzca verelim.

Sürekli ağlamakla, sürekli yakarıp şikâyet etmekle nereye gidece-
ğimizi sanıyoruz?

Daha kötüsü, toplumsal hassasiyetlerle oynanmakta, maneviyat sö-
mürüsü tırmanmakta, etnik ve mezhep ayrımcılığı kamçılanmaktadır.

Bir yanda yılbaşı kutlayanlar, diğer yanda Mekke’nin fethini ananlar 
iki kampa bölünmüştür.

Yılbaşı eğlence ve kutlamalarını küfür olarak görenlerle, bunun tam 
aksini düşünenler arasında oluşan derin yarık giderek büyümektedir.

Bacadan girdiği söylenen Noel Baba figürüne karşı, damardan gi-
ren tahammülsüzlük okları, hoşgörüsüzlük şırıngaları bizi birbirimizden     
koparmaktadır.

Ayrışmanın çarkına nasıl kapılırız? 

Birbirimizin hayat tarzına çatık kaşla bakmak, kin beslemek, saldır-
mak ve de insani tercihlere saygısızlık yapmak olur ve kabul edilir şey 
değildir.

Ayrıntıdaki farklılıklarımız bizi, gerginlik ve kutuplaşma noktalarına 
taşımamalıdır.

Yeni yıl kutlamalarının karşısına Mekke’nin fethini çıkarmak veya 
tam tersine heves etmek, affı ve telafisi mümkün olmayan art niyetli-
lik, su katılmamış bir cehalet numunesidir.

Üzerimizde tahakküm kurmak isteyenlere, aramızı bozmak, fitne çı-
karmayı arzulayanlara da asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.
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Reina katliamının öncesi ve sonrasında, sosyal medyadan yapılan 
bazı yorum ve açıklamaların düşmanlıkları bileyip teröristleri teşvik et-
mesi alarm verici düzeydedir ve suçtur.

Klavyenin ardına saklanan insan müsveddelerinin burada saymak 
ve söylemekle bitiremeyeceğim dehşet verici mesajları, biliniz ki, bu 
aziz milletin hiçbir değeriyle bağdaşmayacaktır.

İnsanların yılbaşı gecesi katledilmelerine “Oh olsun!” demek bir 
defa İslam’la uzaktan yakından alakası olmadığı gibi kelimenin tam 
manasıyla alçaklıktır.

İnanan-inanmayan, laik-antilaik, Alevi-Sünni kutuplaşmasına hiz-
met eden kim varsa Türk milletinin potansiyel ve her an açığa çıkması 
muhtemel azılı hasmıdır.

IŞİD’in bir hedefi, Ortaköy’ü kana bulayan canavarın kulağına fısıl-
danan amaçlardan birisi de bu değil midir?

Kaldı ki FETÖ yıllarca bunu yapmak istememiş midir?

Reina’dan yeni bir mezhep düşmanlığı çıkarma ve insanlarımızın 
hayat tercihleri itibarıyla bölme çabaları terörizmin ve yanında yöre-
sinde buruşmuş yüzlerini gizleyen şarlatan efendilerinin bitmeyen bir 
oyunudur.

Bu oyunu Müslüman Türk milleti gene bozacak, oyuncuları da rezil 
rüsva edecektir.

Ecdadımızın hoşgörü ve adaletli yönetimiyle müşerref olmuş asır-
larda huzur ve sükûnet, saygı ve anlayış zirvedeydi.

Tarih şahittir ki, zulme uğrayan, dost arayan insanların en emin sı-
ğınağı, yüzyıllar boyunca milletimizin konuksever ve şefkat dolu yüreği 
olmuştur.

Bakınız merhum hünkârımız II.Mahmut 1830’lu yıllarda ne diyordu:

“Ben tebaamın Müslüman’ını camide, Hristiyan’ını kilisede, Mu-
sevi’sini havrada fark ederim. Aralarında başka türlü bir fark yoktur. 
Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim kavidir ve hepsi hakiki ev-
ladımdır.”
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Biz bu emsalsiz zihniyet ve kavrayışı hayranlıkla, hürmetle ve has-
retle yâd ediyoruz.

Türk-İslam medeniyetinin böylesi bir parlak ve gıpta edilen olgun-
luğa tekrar yükseleceğine, medeniyet konusunda ispat ettiği rüştünü 
yeni baştan göstereceğine inanıyoruz.

Değerli Arkadaşlarım,

Karmaşık slogan ve yaldızlı sözlerle takdim edildiğinin aksine, insan-
dan uzak bir değerler sisteminin dayatıldığı; hak, adalet, paylaşma ve 
barışın çok uzakta olduğu bir çağdayız.

Yüzyıllardır süren milletler mücadelesi, bugün yeni bir perspektif ile 
ve tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. 

Günümüz dünyasında geleceği belirlemek, haritaları yeniden çiz-
mek için kanlı rekabete giren güçler aynı zamanda küresel egemen 
güçlerdir.

Özellikle, yakın çevremizde yaşanan yoğun çatışmalar, suikastlar, 
sabotajlar, komşumuz Irak ve Suriye’deki devasa buhranlar yalnızca bu 
bölgeyi değil tüm dünyayı dalga dalga etkileyecek ölçüdedir.

Bu kapsamda daha da acıklı yankı ve yansımalar önümüzdedir. 

Bunu engellemenin yegane yolu İslam ülkelerinin kendi gelecek 
ve kaderlerine sahip çıkacak dirayet ve basireti gösterebilmelerinden     
geçmektedir.

Türkiye’de buna destek ve yardımla mükelleftir.

Komşularımız huzura ulaşmadan, bizim rahat ve güvende olmamız 
imkânsızdır.

Demokrasi ve güvenlik dengesini kurarak millî varlık ve geleceğimizi 
güvenceye almak çok boyutlu millî ve dürüst bir siyasi ve diplomatik 
mücadeleyle mümkündür.

Kalkınma ve modernleşme sürecini yakalayamayan İslam dünyası, 
üretmekten çok tüketen, kaynaklarını israf eden, küresel menfaatlere 
hizmet eden anlayışı ile 2017’de de ümitvar görünmemektedir.



67

Üzülerek belirtmeliyim ki, gelişme yolunda alınan mesafeye rağ-
men Türk dünyası ve Müslüman toplumlar, ellerindeki büyük kaynak-
ların ve sahip oldukları beşerî potansiyelin çok altındadır.

Dağınık, uyumsuz, hareketsiz, kontrolsüz ve içe kâpanık bir görüntü 
veren İslam toplumları küresel güçlerin oyuncağı haline gelmişlerdir.

İşin daha da kötü yanı, terörizm İslam dünyasını baştan ayağa kav-
ramakta ve kanatmaktadır. 

Küresel bir barışın, hakkaniyetin, adaletin ve paylaşımın hâkim ol-
masını dilediğimiz gelecek yıllarda, gerçekçi yaklaşımla baktığımızda, 
bu coğrafyaya liderlik yapabilecek, örnek ve model olabilecek yegâne 
ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğu görülecektir.

Bu da öncelikle güçlü, saldırıları defetmiş, kuşatmayı yarmış, millî 
birlik ve bin yıllık kardeşliğini sağlama almış bir ülke ve yönetim yapı-
sıyla temellenecektir.

Takdir edersiniz ki, her yükseliş, elbette ki egemen gücün lehine, 
mahkûm milletin aleyhine gerçekleşmektedir.

Ancak, bu asimetrik etki aslında millîyetçiliğin zirveye çıkışının da 
bir dayanağıdır.

Bu itibarla küresel aktörler açısından, ülkelerdeki yükselen millîyet-
çiliğin kırılması; dil, din veya mezhep farklılıklarının derinleştirilmesi ve 
bunların üzerinden federal devletler oluşturulması hedeflenmektedir.

2017’de de bu sinsi ve ahlaksız faaliyet durmayacaktır.

Aslında egemen güçler kendi yayılmacı emelleri için millîyetçi pers-
pektifle hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için millîyetçiliği 
bastırmaya çalışmak gibi bir ikilem de yaşamaktadırlar.

Ancak maksadı ne olursa olsun, küresel dayatma ve emperyalist 
baskıların önündeki en önemli engel millî devlet yapısı ve bu yapının 
temel taşı olan millîyetçiliktir. 

Başka bir deyişle, bir milletin yükselişinin dayanağı, millîyetçi dü-
şünceler, millî kimliğin gücü, millî devletin sağlamlığıdır.
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Küresel gelişmelerin bir figüranı değil başaktörü olmayı hedefleyen 
millîyetçi projeler, yalnızca Türkiye’yi değil soydaşlarımızı ve müşterek 
kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir an-
layışı temsil etmektedir.

Buradan çıkarılması gereken sonuç çoğulcu, çok kutuplu, dengeli 
yeni bir dünya sistemine duyulan ihtiyacın giderek artmakta olduğudur. 

Bugün bütün insanlık, çevre sorunundan enerji sorununa, bulaşıcı 
hastalıklardan adalet sorunlarına, terörden etnik çatışmalara kadar 
karşı karşıya bulunduğu tehlikelerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır.

Dünyayı daha yaşanır bir yer hâline getirebilmek, Afrika’dan Ame-
rika’ya, Asya’dan Avrupa’ya kadar yerkürenin her köşesinde yaşayan 
bütün insanlık için ortak bir amaç hâline gelmelidir.

Bu anlayış, bir yönüyle Türk millîyetçilerine düşen tarihî bir görev ve 
sorumluluğa da işaret etmektedir.

Aynı zamanda cihan devleti kurmuş olan atalarımızdan kalan yöne-
tim mirasının da bir gereğidir.

İnsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönüllü paylaşımı ve 
iş birliğini amaçlayan, küresel kaynakları hakkaniyetle insanlığın istifa-
desine sunan yeni bir aydınlanma sürecinin Türk milletinden başlaması 
millîyetçilerin Türkiye merkezli fikirlerinin temelini oluşturmaktadır.

Yaklaşan ağır tehlikeler karşısında artık vakit kaybına tahammül 
kalmamıştır.

Hiçbir ayrım yapmadan, “bayrak”, “vatan” ve “millet” ortak payda-
sında buluşmanın zamanı gelmiştir.

Göğsünü gere gere ülkem, milletim, vatanım haykırışlarıyla yanıp 
kavrulan herkesle beraberlik şarttır, tarihî önemdedir.

Beraberce mutlu günlere doğru katedeceğimiz daha nice yıllar var-
dır ve olmalıdır.

Bütün samimiyetimizle ve muhabbetle ortak paydamıza saygı gös-
teren herkese elimizi uzatıyoruz.
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Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin müm-
kün olmadığını buradan ilan ediyoruz.

Millîyetçi Hareket Partisi ve Türk millîyetçileri, Türkiye’nin millî bir-
liğini ve kardeşlik hukukunu korumaya ant içmiştir.

Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmamıştır.

İcazetle kurulmamıştır.

Sömürgeciler tarafından ikram edilmemiştir.

Türk devleti, Türk vatanı ve millî kimlik şehit kanlarıyla kazanılmıştır.

Ve hatırdan çıkarılmamalıdır ki, tarihîn hiçbir döneminde, Türk mil-
letine yapılan ihanet karşılıksız ve cezasız bırakılmamıştır.

Biz, doğulusunu da batılısını da Alevisini de Sunnisini de kucaklaya-
cak büyük sevgilerle dolu bir davanın mensuplarıyız.

Bu topraklara vatanım diyen,

Bu insanlara milletim diyen,

Bu bayrak benim,

Bu ülke benim diyen herkesle uzlaşır, gönlümüzü açarız

Ayrılıkta hayır yoktur. Gün birleşme günüdür.

Birleşmenin adresi ise büyük Türk milletidir. 

Uzlaşma ve huzurun merkezi de Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.

Bize yol gösteren geçmişin acı hatıraları değil, geleceğin aydınlığıdır.

Çağrım tüm siyaset kurumuna ve hükûmetedir:

Beklemeksizin bir olalım, diri olalım, iri olalım.

Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa edelim.

Huzur dolu, refah içindeki geleceğe birlikte ulaşalım.

Terörizmi millî mutabakat içinde imha edelim.

Ya onurlu ve huzurlu bağımsız bir millet olarak yaşayacağız,
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Ya da küresel oyunlara boyun eğerek bölünme ve parçalanma tuza-
ğına düşeceğiz.

Türkiye, Türk milletinin ebedi vatanı olarak hep var olacaktır.

Şerefli Türk bayrağı bu vatan üzerinde hain ellerin uzanamayacağı 
yükseklerde ilelebet dalgalanacaktır.

Türkiye’nin birliği, refahı, mutluluğu ve geleceğinin yegâne teminatı 
ay yıldızlı al bayrak altında birleşmekten geçmektedir.

Bir milletin şerefi ve haysiyeti, ortak değerler üzerinde yükselen 
millî birliği ve kardeşliğidir.

Millî birliğimiz yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, bunun geriye 
dönüşü mümkün değildir.

İnancım odur ki, Türk milleti yapay ayrımlara, beyhude çabalara fır-
sat vermeyerek, beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir.

Bunu başarmak; tarihe, ecdadımıza, aziz milletimize ve gelecek ne-
sillere borcumuzdur. Bu borcun ödeneceği gün gelmiştir.

Türkiye’yi onurlu bir geleceğe taşıyacak çelikten bir irade teş-
kil edilirse, bizi hiç kimse tutamayacak, önümüze hiç kimse geçe-
meyecek, kriz, kaos ve darbe çığırtkanları inanıyorum ki kadavraya                                           
dönüşeceklerdir.

Gelin Türkiye’yi bölgenin ve kürenin parlayan yıldızı yapalım.

Gelin ihanetin belini müştereken kıralım.

Gelin “Ne mutlu Türküm diyene!” sözüne ebediyetin mührünü vu-
ralım, hep birlikte saldırı ve düşmanlıklara karşı etten, imandan, inanç-
tan, ülküden aşılmaz, yıkılmaz, dağılmaz bir duvar çekelim.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken muhterem heyetinizi bir kez 
daha selamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, Cenabıallah’a 
emanet ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarıma Meclis çalışmalarında üstün ba-
şarılar diliyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Muhterem Misafirler,

Yazılı ve Görsel Medyamızın Kıymetli Temsilcileri,

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum, en iyi dileklerimi             
sunuyorum.

Hatırlarsanız en son 3 Ocak 2017 tarihînde gerçekleştirdiğimiz grup 
toplantımızda bir araya gelmiştik.

Müteakiben Meclis Genel Kurulunda 18 maddelik Anayasa değişik-
liğiyle ilgili kanun teklifinin ilk tur görüşmelerine 9 Ocak 2017’den iti-
baren başlamış, 15 Ocak 2017’de tamamlamıştık.

Söz konusu Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunu da 18 Ocak 
2017’den 21 Ocak 2017’ye kadar süren çalışmalarla sonuçlandırmıştık.

Bu itibarla Meclis parti grup toplantılarımıza ara vermiştik.

Ayrıca TBMM 22 Ocak 2017’den bugüne kadar da tatil kararı             
almıştı.

Çok şükür anılan tatilin bitimiyle yeniden buluşmanın, yeniden ka-
vuşmanın kıvancını yaşıyoruz.

Millîyetçi Hareket Partisi her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağ-
men milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir.
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Ne var ki çıkarcılar yeniden işbaşındadır.

İlkesizler bir kez daha devrededir. 

İradesizler azgınca faaliyettedir.

Milletten korkanlar, kaçanlar ve karanlık emeller hiç olmadığı kadar 
faaldir.

Millî iradeden umudunu kesmiş odaklar, siyaseti kavga ve kutuplaş-
maya tahvil etmek isteyen oluşumlar nifak kuyruğundadır.

Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da olmadı her türlü yalan ve 
dedikoduyu tedavüle soksalar da Türk milletinin egemenlik haklarına 
asla ambargo koyamayacaklardır.

Millet son karar merciidir.

Millet hükmün sahibi, bağlayıcı söz ve iradenin ta kendisidir.

Millîyetçi Hareket, lobilerin, kulislerin, insanımıza tepeden bakan, 
değerlerimize ters yaklaşan zümre ve kaymak tabakaların partisi değil, 
Türklüğün kalpgahı, Müslüman Türk milletinin yürek atışıdır.

Bizim yönümüz Hakk’a, yüzümüz halka dönüktür.

Sözümüz millet, sevdamız devlet, sancağımız vatandır.

Devletiebet müddet, milletiebet müddet dünden bugüne vaz-
geçmediğimiz, bundan sonra da vazgeçmeyeceğimiz kavlimiz ve                                 
kararlılığımızdır.

Türk-İslam ruhundan doğduk, bu ruh var oldukça hilalimizin ışığı, 
millîyetçi-Ülkücü ömürlerin ümit güneşi sönmeyecektir.

Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan, içimize kötümserlik aşı-
lamaya çabalayan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır ve                                      
bilinmektedir.

Bu nedenle 48 yıldır şeytan taşladık, 48 yıldır ihanet ve melaneti 
kovaladık.

Bazen içimizden devşirilenler bazen dışımızdan derlenenler bu kut-
lu çatıyı dağıtıp devirmek için tüm güç ve imkânlarıyla uğraştılar.
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İş birlikçiler hiç durmadı, hazımsızlar hiç yorulmadı, Türk’e kefen 
biçen kokuşmuşlar hiç teklemedi, hiç de sendelemedi.

Devamlı kör bir arayış içinde oldular.

Sürekli kirli bir fırsat kolladılar.

Aralıksız, fasılasız MHP düşmanlığını diri tuttular.

Ama unuttukları, görmezden geldikleri veya göremedikleri bir ger-
çek vardı ki, o da şudur:

Millîyetçi Hareket Partisi Türk tarihînin canlı, coşkulu ve cesaret 
dolu bir simgesidir.

Üç hilal Türk-İslam medeniyetinin inmeyecek yadigârıdır.

Millîyetçi-Ülkücü Hareket şehit ocağı, gazi yuvasıdır.

Kuyulardan parlayıp çıkan Yusuf’un mirasçılarına, balığın karnını ya-
rıp sabrın mükâfatını bulan Yunus’un sevdalılarına, Efendimizin tebli-
ğiyle müşerref olan iman ve ihlas ehlilerine, sorarım sizlere, kast etmek 
kimin harcı, kimin haddidir?

Tarih milletini arayan ülkülerle, ülkülerini kaybetmiş milletler için 
nice acımasız ve talihsiz olaylara sahne olmuştur.

Yine tarih devletinden olmuş milletlerle, milleti parçalanmış, ufa-
lanmış, hatta zaman içinde silinip gitmiş birçok devlete de şahitlik                
etmiştir.

Hamdolsun Türk milletinin ülküleri öteden beri, tarihîn başlangıcın-
dan itibaren kurduğu devletlere feyiz ve ilham vermiştir.

Biz bu yüksek ülküleri kendimize rehber yaptık.

Ülkülerimizle devletin ve milletin varlığına baş koyduk, gerektiği 
yerde de baş verdik. Fakat kesinlikle baş eğmedik, zalimlere başüstüne 
demedik.

Ötüken’de 1297 yıldır dimdik ayakta duran Türk’ün yazı-
lı  şeref abideleri bizlere her zaman vazife yüklemiş, ecdadın vakarını                                 
hatırlatmıştır.
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Bu muhteşem abidelerin bizzat mimar ve müellifi Türk milletidir, bu 
zamandaki temsilcileri de Millîyetçi-Ülkücü Harekettir.

Genel Merkezimizin önünde tüm haşmet ve hatırasıyla duran üç 
abideden yükselen muazzam çağrılar bizim beka ve birliğimizin ana 
fikri, ana yörüngesi, ana çatısıdır.

“Ey Türk titre ve kendine dön!” seslenişini duymak istemeyen ku-
laklar, görmek istemeyen gözler, tarih ötesinden gelen bu kutlu sesle, 
inanıyorum ki uyanacak, kendine gelecektir.

Millîyetçi Hareket Partisi hürmet ve hayranlıkla andığımız ecdadı-
mızın buyruklarına sonuna kadar bağlı ve sadıktır.

Aksini iddia edenler Türk milletinin karşısında mevzilenmiş çıban-
başları, Türk tarihîne hıyanet ve haysiyetsizlikle isimlerini kazımış rezil-
lerin bugünkü elebaşlarıdır.

Siyasetimizin ilkeleri 48 yıldır değişmemiştir.

Fikriyatımızın kaynağı 48 yıldır dönüşmemiştir.

Ülkülerimizin omurgası 48 yıldır darbe yememiştir.

Bize dava hatırlatması yapıp geçmişimizden koptuğumuzu utan-
madan söyleyenler, en başta kendilerinin nerede ve kimlerle yan yana 
durduğunu, ahlak ve cesaretleri varsa itiraf etmelidirler.

Eğer itiraf edemiyorlarsa, edecek kadar da yüzleri yoksa, o zaman 
ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikâ-
yet etmeyeceklerdir.

Merhum Başbuğ’umuz demişti ki, “Emanet olunan davayı kucak-
ladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan       
yürüyorum.”

Aynısını biz de yapıyoruz, yapmaya da inançla devam edeceğiz.

Tozumuzda oynayanlar, bizlere yetişip önümüze kesmek isteyenler 
her zaman olduğu gibi kaybedip mahcubiyet içinde kıvranmaya şimdi-
den mahkumdur.
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Arkasına bakanın önünü göremeyeceği Türk hakanlarından bizlere 
kadar ulaşmış bir öğüttür.

Maksat ve muradımız açıktır.

Doğru zamanda uygulayacağımız yanlış bir siyasetin bizleri ve bize 
umut bağlamış milletimizi felakete götüreceğini biliyoruz.

Yanlış zamanda uygulayacağımız doğru siyasetin de bize ve bize 
inananlara zarar vereceğinin farkındayız.

Çarenin tükenmediği ve ışığın tamamen kaybolmadığı hiçbir or-
tamda “ya hep ya hiç” diyerek yol alamayız.

Bizim siyaseten ilerleyişimizin yol haritasında sabır, akıl, şuur, den-
ge, ihtiyat, meşruiyet, demokratik ve millî ahlak yer almaktadır.

Türk millîyetçiliği, taşınması çok ağır bir sorumluluk ve çok şerefli 
bir hüviyettir. 

Millîyetçiliğe asıl anlamını veren, ideal ile gerçeğin, imkân ile müm-
künün, olmuş ile olanın, akıl ile inancın makulde buluşturulmasıdır.

Maziden atiye devam eden uzun ve kutlu yolculuğun son 48 yılı-
na mühür vurmuş Türk millîyetçilerinin ve Millîyetçi Hareket Partisinin 
öncelikli gayesi kahramanların nesilden nesile taşıdığı millî bekanın de-
vamını sağlamaktır.

Bu hedef mukaddes bir emanetin muhafazası, her neslin diğerine 
devretmek zorunda olduğu baki bir mukadderatın bayraklaştırılmasıdır.

Beka, yani payidarlık, ebedî kalıcılık bize atalarımızdan intikal etmiş 
misak ve mirastır.

Ve bunun korunması, kollanması, gelecek kuşaklara sağ salim devri 
her türlü siyasi ve ideolojik aidiyetin, dünyevi ve başka heveslerin üs-
tünde bir konudur.

Şayet bekamızda bir kayıp olursa, millî birlik ve varlığımızda bir kırıl-
ma ve kopma görülürse, biliniz ki, yüzyıllar geçse de beşerî ve kültürel 
hazine olan milletimizi tekrar ayağa kaldırmak, millî bekayı yeni baştan 
tesis etmek mümkün olmayacaktır.
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Bunun devasa faturası ise kaybolmuş devlet, mahvolmuş vatan, 
dağılmış millet, işgale uğramış millî namustur.

