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Değerli Basın Mensupları, 
Ülkemiz, bugün, Meclisi ve hükümetiyle tarihî 

bir sınavdan geçmektedir. Sadece bölge güvenliği 
ve istikrarını değil, bütün dünya kamuoyunu da 
yakından ilgilendiren kritik bir karar için top-
lanmaktadır. 

Uzun bir zamandır dünya gündeminde yer 
eden Irak meselesi, AKP iktidarı döneminde yeni 
ve sıcak bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. AKP 
yönetimi ve iktidarı ise, bugüne kadar diğer dış 
politika konularında olduğu gibi, Irak krizinde de 
çelişkilerin ve belirsizliklerin egemen olduğu tu-
tarsız ve ilkesiz bir siyaset takip etmektedir. 

Bir yandan tek hedefi barışçı çözüme ulaşmak 
gibi bir izlenim veren, diğer yandan ise savaşa alt 
yapı sağlayan bir anlayışın temsilcisi olmuştur. 
Çünkü AKP yönetimi ve iktidarı, Irak konusunda 
da kendi kendisiyle çelişkiye düşen, bakanları 
arasında bariz farklılıklar gözlenen bir söylem ve 
politika karmaşasını sürdürmektedir. 

Bu durum, her şeyden önce Türkiye'nin etkin-
liğini ve saygınlığını erozyona uğratmış, 58. Hü-
kümetin barışçı çözümden mi, yoksa savaştan 
mı yana olduğu anlaşılamamıştır. 
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ABD yönetimi ile sürdürülen müzakere ve pa-
zarlıklarda takınılan tavır, ne yazık ki ülkemizin 
uluslar arası imajını da çok olumsuz etkilemiştir. 
Ancak, bu görüşmeler trafiğinde Türkiye'nin stra-
tejik desteğinin parayla alınıp satılabileceğine 
dair yaratılan imajı, Türk milleti ve devleti hiçbir 
şekilde hak etmemektedir. 

Her şeye rağmen, bugün gelinen noktada ba-
rışçı çözüm yolları tamamen tüketilmiş, Irak'a sı-
cak müdahalenin uluslar arası meşruluğu sağ-
lanmış değildir. 

Buna karşın, ülkemizde yabancı silâhlı kuv-
vetlerin bulundurulması ile Türk silâhlı kuvvetleri-
nin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin ola-
rak Meclisten yetki talep eden hükümet tezkeresi 
TBMM'ye gönderilmiştir. 

Bugün Meclis Genel Kurulunda görüşülecek 
olan hükümet tezkeresi hakkında yürütülen tartış-
malar da dikkat çekici ve düşündürücü bir mahiyet 
arz etmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki hususlar 
ve sorular tatminkâr cevaplar beklemektedir. 

1. Hükümet üyelerinin üzerinde mutabakata 
varamadığı ve Meclisin muhtemel iradesinden 
emin olunamadığı bir konuda hangi saiklerle yet-
ki istenmektedir? 

8 

 

2. Hükümet ile Meclis çoğunluğu farklı parti 
lerden mi oluşmaktadır, yoksa Türk milleti oyala 
nıp kandırılmak mı istenmektedir? 

3. AKP yönetimi ve iktidarı, daha önce Irak'a 
askerî müdahaleye destek için aradığı "uluslar a- 
rası meşruiyet" kriterinden ne zaman ve ne için 
vazgeçmiştir? 

4. Pazarlık ve müzakere sürecinin uzaması 
nın temel sebebi, hükümet tezkeresi Meclisten 
geçerken bazı hususların milletten ve Meclisten 
gizlenmek istenmesi midir? 

5. ABD ile varıldığı iddia edilen mutabakatta, 
Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimizin güven 
liği ve muhtemel siyasî şekillenmedeki konumla 
rı hakkında gerçekçi ve tatminkâr bir neticeye 
varılmış mıdır? 

6. Türkiye'nin millî varlığını, güvenliğini ve ge 
leceğini  doğrudan  ilgilendiren  Kuzey  Irak'taki 
"kukla devlet girişimleri" konusunda hangi tedbir 
ler alınmıştır? Yoksa oldu bittiye razı mı olun 
muştur? 

7. Bu çerçevede, Türk kamuoyuna tatmin edi 
ci açıklamalar yapılmamasının ve Kuzey Irak'ta 
ki oluşumların tehditvari açıklamalarının sebebi 
nedir? 
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8. Irak'a askerî müdahaleyi kolaylaştırıp sa 
vaşa yol açabilecek Hükümet politikasına duyu 
lan toplumsal tepkinin sebebi, yine Hükümetin ve 
AKP yönetiminin kendisi değil midir? 

9. AKP yönetimi, uluslar arası meşruluğu tar 
tışmalı olan ve Türk milletinin vicdanında derin 
yaralar açan savaş-barış karışımı ilkesiz tutumu 
ile millî irade ve demokrasi propagandasını nasıl 
bağdaştırmaktadır? 

10. AKP Hükümeti, Irak krizinin geldiği nokta 
ile Kıbrıs'ta dayatılan adaletsiz çözüm önerileri 
takviminin örtüşmesi bir tesadüf müdür? Stratejik 
ortağımız olduğu söylenen ABD, Kıbrıs konusun 
da Türkiye'nin konumunu ve endişelerini paylaş 
makta mıdır? 

Sonuç olarak, Türk milletinin siyasî iradesini 
suiistimal eden, güvenini boşa çıkaran AKP Hü-
kümetinin bir an önce derlenip toparlanması ge-
rekmektedir. 

Bu çerçevede, Hükûmet-Meclis ilişkilerinde, 
yetki tezkeresi ile ilgili olarak trajikomik sahnele-
re daha fazla yeltenilmemelidir. 

Unutulmamalı ki, TBMM'nin büyük bir çoğun-
iuğu ile 58. Hükümet aynı partinin kadrolarından 

10 

oluştuğuna göre, yetki tezkeresiyle ilgili bir gü-
vensizlik ve inançsızlığın ortaya çıkması duru-
munda büyük bir siyasî meşruiyet bunalımından 
söz etmek kaçınılmaz olacaktır. 

Kısacası, AKP yönetiminin sergilediği tavrın, 
tutarlı ve saygın bir siyasî anlayışın sergilemesi 
gereken bir tavır olmadığı açıktır. 

