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Biz, asırlar önce, “Osmanlı sarığını kardinal külahına tercih 
ederek” milletimizin sinesinde kurtuluş umudu arayan mazlum 
toplumları, büyük Türk milletinin himayesine sevk eden beşerî 
çekiciliğin ve buluşmanın peşindeyiz.

Yerel ve yöresel farklılıkların Türk kültürünün zenginliği içinde 
görüldüğü bu anlayış üzerinde sağlanacak genel bir uzlaşmanın, 
toplumsal barış ve huzur için önemli katkı sağlayacağına şüphe 
yoktur.

Bize göre, gelecek ay yıldızlı bayrağın altındadır. 

Türkiye’nin birliği, refahı ve geleceğinin teminatı al bayrak 
altında birleşmekten geçmektedir.

Bu milletin şerefi ve haysiyeti, kardeşlik ve kahramanlık üzerine 
inşa edilmiş millî birliğidir. 

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

Türk milleti yapay ayrımlara, sinsi çabalara fırsat vermeyerek, 
beraberliğini sonsuza kadar mutlaka sürdürecektir.

Gün, saflarımızı sıklaştırma günüdür. 

Gün, kucaklaşma günüdür.

Ve kucaklaşmanın adresi büyük Türk milletidir.

Devlet BAHÇELİ
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Saygıdeğer Milletvekilleri,

Değerli Misafirler,

Basımızın Mümtaz Temsilcileri,

2018 yılının bu ilk grup toplantısında sizleri hürmet ve 
muhabbetle selamlıyorum. 

Ekranları başına geçerek bizleri dikkatle izleyen aziz 
vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum.

Bir kez daha yeni yılın milletimize, ülkemize, mazlum 
toplumlara ve Türk-İslam âlemine saadet ve selamet getirmesini 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Ümidim, 2018’de huzur ve istikrarın insanlığa eksiksiz egemen 
olmasıdır.

Beklentim, komşu coğrafyaların düzen ve dengeye kavuşması, 
ülkemizin birlik ve diriliş ruhuyla geleceğe yürümesidir.

Takvim yapraklarından bir yıl daha kopmuştur.

2017 yılı kolay geçmemiş, müessir olayların sayı ve seviyesinde 
herhangi bir azalma görülmemiştir.
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Tam tersine, 2017 Cumhuriyet tarihinin en kritik, deyim 
yerindeyse mana ve muhteva bakımından en uzun yılı olmuştur.

Geride kalan yıl içinde Türkiye’yi, Türk ve İslam âlemini, aynı 
zamanda bölge ve dünya dengelerini doğrudan etkileyen pek çok 
gelişme yaşanmıştır.

Kabul etmemiz lazımdır ki, insanlık içine çekildiği sistematik 
krizden bir türlü çıkamamış, çıkmayı denese de başaramamıştır.

Maalesef ki;

Anlaşmazlıklar bilenmiştir.

Gerginlikler beslenmiştir.

Görüş ve fikir ayrılıkları keskinleşmiştir.

Medeniyetler arası ihtilaflar kemikleşmiş, ülkeler arası hizip ve 
husumetler kamçılanmıştır.

Orta Doğu çatışmalarla çalkalanmış, hegemonya mücade-
leleriyle dalgalanmıştır.

Yalnızca komşu coğrafyalar değil, aslında tüm dünya kendi 
içinde, kendine özgü, hatta insanlık mirasını yiyip tüketen derin bir 
istikrarsızlık sarmalına hapsolmuştur.

Biz bu durumdan elbette memnuniyet duymuyoruz.

Küresel ölçekte uzlaşma, konuşma, kaynaşma ve ortak akılda 
buluşma vasatının zayıflamasından doğal olarak kaygılıyız, gelecek 
adına karamsarız.

İlkel dürtülerin öne çıkması demokrasi, hukuk ve özgürlük 
birikimine zarar vermektedir.
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Kontrolden çıkan devletler arası güç ve nüfuz mücadeleleri 
huzur ve barış iklimini zehirlemektedir.

Güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir insanlık tablosu 
karşımızdadır.

Bu ağır tablonun kabarık faturası ise masumların önüne 
koyulmaktadır.

Hak tanımayan, helal bilmeyen, insani değer ve kazanımları 
hiçe sayan bir siyaset ve yönetim anlayışının giderek kök saldığı, 
tesir düzeyini hızla genişlettiği görülmektedir.

BM Genel Sekreteri’nin yeni yıl münasebetiyle yapmış olduğu 
konuşmada, dünya için alarm seviyesini “kırmızıya” çıkarması 
önümüzdeki zorlu dönemin habercisi niteliğindedir.

Yerkürenin hemen hemen her köşesinde etnik anlaşmazlıklar 
tırmanmaktadır.

Dinî inançlar düşman kamplara, mezhebi farklılıklar birbirine 
kapalı ve hasım uç noktalara taşınmaktadır.

Küresel emperyalizm siyasi ve ekonomik operasyonları silah 
gibi kullanmaktadır.

Göç dalgaları, sosyal gerilimler, ekonomik sorunlar, terör 
saldırıları, yer altı ve yer üstü kaynakları ele geçirme kavgaları 
dünyayı bir musibetten diğerine savurmaktadır.

Diğer yandan asimetrik çatışmalara, vekâlet savaşlarına ek 
olarak özellikle nükleer silahlanmadaki korku verici tırmanış insani 
endişeyi haklı olarak artırmaktadır.

Bölgesel ve küresel siyaset, ahlak ve vicdan bunalımına 
çakılmıştır.
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Her düzeyde akıl tutulması, kafa karışıklığı, irade noksanlığı 
belirginleşmiştir. 

Aslında var olan dünya gerçeği bir nevi Orta Çağ karanlığıdır.

Şayet bu karanlıktan çıkış ve kurtuluş yolları bulunamazsa, 
uyarıyorum ki, dünyanın hiçbir ülke ve coğrafyası güvenli 
olamayacaktır.

Geçtiğimiz yüzyılın trajik ve tramvatik hadiselerinden kalıcı ve 
kapsayıcı sonuçlar çıkarılması lazımdır.

İki ayrı dünya savaşının neden olduğu devasa yıkım ve 
kayıplardan ders ve ibret almak asıldır, esastır.

Nitekim 20.yüzyılın fahiş yanlışlarını, Allah muhafaza tekrar 
etmek olsa olsa akılsızlık, körlük, gafillik ve su katılmamış cahillik 
olacaktır.

İnsan hayatına sırt dönen haydutluklar, ilkesiz hedefler, 
ideolojik hınçlar, emperyalist hırslar hem ülkemize hem de doğu-
batı eksenindeki diğer ülkelere acı bedeller ödetmiştir.

Bu itibarla insanlığın irkilmesi, ürpermesi, yaklaşan tehlikeleri 
sezerek miskinlikten kurtulması, içine sıkıştığı kabuğu kırması 
aciliyet arz eden bir zorunluluktur.

İfsat olmuş bir dünyada inkâr ve itlaf edilmiş değerlerden 
başka bir şey kalmayacaktır.

Bununla birlikte perişan olmuş ahlak, ziyan edilmiş bir hukuk 
ve adalet anlayışı sadece felaketlere, sadece feci akıbetlere hizmet 
edecektir.

Nihai olarak topyekûn hezimet kaçınılmaz, hüsran ise kati 
olacaktır.
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Değerli Arkadaşlarım,

2017’de taşlar yerinden oynatılmış, mütecaviz emeller tahkim 
ve temin edilmiştir.

Terör örgütleri ülkemizle birlikte komşu coğrafyalarda at 
koşturmuşlardır.

Zalimler, kiralık ve katil örgütleri sinsi ve gizli gündemlerine 
muvafık şekilde kumanda etmiş ve kullanmışlardır.

Caniler nifak ve şikak saçmışlardır.

Güney sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru açılmak 
istenmiştir.

Bunun daha da ilerisinde ve üstünde, planlanmış terör 
devletinin inşası için yoğun gayret ve faaliyet sergilenmiştir.

PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG bu maksatla silahlandırılmıştır.

Katiller zırha büründürülmüş, emperyalizmin kanatları altına 
alınmışlardır.

Çok açık biçimde şiddet ve şekavet övülmüş ve özendirilmiştir.

IŞİD’le mücadele adı altında terörizm desteklenmiş, korumaya 
alınmış, mücavir bölgelere konuşlandırılmıştır.

Hâlbuki IŞİD’i kimlerin kurduğu, kimlerin sevk ve idare ettiği 
bellidir.

Bir terör örgütünün bir başka terör örgütüyle dengelenmesi ve 
denetlenmesi örtülü biçimde hesaplanmış, sahada icra edilmiştir.

Damar kanda nasıl dolaşıyorsa, haçlı hevesleri de ülkemizin 
çevresinde öyle dolaşmış, bununla da kalmayıp millî, dinî ve tarihî 
miraslara kastetmiştir.
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Suriye’de oynanan oyunlar kıyıya vurmuş, figüranlar açığa 
çıkmış, alçak senaristlerin yazdığı karanlık senaryolar netleşmiştir.

Terör örgütlerini kışkırtanlar bir defa İslam’a hasımdır.

Muhakkak süratte Türk ve Türkiye’ye düşmandır.

ABD’nin İsrail’le ittifak hâlinde gerçekleştirdiği Kudüs 
komplosu dinler ve kültürler arası cepheleşmeyi derinleştirmek 
şöyle dursun, koskoca Türk ve İslam dünyasına meydan okumak, 
savaş naraları atmakla eş anlamlı bir provokasyondur.

Bu kapsamda 6 Aralık 2017 tarihli yazılı basın açıklamamda, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma arayışının Orta Doğu’yu 
A’dan Z’ye mahvedecek zaman ayarlı bir bomba olduğunu 
söylemiştim. 

ABD Başkanı Trump’ın, geçtiğimiz yılın aralık ayının ilk 
haftasında; tek yanlı, başına buyruk, siyonizmin boyunduruğunda 
almış olduğu sakat karar hiç kuşku yok ki, skandal ötesi hezeyandır.

2017 yılında, Kudüs’ün tarihî statüsüne göz dikilmiştir.

İslam İş Birliği Teşkilatı’nın olağanüstü İstanbul Zirvesi’nde 
terslenen, BM Genel Kurulunda 128 ülkenin iradesiyle reddedilen 
ABD’nin Kudüs dayatması açık seçik ifade etmeliyim ki, yeni bir 
haçlı seferidir.

Ancak İslam’ın sancaktarı, keskin kılıcı Türk milleti, Kabalist 
ve Evanjelist komploya suskun kalmamış, teslim olmamış, tarihî 
sorumluluğunu unutmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti aktif bir diplomasiyle, devlet-millet 
dayanışmasının mahrecinde, İslam’ın kutlu vicdanını mihver 

yaparak, küresel vicdanı uyarmış ve harekete geçirmiştir.
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Yanlış hesap, eğri karar, zelil niyet Trump’ın ve kirli ortağı 

Netanyahu’nun elinde patlamıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 21 Aralık 2017 tarihli 

muazzam karar ve ezici çoğunluğu ABD’nin yüzüne tokat gibi 

inmiştir.

Kudüs’ün tarihsel birikimi; imanın, insanlığın, insafın ve 

iradenin ayaklanışıyla mahfuz tutulmuş, muhafazaya alınmıştır.

15 Temmuz 1099’da kırk günlük hayâsız bir kuşatmanın 

sonunda düşen Kudüs’ün, yeni bir saldırı, yeni bir operasyon 

baskısıyla tahliye ve tasfiyesi hedeflenmişken, küresel adalet 

elbette buna ortak olmamıştır.

Bu sevindirici, umut verici bir gelişmedir.

Kaos bekçisi ABD ve İsrail’in, eş zamanlı olarak mezkûr 

beşerî ikaz ve manevi ihtardan pek de bir sonuç çıkarmadıkları 

anlaşılmaktadır.

Kudüs önemlidir, çünkü gerilim düşmezse, dayatmalar sürerse, 

bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek, yankı ve yansımaları tüm 

dünyaya yayılacaktır.

Kudüs önemlidir, çünkü Efendi’mizin mukaddes hatıra ve 

emanetlerinin yaşadığı, yaşandığı tarihî ve kadim bir şehir olarak 

emperyalizme zincirlenmesi, günahkârlara zimmetlenmesi 

imkânsızdır.

Kudüs önemlidir, çünkü İstanbul’un öz kardeşi, Türk milletinin 

4 asır egemenliğini tadarak görkemli yıllardan geçmiş ecdat 

yadigârı manevi hazinedir.
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ABD’nin Orta Doğu’yu çekmek istediği çukur, itmeye çalıştığı 

uçurum malumdur.

Emperyalizmin zulmeti İslam toplumlarının ufkunu perdelemiş, 

karar ve iradesine pranga vurmuştur.

2017’de bunun envaı çeşit örnekleri görülmüştür.

Suudi Arabistan’daki gelgitler, Yemen’deki belirsizlikler, 

Lübnan’daki bilinmezlikler, Ürdün’deki bunalımlar, Irak’taki 

çarpıklıklar, İran’ı kapsamına alan suikast ve sabotajlar hep aynı 

adresi işaret etmektedir.

Afganistan sancılı, Pakistan sıkıntılı, Filistin solgundur.

Müsebbip ise hem içte hem de dıştadır.

Buna karşılık iş birlikçiler oldukça keyifli, ihanet lobisi oldukça 

heyecanlı ve heveslidir.

Bakınız, geçtiğimiz aralık ayı içinde Birleşik Arap Emirlikleri 

Dışişleri Bakanı duyunca hepimizi infiale sürükleyen bir açıklama 

ve sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı.

Zalimlerin piyonu, ecdadımızı sırtından vuran nimet bilmezlerin 

söz konusu torunu, haddini ve seviyesini aşarak tarihimize ve 

kahramanlarımıza dil uzatmıştı.

Utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan, aklınca efendilerine 

şirin görünmek adına Türk düşmanlığına soyunmuştu.

Bu küstah, kahraman ecdadımız Fahreddin Paşa’yı hırsızlıkla 

suçlayarak iğrenç bir bühtanda bulunmuştu.

Bunu hiç unutmadım, bir an olsun hatırımdan çıkarmadım.
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Bilinmelidir ki, unutanı ne millet hoş görür ne de Allah affeder.

Henüz devesini hurma ağacına bağlamamış bu bedevinin Türk 
milletine ve sinesinden doğmuş aziz kahramanına hırsız demesi en 
nazik ifadeyle alçaklık ve ahlaksızlıktır.

Kudüs konusunun uluslararası toplumun gündeminde olduğu 
bir sırada, ABD ve İsrail’in maşalığına soyunan bu sömürge artığının, 
Medine kahramanı Fahreddin Paşa’ya ve Sayın Erdoğan üzerinden 
ecdadımıza dil uzatma densizliği tek kelimeyle haramzadeliktir.

Ayrıca nankörlüktür.

Bir hırsız varsa bir hain aranıyorsa, Osmanlıya ihanet eden bir 
avuç haçlı kalıntısından, onların bugünkü taşeronlarından başkası 
olamayacaktır.

Mukaddesatımızın namusunu çekirge yiyerek savunan 
Fahreddin Paşa’ya çamur atmak soysuzluk ve ağır bir iftira 
cinayetidir.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı’nın Türkiye hazımsızlığı, 
emperyalizmin kripto elemanlığına soyunması ülkesi ve kendi adına 
ayıptır, kayıptır, kahredici edepsizliktir.

Hırsızlık, şehit kanıyla suladığımız vatan toprakları bir bir 
elimizden gasbedilirken düşmanla iş birliği yapanların iki cihanda 
da alınlarına kara bir leke gibi yapışmış unvanıdır.

Hırsız ise, Türk ve İslam’ın onurunu savunan kahraman 
ecdadımıza pusu kuranların ta kendisidir.

İmparatorluğumuzun arkasından kuyu kazıp sömürgeciliğin 
oyuncağı olmayı seve seve kabullenmiş odakların bugünkü 
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torunları hırsız bulmak istiyorlarsa yanını yöresini yoklasınlar, arsız 
görmek istiyorlarsa derhâl aynaya baksınlar.

Tarihsizlere Türk tarihini çiğnetmeyiz.

Korkaklara kahramanlarımızı ezdirmeyiz.

Ruhu esir düşmüşlerin müfterilikleri ayağımızın altındadır.

Herkes yerini yurdunu bilmelidir.

Türkiye’ye kumpas kuranlarla düşüp kalkanları, terör 
örgütlerini pışpışlayıp Türk düşmanlarının gözüne girmek için 
cambazlık yapanları, 15 Temmuz FETÖ Darbe Teşebbüsü’ne mali ve 
siyasi destek verdiği söylenen şerefsizleri biliyoruz, ayaklarını denk 
almaları hususunda da uyarıyoruz.

Değerli Arkadaşlarım,

2017 yılının en önemli gündem başlıklarından birisi de Kerkük 
olmuştur.

Türk yurdu Kerkük korsan ve gayrimeşru bir referandumla 
geçmişinden, kimliğinden, tarihsel hüviyetinden koparılmak 
istenmiştir.

Barzani 25 Eylül Referandumu’yla hayatının hatasını yapmış, 
çocukluk hayallerinde boğulmuş gitmiştir.

Kerkük’ün bahtına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir.

Barzani ve peşmerge çetesi bozguna uğratılmış, Türkmeneli’nin 
ve Kerkük’ün millî haysiyeti şimdilik güvenceye alınmıştır.

Bu durum 2017 yılının en önemli gelişmelerinden birisidir.

Ancak Türkmenlere yönelik saldırılarda bir azalma ve gerileme 
henüz görülmüş değildir.
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2 Ocak Salı günü, yani tam bir hafta önce, Irak Türkmen 
Cephesi El Askerî Bölge Sorumlusu Alaattin Salihi uğramış olduğu 
suikast sonucu şehit edilmiştir.

Salihi’yle birlikte varlık ve birlik yolunda hayatlarını kaybeden 
tüm soydaşlarımıza ve aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum.

İnanıyorum ki, öldükçe dirileceğiz, dirildikçe karşımızdaki 
hıyanet çemberini teker teker kıracağız.

Türklük baki kalacak, Türk milleti bekasıyla sonsuzluğa 
ulaşacaktır.

Hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, nerede hayat mücadelesi 
verirse versin, Türklük gurur ve şuuruyla varlıklarını sürdüren 
kardeşlerimiz bizim namusumuzdur, lekelenmeyecek, Ötüken 
onuru yere düşmeyecektir.

Karabağ’ın, Kâşgar’ın, Keşmir’in, Kerkük’ün, Kudüs’ün, Kıbrıs’ın, 
Kırım’ın uyanış ve huzura kavuşmasını eninde sonunda göreceğiz.

Gün ola harman ola, o gün hele bir gele; gözyaşları dinecek, 
feryatlar bıçak gibi kesilecektir.

Bilfarz, biz göremedik sayalım.

Yaşanmış, yaşanacak, ezelden ebede her şey sadece bir ana 
sığacaktır.

Mutlaka gelecek nesillerimiz, bir gün Türk-İslam ülküsünün 
muazzez şafağında uyanacaklar, Kızılelma’ya muhakkak surette 
vaktinden önce veya sonra vasıl olacaklardır.

Sorarım sizlere, gayemiz bu değil midir?
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Mücadelemizin ana dinamiği buna yönelik değil midir?

Varsın başkaları geçmişi konuşsun, çıkar hesabı yapsın.

Varsın başkaları tezviratla oyalansın, tefrikayla donansın.

Biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız, Ülkücü olmanın 

şeref payesini taşıyacağız.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket uzak hedefleri yakınlaştırmak, nurlu 

ufuklara mızrak gibi saplanmak için gerekli hazırlığı yapmış, ihtiyaç 

olan arzu ve iradeyi ruhunda toplamıştır.

Bizim boş lafa karnımız toktur.

Boşa geçecek zamanımız yoktur.

Düne, bugüne, yarına karşı üstlendiğimiz görev ağır ve çoktur.

Ucuz kahramanlıklara eyvallahımız, küçük olsun benim olsun 

anlayışına itibarımız da hiç olmayacaktır.

Ülkücü olmanın bir adabı vardır bir ahlakı vardır, dahası bir 

adamlığı vardır.

Bunlara haiz kim varsa hem dava hem de yol arkadaşımızdır.

Tarih boyunca, yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmamıştır.

Yumuşak başlılıkla yurt savunulmamıştır.

Yama tutmayan yırtıklarla, yüklenmiş yılgınlıklarla yüksek 

ülkülere varılmamıştır.

Türkiye’nin bekasını çözmek isteyenler kalabalıktır.

Tehlike her zamankinden daha yakın ve yakıcıdır.
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Tehditler yaygın, yoğun ve karmaşıktır.

Millî birlik ve beraberliğimizi çürütmek isteyen oluşum ve 
odaklar küme küme gruplaşmıştır.

Ne tarafa baksak sorun ne yöne dönsek olumsuzluklar göze 
çarpmaktadır.

2017’de terör örgütleriyle üzerimize geldiler.

2017’de tarihî hesaplarını görmek istediler.

Satılık kalemleri, kiralık köşe yazarlarını, yarım aydınları, 
sahtekâr televizyoncu ve yorumcuları kullandılar.

İçimizden devşirdiklerini kışkırttılar.

İftira attılar, itham silahını çektiler.

Haysiyet cinayetine heveslendiler, cehalet cinnetine 
meylettiler.

Kâh PKK’nın arkasına sığındılar, kâh FETÖ’nün mevziisine 
girdiler, kâh özgürlük ve insan hakları maskesiyle, çoğunlukla da 
potansiyel Türk düşmanı vasıflarıyla saldırı düzeneği alıp kalemizi 
çökertmeye, al bayrağımızı soldurmaya, üç hilalimizi sindirmeye 
kalkıştılar.

Başardılar mı? Elbette hayır.

Amaçlarına ulaştılar mı? Elbette asla.

Ismarlama anketleri ısıtıp ısıtıp servis etseler de, 
Türkiye düşmanlarının kuryeliğiyle MHP’yi küçük gösterip 
itibarsızlaştırmaya cüret etseler de bu davayı geçemezler, bu 
şuuru aşamazlar, Milliyetçi-Ülkücü Hareketi yıkamazlar, Türkiye’yi 

yenemezler.
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Küresel güçler 1910’lu yıllarda işgali uygarlık kılıfıyla 

örtüyorlardı.

Katliamları medenileştirme iddialarıyla maskeliyorlardı.

Her ne hikmetse uygarlığın götürüldüğü coğrafyalar ya maden 

açısından zengin ya da petrol bakımından göz kamaştırıyordu.

Aynısı bugün de yapılmıyor mu?

Aynı tezgâh bugün de kurulmuyor mu?

Orta Doğu’nun karıştırılması, Türkiye’nin hedef ülke hâline 

getirilmesi, Türklüğe ve İslam’a açılan adı konmamış savaş hep bir 

maksada matuf hep bir amaca maruftur.

Bu şer kampanyayı görmek, ardı arkası kesilmeyen dehşet 

verici saldırganlıkları kaynağında etkisizleştirmek, merkezinde 

engellemek millî bekamızın istikbali kapsamında mecburiyettir.

Milliyetçi Hareket Partisi beka ve birlik şuuruyla milliyetçi 

siyasetini temellendirirken birileri bundan rahatsız olmaktadır.

FETÖ’nün deltasında buluşanlar, Türk düşmanlığının 

federasyon çatısında kaynaşanlar huzursuzdur. 

Hıyanetin havzasında birleşen, tescilli Türkiye muhalifliğinde 

söz kesen namertlerin yüzü asıktır.

Mütemadiyen MHP’yi eleştirip, Türklük alerjisinden 

nemalananlar kontrollü gerilim, denetimli kavga, icazetli 

provokatörlük yöntemleriyle sonuca gitmek, tutunduğumuz 

manevi, millî, meşru ve tarihî zemini çatlatmayı hedeflediler.

Saldırdılar, dayandık.
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1 Kasım 2015’ten sonra FETÖ’yü ve diğer çeteleri yanlarına 
alarak geldiler, direndik.

2017’de de durmadılar; ne var ki sabır, sağduyu ve akılla 
devleştik, hain akınlara direnç gösterdik.

Allah’ın izniyle emaneti yere düşürmeyeceğiz.

Aziz ecdadımızın muhteşem hatırasını siyasi düşüklere, ihanet 
düşkünlerine yedirmeyeceğiz.

Türkiye sahipsiz değildir. Millet çaresiz değildir. Devlet yetim 
değildir. Vatan kimsesiz değildir. Bayrak umutsuz değildir.

İşte Milliyetçi Hareket Partisi tüm heybet, tüm haşmet, tüm 
haysiyetiyle buradadır, millî birlik ve dayanışmanın yaşaması 
konusunda yeminlidir.

Değerli Milletvekilleri,

28 Aralık’ta İran’ın Meşhed kentinde başlayan, sonra ülkenin 
diğer eyaletlerine yayılan olaylar dikkatleri bu ülkeye çevirmiştir.

Ekonomik sorun ve şikâyetlerle başlayan protestolar birden-
bire nitelik değiştirerek rejim eleştirilerine kıvrılmıştır.

ABD ve İsrail açıktan, bazı bölge ülkeleri de kapalı devre 
İran’daki toplumsal infiali desteklemiştir.

ABD Başkanı Trump’ın Twitter mesajları İran husumetini gözler 
önüne sermiştir.

İran’da her ne yaşandı ve yaşanıyorsa öncelikle bu ülkenin iç 
sorunudur.

Türkiye’ye düşen İran’ın siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü 

tartışmasız desteklemesidir.
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Demokratik nitelikli ve iyi niyetli beklentilere şüphesiz kulak 
verilmelidir.

Buna diyecek bir şeyimiz yoktur.

Taşkınlıklara prim vermeden, casusların dümen suyuna 
girmeden, insanca bir hayatı, insana yaraşır ve yakışır sosyal, siyasal 
ve ekonomik şartları demokratik sınırlarda talep etmek herkesin en 
tabii hakkıdır. 

Ancak İran’ın karıştırmak isteyen eller Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu’yu kana ve krize bulayan Arap Baharı’nın farklı boyutta 
devamını kurgulamışlardır.

Suriye’de olanlar, Irak’ta yaşananlar İran’a ihraç edilmek 
istenmiştir.

Dönem dönem Türkiye’yi de yoklayan, deneyen, test eden 
zalimler; Gezi Parkı’ndan Kobani Olaylarına, Doğu ve Güneydoğu 
il ve ilçelerinde hendek kazarak işgal teşebbüsünden 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimine kadar son beş yıldır her türlü rezalet ve 
hıyaneti sahnelemişlerdi.

Adalet yürüyüşleri de boşuna icra edilmemişti.

Irak, Suriye, Türkiye ve İran’ın belirli aralıklarla kafeslenmesi ve 
kaosa sürüklenmesi projelendirilmişti.

Enjekte edilen zehir Irak ve Suriye’de tuttu.

Ancak Türk milleti can pahasına direnerek, kahramanca bir 
mücadele göstererek her kumpası çürüttü, her oyunu bozdu, her 
saldırıyı püskürttü.

Terör kataloğundan duruma göre seçilip sahaya sürülen 
FETÖ, PKK, PYD-YPG, IŞİD devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
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bütünlüğünü dağıtmak, iç barış ve huzur ortamını dinamitlemek 
için müracaat etmedik düşmanlık bırakmadılar.

Her yolu denediler.

İstila denemesi yaptılar.

Şunun bilinmesini bilhassa isterim ki, Arap Baharı isimli kaos 
süreci aşama aşama Anadolu’ya gelecek, kademe kademe Türk 
devletini yıkıp yutacaktı. 

Hedef buydu, belli olan plan ve kurgu böyleydi.

Bunu başaramayan Türkiye düşmanları, bu kez de ABD’de 
siyasi bir mahkeme kurarak İranlı şarlatanı sanık mertebesinden 
tanık seviyesine çıkartarak şanslarını denemek istediler.

Tembihli jüri kurdular.

Bağımlı hâkim ve savcıyla kolları sıvadılar.

Türkiye’yi yargılamayı amaçladılar.

Finans ve bankacılık sistemimizi karalayarak operasyonlarına 
farklı bir içerik kattılar.

Bir devlet bankamızın güya adını ve itibarını linç etmek için 
kuyruğa girdiler.

Ön yargılı jüri geçen hafta kararını açıkladı, 13 Nisan’da son 
söz güdümlü hâkime kaldı.

Bir bankamızın yöneticisi altı suçlamanın beşinden suçlu 
bulundu.

Açıkça diyorum ki, ABD kumpası Türkiye’ye sökmez, siyasi 
mahkemenin hükmü bu aziz millete geçmez, geçmeyecektir.
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Ne yapılmak, nereye varılmak istendiğini sağır sultan 
duymuştur.

Karşımızda küresel ve bölgesel bir hesaplaşmanın patırtısı, 
gürültüsü vardır.

Karşımızda Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve hukuki cendereye 
alınma kurnazlığı görünmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi bunu inançla, iddiayla, kararlılıkla 
reddetmektedir.

Türkiye’nin millî birlik ve toplumsal dayanışmasını tertip ve 
tuzakla bozacaklarını sanan aymazlara tek bir cevap yetecektir.

Diyorum ki, alayınız gelseniz de bir milim geri adım atan, 
atmayı aklından geçiren sizler gibi, sizlerin maşaları gibi namert 
kere namert olsun.

Muhterem Arkadaşlarım, 

2017’nin en mühim gelişmesi hükûmet sisteminde yapılan 
tarihî nitelikli değişim ve değişikliktir.

Türk milleti 16 Nisan Halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemini oylamış, onaylamıştır.

2018 yılı, yeni hükûmet sisteminin istikrarlı bir şekilde 
gelişmesi, siyasal ve yönetim sistemine yerleşmesi için önemli bir 
dönemeçtir.

Sistemin kurum ve kurallarıyla işlerlik ve işlevsellik kazanması 
önümüzdeki en temel meseledir.

AKP ve MHP, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’nin hazırlık 
safhasından halk oylaması aşamasına kadar hayırlı ve başarılı bir iş 
birliği sürecini işletmişlerdir.
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İki parti de sorumlu ve dürüst bir uzlaşma hukukuyla kendilerine 
bağlanan ümitleri boşa çıkarmamışlardır.