Uyarılarımızın nedeni budur.

Israrla üzerinde titreyip paylaştığımız kaygılarımızın merkezinde bu 
tehlikeler vardır.

Özellikle Anayasa değişikliği kapsamındaki değerlendirme ve ter-
cihlerimizde ve evet kararımızın ağırlık merkezinde yoğunlaşan, sıkla-
şan, hatta kuşatmayı şiddetlendiren yakın tehditler bütünüyle hâkim 
ve belirleyicidir.

Millîyetçi Hareket Partisi meselelere zamanlarüstü bir düşünce ve 
kavrayış derinliğiyle yaklaşmaktadır.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben felsefemizin özü de 
budur.

Başkaları gibi sorumsuz davranamayız.

Başkaları gibi günü birlik yaşayamayız.

Tarihîn yanlış yerinde durmaz, duramayız.

İstismara bel bağlayamaz, aldatma ve kandırmaya heves edemeyiz.

Akıntının karşısında kürek çekmek yerine, yön ve istikamet verme-
nin akıllıca olduğuna inanır, bunu yaparız.

Çünkü biz Millîyetçi Hareket Partisiyiz.

Çünkü biz nereden gelip nereye gitmek istediğini bilen, bunu özüm-
seyen ve hatta damarlarına kadar hisseden Türk-İslam ülküsünün çe-
likten bileği tunç yürekli Türkleriz.

Yarın ve daha sonraki gün, yani 8-9 Şubat’ta idrak edeceğimiz par-
timizin 48. kuruluş yıl dönümünde elbette yaşanmışlıkları, hepimizi 
duygulandıran hatıralarımızı iftiharla anacağız.

Bunu yaparken diyeceğiz ki, bizim kimseye diyet borcumuz yoktur.

Bizden akçeli veya değil alacaklı olan da yoktur.
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Pazarlık, arka kapı siyaseti, alver anlaşması, siyasi menfaat beklen-
tisi bize yabancı ve uzaktır.

Tersini iddia edenler ahlaksızlığın sembolü, yalan ve riyanın                             
çukurudur.

Ardımızda ecdadımızın hayır duası, yanımızda milletimizin alice-
nap desteği, gönlümüzde şehitlerimizin mübarek hatırası, gözümüzde 
Türklüğün gür meşalesi, üzerimizde yüce Allah’ın himayesi vardır, in-
şallah da ilelebet var olacaktır.

Bu hareket dualıdır ve bu büyük dava hainlere sur çekmiş, fitneci-
lere dur demiş ve bizlere de şuur vererek geleceğin yüksek ülkülerini 
nurlandırmıştır.

Millîyetçi Hareket Partisinin millî ve demokratik mücadelesinden 
ürken, çekinen, âdeta öcü gibi görenler, bundan böyle de huzur ve ra-
hat yüzü göremeyeceklerdir.

Zira tarih boyunca fikrimiz vardı, şimdi fiziken ve vicdanen varız, fit-
nekolikler bilsinler ki, her zaman da var olacağız.

Bunu örselemeye, öğütmeye hiçbir fâni ve ihanet fedaisinin gücü 
yetmeyecektir.

Unutmayınız ki,

Bu kadar haklı olan, 

Bu kadar haklı çıkan,

Ancak, bu kadar da hakkı yenmiş bir dava olmamıştır.

İşte biz, bu hakkın sonuna kadar peşindeyiz.

Türk millîyetçileri mağdur olmuştur, sıkıntıya düşmüştür. Ama hiç-
bir zaman mağlûp olmamışlardır. 

Allah’ın izniyle bundan sonra da olmayacağız, pes ettiğimizi, teslim 
olduğumuzu en azından dünya dönerken hiç kimse göremeyecektir.
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Partimizin kuruluşunun 48.yılı vesilesiyle, Türklüğü yaşatmak uğ-
runa hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı; bugün bölücülükle 
mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi ve gazi-
lerimizi rahmet ve minnet duygularımla yâd ediyorum. 

Bir ülkü etrafında toplanmak için bizlere liderlik etmiş, yol göster-
miş, bizleri yetiştirmiş olan, ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış Baş-
buğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, aziz şehitlerimize, ebediyete intikal 
etmiş bütün dava arkadaşlarımıza Cenabıallah’tan rahmet diliyorum.

Değerli Milletvekilleri, 

TBMM’de kabul edilen on sekiz maddelik Anayasa değişiklik teklifi 
2 Şubat’ta Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmuştur.

Ve beklenen onayın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte re-
ferandum günü de belli olacaktır.

Türk milleti sandıkta kararını verecektir.

Demokrasi karşıtı cephe ne yaparsa yapsın, millet Anayasa değişik-
liğine damgasını vuracaktır. 

Millet ve memleket için son derece faydalı ve olumlu olan deği-
şiklik teklifinin millî iradeyle tescili, ümit ediyorum ki, ülkenin önünü                      
açacaktır.

İnsanlar yaşadıkça, toplumun ihtiyaçları değişip karmaşıklaştık-
ça, dahası insanlık değerleri geliştikçe anayasaların da değişmesi                                
kaçınılmazdır.

Elbette ki bizim Anayasamız da değişecektir.

Demokrasi ile yönetilen her ülkenin bir Anayasası vardır.

Evrensel benzerlikler ülkelerin anayasalarını bazı hususlar-
da birbirine yaklaştırırken, toplumların millî özellikleri farklılıkları                                              
doğurmaktadır. 

Doğru ve doğal olanı da budur.
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Aslında bir demokratik toplumu yine demokratik olan bir diğerin-
den ayıran en önemli özellik de bu millî nitelikli ve kendine özgü yapı 
ve farklarda aranmalıdır.

Aksi hâlde başka toplumları demokratik ve özgürlükçü yapan bir 
Anayasanın, bir diğer toplumu ayrışmaya kadar götürmesi bilinen ve 
beklenen gelişmelerdendir.

Yakın tarihîmiz dayatmacı, kopyacı ve taklitçi özgürlük ve rejim 
hayranlarının bize özgü millî niteliklerimizi ihmallerinin sonucu, yaban-
cı başkentlerden taşınan formüllerin bir ülkeyi nasıl felakete götürebi-
leceğinin en belirgin misalidir.

Elbette ki Osmanlının çöküşündeki tek nedeni Tanzimat’ı ilan eden 
Mustafa Reşit Paşa’da, Avrupa ile iş birliğine açık Mithat Paşa’da ve 
hatta sömürgecilerle el ele veren Damat Ferit Paşa’da arayamayız.

Ancak bu çözülmenin bir süreç içinde gerçekleştiğini;

Yaklaşık yetmiş sene içinde Batılı dayatmalara teslim olan elitlerin,

Hatta bu dayatmaları bir sevda olarak yorumlayan idarecilerin,

Yabancılarla iş birliği yapılmasını bir ideoloji hâline getiren aydınla-
rın kusurunun ve körlüğünün eseri olduğunu da söyleyebiliriz.

1839’da Gülhane’de heyecan içinde ferman okuyan âciz devlet 
adamı, hayatta bile olmadığı 1920’lere gelindiğinde ülkesinin yıkılaca-
ğını muhtemelen beklemiyordu da öngörmüyordu da.

Elbette ki, sözde özgürlük, eşitlik ve adalet gibi önemli kavramların 
peşine takılmış olanlar mesela on sene sonra devletin ortada kalmaya-
cağını hesaba katmıyorlardı.

Ama biz her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Nitekim öyle de 
yapıyoruz.

Osmanlının son dönem yöneticileri, yaptıkları veya yapamadıkla-
rıyla altı yüzyıllık koca bir imparatorluğun dağılacağını, etnik kimlikle-
rin dirileceğini, kaynakların sömürüleceğini ve yüzyıl içinde toplumla-
rın birer birer ayrılarak, devleti Anadolu’ya hapsedeceğini istemiyorlar 
ve hatta beklemiyorlardı.
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Geride kalan yüzyıllarda başımıza nelerin geldiğini bilerek yine aynı 
karanlık yollara sapmak isteyenleri bugün tanımlayacağımız tek kav-
ram kalmıştır: O da ihanettir.

19. yüzyıldaki sapma ve körlüğün ağır sonucunu Türkiye Cumhuri-
yeti sınırlarına kadar çekilerek ödedik.

Bir millet bu zillete bir kere düşer, bir devlet bu hatayı bir kere yapar 
ve aydın ise bu şuursuzluğu şayet ders çıkarmışsa tekrarlamaz.

Yıkımın yenisine ne Türkiye’nin ne de Türk milletinin tahammülü 
vardır.

Dikkat ediniz, yaklaşık iki asır önce ivme kazanan çözülmenin bütün 
aktörleri bugün de karşımızdadır:

Dayatmalara teslim olmuş siyasetçiler,

İş birlikçi basın mensupları ve lobiler,

Batı’ya tapınan yabancı hayranı yerli misyonerler,

Çareyi dışarıda arayan çağdaş muhip cemiyetleri,

Geri kalmış olmayı milletine vehmeden taklitçiler,

Paris’te, Londra’da olanı kullanarak, takarak, giyerek gelişeceğimizi 
zanneden ahmaklar,

Kalkınmayı yalnızca parlamento, gelişmeyi yalnızca demokrasi, 
zenginliği lüks semtlerdeki vitrinlerden ibaret görenler,

Yabancıların denetim ve kontrolüne geçmiş kesimler,

Kurtuluşu ve çözümü dış dünyanın vizyonunda arayanlar ile,

Nihayet o gün ülkemizi çöküşe el birliğiyle, ama bilerek ama bilme-
den götürenlerin tamamı bugün de mevcuttur.

Dışarı çıktığınızda etrafınıza bakınız, o günkü aktörlerin hepsi istis-
nasız şimdi de vardır.

Ama ne mutlu ki, o gün bu yıkım yaşanırken olmayan tek güç bugün 
mevcuttur.
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Milletimizin talihidir ki, o şartlarda olmayan kuvvet bugün vardır ve 
iftiharla söylüyorum ki buradadır. Bu muazzam kudretin adı Millîyetçi 
Hareket Partisidir.

Türk tarihî açısından önemimiz ve varlık nedenimiz de budur.

O gün bu uyarıları yapacak, gidişata engel olacak bir siyasal du-
ruş mümkün olabilseydi tarihîn çehresi değişecek, milletimizin talihi                 
dönüşecekti.

Bu açıdan, partimizin milletimizin bekası açısından ne anlama geldi-
ğinin hâlâ fark etmemiş olanlar var ise onlara diyeceğim şudur:

Bugün partimizin hiç olmadığını, üç hilalin hiç parlamadığını                         
düşünün,

Ülkemizin en ücra köşelerinde bile bize gönül vermiş arkadaşlarımı-
zın hiç bulunmadığını varsayın,

Ve Türkiye’nin, nelere gebe olacağını, hangi akıbetlerle hangi musi-
betlerle yüz yüze geleceğini, meydanı boş bulanların nasıl at koştura-
caklarını da hesaba katın ve kendinizle gurur duyun, kendinize güvenin.

Ne tuhaf ve hazindir ki, bugünkü malum şer ve kriz ittifakı emel ve 
hedef birliği etmiş ve Anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzu 
eleştiriyor.

11 Ekim 2016’dan bu tarafa sadece bize vuruyorlar, bizi çekiştirip 
bizi eleştiriyorlar.

CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Par-
tisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, Cumhuriyet’ten ge-
çinen fesat yuvaları, kendilerine millîyetçi diyen dar ve güdük bir grup 
ağız birliği etmişçesine MHP’ye bindiriyor, MHP’ye saldırıyor.

Niye evet diyormuşuz. Biz de diyoruz ki, size ne, size mi soracaktık?

Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani, izin ve icazeti 
sizden mi alacaktık?

Başkanlık sistemine neden tamam demişiz. Bu iftiraya cevap yetiş-
tirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır.
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AKP’nin ve Cumhurbaşkanı’nın nasıl olurda peşine takılıyormuşuz. 
Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya’nın 
yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler 
yakındır.

Dün söylediklerimizle bugünküleri arasındaki çelişkileri görmüyor-
muşuz. Aslında bu isnat sahipleri çelişkiler içinde bocaladıklarını yine 
kendileri fark etmiyor, bir de yüzsüzce tezvirat yapıyorlar.

Elbette aleyhimize kurulan karanlık kampanyaya düzeneğine temel 
teşkil eden bu sorgulama ve yargılama listesi uzayıp gitmektedir.

Herkes MHP’deki sözde kaynamaya yorum getirmektedir.

Neymiş, partimize oy verenlerin üçte biri hayır, üçte biri evet, üçte 
biri de kararsızmış.

Kameraların karşısına geçen ne idüğü belirsiz yarım uzmanlar, ga-
zete köşelerinden ahkâm kesen kalem yobazları partimiz hakkında hü-
küm verirken, partililerimizin ne yapacağını konuşmaktadır.

Bugün ekran ekran gezerek MHP bilirkişisi olmaya soyunanların, 
dün karşımızda hıyanet kusanlar olduğunu biz gayet iyi biliriz.

Neden başka hiçbir konuda bizleri önemsemiyorken, konu Anayasa 
değişikliğiyle ilgili kararımıza gelince birdenbire bizim gibi görünmeye 
çalıştıklarını da gözden kaçırmaz, aklımızdan çıkarmayız.

Dün halklara özgürlük diyerek, oraç çekiçle poz vererek Ülkücülere 
kurşun sıkan, pusu kuran Perinçgiller; şimdi kalkmışlar neredeyse bize 
davamızı öğretip Ülkücülük anlatacaklar.

Bu ne arsızlık bu ne densizlik, bu ne ahlaksızlıktır?

48 yılımızın hiçbir diliminde olmamak şöyle dursun, en ağır hakaret 
ve saldırılarla üzerimize gelenler, sanki hidayete ermiş gibi, Millîyet-
çi-Ülkücü Hareketin ne yapacağını haykırmaktadır.

Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve 
sancıları bundandır.
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Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; 
eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan ara-
sında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı 
tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır.

Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için evet, devlet için evet, 
Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz.

Millîyetçi Hareket Partisi, dünkü sözlerini çiğnememiş, inkâr                          
etmemiştir.

Konuşmamın başından beri vurguladığım beka meselesi için, ki biri-
leri için beka bir vadinin adı olabilir, inisiyatif üstlendik, devlet ve mil-
letin geleceği için sorumluluk altına girdik.

Bu kararımızın altında yatan üç kritik dönemeç vardır.

İlk olarak, 21 Ekim 2007 tarihînde Anayasa değişikliği referan-
dumuyla Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesine karar                                   
verilmesidir.

Bu yolu açanlar 367 tıkacının fail ve fanatik tetikçileridir.

Buna neden olanlar TBMM’de Cumhurbaşkanı’nın seçilmesine dire-
nip ülkeyi erken seçime götüren CHP’nin başını çektiği kaos çetesidir.

Ve o tarihlerde TBMM’deki tıkanmışlığı açan, demokrasinin çarkını 
döndüren de Millîyetçi Hareket Partisi olmuştur.

Bu tarihî duruş ve irademizden dolayı bizi eleştirenlerin alayı birden 
bugün yine karşımızdadır.

İkinci olarak, 10 Ağustos 2014’de yapılan Cumhurbaşkanı seçimidir.

İlk kez bir Cumhurbaşkanı millet tarafından doğrudan doğruya be-
lirlenmiş, yeni ve zorlu bir dönemin rotası çizilmiştir.

Ve ne kadar itiraz edip ne denli karşı çıksak da, siyasi güç ilişkisinden 
doğan fiilî durum ülke yönetimini tepeden tırnağa sarsmış ve sarmıştır.

Sayın Erdoğan, bizatihi ve aracısız millet tarafından seçildiğinden 
hareketle, alışılmış ve sembolik bir Cumhurbaşkanı olmayacağını de-
falarca dile getirmiştir.
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Bu durum yeni şartları ve farklı bir yönetim yapısını meydana                        
çıkarmıştır. 

Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nın anayasal sınırlarından taşmaması 
gerektiğini vurgulamamız herhangi bir cevap bulmamış, Türkiye adı 
konmamış, yani fiilen uygulanan partili Cumhurbaşkanlığı sistemine 
zoraki de olsa dümen kırmıştır.

Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanı sistemin fiilen değiştiğini 14 Ağustos 
2015 tarihînde Rize’de ilan etmiştir.

Bir yanda milletten direkt yetki alan bir iktidar partisi ve başbakan, 
diğer yanda yine milletin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı Türkiye’nin 
ikili siyasi ve yönetim yapısını ortaya çıkarmıştır.

Bırakınız siyasi köklerinin ayrı olmasını, aynı partiye dayanan Cum-
hurbaşkanı ve başbakan arasında bile gerilim ve anlaşmazlıkların çıka-
bileceğini, bunun da sistemik ve rejim krizlerine dönüşebileceğini mut-
laka bilmek, öngörmek şarttır.

Ve de bunun örnekleri görülmüş, yaşanmıştır.

Üçüncü ve en önemlisi olarak, 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması-
nın toplumsal ve siyasal alana yüklediği mecburi durum muhasebesi ve 
tarihî sorumluluklardır.

Siyasetin kulvarı 15 Temmuzla birlikte değişmiş, siyasi aktör ve ku-
rumların hanesine yeni ve ertelenemez mükellefiyetler yazılmıştır.

FETÖ darbe teşebbüsü milattır; tavrımız, tarzımız, siyasetimi-
zin üslup ve mesajları bu ihanetin öncesi ve sonrasıyla elbette aynı                                  
olmayacaktır.

15 Temmuz’da gördük ki, ikinci Sevr yanı başımızdadır.

15 Temmuz’dan çıkardık ki, vatan, devlet ve istiklal kaybı an                       
meselesidir.

İşgalin eşiğinden döndük.

Parçalanmanın kıyısında durduk.
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Millî mukavemet olmasa, millet müdahale etmese felaket son yur-
dumuzu kasıp kavuracak, hepimizi yiyip bitirecekti.

Son iki yüzyıllık darbeler tarihîmizdeki örneklerden en vahşisini, en 
şiddetlisini, en gözü kararmışını yaşadık.

Açıktır ki, bazı feci olay ve dönüm noktaları toplum ve milletlerin 
zihni doku ve donamında değişimlere yol açmaktadır.

Böyle zamanlarda sistemsel düzeltme, değişim ve yeni denge ara-
yışları normaldir, beklenmelidir.

Allah muhafaza, 15 Temmuz ihaneti başarılı olsaydı; 1992 Bosna, 
1994 Ruanda, 1977’den 1999’a kadar Kongo’da yaşanan dram ve iç sa-
vaş şartları vasat bulacaktı.

1989’dan 2003’e kadar aralıklarla devam Liberya iç savaşındaki 
vahşet, 1980’li yıllardan 2000’li yıllara kadar süren Uganda iç kaosu, 
Darfur, Çad, Irak, Suriye, Libya ve daha birçok ülkedeki dehşet sahne-
leri Türkiye’de de vuku bulacaktı.

Ülkemizi terörle köşeye sıkıştırmak, darbeyle son vuruşu yapmak 
istediler. Fırat Kalkanı Harekâtıyla cevap verdik.

PKK, PYD-YPG, IŞİD, FETÖ, DHKP-C bu çerçevede maşa olarak kul-
lanıldı. Tek sesle, tek nefesle, millî şuurla karşı durduk.

Komşu ülkelerdeki yangın da giderek büyüdü, ülkemize birinci dere-
cede tesir etmeye başladı.

Emperyalizm bilhassa Suriye’de tüm kanlı ve acımasız hünerlerini 
gösterdi.

Terör örgütleri millî bekamıza arka arkaya suikast düzenlediler, ni-
hayetinde buna da devam ediyorlar.

15 Temmuz bize göstermiştir ki, anlamsız tartışma, söz düellosu, 
sert kutuplaşma bitmeli; siyaset millî ülkü ve hedeflerde buluşmalıdır.

Demem odur ki, Türk devletinin tarihî ve ebedî sürekliliği millî uz-
laşma, anlaşma, ittifak ve kucaklaşmaya bağlıdır.
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Biz de bunu yaptık, bunda karar kıldık.

Devletin süratle anayasal yörüngeye çekilmesi, hukukun üstünlü-
ğünün hâkim kılınması, devlet-millet uyumunun temin ve tahkim edil-
mesi hepimizin millî görevidir.

Biz parti olarak, küçük hesapların ardına takılıp, büyük hesapların 
oyuncağı olmayacağız.

Önce, oyunu yukarıdan, kaynağından, yedi düvelin bitmeyen he-
saplarından bozacağız.

Küresel güçlerin bölgemizdeki kanlı tezgâhlarını milletle dayanışma 
hâlinde, devletle birlikte olarak dağıtacağız.

Millîyetçi Hareket Partili olmanın tarihî sorumluluğu da buradadır.

Bu nedenle, bizleri yıkıma, çöküşe götüren katara, bir sonraki istas-
yonda inmek üzere binmeyeceğiz.

Ve bu nedenle referandumda milletimizin sesini duyacak, tarihîmi-
zin hükmüne uyacak, evet diyeceğiz. 

İçine haklı ve masum gelişmeler olarak sinsice yerleştirilmiş hilelere 
takılmayacak, hayırsızların, hayır kuşağında buluşmuş Türkiye muhalif-
lerinin dedikodularını çürümeye bırakacağız ve evet diyeceğiz.

Mekruh ile mûbahın bir arada olmayacağını idrak edip, evet                            
diyeceğiz.

Zemzem ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların Cum-
huriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor gürültülerine bakmayacak, 
evet diyeceğiz.

Sandıkta millî beka için evet mührünü vuracağız.

Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükûmet sistemine Evet                        
diyoruz.

Biz Türkiye’nin diriliş ve toparlanmasına evet diyoruz.

Biz Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için evet diyoruz.
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Rejim değişikliği diye kızılca kıyameti koparan CHP ve yanında hi-
zalanmış terör ve bölücülük konsorsiyumunun yalanlarını boşa çıkarıp 
sistemsel yenilenme için güçlü bir evet diyoruz.

Milletimizin kararından korkup fildişi kulelerinden Türkiye’ye ayar 
vermeye kalkışan kiralık gazeteci ve aydınlara hadlerini bildirip evet       
diyeceğiz.

Lafa gelince millete büyük, aziz, kahraman; icraata gelince bidon ka-
falı, göbeğini kaşıyanlar, makarnacılar diyen nankörleri sandığa göm-
mek için Evet diyeceğiz.

Evet’i; Sevr, Orta çağ, kulluk, kelle, Derviş Mehmet, haram, Damat 
Ferit, cehalet, yalan, yalaka şaklaban, nefret diye tevil edip hayırı; Lo-
zan, Hasan Tahsin, Kubilay, şehit, hukuk, doğruluk, ilim, aydınlık, sevgi 
diye takdim eden çürümüşleri şaşkına çevirmek için evet diyeceğiz.

Bizim gönlümüzde evet veya hayır iradesine sahip her vatan evladı 
değerli, yeri dolmaz, bir ve eşittir.

Ve hepsinin kararına sonsuz hürmetimiz vardır.

Ancak bozguncuları, Anadolu’nun tozlu yollarını bilmeyen, mille-
tin yağız evlatlarını hissetmeyen, bunlara üstten bakan kibirli ve kinli 
sonradan görmeleri, tufeyli ve mukallit çevreleri bir evetle susturacak, 
saltanatlarına son vereceğiz.