Aslında, AKP yönetimi ve Hükümeti, Meclis 
bünyesinde sun'î bir bunalım yaratarak savaş 
karşısında oluşan hassas kamuoyunun tansiyo-
nunu düşürmek istemekte, yeni bir avutma ma-
nevrası yapmaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, mevcut iktidarın il-
kesiz, tutarsız ve samimiyetsiz siyasetine bir an 
önce son vermesini beklemekte ve kendilerini 
Türk milletine karşı sorumluluklarını ve vaatlerini 
yerine getirmeye çağırmaktadır. 
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Sayın Basın Mensupları, 
Muhterem Arkadaşlarım, 
Sözlerime başlarken hepinizi en iyi dileklerim-

le selâmlıyor, saygılar sunuyorum. 
Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantımız-

dan önce düzenlediğimiz basın toplantımızda, 3 
Kasım seçimlerinden sonra göreve gelen AKP 
Hükümetinin 3 ayının genel bir değerlendirmesi-
ni yapmak, Kıbrıs meselesi ve Irak krizi hakkın-
da görüşlerimizi açıklamak İstiyorum. 

Bu tespit ve değerlendirmelere geçmeden ön-
ce, Irak ve Kıbrıs tartışmalarının yoğunluğundan 
gündemde yer edemeyen üzücü bir gelişmeye 
işaret etmek istiyorum. 

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
Uygur Özerk Bölgesi'nde önemli bir deprem felâ-
keti meydana gelmiştir. Sincan'da yaşanan dep-
remde hayatını kaybeden soydaşlarımıza Al-
lah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, bölge 
halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hü-
kümetin bu konuya gereken önemi vermesini ve 
Çin Hükümeti nezdinde bir an önce girişimlerde 
bulunarak gerekli insanî yardımı yapmasını bek-
liyoruz. 
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Sayın Basın Mensupları, 
Bilindiği gibi, iktidarların yüz günü, geleceğinin 

de aynasıdır. Ancak AKP iktidarının icraat bilan-
çosu, gelecek için ümit vermekten çok uzaktır. 

Seçim dönemindeki ana sloganlarından biri 
"tek başına iş başına" olan AKP yönetimi, tek ba-
şına iktidara gelmiş, ama bir türlü iş başı yapa-
mamıştır. 

Hükümetin kurulduğu günden bu yana 100 
gün, güvenoyu alındığı tarihten bu yana 3 ay 
geçmiş bulunmaktadır. Fakat, Hükümet daha hâ-
lâ iktidara yeni gelmiş bir koalisyon hükümeti psi-
kolojisiyle hareket etmektedir. 

AKP yönetimi ve iktidarının 3 ayına, bariz çe-
lişkiler, tutarsızlıklar ve samimiyetsizlik damgası-
nı vurmuştur. Ayırt edici vasıfları bu olan bir ikti-
darın ülkeye ve millete vereceği bir şey de yok-
tur. Bu gerçek, derlenip toparlanmadıkları taktir-
de önümüzdeki dönemde kendini çok daha acı 
bir şekilde hissettirecektir. 

Başlangıç olarak yaptığımız bu tespit ve uya-
rılar, muhalefet etme duygusuyla söylenmiş söz-
ler değildir. Çünkü bu dönemde hem iç hem de 
dış politika alanında ön plâna çıkan gelişme ve 

tartışmalar, iktidarın daha üçüncü ayında 
alarm zillerinin çalması için yeterli olmuştur. 

Hükümet içinde iş birliği ve uyum zayıf olduğu 
gibi, parti yönetimiyle arasında da kopukluklar 
yaşanmaktadır. 

Şimdi huzurlarınızda bu genel 
değerlendirme ve tespitleri detaylandınp 
deiiilendirmeye ve aziz milletimizin dikkatine 
sunmaya çalışacağım. 

Öncelikle, AKP iktidarının iç politika alanında, 
özellikle de ekonomik konularda sergilediği anla-
yışı ve uygulamaları ele almak istiyorum. 

AKP yönetiminin, Mecliste büyük bir çoğunlu-
ğa ulaşıp iktidara geldikten sonra ekonomi ve 
Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili çok iddialı ve şata-
fatlı sözler söylediği bilinmektedir. 

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, 3 Kasım 
Seçimlerinin hemen ardından yaptığı açıklama-
da, iktidara tam anlamıyla hazır olduklarını, bir 
haftada, on beş günde yapılacakların ve bunların 
hangi kurumlar tarafından yerine getirileceğinin 
bile tespit edildiğini söylemiştir. 

Kasım ayı içinde piyasalarda ve makro eko-
nomik göstergelerde dikkati çeken iyileşmenin 
de verdiği cesaretle "Acil Eylem Plânı" açıklan- 
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mış; % 6.5'lik faiz dışı büîçe fazlası hedefinin dü-
şürülerek yatırım ve üretimin teşvik edileceği 
abartılarak ifade edilmiştir. 

Bu çerçevede, 57. Hükümet döneminde uy-
gulanan ekonomi programını, IMF ile müzakere 
ederek iyileştireceklerini ilân etmişlerdir. 

Ancak, AKP yönetimi ve iktidarının, 16 Kasım 
2002 tarihinde açıkladığı "Acil Eylem Plânında 
ortaya konan bir aylık ve üç aylık hedeflerin 
önemli bir kısmı sonuçta ortada kalmıştır. 

Acil Eylem Plânlarının bir aylık uygulama dö-
neminde dikkati çeken gelişme malî milâdı kaldı-
ran yasa Meclise sevk edilebilmiştir. Bu sürenin 
önemli bir bölümü, bakanların birbirleriyle çelişen 
demeç yarışı ve bunları düzeltme çabalarıyla 
geçmiştir. 

Özellikle, Kamu İhale Yasası, bedelli askerlik 
ve zorunlu tasarrufların ödenmesiyle ilgili ileri ve 
geri adımlar, Hükümetin acemilik ve tutarsızlık 
sicilinin kabarmasına yol açmıştır. 

Kısacası, AKP Hükümetinin giderek "iki şefli, 
çok sesli akordu bozuk bir orkestra"ya dönüştü-
ğü süreç, derinleşerek devam etmektedir. 

Bakanları arasında yaşanan çelişkilere, za-
man zaman başbakanın ve genel başkanlarının 
da eşlik ettiği görülmektedir. Sayın Başbakan, 
"IMF ile faiz dış fazla hedefini tartışırız" görüşünü, 
iki ay sonra "% 6.5'lik oran resmî hedefimizdir" ile 
değiştirmek zorunda kalmıştır. 

Acil Eylem Plânı'nın üç aylık sonuçlarına bak-
tığımızda da, hedeflerin çok gerisinde kaldıkları 
görülmektedir. Bu dönem içinde, açıkça vadedil-
mesine rağmen birçok söz yerine getirilmemiş, 
gerekli kurumsal düzenlemeler yapılamamıştır. 
En hayatî konulardan biri olan yoksul ailelerin 
tespit edilerek etkin yardım programının başlatıl-
masını sağlayamamışlardır. Buna karşılık petrol 
ürünlerine üç ay içinde dokuz kez zam yapmayı 
başarmışlardır. 