15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin ortaya çıkardığı 
yeni ve ertelenemez şartları kavramış, beka üzerinden siyasetimizi 
yeni baştan anlamlandırmış, 11 Ekim 2016 tarihli TBMM grup 
toplantımızla da görüşlerimizi açıklamıştık.

Türkiye’nin mutabakata, millî beka ve hassasiyetlere dayanan 
bir hükûmet sistemine ihtiyacı olduğunu en küçük siyasi çıkar 
ummaksın ifade ve itiraf etmiştik.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’nin bina 
edilmesini tavizsiz şekilde destekledik.

Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019’da yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de mutlaka 
devam edecektir.

Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019’dan sonraki beş yıl 
boyunca da yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hâle gelmesi 
için millî ve tarihî sorumluluğumuz kapsamında süren iş birliğinin, 
doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin tam manasıyla 
oturması ve olgunluk kazanıp inşası için Milliyetçi Hareket Partisi 
üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradelidir.

Bu şartlar altında, dün de belirttiğim üzere, partimiz 2019’da 
uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan Cumhurbaşkanı adayı 
çıkarmayacaktır.

2018’de yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal 
düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi ise bir başka ana gündem 
maddesidir.
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Bu konudaki tercih ve kararımızın istikameti de bellidir.

Parti olarak, 7 Ağustos Yenikapı Ruhuna, 16 Nisan Halk 
oylaması şuuruna bağlıyız, bağlı kalacağız.

Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız.

Çünkü biz Türk milletinin özlemlerinin tercümanıyız.

Ve biz Türk’üz, doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız.

Türk milletinin kabul ve tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sisteminden geriye dönüş yoktur.

Bu yol kapalıdır.

Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır.

Hz. Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür.

 Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda 
bulunanları, çaba gösteren yandan çarklıları tanımıyoruz, 
tanımayacağız.

Bunlar ki, getirdikleri su akmaz, yaptıkları baraj tutmaz, 
söyledikleri sözü kimseler yutmaz.

Siyasetin dipsiz tencerelerine, camsız pencerelerine inanacak 
yoktur.

Artık taraflar netleşmiştir.

Niyetler netleşmiştir.

Bundan sonra herkesin 2019 yılına müzahir tavrı da 
netleşmelidir.

Biz gülünü dikenini bilmeyiz.
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Akarına kokarına bakmayız. 

Kayığından küreğinden, yatından katından anlamayız.

Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz.

Muhalif partiler konfederasyonuna dönen CHP’yi, yanına 

aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleri de mesele 

yapmaz, hiç kafaya takmayız.

Biz millet ne diyor ona bakarız.

Tarih ne diyor ona dikkat kesiliriz.

Türkiye’nin geleceğini şuna buna peşkeş çekmeyiz, çektirmeyiz.

“MHP’nin kapısına tasfiye sürecinde” ibaresinin asıldığını 

onursuzca söyleyenler,

Alaycı ve ayıplı bir ağızla “Patron çıldırdı, kapatıyoruz.” sözleriyle 

irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların 

en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.

Yeni hükûmet sistemi üzerinde ameliyat yapmak, FETÖ’nün 

dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları yapmak, uyarıyorum 

ki, birbirinin kayığına binip sefere çıkan, oraya buraya gül ve 

gülücükler dağıtanların haddi değildir.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilke ve esaslarıyla 

yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK’nin 121’inci 

maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül’ün 

harcı,

Ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil’e tutunan Sayın 

Kılıçdaroğlu’nun harcıdır.



30

Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, 
haysiyetine emanettir.

Biz bu haysiyeti koruyacağız, savunacağız, sahipleneceğiz.

Fit sokmaya çalışanlara aldırmayacağız.

Firavun taktiklerine eğilmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, değerli 
gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyorum.

Ayrıca Türk sinemasının usta ve dev ismi Münir Özkul’a; Mimar, 
Yazar ve Gazeteci Aydın Boysan’a bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyor, milletimize ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenabıallah’a emanet ediyor, 
başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.
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Muhterem Milletvekilleri, 

Değerli Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Bu haftaki Meclis parti grup toplantımızın hemen başında 

sizleri en halisane hissiyatımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta 

geçirmenizi diliyorum

An itibarıyla bizleri izleyen, buradan çıkacak mesajlara 

kilitlenmiş aziz vatandaşlarımıza sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Milletimin her güzel insanını hasretle kucaklıyorum.

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif, bir şiirinde aynen şöyle 

seslenmiş ve bizlere ikazda bulunmuştu:

“Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır;

Dünyâ uyanıkken uyumak maskaralıktır!”

Bugünkü ülke ve dünya gerçeğinde uyanık bir şuur, uyarılmış 

bir dikkat herkes ve hepimiz için ertelenemez zorunluluktur.

Uyursak eğer, uydulaşır, tutsak düşeriz.
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Uyuşursak eğer, öz değerlerimizden uzaklaşır, önüne gelenin, 
keyfi yetenin, canı çekenin denetim ve kontrolüne gireriz.

Bu hakikatler tarihî tecrübelerimizin hepimize uyarısıdır.

Merhum Başbuğ’umuz Türkeş Bey diyordu ki: “Türk milleti içine 
kapanık, cihan ve insanlık bütünlüğünden tecrit edilmiş bir hayata 
hiçbir zaman iltifat etmemiştir.”

Elbette etmedik, medeniyet taşıyıcılığı vasfımızı uyuyarak 
korumadık.

Müteyakkız ve müessir bir irade gücünden hiçbir zaman 
mahrum olmadık, olamazdık.

Biliyorduk ki, nefret saçan gözler üzerimizdeydi.

Biliyorduk ki, çetin bir coğrafyayı yurt tutmuştuk.

Türk milletini punduna getirip, Türkiye’yi tongaya düşürüp, 
Türk vatanını tuzağa çekip öldürücü vuruşu yapmak için hazır 
bekleyen odakların kirli hesapları fazlaydı.

Bu yüzden asırlarca önce tedbir, sonra tevekkül dedik.

Tarihin ve coğrafyanın bizlere yüklediği sorumlulukları idrak 
ederek istiklalimize biçilen kefeni, istikbalimize giydirilmek istenen 
esir kıyafetini her seferinde yırtıp attık.

Ayağımıza pranga vurmak için pusuya yatanları şaşkına 
çevirdik.

Varlığımızı zincirlemeye uğraşanları fenalıklarıyla birlikte 
devirdik.

Aynısını yine yapmalıyız, aynı duruşu yine sergilemeliyiz.
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Bir olmalıyız, iri olmalıyız, millî birlik ve dayanışma ruhunu 

sonuna kadar diri tutmalıyız.

Türkiye’nin etrafındaki çember giderek daralmaktadır.

Tehlike ve tehditlerin yoğunluğunda tırmanış gözlemlen-

mektedir.

İç sorun alanları yaygınlaşırken, bölgesel ve küresel hercümerç 

kaygı verici ölçüde derinleşmektedir.

Türkiye çok cepheli bir mücadelenin, deyim yerindeyse yeni 

bir istiklal müdafaasının içindedir.

Altını kalın bir şekilde çiziyorum ki, husumetle husule gelenler 

dört bir koldan tuzak ve kumpas kurmaktadır.

Şu günkü şartlarda kalıcı ve köklü çareler yerine boş ve 

beyhude bahaneler peşinde koşmak zaman israfına, millî ümitlerin 

heba olmasına yol açacaktır.

Şundan eminiz ki, ülkemiz içine çekildiği badire ve belaları 

aşacak keyfiyette, yenecek kudrettedir.

Buna inanmak, bunun için güç birliği yapmak mecburidir.

Türkiye hepimizindir.

Vatan Türk milletinindir.

Al bayrak Türk bağımsızlığının eseridir.

Ortak ve kurucu değerler etrafında kenetlenmekten, millî ve 

manevi emanetlere sahip çıkmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Artık oyalanacak vakit kalmamıştır.
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Dün olduğu gibi bugün de, meydan şeytana bırakılmayacak, 
zillet millete üstünlük kuramayacaktır.

Emperyalizm illeti, millî iffeti boyunduruk altına alamayacaktır.

Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli ve etkili mücadele 
ruhu çok şükür devrededir.

Bundan ziyadesiyle memnunuz, destek ve katkımızı ön şartsız 
sürdürüyoruz.

Bu mücadele ruhunu sekteye uğratmak isteyen fitne 
kumkuması malumlarınızdır.

Bu mücadele ruhunu söndürmeye çalışan iflah olmaz 
müflislerin hedef ve hüviyetleri de bilinmektedir.

Suretihaktan görünüp de suratlarının rabbiyesi silinmiş iş 
birlikçilerin emelleri, erdemsizlikleri artık gün gibi meydandadır.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki; FETÖ, PKK, PYD-YPG, IŞİD 
Türkiye düşmanlığında buluşmuş hıyanet ve husumet ortaklarıdır.

Bu ortaklığın kuruluş senedini hazırlayan, sevk ve idare eden, 
amaç ve araç tahkimini yapan hiç kuşku yok ki Türk ve İslam 
düşmanlığından beslenen zorba güçlerdir.

Türkiye’nin bölünüp yıkıma maruz kalması için faal hâlde 
bulunan çevreler terör örgütlerine saldırı ve provokasyon talimat 
ve tembihini uzun süre önce vermişlerdir.

Bunu biliyor, bunu görüyoruz.

Özellikle 22 Temmuz 2015 Ceylanpınar cinayetleriyle 
şiddetlenen, 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe teşebbüsüyle 

vahim boyut kazanan terör süreci ülkemizi yakın markaja almıştır.
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Türkiye’nin önünde mutlaka aşması ve sonuçlandırması 
gereken üç ayaklı bir terör sorunu bulunmaktadır.

Bunun birinci ayağını FETÖ’yle mücadele oluşturmaktadır.

Türk milleti 15 Temmuz’da vahşi ve Vandal bir saldırıya maruz 
kalmıştı.

Türk askerî kılığına giren hainler tarihin en büyük ihanet ve 
melanetinin fail ve tarafları olmuşlardı.

Allah muhafaza, FETÖ başarsaydı, Türkiye işgale uğrayacak, 
Cumhuriyet tasfiye edilecek, Türk tarihinin akışı kesilecekti.

FETÖ sonuç almış olsaydı, Türk milleti iç savaş şartlarına 
mahkûm olacak, elimizde ne bir vatan ne bir devlet ne de bir istiklal 
kalacaktı.

Yıllar içinde devletin hücrelerine kadar sızan, sosyal ve 
ekonomik hayata nüfuz eden, yargıdan üniversitelere, eğitimden 
medyaya, emniyetten bürokrasiye, sivil toplum kuruluşlarından 
iş âlemine kadar girmedik, yuvalanmadık yer bırakmayan hainler 
Türkiye’yi bir plan dâhilinde ele geçirmekle görevlendirilmişlerdi.

15 Temmuz FETÖ Darbe Teşebbüsü 250 vatan evladının 
şehadetine, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasına neden 
olmuştu.

Karşımızda ki manzara esasen korkunç, kanlı ve kahredicidir.

Yüce dinimizi emellerine alet eden imansızlar, safiyene 
duyguları sömüren inançsızlar himmet toplayarak, hizmet 
yaygarası kopararak Türkiye’yi imha etmeye kalkıştılar.

Hamdolsun, Türk milleti ihaneti durdurdu.
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Ayağa kalkan millî irade hainlerin tepesine balyoz gibi indi.

Gasbedilen ve milletin vergileriyle alınan uçaklardan atılan 
her bombanın, kanunsuz uçurulan helikopterlerden fırlatılan 
her füzenin, masumlara sıkılan her kurşunun hesabı alçaklardan, 
Pensilvanyalı canilerden bir bir sorulmaktadır. 

Ancak FETÖ’nün zirve isimlerinin, elebaşlarının önemli 
bir bölümü ülkeden firar etmiş, Avrupa ülkelerine ve ABD’ye 
kaçmışlardır.

Teröristbaşı Gülen hâlen Pensilvanya’daki inindedir, ABD 
tarafından açıkça korunmakta, kollanmaktadır.

Türkiye’nin tüm müracaat ve mücadelelerine rağmen bu hain 
Türkiye’ye iade edilmemiş, edilmesi dahi gündeme gelmemiş, 
getirilmemiştir.

Çünkü FETÖ’nün arkasında sıraya geçen ülkeleri gizleyen esrar 
perdesi aralanmış, muhasım yüzler ve kötürüm niyetler deşifre 
edilmiştir.

FETÖ’yü ABD’den ayrı düşünmek, ABD’yi FETÖ’den bağımsız 
yorumlamak geldiğimiz bu aşamada makul ve mantıklı bir izah tarzı 
olmayacaktır.

Kaçak güreşmeye lüzum yoktur.

Kıvırmaya hiç gerek yoktur.

Suç ve suçluların saklanmasına imkân da yoktur.

Ve Türkiye’nin varlığını yok etmeye çalışan herkesle, gücü ve 
kuvveti ne olursa olsun, kapanmamış bir hesabımız vardır, er ya da 
geç bu hesap görülecektir. 
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Değerli Milletvekilleri,

FETÖ’yle mücadelenin tavsaması, tavını ve mukavemetini 
kaybetmesi çok sakıncalıdır. Ve bedeli ağır olacaktır.

15 Temmuz 2016’dan sonra toplam 159 bin 506 kişi gözaltına 
alınmış, 47 bin 523 kişi tutuklanmıştır.

2017 yılında da 50 bine yakın kişiye gözaltı işlemi uygulanmış, 
48 bin 305 kişi ise tutuklanma tedbiriyle karşılaşmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ/PDY kapsamında 9 bin 236 
personel hakkında ihraç kararı verilmiş, 5 bin 399 personel de 
tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir.

10 Ocak 2018 itibarıyla, OHAL Komisyonuna yapılan başvuru 
sayısı 104 bin 398, kamudan toplam ihraç sayısı da 108 bin 736 
olmuştur.

OHAL şartları gereğince; 2016 yılında 12, 2017’de 18, 2018’de 
de 1 olmak üzere toplam 31 Kanun Hükmünde Kararname 
yayımlanmıştır.

Nihayetinde FETÖ operasyonları aralıksız devam etmektedir.

Sadece geçen hafta içinde 15’e yakın ilimizde FETÖ’ye 
üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bu örgütle irtibatı olduğu iddia 
edilenlerle ilgili operasyon düzenlenmiştir.

Mücadelenin elbette azim ve heyecanla devamı elzem ve 
acildir.

Bu arada, Mor Beyin yazılımıyla hiç haberleri olmadan, hiçbir 
bilgi ve iradeleri bulunmadan Bylock programına yönlendirildiği 
saptanan 11 bin 480 kişinin masum olduğu da anlaşılmıştır.
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697 sayılı KHK, bu kategoride bulunanları dikkate alıp 
mağduriyetleri gidermek amacıyla çıkarılmıştır.

Mor Beyin karmaşası tartışmaları alevlendirmiştir.

Görülüyor ki, örgüt her yolu denemekte, her tezgâh ve 
tertipten medet ummakta, asıl suçluları, kripto yüzleri perdelemek 
için oyun kurmaktadır.

Çünkü köşeye sıkışmış, ipliği pazara çıkmıştır.

FETÖ iblisi son kozuyla, son komplolarıyla sürdürülen tarihî 
mücadeleye gölge düşürmenin hesabındadır.

Mağdur sayısının artışı, yargı süreçlerinin tıkanarak uzaması, 
dahası toplum nezdindeki inandırıcılığının sakatlanması 
hedeflenmektedir.

FETÖ’nün askerî yapılanmasına ilişkin davada, yargılanan 
eski bir askerî hâkime ait taşınır bellekte bulunan “Nasıl ifade 
vermeliyiz?” başlıklı talimat notunda, örgüt üyelerinin inkâra, 
yalana ve mahkemeleri oyalama taktiğinin yer aldığı tespit 
edilmiştir.

Her şey ortadadır, davaları kurnazlıkla sulandırma ve saptırma 
girişimleri bellidir. 

Bu suretle, suçlu ile suçsuz birbirine karışmakta, doğru ile 
yanlış iç içe geçmektedir.

Böylesi bir durum FETÖ’yle mücadele sürecine kast eden bir 
aymazlık, akılsızlık ve savrulma halidir.

Devletin temel direği adalettir.

Adalet mülkün temelidir.
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Mülk ise millete emanettir.

Adalet olmadan devletin varlık göstermesi, egemenlik 

haklarını meşru zeminlerde müdafaa ihtimali yoktur.

Adalet devlet için ne kadar önemli ise, insan onurunu, insan 

şerefini yaşatmak için de bir o kadar önemlidir. 

Sayın Başbakan, “Geciken adalet vicdanları yakan ateştir.” 

derken haksız mıdır?

Eğer suçu günahı olmayan bir masum şu anda FETÖ iftirasıyla 

pençeleşiyorsa, kendini temize çıkarmak için çırpınıyorsa bundan 

sadece bir kişi değil, insanım diyen, insanlık değerlerine hürmet 

eden herkes zarar görecektir.

Mağdurların mahkûmiyet yaşaması, at iziyle it izinin karışması 

adalet duygularını köreltecek, devlete güveni zedeleyecektir.

Nitekim yüksek risk ve belirsizlik karşımızdadır.

Unutulmasın ki, Türkiye bir hukuk devletidir.

Ne yapacaksak, neyi amaçlıyorsak bunları hukuk içinde 

kalarak, hukukun sınır ve çerçevesine tutunarak gerçekleştirmek 

durumundayız.

Öyle ki hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.

Mahkeme kararı olmadan bir kişiye suçlu muamelesi yapmak 

kuşkusuz felakettir ve hukuken de anlamsızdır.

Bize göre FETÖ’yle mücadelede cevabını aradığımız sorular 

vardır ve maddeler hâlinde şu şekildedir:
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1- FETÖ’yle mücadelede devlet aklı topyekûn devrede midir? 
Yoksa sınırlı sayıda kişinin, kısıtlı sayıda devlet ve siyaset adamının 
gayret ve çabasıyla mı süreç ilerlemektedir?

2- FETÖ’yle mücadelenin bir stratejisi var mıdır? Bir konsept 
hazırlanmış mıdır? Siyasi ve hukuki bir eylem planı kurgulanmış 
mıdır?

3- Fikrî temelleri, millî hedefleri, hukuki sınırları berrak bir 
zihin ve siyasi kavrayışla belirlenmiş midir?

4- Bu terör örgütüyle mücadelenin öncelikleri nedir? Neler 
olmalıdır? FETÖ’cülüğün standart bir tanım ve tasviri yapılmış 
mıdır?

5- Biriken sosyal maliyeti, devlete karşı yükselen ön yargıları, 
toplumsal tabana yayılan mağduriyetleri nasıl ve hangi tedbir 
zinciriyle bertaraf edeceğiz?

İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı da bunları düşünüyor ve 
üzerinde kafa yoruyordur.

Aylardır mahkemeler sürmektedir.

Mesela TRT Baskınıyla İlgili Dava, Kocaeli’deki Donanma 
Komutanlığı Davası, Akıncı Üssü Davası, Astsubay Ömer 
Halisdemir’in Şehit Edilmesiyle ilgili Dava süreci hâlâ devam 
etmektedir.

Buna karşılık açılan bazı davalar ve yapılan yargılamalar 
sonuçlanmış, kararlar peyderpey açıklanmıştır.

Diğer taraftan, yargı organları arasında karmaşa, çekişme, 
birbirinin kararlarını tanımama eğilimi hâkimdir.
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Birisinin verdiği kararı diğeri bozmaktadır.

Beka mücadelemizde adalet kurumlarının tartışmalarla kan 
kaybetmesi, fikir ve yorum farklılıklarıyla boğulması çarpıklıktır.

Bu tablo yanlıştır, şüphe ve endişeleri artıracaktır.

Üstelik FETÖ hıyanetinin kökünün kazınma seferberliğinde 
yargı organları arasındaki anlaşmazlık ve kutuplaşma kabul edilir, 
millet vicdanında normal görülür şeyler değildir.

Toplum ve devlet hayatına korku sinmiştir.

Bunu süratle gidermek ve adaleti tam manasıyla tesis etmek 
geleceğimiz için hayati niteliktedir.

FETÖ davaları artık süratle karara bağlanmalı, süregelen 
mahkeme safahatları nihai hükmünü açıklamalıdır.

Görülmelidir ki, kripto damarın aktif müdahalesiyle Türkiye’nin 
önü kesilmeye çalışılmakta, millet adalet kurumlarına inanç ve 
desteğini sorgulamaya başlamaktadır.

Bu vahim bir durumdur. 

Kaldı ki muhakkak surette engellenmelidir.

Bir gün kahraman ilan edilen, diğer gün hain olmaktadır.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Koruma Müdürü’yken 
15 Temmuz gecesi vurulan ve ardından kahraman diye madalya 
ile ödüllendirilen bir yüzbaşı, dönmüş dolaşmış, sıkıyı görünce 
FETÖ’cüyüm diyerek 29 Aralık 2017’de teslim olmuştur.

10 Ocak 2018’de, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 binbaşı ve 

1 yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ise 2 yarbay kendilerini 

ele vermişlerdir.
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11 Ocak 2018’de, Gölcük Donanma Komutanlığında görevli 1 
yarbay ve 2 astsubay itirafçı olmak istediklerini söylemişlerdir.

Bu itirafçılık yarışının kuşkulu yanları oldukça fazladır.

Bugüne kadar saklanan FETÖ’cülerin birdenbire ortaya 
çıkmaları oldukça manidardır.

Ayrıca garibanla uğraşıldığı, arkası ve hatırlı tanıdığı 
olmayanların peşine düşüldüğü intibaı maalesef güçlenmekledir.

FETÖ, Türkiye’ye saldırmış, işgale kalkışmıştır.

FETÖ, düşmandır, haindir, üzerinden silindir gibi geçilmeli ve 
nihai olarak yok edilmelidir.

Bunun arası, ortası, başı, sonu, şurası, burası, aması, ancağı 
yoktur.

Acziyet gösterilirse acınacak hâle geliriz.

Ağırdan alırsak yüksek bedel öderiz.

Haine hoşgörü, insan haysiyetine darbedir, bunu da aklımızdan 
çıkaramayız.

Bunları yaparken, haksız ve hukuksuz yere sosyal enkaz ve 
beşerî yıkım yaratmaktan, adaletsizlikleri beslemekten, rövanşist 
eğilimleri bilemekten kaçınmalıyız.

Mazlumların ahını almak, bir insan hak ve hukukunu hiçe 
saymak büyük bir vebaldir.

Devlet umuru, devlet gururu, devlet şuuru, millî vakar böyle 
bir vebale ortak olmaz, asla olmamalıdır.

Türk devlet felsefesinin dayandığı yegâne sağlam temel 
adalettir.
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Dinimiz adaleti emretmektedir.

Ecdadımız adaleti öğütlemektedir.

Hepsini geçtik Allah adaletle yönetmeyi, adaletsizlikten 
kaçınmayı buyurmaktadır.

FETÖ’yü tümüyle imha edecek adaletin yaptırım ve caydırıcılığı, 
devlet ve siyaset adamlarının cesur tutumudur.

Bu cesaret vardır, ümidim odur ki, FETÖ’nün mağdurlar 
üzerinden kurduğu istismar oyunu tutmayacak, Türk milleti 
varlığına kastetmiş namussuzları asla affetmeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi; FETÖ’yle mücadelede devlet ve 
hükûmetin yanındadır, millî bekanın bekçisi, adalet ve hukukun 
destekçisidir.

Bu işi bitirelim, bu rezilleri artık tamamen hayat ve 
gündemimizden kuyumcu titizliğiyle ayıklayarak çıkaralım, hak 
ettikleri cezayı bulmaları için gereği neyse yapalım.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye’nin önünde mutlaka aşması ve sonuçlandırması 
gereken üç ayaklı terör sorunundan ikincisi elbette PKK, diğeri ise 
güney sınırlarımız boyunca zehir kusan PYD/YPG nifakıdır.

Bir terör örgütünün destek almadan, yardım görmeden 
yaşama şansı yoktur.

Türkiye aslında hem terör örgütleriyle hem de destekçileriyle 
mücadele etmektedir.

Gabar’da, Bestlerdereler’de, Cudi’de, Tendürek’te karşımızda 

yalnızca PKK yoktur.
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Ya da sınırlarımızın hemen dibi PKK’nın Suriye ayağı PYD/
YPG’den ibaret değildir.

Zalimler terör örgütlerini cinayet ve ihanet planlarında 
vicdansızca kullanmaktadır.

Türkiye’nin, kiralık terör örgütleriyle teslim alınması, 
boyun eğdirilmesi, millî ve tarihî haklarından tavize yanaşması 
dayatılmaktadır.

Karanlık operasyonların sebebi budur.

Kumpasların mazeret ve motivasyonu buna dayanmaktadır.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG’yle gayrimeşru 
birliktelik içindedir.

Düşününüz, ABD lafa gelince müttefikimizdir.

Hatta stratejik ortağımızdır.

Geldiğimiz bu aşamada bunların ne kadar gerçek dışı ve hayal 
mahsulü olduğu belli ve belirgin olmuştur.

ABD Suriye’de terörü ve teröristleri himaye etmektedir. 

Uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir.

Devlet olma vasfını terör örgütleriyle aynı seviyeye düşürerek 
dinamitlemekte, tarihsel çizgi ve rotasından sapmaktadır.

24 Kasım 2017’de, Sayın Erdoğan ile Trump telefonla görüşmüş, 
arkasında da Dışişleri Bakanı YPG’ye silah verilmeyeceğini 
duyurmuştu.

Biz o tarihlerde ihtiyatla kuşkumuzu dile getirmiş, sonucun 
fiyasko olacağını söylemiştik.
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Gerçekten de ne kadar haklı olduğumuz bugün daha net olarak 

anlaşılmaktadır.

ABD’nin YPG aşkı kara sevdaya dönüşmüş, silah ve mühimmatla 

kanlı ortağını ödüllendirmeye devam etmiştir. 

Yazıklar olsun ki, ABD Türkiye’ye kastetmek için kuyruğa giren 

katillerin ümit aşısı, geçim kapısı hâline gelmiştir.

Bu namertlik ABD’nin tutunduğu siyasi zemini çatlatacak, 

insanlık âleminde tartışmaya açacaktır. Beklentimiz de budur.

ABD’nin terörle eşitlenmesi, terörizmle koyun koyuna girmesi 

züldür, zulümdür, zorbalıktır.

Bu ülkenin her tarakta bezi, her taşın altında eli, her telde 

parmağı, her saldırganlıkta izi vardır.

Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir?

ABD, böylesi bir kepazeliğe nasıl onay vermiş, ne hakla teşvik 

etmiştir?

Terör örgütü PKK/PYD/YPG’den sınır muhafız birlikleri 

adında ordu kurulursa, bundan sonra dünyanın huzur ve 

istikrarından, ülkeler arası kalıcı ilişki ve iş birliğinden kimler, nasıl 

bahsedebileceklerdir?

ABD’nin Vahşi Batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan 

müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, 

ahlaksızlıktır.

PYD ile anlaşma yapıldığı, diplomatlardan kurulu heyetin 

bölgeye intikal ettiği yazılıp çizilmektedir.
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Kandil’den gelen canilere eğitim verildiği dillerde ve gazete 

sayfalarındadır.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, 22 Aralık 2017’de IŞİD’in 

canlanmasını önleme gerekçesiyle sınır muhafız birlikleri 

kurulacağını duyurmasıyla bölgede tansiyon yükselmiştir.

Terör örgütü PKK/PYD, ABD mihmandarlığıyla Suriye’nin % 

25’ini kontrol altına almış durumdadır.

Sözde Kuzey Suriye Federasyonu’nun inşa ve ihya faaliyeti 

hızlanmıştır.

ABD, fiilen işgal gücü gibi davranarak, Suriye’de 12 askerî üs 

kurmuş, 5 bine ulaşan asker mevcudunu çakılı tutmuştur.

Kirli emelleriyle simsiyah kesilen Beyaz Saray yönetimi, 

Suriye’deki terörist ortaklarıyla 30 bin kişilik sözde Kuzey Ordusu 

kurmak için kolları sıvamıştır.

Sınırlarımızın mücavir alanlarında konuşlanacak teröristlerden 

mütevellit sözde sınır birliklerinin komutası paravan ve paramiliter 

yapı olan Suriye Demokratik Güçlerinin olacaktır.

İddialar böyledir.

Peki, Suriye Demokratik Güçleri ne demektir? 

Elbette PKK’lıların, PYD’lilerin, YPG’li canavarların kamuflajı, 

kendilerini emniyete aldıkları kanlı bir maskedir.

Bu sözde birliğin Türkiye ve Irak sınırlarını kontrol edeceği dile 

getirilmektedir.

Bu ne rezalettir, nasıl bir ihanettir?
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Sınır demek devlet demektir.

Sınır demek egemenlik alanlarının çizildiği yer demektir.

Ordu demek aynı zamanda devlet emaresi, bağımsızlık 

alametidir.

ABD, PKK-PYD’ye devlet kurmuştur da bizim mi haberimiz 

olmamıştır?

Terör devletinin mimarisi tamamlanmıştır da, Türkiye mi bunu 

öğrenememiştir?

Gelişmeler karşısında, sözde Kuzey Ordusunun kurulmasıyla 

ilgili haberlerin ifşa olması üzerine ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 

10 Ocak 2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığına çağrılarak izahat talep 

edilmiştir.

Elbette olan bitenlerin tevil edilecek yanı yoktur.

ABD, fenersiz ve frensiz şekilde terör örgütleriyle suçüstü 

basılmış, yakayı ele vermiştir.

Suriye’nin toprak bütünlüğü gölgelenmiş, küstahça ateşe 

atılmıştır.

Bu kapsamda ya hep ya hiç noktasına gelinmiştir.

Hedeflenen, Suriye’nin işgalini genişleterek Türkiye’yi 

teröristlerden oluşan haçlı birlikleriyle ablukaya almak, ilk fırsatta 

saldırıya geçmektedir.