Diyoruz ki; devlet, millet, Cumhuriyet görüşümüz evet.

Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine evet diyoruz.

Biz bir partiye, ideolojiye, bir kesim ve düşünceye değil Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluş yıllarının anısına ve adına evet   
diyoruz.

Evet dedik, Çanakkale’de doğrulduk; yine evet deyip Ankara’dan 
geleceğe koşacağız.

Evet dedik, Sakarya ve Dumlupınar’da ayağa kalktık, yine evet de-
yip bölücü, yıkıcı düşmanlara, tüm terör örgütlerine ortak bir mücade-
le azmi ve iradesiyle dünyayı dar edeceğiz.
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Biz milletimizin kararına güveniyoruz, en doğrusu neyse yapacağını 
biliyoruz.

Biliniz ki, Cumhuriyetimiz daha sağlam temellere oturacaktır.

Türkiye’yi Alman Başbakanı’na şikâyet etme küstahlığını göste-
ren CHP zihniyeti milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı 
HDP’yle birlikte rüzgâr ekerken fırtınayla karşılaşıp sandığın dibine tor-
tu gibi çökecektir.

Evetle Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak, Türklüğün gurur 
ve şuuru, İslam’ın ahlak ve fazileti yeni bir ruhla Türkiye’nin prangala-
rını sökecektir.

PKK hayır diyormuş, varsın desin, bunu kendilerini Türk millîyetçisi 
sanan, yine toplanıp toplanıp dağılan, tutunacak demir parmaklık ara-
yan, aslında dalından kopmuş kurumuş yaprak gibi savrulan zavallılar 
düşünsün.

Millîyetçi-Ülkücü Hareket gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, Ül-
küdaşlarıyla, oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve be-
raberdir, bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü                                                  
yetmeyecektir.

FETÖ’cülerin, bunların kuklalarının entrika ve algı oyunları                   
tutmayacaktır.

Millete sırt dönen, milletten ödü patlayan, milleti hasolar memolar 
şeklinde gören, adında halk olup halkla hiçbir bağı olmayanlar Türki-
ye’nin gücü karşısında şok olacaklar, referandum sonrası kaçacak delik 
arayacaklardır.

Millet hâkim ve hakem, biz ise hadimiz.

“Ne mutlu Türküm diyene!” sözümüz milletimizin tercümanı ve ta-
rihe geçmiş millî beyanı ve beka duruşudur.

Tekrar söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti adıyla ve üniter devlet ça-
tısı altında, Türk milleti kimliği ile beraberce yaşayabilmemizin asgari 
kuralları 29 Ekim 1923 tarihînde Atatürk ve kurucu kahramanlar tara-
fından konulmuştur.
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Başkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayrağımızın ay yıldızlı 
al bayrak, millî marşımızın İstiklal Marşı olduğu belirlenmiş ve Ana-
yasa’mız tarafından da güvence altına alınmıştır. Bundan geri dönüş                 
yoktur.

Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerinde kim ya da kimlerin hasma-
ne hesabı varsa önce bizi aşmak, bizim bedenlerimizi berhava etmek               
durumundadır.

Millîyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihî hak ve hu-
kukuna can pahasına sahip çıkacaktır. 

Türkiye devleti bir Cumhuriyet olup ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür

Türk milleti tarihî ve kültürel kökleri itibarıyla ayrılık kabul etmeyen 
bir cevherdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, istiklal ve bağımsızlık mücadele-
mizin taçlandırılmasıdır.

Millî birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller tek 
devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek dil ülküsüdür.

Millîyetçi Hareket, bu kutlu değerleri ve kutsal emanetleri, göste-
recekleri yüksek fedakârlık, kararlılık, millî şuur ve millet sevgisi ile ko-
rumaya yeminlidir. 

Bunlar, bizim varlık ve yaşama nedenlerimizdir, bu kutlu siyasi ha-
reketin kırmızı çizgileridir.

Sözlerime son verirken, muhterem heyetinizi bir kez daha saygı 
ve sevgilerimle selamlıyor, özellikle milletvekili arkadaşlarıma Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyor, hepinize sağlık ve afiyetler temenni                    
ediyorum.

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

Saygıdeğer Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

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

Konuşmamın hemen başında ifade etmeliyim ki, bizim için siyaset 
çıkar mücadelesi, çekişme alanı, çatışma sahası değildir, hiçbir zaman 
da böyle görmediğimiz açıktır.

Millî ve ilkeli duruş, sabırlı ve sorumlu tavır, ahlak ve akıl dolu tu-
tum siyasetimizin omurgasını teşkil edip, ana çatısını örmektedir.

Bu yüzden Millîyetçi Hareket Partisi 48 yıl önce milletinin gövde-
sinden doğup on yıllar içinde eşsiz gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Millîyetçi Hareket; kaostan geçim, krizden seçim yapan bir parti              
olmamıştır.

Bizim Türk tarihîne karşı ihmal edemeyeceğimiz sorumluluklarımız 
vardır.

Bizim aziz ecdadımıza karşı ertelenmesi düşünülemeyecek vefa ve 
sadakat borcumuz da bilinmektedir. 
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Ve bizim gelecek nesillere, geleceğin büyük Türk ülküsüne karşı 
şimdiden yapacaklarımız, yapmak zorunda olduğumuz görevlerimiz                     
ortadadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu coğrafyasında 94 yıl evvel kur-
tuluş destanını kanlarıyla yazan kahramanların fedakârlıklarıyla                                            
kurulmuştur.

Aynı zamanda bekası ve ebedîliği şehitlerimizce tescillenmiş son 
Türk devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti bizzat Türk milletinin iradesi ve emperyalizme 
meydan okuyan emsalsiz cesaretiyle tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Türkiye’nin hak ve hukukundan taviz vermek, Türklüğün şan ve şe-
refine leke düşürmek asla onaylamayacağımız bir çürümedir ki, bizim 
için böylesi bir şuursuzluk cehennemin diğer ismidir.

Çok şükür nesilden nesile omuzlarda taşınan, kalplerde bayraklaşan 
millî ve manevi emanetlerin ziyadesiyle bilincindeyiz.

Hiçbir bedbahtın bize parmak sallamasına da tahammül edemeyiz.

Hiçbir densiz ve aklını nifak seline kaptırmış şahsiyetsizden alacak, 
öğrenecek ve görecek bir şeyimiz de yoktur.

Millîyetçi Hareket Partisi her türlü kumpasa her kirli oyuna rağmen 
hamdolsun diridir, dimdik ayaktadır.

Direncimizi kırmak isteyenler çok bekleyecektir.

Tarihî yürüyüşümüzü kesmek isteyen kervan yağmacıları korku şo-
kunu atlatamadan bir kez daha arkalarına bakmadan kaçacaklardır.

Her türlü bozguncu emel ve hedef duayla örülmüş manevi duvarla-
rımızı aşmaya çalışsa da, dün olduğu gibi yine kırılıp, dağılıp püskürtül-
meye mahkûm olacaktır.

Bilinsin ki, hain ve iş birlikçiler bu davayı aşamayacak, Türk-İslam 
ülküsünü alt edemeyeceklerdir.
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Millîyetçi-Ülkücü Hareket Türkiye sevdasından, Türklüğe duy-
duğu derin bağlılıktan sonu ölüm de olsa, ödül de olsa asla ödün                                     
vermeyecektir.

Önümüze engel çıkarıyorlarmış, yıkar geçeriz.

Ayaklarımıza çelme takıyorlarmış, üzerinden atlar gideriz.

Üzerimize iftira yağdırıyorlarmış, yüzlerine ayna tutup yolumuza 
devam ederiz.

Karşımızda saf saf dizilip hareketimizi durduracaklarmış, alayını çiğ-
ner koşarız.

Bozkurt destanına tilki masalıyla cevap yetiştirmeye çalışıyorlar-
mış, hepsini birden hem kovar hem de kovalar işimize bakarız.

Ahlakını tüketmiş, fikren tükenmiş kim ya da kimler varsa bizim-
le boy ölçüşemez, bizimle aşık atamaz, Allah’ın izniyle bizim hızımıza    
yetişemez.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye’nin tarihî temellerinden kopmadan, millî yeminlerinden 
ayrılmadan yenilenmiş bir sistem yapısıyla devamı artık şarttır ve bu 
demokrasinin rehberliğiyle sağlanmalıdır.

Mazisi asırlara dayanan ve şimdilerde muhtaç olunan yenilenmiş 
bir uzlaşma, kucaklaşma ve dayanışma ruhuna acilen ihtiyaç hasıl                             
olmuştur.

Millîyetçi Hareket Partisi’nin gaye ve çabası zaten bu yöndedir.

Kaldı ki bize dönük ahlaksız suçlamaların, aleyhimize kurulmuş kut-
sal ittifakın amacı da millî mutabakat zeminini çökertmek, kucaklaşma 
hissiyatını sabote etmektir.

Türkiye düşmanları bildik ve hepimizin malumu olduğu maşalarını 
iplerini gevşeterek ortalığa salmışlardır. 

Türk ve İslam’a nefret besleyen, kin bileyen, öfke duyan ne kadar 
hıyanet ve hamakat ehli varsa, iştah ve inkârla taarruzdadır.
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Sanıyorlar ki, başaracaklar.

Sanıyorlar ki, Türkiye’nin sırtını yere getirecekler.

Umuyorlar ki, Türk millîyetçiliğini karalayıp karanlık planlarını ha-
yata geçirecekler.

Ama bilmiyorlar ki, bunların küflü ve küfre hizmet eden şer tezgâh-
larını 80 milyon Tük vatandaşı başlarına geçirecektir.

Türkiye’miz olağanüstü şart ve dönemdedir.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında başlatılan El Bab kuşatması so-
nuç vermiş, kahramanlarımız insanüstü bir mücadeleyle bu kentin bü-
yük bir bölümünde kontrolü sağlamışlardır.

El Bab’da şehit düşen toplam 68 evladımız millî yürekleri                                     
kavurmuştur.

Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

IŞİD’in Rakka’dan sonra kritik merkezlerinden birisi El Bab’dır.

Türkiye’nin El Bab’daki mevzi kazanımı, terörizmi odağında tesirsiz 
hâle getirmek için önemlidir.

Şimdi sırayı Rakka operasyonu almıştır.

Ancak bu operasyonun kapsam, sınır, derinlik ve kimler tarafından 
icra edileceği henüz netleşmiş değildir.

Konuyla ilgili görüşme ve temaslar yoğunlaşmıştır.

ABD’nin istihbarat başkanından sonra genelkurmay başkanı da Tür-
kiye’yi ziyaret etmiş, Türk mevkidaşıyla anlam veremesek de Adana 
İncirlik Üssü’nde buluşmuştur.

İddia odur ki, buranın seçilmesi olası Rakka operasyonunda harekât 
merkezi olarak kullanılma ihtimalindendir.

Hem Cumhurbaşkanı’nın ağzından hem de diğer sivil ve askerî yet-
kililer kanalıyla Türkiye’nin PYD-YPG’yle ilgili kesin tavrının ABD’li mu-
hataplarına iletilmesi olumlu ve isabetlidir.
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Bize göre bundan da dönülmemelidir.

Türkiye’nin ABD’yle önümüzdeki Rakka operasyonuyla kapsamında 
ayrıntılı ve iki ayaklı bir taslak plan paylaştığı anlaşılmaktadır.

Bu planlardan ilki, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Akçakale’nin 
karşısındaki Tel Abyad’dan girip PYD kontrolündeki bölgeden Rakka’ya 
yönelmesidir. 

Yani sınırlarımızdan Rakka’ya kadar 54 km’lik mesafenin sorunsuz 
aşılabilmesi için ABD’nin PYD’yi iknası lazımdır.

İkinci olarak da, El Bab’dan Menbiç ve buradan Rakka’ya doğru ha-
rekettir.

Bu 180 kilometrelik hattın zorlu coğrafi şartları içerdiği de bilinen 
bir gerçektir.

Bu operasyonda YPG’nin yer alıp almayacağı ana ve asıl tartışma 
konularından birisidir.

YPG’nin Rakka’ya koalisyon unsurlarından bağımsız olarak doğudan 
girmesi, Özgür Suriye Ordusunun da kuzeyden güneye doğru ilerleme-
si ABD’nin talepleri arasındadır.

Ancak Türkiye’nin hiçbir şart altında terör örgütü PYD-YPG’yle aynı 
çizgide olması düşünülemeyecektir.

Başbakan’ın Münih Güvenlik Konferansındayken ABD’yi kast ede-
rek “Prensipte anlaşırsak, Rakka’da doğrudan operasyona girmeyece-
ğiz, Türkiye taktik destek verecek, ÖSO milisleri önde, biz arkada ola-
cağız.” ifadeleri konuya yeni bir boyut getirmiştir. 

Bize göre, gerekirse Fırat’ın doğusuna geçmeyen YPG’den Menbiç 
tamamen arındırılmalı, gerekirse Rakka’ya millî kudret yıldırım gibi                    
inmelidir.

Mesele Türkiye’nin savunulmasıdır.

Türk devleti bu beka imtihanında geri adım atmadan, Rakka, Men-
biç ve diğer terör üretim yerleri de dâhil olmak üzere, milletimizin çe-
likten iradesini korkusuzca göstermelidir.
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Millîyetçi Hareket Partisi, askerînin, devletinin, hükûmetinin şartsız 
yanında ve destekçisidir.

Bu arada Rusya ve İran’ın izleyeceği politikalarda bölgesel zeminde 
titizlikle izlenmeli, işbirliği ve diyalog kanalları açık tutulmalıdır.

Buna rağmen, Rusya’nın PYD-PKK’ya Moskova’da kucak açması, 
Mehmetçiklerimizi şehit edip sonra cılız bir özürle durumu idare etme 
kurnazlığı dikkatlerimizden kaçmamıştır.

İşin bir başka püf noktası da Moskova’daki bölücülük konferansına 
HDP’den milletvekillerinin de katılmış olmalarıdır.

Ve bize göre bunun adı tamı tamamına vatana ihanettir.

Rusya’nın Suriye ilgili hazırladığı Anayasa taslağı, PYD için kültürel 
özerkliği masaya çıkarması, siyasal özerklik ve bölünmenin de fitilini 
tutuşturacaktır.

Görüldüğü kadarıyla Astana ve Cenevre süreçlerine sekte vur-
ma konusunda Rusya’nın heves içinde olması bize göre iyi niyetle                               
okunamayacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye gittikçe kayganlaşıp koyulaşan bir tehdit kuşağındadır.

Orta Doğu yanarken, ülkemiz hiç de rahat değildir.

Küresel güç odaklarının, gizli ve vahşi örgütlenmelerin Türkiye ayağı 
olan FETÖ iblisinin 15 Temmuz darbe kalkışmasının tamirat ve telafisi 
ise henüz aranan ve arzulanan seviyelerde değildir.

Millî hafızalardan katiyen çıkmayacak bu vahşi temmuz akşamında, 
Türk milletinin işgale boyun eğmesi, Türk vatanının esarete diz çökmesi 
dayatılmıştı.

Asker kamuflajı içine saklanmış yılanlar, Türkiye’yi bitirmek, son 
darbeyi indirmek için savaş uçaklarını kanunsuzca uçurmuşlar, helikop-
terleri korsanca gezdirmişlerdi.
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Türk düşmanlığının paralı ve kumandalı uşakları millî varlığımızı 
ateşe vermek istemişlerdi.

TBMM bombalanmış, millet kurşunlanmış, emniyet ve istihbarat 
binaları saldırıya uğramış, 248 vatan evladı da şehadet şerbetinden 
içmişti.

2 bin 193 kardeşimiz ise darbecilerin kanlı kalkışması sonucunda         
yaralanmıştı.

Hiç kuşku yok ki, 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü son iki asrın en adi, 
en korkunç, en acımasız, en vahşet ve cinayet girişimidir.

Türk milleti eli silahlı hainlere şehirleri dar etmiş, havada uçan dar-
beci uçaklara yiğitçe kafa tutmuştur.

Tanklara perde çeken, havada, karada darbecilere pençe vuran aziz 
milletimizdir.

İstilaya direnen, isyan karşısında devleşen, Türkiye’ye ölüm emri 
veren alçakları rezil eden mensup olmakla iftihar ettiğimiz asil ve soy-
lu millet varlığıdır.

Biz bunu biliyor ve Türk milletiyle övünüyoruz.

FETÖ, bir suç şebekesi, dışı İslam, içi ihanet şeytani bir çetedir.

Amacı ise yıllar içinde, kendisine açılan kulvar çerçevesinde devlet 
ve toplum hayatının tüm hücrelerine yuvalanarak ele geçirmek, ardın-
dan da yok etmektir.

Haşhaşiler, Tapınak Şövalyeleri, Sion Tarikatı, İllimünati yapılanma-
sı başta olmak üzere, batıni ezoterik örgütler neyse FETÖ aşağı yukarı 
aynısıdır.

Ve bu karanlık şebekenin görünür elebaşısı Pensilvanyalı imam kis-
veli imansız, hoca kılıklı haçlı artığıdır.

ABD’nin bu teröristi derhal Türkiye’ye iade etmesi ise insanlığın te-
yidiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin canlanmasına hizmet ede-
cek ve uluslararası hukukun da gereği sayılacaktır.
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Bir defa 15 Temmuz’u hâlâ idrak edememiş, tehlikenin farkına bile-
rek veya bilmeden hâlâ varamamış siyaset ve sosyal çevrelerin mevcu-
diyeti meselenin bir başka sarsıcı ve kaygı verici yanıdır.

Dünya görüşümüz ne olursa olsun, 15 Temmuz melanetiyle ilgili 
taraf olmak ve ittifakla cephe almak zorunluluğu vardır, bu da bütün 
partiler adına kaçınılmaz bir vazifedir.

Bu itibarla 7 Ağustos Yenikapı Ruhu bizim asla vazgeçmediğimiz, 
vazgeçmeyeceğimiz bir millî duruş ve diriliş tablosunun özetidir.

Fetullahçı terör örgütünün PKK’dan, IŞİD’den, YPG’den, DH-
KP-C’den elbette eksiği yok, hatta fazlası vardır.

15 Temmuz düşmanlığı bize göstermiştir ki, Türk vatanının imhası, 
Türk devletinin milletiyle birlikte tarihten silinmesi vehim değil, vahim 
bir plan olarak devrededir.

Ve bu tehdit geçmemiş, aksine uygun zamanın gelmesi için bekle-
meye alınmıştır.

918 yıl önce Kudüs’ün işgaliyle krallık kurup oluk oluk Müslüman 
kanı dökenlerin mirasçıları bu tarihî komplonun içindedir.

Anadolu’yu hâkimiyeti altına almak isteyen haçlı kafilesinin başına 
muazzam mücadelesiyle gökkubbeyi deviren Selçuklu Sultanı II. Kılı-
çarslan’dan intikam almak isteyenler 15 Temmuz’un suç ortaklarıdır.

Bin yıldır İslam’ın inmeyen kılıcı Türkleri, devşirdikleri dönme ve 
satılmış piyonlarla bitirmek, vatanı bölüşmek isteyenler 15 Temmuz 
kalkışmasının tam orta yerindedir.

Asırlarca Türklüğü Anadolu’dan çıkarmak isteyenlerin kurumayan 
şiddet kaynağında 15 Temmuz mayalandırılmıştır.

İşte bunun için biz Türklüğün bekasını düşünmek, Türk milletinin is-
tiklalini korumak mecburiyetindeyiz ki, bu nedenle de 16 Nisan’a evet 
diyoruz, evet diyeceğiz.

15 Temmuz aslında hacı postuna bürünüp koynunda haç taşıyan, 
dilinde hakikat, kalbinde hıyanet; alnı secdede, aklı köhne efendilerin-
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de olan münafık ve melun niyetlerin hilalimizin sancak ve ismetihare-
mine kurşun sıkması, pusu kurmasıdır.

Selçuklu ve Osmanlının devamı olan Türkiye Cumhuriyeti’ne Irak 
ve Suriye aşısı yaparak kökünü kurutma amacı güdenler 15 Temmuz’da 
silah başı yapmışlardır.

Bunlara; üniversiteler, medya, bürokrasi, iş dünyası, eğitim, emni-
yet, TSK, sivil toplum kuruluşları gibi alanlarda konuşlanmış hayâsız 
himmetçi ortakçıları destek vermişlerdir.

Esasen bu saldırganlık ve tertip yeni değildir, arkası da                                                       
kesilmeyecektir.

Aktörler değişse bile, senaryo hep aynıdır.

15 Temmuz Müslüman Türk’üm diyenden bin yıllık bir intikam alma 
hevesinin ifade ve ilamıdır.

Çanakkale’de şamarladıklarımız, Sakarya’da şaşkına çevirdikleri-
miz, Dumlupınar’da kovaladıklarımız 15 Temmuz’da karşımıza tekrar 
çıkmışlardır.

Bunların kökü derinlerde, emperyalizmin içindedir.

Bunun için 15 Temmuz Türk milletine yeni bir Sevr dayatmasıdır, 
Türklüğe yeni bir linç kampanyasıdır, İslam’a yönelik yeni bir haçlı                   
akınıdır.

 Eğer 15 Temmuz süreciyle su üstüne çıkan işgal ve darbe mekaniği 
tortu ve kalıntılarıyla birlikte tamamen silinmezse, Türkiye’nin bu coğ-
rafyada, bu beşerî varlıkla, bu şartlarda yaşaması zora girecektir. 

Allah muhafaza, belki de imkânsızlaşacaktır.

Hep dedim, yine tekrarlıyorum; tehlike yakın ve büyüktür.

Bir an için varsayalım.

Bir an için yorumlayalım.

Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı, kaç vatan evladı katledilecek kaç 
vatan evladı yokluğa, yoksulluğa, vatansızlığa, esarete sürüklenecekti?
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Bu sorunun cevabını bilen var mıdır?

Böylesi bir felaketi tahayyül eden çıkmış mıdır?

15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, Türk milletine hayat ve varlık 
hakkı tanınacak mıydı?

Devlet yıkılıp vatan elden gitseydi ne yapacaktık?

Bir ara başbakan olacağım diye tutturup avaz avaz bağıranlar bu 
soruya nasıl cevap vereceklerdir?

15 Temmuz’da olmayınca, keçeyi suya atıp çıkan yeri taşlayarak 16 
Nisan’da şanslarını denemek için hazır kıta bekleyenler, size diyorum, 
size sesleniyorum: Halep yolunda deve izi saymayın, kargayı bülbül 
diye satmaya kalkmayın.

Niye, çünkü hiç kimse yemez hiç kimse yutmaz; unutmayınız ki, 
kazdığınız kuyuya bir kez daha düşeceksiniz, iki cami arasında kalmış 
beynamaz gibi anılacak, böyle de kalacaksınız.

Muhterem Arkadaşlarım,

15 Temmuz feci bir olaydır, zamanla arkasındaki sis perdesi                                  
aralanacaktır.

Mesela Yurtta Sulh Konseyinin kimlerden oluştuğu, 15 Temmuz’un 
siyasi ayağının ana kadro ve zirve isimleri mutlaka ortaya çıkacaktır.

Dağa doğrusu çıkmak ve deşifre edilmek mecburiyeti vardır.

15 Temmuz’un karanlıkta kalan yüz ve isimlerini öğrenmek milleti-
mizin en doğal hakkıdır.

İşgale umut bağlayanlar, darbeseviciler, darbe şakşakçıları, FE-
TÖ’nün kripto elemanları kimdir, kimlerden oluşmaktadır?