363 milletvekilinin desteğiyle tek başına ikti-
dara gelen AKP Hükümeti tam bir aydır ülke büt-
çesini Meclise sevk edememiştir. 

Gerçekten de 29 Ocak 2003 tarihinde topla-
nan Yüksek Plânlama Kurulunda bütçe büyük-
lükleri bağlanmış olmasına rağmen, Şubat ayı 
boyunca bütçe Hükümetten Meclise bir türlü ula-
şamamıştır. 
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AKP yöneticileri, çok değil 5 ay önce, 15 ay 
önce meydanlarda üzerine basa basa vurgula-
dıkları "ekonominin dümenini IMF'ye teslim etti-
ler" sözlerini unutmuşa benzemektedir. Biz onla-
ra "teslim oldular" demeden sadece bazı sorular 
soruyor ve cevabını bekliyoruz. 

İktidarları zamanında IMF ile ilişkiler hangi 
düzeydedir? 

Tek parti hükümetinin bütçesini bir aydır Mec-
lise indirtmeyen güç ya da sebep nedir? 

IMF'nin bütçe büyüklüklerine ve yatırım prog-
ramına müdahalesi doğru mudur? 

AKP Hükûmeti'nin öngördüğü 148.2 katrilyon-
luk bütçe büyüklüğüne IMF mi karşı çıkmakta-
dır? 

Yaklaşık bîr aydır IMF uzmanları ile neyin pa-
zarlığı yapılmaktadır? 

IMF görüşmeleri ile Irak krizi arasındaki bağ-
lantının düzeyi nedir? 

İktidar partisi yöneticileri, dün halkın gözünü 
boyamak için söyledikleri sözlerden bugün rahat-
sız mıdırlar? 

Kısacası, bugünkü iktidarın IMF karşısında 
teslimiyet derecesi nedir? 

Bu sorular, diğerleri gibi samimî ve doyurucu 
cevaplar beklemektedir. 

Ancak, AKP yönetimi ve Hükümeti, yaşanan 
düşündürücü gelişmelerden ve düştükleri çelişki-
lerden ders çıkarmaya pek niyetli görünmemek-
tedir. 

Ne düşünürse düşünsünler, biz Milliyetçi Ha-
reket Partisi olarak sorumlu ve duyarlı muhalefet 
anlayışımızın gereğini yapmaya devam edece-
ğiz. Bunun için de AKP yönetimini uyarmak isti-
yoruz. 

Artık gaf ve lâfla ekonomi gemisinin yürüme-
diğinin anlaşılması gerekmektedir. 

"Tek başına iş başına" gelen AKP Hükümeti, 
mazeret üretmekten vazgeçerek ekonomik po-
tansiyelleri sür'atle harekete geçirmeli, ekonomik 
dinamizmin önünü açmalıdır. 

Çünkü, ülkemizin temel sosyoekonomik soru-
nu olan işsizliği önlemek için, artık acil eylem 
plânlarına değil, acil uygulamalara ihtiyaç bulun-
maktadır. 

Sayın Basın Mensupları, 
Acil Eylem Plânları ekonomi alanında fiyas-

koyla neticelenen Hükümet, acil kadrolaşma ko-
nusunda ise boş durmamaktadır. 
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AKP Hükümetinin çelişkiler ve tutarsızlıklar-
dan sonra, en çok başarılı gözüktüğü alanın 
bürokrat kıyımı olduğuna şüphe yoktur. 

AKP iktidarı, devlet yönetiminde fütursuzca 
kadrolaşmaya devam etmektedir. Bu konuda 
Hükümetin kuruluşunda verdikleri, sadece üst 
düzey görevlerde uyumlu çalışabilecekleri kad-
rolar oluşturma sözlerini tutmamışlardır. 

Kadrolaşma furyası son günlerde orta ve alt 
düzeydeki görevlere de sıçramış 
bulunmaktadır. 

Hükümetin bürokrat kıyımı il 
müdürlüklerine, daire başkanlıklarına kadar 
yayılmış durumdadır. AKP iktidarının problemi, 
sadece dürüst ve vatansever kadrolarladır. 

Bugüne kadar 300'e yakın bürokrat 
görevden alınmış, çok sayıda bürokratın 
görevden alınma yazısı da hazırlanmıştır. 

Hükümetin kadrolaşma telâşı ve hırsı dikkat 
çekici bir seviyeye ulaşırken, bir önemli nokta 
daha ön plâna çıkmıştır. Görevden alınan 
bürokratların yaklaşık % 70'inin daha önce 
Milliyetçi Hareket Partisinin uhdesinde bulunan 
bakanlıklarda görev almış olması tesadüf 
değildir. 

Anlaşılan AKP yönetimi ve iktidarının, millî 
dava alerjilerinden sonra, "MHP fobisi"de ileri dü-
zeylere varmıştır. 

Ancak unutulmamalı ki, "millî davayı yük" 
"MHP'yi düşman" gözüyle değerlendirenlerin if-
lah olması da mümkün değildir. 

Kamu yönetimi anlayışına intikamcı duygula-
rın hâkim olduğu AKP iktidarının, demokrasi söy-
lemi ile uygulaması arasında da ilginç farklılıklar 
yaşanmakta, siyasî zaaflar ortaya çıkmaktadır. 

Partilerinin kuruluş aşamasında ve kampanya 
döneminde demokrasi ve demokratikleşme ha-
variliğine soyunan AKP yönetimi, kısa süre içinde 
geri adımlar atmaya başlamıştır. 

Parti politikalarına eleştiri yöneltenleri "hazım-
sızlık ve şizofren" olmakla suçlayan AKP yöneti-
mi, ilk fırsatta parti yapısında antidemokratik dü-
zenlemeler yapmış, ilk kritik oylamada Meclis'i 
kamuoyuna kapatmıştır. 

Demokratikleşme alanında dikkat çeken iki 
adımdan biri, azınlık vakıflarının imtiyazlarını ge-
nişletmek; diğeri ise, parti ve seçim mevzuatında 
yapılan değişiklik ile kendi siyasî konumlarını ra-
hatlatmak olmuştur. 
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Demokratikleşmeye dönük yasal düzenleme-
lerde nalıncı keseri gibi çalışan AKP iktidarı, 
azınlık vakıfları konusunda yaptıkları değişiklikte 
de Türkiye'nin ileride başını ağrıtacak, millî varlı-
ğımızı tehlikeye sokacak düzenlemeleri düşün-
cesizce hayata geçirmiştir. 

Azınlık tanımı ve imtiyazlarını genişleten yasa 
değişikliğinden sonra çıkarılan yönetmelikten ya-
rarlanacak gayrimüslim vakıf sayısı 160'a çık-
mış, gayrimenkul satın alma kolaylığı getirilmiş-
tir. 