Türkiye şu saatten sonra, herkes şerefi kadar konuşsun dese, 

inancım odur ki, hayat boyunca çıtını çıkarmayacak, suspus birbirini 

kollayacak pek çok hasım devlet ve odak kendisini gösterecektir.
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Milletçe ne kimseye muhtaç olduk ne de kimseye minnet ettik.

Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla da gideriz.

Ancak, Türkiye’ye parmak sallayanları, tehditvari ve emrivaki 
bir dille Türk milletini dize getirmeyi aklından geçirenleri anasından 
doğduklarına pişman ederiz.

Biz muzaffer ve muktedir bir milletiz.

Gürültüye pabuç bırakmayız.

Çizmeyi aşanlara eyvah dedirtecek, aman diletecek güçteyiz.

Zira eyvallahımız ve evhamımız yoktur.

Suyu çekilmiş değirmene dönen ABD ve küresel Vandalizmin 
karşısında düğme ilikleyecek, baş eğecek karakter ve seciye 
bozukluğu Allah’a şükür Türk milletine yabancı ve uzaktır.

Bu itibarla, Türk devleti bütün millî güç unsurlarıyla terörizmi 
kaynağında imha etmek için harekete geçmelidir.

Aksi hâlde Türkiye’nin yeni bir istila planı düşman kampında 
toplanan utanmazların gizli ajandasındadır.

Afrin’e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz’le 
bağlantı yollarını kesmek, teröristlere Türk milletinin demir 
yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helali-
hakkımızdır.

Afrin temizlenmeli, Münbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör 
kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir.

Diyor ya Akif; 

“Medeniyet! size çoktan beridir diş biliyor;

Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor.”
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Yutmak isteyenin boğazına düğümlenir, yemek isteyenin azı 
dişini sökeriz. Biz Türk milletiyiz.

Korkak ve kaçak yaşamaktansa kahramanca ve imanla ölümü 
tercih eder, sadece rükû ve secdede eğiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinin meşru savunma ve 
beka mücadelesinde can pahasına yanındayız, devletin şanını 
lekeletmemeye kararlıyız, yiğit askerlerimizin duacısıyız.

Allah gazamızı mübarek kılsın.

Allah hainlerle mücadelede kerem ve lütfunu üzerimizden 
eksik etmesin, ilahî yardımını bizlerden esirgemesin.

Akif’in deyişle haykırıyorum;

Doğduğumdan beridir, âşığım istiklâle;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle.

Değerli Arkadaşlarım,

31 Aralık günü, Suriye’deki Rus askerî birlikleri saldırıya 
uğramış, 2 Rus askerî ölmüştü. 

Bunu bahane eden Rusya, rejim güçleri ile birlikte İdlib’deki 
muhalifleri bombalamaya başlamıştı.

5-6 Ocak 2018’de Suriye topraklarındaki Rusya’ya ait Tartus 
Deniz Üssü ile Hmeymin Hava Üssü muhaliflerin saldırısına 
uğramıştı.

13 adet drone saldırısı gerçekleşmişti.

Bu insansız hava araçlarını seyrüseferinin ve patlayıcı 
donanımının profesyonelce hazırlandığı, bunun ise yüksek 
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teknolojiye sahip bir ülkenin desteğiyle yapılacağı Rusya tarafından 

ileri sürülmüştü.

Hatırlarsanız, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Federasyonu 

Devlet Başkanı Putin, ülkemizi temsilen de Cumhurbaşkanı Sayın 

Erdoğan 22 Kasım 2017’de Rusya’nın Soçi şehrinde bir araya 

gelmişlerdi.

Soçi Zirvesinde üç ülke, Suriye’de istikrar ve barışın tesis 

edilmesi maksadıyla aktif iş birliğinin sürdürülmesiyle ilgili 

kararlılıklarını teyit etmişlerdi.

Suriye’deki ateşkes rejiminin muhafaza ve tahkim edilmesi 

konusunda garantör ülkeler eş güdüm hâlinde çalışmışlardır.

14-15 Eylül 2017’de yapılan altıncı Astana Zirvesi’nde, kilit ve 

stratejik öneme sahip İdlib konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye çatışmasızlık bölgesi üzerinde 

ve Heyet Tahrir Eş Şam’a operasyon hususunda anlaşmışlar, 

İdlib’in içini Türkiye, çevresini de Rusya’nın kontrol altına alması 

konusunda mutabakata varmışlardı.

Bu çerçevede, Suriye’nin İdlib kentinde ateşkesin korunmasını 

sağlamak için 8 Ekim 2017 itibarıyla Türkiye sınır ötesinde keşif 

faaliyetine başlamıştı.

Biz bu süreci memnuiyetle karşıladık, olumlu ve anlamlı 

bulduk.

Fakat Rus üslerine insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar 

neticesinde, İdlip ve güneyi karışmış, yeni bir göç dalgası sınırlarımıza 

dayanmıştır.
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İdlib bunalımına, İdlib çıkmazına kimlerin yol açtığı az çok 

bellidir.

ABD, yöneltilen suçlamaları reddetmektedir.

Peki drone saldırılarının sorumlusu kimdir?

Terör koridorunun Akdeniz’e ulaşması için mutlak açılması 

gereken yol olan İdlib’de; ateşkes rejimini bozanlar, bozulmasına 

çanak tutanlar, fikir ve eylem ortaklığı yapanlar kimlerdir?

İdlib Operasyonu’nun görev tanımı, “Esad rejimi ile muhalifler 

arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve muhtemel ateşkes 

ihlallerini gözlemlemektir.”

Ülke olarak amacımızın; çatışmaları tamamen önlemek ve 

de Cenevre Sürecini canlandırmak olduğu konunun muhatabı 

hükûmet üyesi tarafından deklare edilmiştir.

Fakat çatışma çıkmıştır.

Ateşkes ihlal edilmiştir.

İdlib krize girmiş, barış ve istikrar çabaları baltalanmıştır.

Bu durum karşısında Rusya Savunma Bakanlığı; hayret 

edilecek bir nezaketsizlik ve siyasi gafletle Türk Dışişleri Bakanlığını 

atlayarak, doğrudan Genelkurmay Başkanlığına ve MİT’e mektup 

göndermiştir.

Bununla birlikte Türkiye’nin töhmet altına alındığı bu mektup 

basına sızdırılarak hata üstüne hata yapılmıştır.

Rusya’nın Türkiye’yi itham etmesi, tartışmaya açması Astana 

ruhuna terstir.
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İdlib’de huzur temin edilmeli, ateşkes rejimine dönülmeli, 

Türkiye gözlem ve kontrol noktalarını genişletmelidir.

PKK/PYD’nin ABD gözetiminde sözde ordu kurması Suriye’nin 

varlığını bombalamak, Türkiye’yi ateşe vermek demektir.

Düşman birse, kutuplaşmanın anlamı yoktur.

Tehdit aynıysa, ayrı düşmenin, keskin uçlara sürüklenmenin 

alemi de yoktur ve olmayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye hassas günlerden geçerken, iç huzur ortamından 

rahatsız olan bölücü, yıkıcı çevrelerin damarlarına da kan 

yürümüştür.

Sabıkalı bir bölücü, “HDP’nin başına hiçbir Türk göz dikmesin.” 

sözleriyle ırkçılığın damgalı faili olduğunu itiraf etmiştir.

Kürt kökenli kardeşlerimiz canımız, ciğer paremiz, civanmert 

kardeşlerimizdir.

Ayrımız, gayrımız yoktur, biz Türk milletiyiz.

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük ve ebedî bir 

aileyiz.

Bu aileyi birbirine düşürmek, Türk-Kürt ayrımını kaşımak ve 

kanatmak kanlı bir cinayet, kara bir cehalettir.

İçeride kaplan, dışarıda kedileşenlerin kuyruklarını 

kıstıracakları, kabaran nefislerinin kesilen nefesleriyle balon gibi 

patlayacağı günler yakındır.



55

2019 yılı için samimiyetle ve dürüst bir vicdanla tesis edilen 
millî ittifakı çekemeyenler Kürt kökenli kardeşlerimizi dürterek, 
tahrik ederek hem nalına hem de mıhına vurmaya başlamışlardır.

Şimdi ifade edeceğim bazı makale başlıklarına lütfen dikkat 
ediniz;

“Kürtler Adalet ve Kalkınma Partisine küser mi?” 

“2019’un anahtarı da Kürt Seçmeni” 

Bunların Kürt kökenli kardeşlerimizi falan umursadığı zaten 
yoktur.

Maksat farklı, uyandırılmak istenen fesat bildiktir.

Güya AKP-MHP ittifakının Kürt kökenli kardeşlerimizi ürkü-
teceği ima ve dolambaçlı yollardan ifşa edilmeye çalışılmaktadır.

Ahlaklarının çivisi çıkmış bu eyyam ağaları millî ittifakı 
yıpratmak, yaralamak için gözlerini fal taşı gibi açmaya, kalemlerini 
silah gibi kullanmaya başlamışlardır.

Korku dağları sarmıştır.

Bunların vicdan tezkiyesi bozuk, sicilleri lekeli ve karanlıktır.

MHP’yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa, bilinmelidir ki, alçaktır, 
haindir, sütünde haram, kanında irin vardır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz bizdir, bizim eşit ve saygın 
vatandaşımız, kardeşimiz, kader ortağımızdır.

Kalleşlere ise buradan ekmek çıkmayacaktır.

Ayrıca MHP’yle yatıp MHP’yle kalkanları özenle ve dikkatle 
izliyorum.
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Hatta CHP sözcülerini bile gülümseyerek takip ediyorum.

Bazı kalem sahiplerine, televizyon yorumcularına, ipsiz 
sapsızlara, FETÖ kalıntılarına, CHP’li tetikçilere diyeceğim odur ki, 
elbette sözünde ölçü bilmeyen, edepsizlikte eşik ve sınır tanımaz.

Anahtarı teslim etmişiz.

Dükkânı kapatmışız.

Saraydan kadro almışız.

Havlu atmışız, eriyormuşuz.

Yüzde bilmem kaça inmişiz.

Daha neler neler, saymakla bitmez, bu iftira ve kara çalmaların 
anlatmakla sonu gelmez.

Çıldırmış gibi bağırış çağırışları duyunca, taşı doğru yere 
attığımızdan emin oluyor, huzur doluyorum.

İttifak diyorum, PKK kıvranıyor, Sözcü gazetesinin ayağa 
düşmüş soytarıları meddahlığa özenip püskevitin işaretine merak 
sala sala kuduruyor.

Varsın kudursunlar, aşıları inşallah 2019’da sandıkta 
yapılacaktır.

CHP’nin marazi sözcüleri binmişler bir alamete, gidiyorlar 
kıyamete.

Verimsiz topraktan farksızlar, ne ekseniz çürüyor, ne atsanız 
kuruyor ne koysanız kokuyor.

Bazen acıyayım diyorum, sevinsin fukaralar istiyorum, biraz 
oynasınlar diye düşünüyorum; ama abartıyorlar, birbirlerini 
ayartıyorlar, film çevirip, iftira tekeri döndürüp sabrı zorluyorlar. 
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Bardağı taşırdıklarında, gaza geldiklerinde dala konmuş 

papağana dönüyorlar. Aynı ezber, aynı nakarat, dinleyen ve 

duyanlar bıkıyor, bunlar bıkmıyor.

Kalabalıkta yiğitlik yapıp tenhada siniyor, pısıyorlar.

Gerçi hep böyleydiler, hep aynı havadaydılar.

Biraz adam olmalarını isteyeceğim, gelin görün ki zor durumda 

kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum.

Sonuna gelinmiş bir kitabın mevta olmuş karakterini 

andırıyorlar, yazık ediyorlar kendilerine, heba oluyorlar, onlar yarım 

da olsa insan olduklarını herhalde bilmiyorlar.

Kullanım hatası desem değil, kul hatası desem, kime kulluk 

ettikleri belli değil.

FETÖ ve PKK’nın avucuna düşmüş CHP’ye, HDP’ye, İP’e ve 

diğer yedeklere sesleniyorum; Milliyetçi Hareket Partisinin hayal ve 

hedefleri sizlere büyük gelir, nitekim ucuz bedende pahalı kumaş 

durmaz, duramaz, yakışmaz, yakışamaz.

Stajını Kandil’de yapıp, kariyerini FETÖ’yle sürdürmeye 

çalışanları, Türk düşmanlarının muavini olmaya çabalayanları 

3 Kasım 2019’da Türk milleti silkeleyecek, alayını birden cüruf 

niyetine süpürüp atacaktır.

PKK’nın CHP’ye umut bağlaması, el sallaması pahalıya mal 

olacaktır.

Bunları uyarıyorum az bekleyin, az sabredin; çünkü sonunuz 

yakın, bahtınız yanık, siyasi bağrınız delik deşiktir.



58

Millî  ittifak Türk milletinin karar ve iradesidir; Cumhurbaş-

kanlığı hükûmet sistemi Türk milletinin tercih ve takdiridir, meşale 
yanmış, gelecek hamdolsun aydınlanmıştır.

CHP’li sözcüler, yardakçı közcüler, düşmana gözcülük yapanlar, 
hepinize geçmiş olsun, hepinize uğurlar olsun. Alan almış, bu defter 
burada kapanmıştır.

Sözlerime son verirken, muhterem heyetinizi saygılarımla 
selamlıyor, her birinizi Cenabıallah’a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.



06 ŞUBAT 2018

GENEL BAŞKANI
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Değerli Milletvekilleri, 

Saygıdeğer Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Konuşmamın başında her zaman olduğu gibi güzide heyetinizi 

hürmetle selamlıyorum.

Meclis parti grup toplantımızı ilgi ve itinayla takip eden aziz 

vatandaşlarımıza en iyi dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum.

Türk milleti tarih sahnesine çıktığı andan itibaren 

bağımsızlığından ödün vermemiş, birlik ve beraberliğinden 

ayrılmamıştır.

Asırlar içinde nice oyunlar bozulmuştur.

Nice saldırılar püskürtülmüş, nice kuşatmalar yarılmıştır.

Millî varlığımıza kin ve nefret besleyenler hiçbir zaman 

amaçlarına ulaşamamışlardır.
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8’inci yüzyılda Türk milliyetçiliğini tam bir kesinlikle ifade eden 

Orhun Kitabeleri aynı zamanda Türk yurduna hiçbir yabancının 

ayak basamayacağını bildirmektedir.

Millî hayatımızda anıtlaşmış bir yeri olan bu Kitabeler Türklüğün 

bekasına çok kuvvetli ve zamanlar üstü bir vurgu yapmıştır.

Öyle ki, Türk devletinin çökmesi, Türk töresinin yürürlükten 

kalkması için ancak “yukarıda mavi göğün yıkılması, aşağıda kara 

yerin yarılması”ndan başka seçenek görülmemiştir.

Uygur Türkleri’nin Kut Dağı efsanesinde de Türk vatanının 

kutsallığına riayetsizlik yüzünden milletin uğradığı felaketler 

anlatılmaktadır.

Orhun Kitabeleri ile kökleşen millî beka şuuru, asırlar boyunca 

elden ele, gönülden gönüle taşınıp bugünlere ulaşmış, nitekim 

bugünkü temsilcilerinin haysiyetine teslim ve tevdi edilmiştir.

Türk milletinin bekası siyasetüstü bir konudur.

Bekamızın mahvı çöküş ve yok oluş demektir.

Üzerinde hassasiyetle titremek zorunda olduğumuz millî beka 

müdafaa edilmezse, tarihî haklarımız layıkıyla korunmazsa akıbeti 

irademiz değil, ihanet lobisi tayin edecektir.

Tehlike bu kadar yakın ve yakıcıdır.

Türkiye olağanüstü bir mücadele azmiyle teröre cephe almıştır.

Artık terörizmle her seviyede hesaplaşma zamanı gelmiştir.

18’inci gününe girdiğimiz Zeytin Dalı Harekâtı millî 

güvenliğimizi temin ve tahkim için planlanmıştır.
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Şu anda heyecan ve şevkle yürütülen harekât Türkiye 

Cumhuriyeti’nin meşru müdafaa hakkının gereği, egemenlik 

hukukunun sahaya yansımış hâli ve hamlesidir.

Zeytin Dalı Harekâtı harama karşı helalin duruşudur.

Zeytin Dalı Harekâtı caniliğe ve cehalete karşı cesaretin 

vuruşudur.

Zeytin Dalı Harekâtı millî bekanın var oluş yok oluş 

mücadelesidir.

Suriye’nin kuzeyinde açılmak istenen terör koridorunun 

kesilmesi, kurulması planlanan terör devletinin engellenmesi için 

Fırat Kalkanı’ndan sonra başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tarihî 

önemde, vazgeçilmez değerdedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin’e adım 

adım yaklaşmaktadır.

Afrin’in çevresi kanlı niyet ve hedeflerden arındırılmaktadır.

Bugüne kadar PYD/PKK işgalindeki pek çok yer kurtarılmıştır.

Düne kadar 40’a yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir.

Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 950’yi geçmiştir.

Stratejik mahiyetteki Barşah ve Darmık Dağı teröristlerden 

alınmış, Horoz Dağı ve Bülbül bölgesindeki terör mevzileri yoğun 

bombardımana tutulmuştur.

Terör örgütü PYD/PKK’nın barınak, sığınak, silah, araç ve 

gereçleri peş peşe icra edilen hava akınlarıyla, karadan yapılan 

eşzamanlı top atışlarıyla imha edilmektedir.
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Bu süreçte kahraman Mehmetçik masum sivil halkın zarar 
görmemesi için büyük bir dikkat ve hassasiyet göstermektedir.

Çocuklara kurşun sıkmak, kundaktaki bebeklere kıymak 
teröristlerin mesleğidir.

Mazlumların kanını dökmek PYD/PKK’nın geçim kapısıdır.

Sivilleri kalkan yapıp arkalarına saklanmak, kız ve erkek 
çocuklarına silah verip ateşe sürmek ancak ve ancak bölücü terör 
örgütünün yaptığı ve yapabileceği bir canavarlıktır.

Türkiye terörle mücadele etmektedir. 

Ve davamız haklıdır.

Son silahlı hain ele geçirilesiye kadar bu mücadele durmayacak, 
tavsamayacaktır.

Afrin çevreden merkeze doğru stratejik ve iyi planlanmış bir 
harekâtla çembere alınmıştır.

Ele geçirilen bazı dağ ve yerleşim yerlerinde teröristler 
tarafından inşa edilen beton koruganlar, hendekler, tüneller ve atış 
mazgallarına sahip kuleler hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır.

Bebek katili Öcalan’ın resmedildiği paçavraların oraya buraya 
asılması da bir başka dikkat çekici husustur.

PKK ile PYD arasındaki bağ ve bağlantı bir kez daha 
alenileşmiştir.

Demek ki PYD/PKK terör örgütü tıpkı Sur’da olduğu gibi, tıpkı 
Nusaybin’de görüldüğü gibi, aynısıyla Cizre’de yaşandığı gibi, 
çukur kazarak, tünel açarak, barikat dikerek terör eylemleri ve kanlı 

provokasyonlar için hazırlık ve prova yapmıştır.
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Karşımızdaki tablonun başka bir izah ve ifade tarzı yoktur.

Köstebek gibi yer altına inen hainler Afrin merkez ve etrafını 
tuzaklamışlar, askerî harekâtımıza yönelik çok önceden adeta 
tedbir almışlardır.

Görünen gerçek budur.

Hainlerin saklanması nafiledir.

Korkakça kaçmaları işe yaramayacaktır.

Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücüyle 
ezeceklerdir.

Millî iradenin destek ve duasıyla da haklarından geleceklerdir.

Terörün kökü kazınacaksa, gün bugündür.

Türk ve Türkiye düşmanları doğduklarına pişman edileceklerse, 
zaman bu zamandır.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarı ve sonuca ulaşması için millî 
ruh ayakta, millî vicdan alarmdadır.

Kimin ne söylediğinin herhangi bir ehemmiyeti kalmamıştır.

Terörle huzur arasında tarafsız yer de yoktur.

Aziz milletimiz tarafından asırlarca korunup kollanan millî 
bekamızı sarsmaya, sakatlamaya ve sabote etmeye kalkışan, buna 
niyet eden, bunu aklından geçiren kim ya da kimler olursa olsun 
hesabını verecekler, bedelini ödeyeceklerdir.

Değerli Milletvekilleri,

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında aldığımız şehadet haberleri 
de yüreklerimizi kavurmakta, milletimizi büyük bir üzüntüye sevk 
etmektedir.
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Kahramanlar vatan için, millet için toprağa düşmektedir.

Her birisinin ayrı bir hikâyesi her birinin ayrı bir yeri vardır ve 
millî gönüllere emanettir.

Bayrak şehitler sayesinde dalgalanmaktadır.

Onlar ki; destanı öksüz, sükûtu derin meçhul asker değildir.

Çünkü yattıkları kutsal toprak bellidir, tuttukları şanlı bayrak 
bellidir.

20 Ocak 2018’de başlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nda şimdiye 
kadar birisi TEDAŞ çalışanı olmak üzere 17 evladımız şehit olmuş, 
62 evladımız da yaralanmıştır.

Bizzat Başbakan Yıldırım’ın dile getirdiği üzere, Hatay’a 60, 
Kilis’e 34 olmak üzere sınır ötesinden teröristler tarafından 94 füze 
atılmıştır.

Bunun sonucunda 7 vatandaşımız şehit, 113 vatandaşımız da 
yaralanmıştır.

Kimin sivillere saldırdığı açıktır.

Kimlerin masumların can ve mal güvenliğine zehir saçtığı 
meydandadır.

Teröristlere destek verenler, sınır il ve ilçelerimize isabet eden 
füzelere ne diyeceklerdir?

Camilerimizi vuran alçaklar hâlâ görmezden mi gelinecektir?

Alman parlamentosunda PKK paçavraları takarak terör örgütü 
propagandası yapan zavallı vekil müsveddeleri, masumlara füzeyle 
saldıran katillerle aynı çizgiye düştüklerini, aynı cinayet ve melanete 

ortak olduklarını ne zaman idrak ve itiraf edeceklerdir?
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CHP, PYD’yi temize çıkarma, aklama arayışındadır.

Tabipler Birliği isimli PYD/PKK paravan örgütü, savaş bir halk 
sağlığı sorunudur derken vatana ihanet suçu işlemiştir.

Bunun düşünce ve ifade hürriyetiyle bir ilgisi yoktur.

Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur.

PYD/PKK’lıların derdine düşen alçaklar, suçsuz günahsız 
insanlarımıza ateş açan rezillere en ufak tepki en küçük itiraz 
göstermemişlerdir.

Halka ölüm saçılıyor, sorun olmuyor; teröristler cezalan-
dırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor.

Bu ne kepazelik, nasıl bir satılmışlıktır?

Yediği ekmeğe ihanet etmek işte böyle bir şeydir.

İçtiği suya leke düşürmek aynısıyla budur.

Tabipler Birliği Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin 
yüz karasıdır.

Ve de derhâl, çok acil, çok seri şekilde hakkında hukuki ve yasal 
düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.

Hem doktorum diyecekler hem de katillerin safına girip 
sağlıktan bahsedecekler.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş birliği ve ihanete geçit 
yoktur, olmayacaktır.

Türkiye vatanını savunmaktadır.

Bu savunma gevşerse, bu savunma zedelenirse, biliniz ki, vatan 

kaybımız mukadderdir.
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Afrin temizlenmezse, Kilis hedef, Hatay namlunun ucundadır.

Arkasından Menbiç, Cizire, Kobani teröristlerden arındırılmazsa 

Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep, kısaca sınır il ve ilçelerimiz boyunca 

cereyan edecek kanlı döngü millî huzurumuzu yutacaktır.

Afrin’de, Ankara’nın namusu müdafaa edilmektedir.

Karşımızda sadece PYD/PKK olmadığı ortadadır.

Karşımızda sadece teröristlerin fitne kuyuları, şiddet ve 

dehşetle sallanan zehirli kuyrukları yoktur.

Emperyalizm kanlı dişleriyle ağzını açmış, yüz yıl önce olduğu 

gibi kafasını bize çevirmiştir.

Sınırlarımızın öbür yanında neredeyse olmayan ülke yoktur.

Zalimler ip gibi dizilmişler, güney hudutlarımız boyunca 

konuşlanmışlardır.

Terör örgütlerini ise taşeronlukla görevlendirmişlerdir.

Fransa Cumhurbaşkanı 31 Ocak’ta, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 

bir işgale dönmesi durumunda, kendileri için büyük bir sorun 

oluşturacağını ileri sürmüştür.

Türk milleti ile işgal kelimesi hiçbir zaman örtüşmemiştir.

Fransa bize ne anlatmaktadır?

Neyi ima, ihsas ve ifade etmektedir?

Fransa işgal ve işgalcilik konusunda fail arıyorsa, yalnızca 

kendisine bakması, kendi geçmişini yoklaması yetecek, hatta fazla 

bile gelecektir.
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Türkiye, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de işgalci değildir.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır, riayet etmektedir.

Ülkemizin yaptığı ve yapacağı Batı’nın besleyip büyüttüğü 

terör örgütlerini kararlılıkla yok etmektir.

Bu süreçte karşımıza kim çıkarsa tavrımız değişmemeli ve 

inşallah da değişmeyecektir.

Kollarında ABD bayrağı arması bulunan YPG’lilerin kimlerin 

kanatlarının altında olduğu kimlerin tetikçiliğine soyunduğu 

aşikardır.

Hiç kimse bize laf yetiştirmeye, ayar vermeye, hizaya getirmeye 

kalkışmamalıdır.

Buna hadleri ve hakları da olamayacaktır.

3 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz 

bölgesinde, YPG’li teröristlerin ateşlediği güdümlü tanksavar bir 

tankımıza isabet etmiş, sonuç itibarıyla beş kahramanımız şehit 

düşmüştü.

Peki bu füzeyi teröristlere veren hangi ülkedir?

Terör örgütüne yardım ve yataklıkta suçüstü basılan hangi 

ülkelerdir?

Füzeyi fırlatan kadar, füzeyi temin eden ülkenin de dökülen 

şehit kanlarında, Türkiye’ye yönelik hain eylemlerde dahli ve payı 

yok mudur?

PKK/PYD’ye silah ve mühimmat sağlayan, ülkemizin bu 

kadar tepki ve eleştirilerine rağmen en küçük ıslah ve terbiye hâli 
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göstermeyen ABD ve diğer dost görünümlü ülkeler muhasım odak 
seviyesine inmişlerdir.

Terör örgütlerine verilen her silah Türk milletine doğrul-
tulmuştur.

ABD, müttefiklik ve stratejik ortaklık hukukunu defalarca ihlal 
etmiş, yok saymıştır.

IŞİD’i kurup komşu coğrafyalara salan mihrakların, PKK/PYD’yi 
silaha boğarak aslında IŞİD’i değil Türkiye’yi hedef tahtasına 
koydukları inkâr edilemeyecek bir gerçektir.

Afrin’de PKK/PYD’nin yanında, özellikle ABD Türkiye’ye 
adı konmamış, benzerlerine Soğuk Savaş yıllarında rastlanacak 
artniyetli bir tavır içindedir.

Terör örgütünün kullandığı tanksavarları veren ve kullandıran 
kimdir?

3 Şubat’taki kanlı saldırıdan sonra, dün, Afrin Küçük Darmık 
Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımızın tanksavar 
mermisiyle vurulmasını sözde müttefik ülkeler nasıl ve neyle izah 
edeceklerdir?

NATO nerededir, niye sessizdir?

Türkiye’nin savunma refleks ve iradesine NATO’nun bırakınız 
hukuki ve hususi desteğini, fiilî, ahlaki ve ümit verici katkısı ne 
zaman duyulacaktır?

NATO bugün yoksa, yarın olsa ne yazacak, olmasa ne 
çıkacaktır?

Türkiye tasallut ve tahakküm zincirlerine bağlanmak 
istenmektedir.



71

Ve yedi düvel tekraren karşımızda toplanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı boyunca görüyoruz ki, PYD/PKK’nın dış 

güçlerden aldığı destek korkunç boyutlardadır.

PYD’nin silahlı kanadı YPG, kırsal alanda doğrudan çatışmak 

yerine, teröristlerini Afrin merkeze konuşlandırıp sözde şehir savaşı 

için planlı hazırlık içindedir.

Yerel halkı zırh olarak kullanmanın, masumların kanı üzerinden 

hesap yapmanın peşindedir.

Sivillerin can kaybıyla uluslararası toplumu kışkırtmanın 

hevesindedir.

Bir kısım YPG’li terörist ise Menbiç’e kaydırılmaktadır.

Bu terör sevkiyatının tamamı ABD’nin gözetim ve hatta 

denetimi altında yapılmaktadır.

Şunu özellikle ifade etmeliyim ki, Afrin ilçe merkezine öncelikle, 

burayı bilen ve tanıyan Özgür Suriye Ordusu unsurları girmeli, 

çevre emniyetini de tecrübeli ve şehir içi mücadelede uzmanlaşmış 

askerlerimiz sağlamalıdır.

PKK/PYD, Afrin’in her yerine muhtemeldir ki bomba düzeneği 

yerleştirmiştir.

Bu hâliyle Afrin ya yıkılmalı ya da teröristler ateşe verilmelidir.

Bundan rahatsız olanlar varsa, bu çıkışımızdan gocunanlar 

olacaksa, önce nereye hizmet ettiklerini, kimlerle düşüp kalktıklarını 

ahlaken ve tutarlılık gereği söylemek mecburiyetindedir.

Teröristlerin üstüne gül atarak mücadele edilemeyecektir.
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Mücadelenin bir disiplini, bir ilkesi, bir rotası vardır ve takibi de 
zorunludur.

Terör örgütüne taviz vererek, boyun eğerek beka ve güvenliğimiz 
korunamayacaktır.

Türk milleti bugünlere ya istiklal ya ölüm seslenişiyle gelmiştir.

Sınır ötesindeki terör yuvaları hainlerin başına yıkılmalıdır.

Türk devletinin yeni stratejisi gereğince terör kaynağında 
kurutulmalıdır.

Gerekirse terör destekçilerine de aynı muameleyi göstermek 
millî şerefimizin omuzlarımıza yüklediği tarihî borçtur.

Milliyetçi Hareket Partisi Zeytin Dalı Harekâtı’na sonuna kadar 
destek verecek, her şart altında kahraman Mehmetçik’in ardında 
duracaktır.