El değmemiş, dokunulmamış, kendisini unutturmuş veya kenara 
almış FETÖ’nün kodaman ve hatırlı simaları nerelerde gizlenmekte, 
neden imtiyazlarla koruma altındadır?
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Şu ana kadar 100 bine yakın kişi memuriyet ve mesleklerinden ihraç 
edilmiştir.

Daha dün 227 hâkim ve savcı meslekten atılmıştır.

Ve bugüne kadar 3 bin 886 hâkim ve savcının ihracı sağlanmıştır.

Bu manzara aslında Türk adaletinin ne hâle getirildiğinin, kimlerin 
eline düşürüldüğünün açık kanıtıdır.

FETÖ’nün parmağı adaletin gözüne girmiştir.

Pensilvanyalı teröristbaşı adaletin terazisini kırmıştır.

Mahkemeler garabet kumpanyasına dönmüştür.

Deyim yerindeyse canavar yargıç kürsüsüne çıkmış, kuzular sanık 
sandalyesine oturtulmuştur.

Yıllarca kim haklı kim haksız birbirine geçmiştir.

Kim yalancı kim dürüst iç içe girmiştir.

Masum musun, mahkûm mu belli olmamıştır. 

Sanık mısın, tanık mı birilerinin keyfine kalmıştır.

Nerede FETÖ orada haksızlıktır.

Nerede FETÖ orada pisliktir. 

Nerede FETÖ orada rezilliktir. 

İşini özeti bize göre budur. 

On binlerce kişi soruşturma geçirmiş ve tutukludur.

Ancak ortada dişe dokunur, herkesin işte bu dediği isimlere tesadüf 
edilebilmiş değildir.

Pensilvanya’nın kapısında nöbet bekleyen, telefonuna Bylock in-
dirip 1 doları cüzdanında gezdiren meşhur siyasetçilerden hiç mi iz                    
yoktur?
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Bununla birlikte bazı akademisyenlerin rahatı ve konforu bozulun-
ca, malumlarınız ortalık karışmıştır.

Türkiye’nin millî ve manevi varlığı için en küçük katkı ve çabası ol-
mayan, mukallit olmakla aydın olunacağını sanan; FETÖ ve PKK çizgi-
sinde bulunmaktan rahatsızlık duymayan küçük bir grup hukuk semt-
lerine uğrayınca ayağa kalkmışlardır.

Memur görevinden oluyor da akademisyen niye olmayacakmış?

Üniversiteleri babalarının çiftliğine çevirip tekellerine alanların sız-
lanmalarına, timsah gözyaşlarına bu milletin karnı toktur.

Kampüsleri bilim yuvası yerine, ideolojik ve gayrimillî akımların 
kampına çevirenlerin bu millete ne hayrı dokunmuş, hangi çığır açıcı 
fikir ve düşüncelerde imzaları görülmüştür?

Kimin suçu varsa veya kim suçsuzca Türk mahkemeleri hükmünü 
verecektir.

Herkese düşen bunu sabırla beklemektir.

Bunlar oluyorken, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı’na suikast 
yapmak için Marmaris’e giden darbeci hainlerin yargılanmasına dün 
Muğla’da başlanmıştır.

FETÖ’nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı’na yönelik saldırıya 
ilişkin davanın iki numaralı sanığının medyaya yansıyan ifadeleri ise ib-
ret verici, tüyler ürperticidir.

Bu caninin, “Hiçbir şeyden korkmuyorum, darbe yaptım, cezası 
idam bile olsa canım yanmaz.” şeklindeki kokuşmuş sözleri en küçük 
pişmanlık emaresi taşımadığı gibi, Türkiye’ye meydan okumaktır.

Türk adaletinin bu darbeciyi ve diğerlerini en ağır şekilde cezalandı-
racağına inancım tam ve eksiksizdir.

Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar 
ediyorsa; o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM’de yap-
mak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir.
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Tekrar ediyorum, AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakika-
ten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse Millîyetçi Hareketin 
sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir.

15 Temmuz Türkiye için dönüm noktasıdır.

Bizim bakış ve değerlendirmemiz budur.

Türkiye işgalcilerden son anda kurtarılmıştır.

Siyasi denklemin sabit ve değişken parametreleri 15 Temmuz’dan 
sonra farklılaşmıştır.

Gelişmelere bakarak, ülkemizin tamamen güvenli hâle geldiğini, 
risklerin tümden bertaraf edildiğini söylemek asılsız olduğu kadar saç-
ma bir iddiadır.

Yakından takip ediyoruz ki, devlet kendine gelebilmiş, tam olarak 
ayağa kalkabilmiş değildir.

Siyaset ve bürokrasi tereddütlü, diken üstündedir.

Toplumsal hayata kuşku ve korku hâkimdir.

Elbette masumlar suçluların arasına karışabilmekte, artan mağdu-
riyetler endişe vermektedir.

Bunu gidermek için azami dikkat, suçluyla suçsuzu ayırt edecek 
adalet ve hakkaniyeti etkinleştirmek şarttır.

Ancak FETÖ’yle irtibatı ve iltisakı olanlar hakkında hukuki yaptırım 
ve idari tasarruflar sonuna ve gittiği yere kadar yapılmalıdır.

Türkiye bu beladan temizlenmelidir.

Devlette kanunlar dışında oluşmuş, kendine özgü, sinsi, kapalı 
devre çalışan hiyerarşik örgütlenme ve sızmalara kesinlikle müsaade                       
edilmemelidir.

15 Temmuz herkes ve özellikle Türk siyaseti için ders ve milat                        
niteliğindedir.
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Türkiye’nin beka sorunu 15 Temmuz’la birlikte daha da derinleş-
miş, muhtemel kaos, darbe ve kriz ihtimalleri daha da görünür hâle                            
gelmiştir.

15 Temmuz’dan sonra, ülkemizi hedefine alan, alması kuvvetli olan 
saldırı emellerine, derin komplolara, devasa tuzaklara karşı iktidarı ve 
muhalefetiyle bir ve uyanık olmak kaçınılmazdır.

Bu kapsamda Millîyetçi Hareket Partisi meseleye siyasetüstü bak-
makta, tarih penceresinden millî şuur ve ruhla yaklaşmaktadır.

Siyasi kavrayış ve anlayışımız taktik değilse bile, stratejik olarak 15 
Temmuz sonrası zorunlu olarak değişmek durumunda kalmıştır.

Çünkü 15 Temmuz depreminin farklı zaman ve bahanelerle tekrarı 
ihtimal de olsa mümkündür, beklenmelidir.

Darbeler bitti, vesayet gitti, ileri demokrasi geldi derken, Türk mil-
leti zalimce kurgulanmış, arka planında küresel zulmün parmak izleri 
bulunan bir saldırıyla karşılaşmıştır.

Tarih bize diyor ki, ihanetin kapağı açılır, düşmanlığın kapısı arala-
nırsa giren de girmek isteyen çok olacaktır.

Yaşadığımız buhranları bölgesel ve küresel şirret tasarımlardan ba-
ğımsız ele almak doğru değildir.

Türkiye’yi ateşe vermek isteyenler hâlâ pusudadır.

Türk vatanında gözü olanlar, millî bekamız üzerinde tarihî hesabı 
bulunanlar kalabalıklaşmış ve kızışmışlardır.

İşte önümüzdeki yoğun tehlike karşısında Türkiye’ye sahip çıkmak, 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ülkeyi yönetenler-
le omuz omuza müdafaa etmek önemli hâl almıştır.

11 Ekim 2016 tarihli TBMM grup toplantımızda, hükûmet etme sis-
temindeki fiilî tıkanıklığın açılması, yönetimdeki karmaşa ve Anaya-
saya aykırı durumu çözmek için getirdiğimiz teklifin altında yatan asıl 
amillerden birisi de budur.
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Mevcut yönetim sistemiyle daha büyük musibetlere dur demek ve 
başa çıkmak artık çok zordur.

Fillî sorun ve açmazın önü arkası alınmayacak bir rejim krizine, bir 
beka bozgununa neden olacağını gördüğümüzden Adalet ve Kalkınma 
Partisine çağrıda bulunduk ve meseleyi uzlaşma ahlakıyla ele aldık.

Ve hükûmet sistemiyle ilgili yaptığımız değişikliğin milletimize gö-
türülmesi, son kararın da millî irade tarafından verilmesi gerektiği hu-
susunda müştereken sonuca vardık.

16 Nisan’da da 18 maddelik Anayasa değişikliğinin referandum saf-
hasını demokratik adap ve sabır içinde yerine getireceğiz.

Elbette biz devlet için evet, millet için evet, Cumhuriyet için evet, 
Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet diyeceğiz, millet-devlet 
kaynaşma ve kenetlenmesine seve seve destek vereceğiz.

Niye evet diyor muşuz? Ne yapacaktık; FETÖ’nün yanında mı                 
duracaktık?

Evet derken, dünkü sözlerimizle çelişmiyor muymuşuz; niye çe-
lişelim, PKK’nın, CHP’nin, EMEP’in, ÖDP’nin, TKP’nin, elinde Ülkücü 
kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme                         
değil midir?

Biz Türkiye diyoruz, vatan, millet, bayrak ve devlet için elimizi taşın 
altına koyuyoruz.

15 Temmuz’dan sonra siyaseti kör dövüşüne sokmak, Cumhurbaş-
kanı’ndan Başbakan’a kadar anlamsız söz düellosuna girmek toz bulutu 
dağılasıya, istikrar ve millî Güvenlik tam egemen olana kadar eşyanın 
tabiatına aykırıdır.

Demokratik eleştiri haklarımız saklı kalmak kaydıyla yaptığımız da 
budur.

Hayır diyen vatandaşlarımıza, vatan evlatlarına sözüm yoktur, bila-
kis iradelerine, demokratik seçimlerine saygım vardır. Bunu tartışmak 
bize göre abestir.
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Fakat hayırsızlardan oluşan, hayır cephesi kurarak müfterilik ve 
fesatlık yarışına giren yalancı siyasilere, emekli siyasetçilere, eski tü-
feklere, bazı siyasi partilere, terör ve bölücülük taşeronlarına kesinlikle 
itibarımız yoktur, sırtımız da bunlara dönüktür.

Değerli Milletvekilleri,

16 Nisan’da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir siyaset değil; milletimiz 
önüne koyulan Anayasa değişikliğini oylayacak, kendi geleceği hakkın-
da bir karar verecektir.

Çıkan sonuca herkes bağlı, saygılı ve hürmetkâr olmalıdır.

Bizim anlayamadığımız hayır koalisyonun niçin bu kadar gerilimli, 
niçin bu kadar telaşlı, niçin bu kadar tahammülsüz olduğudur.

Bunlara diyorum ki, hayır da hayır var diyorsanız, buna yürekten 
inanıyorsanız, edep, ahlak ve ölçülü bir şekilde tezlerinizi anlatır, ardın-
dan milletimizin karar ve tercihini beklersiniz.

Ne var ki, bu yapılmamakta, demokratik nezaket hiç                                                             
gözetilmemektedir.

Bakıyorum da art niyetli propaganda mekanizması çoğunlukla par-
timizi köşeye sıkıştırıp dava arkadaşlarımız üzerinden yürütülmeye 
ayarlanmıştır.

CHP sözcüleri, bazı anketçiler, bir kısım kalem ve çürük çarık fikir 
sahipleri kendi tabansızlıklarını unutup, MHP tabanının yarıdan fazlası 
hayır verecek kehanetiyle yatıp kalkmaktadır.

Bizde taban yoktur diyoruz anlamıyorlar, gerçekten de bunlara ne 
desek boştur; zira kafaları büyük içi boş, tut kulaklarından çifte koş. 
Durum ve hâlleri aynen budur.

Bitli baklanın kör alıcısı olur misali, CHP sözcüleri dibi yanmış tava 
gibi 16 Nisan’ı karartmaya, kara göstermeye çabalamaktadır.

Milletten ödleri patlamaktadır.

Türkiye’nin toparlanmasından, hukuki ve siyasi dengeye kavuşma-
sından korkup kriz ayinine çıkmaktan utanç duymayan CHP için başını 
öne eğeceği günler uzak değildir.
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PKK’nın tırmandığı dala salıncak kuran bu zihniyet; 1923’ün CHP’si 
değil, 1919’un Hürriyet ve İtilaf Partisinin âdeta kopyası, klonlanmış 
halidir.

Ne de olsa, ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş.

CHP, yanına aldığı bölücülük ve terörden mimlenmiş dünür ve ak-
raba partileriyle kalburla su taşımaktadır.

Ne derse desinler, Millîyetçi Hareket Partisi 16 Nisan’da evet                     
diyecektir.

Bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilmeyecektir.

Millîyetçi-Ülkücü Hareket Türkiye’nin istiklaline bütün dava ve Ül-
küdaşlarıyla sahip çıkacak, Türk-İslam ülküsünün istiklali, güçlü bir şe-
kilde temsil ve hak ettiği mertebelere gelmesi için evet de buluşacaktır.

Millîyetçi Hareket Partisi bir bütündür, dava arkadaşlarım ülkesi ve 
milleti için gereğini yapacaklardır. İnancım bu şekildedir.

Bizim ülke ve vatan sevgimizin sadakasına bile layık olmayanların 
hakkımızda dedikodu yapmaları yetmezmiş gibi, çevremizde dola-
şıp hayır diyen ve kararsız duran çetelesi tutması, bir defa muhatap-
larını zilletten kurtarmaya, kirli alınlarını aklamaya şüphesiz ki kâfi                               
gelmeyecektir.

Anayasa değişikliğini Türkiye için istiyoruz, millî beka ve Türklüğün 
kutlu varlığı için tarihî görüyoruz.

Değişen hükûmet etme sistemidir, peki karakter ve siyasi kan akışı-
nın istikametini değiştiren, dönüştüren kimlerdir?

Cumhurbaşkanı hükûmet sisteminin gelmesiyle devlete dü-
zen, ülkeye huzur gelecek; millî birlik ve kucaklaşma ahlakı alanını                                    
genişletecektir.

Türkiye tek yürek, Türk milleti tek ses olacaktır.

Peki bundan kimler, neden rahatsızlık duymaktadır?
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Başkalarının düdüğünü öttürüp istikrarsızlık rüyasına dalan ilkesiz-
ler, Türkiye’yi kilitleyip bunalım ve buhran çıkmazına kapatmak isteyen 
iradesizler emri nerelerden almışlardır?

Evet diyoruz; Harran’ın, Bafra’nın, Bozova’nın, Çukurova’nın, Ana-
dolu bozkırlarının sesine tercüman oluyoruz.

Evet diyoruz; Nemrut’un, Kaçkar’ın, Gabar’ın, Munzur’un, Ilgaz’ın, 
Erciyes’in, Toroslar’ın sesini duyuruyoruz.

Evet diyoruz; Sakarya’nın, Fırat’ın, Dicle’nin, Seyhan’ın, Meriç’in, 
Menderes’in sesine kulak veriyoruz.

Evet diyoruz; Yörüklerin gaggoşların, dadaşların, efelerin, seğmen-
lerin sesini, nefesini haykırıyoruz.

Evet diyoruz; horonun, zeybeğin, halayın, barın, karşılamanın sesiy-
le coşuyoruz.

Evet diyoruz; Bilge Kağan’ın, Dedem Korkut’un, Şeyh Edebali’nin, 
Akşemsettin’in, Yunus’un, Hacı Bektaş’ın, Pir Sultan’ın, Mevlana’nın 
hatıra ve haysiyetini savunuyoruz.

Evet diyor, Mustafa Kemal’den Başbuğ Türkeş’e kadar büyüyüp 
kökleşen millî ve üniter Türk devletinin namusuna arka çıkıyoruz.

Hayır diyen siyaset damarı, hayırda birleşen taassup ve kör saf-
sata, siz kimin sesine ses oluyor, hangi çevrelerin dümen suyunda                                  
ilerliyorsunuz?

Kendilerine Türk millîyetçisi diyen zevat bir platform kurmuş, 1 Ka-
sım’dan sonra ellerine tutuşturulan MHP’yi içten yıkma talimatname-
sini akıllarınca aynen uygulamak ve ilerletmekle meşgullerdir.

Bunlar 18 Şubat’ta Ankara’da, CHP’nin himaye, Aydınlıkçıların şem-
siyesi altında toplanıp, MHP’ye öteden beri ters bakan, isimleri hizip 
ve fitne çıkarmakla anılanların da katılımıyla sebilhane bardağı gibi                 
dizilmişlerdir.

Türk millîyetçisiyiz diyorlar, ama Millîyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı’nı yuhalatacak, aleyhe slogan attıracak kadar ipten kazıktan 
boşandıklarını görmüyor, göremiyorlar.
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Hepsine yolları açık olsun diyor, bizden uzak, Allah’a da yakın olma-
larını temenni ediyorum.

Nehrin kenarına kuyu kazılır mı, bunların yaptığı budur.

Aynen suyu kesilmiş değirmen gibi olduklarını anlamayacak kadar 
yollarını şaşırmışlar, Ankara’da toplaşmışlardır.

Biz evet diyoruz ya, bunlar ille de hayır diyecekler.

Hayır desek, inanınız alayı birden evet diye gezerlerdi.

CHP ve Perinçek’in kanatları altına sığınıp narkozu yiyenler, ezberle-
ri de bitince geriye sarmaya, patinaj içinde çırpınmaya başlamışlardır.

Baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde kalır dedik, anlamadılar.

Üstelik fikrî mutasyona uğrayarak yörüngelerinden çıkıp kimliksizli-
ğin ve hiçliğin kayalıklarına tosladılar.

Hayır diyorlarmış, sizlerin bu kutlu davaya ne hayrınız geçti de aziz 
milletimizi hayır demeye çağırıyorsunuz?

Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da 
hepinizin boy ölçüsünü görelim.

1990’lı yıllarda merhum Başbuğ’umuzu kurultay salonlarına sok-
mamak, MHP’yi ele geçirmek, davamızın haysiyetini gölgelemek için 
oyun içinde oyun kuranlar, şimdi kalkmışlar Türk millîyetçisi maskesiy-
le yine film çeviriyor yine sahne alıyorlar.

Bunlara diyorum ki, hadi oradan, bu kutlu davanın nefer ve aziz 
mensupları sizleri tanıyor, niyetlerinizi biliyor, haddinizi bildirmek için 
de emin olun gün sayıyor.

Çabalar beyhudedir;

Yemin ettik, dönmeyiz.

Söz verdik, çiğnemeyiz.

Evet dedik, devlet ve milleti ezdirmeyiz.



114

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin millî güvenliğine destek çıkıyor, 
evet diyoruz.

Türk milletinin millî birliğini, bekasını ve refahını temin etmek isti-
yor, evet diyoruz.

Toplumsal huzur ve asayişimizi çok ciddi ve ağır tehlikelere karşı 
yalnız bırakmıyor, evet diyoruz.

Türk millîyetçiliğinin açtığı yolda, millî ruh ve ahlakın belirlediği il-
keler etrafında devletin yeniden yapılandırılmasına evet diyoruz, evet 
diyeceğiz.

Bağımsızlığımız tehlikededir, korumak için evet.

Cumhuriyet’imiz sarsılmaktadır, muhafaza için evet.

Bin yıllık kardeşliğimiz tartışılmaktadır, mahfuz tutmak için evet.

Millî kültür ve varlıklarımız, millî kimlik ve onurumuz aşındırılmak-
tadır, onarmak için evet.

Bizim için bayrağa sahip çıkmak yemindir.

Vatana sahip çıkmak yemindir.

Türkiye’mize sahip çıkmak yemindir, vazgeçilmeyecektir.

Yaklaşan tehlike karşısında artık vakit kaybına tahammül                                    
kalmamıştır.

Hiçbir ayrım yapmadan, “bayrak”, “vatan” ve “millet” ortak payda-
sında buluşmanın zamanı evet gelmiş, hatta geçmektedir.

Ruhumuz Ergenekon, irademiz evettir.

Kökümüz Issık, kararımız evettir.

Kurtuluşumuz Ankara, tercihimiz evettir.

Dünümüz Türk, bugünümüz Türk, geleceğimiz Türk’tür.

Ötüken’deki ülküyüz.
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Şehitlerin duasındayız.

Tezgâhlardaki alın teriyiz.

Göz nuruyuz, sevda türküsüyüz.

Milletin dilindeki umuduz.

Gönderdeki ay yıldızlı al bayrağız.

Tarihteki hatıra, andaki haysiyet, yarınlardaki heyecanız.

Biz Türkiye’yiz, Türk milletiyiz.

80 milyonun kalbindeki özlemiz.

780 bin kilometrekaredeki iddiayız.

Türklüğün yaşadığı coğrafyalardaki türbedarız.

Ecdadın gururu, gelecek nesillerin ümit çeşmesiyiz.

Şehitler ölmez vatan bölünmez seslenişindeki cesaretiz.

Biz, ne mutlu Türküm diyenlerin son kalesiyiz.

Ve 16 Nisan’da yeminlerine bağlı kalarak evet diyecek olan Millîyet-
çi-Ülkücü Hareketiz.

Sözlerime son verirken, muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve 
saygılarımla selamlıyor, başarı ve mutluluk dolu bir hafta geçirmenizi 
diliyorum.

Hepinizi Allah’a emanet ediyor; sağ olun, var olun diyorum.
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Muhterem Arkadaşlarım, 

Değerli Misafirler,

Medyamızın Saygın Temsilcileri,

Şubat ayının son parti Meclis grup toplantısına başlarken hepinizi 
gönülden selamlıyor, en içten hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabası 25 yıldır 
Ermeniler tarafından işgal altındadır.

26 Şubat 1992’de Rus destekli Ermeni çetelerinin saldırısında 
106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i de yaşlı olmak üzere 613 soydaşımız                                          
şehit edilmişti.

Azerbaycan topraklarının beşte biri işgalin pençesindedir.

Yerinden yurdundan mahrum edilmiş bir milyon soydaşımızın mağ-
duriyetleri hâlâ devam etmektedir.

Geçtiğimiz 24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gece Ermenistan Azer-
baycan’ı hedef alan saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir.

Ermeniler ağır silahlar eşliğinde Azerbaycan askerlerine                                             
saldırmışlardır.

2016 yılının Nisan ayında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı 
noktalarında yaşanan silahlı çatışmaların tekrarı bizleri derinden                    
üzmüştür.
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Ermenistan’ın haksız ve hayâsız saldırıları sonucunda da 5 Azerbay-
can askerî hayatını kaybetmiştir.

Geçtiğimiz yılki şiddetli çatışmalardan sonra devreye sokulan ateş-
kesi bozan, ihlallere yol açan yegâne suçlu Ermenistan’dır.

Yukarı Karabağ ihtilafı bugüne kadar bir türlü çözülememiştir.

Türkiye’nin de taraf olduğu AGİT Minsk Grubu beklentileri yıllardır 
karşılayamamıştır.

Yukarı Karabağ’da adil, kalıcı ve barışçı bir çözümün ortaya çıkması 
için artık zaman daralmakta, tahammül tükenmektedir.

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilme-
mesi arzuladığımız çözümün önündeki en büyük engeldir.

Azerbaycan Türklüğünün helali ve hakkı olan ecdat yadigarı toprak-
larına kavuşması milletimizin en acil dilek ve temennilerinden birisidir.

Bunu ertelemenin, ötelemenin, geciktirmenin veya görmezden gel-
menin Kafkaslardaki istikrarsızlığı şiddetlendirmesi bir yana millî infia-
le kapı açması şimdiden öngörülmelidir.