Bu uygulamanın misyoner faaliyetleri 
yürüten dış merkezli kilise organizasyonlarının 
çalışma alanlarını genişletmenin dışında bir 
netice vermeyeceği iyi bilinmelidir. 

Partimizin geçmişteki bütün uyarılarına rağ-
men yapılan bu değişikliklerin yakın gelecekte 
Türkiye'mizin başını ağrıtacağı kesindir. Anaya-
sa Mahkemesi'nin partimizin yaptığı iptal başvu-
rusunu reddetmesi de ayrı bir talihsiz gelişme 
olmuştur. 

Ancak, Milliyetçi Hareket bu mesele üzerinde 
duyarlılığını korumaya ve uyarılarını 
sürdürmeye kararlıdır. 

Avrupa Birliğine yaranma ve şirin gözükme 
anlayışıyla yapılan ve millî varlığımızı tehdit po-
tansiyeli yüksek olan bu tür düzenlemeler, parti-
mizin iktidarında mutlaka gözden geçirilecektir. 

Değerli Basın Mensupları, 
Kıymetli Dava Arkadaşlarım, 
Konuşmamın ikinci bölümünde, dış politika 

konusunda yaşanan ve dünya gündeminde de 
yer eden önemli tartışma ve sorunları değerlen-
dirmek istiyorum. 

Türkiye, bugün, sadece Kıbrıs meselesinde 
değil, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de stratejik bir 
yol ayrımındadır. 

Hatırlanacağı üzere, Milliyetçi Hareket, hükü-
met ortağı olduğu dönemlerden itibaren hem si-
yasî partileri, hem de kamuoyunu sürekli uyaran, 
millî ve onurlu bir duruşu hâkim kılmaya çalışan 
sürekli bir çabanın içinde olmuştur. 

Ancak, toplum üzerinde yaratılan büyülü at-
mosfer ile lobici unsurların etkinliği, partimizin 
duyarlı yaklaşımlarının, dolayısıyla AB yönetimi-
nin gerçek yüzünün anlaşılmasını engellemiştir. 
Özellikle son bir yıldır yaşanan gelişmeler Milli-
yetçi Hareketi haklı çıkarmasına rağmen, ülke- 
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mizdeki "Avrupa Birliği büyüsü" bozulamamış, 
Türkiye'nin politikasına sağlıklı ve gerçekçi bir 
perspektif hâkim olamamıştır. 

Partimizin son dönemde üzerinde ısrarla dur-
duğu ve kamuoyunu uyardığı temel gerçekler 
şunlar olmuştur: 

1. Türkiye'nin AB süreci, 40 yılı aşkın bir geç 
mişe ve çok boyutlu bir yoğunluğa sahip olan 
ekonomik, siyasî ve kurumsal ilişkiler ağının so 
nucunda giderek bir "devlet politikasına dönüş 
müş; ama bu politika her aşamada gözden geçi 
rilerek yeniden değerlendirilemediği için, gerçek 
te tek yanlı bir bağımlılık ilişkisinin ötesine geçe 
memiştir. 

2. AB yönetimi, Türkiye karşısında hiçbir za 
man açık ve dürüst bir politika ortaya koyama 
mış, ülkemizin üyeliği konusunda samimî irade 
ye sahip olduğunu kanıtlayamamıştır. 

3. AB yönetimi, Türkiye'nin millî hassasiyetle 
rini göz önünde bulundurmadığı gibi, ekonomik 
yükümlülüklerini de yerine getirmemiştir. Ülkemi 
zi, geçmişte Yunan vetosunun, daha sonra da 
"insan  hakları  kalkanının  arkasına  sığınarak 
oyalamayı tercih etmiştir. Aynı AB yönetimi, Tür 
kiye karşısında abartılı bir şekilde ve kurnazca 

kullandığı "insan hakları söylemi"ni iç uygulama-
larında ve üye ülkelerde aynı şekilde göz önünde 
bulundurmamıştır. 

4. Partimizin sürekli uyarılarına rağmen, azın 
lık vakıflarına imtiyazlar sağlanması, terör suçla 
rından idam cezasının kaldırılması, anadilde eği 
tim  ve yayın  yapılması  gibi  kritik konuların 
AB'den müzakere tarihi alabilmesinin ön şartı 
hâline getirilmiştir. Partimiz, bu hususların ön 
şart olarak değerlendirilemeyeceğini,  bunların 
yerine getirilmesi durumunda bile AB yönetiminin 
Türkiye ile üyelik müzakerelerini başlatmayaca 
ğını ısrarla vurgulamıştır. 2002 yılı Ağustos ayı 
başında oluşturulan partiler ittifakı büyük adımı 
atmış ve AKP Hükümeti bunlara yenilerini ekle 
miş olmasına rağmen sonuç değişmemiştir. 

5. Milliyetçi Hareket, Kıbrıs konusunda da ay 
nı hassasiyetleri sergilemiştir. Bu çerçevede, AB 
yönetiminin Kıbrıs yaklaşımının Rum-Yunan itti 
fakının temel hedefleriyle paralel olduğunu, bu 
nun da adil ve kalıcı bir çözüme hizmet etmedi 
ğini defalarca ifade etmiştir. Yine, uyum yasala 
rından sonra Kıbrıs'ın önümüze ön şart olarak 
dayatılacağının altını çizmiştir 
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Tarih Milliyetçi Hareketi haklı çıkarmış, ancak 
MHP karşıtları emellerinden ve yalanlarından 
vazgeçmemiştir. 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde meydana 
gelen tıkanma ve sorunlar, teslimiyetçi lobiler ve 
siyasetçiler tarafından partimize fatura edilmiş, 
bu koroya zaman zaman AB yetkilileri de iştirak 
etmiştir. 

Sonuçta, tarih önünde mahkûm olanlar ve ya-
nılanlar, MHP'ye saldıranlar ve milletimizi "sana! 
cennet" propagandasıyla avutmaya çalışanlar ol-
muştur. 

Ülkemizde hem medya hem de siyaset ala-
nında "sorumluluk ahlâkı" gelişip yerleşmediği 
için, bugün gelinen noktanın sağlıklı bir muhase-
besi yapılmamıştır. 

Bizler, lobici ve teslimiyetçi çevrelerin parti-
mizden özür dilemesini tabi ki beklemiyoruz. Za-
ten onların böyle bir erdem sahibi olmadıklarını 
biliyoruz. 

Ancak, yaşanan bu süreçte, Türkiye'nin millî 
reflekslerinin dumura uğratılması, sonu belirsiz 
bir maceraya sürükleniyor olması, AB yönetimi-
nin samimiyetsiz ve art niyetli yaklaşımlarının 

gözlerden uzak tutulması, bizleri derinden üz-
mekte, millî varlığımız ve geleceğimiz adına en-
dişelendirmektedir. 