Bu vesileyle terörle mücadelede şehadet mertebesine ulaşmış 
aziz şehitlerimize Cenabıallah’tan rahmet, hâlen tedavi altında 
bulunan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum.

Hiç kimse unutmasın hiç kimse aklından çıkarmasın:

Türk milleti birdir, bölünemeyecek, bölünme kabul etme-
yecektir.

Türk vatanı sonsuza kadar bağımsız, bağlantısız var olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, 1923 kuruluş felsefesine bağlı kalacaktır.

Türkiye sevdalıları inançla sürdürdükleri haklı mücade-
lelerinden, irfan ve iddiayla savundukları tertemiz davalarından en 
ufak sapma göstermeyeceklerdir.
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Onurumuz milliyetçiliktir.

Gururumuz ve güç kaynağımız yaşanmış ve destansı Türk 
asırlarıdır.

Duruşumuz millîdir.

Şühedaya vefa, millete beka irademiz ve yegâne isteğimizdir.

Değerli Arkadaşlarım,

Kabul etmek lazımdır ki, ülkemizin zarar göreceğini 
düşündüğümüz her meselede son sözü söyleyecek olan sadece ve 
sadece aziz millet varlığıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir siyasi hareket değildir. 

Kırk dokuz yıldır çok çetin kulvarlarda mücadelesini sürdüre 
sürdüre bugünlere gelmiş, siyasetin millî iftiharı noktasına 
yükselmiştir. 

Türkiye için düşündüklerimiz bellidir ve asla kırılma 
yaşamamıştır. 

Geride kalan on yıllar boyunca partimizin siyasi birikim ve 
deneyimi artmıştır.

Türkiye üzerindeki stratejik oyunların farkındayız. 

Gelişmeleri geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla kavrayıp 
tahlil edecek vizyona ve kadrolara sahibiz.  

Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğundan beri verdiği 
mücadele ile özellikle millî kimlik ve millî beka ile ilgili konularda 
Türk siyasetinde yer edinmiştir.

Bu konulardaki duruş, görüş ve icraatları ile millet varlığının en 
önemli güvencesi, millî meselelerin en hassas takipçisi olmuştur.
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Bizim geçmişte dile getirdiğimiz “önce ülkem ve milletim, sonra 

partim ve sonra ben” ilkesi aslında bu hassasiyetin bir özetidir.

Bugüne kadar her millî meselede, arkamızdaki seçmen 

desteğinin büyüklüğü ne olursa olsun kamuoyu partimizin ne 

dediğine ve kadrolarımızın ne yaptığına ne yapacağına dikkat 

kesilmiştir.

Ve bu yönüyle Milliyetçi Hareket Partisi temel millî meselelerde 

söz sahibi hâline gelmiştir.

Parti Programı’mızda da yer aldığı gibi, yeni bir dünya düzeninin 

şekillendiği 21.yüzyılda, önce Türk milletinin ve sonra bütün 

insanlığın barış ve huzur içinde yaşayacağı bir dünyayı arzuluyoruz.

Partimiz; Türk milletinin kardeşlik içinde yeni atılım ve 

hedeflere hazırlanmasında milliyetçilik ve demokrasiyi, siyasi ve 

kültürel çerçevenin iki anahtar kavramı olarak kabul etmektedir.

Bir milletin dayanışma, ilerleme, çağın değerlerini yakalama 

gibi hedeflerini pekiştirecek en önemli fikrî kuvvetin milliyetçilik 

olduğuna inanıyoruz.

Bu milliyetçilik anlayışı; ırkçılık ve ayrımcılığa şiddetle karşı 

olup kültürel ve toplumsal birlik ve beraberliği; gelecekte huzur ve 

refah içinde yaşamanın da ön şartı gören bir şuurun ifadesidir.

Sözünü ettiğim bu yüksek şuur, Türk milleti namıyla tarih 

boyunca terkip olunan mükemmel millî kimliğin ve kapsayıcı millî 

kültürden beslenen yapıcı, kaynaştırıcı ve birleştirici değerler 

manzumesinin eseridir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ayrılma ve farklılaşma 
üzerine değil, birleşme ve kucaklaşma ülküsü etrafında şekillenmiş 
ve dönemin kadrolarınca millî devlet, millî kimlik, millî dil ve millet 
varlığı üzerinde ittifak edilerek yeni devletin dayanakları oluşmuş 
ve oluşturulmuştur.

Bu itibarla, hem 49 yıllık siyaset tecrübesi ile Milliyetçi Hareket 
Partisi hem de dayandığı asırlık Türk milliyetçiliği düşüncesi, hiçbir 
zaman ayrımcı ve dışlayıcı olmamıştır.

Maddi ve manevi mirasını emanet aldığımız imparatorluk 
geleneği de aynı kaynaşma kültürünün bir sonucu olup, ülkemizi 
küresel bir güç yapma hedefimizde takip etmemiz gereken yolun 
işaret taşlarını göstermektedir.

Sevilen, özenilen, özlenen, gıpta edilen, himayesi arzulanan, 
dostluğuna sığınılan bir büyük ülke hâline gelmemizin çaresi de 
“bayrağımızın gölgesinde yaşamayı isteyenlerin sayısını artırmakla, 
vatanımızı küresel bir cazibe merkezi” haline getirmekle mümkün 
olacaktır.

Bunu kucaklaşarak, kutuplaşma sisini aşarak başarabiliriz.

Biz, asırlar önce, “Osmanlı sarığını kardinal külahına tercih 
ederek” milletimizin sinesinde kurtuluş umudu arayan mazlum 
toplumları, büyük Türk milletinin himayesine sevk eden beşerî 
çekiciliğin ve buluşmanın peşindeyiz.

Yerel ve yöresel farklılıkların Türk kültürünün zenginliği içinde 
görüldüğü bu anlayış üzerinde sağlanacak genel bir uzlaşmanın, 
toplumsal barış ve huzur için önemli katkı sağlayacağına şüphe 
yoktur.
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Bize göre, gelecek ay yıldızlı bayrağın altındadır. 

Türkiye’nin birliği, refahı ve geleceğinin teminatı al bayrak 
altında birleşmekten geçmektedir.

Bu milletin şerefi ve haysiyeti, kardeşlik ve kahramanlık üzerine 
inşa edilmiş millî birliğidir. 

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

Türk milleti yapay ayrımlara, sinsi çabalara fırsat vermeyerek, 
beraberliğini sonsuza kadar mutlaka sürdürecektir.

Gün, saflarımızı sıklaştırma günüdür. 

Gün, kucaklaşma günüdür.

Ve kucaklaşmanın adresi büyük Türk milletidir.

Hiçbir milletin, kendi geçmişine tek boyutlu bakarak, tarafsızlık 
adına veya objektif olma bahanesiyle acımasızca ve haksızca 
eleştirerek ve hatta karalayarak büyük ve onurlu bir geleceğe 
ulaşması düşünülemeyecektir.

Geçmişinden ilham ve güç alan nesillerin yetişebilmesi 
öncelikle tarihî mirasımıza, ecdad yadigârı hatıra ve öğütlere sahip 
çıkmaktan geçecektir.

Kim ne derse desin, ne yazarsa yazsın, binlerce yıllık millî 
tarihimiz, hatasıyla sevabıyla, üzüntüsüyle sevinciyle, bozgunu ile 
zaferiyle bizim ceddimize aittir ve tamamı Türk varlığına emanettir.

Biz hatalardan sonuç çıkarır, başarılarla gururlanır, tarihten 
aldığımız ders, güç ve yöntem ile önümüze bakar ve geleceğe yol 

alırız.
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Binlerce yıl boyunca, kıtalar arasında zaman zaman bozulan 

güç dengelerini terazileyen devletlerin, paktların ve blokların 

varlığı, kuvvetin tek bir yapıda toplanmasına izin vermemiştir.

Çok kutupluluk dünyanın stratejik tasarımına sürekli hâkim 

olmuştur.

Ancak, alışılagelen bu tarihî süreç, son çeyrek asırda 

özellikle Doğu Blok’unun dağılması ile ortaya çıkan yeni durum 

karşısında Amerika Birleşik Devletleri’nin tek kutup iddiasıyla 

ortaya çıkmasına, küreyi kendi isteğine göre şekillendireceğini 

zannetmesine yol açmıştır.

Kendini rakipsiz gören küresel gücün dünyayı tek başına 

ve dilediğince tanzim etmeye dayalı bu düşüncesi, yerküreyi 

hukuksuzluğa, istikrarsızlığa ve anarşiye havale etmiştir.

Bugün Türkiye, kendi sorunlarını ihmal etmeden, uluslararası 

alanda söz sahibi olmak, sözü dinlenen bir konuma gelmek için 

kalıplarını zorlamakta, prangalarından kurtulma mücadelesi 

vermektedir.

Bunu yaparken şanlı ve şerefli geçmişimiz elbette rehberdir.

Kesintisiz tarih telakkisine sahip Türk milliyetçileri için hedef 

Kızılelma ülküsüdür, hedef Türkiye’nin muasır medeniyetler 

seviyesine öz değerleriyle ulaşmasıdır.

Zeytin Dalı Hârekatı başlar başlamaz, kabaran millî heyecan 

ve coşkudan ödü patlayanları gördükçe, bunların köksüz telkin ve 

ezberlerini duydukça hayrete kapılmamak elde değildir.
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Bir gazeteci tankın üstündeki kahraman bir askerîmize 
istikamet neresi diye sorduğunda, Kızılelma cevabını alıyorsa, 
hamdolsun tarihî ülküler vicdanlarda kor gibi yanıyor demektir.

Kızılelma’yı duyunca yüzü asılanlar, korkuya kapılanlar, eli 
ayağına dolaşanlar, fren tutmayıp şirk diye yaftalayanlar ne bu 
vatana ne de bu millete en ufak hayrı dokunmayan, bilakis ve 
bilahare kastetmek için pusuya yatmış olan omurgasızlardır.

Kızılelma ülküdür, ülküsü ve ülkesi olmayanların anlaması 
imkansızdır.

Kızılelma ülküdür, ilkesi ve inancı çürük olanların kavraması 
ihtimal dışıdır.

Zeytin Dalı Harekâtı boyunca, kahraman askerlerimizin askerî 
sevkiyat esnasında doğal bir iradeyle yaptıkları bozkurt işareti yazılı 
ve görsel medyaya yansımış ve birilerinin de uykularını kaçırmıştır.

Bazı askerî ve siyasi kesimlerin bozkurt işaretinden rahatsız-
lıkları kronik hastalık noktasına kadar çıkmıştır.

Bozkurt işareti yapan yiğitleri gazetede okuyup televizyonda 
görünce felç geçiren, âdeta komaya giren askerî veya siyasi malum 
çevreler neden korkmuşlardır?

Niye bu kadar ürkmüşlerdir?

Şayet vatan ve millet müdafaasına bozkurt işareti yapan 
kahramanlardan başka gidecek varsa buyursun gitsin, ellerini tutan 
yok, önlerine geçen yok.

Şehadete gönüllü olarak kucak açan var idiyse, beklemesin, 
durmasın, sınır ötesine koşsun.
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Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar, kırmızı 

görmüş boğa gibi köpürenler sözüm sizedir; hadi teröristlerin 

üzerine korkusuzca gidin de görelim, size bile alkış tutalım.

Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirin karalaması çok yeniyken, 

bir başka densiz ve bereketsiz eski milletvekili bozkurt işaretinin 

İslam’ın ruhuna aykırı olduğunu şuursuzca dile getirmiştir.

Türk milleti ne çekmişse, işte bu kimliksiz, kişiliksiz, köşesiz 

Türk hasmı zihniyetlerden çekmiştir.

Bozkurt işaretinin İslam’ın ruhuna aykırı olduğunu söylemek 

için haçlı beşiğinde sallanmak, küfrün eteğinden tutmak, Türk 

düşmanlarından ilik ve irade nakli yapmak yeterli olacaktır.

Ruhsuzlar ne bilsin Türk ve İslam’ın ruhunu?

Köksüzler ne bilsin Türk’ün bozkurt duruşunu?

Bugün, yükselen millî duygu ve ittifak hukukunu kırmak için 

seferber olanlar, şunu unutmasınlar ki, bozkurt asırlar boyunca 

Türk milletinin bağımsızlık umudu, zorlu anlarında uzakları yakın 

eden ufuk çizgisi, karanlık aydınlatan meşalesi olmuştur.

Bozkurt, çakalla karışmaz, çakalla bir tutulmaz, tutulamaz.

Gitsinler çakallara, sırtlanlara baksınlar, bozkurtun önüne de 

çıkmayı akıllarına bile getirmesinler.

Bilinsin ki, Zeytin Dalı Harekâtı’na bozkurt işareti yapa yapa 

dâhil olacak, fedakârlıkta sınır tanımayacak yüz binlerce bozkurt 

hazır beklemektedir.
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Türkiye tesadüfen bulunmamış, harita üzerinde kurulmamıştır.

Türk milleti boşuna bir araya gelmemiş, bağımsızlık hediye 
olarak alınmamıştır.

Bu topraklara rastgele vatan denmemiş, sınırlar icazetle 
çizilmemiştir.

Eğer, yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi, en ön safta Afrin’e 
gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım 
canı seve seve feda ve hediye ederim.

Bu da millete bir Devlet sözüdür.

Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle son verirken, sizleri bir kez 
daha hürmetle selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi 
diliyor, her birinizi Cenabıallah’a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.



13 ŞUBAT 2018

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN
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YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ
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Muhterem Milletvekilleri,

Değerli Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Bu haftaki grup toplantımızın başında sizleri ve ekranları 

başındaki aziz vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyor, sevgi 

ve saygılarımı sunuyorum.

Özellikle bilinmesini istiyorum ki; 

Bugün, dünden daha kararlı daha heyecan doluyuz.

Bugün, düne göre daha azimli daha coşkuluyuz.

Her gün haklılığımız güçleniyor her geçen gün haklı davamız 

destek ve teveccüh görüyor.

Sevdamız Türkiye’dir. 

Sedamız Türk milletinin yükselişine çağrıdır.

Sevabımız ise yalnızca Allah’tandır.

Kavgamız millî bekamızın muhafazası, kavlimiz ve kaderimiz 

Türk vatanında hür ve müstakil yaşamaktır.
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Sıradan olamayız, sırça köşklerin cazibesine kapılamayız.

Basit, bayağı ve bayatlamış heveslerin çekim alanına 
düşemeyiz.

Durgunluğu aşacak irade bizde, duraklamayı yenecek güç 
içimizde, önümüze duvar örenleri yıkacak kudret ruhumuzdadır.

Duruşumuz millîdir, şühedaya vefa borcumuz vardır. 

Duruşumuz dik ve cesurdur, milletimize beka sözümüz vardır.

Hamdolsun sahip olduğumuz millî ve milliyetçi duruş 49 yıldır 
hiç bozulmamış, bundan sonra da bozulmayacaktır.

9-10-11 Şubat 2018 tarih aralığında, partimizin il ve ilçe 
başkanlarıyla Antalya Sueno Otel’de gerçekleştirdiğimiz “İstişare 
ve Çalışma Toplantımız” geniş katılımla gerçekleşmiştir.

Vatanımızın dört bir köşesinden gelen il ve ilçe başkanlarımız 
büyük bir özveri sergileyerek, ülkemizin kritik döneminde örnek ve 
öncü bir kenetlenme ve kucaklaşma iradesi göstermişlerdir. 

49 yılın birikim ve tecrübelerini paylaşma fırsatını bulduğumuz 
toplantımız her açıdan anlamlı, değerli ve yararlı olmuştur.

İlkelerinden, ülkülerinden, ahlaki çizgilerinden, adamlıklarından 
taviz vermeyen tüm il ve ilçe başkanlarımızı huzurlarınızda yürekten 
kutluyor, hepsini Gazi Meclisten selamlıyorum.

Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Çok şükür yüksek bir fikri kendimize rehber yaptık. 

Karanlıktan medet ve menfaat umanlara en ağır darbeyi 
vurduk.
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Ülkem dedik, ülküm dedik, ilkem dedik, Ülkücü yaşadık.

Biz Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.

Bozkurtça bakar, bozkurtça yaşar, Hak vaki olduğunda da 

bozkurtça ruhumuzu teslim ederiz.

Geride kalan 49 yıl bunun ispatı, idraki, ilanıdır.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, önce ülkem 

ve milletim, sonra partim ve ben duruşumuzdan bir an olsun 

ayrılmayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi aynı ruhla 18 Mart 2018 tarihinde 

yapılacak 12’nci Olağan Büyük Kurultayını; “Millî Duruş: Şühedaya 

Vefa, Millete Beka” diyerek coşkuyla gerçekleştirecek, geleceğe 

emin adımlarla yürüyecektir.

Üç hilal gönüllerden düşmeyecek, davamız emin ellerde 

yükselişine devam edecektir. 

Hakkımız olanı alacağız, hak ettiğimiz siyasi mevki ve kutlu 

mertebelere ulaşmak maksadıyla çalışacağız, kazanacağız, 

başaracağız.

El birliğiyle, güç birliğiyle bekamıza gölge düşürmeyeceğiz.

Birlik ve dayanışma irademize zarar verdirmeyeceğiz.

Bu vesileyle partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğ’umuz 

Alparslan Türkeş Bey’e, aziz şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş 

bütün dava arkadaşlarımıza bir kez daha Cenabıallah’tan rahmet 

niyaz ediyorum.
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Diyorum ki, “Millî Duruş: Şühedaya Vefa, Millete Beka.”

Değerli Milletvekilleri,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin olağanüstü özveri ve gayretiyle 
icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 25’inci gününde, Afrin 
topraklarındaki 50’ye yakın nokta teröristlerden temizlenmiş, şu 
ana kadar 1369 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Savaş uçaklarımız 627 hedefi imha etmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonda 
31 kahraman askerîmiz şehit düşmüş, 143 kahramanımız da 
yaralanmıştır.

10 Şubat 2018 Cumartesi günü Afrin’de 1027 rakımlı tepeyi 
ellerinde tutan komandolarımız, aralarında çocukların da bulunduğu 
70-80 kişilik grubu bölgeden uzaklaştırmak istemişlerdir.

Askerlerimize grubun içerisinden PKK/PYD’li teröristlerce el 
bombaları atılmış, bölgedeki bir köyden de roket fırlatılmıştır.

Bu hunhar saldırı sonucunda 9 kahramanımız şehit düşmüş, 11 
kahramanımız da yaralanmıştır. 

Mezkûr saldırıya müdahaleye giden ATAK tipi bir helikopterimiz 
ise kırıma uğrayarak düşmüş, helikopterde bulunan 2 kahraman 
pilotumuz şehit olmuştur. 

Çıkan çatışmada 40 civarında PKK/PYD’li terörist etkisiz hâle 
getirilmiştir.

Operasyonlarda yaralanan bir uzman çavuşumuz da geçtiğimiz 
pazar günü şehit düşmüş, bununla birlikte şehit sayımız iki gün 
içinde 12’ye çıkmıştır.
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Teröristler çocukları, kadınları kalkan yapmışlardır.

PKK/PYD/YPG bıyığı terlememiş yavruların katilidir.

Bu caniler hamile kadınların hasmıdır.

Bu alçaklar masumların can düşmanıdır.

Bazı uluslararası kuruluşların bu çerçevede yayımlamış olduğu 
raporlar PKK/PYD’nin gerçek ve cani yüzünü tescil ve tarif etmiştir.

Kundaktaki bebeklerin dökülen kanları için vurmalıyız.

Toprağa düşen şehitlerin hatırı için, Türkiye ve Türk milletinin, 
aynı zamanda bölgesel huzur ve istikrarı temin amacıyla hainlerin 
tepesine ateş olup yağmalı, balyoz olup inmeliyiz.

Terörle mücadele amansız sürmektedir, dönüşü yoktur.

Teröristler yok edilesiye kadar bu inanmışlık devam etmelidir, 
inancım odur ki, devam edecektir.

Bu arada, vasiyetini yerine getirmek için Telafer’de manevi 
sorumluluk üstlendiğimiz şehidimiz Musa Özalkan’ın şehadete 
yürümesinden bir gün sonra emekli ikramiyesine ve otomobiline 
haciz koymak için girişimde bulunulmasını derin bir üzüntüyle 
öğrendim.

Bu ayıp ve çirkinliğe ortak olanları şiddetle lanetliyor, buna 
teşebbüs eden çürümüşlerin adaletin yüz karaları, hukukun utanç 
kaynakları olduğunu açık seçik ifade ediyorum.

Şehide haciz millete hıyanettir.

Bu hacir altındaki hayâsızların mutlaka cezalandırılmaları da 
şühedaya vefanın gereğidir.
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Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah 
arkadaşlarına ve milletimize tekraren başsağlığı niyaz ediyorum.

Hepsinin acısını yüreğimde hissediyor, gönülden paylaşıyorum.

Şehit babalarının evlatlarının bayrağa sarılı naaşlarının hemen 
dibinde ağızlarından dökülen sözlere şahit oldukça duygulanıyor ve 
Türk milletinin bir mensubu olmaktan da iftihar ediyorum.

Bakınız bir şehidimizin babası, Şehit Piyade Uzman Çavuş 
Yunus Emre Doğan’ın babasını şu sözlerle teselli etmiştir: 

“Allah ordumuza, devletimize güç versin. Allah kahraman 
ordumuzu karada, havada muzaffer etsin. Anasız olur, babasız olur, 
evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz.”

Şehit Yunus Emre Doğan’ın babası da evladının ardından; “Senin 
görevini ben tamamlayacağım. O dağlara ben gideceğim.” diyerek 
zalime, haine, Türk düşmanlarına âdeta meydan okumuştur.

Elleri öpülesi anaların, babaların bu sözlerini duyup da 
gururlanmamak, imrenmemek mümkün müdür?

Allah hepsinden razı olsun. Allah eksikliklerini göstermesin.

Geçen haftaki grup toplantımızda söylediğim, “Gerekirse 
Afrin’e ben de giderim, taşıdığım canı seve seve veririm.” sözünü 
diline dolayanlar, alaya alanlar, istismara kalkanlar, hadi bu 
muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim.

Siyasete tutunmuş kripto PYD’liler, demokrat kisveli PKK 
muhipleri, fırsat kollayan gizli FETÖ hayranları, yüreğiniz yetiyorsa, 
aklınız kesiyorsa, şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, 
dünyayı size dar ve zindan edelim.
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İhtiyaç hasıl olursa Afrin’e giderim dedim, baktım ki, sözde en 
hızlı demokrasi bezirganları PYD’ye zırh oldular.

İçimizden devşirilen küçük bir azınlık YPG’nin kuyruğuna 
takıldı.

Bu sözlerimden birileri fena hâlde rahatsız oldu, âdeta kabus 
gördü.

Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken, 
tepki CHP’den İP’ten ve yedeklerinden sıra sıra geldi.

Haine mesaj verdim, yankısı iş birlikçilerden duyuldu.

Herkes sevdiğine benzer, onunla anılırmış.

Afrin’e operasyona katılan, bu vatan için toprağa düşen tüm 
kahraman askerlerimiz benim özbeöz evladımdır.

Evlatlarımla birlikte aynı cephede yer almayacağım da kimlerle 
alacağım?

Herkes meşrep ve mizacına göre davranır. 

Elbette kahraman askerîmizin yanında olacağım. 

Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten, aynı sipere 
girmekten en ufak tereddüt göstermeyeceğim.

PKK/PYD’nin avukatlığını yapanlar, operasyondaki askerler-
imizin moral ve motivasyonunu kırmak için ihanet yaygarası 
koparanlar direkt size söylüyorum:

Kahraman askerlerimize destek ve duadan vazgeçen namerttir. 

Şu günkü kış şartlarında, kahraman Mehmetlerimiz ısınsın 
diyerek sırtında odun taşıyan kardeşlerimiz ordumuzun yanında 
yer alıyor.
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Hürmetle andığımız Türk kadınları Nene Hatun ruhuyla evde 
yaptıkları sıcak yemeklerden bir tas da kahramanlara ikram ediyor, 
taraflarını gösteriyorlar.

Çeyiz hazırlığı yapan genç kızlarımız el emeği göz nuruyla 
ördükleri el işlemelerini üşümesinler diye Mehmetlere gönderip 
onların yanında duruyorlar.

Türk milleti Edirne’den Kars’a, İzmir’den Ardahan’a kadar 
seferber oluyor, el açıp dua ediyor, kahramanları destekliyor.

Sözüm iş birlikçilere, terör sevicilerine, terörist şakşakçı-
larınadır.

Bre Gafiller! Bre Densizler!

Köyünden kentinden her yaştan vatandaşımız gücü nispetinde 
askerlerimize destek olurken sizler bu mücadeleyi sulandırmaya, 
basitleştirmeye utanmıyor musunuz?

Hiçbir şey yapamıyorsanız bari dilinizi tutun.

Hele bir durun, hele bir yutkunun, hele bir susun, susun da bari 
adam sansınlar.

Kahraman askerlerimizin moralini bozmaya çalışarak neyi 
amaçlıyorsunuz? Neyi hedefliyorsunuz?

PKK/PYD/YPG’nin açtığı hendekler bertaraf edilirken, 
milletimizin birlik ve beraberliğinde hendek açma teşebbüsü 
boşuna ve beyhude bir gayrettir.

Türk milleti yediden yetmişe, Allah’a şükürler olsun ki o 
hendekleri kapatacak, ihanet çukurlarına hainleri gömecek 
kudrettedir.    
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Operasyona destek veriyoruz diye lafa başlayıp, amalı fakatlı 

cümlelerle devam edenler teröristlerin yanında duran ahmak ve 

aymazlardır.

Diyorum ki; cephe gerisinde düşmana mevzi açmaya çalışanlara 

inat kahramanlarımızın yanındayız, onlarla biriz, sonuna kadar da 

beraberiz.

Dün Kerkük için en az 5 bin bozkurt hazır dedim.

Bugün de aynısını tekrar ediyorum.

Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır!

Teröristlerin inlerini yerle bir etmek, dünyayı başlarına yıkmak 

ecdada borcumuz, millete yeminimizdir.

Bakınız merhum Ziya Gökalp nasıl seslenmişti:

Yolumuz gaza, sonu şehâdet,

Dinimiz ister sıdk ile hizmet,

Anamız vatan, babamız millet,

Vatanı ma’mur eyle Yârabbi! 

Milleti mesrur eyle Yârabbi!

Bu duaya amin diyelim, aminlerimizle kahramanları 

kucaklayalım, en yakın zamanda da muzafferlerimizle kucaklaşalım.

Değerli Arkadaşlarım,

Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, geçtiğimiz pazar günü, 

Ankara’da PKK’nın ileri karakolu, siyaset şubesi HDP’nin 3’üncü 

Olağan Kongresi yapılmıştır.
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Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği esnada, Ankara’da teröre 

destek verilmiş, PKK/PYD ve bebek katili selamlanmıştır.

Bunun adı tam anlamıyla vatana ihanet, millete hakarettir.

Bölücü terörün siyasi taşeronu HDP’nin bir eş başkanı Afrin’deki 

hainleri kastederek, “Halk kendini savunuyor, kendini koruyor.” 

diyecek kadar gözü ve vicdanı kararmıştır.

Suçlular övülmüş, suç alkışlanmıştır.

Cezaevinde çürürken mesaj gönderen eski eş başkan ise, 

HDP’nin, AKP-MHP’nin kurmak istediği faşist Türkiye’nin partisi 

olmadığını zırvalamıştır.

Bunların zaten parti olmadığını biliyorduk, ama şunu da çok iyi 

biliyoruz; asıl faşist, asil ırkçı belli ve meydandadır. 

Bir yanda millet şehitlerine ağlarken, diğer yanda terör 

yandaşları, Ankara’nın göbeğinde, sanki kutlama yapar gibi, 

halaylar çekmiş, oyun havaları çalmışlardır.

Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine açıklamalar yapılmıştır.

Üstelik bu harekâtta sivillerin katledildiği alçakça iddia 

edilmiştir.

Afrin’i ve Kandil’i Ankara’ya taşımaya kalkışanları hukuk 

devletinin ilke ve esaslarıyla tanıştırmak, işledikleri suçları 

burunlarından getirmek Türk milletine şeref ve namus borcudur.

Şehitler toprakta, kan tutkunları, kanlı saldırıların taraftarları 

ihanet nöbetindedir.

Bunlar yaptıklarının bedelini mutlaka ödemelidir.
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Ankara’da sahnelenen melanet ve rezaletler terör figüranlarının 
yanına bırakılmamalıdır.

Ne ibretliktir ki, HDP kurultayında onca provokasyon, 
onca hıyanet vuku bulurken, katılımcı CHP’liler yerlerinden 
kımıldamamış, kepazeliklere tepki göstermemişlerdir.

CHP ile HDP alenen pişti olmuş, aynı kazanda kaynamışlardır.

Boşuna söylemiyorum; ha CHP, ha HDP; ha CHP, ha İP, FETÖ, 
PKK/PYD; bunlar arasında herhangi bir fark yoktur.

Dün bir gazetede mülakatı yayımlanan Sayın Kılıçdaroğlu HDP 
ile de beraber olacak mısınız sorusuna hayır dememiş; demokrasiyi, 
insan haklarını savunan herkesle beraberlik iradesini göstererek bir 
kez daha çuvallamıştır.

Nitekim malumunun ilanını ve kendisine yakışanı yapmıştır.

Afrin’e girilmesin diyen CHP Genel Başkanı, acaba PYD/YPG’li 
kan ve kader ortaklarıyla ne zaman buluşacaktır?

Teröristlere destek açıklaması yapan peşmergeyle nerede 
kavuşacaktır?

Baksanıza, Fırat’ın doğusundaki bazı gruplar bile YPG’ye 
cinayet yardımı için seferber olmuşlardır.

ABD Savunma Bakanı’nın bazı grupların Afrin’deki operasyonlar 
sebebiyle dikkatlerinin dağıldığını söylemesi bir kaygının bir 
korkunun, dahası bir iş birliğinin vesikasıdır.