Ermenistan ateşkes kararına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan top-
raklarından derhâl ve hiçbir şart ileri sürmeksizin çekilmelidir.

AGİT Minsk Grubu kanayan yaraya dönen Yukarı Karabağ sorununu 
tamamen bitirme hususunda elini çabuk tutmalı, samimiyet ve acili-
yetle konuya eğilmelidir.

Türk milletinin kalbi Yukarı Karabağ’da atmaktadır. 

Hocalı’nın Türklüğünü hiçbir bedbaht ve kanlı hesap tasfiye edeme-
yecektir. Etmeye çalışanların karşısında ise Türk milleti sonuna kadar 
dimdik duracaktır.

25 yıl önce Hocalı’da kaybettiğimiz soydaşlarımıza ve geçtiğimiz 
günlerde şehit düşen 5 Azerbaycan askerîne Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum. 

İki ayrı devlet tek bir millet olduğumuz kardeş ülke Azerbaycan’a 
taziyelerimi iletiyorum.
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Değerli Arkadaşlarım,

Bin yıldır üzerinde yaşadığımız, kıyamete kadar da yaşamaktan 
başka seçeneğimizin olmadığı kutlu vatan coğrafyası zorlu şartlara                        
sahiptir. 

Ve vatanın bedeli şehit kanıyla ödenmiş, teyidi sayısız fedakârlık-
larla yapılmıştır.

Her karışında kefensiz yatanların bulunduğu vatan toprakları na-
musumuza emanettir.

Nasıl ki namusun tartışması olmayacaksa, vatanın da olmayacaktır 
ve bu Türk milletinin çiğnenmeyecek tarihî karar ve yeminidir.

Şunu bilmek lazımdır ki, dünyanın gözü üstümüzdedir.

Millî varlığımızı kıskananlar, birlik ve kardeşliğimizi kaldıramayanlar 
yine hesap yapmakta, yeni senaryolar yazmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti yoğun beka mücadelesi vermektedir.

Bu oluyorken; iç sorunlara gömülmek, siyasi kavga ve kutuplaşma-
larla bölünmek elbette hiçbirimizin tasvip edemeyeceği bir garabet, 
hatta gafillik olacaktır.

94 yıllık Cumhuriyet tarihîmizde demokrasi birçok defa kesintiye 
uğramıştır.

Yakın tarihîmizde belirli periyotlarla yapılan askerî darbeler Tür-
kiye’ye on yılları kaybettirmekle kalmamış, tarihîn gerisine de                                
düşürmüştür.

30 Mayıs 1876 darbesiyle tahttan indirilen Sultan Abdülaziz’den bu 
tarafa birçok silahlı müdahale ve muhtıra gerçekleşmiştir.

Özellikle 141 yıldır yönetim ve iktidarlara musallat olmuş bir darbe-
ci mantık ve marazi geleneğiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır.

Ne var ki dün böyleydi diye, bundan sonra da böyle olacağını bek-
leyip buna ümit bağlamak bize göre millet düşmanlığı, vatana ihanetle 
eş değer bir sapma hâlidir.
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Türk milleti darbelerden çok çekmiştir. 

Dönem dönem nükseden sivil ve asker geriliminden yeterince zarar 
görmüştür.

1912 Halaskâr Zabitan’dan 27 Mayıs’a; 12 Mart’tan 12 Eylül’e; 28 
Şubat’tan 15 Temmuz FETÖ ihanetine kadar bu vatanda fazlasıyla si-
lahlı ve kanun dışı hareketler görülmüştür.

Artık buna son nokta koyulmalı, demokrasi ve hukuk egemenliğinin 
tesisi millî uzlaşmayla, sivil ve asker dayanışmasıyla sağlanmalıdır.

Darbe, haksızlık ve hukuksuzluğun zorla, dayatmayla, tehdit-
le, kimi hâllerde ölüm tehdidiyle sineye çekilmesini beklemek, bunu                               
kabullendirmektir.

Darbe varsa demokrasi yoktur.

İktidarların seçimle gelip yine bu yolla gitmesi; millet dışında hiç-
bir güç ve iradenin belirleyici olmaması demokratik kültür ve mirasın     
gereğidir.

Şunu bilelim ki, askerî cunta, silaha sarılmış darbecilerin şiddet    
curcunasıdır.

Artık bu talihsiz ve tehlikeli antidemokratik alışkanlığın Türkiye’yi 
karanlığa itmesine kesin ve kategorik olarak son verilmelidir. 

Devlet ve toplum hayatında sınırları Anayasa kurallarıyla çizilmiş 
görev, yetki ve sorumluluk alanlarına muhataplarının riayetiyle de-
mokrasiye kasteden fiilî ve fikrî oluşumların önüne geçilmelidir.

Kaldı ki başka alternatifimiz de yoktur.

28 Şubat 1997 postmodern müdahalesinin üzerinden geçen 20 yıl-
lık sürenin nelere mal olduğu, hangi siyasi gelişme ve dinamikleri tetik-
lediği gizlenemeyecek kadar ortadadır.

Milletimizin hassasiyet ve tercihlerine saygı duymak, demokrasi ve 
hukukun temel ilkelerine uymak herkesin asli görevidir.
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Demokrasiye şartsız sahip çıkmak; ama, fakat, ancak demeden, 
yani kıvırıp darbelere kılıf aramamak hepimiz için kaçınılmaz bir                        
sorumluluktur.

15 Temmuz’da darbenin ne demek olduğunu, Türkiye’nin ne denli 
büyük bir yıkım ve belayla karşı karşıya geldiğini acı duyarak; ama asla 
geri atmayarak yaşadık ve şahit olduk.

Şurası hakikattir ki, 15 Temmuz darbeler tarihîmizin en karanlık                
halkasıdır.

Asker üniforması içine gizlenmiş caniler Türkiye’yi yıkmak için 15 
Temmuz gecesini kana ve hıyanete bulamışlardır.

TSK’ye yuvalanan FETÖ artıkları, son bir hamle ve hışımla devlet ve 
milleti parçalamak için silaha sarılmıştır.

15 Temmuz’un suçlusu, şüphesiz ki Türk askerî değildir.

Her kurumun içine sızmış teröristler, maalesef ki, TSK’ye de si-
rayet etmiş, uygun vakit ve vasatı kollayarak ülkemize kıymayı                                         
planlamışlardır.

Çok şükür yanlış hesap Türk milletinden dönmüştür.

Ne büyük bir travmadır ki, TSK’nin komuta heyeti rehin alınmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı karargâhı ele geçirilmiş, Genelkurmay Baş-
kanı ve kuvvet komutanları elleri bağlı derdest edilmişlerdir.

Biz o günden beri Türk askerînin haksızlığa uğramasına, yargılanıp 
yıpratılmasına itiraz ettik, etmeye de devam ediyoruz.

Az evvel de söylediğim gibi zorlu ve çetin bir coğrafyada yaşıyoruz.

Bu itibarla gücünü milletten alan, tarihî itibar ve inandırıcılığı gölge-
lenmemiş askerî kuvvet paha biçilmez önemdedir.

Türk askerî huzursuz, heyecansız, içe kapanık, dağınık ve gergin ol-
duğu müddetçe, karşılaştığımız beka meselelerini, dört bir yanımızı 
kuşatmaya alan hain terör saldırılarını göğüslememiz akla ve mantığa 
aykırıdır.



124

El Bab’da Türk milletinin onur mücadelesini veren Türk askerîdir.

Vatanın her yöresinde birliğimiz, dirliğimiz ve güvenliğimiz için gece 
gündüz devriye gezen ve hainleri, Türkiye’ye husumet duyan alçakları 
deviren kahraman Mehmetçiklerdir.

Türk askerî aynı zamanda şehitlik anıtıdır.

Doğu ve Güneydoğuda bölücü teröre karşı amansız şekilde karşı 
duran, tepki veren, tepelerine binen Peygamber Ocağı gördüğümüz 
TSK’dir.

Bu kadar sorunumuz varken, millî güvenliğimiz bu kadar tehdit al-
tındayken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin anlamsız ve sığ tartışmaların içine 
girmesi ya da çekilmesi son derece yanlıştır.

2007’den bu tarafa TSK çok yara almış, çok hırpalanmıştır.

TSK’de köşebaşlarını tutmuş FETÖ’nün, emniyet ve adaletteki 
ayaklarıyla eş zamanlı tezgâhladığı Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Eldiven, 
Askerî Casusluk gibi sözde darbe davaları, hemen ardından gerçekleşen 
15 Temmuz felaketi fazla söze gerek bırakmamaktadır.

Bugünlerde TSK üzerinden yürüyen yeni bir anlaşmazlık konusu 
Türkiye’nin gündemine oturmuştur.

Hürriyet gazetesi 25 Şubat 2017 tarihînde, “7 Eleştiriye 7 Yanıt” 
manşetiyle tartışmaların seyrini değiştirmiştir.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü’nün püskürtülmesinde başarılı rolü 
olan bir bayan gazetecinin, şimdilerde yaptığı haberden dolayı suçlan-
ması da bize göre tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır. 

Buna göre son zamanlarda Genelkurmay Başkanı ve TSK ile ilgili 
bazı eleştirilere karargâhın nasıl baktığı, bunlara nasıl cevap verdiği or-
taya çıkmıştır.

Bu kapsamda olmak üzere;

Millî Savunma Bakanlığının başörtüsü yasağını kaldırırken Genel-
kurmayın görüşünü almadığı,
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Yeni Akit gazetesinin vefat eden bir yazarı için edilen taziye telefo-
nuyla ilgili ithamlar,

Sayın Akar’ın, ABD’li Genelkurmay Başkanı’nın İncirlik’te ayağına 
gitmesiyle ilgili yapılan aleyhte yorumlar,

TSK’nin komuta heyetinin 29 Ocak 2017’deki Kardak ziyaretinin 
bazı çevrelerce turistik gezi olarak tenkidi,

Genelkurmay Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’yla yurt dışı ziyaretlere 
gitmesine dönük incitici değerlendirmeler,

Yine Genelkurmay Başkanı’nın, Süleymaniye’de Türk askerî-
nin başına çuval geçiren ABD’li generalden madalya almasıyla ilgili                                     
suçlamalar,

Ve Genelkurmay Başkanı’nın, bir FETÖ’cüyle Sakarya Pamukova’da 
arsa aldığına ilişkin iddialar ve bunlara karşılık verilen cevaplar söz ko-
nusu gazetede yer almıştır.

Elbette olması gerekeni, doğru olanı; Genelkurmay Başkanlığının 
rahatsız olduğu konuları silsile yoluyla siyasi iktidara iletmesidir.

Medya üzerinden mesaj vermek eskide kalmasını ümit ettiğimiz 
manşetleri ister istemez hatırlatmaktadır.

TSK’nin doğrudan sorumlu olduğu Bakan, Başbakan ve Cumhur-
başkanı’na hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması doğaldır,                              
beklenmelidir.

Bundan gocunmak, farklı yerlere çekmek ise anlamsızdır.

Dün Genelkurmay Başkanı önce Başbakan’la, ardından da Cumhur-
başkanı’yla görüşmüş, sanıyorum beklentilerini, olan biteni açıklamış 
olsa gerektir.

Merakımız odur ki, Genelkurmay karargâhının düşünce ve itirazla-
rını hükûmetle paylaşmadan mezkûr gazeteye sızdırıp sızdırmadığıdır.

Eğer paylaşmış ve bir sonuç alamamışsa ortada bir sorun var            
demektir.
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Yok, paylaşmadan doğrudan medya kullanılarak kamuoyuyla ileti-
şime geçilmişse, bu durum yine bir sorunun varlığına delalettir.

Bizim çözemediğimiz nedir? Çözümsüzlüğün kilidi nerededir?

Şu günkü sancılı ve sıkıntılı tabloda, devlet hayatındaki bu gelgitler 
neye, kime hizmettir?

TSK’nin meşru imkân ve kanallarla savunmaya geçmesi, eleştirilere 
cevap verme çabası neden çok görülmektedir?

Medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası doğru mudur?

Mesela, TSK’nin Kıyafet Yönetmeliği değiştirilip başörtüsü yasağı 
kaldırılacaksa, ki bize göre yerindedir, bununla ilgili Genelkurmayın ni-
çin görüşü alınmaz?

Evet, bizim de kafamıza takılan pek çok soru işareti vardır; ama bun-
ları konuşmanın ne yeri ne de zamanıdır.

Huzur kaçarsa, tutamayız.

İstikrar hepten giderse, geri getiremeyiz.

Millî birliğimiz bozulursa, tamiratını da kolay kolay yapamayız.

Ne yapalım; çatışıp çürüyelim mi? Yoksa kucaklaşıp kardeşçe mi 
yürüyelim?

Önce bu suale makul bir cevap bulmalıyız.

FETÖ, PKK, IŞİD, PYD-YPG hazır kıta infaz mangalarını Türkiye’ye 
yönlendirmişken, devletle millet arasındaki kenetlenmenin hırpalan-
ması gaflettir.

Bizim içte ve dışta pek çok hasmımız vardır.

Türkiye’nin yeni bir milat ve diriliş ruhuyla eskiye sünger çekmesi 
elzemdir.

Asker bizimdir, devlet bizimdir, hükûmet bizimdir, fitneye çanak tu-
tan, cepheleşmeye meydan açan ise bizim gibi görünse de asla bizden 
değildir.
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Biliniz ki, zarar ziyan büyüktür.

Biliniz ki, Türkiye henüz yoğun bakımdan çıkamamıştır.

Peki, bunca itiş kakışa, bunca patırtı gürültüye, fuzuli görüş ayrılık-
larına ne gerek vardır?

Değerli arkadaşlarım, paylaşılamayan nedir?

Hâlâ geçmişten ders alınmadı mı?

Korkularla, kuşkularla nereye kadar gidilecek?

Millî uzlaşma, anlaşma ve kaynaşma her seviyede olması gerekir-
ken, bu kafa karışıklığının, bu güvensizliğin, bu tersliğin gerçek manası-
nı nasıl yorumlayalım?

Devletteki çatlak sesler ancak düşmanları sevindirecektir.

Ortak değer ve emanetlerde buluşamamanın ağır faturası hepimize 
çıkacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ecdadımızın, aziz şehitlerimizin bizlere mirası 
değil midir?

Mirasyedi gibi birbirimizi, millî kurum ve kurallarımızı yiyip bitirmek 
akıl kârı olmadığı gibi, millî ve ahlaki de görülemeyecektir.

İşte biz devletteki karmaşanın son bulması, devleti yönetenle-
rin anayasal sınırlarına çekilmesi için 16 Nisan’da evet diyoruz, evet                      
diyeceğiz.

Önümüzde, çözülmesi gereken çetin düğümler, açılması gereken 
karanlık yollar vardır. Bunun için 80 milyona evet çağrısı yapıyoruz.

Milletimizin daha güzele, daha iyiye, daha huzur ve esenlik dolu ya-
rınlara ulaşması için evette kararlıyız ve bu ülke için yeminliyiz.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye’de manşet izi sürülüp niyet okunurken komşu ülkelerle so-
runlarımız çetrefilleşmekte, sinirler gerilmektedir.
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Irak, İran, Suriye, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Rusya, 
ABD ve AB üyesi bazı ülkelerle yoğunlaşan ve dalga boyu yükselen 
problemler dikkat çekicidir.

El Bab’ın kontrolü sağlandıktan sonra, sırayı Rakka operasyonun al-
dığını geçen hafta da ifade etmiştim.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 185. gününde El Bab’ın tüm mahalleleri 
ele geçirilmiş, denetim altına alınmıştır.

24 Şubat’ta El Bab-Tadif kavşağında mayın temizliği yapan iki kah-
ramanımız ne acıdır ki şehit olmuş, üç kahramanımız da yaralanmıştır.

Böylelikle El Bab’da şehit sayımız 71’e çıkmıştır.

Bu vesileyle bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum.

El Bab’da Türk askerî canı pahasına destan yazmış, çok şükür bu 
kanlı boğuşmadan alnının akıyla, kahramanca çıkarak tarihî bir başarı 
kazanmıştır.

Bugüne kadar, Suriye’nin kuzeyinde, toplam 230 meskûn mahalde 
ve bin 925 kilometrekarelik alanda terörist temizliği yapılmıştır.

Suriyeli mülteciler, ülkemizde keyifle yan gelip yatarken, kopup gel-
dikleri vatanlarında Türk askerî korkusuzca, yiğitçe mücadele vermiştir.

Cerablus, Rai, Dabık ve Suran bölgeleriyle 24 Şubat’ta El Bab terör-
den arındırılmıştır. 

Bu aşamada El Bab’da döşenmiş mayın, tuzaklanmış el yapımı pat-
layıcıların temizlik işlemi sürmektedir.

Bizim temennimiz, Türk askerînin El Bab’ın her köşesine yerleştiril-
miş patlayıcıların temizliğine kesinlikle sokulmaması, bunun diğer un-
surlar eliyle icra edilmesidir.

Türkiye’nin millî güvenliği için Suriye toprakları terörizmin tüm fail 
ve taraflarından tamamen ayıklanmalıdır.

Bu ayıklama ve arındırma faaliyeti esnasında IŞİD-PYD-YPG ayrımı 
yapılmamalı, alayı birden Türklüğün çelik iradesiyle dağıtılmalı, imha 
edilmelidir.
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Ne var ki, ABD ve Rusya’nın ikircikli ve tutarsız politikaları Türki-
ye’yi zorda bırakmaktadır.

Henüz Rakka’daki IŞİD varlığına nasıl, hangi doz ve içerikte operas-
yon yapılacağı belirsizdir.

ABD ikiyüzlü davranarak hem nalına hem de mıhına vurmaktadır.

Geçen hafta, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de çekilen fotoğraflar, 
YPG’ye verilmek üzere tırlara yüklenmiş tanksavar füzeleri ve diğer si-
lahları göstermiştir.

Büyük çoğunluğunu YPG’nin teşkil ettiği Suriye Demokratik Güçle-
ri, ABD’den silah alarak Türkiye’nin ve bölgenin IŞİD’le birlikte çıban-
başı hâline gelmiştir.

ABD’nin Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçilerin Ari-
zona Senatörü Türkiye ziyareti öncesinde PYD-YPG ile bir araya gelmiş 
ve ağır silah sözü vermiştir.

Aynı tavrı yine ABD’li bir general utanmadan sıkılmadan sergilemiş, 
Kobani’de teröristlerle buluşmuştur. 

Bu küstahlıkların, ikili oynamanın dostluk ve müttefikle bağdaşır 
bir yanı kuşkusuz yoktur.

ABD dönmüş dolaşmış, IŞİD’le mücadele perdesi altında PKK-Y-
PG’yle suç ortaklığına heves etmiştir.

Kâğıt üstünde herkes terörizmden ve son tahlilde IŞİD’den                               
şikâyetçidir.

Ancak PKK-YPG’nin terör örgütü olduğu kasten yok sayılarak, bir 
bakıma teröre can suyu verilmektedir.

PKK ise IŞİD’i kullanarak ihanet ve melanet emellerini güçlendirip 
meşruiyet arayışını hızlandırmaktadır.

Şu anda 911 km’lik Suriye sınırımızın 700 km’si PKK/PYD’nin                        
denetimindedir.

1910’lu yıllarda sırtımızdan hançer yediğimiz toprakların önemli bir 
bölümünde yeni ve yakıcı bir oyun sahnelenmektedir.
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IŞİD burada paratoner işlevi görmektedir.

PKK ise IŞİD’in inşa ettiği kirli ve kanlı köprüden geçerek kendisine 
alan açmakta, koridor oluşturmaktadır.

ABD’nin yeni başkanının IŞİD’i Obama’nın kurdurduğunu itiraf et-
mesi, emperyalizmin nasıl bir cinayet planı yaptığına net bir karinedir.

Diğer yandan Rusya da Cenevre görüşmelerine PYD’nin katılması 
hususunda görüş bildirmiştir.

Ne işimiz var Rakka’da diyenler, öncelikle Türkiye’nin önünü kesip 4 
ayaklı büyük Kürdistan provası yapan küresel mihraklarla ilgili bir eleş-
tiri getirmeyi denemelidir.

Türkiye aktif olarak sahada olmazsa terörizmin ve bölücülüğün asır-
lık akıntısına karşı durmak imkânsızlaşacaktır.

Ülkemiz mutlaka Fırat Kalkanı Harekatı’nı taçlandırmalıdır.

Bunu yaparken askerî caydırıcılığımız iyi planlanmış ve tanımlanmış 
siyasi vizyonla ve stratejik hedeflerle desteklenmelidir.

Irak ve Suriye gerçekleri, millî ve jeopolitik ihtiyaçlarla                                                    
yorumlanmalıdır. 

Her iki ülkede yönetilemeyen, nüfuz edilemeyen alanlar vardır ve 
bu nedenle Türkiye etki alanını genişleterek, amaçladığı güvenli bölge-
nin kurulmasına öncülük ederek muhtemel saldırı hazırlıklarını odağın-
da yok etmelidir.

Millîyetçi Hareket Partisi muhakkak surette devletin ve Türk askerî-
nin kaya gibi ardında duracak, desteğini asla esirgemeyecektir.

Değerli Milletvekilleri,

İran Türkiye’yi tehdit etmekte; “Sabrın da bir sınırı var.” uyarısı                  
yapmaktadır.

Avusturya’dan, Almanya’dan Türkiye aleyhtarı açıklamalar peş 
peşe gelmektedir.

Türkiye her cephede mevzi kaybetmektedir.
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Hollanda’da önümüzdeki mart ayında iktidara gelmesi beklenen 
ırkçı parti liderinin camileri kapatma, yüce kitabımızı yasaklama hedefi 
ise kabul edilemez bir ilkellik ve İslamafobi örneğidir.

 İsrail’in ezanın hoparlörden okunmasını yasaklama girişimi bir di-
ğer hazımsızlık ve endişe verici teşebbüstür.

Unutulmasın ki, ezan susmaz, susturulamaz; susturmaya da kimse-
nin gücü yetmez; aksini yapmaya kalkanları Allah affetmez, Müslüman 
Türk milleti dünya durdukça bağışlamaz.

Tüm bunlar oluyorken, Kıbrıs müzakereleri çıkmaza sürüklenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 15 Mayıs 2015’te başlayan müzakereler 21 ay 
sürmüş, sonunda Rum kesiminin şımarıklığı ve şaibeli niyetiyle kesin-
tiye uğramıştır.

Bu da yetmemiş, Rum Meclisi, 10 Şubat’ta Kıbrıs’ın Yunanistan’a 
bağlanması demek olan Enosis Referandumu’nun okullarda kutlanma-
sı yönünde karar almıştır.

16 Şubat’ta, Rum lider müzakere masasından kalkıp kapıyı sert bir 
şekilde vurarak çıkıp gitmiştir.

Elbette bu Rumların kendi bilecekleri bir şeydir.

Gerçeklerle yüzleşmekten kaçan, Ada’daki Türk varlığına taham-
mül edemeyen Rumlar şunu iyice anlasınlar ki; Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün                  
yurdudur.

Bu tarihî hakikati Türk’e düşman Rum palikaryasının anlaması 
mümkün değildir.

Enosis kuyruklu yalandır, ham hayaldir, uyduruk masaldır ve ayak-
larımızın altındadır.

Enosis; inkârdır, imhadır, kindir, nefrettir; nefesimizle gömülmeyi 
hak etmektedir.