2002 yılı ortalarından itibaren Avrupa Birliği 
ve Kıbrıs konusunda yaşanan gelişme ve söy-
lemler ortada dururken, bazı çevrelerin Avrupa 
Birliği şakşakçılığında ısrar etmesi çok düşündü-
rücüdür. 

Ülkemizde lobici ve teslimiyetçi zihniyet öz e-
leştiri yapamadığı gibi, tek yanlı yönlendirme fa-
aliyetlerine de devam etmektedir. Ama sonuçta, 
suçlanan ve horlanan Türkiye ve Türk milleti ol-
maktadır. 

İnanıyorum ki, milletine, devletine ve tarihine 
bu kadar haksızlık yapılan bir başka ülke daha 
bulmak imkânsızdır. 

Bu teslimiyetçi koroya, farklı sebeplerle olsa 
da 3 Kasım Seçimlerinden sonra AKP yönetimi 
ve Hükümeti büyük bir iştahla katılmıştır. 

Fakat, 12-13 Aralık 2002 tarihinde toplanan 
Kopenhag Zirvesi'nde müzakere tarihi alıp "zafer" 
kazanmış komutan olarak dönmenin hesaplarını 
yapan AKP yönetimi de AB duvarına çarpmıştır. 
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Zirve öncesinde Avrupa başkentlerinde sürekli 
dolaşarak her türlü sözü veren ve AB yönetimine 
şirin gözükmek için özel çaba sarfeden AKP 
iktidarı, sonuçta kuru bir aferin, bol nasihat ve İki 
yıl sonrasına şartlı randevu alarak geri 
dönmüştür. 

Türkiye'deki lobici çevrelerin ve AKP yöneti-
minin büyük umutlar besledikleri Kopenhag Zir-
vesi, Türkiye açısından bir fiyaskodur. Zirveye 
somut müzakere tarihi almak İçin giden Türki-
ye'ye, sadece ve sadece "tarih için şartlı tarih" 
verilmiştir. 

AKP yönetimi ve Hükümeti ise, Rum-Yunan 
ittifakının zaferiyle sonuçlanan Kopenhag Zirve-
si'ni Türk milletine başarı olarak takdim etmekten 
hiç utanmamış ve sıkılmamıştır. Bu da AKP ikti-
darının avunmayı ve avutmayı alışkanlık hâline 
getirdiğini göstermektedir. 

Zirve'nin hemen öncesinde, "Onurumuzla oy-
natmayız", "2003 yılının dışında bir tarihe razı ol-
mayız", "Bunu halkımıza anlatamayız", "Avru-
pa'nın kenar mahallesi olamayız", "Avrupa iki 
yüzlü davranmaktan vazgeçmelidir" şeklindeki 
sözler AKP yönetimine ve iktidarına aittir. Zir-
ve'den hemen sonra dile getirilen "Elhamdülillah 
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iyi netice aldık", "Başarılı olduk", "AB yönetimini 
etkilemek için taktik icabı sert yaptık" sözleri de 
yine aynı AKP yönetimi ve iktidarına aittir. 

Bunların hangisi doğrudur? AKP yönetimi ve 
iktidarı hangi tepkisinde samimîdir? Türk milleti 
hangi söze itibar etmeli, hangi AKP'ye güvenme-
lidir? 

Böyle bir dış politika anlayışı, böyle bir devlet 
ciddiyeti olur mu? Bu şekilde millî itibar korunabilir 
mi? 

Şimdi aynı tutarsız, ilkesiz ve çarpık mantık 
Kıbrıs'ta sergilenmektedir. 

Artık bayatlayan "AB cenneti yemeği" ısıtılıp 
ısıtılıp Türk insanının önüne koyulmakta, insanlar 
yönlendirilmeye ve yanıltılmaya çalışılmaktadır. 
Kısacası, Türkiye'de sahnelenen oyun, ufak tefek 
rötuşlarla Kıbrıs'ta sahnelenmektedir. 

AKP yönetimi ve iktidarı, üç aydır sürekli olarak 
"çözümsüzlük çözüm değildir" sloganını terennüm 
edip durmaktadır. Aynı şekilde, Kıbrıs davamızı, 
aynı Rum-Yunan tarafı ve AB yönetimi gibi 
statükoculukla suçlamakta, millî yük olarak takdim 
etmektedir. 
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Ancak, millî dava alerjileri ve uluslar arası afe-
rin arayışları, AKP yönetimi ve iktidarına Kıbrıs'ta 
yanlış yaptırtmaktadır. Çünkü, bunlar çözümsüz-
lükten ve statükodan Kıbrıs'ta soykırıma dur di-
yen ve Kıbrıs Türklüğünü güvence altına alan 
millî politikayı anlamamaktadırlar. 

Bu anlayışın sahipleri, aslında, millî çıkar ve 
hassasiyetlerimizi savunan yaklaşımlara Avrupa 
Birliği yönetiminin öngördüğü statükoyu savuna-
rak karşı çıkmaktadırlar. 

AKP Genel başkanı bu bakış açısında yalnız 
değildir. Kıbrıs Rum yönetimi ve medyası da, Ku-
zey Kıbrıs Türk yönetimini aynı şekilde suçla-
makta, Rauf Denktaş'ı engel olarak görmektedir. 

Unutulmamalı ki, Kıbrıs meselesi uluslar arası 
çevrelerden ve lobici unsurlardan aferin almakla 
çözülmüş olmayacaktır. Kıbrıs, AB sürecinde 
peşkeş çekilebilecek, pazarlık aracı olarak 
görülecek bir konu da değildir. 

Dün Türkiye'de, bugün Kıbrıs'ta halkın iradesi 
ile millî davayı karşı karşıya getirme çabalarına 
çanak tutmak, çok tehlikeli bir oyundur. 

Üç buçuk ay önce ilk açıklandığında bir an 
evvel müzakere edilip imzalanması gereken bel- 

ge olarak takdim edilen Kofii Annan Plânı, iki kez 
değiştirilmiştir. 

Eğer lobici unsurlara ve uluslar arası dayat-
malara direnilmeseydi, bugüne kadar plânın iki 
kez imzalanmış olması gerekiyordu. 

Annan Plânı'nın, esas amacı, Kıbrıs Rum yö-
netimini adanın bütününü temsilen ve itiraz ol-
madan AB üyesi yapmaktır. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'ta sergilediği 
yeni tutum, aynı dayatmacı anlayışı, sivil toplum 
ve medya silâhının kullanılışını ifade etmektedir. 