Suriye Demokratik Güçleri isimli terör şemsiyesi içinde yer 
alan bir Hristiyan örgüt, Deyrizor’dan ayrılıp Afrin’e hareket etme 
kararı almıştır.
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Elbette gelecekleri varsa görecekleri vardır; nitekim ya bir 

bombadır ya da alınlarında şak patlayacak bir kurşundur.

Muhterem Arkadaşlarım,

Afrin’de muazzam bir beka mücadelesi verilirken, harekâtı 

sekteye uğratmak maksadıyla açık veya örtülü faaliyetlerde de bir 

artış gözlemlenmiştir.

Her gün gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında Afrin 

konuşulmakta, sözüm ona birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı 

Harekâtı’nı yorumlamaktadır.

Eline sazı alan operasyon uzmanı kesilmiş, ağzı olan 

değerlendirmeler yapmıştır.

Cevabı aranan şu soruya bakar mısınız; bu operasyon 3 Kasım 

2019’da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimini nasıl etkilermiş?

Hangi partilerin oyları artar hangi partilerin oyları azalırmış?

Hangi liderler çıkışta, hangileri inişteymiş?

Böylesi arayış içinde olan, sorgulamalar yapan vicdansızlar;

Hiç mi utanmanız kalmadı?

Hiç mi edepten nasibinizi almadınız?

Milletimizin vicdanını sızlatmayı bırakın artık.

Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder?

Size göre milletimizin yüreğine düşen ateşin ederi % kaçtır?

Size göre Mehmetlerimiz bu operasyondan sonra seçim 

pusulasında kaçıncı sırada yer alır?
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Zilletten vazgeçin, zehirli dilinizi kesin.  

Enerjinizi Zeytin Dalı Harekâtı üzerinden yaptığınız sinsi sandık 

planlarıyla heba ve israf etmeyin.

Partimizin, Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia 

edenler de en hafif tabirle küstah ve karakter yoksunudur. 

Neymiş, Zeytin Dalı Harekâtı siyasete alet edilmemeliymiş. 

Asker operasyondayken siyaset doğru değilmiş. 

Bunu söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ’a 

sormak lazımdır, Afrin’i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir?

Kimi kastediyorsunuz?

PKK/PYD/YPG üzerinden siyaset yaptığını zanneden iş birlikçi 

emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır?

Askerîmiz operasyondayken, PYD’ye selam gönderip 

cesaretlendirenlere tek söz etmeyenlerin maksadı nedir? 

Siyaset, beka mücadelesini konuşmayacak da neyi 

konuşacaktır?

Fok balıklarının nasıl yaşadığını mı, yoksa nesli tükenen 

balinaları mı anlatalım?

Neyi konuşalım?

Kuş ve böcek türlerinden mi bahsedelim?

Tanzaya’daki Serengeti Parkı’ndaki safarileri mi izleyelim?

Leylekler ne zaman gelir, kırlangıçların yuvaları nerededir; 

bunları mı mesele yapalım?
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Var oluş-yok oluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, 

söyleyiniz bana, neyi dert edecek neyi dert etmesi beklenecektir?

Siyaset onunla ilgilenmesin bununla ilgilenmesin, şuna 

bakmasın, buna yorum yapmasın değerlendirmesi ucuz, savruk, 

sakat bir yaklaşımdır.

Ülkemizin bugün karşı karşıya kaldığı ağır meseleler sonucunda 

mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememelidir.

Yanmaktan korkuyorsa kişi, vatan ve millet aşkıyla kavrulmaya 

talip olmamalıdır. 

Ya yürekli davranacağız  ya da kor barındıracak bir yüreğe sahip 

olacağız. Bizim anlayışımız böyledir.

Güvendiğiniz dağlara kar yağdığında en güzel çare, dağ ile karı 

başbaşa bırakmaktır. 

Gün gelip karlar eridiğinde, dağ yolunu gözleyince, en güzel 

cevap başka dağdan olan biteni ibretle izlemektir.

Biz sabrediyoruz, samimiyetle gelişmeleri takip ediyoruz.

Nitekim sabretmek öylece durup beklemek değil, öngörü 

sahibi olmak demektir.

Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü, kargaya bakıp 

bülbülü, ihanete bakıp sadakati tahayyül edebilmektir.

Yaptığımız ve yapacağımız budur.

Bize göre TSK’nin başında hâlihazırda değerli bir komutan 

vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur. 
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Kaldı ki, ülkemizin bugünkü ateşle çevrili ortamında, 
Genelkurmay Başkanı’nı 221 sanığın yargılandığı Genelkurmay 
Çatı Davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak 
düşüncesizce alınmış bir karardır.

TSK’nin beka mücadelesi sürecinde meşgul edilmesi, şu günkü 
ahval ve şerait içinde isabetli ve dengeli bir karar da olmayacaktır.

Muhterem Milletvekilleri,

Türkiye, son yılların en meşru ve haklı bir operasyonunu 
gerçekleştirmektedir.

Afrin’de Türkiye’ye yönelen terör tehdidi yüksek güvenlik 
riskleri doğurmuştur.

Bu bölgeden topraklarımıza teröristler sızmakta, güvenlik 
güçlerimize, masum vatandaşlarımıza saldırmaktadır.

Dahası aynı bölgeden Kilis ve Hatay’a teröristlerin attığı 
roketlerle çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta, hayatlarını 
kaybetmektedir.

Afrin bölücülüğün, Kürdistan’ın ve terör koridorunun inşa 
edilmek istendiği stratejik bir alan olarak karşımızdadır.

Terör örgütü PKK/PYD’nin bu bölgedeki varlığı Suriye’nin 
toprak bütünlüğü için büyük bir sorun haline gelmiştir.

Dolayısıyla Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi 
Türkiye’nin ve bölgenin istikrar ve güvenliği için tarihî zorunluluktur.

Ne var ki Suriye ile beraber bölgenin huzur iklimini bozmak 
isteyenler boş durmamış Afrin’in terör yuvası hâline gelmesine göz 
yummuşlardır.
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Dahası PKK/PYD terör örgütüne verilen silahlar sorunun 

vahametini artırmıştır.

Bölgede bulunan tanklarımıza yönelik düzenlenen füzeli 

saldırılar tehlikenin boyutunu ortaya koymuştur.

Zira bu füze sistemleri ancak gelişmiş orduların sahip 

olabileceği imkânlardandır. 

Üstelik sadece var olması yetmez, bu ileri silah sistemlerinin 

nasıl kullanılacağını bilmek de gereklidir.

Bu kapsamda akıllara gelen ilk ülke doğal olarak ABD’dir.

Şimdiye kadar teröristlere sayısı beş bini aşan tırlarla silah 

yardımı ve sevkiyatı yapan ülke ABD olmuştur.

Bu silahların içeriğinin Türkiye’den saklanmış olması asıl 

niyetleri Afrin’de bir kez daha karşımıza çıkarmıştır.

Anlaşılmaktadır ki, IŞİD’le mücadele bahanesiyle PKK/PYD’ye 

verilen desteğin görünen ve gösterilenin yüzünün ötesinde bir 

amacı vardır.

Lafa gelince müttefik ve stratejik ortak olduğunu hatırlayanlar 

gerçekte ve ne yazık ki Türkiye’yi tehdit eden terör örgütleriyle bir 

ve aynı kareye girmişlerdir.

Şu hazin duruma bakınız ki, Almanya, ülkemize sattığı tankların 

Afrin’de kullanılmasından rahatsızdır.

Ancak aynı Almanya bu tanklara karşı teröristlerce kullanılan 

bazı füzeleri imal ederek sunan ülkenin kendisi olduğunu da 

saklamaya ihtiyaç duymamıştır.
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Türkiye işte böylesine sözde dostlarının olduğu güç şartlarda 

mücadelesini sürdürmektedir.

Bu gelişmeler bir kez daha kimseye muhtaç olmadan kendi 

millî silah sistemlerimizi geliştirmenin önemine işaret etmektedir.

Ve elbette tüm kullanılan silahlar Türk aklının ürünü olmalı, 

düşman unsurların imkânlarından çok üstün seviyede bulunmalıdır.

Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların tamamını destekle-

diğimizi yeri gelmişken ifade etmek isterim.

Devamının gelmesi, envanterde bulunan silahların yerlilik 

oranının mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması talep ve 

beklentilerimiz arasındadır.

Elbette Afrin’de sorun ve açmazlar sadece silahlarla sınırlı 

değildir.

Teröristlerin saklandıkları sığınak veya barınakları özellikleri 

ülkemize kurulan kanlı tuzağın bir başka yönüdür.

Hainlerin korunaklı bunkerler, tüneller, beton koruganlar ve 

hendekler inşa etmeyi müteahhitlik bilgileriyle edinmedikleri 

aşikardır.

Meselenin bu boyutunda da PKK/PYD’li teröristlere 

bazı ülkelerin danışmanlık hizmeti verdiği ayan beyan ortaya 

çıkmaktadır.

Kalınlıkları 1 metreye varan beton mevzileri PKK/PYD’ye 

son beş yıl içinde yaptıran kokuşmuş zihniyetin temsilcilerini iyi 

tanımalıyız.
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Böylesine güçlü savunma mevzileri oluşturabilmek için ihtiyaç 

duyulan malzeme ve işçiliğin Suriye’de faaliyet gösteren malum 

Avrupa ülkelerine ait şirketler tarafından sağlandığı ortadadır.

Şu işe bakınız ki Fransa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği 

harekâttan duyduğu hazımsızlığı her fırsatta ortaya koymaktadır.

Bu ülke Dışişleri Bakanı’nın mesnetsiz iddialarına göre 

Türkiye’nin düzenlediği harekât uluslararası hukuka aykırıymış.

Bu yalana sarılan Fransa’nın samimiyeti yoktur.

Almanya perişandır.

ABD ise teröristlerle nöbet tutmakta, askerî kamplar açmakta, 

sözde ordu kurdurmak için çabalamakta, sürekli silah ve cephanelik 

tahkimatıyla uğraşmaktadır.

Çok açık bir şekilde ifade etmeliyim ki, Türkiye Afrin’de yedi 

düvelle adı konmamış bir savaş hâlindedir.

Karşımızda PKK/PYD/YPG’nin yanında ABD ve Avrupalı 

ortakları vardır.

Bu nedenle bazı Avrupa ülkeleri akıllarını başlarına almalıdır.

ABD ise girdiği karanlık ve kahredici ihanet ilişkilerini derhâl 

sorgulamalı, süratle terörle arasına mesafe koymalıdır.

İlişkiler düzelip gerginlik azalmazsa, üstelik devamlı 

körüklenirse, sonuç feci gelişmelere neden olabilecektir.

Antalya’da sorduğum gibi; eğer, Türkiye ile ABD arasında görüş 

menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe gider, 

siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır?
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Beyaz Saray yönetimi açık açık söylesin:

Dost muyuz, düşman mı?

İttifak mı, ihtilaf mı?

Devam mı, tamam mı?

Türkiye’ye gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı’ndan sonra, 
önümüzdeki günlerde ülkemizi ziyaret edecek ABD Dışişleri 
Bakanı’nın bu sorulara nasıl cevap vereceği hakikaten de merak 
konusudur.

Bu aşamada, Ankara’da ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu 
Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirme 
niyeti de isabetli bir karardır.

ABD, Afrin’deki varlığımızı, şu garabete bakınız ki hâlâ 
anlayamamış.

Zeytin Dalı Harekâtı’na neden başladığımızı henüz kavra-
yamamış.

Türkiye, Meksika veya Kanada’yla sınırdaş değildir.

Binlerce kilometre uzağa askerî harekât yapmış değildir.

Sınır güvenliğini, egemenlik haklarını meşru ve hukuki ölçülerde 
muhafaza ve müdafaa etmektedir.

Peki ABD’nin ne işi vardır Afrin’de?

Sınırımızın dibinde ne gezmektedir?

ABD kapımızın önüne gelecek, burnumuzun dibinde her türlü 
operasyonu yapacak her türlü oyunu oynayacak, sonra da Türkiye 
müdahale ettiğinde tuhaf bulup anlayamadığını söyleyecek.
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Bu kadar yüzsüzlüğün tanımı lügatimizde yoktur. 

Bu denli seviyesizliğin tanım ve tarifi aransa bile buluna-
mayacaktır.

ABD Suriye’ye gelince iyi, biz bekamız için girince kötü olacaksa, 
varsın olsun, onların kötüsü bizim şanımızdır, şeref anıtımızdır.

Mehmetçik Afrin’e ülkemize yönelen terör tehdidini yok 
etmek, asli sahiplerine iade etmek için girmiştir.

Bizim sancağımızın dalgalandığı yerde emperyalizmin kirli 
hesabı değil, adalet ve huzurun hâkim olduğu onurlu ve aydınlık bir 
gelecek vardır.

İnanıyor ve iman ediyoruz ki şehit nurlanmış, gazi onurlanmış 
askerdir.

Menbiç’te görüntü verip medya aracılığıyla verdikleri 
mesajlarla Türkiye’yi tehdit ettiğini zanneden ABD’li generaller ve 
terörist hısımları belli ki bizi tanımamışlardır.

Ancak biz varlığımızı tanıtmayı kanımızla da olsa, canımızla da 
olsa biliriz.

ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ile başlayıp Dışişleri 
Bakanı ile devam edecek temas trafiği önümüzdeki süreçte çok 
şeye gebedir.

İlaveten 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak 
NATO Savunma Bakanları Toplantısında da Türkiye-ABD Savunma 
Bakanlarının görüşeceği ifade edilmektedir.

Bizim beklentimiz nettir, Suriye’de verilen sözler eksiksiz 
tutulmalıdır.
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PKK/PYD terör örgütüne verilen destek derhâl kesilmelidir.

Teröristlerin elindeki kanlı silahlar bir an evvel toplanmalıdır.

Menbiç’ten teröristler çıkarılmalı, Menbiçliler kendi toprak-

larına yerleşmelidir.

Aksi hâlde Türkiye gereğini yapacak, bir şafak vakti terör 

yuvalarına yıldırım gibi saplanacaktır.

Hiçbir ülke bu coğrafyadaki varlığımızı hafife almasın.

Bin yıldır bu toprakları kanımızla sulamış bir milletiz. Biz Türk 

milletiyiz.

Bizden öncekiler medeniyetler müzesinde yerini almışken, 

biz hâlâ buradayız, ebediyete kadar da burada olacağız, burada 

yaşayacağız.

Hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramayacak, önümüze 

geçemeyecektir.

Türkiye sivil kayıp hassasiyetini gözetmeseydi emin olun 

Zeytin Dalı Harekâtı şimdiye kadar çoktan tamamlanmıştı.

Afrin konusu bizim için istiklal meselesidir, bir adım geri 

duranın, geri adım atanın, alttan alanın, kaçmayı düşünenin, diyor 

ve haykırıyorum ki, kanı kurusun.

İstikametimiz açıktır, parolamız bellidir.

“Ya istiklal ya ölüm!” diyerek dün nasıl esaret prangalarını 

paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin 

şüphesi olmasın.
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Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç’ten 
parmak sallamaya kalkışmasın.

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın.

Bir tilki hükmü varsa bir de bozkurt töresinin olduğunu yeri 
geldiğinde öğretmesini biliriz.

Biz ki ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz.

Kimse üç beş çapulcuyla, çağlar açıp çağlar kapatan bir milletin 
kahraman askerlerini bir tutmasın.

İşte bunun için Mehmetlerimizin dediği gibi cenk bizim için 
düğün günüdür.

Dilimizde Allah’ın ismi, yüreğimizde iman ve vatan sevgisi, 
ufkumuzda bağımsızlıktan başka bir hedefimiz yoktur.

Var olma irademiz kati ve kesindir.

Vatanımızı böldürmeyeceğimizi hâlâ anlamamış olanlara 
verilecek dersler var ise bunu da heves ve heyecanla yapar, Allah’ın 
izniyle alayını şaşkına çeviririz.

Bu vesileyle sözlerime son verirken muhterem heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum.

Başarılı bir hafta geçirmenizi diliyor, her birinizi Cenabıallah’a 
emanet ediyorum. 

Sağ olun, var olun diyorum.
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Muhterem Milletvekilleri,

Değerli Misafirler,

Sayın Basın Mensupları,

Haftalık olağan Meclis grup toplantımızın başında sizlerle 

birlikte olmaktan duyduğum tarifsiz mutluluğu özellikle ifade 

etmek istiyorum.

Bu suretle konuşmamın başında saygın ve muteber heyetinize 

hürmetlerimi sunuyorum.

Yurdumun her güzel insanını, Türk-İslam âleminde varlık ve 

birlik mücadelesi veren her kardeşimi gönül dolusu muhabbet-

lerimle selamlıyorum.

Ülkemiz bir yanda bilenmiş güvenlik tehditleriyle boğuşurken, 

diğer yanda sosyal ve ekonomik cephede biriken tehlikelerle 

mücadele etmektedir.

Bu zorlu bir mücadeledir, zaman alacak, dahası sabır ve sebat 

gerektirecektir.
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Merhum Fuat Köprülü’nün ifade ettiği gibi, bir milletin hayatı 
nasıl gördüğü, nasıl düşündüğü, nasıl hissettiği, hangi hedef ve 
hakikatlerin peşine düştüğü o milletin fikir ve kalem mahsullerinde 
aranıp bulunabilecektir.

Bu da kastettiğim mücadelenin bir boyutu bir parçasıdır.

Öncelikle ve öncü olarak devrin kalem ve fikir sahipleri sosyal 
krizlere, ahlaki bunalımlara millî duruşlarıyla, manevi dokunuş-
larıyla cevap ve çareler üretmek durumundadır.

Ahlaki ve vicdani meseleler siyasallaşıp soğumaya terk edilirse 
karmaşa ve kutuplaşma da ister istemez sökün edecektir.

Diken battığı yerden battığı zaman çıkarılmalıdır.

Yaranın iyileşmesi zamana değil, katlanılan zahmete bağlıdır.

Demem odur ki, beka üzerindeki sis perdesinden ne kadar 
rahatsızsak, toplumsal ahlaktaki mevzi ve irtifa kayıplarından da 
bir o kadar rahatsız ve kaygılıyız.

Bekanın çöküşü yalnızca güvenlik duvarlarının yıkılmasıyla 
gerçekleşmez.

Bekanın çürüyüşü yalnızca siyasi ve askerî tedbirlerdeki zaaf ve 
zayıflıklardan da doğmaz.

Ahlak biterse, ati karanlığa gömülü kalır.

Ahlak sönerse, Allah muhafaza, beka silinir gider.

Böylesi bir zillete tahammül edemeyiz. 

Böyle bir boyunduruğa tamam diyemeyiz.

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif, bu nedenle hepimize 
diyor ve sesleniyor ki:
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“Fakat ahlakın izmihlâli en müdhiş bir izmihlâl;

Ne millet kurtulur, zîrâ ne milliyet, ne istiklâl.

Oyuncak sanmayın! Ahlâk-i millî rûh-i millîdir.”

Yani millî ruh demek millî ahlak demektir.

Kuşku yok ki, bunun tersi de doğrudur.

Millî bekanın geleceği ise millî ahlakın varlığıyla temellenmiştir.

Nitekim ahlak yoksa beka da yoktur, hadi diyelim olsa bile 

mana ve muhtevası korkarım ki olmayacaktır.

Yine diyor ki Akif;

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır; 

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”

Allah korkusu bilmeyenlerin, kul hakkı tanımayanların, kalben 

bitmiş tükenmişlerin son zamanlardaki ahlaksızları, aşağıların da 

aşağısı eylemleri gerçekten akıllara durgunluk, vicdanlara suskunluk 

vermiştir.

Özellikle Adana ve Antalya’da vuku bulan çocuk istismarları 

duyan herkesi, düşünen ve duygu sahibi her vatan evladını infiale 

sürüklemiştir.

Söylemeye dilimin varmadığı, anlatmaya gücümün ve 

takatimin yetmediği en rezil, en çarpık, en menfur suçlar kadınlara, 

bebeklere, çocuklara karşı işlenmiş ve işlenmektedir.

İnanıyorum ki, milletimizin tamamı çocuklara yönelik cinsel 

saldırılara nefret, öfke ve bedduayla tepki göstermişlerdir.
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Sorarım sizlere, çocukların cinsel istismara uğramasını nasıl 
izah, nasıl ifade edeceğiz?

Bir sapığın günahı mı diyelim?

Bir manyağın suçu mu sayalım?

Bir pedofili vakası mı görelim?

Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden, 
söyler misiniz bana, nasıl bahsedelim?

Allah için durup sorgulayınız, tertemiz bir sabinin gözüne, 
emzikli bir yavrunun günahsız yüzüne, bu şartlar altında nasıl 
bakacağız, onlara ne anlatacağız?

Alenileşmediğinden dolayı şu anda hâlâ istismara maruz kalan 
çocuklarımızla ilgili endişe ve şüphelerimizi dile getirmeyi zaruri 
görüyorum.

Çocuklarına kastedilmiş bir medeniyetin umutları kırgın, 
hayalleri kırıktır.

Çocuklarına yan gözle bakılan, cinsel obje görülen, evlilik 
yaşıyla ilgili toto oynar gibi görüşler paylaşılan bir milletin hüznü 
ve hüsranı dağlar kadardır.

Bu hüznün dağıtılması şarttır.

Bu hüsranın telafisi aciliyet arz eden bir ahlak görevidir.

Müslüman Türk milletinin içinden hasbelkader çıkmış sapıkların 
çocuklarımıza, kadınlarımıza kıymaları, onların hayatlarını zindana 
çevirmeleri hepimiz adına utanç vericidir.

Bu da bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburiyettir.
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Gelecek nesillerimize karşı sorumluluklarımız sadece siyasetle 
sınırlı, siyasi çalışma ve faaliyetlerle kısıtlı görülmemelidir.

Hayatın olağan akışı içinde çocuk ve kadınları doğrudan hedef 
alan cinsel saldırı, taciz ve cinayetleri durduramıyorsak mutlaka 
yapılması gereken bir şey eksiktir, mutlaka bir pürüz var demektir.

Nesillerimizi heba edemeyiz, çünkü gelecekten tasarruf 
yapamayız.

Nefisleri canavarlaşanların elinde bu ülkeyi bu milleti 
karalatamayız, karanlığa sürükletemeyiz.

Çocuklarımızı kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar 
vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız, alçaklara, namussuzlara, 
canilere asla teslim edemeyiz.

Allah şahit olsun ki, teslim de etmeyeceğiz.

Çocuğa sahip çıkamazsak, medeniyetimizle övünmeye 
hakkımız, insanlığımızla gururlanmaya yüzümüz kalmayacaktır.

Yusuf Has Hacib’in dediği gibi; “İnsan nadir değil, insanlık 
nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.”

İnsanlığı çoğaltmaktan başka seçeneğimiz, doğruluğu 
yükseltmekten başka seçeceğimiz yol emin olunuz kalmamıştır.

İman imansızlıktan; ahlak ahlaksızlıktan korkmaz, korkamaz, 
korkmayacaktır.

Şunu çok net ifade etmek lazımdır ki, kadına el kalktığı 
müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece 
ne demokrasiden ne özgürlükten ne de insanlıktan bahis açmak 
imkânsızdır, deli saçmasıdır.
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Türkiye’de;

Yalan rayiç değildir, hıyanet mültezim değildir, hak meçhul 
değildir.

Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller hunhar hiç 
değildir, olmayacaktır.

Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süratle tedavi edilmelidir.

Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir.

Ve de bunlara hayat haram edilmeli, gün yüzü ise ilelebet 
karanlığa dönüştürülmelidir.

Anlaşılan odur ki, kadına yönelik şiddeti durdurmak, çocuklara 
yönelmiş saldırıları engellemek için yapılmış yasal düzenlemeler şu 
ana kadar sonuç vermemiştir.

Şiddet devam etmektedir.

İstismar ve tecavüz vakaları frensiz ilerlemektedir.

Bu selin önüne geçmezsek, bu yangına son vermezsek meçhul 
akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır.

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 yılında onaylanan 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş mutabakatla 
kabul gören bir insan hakları belgesidir.

Türkiye anılan bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocukların yaşama hakkı, eksiksiz biçimde gelişme hakkı; 
zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, 
kültür ve sosyal hayata eksiksiz katılma hakları insanlık vicdanın 
teminatı altındadır.
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Bu haklar çiğnenemez bu haklar yok sayılamaz.

Kim ki, çocukların hakkını, hukukunu inkâr ve imha etmeye 

kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak 

bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır.

Kim olursa olsun, sübyancı şerefsizler iki cihanda da 

hasmımızdır.

Kadınları hedefine almış namert ve kanlı niyetler yok edilmeye 

mahkumdur.

Çocuk hakkı insan hakkıdır.

Kadın hakkı insan hakkıdır.

İnsan hakkı ise eşrefimahlukata ait, bununla mündemiçtir.

Hak düşmez, hak zayi olmaz, mazlumun ahı yerde kalmaz, asla 

kalmayacaktır.

Utanmaz yüzlere, bunların tükenmez sözlerine, işitmez 

kulaklarına, görmez gözlerine adalet hakkın nefesi olup gereğini 

yapmalıdır.

Son günlerde medyaya yansıyan cinsel istismar vakalarını 

derin bir sızıyla lanetliyorum.

Parti olarak, yapılacak her hukuki ve yasal düzenlemeye sonuna 

kadar destek vereceğimizi huzurlarınızda kararlılıkla açıklıyorum.

Toplum hayatımızı sapıklardan ayıklamak, kudurmuş 

ilkellerden arındırmak amacıyla her sorumluluğu almaya hazır 

olduğumuzu ifade ve ilan ediyorum.
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Unutmayınız, Yusuf Has Hacib’in işaret ettiği gibi, “Hayâsızın 
yüzü etsiz bir kemiktir; hayâsızın özüyse kapanmaz bir gediktir.”

İnanıyorum ki hayâ, hayasızlığı; ahlak, yozlaşmayı; insanlık, 
izansızlığı; fazilet, felaketleri her cephede her seviyede acı bir 
yenilgiyle tanıştıracaktır.

Değerli Milletvekilleri,

Asırlardan beri önümüz kesilmek, yürüyüşümüz engellenmek 
isteniyor.

Asırlardır çevremizde oyun kuruluyor, millî çehremiz onur 
mücadelesi veriyor.

Yurt tuttuğumuz bu aziz topraklar emperyalistlerin iştahını 
kabartıyor.

Düşmanlıkların birisi bitse, diğeri başlıyor.

Saldırıların birisi dinse, bir başkası diriliyor.

Nice badireleri bertaraf edip geldiğimiz, nice çileleri çekip 
sığındığımız Anadolu coğrafyası zalimlerin gözüne batıyor, sürekli 
gündemlerinde tutuluyor.

Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bir dönemini anlatırken aynen şöyle demişti:

“İmparatorluk şarkta, garpta şan ve şerefle dövüşüyor, kanı 
pahasına olan bir üstünlüğü devam ettirmek için elinden gelen her 
gayreti sarf ediyordu.” 

Bir bakıma bugün de aynı durumda değil miyiz?

Bugün de çok cepheli sürdürülen saldırı ve tahriklere karşı 

yüreklice duruş göstermiyor muyuz?
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Kan pahasına, can pahasına millî bekamızı muhafaza ve 

müdafaa için korkusuzca ileri atılmıyor muyuz?

Bu soruların tamamına verilecek tek cevap şüphesiz evettir.

Bunların hepsini tarih boyunca yaptık, kadere ve talihe bakınız 

ki, yine yapmaya devam ediyoruz.

Türk milleti egemenlik haklarına vurulmak istenen prangaları 

kırıyor.

Türk milleti meşru bir savunma ve mücadele bilinciyle varlığına, 

birliğine, bekasına yönelmiş düşmanca emellere kahramanca duruş, 

korkusuzca vuruş gösteriyor.

Hak ile batıl bir kez daha karşılaşmıştır.

Hilal ile haç karşılıklı şekilde yeniden mevzilenmiştir.

Ardı arkası kesilmeyen barbarlıklar bir kez daha yaygınlaşmış, 

hatta yoğunlaşmıştır.

Zalimler, terör örgütlerinin arkasına saklanarak hiç 

kapanmamış hesaplarını görmek, çevreden merkeze, yani komşu 

ülkelerden Anadolu’nun bağrına kan dökerek, işgal ederek ulaşma 

amacına kilitlenmişlerdir.

Hâlen ne işiniz var Afrin’de diyenler; geçmişte ne arıyorsunuz 

Viyana kapılarında diyenlerin bugünkü varisleridir.

Böyle soruları ciddiye alsaydık, böyle telkinlere bir an için 

kapılmış olsaydık ne üç kıtaya ulaşabilir ne de adımızı ve anılarımızı 

yaşatabilirdik.
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Bu aşamada şunu da ifade etmeliyim ki, ne arıyorsunuz Afrin’de 

diyenlerle, Afrin’e girmeyin uyarısı yapanlar zihniyet itibarıyla 

hıyanet madalyonun iki yüzü, aynı beşikte ninnisi söylenen iki 

sütkardeşidir.

İlk tehditte istiklalinden vazgeçen, ilk saldırıda tarihsel 

haklarından taviz veren bir milletin yaşaması tesadüflerin lütfuna 

bağlıdır.

Biz öyle bir milletiz ki, zoru başarır, imkânsıza Allah’ın izniyle 

diz çöktürürüz.

Sıkıştığımız, sıkıntıya girdiğimiz, dara düştüğümüz her devirde 

bir millî mucizeyle kuşatmayı yardık, ihanet ve istilayı iman 

kuvvetiyle yerle yeksan ettik.

Bu millî iman ve irade hamdolsun henüz canlılığından, 

cesaretinden, cevvaliyetinden bir şey kaybetmiş değildir.

17’nci yüzyıl Divan şairlerinden Bahâyî bakınız ne kadar etkili, 

ne kadar sarsıcı ifadelerle kahramanlığımızı satırlara dökmüştü:

“Bu ne olağanüstü bir kahramanlık gücüdür ki, hançerinin tesir 

ve üstünlüğü gökteki aydan, denizdeki balığa kadar geçerlidir.”

Elbette yeri gelirse gök kubbeyi çadır, güneşi de bayrak yapar, 

yine yıldırımlar gibi küfrün üzerine atılırız.

Kutlu mazimiz, iddiayla söylüyorum ki, parlak geleceğimizin 

kefilidir.