Şayet Rum yönetimi ille de Yunanistan’a bağlanmak istiyorsa, 
Ada’yı terk edip Atina’ya göçmesi, bir daha da geri gelmemesi en sami-
mi tavsiyemizdir.
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Kimin yurdundan kimi çıkaracaklarmış?

Kimin topraklarını kime bağlayacaklarmış?

Bu kepazeliğe Türklük rıza gösterir mi? Çözüm olsun diye dipsiz ku-
yuya dönen müzakerelere katlanmak olur mu?

Kıbrıs konusunda bir adım önde olma iddiası hikâyedir.

Kıbrıs ecdadımızın yadigârı, şehitlerimizin hatırasıdır; terk edileme-
yecek, etmeye kalkana da izin verilmeyecektir.

Bu arada Yunanistan Türkiye’nin millî hassasiyetleriyle oynamakta, 
işgal ettiği bazı Ege adalarında gövde gösterisi yapmaktadır.

Yunanistan’ın yeni atanan Kara Kuvvetleri Komutanı 19 Şubat’ta 
soluğu işgal edilen adalardan birisi olan Koyun Adası’nda almıştır.

Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir.

Yunan Dışişleri Bakanı, aba altında sopa gösterip, Türkiye’nin Kar-
dak kayalıklarındaki faaliyetinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, 
bundan sonra tolerans göstermeyeceklerini söylemiştir.

Türk Dışişleri Bakanı da 26 Şubat’ta, isabetle Yunan muhataplarına 
haddini bildirmiş ve; “O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bizim de sab-
rımızı zorlamasınlar.” demiştir.

Yunanistan Balkan Savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan’da verilme-
yen ada ve kayalıkları düşmanca ablukaya almıştır.

Ve bu işgale şartsız son vermeli, uluslararası hukuka uygun                             
davranmalıdır.

Anlayamadığımız, Yunanistan’ın amaç ve hedefinin ne olduğudur.

Eğer ki, tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çeki-
yorsa; buyursun, Türk milleti buna hazır ve bunu bir kez daha yapacak 
imandadır.

Birileri Yunanistan hükûmetine, 1921’de, 1922’de nelerin olduğunu, 
Sakarya’da Dumlupınar’da hangi kudretin hangi zilleti yere serdiğini 
anlatmalıdır.
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Anlayacak ve anlatacak yoksa, biz yeniden Ege’ye kurşun gibi sap-
lanmasını bilir, kutlu bir zafer gibi gökten yağarak ehlisalibin kuryeleri-
ne tekrar tarihî öğretiriz.

Yunanistan yönetimine diyorum ki, dedeleriniz başaramadı; akıllı 
olun, zorlamayın, boşuna heveslenmeyin; siz de yapamaz, Türkiye’yi 
asla geçemezseniz.

Yunan halkı kendi yönetimlerini ikaz etmeli; komşuluk hukuku-
nu yok sayan, kriz çıkartmak için el ovuşturan densizlere haddini                             
bildirmelidir. 

Muhterem Arkadaşlarım,

Bütün kötü niyetlilere, bütün korkaklara, bütün ücretli ajanlara, 
Türkiye’nin kuyusunu kazmakla meşgul odaklara 16 Nisan’da iyi bir 
ders vereceğimize inanıyorum.

16 Nisan’da Türkiye kazanacak, evetler sandıktan taşacaktır.

Çünkü evet, Ankara’dır, Millî Yemin’in gereğidir.

Çünkü evet, adalet ve anayasadır, millî ahlakın özetidir.

Çünkü evet, bin yıllık kardeşliğin korunması ve savunulmasıdır.

Evet diyeceğiz; öz ile kabuğu birbirinden ayıracağız.

Evet diyeceğiz; vatana, millete, devlete ve bayrağa destek vereceğiz.

Evet diyeceğiz, hainlerin uykusunu kaçıracağız.

Yükselen gerilim ateşi evetle sönecektir.

Kutuplaşma evetle yumuşayacaktır.

Hızlanan algı operasyonları evetle kırılacaktır.

Oyunlar evetle bozulacaktır ve bunu Türk milleti yapacaktır.

16 Nisan’da evet çıkarsa; ülke bölünür, terör azar, ekonomi batar, 
rejim elden gidermiş. Kim diyor, elbette kadim ve kıdemli kaos usta-
başısı CHP.
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CHP’ye ve yoldaşı HDP’ye bakarsak Türkiye zaten yanmış, kül olmuş.

CHP’yi ve FETÖ’nün yığınak yaptığı eli kanlı Aydınlıkçıları adam ye-
rine koyup aldanırsak Türkiye çoktan hapı yutmuş.

Biz CHP’nin Kuvayımillîye’den çıktığını zannederken, meğer Kuva-
yıinzibatiye’den doğduğunu görmemiş, görememişiz.

Bu da bizim hatamız olsun. Ne yapalım, hatadan dönmek de bizim 
erdem ve şanımız kabul edilsin.

Biz mütareke basının kalem bıraktığını düşünürken, hâlâ kalemini 
nefret silahı gibi kullananları da fark etmemiş, edememişiz.

Babıali yokuşunda dip bucak asıl maksadını saklayan ve kafasındaki 
bulanıklığın esiri olan bir şahsın geçen hafta ardı arkasına yazdığı ma-
kaleler ibret ve esef vericidir.

Doğan medyasının bu Selvi’si 21 Şubat’ta diyor ki; “Ak Parti açısın-
dan MHP iki ucu keskin bıçak. Çünkü AK Partinin çok önemli bir Kürt 
seçmeni var. Kürtlerden iki oy alan parti var. Biri HDP, diğeri AK Parti.”

22 Şubat’ta ise çıtayı yükseltip şunları zırvalıyor: “AK Parti önemli 
oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli 
olması lazım.”

Biz Selvi’nin soy isim olduğunu düşünürken, araştırıp at arabalarının 
yanlarındaki küçük direkler olduğunu da öğrenmiş olduk.

Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalma-
ya, ufalanmaya, çiğnenmeye mecbur ve mahkûmdur.

Tam bir inançla söylüyorum ki; MHP’yi Kürt kardeşlerimizin karşı-
sında gösteren, bu bahaneyle kaleminden zehir damlayan her kim var-
sa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır.

Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP’ye menfi tutumu hadi bellidir 
diyelim; peki AKP’ye dost mu, yoksa hasım mıdır? Bu sorunun cevabı 
ise belirsizdir.

Millîyetçilik, bir millete mensubiyet duygusunun sevgi ve hayranlık-
la pekişmesi, şuur ve sadakatle perçinlenmesidir.
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Türk millîyetçiliği, Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, tarihîmi-
zin mahsulü olan millî kimlik ve kişilik vasıflarıyla ülkülerinin rotasını 
çizmiştir.

Anlamını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk millîyetçiliği millî 
ve manevi ahlakla bezenmiş, vatan ve millet sevdasıyla varlığını                      
tescillemiştir.

Bu millet ki; kökeni, dili, yöresi ne olursa olsun herkesin ortak pay-
dası, ortak değeri, haysiyet ve ümit vahasıdır.

Biz Türk-Kürt diye ayırmaz, ötekileştirmeyiz.

Herkes eşittir Türkiye deriz, herkesi Türk milleti üst kimliğinde             
görürüz.

Irkçı değiliz, hiç olmadık.

Milleti biyolojik analizlerde, laboratuvar deneylerinde bulmadık.

Biz milletimizin her evladını; doğulusunu batılısını, kuzeylisini gü-
neylisini Cenabıallah’ın bir emanet ve manevi kıymeti kabul ederiz.

Kürt kökenli kardeşlerimiz, Türk milletinin asli, eşit, onurlu fertleri-
dir; onlarsız ne vatanın ne milletin ne de gelecek hayallerimizin anlamı 
vardır.

Türk-Kürt arasına nifak sokan ya teröristtir, ya casustur ya şerefsiz-
dir, ya da zalimlerin kuklası,  zulmün oyuncağıdır.

Sait Mollalar başlarını kaldıramayacaktır.

Kandil’den sufle alıp söz veya yazıyla servis edenler, MHP’ye Kürt 
karşıtlığı elbisesi giydirmeye çalışanlar ne bu dünyada ne de öteki dün-
yada yatacak yerleri olmayan günahkârlardır.

Şimdi anlandınız mı Bay Selvi ve onun gibi düşünenler?

Kürt kökenli kardeşlerim oyuna gelmeyecek, kardeşliğimizi bozma-
ya çalışanlara aldanmayacaktır.

Bu vatanda herkese yer vardır.
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Bu devletin herkese yetecek şefkat ve dokunacak eli vardır.

Velakin terörizme 80 milyon birleşerek direnelim, bölücülüğe hep 
beraber dur diyelim, hainlere sırtımızı tümden dönelim.

16 Nisan’da kardeşlik için evet diyeceğiz.

Ortak mukadderatın ortak mukaddesatımızın payidarlığı için evet 
diyeceğiz.

Ay yıldızlı al bayrağın altında, bu millet biziz bu vatan hepimizin ses-
lenişini yaşatmak için evet, evet, evet iradesini göstereceğiz.

Değerli Milletvekilleri,

26-27 Şubat’ta peşmergebaşı Barzani önce İstanbul’a gelerek Ma-
beyn Köşkü’nde Cumhurbaşkanı’yla, sonra da Ankara’da Başbakan’la 
görüşmüştür.

Bu ziyaretin neden ve sonuçları şimdilik değerlendirmelerimiz ara-
sında değildir.

Zira daha önemli bir durumun varlığı söz konusudur.

26 Şubat 2017 Pazar günü, Barzani’nin ziyareti üzerine, İstanbul 
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nin önündeki bayrak direklerin-
den birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır.

Cumhurbaşkanı veya Başbakan’ın Erbil’e ziyaretleri esnasında, Irak 
Kürt bölgesel yönetimi adı altında bir bayrağın Irak bayrağıyla birlikte 
asıldığı görülmüş ve yaşanmıştır.

Bu Irak’ın kendi iç meselesidir, bizi doğrudan ilgilendirmeyecektir.

Ama aynı bayrağın Türkiye’de, Türk bayrağına eş tutularak asılması 
skandaldır, aymazlıktır, rezalettir.

İstanbul’da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir?

Barzani bayrağının dalgalanması bir bürokrat şuursuzluğunun mu 
eseridir? Yoksa önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu parçasıdır?

Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberdar mıdır?
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Sayın Başbakan, Çankaya’da Barzani’yle konuşurken, arkasına dö-
nüp de nedir bu bayrak, kim koydu buraya diyebilmiş midir?

Peşmerge ne zaman bayrağa sahip olmuştur?

Ve Türkiye ne zamandır Irak’ın kuzeyinde bağımsızlık için referan-
dum yapmaktan bahseden, tutuklu HDP’lilerin bırakılmasıyla ilgili gö-
rüş sarfeden peşmerge kalıntısının bayrağını tanımıştır?

Bizim Barzani’nin bayrağını vatan semalarında, Başbakanlık odala-
rında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur.

Bu şahıs önce PKK’ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, 
Türkiye’ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir.

Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün, Türkiye’de bir şey yok-
muş gibi ağırlanması millî gururu incitmiş, millî vicdanı sarsmış ve ra-
hatsız etmiştir.

Bizim de buna onayımız yoktur, tepkimiz şiddetli ve tavizsizdir.

Ne olursa olsun; sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet, irade 
ve yeminimiz evet diyoruz.

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 Milletvekilleri,

Muhterem Misafirler,

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken sizleri sevgi ve 
saygılarımla selamlıyor en iyi dileklerimi sunuyorum.

Sadece dönemlerini değil, sonraki yılların gelişme ve istikametini 
etkiyecek kadar önem ve değer taşıyan olaylar ve dönüm noktaları      
vardır.

Bu olaylar, gerçek mana ve muhtevası zamanında kavranamamış 
mücadele örnekleri olmakla birlikte, çağımızın ruhunu yüreklendiren 
niteliklere de sahiptir.

Aynı zamanda söz konusu olaylar simgeleşip evrensel düzeye ulaşa-
rak beşeriyetin hafızasında derin izler bırakmaktadır.

Bunlardan birisi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kutlanmasına ve-
sile olan zincirleme sosyal ve toplumsal olaylar yekûnudur.

İster Newyork’lu tekstil işçilerinin uğradıkları haksızlıklardan kay-
naklansın, ister Parisli temizlik işçilerinin maruz kaldıkları kötü mua-
melelerden ilhamını almış olsun, neticede Kadınlar Günü doğru yolu 
bulan zihnin üstünlüğüne kanıttır.
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Kadın estetik cesaret, üstün ahlak, samimi fedakârlıktır.

Kadın adanmış ve anıtlaşmış bir yüreğin vücut bulmuş hâlidir.

Dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun kadın ve sahibesi olduğu 
kadınlık onuru insanlığın ortak değer ve hazinesidir.

Ve bu hazinenin kötürüm emellere, katil niyetlere, kaskatı kesilmiş 
köksüz anlayışlara kurban verilmemesi yine insanlığın başlıca sorumlu-
lukları arasındadır.

Kendi gerçeğini idrak etmiş olmak insana has bir özelliktir.

Bununla birlikte kadınlık bir cinsiyetin itiraf ve ifadesinden ziyade 
insanlığın saf ve yalın bir halidir.

Haklılık karşısında meşruiyet yokluğunun neden olduğu zor-
balık, sadece zulmü araç olarak benimsemiş iktidarlarla sınırlı                                                     
görülmemelidir.

Bu durum bir bakıma, gelişmeyi beklerken çürümenin farkına vara-
mayan bir zaafın özetidir.

Kadının doğuştan getirdiği haklara saygısız ve duyarsız bakmak, üs-
telik aşınıp bir kenara atılmasına sessiz kalmak bir başka ve korkunç 
zorbalık türüdür.

Hayatın her alanında eşit bir temsil ve katılım talebinde bulunan 
kadın gerçeğinden ürkmeden kabullenmek, gereğini yerine getirmek 
hepimiz adına bir insanlık görevidir.

Erzurum’dan İzmir’e, Artvin’den Mersin’e, Şırnak’tan Balıkesir’e, 
Iğdır’dan Edirne’ye, Samsun’dan Ankara’ya, Trabzon’dan İstanbul’a 
kadar Türk milletinin nice kahraman kadını, nice fedakâr annesi Türki-
ye’nin gelişmesi için mücadele halindedir.

Onlarsız bir millet varlığı elbette akla bile gelmeyecektir.

Onlarsız bir insanlık dahi imkânsızdır.

Bize göre, dünden bugüne Türk kadını;
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Maddenin karanlığı içinde ruhun aydınlığıdır.

Umutsuzluğun karanlığı içinde huzurun aydınlığıdır.

İhtirasların karanlığı içinde faziletin aydınlığıdır.

Cehaletin karanlığı içinde şefkatin aydınlığıdır.

Kavganın karanlığı içinde sevgi ve bağlılığın aydınlığıdır.

Kadın her alanda olmalı, her seviyede temsil edilmelidir.

Türk kadını yeterli ve istenilen ölçülerde değilse de hayatın mer-
kezinde bulunarak sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyetlere katılmıştır.

Ne var ki, mesela siyasette kadın denilince yalnızca milletvekili 
seçilmesi, Meclis albümünde güleç yüzle gösterilmeleri âdet hâline        
gelmiştir.

Asıl hedef bunun daha da üstü daha da ötesi olmalıdır.

Kadın, demokrasinin en aktif yüzüdür. Ve siyasal katılımın, siyasal 
temsilin her aşama, kademe ve karesinde yer almasının önünde suni 
engeller dışında hiçbir mahzur yoktur.

Unutmamak gerekir ki, demokrasinin uygulanmasını ve gelişmesini 
engelleyen etkenler ile kadın haklarının ihlal edilmesine yol açan hu-
suslar bir ve aynıdır.

Maalesef Türk kadını ihmal ve ilgisizliklere mahkûmdur.

Bu durum bizleri son derece rahatsız etmektedir.

Bilhassa tüm yasal düzenleme ve emniyet tedbirlerine rağmen 
hâlâ kadına yönelik şiddetin durdurulamamış olması büyük bir ayıp ve           
kayıptır.

Şiddeti doğuran sosyal hastalık ve açmazlar tedavi                                                                     
edilememektedir.

Şiddeti tetikleyen psikolojik faktörler, ömrünü çoktan doldurmuş 
bazı geleneksel davranış ve teamüller karabasan gibi kadınlarımızı teh-
dit etmektedir.
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Toplumsal bünyemiz, ne acıdır ki, kışkırtılmış erkeklikle, bastırılmış 
kadınlık arasında sıkışmıştır.

Bu mesele, öncelikle alanlarında uzman değerli bilim insanlarının 
çözüm önerileri getirerek yeni bir ufuk açması ve üstesinden gelmesi 
gereken toplumsal bir sancıdır.

Eğer kadına şiddet varsa, medenilik ya yok ya da tartışmalıdır.

Eğer kadın en ağır saldırı ve cinayetlere maruz kalıyorsa, ilkel dürtü-
ler toplumsal huzuru iliklerine kadar sömürüyor demektir.

Kadına, yani insana, acımasızca kıyılıyorsa ne adamlıktan ne insani 
erdemlerden ne de hoşgörü ve yükselişten asla bahsedilemeyecektir.

Şiddet sökün ederken kadınların feryadı insanlığın utanç çığlığıdır.

2011 yılında ülkemiz tarafından imzalanan ve onaylanan, onaylayan 
ülkeler bakımından 1 Ağustos 2014 tarihî itibarıyla yürürlüğe giren İs-
tanbul Sözleşmesi’nde ise kadına yönelik şiddet, “Bir insan hakları ih-
lali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır.”

Kadına yönelik şiddet; bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık biçimi ola-
rak kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığı-
nı sürdürmektedir.

Diyoruz ki, kadına şiddet dursun, aileler huzurla buluşsun.

Kadına uzanan eller kırılsın, adalet yerini derhâl bulsun.

Fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet bit-
sin; Türk kadını hak ettiği parlak ve insani gelişmişlik seviyelerine mut-
laka ve bir an önce ulaşsın.

Millîyetçi Hareket Partisi, kökeni ve anasının dili ne olursa olsun şe-
refli Türk kadının her zaman destekçisi, sözcüsü ve yanında duran gücü 
olacaktır.

Bu vesileyle aramızda bulunan saygıdeğer hanımefendiler başta ol-
mak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlu-
yor, hepsine sağlık, mutluluk, başarı ve ebedî saadetler diliyorum.
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Muhterem Arkadaşlarım,

Siyasi ve fikrî mücadelemizde millî bekanın savunulması ayrı, özel 
ve önemli bir yere sahiptir.

Bizim için beka, varlık ve birliğimizin kilididir.

Bizim için beka Türk’lük, Türk milleti, Türk vatanı, Türk bayrağı, Tür-
kiye Cumhuriyeti’dir.

Bekasız bağımsızlık olmayacağı gibi, geleceğe ulaşmak da mümkün 
değildir.

Üzerinde titrediğimiz bekamız çok yoğun tehdit altındadır.

Ve bu tehdit dalgası yıllar içinde birike birike, arta arta bugünlere 
kadar gelmiştir.

Geçmişte defalarca bu kapsamdaki kaygılarımızı milletimizle                   
paylaştık.

Dileyenin ve talep edenin kolaylıkla erişebileceği partimizin arşiv 
kayıtları millî bekayla ilgili çok sayıda görüş ve düşüncelerimizi mahfuz 
tutmaktadır.

Bunlar arasında dikkat çekici açıklamalarımız özet hâlinde şunlar-
dan ibarettir:

8 Mart 2006 tarihli basın toplantımızda, Irak’ta yaşanan gelişmele-
rin ve hükûmetin bunlar karşısındaki tutumunun, Türkiye’nin güvenli-
ğine, bekasına karşı açık ve yakın bir tehdit ve tehlike mahiyeti kazan-
dığı uyarısında bulunmuştuk.

Geride kalan yıllar ve yaşanmışlıklar ne kadar haklı olduğumuzu net 
olarak tescillemiştir.

PKK’nın Kandil’den sonra Sincar’a yerleşip burayı ihanetinin mer-
kezi yapma gayesi, peşmergenin bağımsızlık arayışı ve IŞİD’in hâlâ Mu-
sul’dan sökülüp atılamaması bütünüyle ortadadır.

Oysaki Türkiye Misakımillî’nin nabız atışının duyulduğu her yerde 
olmalı, her tarafta adını ve şanını gösterebilmelidir.
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Ve de Kerkük ve Musul’un statüsü konusunda Türkiye’nin müdahil 
olması hususunda gereği neyse yapılmalıdır.

Geçen hafta cuma günü peşmergenin PKK’yla çatışması ise şayet 
çıkarların uyumsuzluğundan değilse, kesinlikle tiyatrodur.

11 Ağustos 2009’da düzenlediğimiz bir basın toplantısında; millî 
bekanın devamında mutlaka gerekli ve zorunlu olduğuna inandı-
ğımız “tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil” ülkü-
müzü tartışmaya açacak gelişmelere sonuna kadar karşı çıkacağımızı                                             
söylemiştik.

Demiştik ki, çağdaş bir devlet olabilme, müreffeh ve medeni bir 
millet hâline gelebilme, bireysel hak ve hukuka insaniyetin ulaştığı ev-
rensel ölçülerde sahip olabilme hedefi elbette önceliklerimizdir.

Ancak demiştik, partimiz bu hedeflerin yanında ve üstünde bir an-
layışla, millî değerlerin ve bekanın korunmasını vazgeçilmez varlık se-
bebi ve kutlu bir vatan görevi olarak telakki etmektedir.

Yine o tarihte, Türkiye’ye dayatılmaya çalışılan, kimliksiz ama de-
mokrat, kişiliksiz ama özgür, birey olmuş ama milletsiz, vatandaş ama 
vatansız; içi boşaltılmış, değer taşımayan, geride kalan alt kimlik ve 
kültürlerine yeniden sığınmış “yitik toplum” modelini kabul etmemizin 
mümkün olmadığını haykırmıştık.

26 Ağustos 2009 tarihînde, “Türk milletinin bekasına yönelik teh-
ditler” hakkındaki düşüncelerimizi kısaca şu şekilde dile getirmiştik:

“Türkiye bölgedeki millî varlığına ve bekasına yönelik risklerle karşı 
karşıyadır.

Cumhuriyet’imizin temeli olan, millî devlet ve üniter yapının                      
tasfiyesi,

Milletimizin kimliksizleştirilmesi,

Yapay azınlıklar oluşturulması,

Alt kimliklerin sivriltilmesi ve

Bin yılda oluşan kardeşlik hukukunun zedelenmesine doğru ilerle-
yen bu çok vahim süreç beka düzeyinde tehditleri barındırmaktadır.
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Bu vahim gidişatın devamı hâlinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne yegâne 
anlam kazandıran ve mevcudiyetine derinlik veren üç temel unsurdan;

Vatanını oluşturan coğrafyanın,

Beşeriyetini oluşturan milletin ve İradesini temsil eden devletin bu-
günkü sınır, nüfus ve yapı ile devamı kesinlikle mümkün olmayacaktır.

Keşke yanılıp yanlışa düşseydik, fakat karşımızdaki bulanık ve bu-
nalım döngüsü dünkü sözlerimizin ne denli isabet kaydettiğini ortaya 
koymuştur.

27 Mart 2012 tarihli TBMM grup toplantımızda; terörle mücadele-
deki zafiyetin, bölücülüğe verilen siyasi kredilerin ve küresel hesaplara 
uydu olunmasının millet ve devlet bekası için önemli sıkıntılara yol aç-
tığını ikazla belirtmiştik.