Plânla ilgili olarak, Kıbrıs Türklüğünün güven-
liği, millî varlığı ve geleceği sağlam güvencelere 
bağlanmadan, Türkiye'nin garantörlük hakkı net-
liğe kavuşturulmadan atılacak bir adım, "millî in-
tihara" teşebbüsle eş değer olacaktır. 

Plânda yapılan üçüncü değişikliklerle birlikte 
bazı göstermelik adımlar atıldığı, ancak yeterli 
güvencelere ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Göç-
men konusu da ileride problem yaratacak boyu-
tunu korumaktadır. 

Ayrıca, Kıbrıs Türk halkı bünyesinde yaratılan 
ikilik ve çatışma ortamı ile plânın bir an önce re- 
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feranduma sunulması arasındaki ilişki gözlerden 
uzak tutulamaz. 

AKP iktidarının, bir an önce devreye girerek 
adada yaratılan yeni kıskaca müdahil olması 
şarttır. 

Irak'ta savaşa destek verirken Türkiye'nin 
yüksek menfaatlerini ve jeopolitik konumunu ge-
rekçe gösteren AKP iktidarı, aynı hassasiyetleri 
Kıbrıs konusunda niçin ortaya koymamaktadır? 
Yoksa Kıbrıs'la ilgili olarak da daha önceden ve-
rilmiş sözleri mi bulunmaktadır? 

Bilinmelidir ki, teslimiyetçi bakış açıları değiş-
mediği, kalıcı ve adil bir çözüm yolunu savunma-
dıkları sürece, tarih ve millet önünde hesap ver-
meleri kaçınılmaz olacaktır. 

Sayın Basın Mensupları, 
Kıbrıs meselesinin bugün getirildiği aşamada 

dikkat çeken bir gelişme de Amerikan yönetimi-
nin ilginç tutumudur. 

ABD Dışişleri Bakanının Kıbrıs konusunda 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 
çabalarını desteklediklerini açıklaması, bir ger-
çeğin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. 

Türkiye, onurlu ve haklı Kıbrıs davasında yal-
nız olduğunu bir kez daha görmüştür. 

Amerikan yönetiminin bu tutumu iki açıdan 
önem taşımaktadır. 

Birinci olarak, ABD stratejik ortağı Türkiye'yi 
Kıbrıs'ta yalnız bırakmış, Türkiye'nin haklı endi-
şelerini paylaştığını ifade etmekten bile imtina et-
miştir. Bu da stratejik ortaklık kavramının içinin 
mutlaka doldurulması gerektiğini ortaya koymuş-
tur. 

İkinci olarak, ABD yönetimi Irak'ta Birleşmiş 
Milletler yönetimini ciddîye almazken, Kıbrıs'ta 
dikkate ve ciddîye alması oldukça düşündürücü 
bir manzara oluşturmuştur. ABD yönetiminin Kıb-
rıs ve Irak'ta ayrı ayrı uluslar arası meşruluk an-
layışı sergilemesi, kendi kendisiyle çeliştiğini 
göstermiştir. 

Şimdi AKP iktidarına düşen görev, son geliş-
meleri çok iyi değerlendirmek, millî ve onurlu bir 
dış politikayı süratle hayata geçirmektir. Bu çer-
çevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vakit 
geçirmeden ekonomik ve siyasî destek paketinin 
açıklanması ve Sayın Rauf Denktaş'a her sevi-
yede yardımcı olunması zorunludur. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak, iktidardan bunu 
bekliyor ve talep ediyoruz. İstiklâlSavaşımızı 
yönetme şerefine sahip olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin de ataleti üzerinden atıp millî davamıza 
açık destek vermesi şarttır. 

Bugünkü Meclis çoğunluğunun, "millî onura" 
ve "millî davaya" en azından dün eleştirdikleri 
Meclis kadar sahip çıkması, tarih ve millet önün-
deki sorumluluklarının gereğidir. 

Unutulmamalı ki, yarın çok geç olacak, gele-
cek nesiller sizleri hayırla anmayacaktır. 

Sayın Basın Mensupları, 
Muhterem Dava Arkadaşlarım, 
Huzurlarınızda son olarak İrak krizine temas 

ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
Irak krizi karşısında İzlenen tutum ve yapılan 

açıklamalara bakıldığında bir "AKP klâsiği" ile 
daha karşı karşıya olunduğu hemen anlaşılmak-
tadır. 

"Barış havarisi" AKP yönetimi, kısa süre içinde 
denklemlerin dışında kalmak istemeyen, kapalı 
kapılar arkasında ise milletvekillerine ülkesinin 
tehdit altında olduğunu söyleyerek savaşa destek 
arayan bir çizgiye kaymıştır. 

Hatırlanacağı üzere, Türkiye, 23 Ocak tarihinde 
Bölge ülkelerinin katıldığı bir barış konferansına ev 
sahipliği yapmıştır. AKP Genel Başkanı da 24 
Ocak tarihinde ihtişamlı Davos toplantılarının 
birinde, Güvenlik Konseyi karanın önem ar-z ettiğini 
aksi hâlde savaşa destek vermelerini halka 
anlatamayacaklarını söylemiştir. 

Aynı şahsiyet, 4 Şubat tarihli Meclis Grup ko-
nuşmasında "denklem dışında kalırsak müdahale 
sonrasında yönlendirici konumda olmayız" derken 
savaş yandaşı; 12 Şubat tarihindeki bir ko-
nuşmasında "BM'nin kararı olmadan tezkere ol-
maz" derken de "barış yandaşı" bir portre çizmeye 
çalışmıştır. 

Başbakan ile parti genel başkanını, Hükümet 
üyelerinin çelişkili açıklamaları tamamlamış, Türk 
milletinin savaş ve barış söylemlerinden kafası 
dönmeye başlamıştır. 

Özellikle, Şubat ayı içinde Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinde Irak'la ilgili rapor görüşü-
lürken ve barışçı çözüme bir şans daha verilmeye 
çalışılırken kamuoyu önünde "dolar pazarlığı" 
yapmak, ahlâkî ve insanî olmadığı gibi, devlet 
ciddiyetiyle de bağdaşmamıştır. 
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Sonuçta ortaya, yine belirsizlikler, tutarsızlıklar 
ve çelişkiler çıkmıştır. Türkiye'nin savaşa katılıp 
katılmayacağı net olarak anlaşılamamış, ABD'ye 
destek vermek için aranması gereken uluslar 
arası meşruiyet kriteri meçhul hâle gelmiş, 
Hükümet üyelerinin bir kısmının tezkereyi 
imzalayıp daha sonra muhalefet etmelerinin ahlâkî 
izahı yapılamamıştır. 