Biz kefaretimizi çoktan verdik.

Bedelse çoktan ödedik, çok şükür sırayı savdık.
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Ve biz millet olarak bir elimize sancağımızı, diğer elimize de 

kefenimizi alarak Ötüken’den itibaren kervan kervan yola koyulduk, 

Söğüt’le beraber kafile kafile hedefe kilitlendik.

Bu kervan durmayacak, ariflerin, âlimlerin, erenlerin, 

evliyaların, elleri öpülesi şühedanın, Allah dostu mübarek ahlak 

zirvelerinin duaları hürmetine durdurulamayacaktır.

Zira her şey tarihin tanıklığıyla meydandadır.

Türk milleti hafife alınamaz.

Türkiye görmezden gelinemez.

Varsayalım hafife aldılar, hadi görmezden geldiler diyelim; 

biliniz ki, Türk milleti hiçbir kursağa sığmaz hiçbir şer güce kurban 

edilemez, hiçbir esaret zinciri bu asil milleti tutamaz, bu necip 

millete vurulamaz.

Küresel ve bölgesel düzeyde, hatta kendi içimizde, her türlü 

engellemeye rağmen, Afrin’deki terör örgütlerini kapsamına alan 

Zeytin Dalı Harekâtı 32’nci gününe girmiştir.

Kahraman Mehmetçik Özgür Suriye Ordusu ile birlikte adım 

adım, aşama aşama Afrin’e yaklaşmaktadır.

Bu süreçte, 320 kilometrekarelik karasal alanda güvenliğin 

sağlandığı anlaşılmaktadır.

Kritik ve stratejik nokta ve yerleşim birimlerinin hainlerden 

temizliği peyderpey devam etmektedir.

Şu ana kadar yaklaşık bin 650 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Verdiğimiz şehit sayısı 32, sivil kaybımız 9’dur.
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Yaralı sayımız ise 170’i bulmuştur.

Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor, 

şehadetleri mübarek olsun diyorum.

Hâlen tedavi altında bulunan kahramanlarımıza şifalar 

diliyorum.

CHP Parti Meclisine seçilen bir şahsın; “hayatta hiçbir laftan 

tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindiğim kadar” 

hakaretini ayaklarımın altında çiğniyor ve diyorum ki: 

Sevseler de sevmeseler de beğenseler de beğenmeseler de 

şehitler ölmez vatan bölünmez.

Bayrak inmez, ezan dinmez.

Bunlar YPG’ye meftun, PKK’ya vurgun, şehitlere suskundur.

Bunlar FETÖ’ye hayran, millî şuura hasımdır.

Ve de bunların Atatürk’le yolları ayrılmış; kimisi Pensilvanya’ya, 

kimisi Kandil’e, kimisi de PYD/YPG üzerinden Washington’a hızla 

dümen kırmıştır.

Mehmetler Afrin’de başarıyla ilerledikçe içimizdeki müstevli 

kalıntıları telaşlanmakta, iftira ve ihanet mangasındaki yerlerini 

soluk soluğa almaktadırlar.

Ederi bir dolar olanlar da satılmışlıklarını unutarak bize küs-

tahça, çok kaba bir dille, ağır ifadelerle sataşmaya kalkışmaktadır.

Gandisini, muhasebecisini, muhallebicisini bilmem; yaptık-

larıyla küçülenler kirli sözlerle büyüyeceklerini asla zannetmesinler.
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Dünya dönüyor dönmesine de yörüngesi olmadan fırıl fırıl 
dönen omurgasızlara ne diyeceğiz?

Kibrit çöpü kadar ışık saçmayanların kendilerini olimpiyat 
meşalesi sanmaları akıl tutulması, ahlak karmaşası, şuur kaosuna 
işarettir ki, bunların sonu kendi anlayışları gibi kapkaranlıktır.

Afrin’de olağanüstü bir beka mücadelesi sürerken, cephe 
gerisinde fitne kuyusu kazmak dalalet, densizlik ve bozgunculuktur.

Türk milleti kötü niyet sahiplerini açık bir şekilde görmekte, 
gerekli notlarını almaktadır.

PKK/PYD/YPG hem saldırıp hendek kazmakta hem de 
Türkiye’deki uzantılarıyla Zeytin Dalı Harekâtı’nı sabote etmeye 
çalışmaktadır.

Ancak bu çırpınışlar beyhudedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, 
Afrin terörden mutlaka arındırılacaktır.

Ve Afrin’e Türk askerî girecek, ay yıldızlı al bayrağı hak ettiği 
yükseğe, istiklalimizin manzum eseri eşliğinde eninde sonunda 
gururla çekecektir.

Bundan kaçış yoktur.

Bundan kurtuluş da yoktur.

Teröristler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır.

Hazırlayıp tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar, mayınlar 
bumerang gibi dönüp hainleri vuracaktır.

Kazdıkları çukurlar, açtıkları hendekler sonlarını getirecektir.
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En son terörist teslim alınasıya veya yok edilesiye kadar Türk 
milleti dua ve desteğiyle kahramanların yanındadır.

Afrin’den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur, 
olmamalıdır.

YPG’nin kadınları silahlandırması, çocuklara silah dağıtması, 
masumları kalkan olarak kullanması, sivillerin arasına gizlenme 
çabası, inanıyorum ki, hiçbir işe yaramayacaktır.

Korkunun ecele faydası nerede görülmüştür?

İhanetin imana galebe çalması ne zaman duyulmuştur?

ABD’nin tavrı ne olursa olsun terörün Afrin’deki başı ezilecektir.

Esad ise yanılıp yenilip Afrin’e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı 
cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda 
kalacaktır.

Afrin, Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir?

Bu nasıl bir çelişkidir?

Bu nasıl bir çarpıklıktır?

Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. 

Meselenin bu kısmında bir kuşkumuz bir tereddüdümüz yoktur.

Ancak Esad, kendi topraklarından millî bekamıza yönelen terör 
tehdidiyle başa çıkmak için herhangi bir irade bu zamana kadar 
göstermiş değildir.

Doğrulanmasa da teyidi yapılmasa da Esad’ın PKK/PYD’yle 
birlikte Türkiye’ye karşı Afrin’de açık tavır alması felakete davetiye, 
Suriye’nin bölünmesine açık çek işlevi görecektir.
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Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın dün Rusya Devlet Başkanı’yla 

telefon diyaloğu ve bu vesileyle Suriye’yi uyarması son derece 

makul ve yerinde bir müdahaledir.

Suriye’nin kuzeyi fillen ve uzun bir süredir terör örgütleri 

tarafından istilaya uğramıştır.

Peki Esad neredeydi?

Niye tepkisini göstermedi?

Hangi sivil ve masumları bombalıyordu?

Afrin’de sayıları 13 bini bulan teröristin varlığı iddia ediliyorken, 

bunların yuvalanmasına, yerleşmesine, sözde kanton kurmalarına 

hangi mantık ve mağlup olmuş vicdanla sessiz kalındı?

Türkiye, Afrin’de bir savaşın tarafı değil, terörle haklı bir 

mücadelenin içindedir.

Amaç bellidir.

Ulaşılmak istenen hedef bilinmektedir.

Suriye yönetiminin, Türk ordusuna işgalci demesi de yalnızca 

hezeyan ve seviyesizliktir.

Asıl kimlerin işgale heveslendiği ortadadır

Kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

Ama kimsenin de topraklarımızda gözünün olmaması tarihî, 

hukuki ve ahlaki bir mükellefiyettir.

Şayet gözü olan varsa, herkes bilmelidir ki, o gözü çıkarmasını, 

o göze çomak sokmasını çok iyi bilir, çok da iyi yaparız.
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Değerli Arkadaşlarım,

Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, geçen hafta Türkiye’yle ABD 
arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanmış, gergin ilişkiler 
nispeten ve ilk bakışta yumuşama eğilimi göstermiştir.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın ülkemize gerçekleştirdiği 
ziyaretin ardından iki ülke savunma bakanları geçtiğimiz çarşamba 
günü Brüksel’de bir araya gelmişlerdir.

Bu görüşmeden bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

Biz daha önce iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 
atılması gereken adımların neler olduğunu ifade etmiştik.

Görüşlerimizi aynısıyla muhafaza ediyoruz.

Başta Zeytin Dalı Harekâtı olmak üzere, terör tehdidinin 
ortadan kaldırılmasına yönelik iradeden taviz verilmesinin söz 
konusu olmayacağını söylemiştik.

PKK/PYD terör örgütüne verilen desteğin derhâl kesilmesini 
ön şart görmüş, duruşumuzu bu şekilde sergilemiştik.

Menbiç’teki PKK/PYD varlığının sonlandırılmasını ısrarla 
vurgulamıştık.

Ne var ki ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaretiyle birlikte peşpeşe 
yapılan çelişkili açıklamalar kuşkularımızı maalesef daha da 
tetiklemiştir.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nün kendi ülkesinin 
Kongresi’ne sunduğu bir raporda PYD/YPG’nin Suriye’de muhtemel 
bir otonom bölge arayışında olduğu tespit edilmiştir.
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Bu girişime de Türkiye, Rusya ve İran’ın müsaade etmeyeceği 
değerlendirilmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada, ABD’nin Suriye’deki temel hedefinin 
PKK/PYD terör örgütünü sözde meşru bir yönetim kılıfına sokmak 
istediği artık sır değildir.

Kuzey Irak modelinin, Kuzey Suriye’ye uyarlanma hazırlığı 
medyaya bile yansımıştır.

Son gelişmelerin seyri böyleyken, ABD’nin bölgesel politikası, 
kendi kuruluşlarının raporlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır.

PKK/YPG’ye binlerce tır dolusu silah yardımı yapan, bununla da 
yetinmeyip 550 milyon dolar bütçe ayıran Beyaz Saray yönetimi, 
öyle anlaşılmaktadır ki, Suriye’nin bölünmesini hedeflemiştir.

Bu ülkenin Orta Doğu politikasının ağırlık merkezlerinden birisi 
PKK/PYD’ye terör devleti kurdurmaktır.

Diğer yandan ABD Savunma Bakanı YPG ile PKK’yı birbirinden 
ayırıp çatıştırma önerisinde bulunmuştur.

İtiraf edilen vahim politika, kimin kime tetikçilik yaptığının, 
kimin kimlerle düşüp kalktığının net bir delili olmuştur.

Bu durum ABD’nin devlet ciddiyetinden ne kadar uzaklaştığının 
açık bir göstergesidir.

ABD Savunma Bakanı, PKK ve YPG’nin vasiliğini kabullenmiş, 
dahası tuzaklarla dolu, asla kabulü olmayan bir ifadenin tarafı 
haline gelmiştir.

YPG ve PKK birbirinden hiçbir farkı olmayan iki katil iki bölücü 
terör örgütüdür.
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ABD madem bu kadar PKK/YPG’ye sözü geçiyor idiyse, yıllardır 

terör saldırıları karşısında niye sesi çıkmamış, bir iki cılız kınama 

mesajından öteye neden geçememiştir?

Türkiye’ye, terör örgütü PKK/PYD’ye orantılı ve ölçülü karşılık 

vermesi konusunda tavsiyelerde bulunan NATO Genel Sekreteri bu 

olan bitene ne diyecektir?

NATO, orantısız bir ahlak kaybıyla bize sınır çizmeyi bırakmalı, 

terör örgütlerine karşı sesini yükseltmeli, safını belirlemelidir.

NATO üyesi Türkiye midir? Yoksa PKK/PYD midir?

Müttefiklik hukukunun namusunu kirletenler kimin 

değirmenine, hangi maksatla su taşımaktadır?

Bu şartlar altında kötü günümüzde yanımızda olmayan 

NATO’yu iyi günümüzde ne yapalım, neyine umut bağlayalım?

YPG’yi kuran düşman zihniyetle PKK’yı kiralayan ve kullanan 

sefil anlayış bir ve aynıdır.

ABD’nin bunun bilmemesi mümkün değildir.

NATO’nun bu gerçekleri yeni duyması da aklın inkârıdır.

PKK eşittir PYD, o da eşittir YPG’dir.

FETÖ de bunların bir diğer kanlı ve hain kardeş örgütüdür.

ABD’li Savunma Bakanı, YPG ile PKK’yı birbirinden ayırma 

senaryosunu devreye almak isterken bu kez de bu ülkenin Dışişleri 

Bakanı YPG’ye hiçbir ağır silah vermedikleri yalanına müracaat 

etmiştir.
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ABD Dışişleri Bakanı, 11-16 Şubat 2018 tarih aralığında 

çıktığı Orta Doğu ziyaretinin son durağı olan Türkiye’de, kabine 
arkadaşıyla birer gün arayla ters düşmüştür.

ABD’li bir bakan PYD/YPG’ye silah verdiklerini, diğeri de ağır 
silah vermediklerini iddia etmiştir.

Silahın ağırı hafifi olmaz, nitekim silah silahtır.

Terör örgütünün kanlı cinayetleri, bilhassa ABD ve Rus menşeli 
silahlarla işlenmiştir.

ABD’li bakanların ya birbirinden haberi yoktur ya da bunlar 
Türk milletini ahmak yerine koyacak kadar rezilliğe gömülmüşlerdir. 

ABD, 5 bin tırın içerisinde PKK/PYD’li teröristlere çiklet ve 
şekerleme mi göndermiştir?

Kimse aklımızla alay etmesin.

Biz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Türk milletinin arkasından ne oyunlar çevrildiğinin farkındayız.

Bütün bu gelişmelerin akabinde ABD Dışişleri Bakanı’nın 
ülkemizi ziyaretinde iki ülkenin Suriye ve Irak konusunda beraber 
çalışacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca iki ülke arasındaki sorunların çözümü konusunda mart 
ayına kadar üç ayrı ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmış, ilk 
toplantının 14 Mart’ta yapılacağı dile getirilmiştir.

Suriye içerisinde fiilî durum oluşturma ve demografik değişim 
yaratacak çabaların karşısında olunacağı belirtilmiştir.

Ancak bizim karnımız vaatlere toktur.
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Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmayacaktır.

PKK/PYD’ye verilen destek kesilmeden, ülkemize Suriye 
konusunda verilen sözler yerine getirilmeden, FETÖ konusunda 
taleplerimiz karşılanmadan ABD ile var olan ilişkilerin ileri seviyeye 
taşınmasını beklemek aşırı iyimserlik, hatta saflıktır.

Türkiye sınır ötesindeki terör varlığının imhasına yönelik kararlı 
bir duruş sergilemektedir.

Fırat’ın batısı ya da doğusu fark etmeyecek, terör tehdidi 
tamamıyla ortadan kalkıncaya kadar mücadele Allah’ın izniyle 
devam edecektir.

Elbette ABD sözlerini yerine getirip sorumlu bir davranış 
sergilemeye başlar ve teröristlere verdiği yardımı keserse 
ilişkilerimizin düzelmesi kolaylaşacaktır.

Bunun için öncelikle sorumluluk ABD’nin sırtındadır.

Kaybetmeyi göze alamayacağımız sadece millî birliğimiz, 
vatanımız ve istiklalimizdir.

Gücümüzü bu iradeden alır, millî menfaatlerimiz neyi 
gerektiriyorsa heyecanla, sevdayla, azimle onu yaparız.

Zira durursak düşeriz, düşersek emperyalizm tıpkı Irak’ta 
olduğu gibi, tıpkı Suriye’de yaptığı gibi üzerimize kapaklanacaktır.

Müttefikliğimizin devamını ya da stratejik ortaklığın sürmesini 
arzulayanlar ilk önce millî hassasiyetlerimize saygı duymak 
mecburiyetinde olduklarını unutmamalıdırlar.

Aksi bir durumda yolunuz açık olsun der, tam bağımsızlık 
iradesiyle geleceğe emin adımlarla yürümekten de asla kaçınmaz, 
korkmayız.
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Çünkü biz Türk milletiyiz.

Sadece Allah’ın huzurunda eğilir, mevzubahis vatan olduğunda 
da diğer her şeyi her zaman ve her durumda teferruat sayacak 
mertliği gösteririz.

Muhterem Milletvekilleri,

Milliyetçi Hareket Partisiyle Adalet ve Kalkınma Partisi ara-
sında yapılan ittifak görüşmeleri tamamlanmıştır.

İki partiden belirlenen üç değerli arkadaşımızın katılımıyla 
oluşan millî Mutabakat Komisyonu 14 Şubat 2018 Çarşamba günü 
son toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantılar başarılı, özverili ve samimi bir havada geçmiştir.

Millî Mutabakat Komisyonu 9 defa toplanmış, 22 saat 45 
dakika çalışmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı’yla geçen pazar günü yaptığımız 
oldukça verimli ve yararlı görüşme neticesinde de yapılacak yasal 
düzenlemelerin son şekli verilmiştir.

Allah kısmet ederse, yarın iki partiyi temsilen iki değerli 
arkadaşımız basın toplantısı düzenleyerek ittifakın boyut ve hukuki 
muhtevası hakkında milletimize bilgi vereceklerdir.

Ve de hazırlanmış 26 maddelik yasa teklifi TBMM’ye 
sunulacaktır.

Partimizi temsilen Komisyona katkı ve katılım sağlayan Genel 
Sekreter Yardımcımız ve Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa 
Kalaycı’ya, İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsmail Faruk Aksu’ya, 
Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Mehmet Parsak’a,
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Adalet ve Kalkınma Partisini temsilen kurulmuş Komisyona 
dâhil olan; Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Sayın 
Abdulhamit Gül’e, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul 
Milletvekili Sayın Mustafa Şentop’a, Genel Başkan Yardımcısı ve 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal’a,

Elbette yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren 
Sayın Cumhurbaşkanı’na huzurlarınızda içtenlikle teşekkür 
ediyorum.

TBMM’ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak 
millî ittifakın milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize 
hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Son olarak bir konuya daha temas edip konuşmamı noktalamak 
istiyorum:

TBMM’de, geçen yıl kasım ayında kabul edilen 7061 sayılı 
Kanun’la, gazilerimizin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar 
yerine “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları 
düzenlenmişti. 

Parti olarak gazilerimizle ilgili yapılan düzenlemeyi 
desteklemekle birlikte, şehit ve gazi yakınlarının da “memur” 
unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları görüşünde olduğumuzu 
ifade etmiştik. 

Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmak, 
korumak ve toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi 
sağlamak hepimizin görevidir.

Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize hak ettikleri değeri 
vermeliyiz. 



129

Onları her zaman ve her yerde onurlandıracak davranışlarda 
bulunmalıyız. 

Bu itibarla, hizmetli unvanlı kadrolarda görev yapan şehit ve 
gazi yakınlarımızın, kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme 
gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmesini ümit ve temenni 
ediyorum.

Şehit ve gazilerimizin anne ve babalarına bağlanan aylık, her biri 
için asgari ücretin net tutarından az olmamak üzere artırılmalıdır.

Şehit yetimlerinin hepsine kamuda iş hakkı verilmelidir.

Gazilere 3600 günde emekli olabilme hakkı tanınmalıdır.

Ordu ve polis vazife malulü gazilerin aylıkları iyileştirilmelidir.

Muharip gazilerin sosyal güvencesi olsun olmasın hepsine aynı 
tutarda şeref aylığı ödenmesi, kendilerinden madalya için para 
istenme ayıbının ortadan kaldırılması mutlaka sağlanmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez hürmetle selamlıyor, 
başarılı bir hafta geçirmenizi diliyor, her birinizi Cenabıallah’a 
emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.
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Değerli Milletvekilleri,

Saygıdeğer Misafirler,

Yazılı ve Görsel Medyanın Değerli Temsilcileri,

Haftalık olağan Meclis parti grup toplantımıza başlarken sizleri 

saygılarımla selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza sevgi ve 

şükranlarımı sunuyorum.

Hiç kuşkusuz, zulmün olduğu yerde insanlıktan iz ve eser 

yoktur. 

Zalimin sözü geçiyorsa gönüller susmuş, merhamet sinmiştir. 

Zulüm egemense masuniyet zırhı delinmiş, masumiyet suru 

yıkılmış demektir. 

Biliyor ve inanıyoruz ki, kalpleri taş, vicdanları kaskatı kesilmiş 

zalimler tarihin yüz karaları, insanlığın utanç vesikalarıdır.

Zulmü rehber yapmış bir barbarın akıbeti her daim berbattır.
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Büyük halk ozanımız Yunus Emre, asırlar evvel zalimlerin 
maskesini bakınız nasıl da indirmişti:

“Olsun be, Yaradan vardır.

Sanma ki, zalimin ettiği kardır.

Mazlumun ahı indirir şahı,

Her şeyin bir vakti vardır.” 

O vakit geldiğinde zalim doğduğuna pişman edilecektir.

Kim ki, mazlumların bedduasını alırsa, kim ki masumların 
hakkını çiğnerse bilinsin ki, sonu acıklı bir felakettir.

Öyle bir inancımız vardır ki, bin zulme uğrasak da bir zulüm 
yapmayı günah ve kötülük sayarız.

Nitekim asaletimiz, adaletimiz, millî ahlakımız bunu gerek-
tirmektedir. 

Elbette zalimin ezelî ve ebedî düşmanı Allah’tır. 

Zulmün intikamı ilahî adalette görülecektir. 

Unutmayalım, zulme rıza da zulümdür. 

Zulmün adresi ve akıbeti ateştir.

Türk milleti pek çok haksızlığa uğramış, pek çok zulme maruz 
kalmıştır.

Bunlardan en acı ve hüzün vericilerinden birisi 26 Şubat 1992’de 
Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 
yaşanmıştır.

Tam 26 yıl önce Hocalı’nın oluk oluk kanı dökülmüştür.
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O zulmet dolu 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Ermeni 

çeteleri Rus ordusunun 366. Alayıyla birlikte Karabağ’daki Hocalı 

kasabasına barbarca saldırmışlardır.

11 bin nüfuslu Hocalı, zalimlerin hücumuna uğramıştır.

Resmî verilere göre 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü de çocuk 

olmak üzere 613 silahsız ve savunmasız kardeşimiz şehit edilmiştir.

Katledilen soydaşlarımızın çoğu üst üste yığılıp ateşe 

verilmiştir.

Canilerin buradaki amacı da arkada delil bırakmamaktır.

Üstelik tutsak alınan bin 275 kişinin 150’sinden bugüne kadar 

hiçbir haber alınamamıştır.

İnsanlığın gözü önünde soykırım suçu işlenmiştir.

En aşağılık en vahşi cinayetler Hocalı’da yaşanmıştır.

Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesine ve 

Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 2. maddesi objektif 

bir şekilde okunup adam gibi yorumlanırsa Hocalı’da aleni bir 

soykırımın varlığı muhakkak tescil edilecektir.

Tüm gerçekler ortadadır.

Mezkûr Sözleşme’nin 3. maddesine göre, “soykırıma teşebbüs 

edenlerin, soykırım suçuna karışanların” cezalandırılacağı da 

hüküm altına alınmıştır.

Elbette soykırım suçunu ve suçlularını yargılayacak uluslararası 

mahkemeler bellidir, konunun muhatapları tarafından gayet iyi 

bilinmektedir.
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Ermeni katiller, arkalarına aldıkları Rus askerleriyle birlikte 
20.yüzyılın soykırım suçlarından birisini kasten işlemişlerdir.

Şu güne kadar Hocalı’nın kanı yerde kalmıştır.

Şu zamana kadar Hocalı’nın çığlığı insanlık vicdanında cevap ve 
karşılık bulmamıştır.

Soykırımcılar hesap vermemiş, vermeyi akıllarından bile 
geçirmişlerledir.

Küresel adalet bir kez daha boşluğa düşmüş, atıl ve hareketsiz 
kalmıştır.

Daha vahimi ise Hocalı soykırımında parmağı olan alçaklar 
Ermenistan siyaset ve devlet hayatında çok mühim görevlere 
yükselmişlerdir.

Hocalı’da Türk’e zulmeden, Türk’ün kanına giren vahşiler, 
Ermenistan’da ödüllendirilmişlerdir.

Devlet Başkanı Sarkisyan işte bunlardan birisidir.

Soydaşlarımızın ahı bu zalimin peşindedir.

Stratejik bir öneme sahip Hocalı’yı planlı bir şekilde hedef 
alıp, sivilleri acımadan öldürenlerin, infazların bir numaralı fail ve 
elebaşlarının hâlâ mahkeme önüne çıkarılamaması ayıptır, yazıktır, 
rezalettir.

Hocalı soykırımı Karabağ sorununun en karanlık sayfasıdır.

Bir milyon soydaşımızın yurtlarından edilip yuvalarından 
koparılması insanlık suçudur.

Ermenistan işgali hâlâ sürmektedir.
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Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan tasallutu 
altındadır. 

Ayrıca Türkiye’nin de taraf olduğu AGİT Minsk Grubu 
beklentileri yıllardır karşılayamamış, sürekli top çevirmiş, hem 
oyalanmış hem de oyalamayı tercih etmiştir.

Ermeni diasporasının ipine sarılıp zulmün oyuncağı olanlar 
Hocalı’ya karşı tepkisizdir.

İçimizdeki gönüllü Ermeni müfrezeleri, hepimiz Ermeni’yiz 
sloganı atan vatansız ve Vandal destekçileri Hocalı soykırımının 
şakşakçılarıdır.

Üstelik masum insanları öldürmenin utancını kapatacak 
büyüklükte henüz bir bahane bulmuş da değillerdir.

Sormak isterim ki, 1915 Olaylarıyla ilgili aleyhimize kararlar 
alan Batılı ülkeler Hocalı’ya ne diyecekler, nasıl izah edeceklerdir?

Sözde Ermeni soykırım yalanını tarihî, siyasi ve ideolojik bir 
intikam vasıtasına çevirenlerin gerçekte maksatları nedir, varmak 
istedikleri yer neresidir?

Bu kirli kervana en son dâhil olan Hollanda ne yapmaya 
çalışmaktadır?

Tarihî olguları çarpıtmak, hakikatleri karalamak ancak ve ancak 
acizlerin, korkakların, suç ortaklarının iğrençliğidir.

Hollanda Parlamentosunun 1915 Olaylarını soykırım olarak 
kabul etmesi hukuken ve ahlaken hiçbir anlamı olmayan ilkelliktir.

Geçmişte ırkçı ve faşist uygulamalarıyla insanlık tarihine kara 
bir leke gibi geçen Hollanda bize ne anlatmaya çalışmaktadır?
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Bu ülke ki, Endonezya’da soykırımı bile mumla aratacak 

cinayetlerin fail ve tarafı olduğunu ne çabuk yok saymıştır?

Bu ülke ki, Balkanlar’da, özellikle Srebrenitsa’da bulaştığı 

mezalimleri hangi ara perdelemiştir?

16’ncı yüzyılda, elçilerinin İstanbul’a gelip el etek öptüğünü, 

ecdadımızın lütuf ve korumasına hevesle talip olduklarını 

biz unutmadık, anlaşılan Hollanda utanç içinde hafızasından 

çıkarmıştır.

Yine o tarihlerde, “Papacı olacağına Türk ol.” iradesine sımsıkı 

sarılan Hollanda’nın bugünlerde Türkiye aleyhtarı tavrı eğer gaflet 

değilse, kesinlikle cehalet, kesinlikle dalalettir.

Tarihleri köle tacirliğinin zilletiyle kararmış ülkeler bizi 

yargılayamaz, teşebbüs etseler bile yargılayamaya takatleri yetmez.

Bu itibarla Hollanda Parlamentosu Türkiye’den önce kendi 

geçmişini oylamalı, aldığı sakat kararın bizim için hükümsüz 

olduğunu bilmelidir.

Sözde soykırım tez ve iddialarının bizim nezdimizde hiçbir 

anlam ve karşılığı yoktur.

Çünkü Türk milletinin mazisinde hesabını veremeyeceği hiçbir 

karanlık bölüm hiçbir sorunlu nokta, mahcup edecek hiçbir şiddet 

ve dehşet vakası olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

Soykırım, soysuzların mesleğidir.

Soykırımcı, Türk düşmanlarının ortak adıdır.

Geçmişimiz tertemizdir, geleceğimiz ise pırıl pırıl parlamaktadır.
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Bugüne kadar 29 ülke 1915 Olaylarını sözde soykırım olarak 
tanıma kararı almış, ancak bu mesnetsiz ve melun kararlar hiçbir 
tarihî belge ve delile dayanmamıştır.

Tavsiyem odur ki, Hollanda soykırım suçlusu arıyorsa Hocalı’ya 
baksın, yetmedi dönsün bir de kendisini tepeden tırnağa süzüp 
yüreği yetiyorsa, demokrasi ve insan haklarına bir parça hürmet 
ediyorsa suçlarını birer birer itiraf etsin.

Şuuraltında Türk düşmanlığının tortu ve kalıntılarını taşıyan 
Hollanda ve diğer bazı ülkelerin amaçlarına ulaşamayacaklarına 
herkes şahit olacaktır.

Merhum Abdürrahim Karakoç ‘Karabağ’a Mektup’ isimli 
şiirinde şöyle sesleniyor:

Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun,

Zalimleri iflah etmez bu oyun,

Umdukları gibi bitmez bu oyun,

Mazlumun ekmeği, tuzu bizdedir,

Sizdeki yaranın özü bizdedir.

Müslümanız, Türk’üz, haktan yanayız.

Adaletle süt emziren anayız.

Aşk harcıyla vücut bulmuş binayız.

Âti bizde saklı, mâzi bizdedir.

Sevginin, şefkatin özü bizdedir.

Hocalı soykırımının 26’ncı yıl dönümünde şehit soydaşlarımıza 

Allah’tan rahmet diliyorum. 
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Hocalı kanayan yaramız, yaşaran gözümüz, inleyen 

ruhumuzdur. 

Hocalı Türk’tür, Türk’ün ebedî yurdudur.

Hocalı tarihte Türk’tü, hâlde Türk’tür. Ve ebediyen Türk 

yaşayacaktır.

Sabredeceğiz, akledeceğiz, mücadele edeceğiz; Turan illerini 

düşürmeyeceğiz, asla yüzüstü bırakmayacağız. 

Diyor ya Yusuf Has Hacib: “Sabır erenlerin tavrı, sabırlı ol. 

Sabreden insan göğe bile bulur yol.” Elhak, göğe çıkacak yolu da 

araya araya mutlaka bulacağız.