Millî bekamız içten ve dıştan olmak üzere iki ateş arasındadır.

Bu ateşin söndürülmesi, bu ateşi yakanların tamamen silinmesi 
Türkiye’nin yegâne hedefidir.

Bu itibarla bekamızın kökünü kurutmak isteyenlerin azı dişini söküp 
nefeslerini kesmek Millîyetçi Hareket Partisinin her şartta destek ola-
cağı millî diriliş ve silkiniş hamlesidir.

Beka oyuncak değildir, oyun değildir, şaka değildir, şarlatanların 
lütfuna, tesadüflerin akıntısına asla bırakılamayacaktır.

Nitekim beka Türkiye’dir, Türklüğün yüzyıllar içinde millet varlığı 
şemsiyesi altındaki maddi ve manevi kazanımlarıdır.

İşte bu yüzden, işte bu sebeple, işte bundan dolayı 16 Nisan’da 
Türklüğün bekası için evet diyeceğiz, bu ülke için yeminimiz var, vazge-
çilmeyecek diyerek Türkiye’nin yanında duracağız.

Şöyle bir etrafınıza bakınız.

Komşu coğrafyalar âdeta kâğıt kuleler gibi devrilmekte, küresel ci-
nayet şebekesi kanlı operasyonlarını taşeronları eliyle icra etmektedir.

Tüm menfi ve marazi hesaplar aslında Türkiye’nin köşeye kıstırıl-
ması maksadıyla planlanmaktadır.
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Amaç Türklüğü son yurdundan parçalayıp çıkarmaktır.

Amaç Türk milletini etnik ve mezhep volkanında eritip birbirine                 
kırdırmaktır.

Oyun vahşidir, senaryo acımasızdır, hedef alçaktır.

Gelişmelerin cesamet ve cüreti bize bunları göstermektedir.

Türkiye direndiği, millî birlik ruhuyla tuzakları göğüslediği için sal-
dırı ve tahriklerin yön ve yöntemi zaman zaman farklılaşmakta, farklı 
örgüt ve kiralık çeteler devreye girmektedir.

Fakat hevesler boş, çabalar boşunadır.

Türk milleti kenetlenmiş bir hâlde bütün habis ve haysiyetsiz akın-
ları kırıp bozguna uğratmaya Allah’ın izniyle muktedirdir.

Tarihte bugünkünden daha kötü günleri yaşadık.

Daha çileli ve zor dönemleri kanımızın son damlasına kadar müca-
delemizi diri tutarak aştık.

Türkiye küresel dengenin nirengi noktası, bölgesel sistemin ağırlık 
merkezidir.

Türkiye kaynarsa, Berlin yanacaktır.

Türkiye kaybederse, Londra kaosa yatacaktır.

Malumlarınız, yıllarca batı başkentlerinde terör örgütleri besiye                   
çekildi.

Yıllarca Mehmetçiğe, polise kurşun sıkan katiller dost ve müttefik 
ülkelerce havalarda gezdirildi.

Terörizm Almanya’da taltif gördü, takdir edildi.

Teröristler Fransa’da alkışlandı, aklanmaya çalışıldı.

Nedir bu sözde gelişmiş ülkelerden çektiğimiz?

Neye yoralım Müslüman Türk’e karşı tedavisi imkânsız nefret             
salgınını?
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Hâlâ mı haçlı aklı devrede, hâlâ mı Türk düşmanlığı serviste?

Tek dişi kalmış canavarın Türk milletine zincir vurmaya kalkışması, 
hangi demokratik adaba hangi özgürlük ve insan hakkına sığacaktır?

Geçen haftadan bu tarafa Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan 
hazımsızlığın daniskası demek olan Türkiye aleyhtarı kararlar birbirini 
izlemektedir.

Avrupa Türklüğünün Türkiye’deki demokratik süreçlere katılıp gö-
rüş, fikir ve tercihlerini yansıtması en doğal ve yasal hakkıdır.

Bu nedenle mesela Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı 16 Nisan 
Referandumu konusunda bilgilendirmek, onlara açıklayıcı bilgiler ver-
mek siyasi partilerin de doğru ve olması gereken bir faaliyetidir.

Bundan Almanya niye ürpermiş niye rahatsız olmuştur?

İfade hürriyetine gem vurmanın esas gayesi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin bakan ve milletvekillerinin konuşmaları 
hangi demokratik hak ve yetki dayanarak engellenmiştir?

Almanya eğer PKK’nın dayatma ve telkiniyle AKP’li bakan ve mil-
letvekillerinin vatandaşlarımızla buluşmasını sabote ediyorsa, biz bunu 
açıkça Türkiye düşmanlığı sayar, Berlin’in iradesini Kandil’e devretmiş 
kabul ederiz.

Siyasi parti temsilcilerinin vatandaşlarımızla kanuni hak ve sınırlar 
çerçevesinde bir araya gelme arzusu anlaşılan Şansölye Merkel’in ta-
hammülsüzlüğünü kabartmıştır.

Adalet Bakanının, Ekonomi Bakanının, dün de eski Enerji ve Tabii 
Kaynaklar eski Bakanının vatandaşlarımızla toplantı istek ve beklen-
tilerini sudan bahanelerle kasıtlı olarak kösteklemenin başka bir izahı 
olamayacaktır. 

Yoksa Almanya hayır cephesinde yerini almıştır da bizim mi habe-
rimiz olmamıştır?

Yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya, Türkiye’ye 
karşı örtülü faaliyetlerin elebaşı ülkelerden birisidir.
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Ve de PKK’yla yatıp FETÖ’yle kalkmaktadır.

Biliniz ki, koynunda Mehmetçik katillerini barındıranlar doğru-
dan doğruya dökülen şehit kanlarında iz ve parmakları olan maskeli                      
Vandallardır.

Avrupa ülkeleri kültürde Grek, dinde Hristiyan, hukukta Roma’ya 
kökten bağlıdır. Ve sırf bu nedenle de Müslüman Türk milletine asırlar-
dır ters bakmakta, bölüp parçalamak için fırsat kollamaktadır.

Biz dün Türkiye muhaliflerine eğilmedik, yine eğilmeyeceğiz.

Biz dün Türkiye’yi teslim almak için olmadık yollara başvuranlara 
boyun bükmedik, yine bükmeyeceğiz.

Diyorum ki, karşımızda saf saf dizilip, canilerin arkasına saklanarak 
Türkiye’ye zehir kusanlarla, fitne saçanlarla son neferimize, son fer-
dimize kadar haklı mücadelemizi sürdürmezsek yaşamak bize haram 
olsun.

Almanya’nın yolu yol değildir; acilen dönmelidir.

Bu sözüm aynı zamanda Türkiye’ye şaşı bakan diğer ülkeler için de 
geçerlidir.

Bizim gurbet ellerde gönül ve kültür elçisi vatandaşlarımız vardır.

Onların ülke ve vatanları için söyleyecek sözleri olacaktır.

Buna mâni olmak bir defa ahlak, demokrasi ve hukuku imha etmek, 
yok saymaktır.

Bizim de bunu hoşgörüyle kabullenmemiz akla ve mantığa aykırıdır.

Almanya’da varlık ve birlik mücadelesi veren, bu ülke vatandaşlığı-
nı elde etmiş kardeşlerimizin gelişmelerden çok şikâyetçi oldukları da 
açıktır.

İnanıyorum ki, Türk vatandaşları ortak bir irade ve şuurla, Alman 
siyasetindeki dengesizliğe müdahil olacaklar, tepki ve eleştirilerini de-
mokratik yollardan mutlaka göstereceklerdir.
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Tüm dünya bilsin, tüm dünya aklında tutsun.

Türk milleti birdir, Türkiye düşmanca tutum ve davranışlara karşı 
tek yürek, tek bilek, tek sestir.

Avrupa duy sesimizi, bu ses Türk’ün hiç dinmeyen ayak ve kudret 
sesidir.

Türk devleti, Türk hükûmeti yalnız değildir; 80 milyon Türk vatan-
daşı, yabancı ülkelerdeki iftiharlarımız olan kardeşlerimizle birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını, hukukunu savunacak inanmışlık ve 
azimdedir.

Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yaparak gerilimi artıracak ey-
lem ve adımlardan kaçınmalıdır. 

Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır.

Meğerki bu yol bulanamıyorsa, bulanamayacaksa Almanya kendi 
bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır.

Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü biz-
zat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz.

Değerli Arkadaşlarım,

El Bab’ın TSK tarafından temizlenmesinin ardından başlayan hare-
ketlilik ve tartışmalar Menbiç ve Rakka üzerinde yoğunlaşmıştır.

Dün YPG’nin Menbiç’ten El Bab’a Türk askerîni hedef alarak havanlı 
saldırı düzenlemesi ve 4 kahramanımızı yaralaması bölgenin sıcak ve 
sarsıcı gelişmelere gebe olduğunu tekrar göstermiştir.

Askerlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar temenni ediyorum.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın yeni hedefinin Menbiç olduğu                                              
bilinmektedir.

Böylesi bir dönemde ABD’nin Menbiç’te bulunan PYD-YPG’li terö-
ristlere ağır silah ve zırhlı araç yardımında bulunması iyi niyetle değer-
lendirilemeyecektir.
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ABD’nin bunca ikazlara rağmen hâlâ teröristleri silahlandırması 
tam bir kovboy aymazlığıdır ve samimiyetle de izah edilebilecek bir 
yanı yoktur.

Rakka’ya yönelik operasyon için bir yanda Türkiye’nin desteği el-
zem görülürken, diğer yanda YPG-PYD’nin silahla donatılması kafa-
mızda çok fazla kuşku ve soruya yol açmaktadır.

ABD’nin, Türkiye’den Rakka operasyonu için destek mi istediği, 
yoksa Rakka operasyonunda PYD-YPG’li teröristlerin bulunması için 
iknaya mı çalıştığı net değildir.

Irak’ta IŞİD’le mücadelede görev alan ABD’li üst düzey bir asker, 
Rakka’nın IŞİD’den alınmasını Türkiye ile görüştüklerini, ancak PYD-Y-
PG’li teröristlerin de bir şekilde operasyona katılacaklarını söylemesi 
kuşkularımızı doğrulamaktadır.

Ayrıca bazı PYD elebaşlarının ABD’nin, Türkiye müdahale etmesin 
ve kendilerini korusun diye Menbiç’e askerî üs kurduğunu itiraf etmele-
ri Rakka operasyonu hazırlık sürecini şimdiden şaibeli hâle getirmiştir.

Türkiye, sınırlarının ötesinde hiçbir terör unsurunun bulunmasına 
onay vermeyeceğine dair kararlılığını Fırat Kalkanı Harekâtı ile ortaya 
koymuşken, bu azmin ayak oyunlarıyla bozulmaya çalışılması dikkat-
lerimizden kaçmamıştır.

Sınır ötesinde aradığımız macera değil, meşru haklarımızdan kay-
naklanan çabalarla sınırlarımızın teröristlerden arındırılması ve en kısa 
sürede Suriye’nin istikrara kavuşturulmasıdır.

Bu arada ABD’ye ait bazı zırhlı araçlar ise Menbiç’in kuzeyinde gö-
rüntülere takılmıştır. 

Hatta bu araçlardan kimileri terk edilen Süleyman Şah Türbesi’nin 
etrafında da görüntülenmiştir.

Bu haberlerin yayılmasıyla ülkemizde kamuoyu tepkisi oluşmaya 
başlamışken, ABD’nin eski Ankara büyükelçisinin hafta sonu bir gaze-
teye verdiği röportajında “Nasıl ki El Bab’ı aldıysanız, biz de Menbiç’i 
aldık. Menbiç konusundaki kararı vermek istiyoruz. ABD bütün dinami-
ği yönlendirmek için orada.” ifadelerini kullanmıştır.
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Acaba bu eski büyükelçi kimin adına konuşmakta, neyin mesajını 
vermektedir?

ABD’den aldığı güçle Menbiç’i takviye etmeye başlayan terörist-
ler, buranın etrafına, tıpkı Sur’da tıpkı Nusaybin’de olduğu gibi hen-
dekler kazmaya başlamış, kimi noktalarda üs bölgeleri inşa etmeye                                
koyulmuşlardır.

Diğer yandan Esad rejimine bağlı olan ordu güçleri de El Bab’ın 
güneyinden, Tadif yönünden başlattığı ilerleyişini Menbiç’e kadar                     
sürdürmüştür.

Bu esnada Esad rejimi ve PYD’li teröristler arasında bazı anlaşmala-
rın sağlandığına dair işaretler vardır.

Bütün bunlar oluyorken Rusya Genelkurmayı, PYD ve Esad arasında 
varılan anlaşma gereğince, 3 Mart’tan itibaren Menbiç’teki PYD’ye ait 
mevzilerin rejime devredildiğini ilan etmiştir.

Ve bu gelişme kimin elinin kimin cebinde olduğunu göstermiştir.

Ayrıca Rus Genelkurmayı adına açıklamayı yapan yetkili, bu durum-
dan ABD’yi de haberdar ettiklerini söylemiş, ABD kaynakları da aynı 
durumu ne tuhaftır ki doğrulamıştır.

Menbiç’te yaşanan son örnek ABD ve Rusya arasındaki gelgitli, ama 
saman altında yürütülen düzenli ilişkileri gözler önüne sermiştir.

Zira birbirine görüntüde zıt olan iki ülkenin, çıkarları gereğince 
PYD’ye siyasi ve askerî açıdan destek olduğu şimdiye kadar bilini-
yorken, bunun ortaklık mekanizmasına döküldüğüne ilk kez şahitlik                  
edilmiştir.

Her iki ülkenin PYD’yi kendi kontrolüne almaya çalıştığı yönündeki 
görüşlerin, Menbiç’te PYD’yi koruma altına almayı amaçlayan bir or-
taklık anlayışına dönüşmesi tehlikeli bir kumpastır. 

Bu çerçevede Millî Savunma Bakanı’nın Menbiç’te son dönem yaşa-
nanlarla ilgili olarak söyledikleri, PYD ve IŞİD’in örtülü olarak birlikteli-
ğine atıf yapması ibretliktir.

Bunca farklı yapılanmanın bir araya gelmesine sebep olan ortak 
düşman algısının Türkiye olduğuna şüphe yoktur.
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Bu durum karşısında Suriye’de atılması gereken adımların her za-
mankinden çok daha dikkatli ve titiz şekilde el alınması zorunluluk, 
beka düzeyinde mühimdir.

Bütün bu gelişmelere ilave olarak  IŞİD’le mücadeleyi hızlandırmak 
adına, ABD Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan planın sadece 
askerî değil, diplomasi, finans ve istihbaratı da ilgilendiren küresel bir 
plan olduğu geride bıraktığımız hafta duyurulmuştur.

Bugüne kadar Orta Doğu politikasında ısrarla IŞİD’e odaklanılması 
gerektiğini söyleyen ABD yönetiminin, yeni dönemde hedef ve çerçeve 
büyütmesinin arka planında ne yatmaktadır?

Bir dönem tedavülde olan Büyük Orta Doğu Projesi acaba yeniden 
ısıtılıp bölgenin gündemine mi getirilmektedir?

Böylesi bir zaman diliminde Orta Doğu’da NATO benzeri bir askerî 
ittifak kurma girişiminin ABD ve İsrail tarafından desteklenmesi ve teş-
vik edilmesi kimin hesabına hangi amaçları ihtiva etmektedir?

Önümüzdeki süreç bu soruların cevabının bulunacağı bir dönem 
olacaktır.

Ancak kuşkusuz ki böylesi bir dönem içerisinde öncelikli ve acil olan 
en temel gelişme ABD’nin Suriye’de ilan edilmesini öngördüğü güvenli 
ve uçuşa yasak bölgeler seçeneğidir.

İkinci olarak, bu güvenli bölgelerin nasıl tesis edileceği, hangi ülke-
ler tarafından müdafaası ile beraber kimler tarafından ve nasıl finanse 
edileceği önemli olan bir başka meseledir.

Türkiye için Fırat Kalkanı Harekâtı beka konusudur. Ve asla tavizi 
asla geri dönüşü olmayan çetin ve millî bir stratejik adımdır.

Parti olarak elbette Suriye ve Irak’taki tarihsel haklarımızla birlikte, 
millî güvenlik ve toprak bütünlüğümüzü savunan askerî ve siyasi ka-
rarlara seve seve, gönül huzuruyla sonuna kadar destek vereceğimiz 
herkesçe tekraren bilinmelidir. 
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Değerli Arkadaşlarım,

İnsanı ahlaklı kılan temel duygu hayâdır, yani utanmanın ölçüsüdür.

Hayâ, doğrunun, gerçeğin ve iyinin tanımında insan ahlakını ve ak-
lını üstün kılan değerin adı; gerçeği anlatırken hiçbir sapmaya meydan 
vermeyen dürüstlüğün markasıdır.

Hayâsı pazara çıkmışların, hayırsızlığı dillere düşmüşlerin, hamakat-
lığı resmiyet kazanmışların 16 Nisan Referandum’uyla ilgili çarpık ve 
çürük iddiaları gözümüzden kaçmamaktadır.

Üstelik bu çerçevedeki âciz ve kof söylemler ulu orta                                                           
seslendirilmektedir.

At görse aksayan, su görse susayan, ekmek görse acıkan; ama üç 
hilali görünce kâbuslar gören kripto elemanlar, iş birlikçi piyonlar he-
zeyan bataklığında âdeta çırpınmaktadır.

Gâvur gemisi gibi yan gidip kuyruklarının girmediği yere başlarını 
sokmaya çabalayanların aslında ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.

Bunu biliyor, buna inanıyoruz.

Ancak kuru kuruya toplanan, kan alacak damar arayıp içimizden dı-
şımızdan bizi taşlayanlar eninde sonunda kazdıkları kuyuya kendileri 
düşeceklerdir.

Kaldı ki düşmekten başka şansları da kalmamıştır.

Avare kasnak gibi fırıl fırıl dönüp bir türlü durmayan, kendi sığ ve 
kısır gündemlerinde sürekli bocalamaktan başka yolları da olma-
yanlar için millî iradenin demir yumruğu 16 Nisan’da sandık başında                               
beklemektedir.

Birbirlerinin kafa dengi olan beş benzemez hayır koalisyonuna son 
anda ve kan ter içinde eklemlenen, CHP ve Ülkücü katili Aydınlıkçıların 
katarına aceleyle binen bazı tanıdık simaların varlığı her şeyden önce 
hazin bir dönme ve devrilme hâlidir.

Bu onların tercihidir. Kendi yollarını kendileri çizmiş, bizden de ta-
mamen, hiç silinmeyecek çizik yemişlerdir.
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İdeolojik sığınmacı hâline gelmeyi gönüllüce nefis ve vicdanlarına 
sindirenlerin yeni adres ve siyasi hanelerinde dilerim ki yolları ve baht-
ları açık olsun.

Millîyetçi Hareket Partisi nurlu yolculuğuna devam edecek, ülke ve 
millet sevdasıyla tutuşmuş Ülkücü ömürlerle Türkiye’yi ve Türk-İslam 
ülküsünü yükseltme davasını kararlıca sürdürecektir.

Millî siyaset aklımızın ipek yılları, millîyetçi fikriyatın hücrelerinde 
48 yıldır kozalanıp, 48 yılda devleşmiş, nice yüzyıllara kanat çırpmak 
üzere çoktan harekete geçmiştir.

Her zaman ahlakın, güzelliğin, samimiyetin, millî ve manevi şuurun 
eskimez, değişimi düşünülemez heyecan ve hedeflerini yüreklerimizin 
gergefinde dokuduk.

Bazen incindik, bazen hüzünlendik, bazen şehit, bazen şahit olduk; 
ama her seferinde bağrımıza taş basıp yürüyüşümüze devam ettik.

 Her zaman da millet ve vatan sevgisinin öncüsü, kimi hâllerde de 
ihanetin, millet ve devlet düşmanlarının korkulu rüyası olduk.

Bazı kokuşmuşlar diyor ki, 16 Nisan’dan sonra MHP bitecek, defteri 
dürülecekmiş.

Bre densizler, bu iftiraları size kim öğretiyor? Kimlerden akıl                             
alıyorsunuz?

Sanıyorum bu utanmalarını kaybetmiş, şuurlarını aldırmış Zübükza-
delerin canı böyle istiyor, gönüllerinden böyle geçiyor.

Millîyetçi Hareket Partisi fâni bedenlere değil, fedakâr ve asil Türk 
milletinin namusuna emanet edilmiş Ötüken sancağı, ecdat ve şehit 
yadigârıyla ilelebet yaşayacak Türklüğün ana ve atar damarıdır.

Biz de çok şükür ne sancak iner ne de damar biter.

Hadi indi diyelim hadi bitti sayalım.

Biliniz ki, Türk tarihî film şeridi gibi geriye sarar. 

Ardından yaşayan üç kişi çıkar; birisi Söğüt ocağını tüttüren Osman 
Gazi olur, diğeri Ankara’ya inen Mustafa Kemal olur, bir diğeri de üç 
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hilale kılavuzluk yapan Alparslan Türkeş gibi parlayıp kutlu davamızı 
demir dağları eriterek bozkurt gibi geleceğe taşır.

Biz de er tükenmez kırılmakla, biz de ülkü bitmez önü kapatılmakla.

Millîyetçi Hareket Partisini içten içe yıkıp kalemizin hisarlarına ta-
arruz eden kaçak ve korkakların fitne ve fesadına kanacak asla yoktur.

Bunlar nereye giderse gitsinler her zaman musibetin çıbanbaşları 
olacaklardır.

Asıl siyasi milatları 16 Nisan’da dolacak olan bedbahtların bitmeleri 
yakındır, bir daha ayağa kalkamamaları mukadderdir.

MHP’den kovulduktan sonra fikirlerini oraya buraya rehin bırakıp, 
vicdanlarını esir düşürenlerin MHP’ye ömür biçmeleri fısktır, kendileri 
gibi küstah bir tezvirattır.

Millîyetçi Hareket Partisi teslim olmayacak, baş eğmeyecektir.

Millîyetçi Hareket Partisi 16 Nisan’da demokrasi arenasında millet 
için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için 
evet, Türkiye için evet diyecektir.

Evet diyeceğiz, korkakların saltanat hesabını bozacağız.

Bir evetle, Türkiye’nin tarihsel hak ve çıkarlarını teyit edeceğiz.

Evet sözdür, yemindir; vazgeçilmeyecektir.

Evet Türkiye Cumhuriyeti’dir, evet millî birliğin simgesidir.

FETÖ’ye, PKK’ya, PYD-YPG’ye, DHKP-C’ye ve de haçlı kafilesinin 
yüzüne millî ve sağlam şamar evetle vurulacaktır.

Evet, sözde Kürdistan paçavrasına çıtını çıkaramayan, Mustafa 
Kemal’in partisi olduğunu söyleyen, ama tarihîyle çelişen yüz karası 
CHP’ye derstir.

Evet, bebek katilini sahiplenmek için hayır çağrısı yapan bölücü 
Kandil çetesinin iflas ve hezimetidir.

Sonuna kadar millet, sonsuza kadar devlet; 16 Nisan’da evet.
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Kaynağımız millet, kudretimiz devlet; irademiz evet, yine evet, bir 
kez daha evet.

Çünkü bizler, varlık sebebimizin vatanımızın ve milletimizin gelece-
ği olduğunun bilinci içerisindeyiz.

Ne engellerden yılarız ne de mücadele etmekten yorulur ve korka-
rız. Biz Millîyetçi Hareket Partisiyiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken muhterem heyetinizi bir kez 
daha selamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, Cenabıallah’a 
emanet ediyorum. 