Yine, müttefikimiz olan ABD yöneticilerinin 
Türk Hükümetinin bakanlarına ve TBMM'ye yö-
nelik rencide edici sözlerine ses çıkarılmamıştır. 

Bütün bunları görmemezlikîen gelmek ya da 
doğal karşılamak değil, gerekeni yaparak Türki-
ye'nin ve Meclisin saygınlığını korumak gerekir. 

Ülkemizde son bir iki gündür de basına kapalı 
Meclis Grup toplantılarının milletvekillerini "ikna 
odalarfna dönüştürüldüğü anlaşılmaz bir süreç 
yaşanmaktadır. 

Ortaya çıkan manzara, Meclis iradesinin "ha-
vuç ve sopa yöntemiyle" barıştan savaşa döndü-
rülmeye çalışılması değil midir? Millî irade ve de-
mokrasi kavramlarının, Irak krizinde farklı, Kıbrıs 
meselesinde farklı şekillerde yorumlanıp çarpıtıl-
masının hiçbir izahı yoktur. 

AKP iktidarının borç yükümüzü gerekçe gös-
tererek milletvekillerini savaşa desteğe razı et-meye 
çalışması, çok çirkin bir gelişmedir. Aslında AKP 
iktidarının yetki tezkeresi konusunda ortaya 
koyduğu bu anlayışla "özrü kabahatinden büyük"tür. 

Irak kriziyle ilgili olarak barışçı çözüm yolları 
tamamen tüketilmediğine ve bu çerçevede askerî 
müdahalenin uluslar arası meşruluğu oluşmadığına 
göre, Hükümetin ve Meclisin iradesini buna göre 
ortaya koyması zorunludur. 

Bugün, her şeye rağmen Meclis Genel Kurulunda 
Hükümetin yetki tezkeresi görüşülecektir. Ancak, 
askerî, siyasî ve ekonomik konularda ABD ile 
varıldığı iddia edilen mutabakatların milletimiz 
tarafından bilinmemesi çok büyük bir talihsizliktir. 

Meclis, böylesine önemli ve hayatî bir konuda 
kapılarını millete kapatmamalı, stratejik mesele-
lerde sağlam güvencelere ulaşıldığına mutlaka 
emin olmalıdır. 

Bu bağlamda, Kuzey Irak'ta gözlenen "kukla 
devlet girişimleri"ne karşı hassasiyetini en yüksek 
düzeyde tutmalıdır. Yine, Irak'ta yaşayan 
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Türkmen kardeşlerimizin hakları ve güvenliği ko-
nusunda gerekli titizliği göstermelidir. 

Aksi takdirde, tarihî bir vebal altında kalacak-
larına şüphe yoktur. 

Sonuç olarak, AKP yönetimi ve Hükümeti, çe-
lişkilerle ve şovlarla dış politikanın yürütülemeye-
ceğini, inşallah görmüş ve anlamıştır. 

Çünkü, yurt dışı gezileriyle ve herkese gülü-
cük dağıtmakla Türkiye'nin saygınlığının ve et-
kinliğinin artmadığını bilâkis azaldığını, artık an-
lamış olmaları gerekir. 

AKP yönetimi, tutarsız, samimiyetsiz ve sevi-
yesiz siyaset anlayışına bir an önce son verme-
lidir. 

TBMM de tarihine ve konumuna yakışır bir 
şekilde onuruna ve millî davasına sahip çıkmalıdır. 

Türkiye, bu kadar aciz ve komik duruma dü-
şürülmeyi hiçbir şekilde hak etmemiştir. 

Sonuç olarak vurgulamak isterim ki, iş başında 
tek başına geçen üç ay Türkiye için kayıptır. 
Seçimlerden sonra oluşan atmosfer ve halkın 
desteği doğru dürüst kullanılmamış, siyasî kredi 
çarçur edilmiştir. 

AKP iktidarı, üç aydır "ekonomide göz boya 
kurtul", "Irak'ta savaş kurtul", "Kıbrıs'ta ver kurtul" 
siyasetiyle oyalanmaktadır. 

Bu anlayışla ne ülke yönetilebilir, ne de başarılı 
olunabilir. 

AKP yönetimi ve Hükümeti, kendine bir an 
önce çeki düzen vermelidir. Aksi takdirde çekip 
gitmeleri kaçınılmaz hâle gelecektir. 

Sözlerime burada son veriyor, yüksek heyetinizi 
saygıyla selâmlıyorum. 
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Sayın Basın Mensupları, 
Büyük vaatler ve iddialarla kurulan AKP Hü-

kümeti, iktidarların en enerjik dönemini ifade 
eden ilk yüz gününü iyi kullanamamış, toplumun 
açtığı krediyi çarçur etmiştir. AKP iktidarı, hayal 
kırıklığına yol açan yüz günün ardından kendini 
hançerlemeyi de başarmıştır. 

Bilindiği gibi, TBMM'nden yurt dışına asker 
göndermek ve yabancı ülke askerlerini ülkemizde 
bulundurmak için yetki isteyen "Başbakanlık 
Tezkeresi" Genel Kurulda kabul edilmemiştir. 

Böylelikle, AKP iktidarı Türk demokrasi tari-
hinde bir ilke imza atmıştır. Mecliste 363 millet-
vekiliyle büyük bir çoğunluğa sahip olan AKP Hü-
kümeti ilk kritik sınavında tarihî bir başarısızlığa 
uğramıştır. 

TBMM, üç ay önce güvenoyu verdiği Hükü-
mete güvensizlik beyanında bulunmuş, Hükümetin 
gerekçelerine inanmadığını göstermiştir. 

Bu durum, birçok açıdan önemlidir, dolayısıyla 
hiçbir şekilde küçümsenecek ya da geçiştirilecek 
bir konu değildir. Meclisin Hükümetine karşı kritik 
bir konuda sergilediği inançsızlık ve güvensizlikten 
AKP iktidarı ve yönetiminin çıkarması gereken 
önemli dersler bulunmaktadır. 
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Bugün gelinen noktada dile getirilen, "Tezke-
renin Meclis'ten geçmesi için önce Siirt seçimle-
rinin geçmesi gerekir" iddiasının doğruluğunu ise 
zaman gösterecektir. Ancak, AKP yönetimi ve ik-
tidarının, böyle bir plânın, bir taraftan Türkiye'nin 
ve Meclisin saygınlığına büyük bir darbe indire-
ceğini, diğer taraftan seçmen açısından büyük 
bir saygısızlığı ifade edeceğini kavramaktan 
uzak olabileceğine ihtimal vermek istemiyoruz. 

Gerçek durum ne olursa olsun, 1 Martta ortaya 
çıkan tablo, AKP yönetimi açısından bir "siyasî 
trajedi"dir. 