Büyük Türk mütefekkirimiz yine bizlere sesleniyor: “Ucu nimet 

olanın dibi mihnettir. Başı mihnetse sonu nimettir.” 

Mihnete katlanıp, nimete ulaşacağız.

Ermenistan işgalindeki Türk topraklarının asıl sahiplerine 

geçeceğini mutlaka görüp yaşayacağız.

Türkiye her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı 

davasının yanındadır, savunucusu olmaya devam edecektir. 

Bizim için Erzurum ile Kelbecer’in kaderi ortaktır.

Kars ile Laçin’in kavli birdir.

Iğdır ile Kubatlı’nın kökü aynıdır.

Adana, Van, Erzincan, Bitlis, Muş neyse; Zengilan, Cebrail, 

Füzuli, Şuşa, Ağdam da bizim için odur.

Biz ne Karabağ’dan vazgeçeriz ne de haklı davamızdan döneriz.
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Biz coğrafi olarak ayrı düşsek de, tarihî şartlardan dolayı 
farklı devletlere dağılmış olsak da tek bir milletiz, güçlü bir aileyiz, 
nitekim büyük Türk milletiyiz.

Bilinsin ki, Turan’dır ilimiz, Kızılelma’dır irademiz.

Değerli Milletvekilleri,

Ülkemiz, 16 Nisan Halk oylamasıyla beraber yönetimde 
istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim 
sistemine kavuşmuştur.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi yasama, yürütme ve 
yargı organlarının güçlendiği; siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön 
plana çıktığı, millî iradenin doğrudan tecelli ve temerküz ettiği bir 
yönetim yapısıdır.

Cumhur, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’ne onay vermiş, 
geleceğini bu sistemin ruhuna göre planlamış ve tayin etmiştir.

Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan Halk 
oylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur.

Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza indirilmiştir.

Barajın fiilen % 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi 
partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği 
de kalmamıştır.

Türkiye’nin beka düzeyinde tehditlerle boğuştuğu bir 
dönemde, siyasetin kavgaya sapmasını doğru göremeyiz, makul 
karşılayamayız.

İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar 
tezgâhlanırken cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeliyiz, 
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Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa 

etmeliyiz. 

Elbette bir olmalıyız, Türk milleti ortak paydasında buluş-

malıyız.

Mevzubahis olan bekamızdır; ayrılığa, gayrılığa, dağınıklığa 

gerek yoktur.

Mevzubahis vatandır; cepheleşmeye, ters düşmeye yer yoktur.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, cumhurun bizzat kendi 

mimarisi, bizzat kendi eseridir.

Yeni sistemin doğasına muvafık şekilde siyasi partiler arasında 

ittifak kurabilmenin kanuni altyapısı muvaffakiyetle hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma 

Partisinden üçer üyenin katılımıyla teşkil edilen millî Mutabakat 

Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak, geçtiğimiz hafta çarşamba 

günü 26 maddelik kanun teklifini TBMM’ye sunmuştur.

Allah nasip ederse anılan teklif çerçevesinde 4 ayrı kanunla 

ilgili değişiklikler Genel Kurulda görüşülüp arzulanan ve amaçlanan 

karara ulaşılacaktır.

Temennimiz budur, beklentimiz bu yöndedir.

Hazırlanan kanun teklifiyle oy pusulasında ittifakın unvanı 

üste yazılacaktır.

Bu unvanın ismi bellidir, bu unvan nettir ve de cumhur 

ittifakıdır.

Cumhur ittifakı, Cumhuriyet’in iradesidir.
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Cumhur ittifakı, millî bekanın nefesidir.

Cumhur ittifakı, istikbalin sesi, milletin ta kendisidir.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bütün kurum ve 
kurallarıyla inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihî ve millî bir 
sorumluluktur.

Yapmayı düşündüğümüz budur.

Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun.

Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun.

Varsın başkaları PKK/PYD ittifakına umut bağlasın.

Biz cumhur diyeceğiz, biz Cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye’nin 
ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa 
çevireceğiz.

Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın şu dizelerine lütfen dikkat 
ediniz: 

“Bir çığ gibi yürüyelim gözler ilerde; keder, elem her ne varsa 
geride kalsın! Tehlikeler duman gibi tüterken yerde, arkadaki her 
düşünce sönüp ufalsın.” 

Türk düşmanlarının, Türkiye muhaliflerinin, cumhurun ittifakı 
karşısında sönmekten, ufalanmaktan başka çareleri yoktur, 
kalmamıştır.

Ümitsiz olmayacağız, çünkü Allah vardır. 

Huzursuz olmayacağız, çünkü Türklük imanla ayaktadır. 

Karamsar olmayacağız, güven veren, gelecek vadeden cumhur 
ittifakı hazırdır, kararlıdır.
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Türk milleti 15 Temmuz’da birlik ve beraberlik şuuruyla FETÖ 
işgalini durdurmuş, 7 Ağustos Yenikapı Ruhu’yla kenetlenmiş, 16 
Nisan Halk oylamasıyla da bekamıza yönelik tehditleri ezme iradesi 
göstermiştir.

Yenikapı Ruhu’ndan kaçan, korkan, kopan kim varsa uzlaşmadan 
ürkmüş, birlik ve beraberlikten uzaklaşmış, millî iradeye menfi tavır 
almış demektir.

Biz ittifak dedikçe CHP kâbuslar görmeye başlamıştır.

Biz millî birlik ve beraberlik dedikçe CHP’nin kâğıttan kaplanları 
yarım ağızlarıyla, yamalı ahlaklarıyla siyasi kundakçılığa heves 
etmişlerdir.

Biz cumhurun ittifakından bahsettikçe bunlar PKK/PYD’ye 
güvercin taklaları atmışlar, FETÖ’ye selam çakmışlardır.

Seçim ittifaklarının hukuki zemine oturacak olmasından ödleri 
kopmuş, ne var ki HDP’yle al takke ver külah ilişki içine girmekten 
fıtratları gereğince en ufak rahatsızlık duymamışlardır.

Bunlara kalsak, PYD terör örgütü değildir, zira ellerinde 
konuyla ilgili istihbarat yoktur.

Bunlara baksak, 15 Temmuz değil, 20 Temmuz darbe günüdür.

CHP, PKK’nın siyasi uzantılarıyla ağız birliği yapıp, “Beraber 
iyi salladık.” derken bir şey olmuyor da biz cumhur ittifakıyla Türk 
düşmanlarının dizlerini titretirken mi ittifaklar kötü oluyor? 

CHP kendi gözündeki merteği görmemiş, başka gözlerde çöp 
aramaya kalkışmış, elbette çuvallamış, duvara toslamıştır.

Bunlar kaçak güreşmeye devam ettikçe, biz er meydanını 
göstereceğiz.
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O meydan millet için ittifak, devlet için ittifak, bekamız için 

ittifak, bağımsızlığımız için ittifaktır.

Söz konusu millî beka oldu mu, Allah şahit olsun ki, hiç kimseyi 

tanımayız, hiçbir güce eyvallah etmez, boyun eğmeyiz.

Fedakarlıksa istenen yaparız.

Fenalıkları engellemekse beklenen hedefe ok gibi saplanırız.

Biz; millî uzlaşma diyoruz, bunlar ahlaksız teklif, çıkar ve 

saltanat ittifakı diyor.

Biz; millet diyoruz, bunlar iltihak diyor.

Biz; devlet diyoruz, bunlar Pensilvanya’ya, Kandil’e imdat 

çağrısı veriyor.

Biz Türkiye diyoruz, bunlar sığınma yasası diyerek, sığıntı 

olduklarını gizlemeye çabalıyor. 

Utanmaları yok, yalanları çok.

Gözleri malum, izanları meflûç.

Günler geçiyor, kinleri geçmiyor.

CHP’liler titriyor, İP’sizler terliyor, HDP’liler telaşlanıyor.

Ancak korkunun ecele faydası yoktur.

Siyasi bozguncuların, millete tepeden bakan kibir yuvalarının, 

hıyanetle söz kesmiş iş birlikçilerin sonu hamdolsun görünmüştür.

Cumhur ittifakı 2019’da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne 

katıp sandığı bunlara dar edecektir.
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Gurgun cücüğü bahar da mı sayılır, güzün mü sayılır herkes 

öğrenecektir.

İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla 

önümüze geçmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar.

İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne yapsam ne 

anlatsam boştur; zira gafile kelam nafile kelamdır.

PKK’nın siyasi uzantılarına ilave olarak FETÖ’cü hainlerle 

aynı safa dizilenler ahlaksızlığın dibini boyladıklarını görmüyor, 

göremiyorlar.

İttifaksa buyurun siz de yapın.

Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin, curcuna ittifakında 

karar kılın.

Engeliniz yok, elinizi tutan yok.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçiminden sonra partimize 

yapılan küstah teklifleri nasıl tarihin çöplüğüne gömdüysek, yine 

aynısını yapar, yine kirlik ittifakları bozar, cumhur ittifakıyla alaşağı 

ederiz.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğu inancıyla yürüyoruz, 

nifak tohumu ekenlere en sert yüzümüzü gösterdik, gösteriyoruz.

Milletin iradesine göz dikenlere karşı, cumhur ittifakında 

buluşuyoruz.

Karanlık saflara, hastalıklı safralara karşı aydınlık yarınları 

müjdeliyoruz.

Biz buyuz, biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
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Seçim ittifakı yapan partilerden biri barajı geçerse hepsi geçmiş 
sayılacak, ittifak yapmayanlar % 10 barajına takılacakmış. 

Bu adaletsizlikmiş, eşitsizlikmiş. 

Onun için seçim barajı kaldırılmalıymış.

Size ittifak yapmayın diyen mi var?

Size uzlaşmadan kaçın diye akıl veren mi var?

Biz seçim barajı ile ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde 
iftiralarla saldıranlar, utanmadan baraj sorunu yaşadığımızı 
söyleyenler şimdi düştükleri hazin duruma ne diyeceklerdir?

Barajın sıfıra inmesiyle ilgili kanun teklifi veren CHP, içine 
düştüğü bu çelişkili hâli nasıl izah edecektir?

CHP bu teklifiyle acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir?

Seçim barajı sıfırlansın diyenler, partilerinin eridiğini, yok 
olduğunu mu görmüşlerdir?

CHP kendi kendisini tekzip etmiş, İP ve yoldaşı HDP suçüstü 
yakalanmış, yakayı ele vermişlerdir.

Unutulmasın ki; her barajın üzerinde bir de vicdan barajı vardır, 
o baraj da bizzat Türk milletinin kutlu iradesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi millî vicdanlara kazınmış, hiçbir 
baraj MHP’nin yükselişini önleyememiş, Allah’ın izniyle de 
önleyemeyecektir.

Görünen o ki CHP’nin umutları tükenmiş, siyasi madrabazlık, 
siyasi meddahlık yapacağı bir alan kalmamıştır. Çünkü bezgindir, 
bedbahttır.
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Karın ağrılarının sebebi budur, hazım zorluğu çektikleri ise millî 

iradedir.

CHP’nin, HDP’nin, bu dönemin 21 Şubatçısı İP’in durumu içler 

acısı, yüz kızartıcıdır.

Cumhur ittifakının yanına yöresine başka isimler takarak 

lekelemeye çalışanların arzuladıkları ittifak bellidir, bunun adı da 

cunta ittifakı, curcuna ittifakı, cüruf ittifakı, çürük ittifakıdır. 

Cumhur; milletin kendisi, ittifak ise milletimizin iradesidir.

Açık açık söylüyor ve buradan ilan ediyorum:

Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, kârlı çıkanı Türk milletidir.

2019’daki üç siyasi olay Türkiye’nin önünü açacak, geleceğini 

kurtaracaktır.

Türk milletinin karşısında yer alanlar ise kaybetmekten başka 

seçenekleri olmayacaktır.

Hedefimiz 2023’ün lider ülke Türkiye’sine kavuşmak, ülkemize 

yönelik tehditleri sonsuza kadar bertaraf etmektir.

Muhterem Arkadaşlarım,

20 Ocak’ta Afrin’deki terör odaklarına yönelik başlayan Zeytin 

Dalı Harekâtı’nın 39’uncu gününe girilmiştir.  

Artık zafere yaklaşılmıştır.

Artık ay yıldızlı al bayrağımızın Afrin’e dikilme zamanı gelmiştir.

Devam eden operasyonlarda şu ana kadar yaklaşık olarak 450 

kilometrekarelik bir alan terörden temizlenmiştir.
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Gelinen noktada harekâtın kuzey ve batı cepheleri 

birleştirilmiştir.

Bu alanlarda hayatın normale dönmesi için kahramanlarımız 

yoğun bir gayret içindedir.

Harekâtın başlangıcından bu yana geçen süre içerisinde hâkim 

tepelerin kontrol altına alınmış olması inşallah bundan sonraki 

süreci daha da hızlandıracaktır.

Mehmetçik sabırlı, bir o kadar da cesur bir şekilde kendisine 

verilen görevleri üstün başarıyla yerine getirmektedir.

Buna rağmen harekâtın yavaş ilerlediğini söyleyenler vardır ve 

bunlar asla samimi değillerdir.

Dün ÖSO’nun harekât içerisindeki varlığını sorgulayıp, akamete 

uğratmaya yeltenenler bugün yeni bir oyunla millî kararlılığımıza 

zarar verebileceklerini zannediyorlar.

Diyorum ki, karanlık ve kötü niyetliler işine baksın, akıl 

erdiremedikleri meselelere kafa yormasınlar.

TSK üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmekte, göğsümüzü 

kabartmaktadır.

Dostlar sevinirken, düşmanlar da elbette kahrından 

çatlamaktadır.

Buna rağmen hâlâ kahraman Mehmetlerimizin yanında 

durmayı içine sindiremeyen zavallı iş birlikçiler kafa karıştırmaya 

gayret ediyorlar.

Ne yapsalar boş ne söyleseler kifayetsizdir.
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Çünkü milletin azim ve kararlılığı ile başlayan Zeytin Dalı 
Harekâtı yine milletimizin destek ve dualarıyla sonuna kadar 
sürecektir.

Allah’ın izniyle hedefe ulaşana kadar bu kararlılıkta tavsama ve 
gevşeme yaşanmayacaktır.

Yürekler toplu vurmakta, onu sindirecek bir güç ise çok şükür 
bulunmamaktadır.

Zafere olan inancımız tamdır.

Her fırsatta güçlü, cesur ve hazır olduğunu gösteren 
Mehmetlerimizin yanında Milliyetçi Hareket Partisi tavizsiz bir 
şekilde durmayı sürdürecektir.

Kahramanlarımız destan yazıyorlar, tarih ise bu destanı 
gelecek nesillere intikal ettirecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak 
ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini 
sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü 
hedef alan terör örgütlerine kök söktürmektedir.

Terörle mücadelenin yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak 
en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve 
kararlılığı umutlarımızı diri tutmaktadır.

Mevcut durumda güvenlik güçlerimiz başta Afrin kent merkezi 
olmak üzere Raco ve Cinderes bölgelerinde meskûn mahal 
operasyonuna hazırlanmaktadır.

Daha önce yurt içerisinde deneyim kazanmış Jandarma ve 
Polis Özel Harekât birliklerimizin bir bölümü Afrin’e girmişlerdir.
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Afrin kuşatmaya alınmış, teröristler köşeye sıkışmışlardır.

İman ve itimatla ifade etmek isterim ki, seferse varız, zaferse 
sonunda mutlaka ulaşacağız.

Kahramanlara güvenimiz eksiksizdir.

Ha gayret, biraz daha celadet; Zeytin Dalı Harekâtı’nın 40’ıncı 
gününde Afrin’e yıldırımlar gibi inelim, teröristleri kazdıkları 
çukurlara gömelim.

Cenabıallah her bir kahramanımızın yâr ve yardımcısı olsun.

Dualarımızın tüm güvenlik güçlerimizle beraber olduğunu bir 
kez daha ifade etmek istiyorum.

Harekâtta sivil hassasiyeti gözeten Türk Silahlı Kuvvetleri, 
şüphe yok ki aynı titizlik ve kararlılıkla meskûn alanların kontrolünü 
de sağlayacaktır.

Değerli Milletvekilleri,

Bütün bunlar oluyorken, PKK/PYD Afrin’de son kozlarını 
oynamakta, son çırpınışlarını sahnelemektedir.

Köşeye sıkışan, çaresizlik ve acz içerisinde kıvranan teröristler 
paçayı kurtarma telaşıyla Suriye rejimine yanaşmaya çalışmaktadır.

Esad ise sivil ve masumlara, başta Doğu Guta olmak üzere 
ölüm saçmış, bomba yağdırmıştır.

BM Güvenlik Konseyi de bir aylık ateşkes kararı almıştır.

Niye bir aylık süreyle ateşkesin sınırlandırıldığı ise 
anlaşılamamıştır.

Esad zulme devam etmektedir.
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Bir yanda mazlumları hedef alırken, diğer yanda terör 

örgütleriyle tehlikeli bir yakınlık ve kanlı pazarlık içindedir.

Afrin bölgesiyle ilgili anlaşma zemini yoklayan PKK/PYD, 

Halep’teki kontrol sahasını rejime devretmiştir.

Deyrizor’da savaşanlar, Afrin’de anlaşma yolları aramaktadır.

Geride bıraktığımız hafta Afrin’e girmeye çalışan teröristlere 

ait 30-40 araçlık bir konvoy deyim yerindeyse nokta vuruş 

hassasiyetiyle imha edilmiştir.

Bu durum Türkiye’nin kararlılığını test etmeye kalkanlara 

verilen güçlü bir cevap olmuştur.

Şayet Esad, Afrin’i terörden temizlemek için gelecekse mesele 

yoktur.

Ancak katillerle birlikte tuzak kurup kahramanlarımıza 

saldırmak için Afrin’e girmeyi planlıyorsa, göreceği yalnızca Türk 

milletinin ateşten ve çelikten iradesidir.

Göründüğü kadarıyla Esad rejimi, PKK/PYD’yle sürdürdüğü 

pazarlıkla Suriye’deki hâkimiyet alanını genişletmeye çalışmaktadır.

PKK/PYD ise Türkiye’nin kudreti karşısında daha fazla 

dayanamayacağını görmüş, kendisine sığınacağı bir liman bulma 

telaşına kapılmıştır.

Dahası hain terör örgütü kendi üzerinde yoğunlaşan dikkatleri 

başka sahalara dağıtma arayışındadır.

Yeni çatışma alanlarının vuku bulabileceği öne sürülmekte, 

bunun için şartlar zorlanmaktadır.
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Ayrıca Esad rejimi ile PKK/PYD arasındaki pazarlığın yalnızca 
Afrin ile sınırlı olmadığını gösteren gelişmeler konunun başka bir 
zorba akıl tarafından yönlendirildiği ihtimalini güçlendirmektedir.

Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı’nın yaşananlar karşısında 
Türkiye ve Esad rejiminin diyalog kurması gerektiğini söylemesi 
düşündürücüdür.

Kim ki PKK/PYD’li teröristlerle aynı safta bulunursa, akılsızlık 
yapıp Mehmetçik’in karşısına çıkarsa akıbeti teröristlerden farklı 
olmayacaktır.

PKK/PYD her şart altında ülkemiz açısından millî güvenlik 
tehdididir, bertaraf edilmesi de meşru olan bir zorunluluktur.

Arzumuz Suriye’den kaynaklanan terör tehdidin bir an evvel 
ortadan kaldırılması, iç barış ve istikrar ortamının sağlanabilmesi 
için siyasi müzakerelerin sağlıklı zeminde yürütülmesine imkân 
tanınmasıdır. 

Zeytin Dalı Harekâtı da işte bu amaca odaklanmıştır. 

Harekâtı Menbiç’le sürdürüp, ardından Fırat’ın doğusuna 
taşımak Suriye’nin istikrara kavuşmasına hizmet edecektir.

Kim olursa olsun bu mücadele yolundan Türkiye’nin geri 
dönmeyeceği artık anlamalı, kabullenmelidir. 

Ve de önümüze çıkmaya kimse cüret etmemelidir.

Değerli Arkadaşlarım,

PYD’nin elebaşı ve bir önceki eş başkanı Türkiye’nin 13 Şubat’ta 
hakkında başlattığı kırmızı bültenle arama kararı gereğince Prag’da 
yakalanmıştır.
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Terörist Salih Müslim’in gece yarısı tutuklanması, bugün de 

mahkemeye çıkarılacak olması umut verici ve hayırlı bir gelişmedir. 

Bu terörist cinayetlerinin ve ihanetinin bedelini muhakkak 

surette ödemelidir.

Kandil elebaşları teker teker tutuklanıp yaka paça mahkemeye 

çıkarılmalıdır. 

Dahası, FETÖ’nün Pensilvanya’daki başının da sınır dışı edilmesi 

sağlanarak döktüğü kanların damla damla diyeti ödettirilmelidir.

PYD’li teröristbaşının Türkiye’ye iadesi için gerekli yasal 

başvurularda bulunulmuştur.

Temennimiz Çekya hükûmetinin Türkiye’nin talebine bir an 

evvel müspet karşılık vermesi, bu teröristi vakit kaybetmeksizin 

ülkemize iade etmesidir.

Elbette sorgulanması gereken bir başka husus ise aynı teröristin 

nasıl olup da Çekya’ya gitmeden önce diğer bazı Avrupa ülkelerinde 

bulunmuş olmasıdır.

Zira malum teröristbaşının Zeytin Dalı Harekâtı başladıktan 

sonra Avrupa’ya kaçtığı yönünde bazı iddialar mevcuttur.

Aradan geçen süre boyunca hangi ülkeler hangi gerekçeyle bu 

teröriste sahip çıkmıştır?

Bu sorular mutlaka cevabını bulmalıdır.

Afrin’de verdiğimiz muazzam mücadele, tarih boyunca 

ödediğimiz bedeller Türk’ün bekası, vatanın bağımsızlığı içindir. 
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Bakınız ne diyordu merhum Atsız: “İnsan büyür beşikte, 
mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak 
için.”

Türk milleti kahramandır Türk ordusu kahramandır, 
mukaddesatımıza, bağımsız yaşama irademize Allah’ın izniyle 
gölge düşürülmeyecektir.

Türkiye güçlüdür, hainlere müsamaha göstermeyecektir.

Türk’e kefen biçenler ise, ekin gibi biçilmeyi göze alan, ama 
bunun farkında olmayan korkaklardır, kan tutkunlarıdır.

Niyet sahiplerini uyarıyorum; Türkiye’yi bölmeyi, çökertmeyi, 
yıkmayı, yutmayı hedefleyen varsa, bunu aklından geçirenler 
bulunuyorsa, bilsinler ki, 80 milyon Türk vatandaşı karşılarındadır, 
hepsini birden her alanda karşılamaya, oyunlarını bozmaya hazırdır.

Millî bekamıza yönelen tehditler tamamıyla ortadan 
kaldırılıncaya kadar kopan kutlu fırtına Allah’ın izniyle durmayacak, 
dinmeyecek, kesilmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle muhterem heyetinizi saygılarımla 
selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyor, hepinizi 
Cenabıallah’a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.
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Muhterem Arkadaşlarım,

Değerli Misafirler,

Basımızın Kıymetli Temsilcileri,

Her zaman olduğu gibi yüksek heyetinizi saygılarımla 

selamlıyorum.

Bizleri televizyonlarından, sosyal medya hesaplarından, radyo 

kanallarından dinleyip takip eden aziz vatandaşlarımıza hürmet ve 

muhabbetlerimi sunuyorum.

İçinde bulunduğumuz çağın en büyük açmazı, açgözlülüğün 

ihtiyaç maskesiyle kapatılmasıdır.

Bir başka açmaz ise hoşgörü, merhamet ve adalet 

duygularındaki çatırdama, hatta tamiri imkânsız çatlaklardır.

Teknolojik ilerlemeler aynı oranda sosyal gelişmelere 

yansımadığı için ahlaki zaaf ve zayıflıklar insanlığı esir ve tesir altına 

almaktadır.

Herkes her şeyin içinde her konudan az ya da çok malumat 

sahibidir.
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Mesela, Şili’de baş gösteren aile içi bir dram, İzlanda’da 
yaşanan bir skandal, İspanya’da vasat bulan bir kavga, Mozambik’te 
görülen bir çatışma, Singapur’da sahnelenen bir kapışma, 
Makedonya’da yeşeren bir kamplaşma anında insanlığın gündemine 
yerleşmektedir.

Gelişmelerle ilgili malumat sahibi olmak elbette anlamlıdır, 
ama asıl anlamlı olanı ise bu gelişmelere yön vermek, istikamet 
çizmektir.

Her yıl 8 Mart günü geldiğinde, hem ülkemizde hem de dünya 
üzerinde kadınlar konuşuluyor, kadınlarla ilgili değerlendirmeler 
herkesin malumat müktesebatı çerçevesinde yapılıyor.

Bu konuda vicdani farkındalık düzeyinin küresel ölçekte 
yükselişi şüphe yok ki memnuniyet vericidir.

Mazisi 161 yılı bulan demokratik nitelikli bir mücadelenin yıl 
dönümünde kadın haklarıyla ilgili herkes, yerkürenin her zemininde 
kanaat ve yorumlarını paylaşıyor.

Aynısı ülkemizde de gerçekleşiyor, ülkemizde de gündeme 
geliyor.

8 Mart 2018’de Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çok 
sayıda toplantı, panel, konferans, münazara, hatta münakaşa 
yapılacağı bellidir.

Biz kadın deyince ne anlamalıyız?

Beşik sallayan anne, çocuğunu doyurup, giydirip büyüten 
ebeveyn mi?

Biz kadın denildiğinde neyi görmeliyiz?
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Evini çekip çeviren, eşine destek veren, aşını işini dert eden bir 

fedakârlık anıtı mı?

Biz kadını nasıl tarif etmeliyiz?

Şeref ve namus timsali, ar ve iffet simgesi mi?

Kadına baktığımızda neyin mahcubiyetini yaşamalıyız?

Dinmeyen şiddetin mi? Verilmeyen değerin mi? Eksilmeyen 

istismar ve cinayetlerin mi?

Kadına baktığımızda bu söylediklerimin hepsi fazlasıyla vardır 

ve karşımızdadır.

En temel sorun en bariz ayıp kadının bir insan olduğu gerçeğinin 

unutuluyor, umursanmıyor oluşudur. 

Kadın her şeyden önce bir insan, her şeyden önce eşrefi-

mahlûkattır.

Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş kadınları tarif ederken; 

“Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu.” sözüyle muazzam bir teşhis 

hüneri göstermiş, mutlak bir doğruya temas etmiştir.

Ancak kadınların gönülleri yıkılmaktadır.

Kadınlar şiddete, istismara, tacize maruz kalmaktadır ki, bu 

dehşet tablosu insanım diyen, vicdan sahibi her kişi için utançtır.

Hz. Mevlana diyor ki: “Gönül yıkmak, Kâbe yıkmaktan daha 

büyük bir günahtır.”

Peki, yıkılanı nasıl onaracağız? 

Yıkımı nasıl engelleyeceğiz?
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Düşeni nasıl ayağa kaldıracağız?

Fiziksel, duygusal, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımıza ne 

diyeceğiz, onlarla nasıl helalleşeceğiz?

Sürekli kadına şiddetten yakınma vardır, konu herkesin 

dilindedir.

Sokak ortasında, adliye önünde, ev veya meskenlerin içinde, 

iş yerlerinde hunharca öldürülen kadınlar sadece Türkiye’nin değil 

sadece bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın kanayan yarası, 

kanatlanmış çığlığıdır.

Bu çığlık masumdur bu çığlığın gözü yaşlıdır.

Ülkemizde 2017 yılı içinde 408 kadın katledilmiştir.

Bunların çoğunluğu ise ya devlet koruması altındayken ya da 

boşanma davası sürerken hedef olmuşlardır.

Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında ise 47 kadın cinayeti 

işlenmiştir.

Yine 2017 yılında, 101 tecavüz, 247 taciz vakası yaşanmıştır.

376 kız çocuğu cinsel istismar felaketinin kurbanı hâline 

gelmiştir.

İstismar suçuna getirilecek cezalar ister kimyasal isterse de 

ebedî mahkûmiyet olsun, sonuna kadar uygulanmalı, sonuna 

kadar istismarcıların hesabı görülerek iyi hâl falan da dikkate 

alınmamalıdır.

Amacım kadına, çocuğa yönelen anormal Vandallıkları, aşağılık 

saldırıları bir nebze de olsa deşifre etmek, herkese göstermektir.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya; “Şuna inanmak gerekir ki; 

dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.”

Böyle bir eser sahibi insan varlığına kıyılması karşısında ne 

zaman ayağa kalkacağız?

Her şeyden malumat sahibi olurken, duyduğumuz, haberini 

aldığımız veya okuduğumuz şiddet sahnelerine daha ne kadar 

tepkisiz kalacağız?

Aydınız, moderniz, çağdaşız, Cumhuriyet’in bekçisiyiz diye afra 

tavra satanlar kadınları sadece çıkarları doğrultusunda akıllarına 

getiriyorlar.

Diğer taraftan meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından 

dayak yedikleri için şükretmelerini tavsiye edebiliyor.

Meselenin tuhaf yanı ise, bunu da din ve diyanet adına 

yapabiliyor.

Asansöre yabancı bir erkek ile kadının birlikte binmesinin 

sakıncalarından utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan 

bahsedebiliyor.

Ne ara bu kadar sapık türedi?

Hangi ara kadınlarımıza, çocuklarımıza göz koyan ahlaksızların, 

onları töhmet altında bırakan alçakların sesi çıkmaya başladı?

Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir.

Ve hiçbir ihanet cezasız bırakılmamalıdır.

Her kadın cinayeti istikbalimizin kalbine indirilmiş hançer, 

Türk-İslam medeniyetinin ufkuna gerilmiş kanlı gömlektir.
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Biz bu hançeri kırmalıyız, bu gömleği ise kararlılıkla yırtmalıyız.

Hâlâ istismarları ve işlenmiş cinayetleri konuşuyor olmaktan, 
bu zulmü önleme adına bir arpa boyu mesafe alamamaktan ızdırap 
duyulması lazımdır.