Sağ olun, var olun diyorum.
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 16 Nisan Referandumu 
münasebetiyle 16 Mart 2017 Perşembe gününden bugüne kadar çalış-
malarına ara vermiştir.

16 Nisan Referandumu’nun kampanya süreci 60 gün boyunca de-
vam etmiş ve geçtiğimiz Pazar günü nihayete ermiştir.

En son parti grup toplantımızı ise 28 Şubat 2017 tarihînde                                
gerçekleştirmiştik.

Aradan geçen yaklaşık 1,5 aylık süreden sonra yeniden bir araya 
gelmenin sevinç ve mutluluğunu çok şükür hep birlikte yaşıyoruz.

Konuşmamın başında sizleri, ekranları başında grup toplantımızı iz-
leyen aziz vatandaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Önümüzdeki zor ve çetin günlerde değerli milletvekili arkadaşla-
rıma üstün başarılar diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ümidim odur ki, daha önce nasıl olduysa, bundan sonra da yasama 
faaliyetlerinde partimizin varlığını en iyi şekilde temsil edip, demokra-
tik ve millî gücünü en tutarlı ve tesirli seviyede hissettireceksiniz.
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Sizlere güveniyor, hepinize inanıyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye son 60 yıllık tarihînde altı defa referanduma gitmiştir.

Yedincisi de yüksek bir katılımla 16 Nisan’da yapılmıştır.

Türk milleti geçtiğimiz Pazar günü iradesini göstermiş, yeni bir dö-
nemin kapısını aralamıştır.

16 Nisan Referandumu demokrasi hayatımızda bir milat, çok partili 
siyaset tarihîmizde bir dönüm noktasıdır.

11 Ekim 2016 tarihli Meclis grup toplantımızda gündeme getirdi-
ğimiz düşünce ve tekliflerimiz 6 aylık yoğun bir mücadeleden sonra 
anayasal bir içerik kazanmıştır.

Millîyetçi –Ülkücü Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdi-
ği sözlerin altında kalmamıştır.

Taahhütlerimizin gereği yapılmıştır.

Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur.

Biz de hile arayan, tuzak araştıran, komplo araması yapan kim varsa 
16 Nisan’da hüsrana uğramıştır.

Millîyetçi Hareket Partisi milleti için sorumluluk almış, evet demiştir.

Devleti için devreye girmiş, evet kararını tüm engellemelere rağ-
men savunmuş, ardında durmuştur.

Vicdanımız rahat, gönlümüz müsterihtir.

“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” ilkemiz doğrultu-
sunda 16 Nisan’da Türkiye’ye evet dedik, bundan sonra da aynı karar-
lığımızı sürdüreceğiz.

Türk milleti onayına sunulan Anayasa değişikliklerini hür iradesiyle, 
% 51,4’lük çoğunlukla kabul ve tasdik etmiştir.

Bu gelişme azımsanamayacak, küçümsenemeyecek bir başarıdır.
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Artık sistem tartışmaları son bulmuştur.

Artık fiilî karmaşa sona ermiştir.

11 Ekim 2016’da neyi öngörmüşsek, takip eden gün ve aylarda neyi 
hedeflemişsek birer birer hayata geçmiştir.

16 Nisan 2017 Referandumu’nun kesin olmayan sonuçlarına göre;

Türkiye’nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmıştır.

Millî bekamıza sahip çıkılmıştır.

Millî ve tarihî haklarımıza onay verilmiştir.

Birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmıştır.

Kardeşliğimiz perçinlenmiştir.

Bağımsızlığımız pekişmiştir.

Cumhuriyet’imiz gücüne güç katmıştır.

İstikbalimizin önündeki pürüzler kaldırılmış, millî iradenin ufkuna 
gerilen sis perdesi yırtılıp atılmıştır.

16 Nisan’da destan yazan Türk milletiyle iftihar ediyorum.

Mensubiyetiyle gurur duyduğumuz egemenliğin yegâne sahibi mil-
letimize en derin şükranlarımı sunuyorum.

16 Nisan’a gelesiye kadar üstün bir gayret ve inanmış bir ruhla çalı-
şan, azı çok yapmak için çırpınan, kısıtlı imkânlarla boğuşan dava arka-
daşlarımıza, tüm parti teşkilatlarımıza, elbette siz muhterem milletve-
kili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sandıktan evet tercihinin çıkması için yoğun emek ve mesai harca-
yan Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Başbakan’a, Adalet ve Kalkınma 
Partisine gönül vermiş kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Özellikle belirtmek durumundayım ki, 16 Nisan’ın kazanan veya 
kaybedenleri bellidir ve ortadadır.
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Kazanan Türk milletidir.

Kazanan demokratik seçimini yaparak hayır veya evet diyen tüm 
vatandaşlarımızdır.

Kazanan Türkiye’dir.

Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, millî namus ve                          
haysiyettir.

Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır.

16 Nisan’da; FETÖ yerle bir olmuştur.

“Evet çıkarsa bittik.” diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu             
görünmüştür.

PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir.

CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.

Müzmin muhalifler, MHP’nin çevresinde dolaşıp itibarsızlaştır-
mak için hazırlık yapan, fırsat kollayan, hava koklayan siyasi miskin-
ler, fikri mefluç hâle gelen aymazlar birden bire buharlaşmışlar, eriyip                               
gitmişlerdir.

Bunlar uzunca bir süre vızır vızır dolaştılar, her ipte cambazlığa 
özendiler, çalı dibi yokladılar, ne var ki yoklama kaçağı olduklarını giz-
leyemediler, 16 Nisan’da da yok olmaktan kurtulamadılar.

Bir ara bıyık altından gülenler, şeytanla bile aynı kareye girecek ka-
dar gözlerini hırs bürüyenler 16 Nisan’da silinip gittiler.

Hele hele Türk düşmanlığında kuyruğa giren haçlı artıkları var ya, 
onlar hepten, tümden duvara tosladılar, kesinlikle bozguna uğradılar.

16 Nisan, 80 milyon Türk vatandaşının demokrasi zaferidir.

16 Nisan millî bir uyanıştır.

Bunu görmek, bunu bilmek, bunu kabullenmek ahlaken                                        
mecburiyettir.
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Bu zaferi gölgelemeye, lekelemeye, yıpratmaya kalkışanlar ise mah-
şerî vicdanda ebediyen mahkûm olacaklardır.

Değerli Milletvekilleri,

Hatırlarsanız 18 maddeden ibaret Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sa’sında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’deki ilk 
tur oylaması 9 Ocak 2017’den 15 Ocak 2017’ye kadar sürmüştür.

İkinci tur ise 18 Ocak 2017- 21 Ocak 2017 tarihleri arasında                           
yapılmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanı TBMM’de kabul edilen Anayasa değişiklikle-
rini 10 Şubat 2017’de onaylamış ve hitamında Anayasa değişiklikleri 
milletimizin onayına sunulmak üzere 11 Şubat 2017’de Resmî Gaze-
te’de yayımlanmıştı.

Nihayetinde Türk milleti 16 Nisan günü sandık başına giderek 
anayasa değişikliklerine olur vermiş ve bu bahsi açılmamak üzere                           
kapatmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hûkûmet sistemi millî iradeden onay almıştır.

Fiili açmazdan kaynaklanan sistem tartışmaları tedavülden                      
kalkmıştır.

16 Nisan’da seçim yapılmamış, partiler oylanmamış, şahıslar de-
ğerlendirmeye tabi tutulmamıştır.

Yalnızca anayasa değişiklikleriyle ilgili milletimizin görüşüne müra-
caat edilmiştir.

Yapılan sadece planlanan halk oylamasının icrasıdır.

Gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle ilgili demokratik sürecin                      
ikmalidir.

Bir kaşık suda fırtına koparıp 16 Nisan’ı hazmedemeyenler bir defa 
iyi niyetten mahrum olan karanlık çevrelerdir.

Kesin olmayan sonuçlara göre 16 Nisan günü 25 milyon 167 bin 67 
vatandaşımız evet, 23 milyon 777 bin 115 vatandaşımız da hayır oyu 
kullanmıştır.
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Aradaki fark 1 milyon 389 bin 952 ile evet lehinedir.

Bu demokratik tabloya saygı ve riayet gerekirken kriz tetikçileri he-
men harekete geçmişlerdir.

Öncelikle vurgulamak lazımdır ki, halk oylamasında % 50 artı bire 
ulaşan tercih meşrudur, hukukidir, herkes tarafından bağlayıcı olmak 
durumundadır.

Bunun dünyada da örnekleri pek çoktur.

Misal olarak 23 Haziran 2016’da Birleşik Krallık’ta yapılan halk oyla-
masında yaklaşık bir milyonluk farkla AB’den ayrılışın kararı verilmiştir.

Ancak AB’den kopuş ile ilgili veya aksi yönde İşçi Partisinin, Muhafa-
zakar Partinin veya Liberallerin ne kadar oy kullandığı belli olmamıştır.

Bir diğer çarpıcı örnek de ülkemizde yaşanmıştır.

Siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili 6 Eylül 1987’de yapılan halk 
oylamasında; evet ile hayır arasında yalnızca 75 bin 66 farkın bulundu-
ğu hafıza kayıtlarımızdadır.

Sonuç olarak siyasi yasakların kaldırılmasına millî irade evet demiş, 
demokrasiye kol kanat germiştir.

Peki, 16 Nisan’da sandıktan çıkan sonuçlara tahammülsüzlük                      
niyedir?

İstenen nedir, beklenen, umut edilen nelerdir?

Maalesef kaos lobisi yine ar damarı çatlamışçasına faaliyettedir.

Yerli ve yabancı odaklar 16 Nisan’ı karalamak için son kozlarını                
oynamaktadır.

Huzur, emniyet ve sükûnet içinde yapılan halk oylamasına gölge 
düşürmek için bildik ve tanıdık simalar kargaşaya yatırımla meşguldür.

Ayvaz kasap hep bir hesap, bunların halipürmelali aynen budur.

Ama 16 Nisan’da bizzat ve bilfiil millet tarafından fitnelerinde bo-
ğulduklarından, kurdukları tuzaklara takıldıklarından haberleri yoktur.



167

Çünkü şuurları kapanmış, akılları kararmış, basiretleri bağlanmıştır.

16 Nisan akşamı, sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle beraber 
bir kısım köksüz, kimliksiz, kişiliksiz gazeteci ve uzman yorumcu kılıklı 
provokatör MHP’yi hedef almaya başlamışlardır.

Bunlar âdeta sandık sandık hangi partiden oy geldiğini anlatmaya 
soyunmuşlardır.

O tarihî akşamda, utanmasalar, fren tutmasalar 81 ilde kurulan 167 
bin 140 sandığa hangi partiden oy geldiğini ifadeye kalkacaklardı.

Öyle ipten kazıktan boşanmışlardı ki, 48 milyon 904 bin 182 geçerli 
oyun tek tek dökümünü yapacaklardı.

Allah’tan bu kadarını göze alamadılar, bu kadar alçalmayı                                 
başaramadılar.

Yine de bulanık suda balık avlamak için küflü oltalarını salladılar.

Henüz sandık sonuçları tam belli olmadan MHP’yi suçlama yarışına 
girdiler.

Partimize gönül veren kardeşlerimizin % 80’nin oy vermediğini ah-
laksızca uydurdular.

Bunu söylerken keyiflendiler, canlandılar, ellerini ovuşturdular.

Ülke haritasına baktılar, bölge bölge, şehir şehir bizden gelen veya 
kaçan oyları üstün zekâlarıyla yorumlamaya başladılar.

Zillet ve rezaletle anılacak bu şahsiyetsizler evet tercihinde bulunan 
vatandaşlarımızın hangi partiden hangi görüşten olduğunu nereden ve 
nasıl çıkardılar?

Her şey iyi güzel de, Millîyetçi Hareket Partisi üzerinde spekülasyon 
yapacak cüret ve yetkiyi nereden aldılar?

Millî irade evet deyince rüzgarla sallanan kavağa dönen, ardından 
da kadavraya dönüşen MHP hasımları nereye varmak, bize ne söyle-
mek istiyorlar?
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Millîyet gazetesi’nde köşesi bulunan bir ezik ve çürük söyle yazmış:

“Referandumun kaybedeni MHP. Erzurum hariç, MHP’nin güçlü ol-
duğu bütün illerde hayır oyu çıktı. MHP’nin Genel Merkezi evet dedi. 
MHP tabanının % 80’i hayır oyu verdi. MHP’yi zor günler bekliyor.”

Abacıyı anladık, kebeciyi de anladık, tamam da ara yerde sen neci-
sin bre ahlaksız bre kemiksiz?

Tabanımızın % 80’i hayır demiş.

Çünkü canı öyle çekiyor.

Çünkü böyle olsun diliyor.

Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır diyoruz, kafa var al-
mıyor, sanırsınız bidon.

Bir başkası çıkmış; “Bundan sonra bölünmüş, farklılaşmış, parçalan-
mış bir MHP olacak.” diye yazıyor.

Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekâları kurumuş ya zihinleri bulan-
mış ya da iradeleri körleşmiştir.

MHP’li kardeşlerimin ne kadar oy verdiği, nasıl tercihte bulunduğu 
konusunda bu zatların elinde bizim bilmediğimiz sihirli bir ölçü aleti mi 
vardır?

Açık çağrımdır; Yüksek Seçim Kurulu acilen bir çalışma yapmalıdır.

Eğer imkân varsa, evet ya da hayır tercihlerinin hangi partilere ait 
olduğunu ölçen bir mekanizma bulunuyorsa, kurulan tüm sadıklarda 
tercihi evet olan MHP’li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır.

Oy mu kaybettik, oy mu kazandık; belli olmalıdır.

1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimine göre AKP-MHP toplamda 
% 10,5 oy kaybetmiş.

Dillerdeki bayağı ve çarpık hikâye budur.

Ve bu bahaneyle MHP’ye hücum edilmektedir.
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FETÖ’yü hesaba katan yoktur.

Hâlen aktif hâlde bulunan kripto damarı gören yoktur.

Türkiye’nin diriliş ve toparlanışına katlanamayanları hesap eden hiç 
yoktur.

Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zaman-
lar diz dize, yanak yanağa ise şimdilerde MHP’ye en çok saldıran alçak-
lar onlardır.

Bunların cinsiyeti erkek veya kadın olabilir.

Görünüşleri, bugünlerdeki maskeleri de kimseyi aldatmamalıdır.

Hâlâ lehine çalıştıkları yer bellidir.

Hâlâ aidiyetleri belirgindir.

Bu kokuşmuşların hâlâ gözleri Pensilvanya’da, ederleri de 1 dolardır.

Millîyetçi Hareket Partisine kara çalmaya, altını oymaya, sırtını yere 
getirmeye ne Tezkan soy isimli densizin ne de aynı kümede toplaşan 
bereketsizlerin asla gücü yetmeyecektir.

Bunlar evet kararının sandıktan çıkmasından dolayı çılgına                             
dönmüşlerdir.

Bunlar hükûmet etme sisteminin meşru yollardan değiştirilmesin-
den dolayı kudurmuşlar, kuyruklarını kıstırmışlar, kalan son nefesleriy-
le de MHP’yi taşa tutmuşlardır.

Ne var ki attıkları taşlar ters tepecek, kafalarına inecektir.

Kazdıkları kuyuya yine kendileri düşecektir.

İftira ve ithamlarında çırpına çırpına perişan olacaklardır.

Millîyetçi Hareket Partisi 16 Nisan’da üstlendiği millî sorumluluğu 
vakarla yerine getirmiştir.

Aziz dava arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu Türkiye için evet              
demiştir.
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FETÖ için hayır diyenler bunu anlayamaz.

PKK için hayır sırasına giren hainler bunu kavrayamaz.

Sicilli Türk düşmanları, kalemlerini mürekkep yerine zehire batıran 
yeminli Türkiye karşıtları bunu ömürleri boyunca göremez.

Bu korkak ve iş birlikçilerin rahatsızlıkları, büyüyen millî birlik duy-
gusu, kökleşen siyasi uzlaşma duruş ve şuurudur.

Tavsiyem rahatsız olmaya devam etsinler.

Çünkü tedavisi olmayan, onmaz bir hasetlik ve müfterilik hastalı-
ğıyla eninde sonunda rezil rüsva olmaktan kurtulamayacaklardır.

İplerini tutan efendileri de aynı akıbete eninde sonunda mahkum 
ve mecbur kalacaklardır.

Muhterem Milletvekilleri,

16 Nisan demokrasimizin aynı zamanda olgunluk imtihanıdır.

16 Nisan aynı şekilde Batı’ya da en kalıcı ve etkili mesaj olmuştur.

Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır.

Avrupa ülkeleri ister kabul etsin ister reddetsin ülkemizde hükûmet 
etme sistemi 16 Nisan itibarıyla değişmiştir.

Bu yeni dönemi savsaklamak, yargılamak, anlam ve değerinden 
saptırmak beyhude bir gayrettir.

AGİT’in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Biriminin dün yap-
mış olduğu açıklamalar, bir yönüyle 16 Nisan’da alınan sonuca yönelik 
kuşkulu ve yanlı tavrın geldiği noktayı özetlemektedir.

Batı 16 Nisan öncesinde boş durmadı.

Anlaşılan 16 Nisan’dan sonra da hız kesmeyecek, millî iradeyle he-
saplaşmak için her imkânı kullanacaktır.

Ancak Türk milleti oynanan oyunun farkındadır.
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Yazılan pis senaryoların fazlasıyla bilincindedir.

Ve de yanlış hesap yapan varsa, şüphesiz Türk milletinin azamet ve 
iradesi tekrar varlığını çok kudretli şekilde gösterecektir.

Bir başka tartışma da Yüksek Seçim Kurulunu hedef alarak                                   
tırmandırılmaktadır.

Sandık kurullarının, oy pusulalarının arkasını ve oy zarflarını sandık 
mührüyle mühürlemeden oy verme işlemine başladıkları iddiaları üze-
rine YSK gereken ve doyurucu açıklamalarını zaten yapmıştır.

Bu kapsamda verilen oyların seçmenlerin iradesinin tecellisinden 
sonra ve seçmenden kaynaklanan bir kusur olmaması nedeniyle ge-
çerli sayılmasına karar verildiği açık ve anlaşılır bir üslupla milletimizle 
paylaşılmıştır.

CHP’nin zorlaması, 16 Nisan’ı sabote etmeye çabalaması müflis ve 
yenik bir anlayışın tezahürüdür.

Sandıkta sonuç alamayanlar, şanslarını masabaşında denemektedir.

Demokrasiden umudunu kesenler sokağa oynamaktadır.

Özellikle bir televizyon kanalında gevezelik yapan portakalın-
dan sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan’dan sonra şok olmuşlar, 
insanlarımızın hassasiyetlerini kaşımak için çok tehlikeli imalarda                                       
bulunmuşlardır.

Elbette Türk milleti bunlara pabuç bırakmaz, demokrasiye kefen bi-
çen paralı askerleri asla affetmez.

Kabul etseler de, etmeseler de 16 Nisan’da milletimiz damgayı vur-
muş, evet demiştir.

Böylelikle siyasi Nevruz gününü ilan etmiştir.

Fiilî durum bitti mi? Bitti.

Sistem değişti mi? Değişti.

Maksat hasıl oldu mu? Oldu. 
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O hâlde mesele bitmiş, düğüm çözülmüş, ülkemizin önü açılmıştır.

Önemle ifade etmeliyim ki, 16 Nisan’da kusur arayanlar, kendi hâl-
lerine yanmalı, boş konuşmaya, samanlıkta olmayan iğne arama işine 
son vermelidirler.

Güveler elbiseyi nasıl kemiriyorsa kıskançlık da bu fesat ve hayır 
kumpanyasında toplananları yiyip bitirecektir.

11 Ekim 2016 tarihli Meclis grup toplantımızda demiştim ki:

“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’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.”

Türk milleti kararını vermiş, işi bitirmiş, ipi göğüslemiş, geleceğinin 
rotasını çizmiş, defteri kapatmıştır.

Ve bu hepimiz için gururla anılacak, onurla hatırlanacak bir demok-
rasi dersidir.

Bu dersi kıranlar, bu dersten çakanlar ise yok hükmündedir, hiç de 
olmayacaklardır.

Değerli Arkadaşlarım,

16 Nisan’dan sonra yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla iş-
lerlik kazanması 3 Kasım 2019 yapılacak seçimlerden sonra olacaktır.

Kısa vadede ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu yeni baştan teşkil      
edilecektir.
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Cumhurbaşkanı’nın parti üyeliği ise muhtemelen gündeme                           
gelecektir.

Kaldı ki bunların gerçekleşmesi için 2019 yılı beklenmeyecektir.

Millîyetçi Hareket Partisi önümüzdeki yeni dönemde TBMM’de 
üzerine düşen her görevi eksiksiz yapacaktır.

Yeni hükûmet etme sisteminin temellerini oluşturacak uyum ya-
salarının çıkması hususunda sorumluluğumuzu samimiyetle yerine                      
getireceğiz.

Türkiye’nin bekası için siyasi uzlaşma hukukuna ilkelerimiz ve ülkü-
lerimiz çerçevesinde bağlı kalacağız.

Bundan sonra omuzlarımızdaki yük daha da ağırlaşacaktır.

Türkiye’nin yoğunlaşan iç ve dış sorunlarının göğüslenmesinde ge-
rekirse elimizi taşın altına koymaktan kaçınmayacağız, çekinmeyece-
ğiz, gecikmeyeceğiz.

Yeter ki Türk milleti belini doğrultsun.

Yeter ki gelecek planlanmasının ortak ruh ve mutabakat içinde ya-
pılmasının şartları doğsun ve oluşsun.

Siyasi cepheleşmeleri bitirmeliyiz.

Yapay anlaşmazlıkları çözmeliyiz.

Karşımızda mevzilenen yedi düvele karşı aynı şuur ve hedefle tepki 
göstermeli, bir ve beraber olmalıyız.

Ayrılıkta hayır yoktur.

Çatışmada sonuç yoktur.

Kavganın sonu yoktur.

Gün Türkiye için el ele verme günüdür.

Gün millî bekamız ve parlak istikbalimiz için aynı safa girme                            
günüdür.
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Birlikte olursak başarırız.

Beraber davranırsak tezviratı ve saldırıları püskürtürüz.

16 Nisan halk oylaması siyasi partilere ayrı ayrı mesaj da vermiştir.

Biz bu anlamlı mesajı yorumluyor, çıkardığımız sonuçlar çerçevesin-
de hareket etmeye hazır ve kararlı olduğumuzu bu vesileyle beyan ve 
ilan ediyoruz.

Uzlaşmadan kaçmak Türkiye’ye kötülüktür.

Kucaklaşmaktan sakınmak Türk milletine haksızlıktır.

Bir olalım, zalimlere birlikte direnelim.

Güçlü olalım, Türkiye’yi yıkmak isteyenlerin oyunlarını teker teker 
bozalım.

Unutmayalım ki biz Türk milletiyiz.

Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri, Türk vatanının ebedî 
sahipleriyiz.

Demiştik ya; bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez.

“Devlet için evet, millet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün 
bekası için evet, Türkiye için evet.”

Bu evetler sonuna kadar, sonsuza kadar bizimledir, namusumuza 
emanettir.

Sözlerime son verirken, siz değerli milletvekili arkadaşlarıma yasa-
ma faaliyetlerinde bir kez daha başarılar diliyor, hepinizi yürekten sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum.

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