Yaşanan felaketler kadar, bir de hiç gündeme yansımayan, 
yansıtılmayan pek çok mağduriyetler olduğu kuşku götürmez bir 
gerçektir.

Korkudan, tehditten, baskıdan dolayı konuşmaktan çekinen 
kadın veya çocuklarımızın elinden tutmak, onların derdine derman 
olmak aynı zamanda insani aynı zamanda vatandaşlık görevidir.

Az evvel söylemiştim, kadın demek insan demektir.

İnsanın mutsuz olduğu yerde devlet istikrarlı olamaz.

İnsanın korku içinde olduğu yerde asayiş ve huzurdan iz 
bulunamaz.

Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, 
kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır.

İl Bilge Hatun’a bakınız bunu görürsünüz.

Hayme Ana’ya bakınız aynısını görürsünüz.

Kahraman Türk kadınına bakınız buna şahitlik edersiniz.

“Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” diyen aziz milletimiz, 
kadına uzanmış her kirli el sahibine hak ettiği cezayı vermeye, her 
bedeli ödetmeye hamdolsun kararlıdır, buna da gücü yetecektir.

Eğer var olacaksak, eğer geleceği şuurla kavrayıp, irademizle 
kaleme alacaksak kadına yönelik şiddeti durdurmalı, katilleri ve 

şiddet faillerini toplumdan tecrit etmeliyiz.
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Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam, neyse gereği 

yapılmalıdır.

Kim ki, kadına bir fiske vurduysa, kim ki, kadına küfür ve 

hakarete yeltenmişse buna pişman edilmelidir.

Bunları yapmazsak gelecek elimizden kayıp gidecektir.

Hukuki, siyasi, tıbbi, vicdani, ahlaki tedbir ve tecrübelerle 

şiddeti kaynak yerinde kurutmalıyız.

Şiddetin anatomisi, şiddetin psikolojisi ve sosyolojisi üzerine 

konunun uzmanları, bilim insanları muhakkak suretle çalışmalıdır.

Söz konusu çalışma tüm vatan sathında yapılmalıdır.

Bu da bir beka meselesidir, ertelenmesi, geciktirilmesi çok 

ciddi mahsurlara yol açacaktır.

Kadın hak ettiği toplumsal mevkii almalı, siyasetten ticarete, 

ekonomiden sanata, eğitimden spora layık olduğu mertebelere 

ulaşmalı, yalnızca şiddet konuşulurken hatırlanmamalı, yalnızca 8 

Mart’a sıkıştırılmamalıdır.

Bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Unutmayınız ki, 

kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar kadar insanınız, kadınlar kadar 

medeniyiz.

Bugün grup toplantımıza teşrif eden hanımefendiler başta 

olmak üzere, tüm kadınlarımızın, aziz şehitlerimizin tüm muhterem 

annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, saygılarımı 

sunuyorum.
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Değerli Milletvekilleri,

Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Millî Mücadele yıllarının 

anlatıldığı “Sahnenin Dışındakiler” isimli eserinin bir yerinde, roman 

kahramanlarından birisi aynen şöyle konuşur:

“Orada, yani Anadolu’da, mücadele var, muharebe var. 

Mukadderatımız orada halledilecek. Asıl sahne orası. Biz burada 

maalesef seyirciyiz, sahnenin dışındayız.”

Her dönemde mukadderatımızın müdafaasıyla, mukaddesa-

tımızın muhafazasıyla ilgili bir mücadele basiretle, feragatle 

sahnelenmiştir. 

Ve bu sahneye devrin kahramanları çıkarak damga vurmuşlardır.

Mukavemetimiz çözülürse mukadderatımız çökecektir.

Mücadelemiz gevşerse mütecaviz emeller genişleyecek, gemi 

azıya alacaklardır.

Şu anda mukadderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin’de, 

sınırlarımızın diğer alan ve bölgelerindedir.

Ama bu sahnede Türk milleti duasıyla, desteğiyle vardır, 

yeri gelirse canımızla, kanımızla, malımızla hepimizin olması da 

kaçınılmazdır.

Türkiye esneme göstermeden, alttan almadan, tehditlere 

boyun eğmeden, dik ve cesur duruşunu sergilemektedir.

Başka alternatif de yoktur.

Çünkü beka savunmasının ikamesi, ileri bir tarihe ertelenmesi 

düşünülemeyecektir.
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Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. 

Bir devlete sahip olmak basit bir hadise değildir, görev ve 
sorumlulukları tarihidir. 

Bir istiklal onuruna bir irade gücüne sahip olmak sıradan bir 
şey değildir, ihtiyaç olursa yüksek bir bedel ödemeye hazır olmayı 
gerektirir.

Sykes-Picot ruhu sanki arkamızda dolaşıyor. 

Sevr hayaleti âdeta peşimizden geliyor. 

Mondros’u takip eden rezaletler başını kaldırıyor, İskenderun 
civarından bir kez daha vatana nüfuz etmeyi planlıyor.

Müstevliler Çanakkale’de olduğu gibi yine mevzileniyor, yine 
silaha, şiddete, fitneye sarılıyor.

Bugünün ciddiyetini, vahametini kavramalıyız.

Anılarımızla geçmişi, umutlarımızla geleceği kucaklamalıyız. 

İstikbali kurtarmak maksadıyla geçmişin azim ve 
kararlılıklarından dersler çıkarmalıyız. 

Uyarıyorum ki, ihmal işgale kapı açar; gevşeklik ihaneti davet 
eder. 

Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır.

Geldiğimiz bugünkü zaman diliminde, güney sınırlarımız 
boyunca sahne alan komplo ve kumpasların dozajında herhangi bir 
azalma herhangi bir yavaşlama yoktur, görülmemiştir.

Tam tersine, tehditlerin cesameti, tehlikelerin cüreti gittikçe 
büyüyen dalga boyuna dönüşmüştür.
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İnanmışlık çok şükür bu dalgayı kırmaktadır.

İman ve vatan sevgisi millî iradeyi canlı tutmakta, istiklalimizi 
korumaktadır. 

Bu itibarla, kahramanca duruş göstermekten, mihnet ve çilelere 
meydan okumaktan başka seçeneğimiz elbette kalmamıştır.

45 günü geride bırakan Zeytin Dalı Harekâtı imrenilecek bir 
şuur, takdir edilecek bir planlama, tebrik edilecek bir başarıyla icra 
edilmektedir.

Harekâtın 43’üncü gününde Afrin kent merkezine giden yol 
üzerinde bulunan kritik Raco beldesi’nde kontrol sağlanmış, ay 
yıldızlı al bayrak Raco’ya dikilmiştir.

Burada tuzaklanmış bomba ve el yapımı patlayıcılar sabırla, 
dikkatle temizlenmektedir.

4 Mart Pazar günü, Zeytin Dalı Harekâtı için önem taşıyan Şeyh 
Hadid beldesi başta olmak üzere, yedi yerleşim yerinde denetim 
sağlanmıştır.

Raco ve Cinderes’ten Afrin’e ulaşan karayolları da kontrol 
altına alınmıştır.

Anlaşılan odur ki, Zeytin Dalı Harekâtı’nda 4 stratejik safha 
vardır:

Birinci olarak, terör örgütü PKK/PYD/YPG ile sınır bağlantı 
hatlarının bütünüyle kesilmesidir. Bunda başarıya ulaşılmış, 
derinlemesine güvenli bir alan oluşturulmuştur.

İkinci stratejik safhada, Afrin’in kuşatmaya alınması, çevresinin 
hem terörden hem de silah ve bombalardan ayıklanmasıdır. Bu da 
gerçekleşmiştir.
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Şimdiye kadar çok sayıda terör barınağı, sığınağı, mevzii, silah, 

araç ve gereci imha edilmiş; açılan tüneller, kazılan hendekler 

teröristlerle beraber yok edilmiştir.

Etkisiz hâle getirilen hain sayısı 2 bin 800’ü bulmuştur.

Üçüncü stratejik safhada, Afrin’e çıkan tüm yol, kavşak ve 

yerleşim yerlerinde kontrolün sağlanmasıdır ki, bu konuda da 

önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Dördündü ve son stratejik safhada ise, Afrin’e girilmesi, 

sivillerin tahliyeleriyle birlikte bu kentin baştan aşağı terörden 

arındırılması ve tehdit olmaktan çıkarılması amaçlanmaktadır.

Afrin, 2014 yılından itibaren PKK/PYD’nin istilasına uğramıştır. 

Pek tabii olarak Afrin Suriye’nindir.

Ancak Suriye yönetimi terörizmle iş birliği yaparsa, tarih 

yeniden canlanacak, hatıralar bir kez daha ayaklanacak, tam yüz 

yıl önce bıraktığımız toprakların en azından istikrara, huzura, barışa 

kavuşuncaya kadar emanetimizde tutulmasının hakkı doğacak, 

önü açılacaktır.

Kaldı ki arzumuz budur, olması gereken budur.

Diyor ya şair:

Ellerin yurdunda çiçek açarken,

Bizim il’e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.
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Zalim Esad’ın Afrin’e giden sözde halk güçlerinin kendilerine 
bağlı olduğunu birkaç gün evvel itiraf etmesi, Şam yönetimiyle 
PKK/PYD arasındaki teması alenen ifşa etmiştir.

Suç ortakları belirginleşmiştir.

Masumların kanını dökenler, insanlık vicdanını yok sayan 
barbarlar, mevzu Türkiye olunca yan yana gelmekte, omuz omuza 
vermektedir.

Bu gelişmeler karşısında, Mustafa Kemal’in 30 Ekim 1918’de 
güneyden Raco’ya taşıdığı karargâhı bir kez daha tecelli edecek, 
ama bu defa kolay kolay ricat gerçekleşmeyecektir.  

Türkiye’ye iftira atan iç ve dış odaklar, harekâtı sınırlandırarak 
uzamasına yol açan asıl etkenin sivillere zarar vermeme 
hassasiyetinin olduğunu ne zaman idrak edeceklerdir?

Siviller olmasaydı, teröristler kadınların, yaşlıların, çocukların 
ardına saklanmasaydı, Türk ordusunun önünde kim durabilir, 
kimler kahramanlarımızla baş edebilirdi?

Türkiye aynı şekilde Afrin’deki masumların can güvenliği için 
mücadele halindedir.

Canilerin korkakça saklanması, tünellere kaçışıp köstebek gibi 
oraya buraya gizlenmeleri nafiledir.

İnanıyorum ki, besmeleyle sıkılan her kurşun, Allah Allah 
nidalarıyla atılan her bomba teröristlerin leşini yere serecek, 
bekamızın dirilişini müjdeleyecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

Sivilleri kalkan yapan hainler, yaklaşık 4 yıldır yöre halkına 
zulmetmektedir.
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Halk güçlerinden bahseden Esad’ın bundan haberi var mıdır?

Topraklarını kana ve işgale terk eden, mazlumları bombalayan 

Esad hangi yüzle konuşmaktadır?

2016 yılında Halep’te ne yaşanmışsa, bugün Doğu Guta’da 

aynısı, âdeta kopyası yaşanmaktadır.

Yaklaşık 400 bin kişi yıllardır Doğu Guta’da açık cezaevindedir.

Esad bebeklere bomba atmaktadır.

Çocuklara kastetmektedir.

İnsanlığın gözü önünde katliam yapmaktadır.

BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat’ta Doğu Guta başta olmak 

üzere, Suriye’de kötüleşen durum karşısında, acil insani yardım 

erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkân sağlanması için 26 

Şubat’tan geçerli olmak üzere en az 30 gün süreyle ateşkes ilan 

etmişti.

2401 sayılı anılan ateşkes kararının hedefi, Esad rejiminin bir 

hafta içinde yüzlerce sivilin katledilmesine, hastane, okul gibi sivil 

tesislerin tahribine yol açan saldırılarının durdurulmasıdır. 

Durdu mu, kesinlikle hayır. 

Duracak gibi mi, o da hayır.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonraki altı gün içinde 87 kez 

varil bombalı saldırı düzenlenmiştir.

Bu olacak şey değildir.

Bu hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir canavarlıktır.



172

Doğu Guta’da ateşkes ilan ediliyor, ama Esad aralarında çok 

sayıda çocuğun da bulunduğu 700’e yakın sivili gözünü kırpmadan 

öldürüyor, binlercesini ölüme terk ediyor.

Hem de bunu insanlığın gözü önünde yapıyor.

Okuduğunu anlama, duyduğunu anlamlandırma özürlüsü 

ABD’li sözcüler, BM Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı Kararı’nın 

Afrin’i de kapsadığını iddia ettiler. 

Halep oradaysa arşın Ankara’dadır.

Üstelik küstahça; “Türkiye söz konusu kararı iyice ve yeniden 

okusun.” dediler.

Okumasına okuduk, okuyoruz, okumayı da sürdürüyoruz.

Çünkü ilk emir okudur, bunun gereğini yerine getiriyoruz.

Çok şükür yazmasını da biliyoruz. 

Ya ABD’li sözcülere ne demeli? Bunların zilletini nasıl izah ve 

ifade etmeli? 

Diyor ya Fuzuli; “Diploma insanın cehlini alsa da; hamurunda 

varsa eşeklik, baki kalır.” 

Yani bu kadar cehalet ancak tahsille anılır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı’nda Afrin’e en 

küçük atıf yoktur.

Durum buysa ABD niye rahatsız niye tedirgindir? 

Kaldı ki atıf olsa bile ne çıkacak ne yazacaktır?

Türkiye Afrin’de bir savaşın tarafı değildir. 
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Nitekim BM Şartı’nın 51’inci maddesinin tanıdığı meşru 
müdafaa hakkının sınırları dâhilinde, millî güvenliğimizi ve toprak 
bütünlüğümüzü tehdit eden terörizmle mücadele ediyoruz.

ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kararı’nı 
çarpıtması maksatlıdır, hezeyandır, temelsizdir.

Bu ülkenin Menbiç’le ilgili Türkiye’ye yaptığı çirkin önerisi 
bellidir.

Terör örgütü PYD/YPG’yi Menbiç’ten çıkarıp, buranın 
denetimini yarı yarıya Türkiye’yle üstlenme teklifi getiren ABD 
yanlıştadır, dilinin altındaki baklayı çıkarmıştır.

Madem teröristleri Menbiç’ten çıkaracak kadar yaptırım gücü 
bulunan, sözü geçen ABD, aynı şeyi Afrin’de yapmaktan niye imtina 
etmektedir?

Terör örgütü PKK/PYD/YPG’yi Fırat’ın doğusuna konuşlan-
dırmakla her sorunun biteceği, bölgenin huzura ereceği mi 
sanılmaktadır?

Asıl olanın Fırat’ın doğusuna tutunmuş, Sevr’de tarif edilen 
Kürdistan olduğu neden gizlenmektedir?

Fırat’ın batısında terörist olan, doğusuna geçince sütten çıkmış 
ak kaşık mı olacaktır?

Bu nasıl bir rezalettir?

Hain her yerde hain, terörist her zeminde terörist ve katildir.

Bu işin doğusu batısı yoktur, amaç Türkiye’yi askerî diplomatik 
ve siyasi meşguliyetle yormak, pazarlık iklimini yeşertmek, 
Suriye’nin kuzeyiyle Irak’ın kuzeyini birbirine eklemleyip terör 
devletini kurmaktır.
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Afrin temizlenir temizlenmez, harekâtın kapsamına Menbiç 

alınmalı, teröristler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır.

Fırat’ın doğusuna geçelim diyorlarsa, ya Fırat’ın derinliklerine 

ya da Fırat’ın kıyılarına alayı gömülmelidir.

Af yoktur, gecikme yoktur, ağırdan alma asla olmamalıdır.

Hıyanete merhamet zaaf ve maraz doğuracaktır.

Karşımızdaki yüksek tehdit bariz bir şekilde malumdur, 

meydandadır. 

Silah sevkiyatları sürerken ABD’li komutanlar YPG’lilere ulu 

orta bomba eğitim vermekte, sonra da sosyal medya hesaplarından 

hayasızca paylaşım yapmaktadırlar.

Kurulması öngörülen mekanizmalar peşinen küflenmiştir.

Kamışlı’da sözde askerî eğitimi tamamlayan caniler için 

ABD nezareti ve müşahitliği altında mezuniyet törenleri 

düzenlenmektedir.

Geçmişte tıpkı peşmerge unsurlarına da uygulandığı gibi,  

Pasifik’teki Guam Adası’nda ABD tarafından askerî ve siyasi eğitime 

alınan teröristler bölgeye tetikçi olarak getirilmektedir.

Emperyalizm bütün imkân ve nifak vasıtalarıyla komşu 

coğrafyalarda şer bir dizayn ve tasarım içindedir.

Çevremiz ajandan, casustan, melanet hesap ve senaryodan 

geçilmemektedir.

Onlarca ülkeden kopup gelen teröristler ya istihbarat göreviyle 

ya da kanlı macera arayışıyla YPG’ye katılmışlardır.
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Ve bunlar Türkiye’nin millî güvenliğini çok yoğun olarak tehdit 

etmektedir.

Afrin, Menbiç ve diğer mücavir alanlarda son hain yok edilesiye 

kadar durmak, beklemek, geri adım atmak seçenek ve tercih dışıdır.

Emperyalizmin oyunlarını yarım ağızla tezekkür ederken, 

Allah muhafaza vatan topraklarının kaybıyla ilgili somut tefekküre 

kayarsak yarın mahşerde ecdadın yüzüne nasıl bakarız? 

Şühedaya ne söyleriz? 

Mahkemeikübra’da neden bahsederiz?

ABD’ye sesleniyorum: 

Dolambaçlı yollara girmeden, vicdan uçurumuna düşmeden, 

insanlık haysiyetiyle oynamadan PKK/PYD/YPG’ye aman vurmayın, 

aman yapmayın desenize! 

Her taşın altına fitne döşedik itirafını yapsanıza.

Düşmansanız, adam gibi düşman olun.

Müttefikseniz mertçe, samimiyetle, safiyetle müttefik olun.

Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun.

Kıvırmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin. 

Böyle ayak oyunlarına hiç tevessül etmeyin.

Ateşkes nedir? 

Kimler arasında yapılır, önce bu soruların cevabı verilsin. 

Mazlumlara varil bombaları atan Esad niye vazgeçmiyor? 
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Niye önüne geçilemiyor? 

Türk milletinin aklıyla, ahlakıyla, egemenlik haklarıyla 

oynayan, buna kalkışan emin olunuz yanlış hesap yapar. 

Ve bu hesap dün olduğu gibi bugün de muhatapları için 

pahalıya patlar.

Bölgedeki sivil ve masum insanlar devletimizin güvencesi 

altındadır. 

Afrin’in gerçek sahip ve sakinlerine de hayatı zehireden 

teröristlerin hakkından gelmek, döktükleri kanda nefeslerini 

kesmek millî namus konusudur. 

Azdan az, çoktan da çok gidecektir.

Terörle mücadeleyi bırakın, müzakereye dönün çağrıları 

marazidir, melanet emellere hizmettir. 

Türkiye haklı, hukuki, meşru bir duruşla bekasını savunmaktadır. 

Üstelik operasyonlar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı ve 

riayetle yürütülmektedir. 

Rahatsız olanlar PKK/PYD/YPG ile aynı çizgide olanlar aynı 

hizada duranlardır.

Tüm muhasım odaklar Irak ve Suriye’ye konuşlanmışlardır.

Afrin’de mücadele etmezsek, Menbiç’e girip Fırat’ın doğusuna 

hilali taşımazsak, Ankara’da teslim olur, Anadolu’da boğuluruz. 

Kaldı ki hedef budur; 1,5 asırlık hesap böyledir.

Çevremizde kim kiminle dost belli değildir. 
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Kim kime hasım birbirine karışmıştır.  

Şartlar, taraflar, emeller, ilişkiler bırakınız saat başını, dakikada 
değişmektedir. 

Biz sağlam duralım, bir olalım, millî bakalım. 

Mukavemetimiz ve mücadelemiz diri olsun, inanının bana 
alayına yetecek, alayını alt edecek, alayını silindir gibi ezecektir.

Bunun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, dünyanın 
her yanını vurabilecek büyük bir nükleer füze hazırladıklarını 
duyurması, geleceğin vahim bir karanlığa gebe olduğuna işarettir. 

Ezcümle etrafımız çevrelenmiş, efradımız ise çemberi yarmak 
için muhteşem bir iradeyle ileri atılmıştır.

Hilal kuşatmasını tamamlamış, hile ve hıyanet telin ve tasfiye 
aşamasına girmiştir. 

İnanıyorum ki, yakında girilecek Afrin sokak sokak, ev ev 
temizlenecek, hak batıla, helal harama bir kez daha galip gelecek, 
kanlı teröristlerin beli zorlaya zorlaya kırılacaktır. 

Değerli Arkadaşlarım,

26 Şubat 2018’de, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye 
ile ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri 
üzerinde diplomatik görüşmeler yapıldığını iddia etmişti.

Türkiye ise bu iddiayı tekzip ederek reddetti.

Yalan doğruya, batıl hakka üstün gelmez, gelemezdi.

ABD lafa gelince müttefiktir, ama mütemadi nitelikli mütecaviz 
niyetlerinden de vazgeçmemektedir. 
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Vadediliyor, tutmuyor; söz diyor, yapmıyor. 

NATO ise uyuyor, adeta ölü balık taklidi yapıyor.

İsrail Suriye’de operasyon için elini tetiğe götürmüş, gözlerini 
ABD’ye çevirerek stratejik bir bekleme dönemine geçmiştir.

İran bölgede üsler kurmakta, milisleriyle ateşi körüklemektedir.

Rusya ise akşam başka sabah başkadır.

Zaman zaman olumlu gelişmeler yaşansa da, Astana, Soçi, 
Cenevre süreçleri devamlı kundaklanmaktadır.

Özellikle Cenevre’de kurulan masaya Esad ve muhaliflerin 
yanında, ABD’nin müdahalesiyle PYD/YPG de oturtulmak 
istenmektedir.

PKK/PYD’liler Avrupa’nın her yerinde ellerini kollarını 
sallayarak gezebilmektedir.

PYD’nin eski eş başkanı olan terörist Çekya’da tutuklanıp, bir 
gün sonra çıkarıldığı düzmece mahkemede serbest bırakılmıştır.

Çekya, PKK/PYD’ye kıyağını çekmiştir.

Çekya, terörizme destek vermiştir.

Bu PYD’li cani, Çekya’dan sonra Almanya’ya geçmiştir.

Türkiye de teröristin iadesini Almanya’dan resmen talep 
etmiştir.

İşte Almanya’nın tarihî ve altın değerinde bir fırsat önündedir.

Ya terörist Salih Müslim’i adalet önünde hesap vermek üzere 
Türkiye’ye teslim edecek ya da bir kez daha dostluk ve müttefiklik 

ilişkilerine darbe indirecektir.
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Almanya, Türkiye’yle ilişkilerinde yeni bir sayfa açıp, terörizmle 

arasına kalın bir mesafe koymayı gözetiyorsa, çare bellidir, çözüm 

yolu Çekya’dan yakayı kurtaran hainin ülkemize verilmesinden 

geçmektedir.

Terör bir insanlık suçudur.

İnsani değerleri özümsemiş, insan haklarını savunduğunu 

iddia eden hiçbir ülke terör örgütlerine destek veremez, yanında 

duramaz.

Aksi hâlde ne demokrasinin, ne özgürlüğün, ne de insan 

haklarının hiçbir inandırıcılığı olmaz, olamaz.

Terörizmin Orta Doğu’yu ne hâle getirdiği aşikârdır.

Irak fiilen bölünmüş, toparlanma şansı kalmamıştır.

Suriye de bölünme kulvarına çoktan girmiş, âdeta kevgire 

dönmüştür.

Bu iki ülkenin geleceği, Türkiye’nin geleceğine zımnen 

bağlanmıştır.

Emperyalizmin karanlık senaryosu ya bölgeyi tümden yutacak, 

sonuçta Rusya ve İran’a karşı planlanmış tampon ve terör devleti 

olan Kürdistan doğacaktır ya da haçlı operasyonları yeniden 

püskürtülecek, zalimler bir kez daha yenilgiye uğratılacaklardır.

Bu büyük, şiddetli, süreklilik arz eden iman ve istiklal 

mücadeledir.

Kaybın ve kazancın ortası ise yoktur.
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Türkiye bu şart ve gelişmeler karşısında kendi söküğünü 
bizzat kendi dikmek, kendi gemisini kendi rüzgârıyla yüzdürmek 
durumundadır.

Uluslararası zeminde ebedî dostluk, ebedî düşmanlık duyulan 
ve görülen bir şey değildir.

Bizim jeopolitik dinamiğimiz bin yıldır Anadolu tabanlıdır.

Bizim geleceğimiz aynen geçmişimiz de olduğu gibi Türk’tür, 
Türk milletinin kucaklayıcı ve kuşatıcı vasfıyla korunarak 
kurulacaktır.

Kaynağımızdan kopmazsak, bin yıllık kardeşliğimizi bozmazsak, 
millî duruşumuzdan ayrılmazsak yedi düvel tekrar gelse akıbeti 
yine mazideki gibi olacaktır.

FETÖ-PKK-PYD-YPG-DHKP-C ve IŞİD’i kurup üzerimize 
salanlar başaramayacaklar, Türk milletini son yurdunda işgal ve 
esaret altına alamayacaklardır.

Muhterem Milletvekilleri,

ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığı içinde olan hainlerle ilgili 
gelişmeler dün medyaya yansımıştır.

Şayet ortada alavere dalavere yoksa, silah ters tepmiş, sahibini 
kaygı ve korkuya sevk etmiştir.

ABD Büyükelçiliğinin güvenlik tehdidi gerekçesiyle bir gün 
süreyle çalışmalarına ara vermesi, kendi vatandaşlarını ikaz ederek 
kalabalık yerlerden uzak durmalarını tavsiye etmesi akıllara pek 
çok soru işaretini de getirmiştir.

Bizi kısmen rahatlatan husus elde edilmiş istihbarat bilgilerinin 
Türkiye’yle paylaşılmasıdır.
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Ülkemiz sınır ötesinde muazzam bir mücadele verirken, ateşi 

Anadolu’nun bağrına taşıma emel ve hedeflerine karşı devlet tüm 

kurum ve kuruluşlarıyla tetikte ve teyakkuzda olmalıdır.

Herkes bilmelidir ki;

Duruşumuz millîdir.

Vefamız şühedaya yöneliktir.

Millete beka ise vazgeçemeyeceğimiz bir sorumluluktur.

Milliyetçi Hareket Partisi bu şuurla 12’nci Olağan Büyük 

Kurultayını 18 Mart 2018 tarihinde başkent Ankara’da 

gerçekleştirecektir.

Kurultayımızın teması, millî Duruş, Şühedaya Vefa, Millete 

Bekadır.

12’nci Olağan Büyük Kurultayımız Türk milletinin şöleni, 

demokrasinin ve milliyetçi iradenin yükselişi olacak, böylece 

Türkiye’ye, Türk-İslam coğrafyasına umut, heyecan ve coşku 

aşılayacaktır.

Cumhur ittifakı dedik, 2019’un belirsizliklerinin, bekamız 

üzerindeki sis perdesinin birlik ve dayanışma iradesiyle 

kaldırılmasına destek verdik, ortak olduk.

Millî duruş dedik, milletimizi durdurmayı aklından geçirenleri, 

buna teşne olanları hayal kırıklığına uğrattık.  

Şühedaya vefa dedik, kefensiz yatanların gök kubbemizde 

ebedî muhafızlarımız olduğunu sadakat ve sabırla haykırdık. 
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Millete beka dedik, Türkiye’nin var olacağının, Türklüğün 

ebediyete kadar yaşayacağının irade beyanını gerekirse kanımızın 

son damlasına kadar sağlayacağımızı seslendirdik.

Ya millî duruş ya da millî devriliş, yoktur ortası.

Ya şühedaya vefa ya da şühedaya eza, yoktur aması, ancağı.

Ya millete beka ya da milletecefa, kalmamıştır başka çıkış ve 

kurtuluş noktası.

İlkesizler ittifak arıyormuş, durmasınlar toplaşsınlar, 

nefeslerine güvendikleri kadar koşuşturup dursunlar.

Sıkıyı gördüler ya, ait oldukları ihtilaf ve ihanet hukukunda 

yakında buluşup söz keserler.

Şahit olarak da Türkiye ve Türk düşmanlarını tercih ederler.

Biz, cumhur ittifakı diyoruz, Türk milletine düzenlenen küresel 

suikastın karşısında tarafımızı gösteriyoruz.

Cumhur ittifakı diyoruz, FETÖ’ye, PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye 

ve arkalarındaki destekçilere karşı Türk milletinin tarihî gücüyle 

aşılmaz sur çekiyoruz.

12’inci Olağan Büyük Kurultayımız, Türk milletinin geleceği 

Türkçe okuma, geleceği Türkçe yorumlama, ülkü ve ilkeleriyle 

yoğrulma kurultayı olacaktır.

Bu kurultay, zalimleri korkutacak, mazlumlara ümit verecektir.

Önümüzdeki hafta Çanakkale ruhuyla yapılacak Kurultayımıza 

herkesi, milletimin her güzel evladını davet ediyorum.
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Çünkü 12’nci Büyük Kurultayımız Türk milletinin kutlu 
dirilişi, Türkiye’nin muhteşem duruşu olarak tarihe geçecek ve o 
gün geldiğinde tarih boyunca vatan ve bayrak için şehit düşmüş 
kahramanların aziz ruhları inanıyorum ki aramızda olacaktır.

Afrin’de şehit düşen kahramanlar başta olmak üzere, bütün 
şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle, Fatihalarla 
yad ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Allah kerim ve şahittir ki; şehitler ölmez, ezan susmaz, Türk 
vatanı asla bölünmez, bölünemez, bölünemeyecektir.

Bu düşüncelerle 12’nci Olağan Büyük Kurultayımızın 
öncesindeki son grup toplantımızda sözlerime son verirken 
siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve muhterem misafirleri 
saygılarımla selamlıyorum. 

“Millî Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” diyor, Türk 
milletini çelik gibi sağlam, kırılmaz, bükülmez, eğilmez mübarek bir 
beraberliğe çağırıyorum.

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