Son bir haftadır "yılan hikâyesi"ne dönen yetki 
tezkeresi konusunun, böyle bir netice vereceğinin 
önceden görülüp önlem alınmamış olması da 
ciddî bir "yönetim zaafı" olarak dikkati çek-
mektedir. 

Sonuçta, AKP yönetimi ve iktidarı, "kendi ku-
yusunu kendisi kazan" bir anlayışın ve uygula-
manın mimarı olmuştur. Çünkü Hükümet, yetki 
tezkeresini Meclise taşıdığı süreçte altı büyük 
yanlış yapmıştır. 

Birinci yanlış; Türkiye'de yabancı asker bu-
lundurma ile Türk askerinin yurt dışına gönderil- 
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mesiyle ilgili yetkilerin aynı tezkere içinde yer al-
masıdır. 

İkincisi; Meclisten istenen yetkinin, uluslara-
rası meşruiyet konusu açıklığa kavuşmadan talep 
edilmesidir. 

Üçüncüsü; AKP yönetiminin kamuoyuna ba-
rışçı çözümden yana olduğuna dair verdiği güçlü 
izlenimden sonra "savaşa destek" istemiş olma-
sıdır. 

Dördüncü yanlış; Türkiye'ye kabul edilecek 
yabancı askerlerin mevcudiyeti ve emelleri konu-
sunda Türk kamuoyunda oluşan haklı tereddüt-
lerin ortadan kaldırılamamasıdır. 

Beşincisi; AKP Hükümetinin ve yönetiminin, 
yetki tezkeresi meselesini kendi içinde halletme-
den Meclise taşıması ve böylece Meclisi yeterince 
ciddîye almadığını göstermiş olmasıdır. 

Son yanlış; AKP iktidarı ve yönetiminin, Kıbrıs 
davamızı "millî yük" olarak gören yaklaşımından 
sonra, Irak'a ABD askerî müdahalesi için "millî 
menfaat" ve "devlet sorumluluğu" gibi kavramların 
arkasına sığınarak büyük bir çelişkiye 
düşmesidir. 
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Bütün bunlar, ciddiyet, basiret ve sorumlulukla 
hareket edilmesi gereken önemli bir konuda, AKP 
yönetiminin tam tersi bir anlayış sergilediğini 
ortaya koymaktadır. AKP yönetiminin Meclisin 
millî onuru ve vicdanı esas alan kararını büyük 
bir pişkinlik örneği sergileyerek hafife alması da 
meseleyi yeterince kavrayamadıklarını göster-
mektedir. 

Sonuçta, AKP yönetimi ve Hükümeti, sadece 
TBMM nezdinde değil, Türk ve dünya kamuoyu 
karşısında da büyük bir itibar ve itimat erozyonu-
na uğramıştır. Bu siyasî yara, kolay kolay kapan-
mayacak kadar derin, milletten gizlenemeyecek 
kadar belirgindir. 

AKP yönetimi ve iktidarı, yetki tezkeresini 
ikinci kez Meclise taşıyıp yetki alamadığı takdirde 
görevde kalmalarının mümkün olmayacağının 
hesabını iyi yapmak durumundadır. Bunun için, 
önce Hükümet meseleyi bütün boyutlarıyla 
değerlendirip olgunlaştırmalı, daha sonra da 
Türk kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yap-
malıdır. Milletimizin millî çıkarlarımızı ve millî gü-
venliğimizi sahiplenme ve koruma konusunda, 
AKP iktidarından ciddî tereddütleri bulunmakta- 

dır. Bu tereddütlerin sür'atle giderilmesi gerek-
mektedir. 

Diliyor ve ümit ediyoruz ki mevcut iktidar, ya-
şanan gelişmelerden gerekli dersleri çıkartmıştır. 
Bunun için de öncelikle, millî değerlerimize, du-
yarlılıklarımıza ve Türkiye'mizin itibarına zarar 
vermekten vazgeçmeleri gerektiği açıktır. 

Değerli Basın Mensupları, 
Ne yazık ki, dün Irak'ın Kuzey bölgesinde yer 

alan Erbil kentinde yapılan bir gösteride, "bir 
grup güdümlü güruh" Türk bayrağını yakma cû-
r'etini göstermiştir. Bu çirkin davranış, bir grup in-
sanın gerçekleştirdiği sıradan bir eylem olarak 
görülemez ve geçiştirilemez. 

Uzun bir süredir plânlanan gösteride infial 
uyandırıcı bu eylemin gerçekleştirilmesi de bilinçli 
ve organize bir çaba ile karşı karşıya bulun-
duğumuzu kanıtlamaktadır. 

Kuzey Irak'ta kukla devlet girişimlerinin ulaştığı 
boyutları göstermesi açısından da dikkat çeken 
bu eylem, cevapsız bırakılmamalıdır. 

Devletimizin ilgili bütün kurumları, konuya za-
man geçirmeden aktif bir şekilde müdahil olmalı 
ve gereğini yapmalıdır. 
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Sayın Basın Mensupları, 
AKP Hükümetinin yetki tezkeresinden sonra, 

ekonomide de acz içinde olduğu ortaya çıkmıştır. 
"Acil Eylem Plânı" "eylemsizlik plânf'na dönü-

şen AKP iktidarı, damgasını vurmak istediği ülke 
bütçesini, bir aylık gecikmeden sonra Meclise 
gönderebilmiştir. 

Ancak, 2003 Yılı Bütçesi'ne AKP programı ve 
vaatleri yerine IMF'nin damgasını vurduğu görül-
mektedir. 

Büyük bir Meclis desteğiyle tek başına iktidara 
gelen ve seçimlerden hemen sonra her türlü 
kaynak ve programlarının hazır olduğunu iddia 
eden AKP Hükümetinin Türk milletini oyaladığı 
ve kandırdığı ortaya çıkmıştır. 2003 Yılı Bütçe-
si'nin hedefleri ve öngördüğü tedbirler, bu gerçeği 
tescil etmektedir. 

Hükümetin teşekkül ettiği günlerde, dış politika 
alanında olduğu gibi, ekonomide de şov yaparak 
halkın gözünü boyamakla meşgul olan AKP 
yönetimi, ekonomideki iyileşme sürecini devam 
ettirememişîir. 

Bu açıdan yüz gün heba edilmiş, ekonomik 
dinamizmi geliştirerek kurumlaştıracak tedbirler 
alınmamıştır. 

Hükümetin ekonomik felsefesinin ve politika-
larının aynası olan bütçe tasarısı da gelecek için 
ümit vermemektedir. Tasarıda yatırımlara ayrılan 
ödenek, işsizlik sorununa merhem olmayacağı 
gibi, ülkemizi yeni sorunların içine düşürecek dü-
zeydedir. Kamu çalışanları ile tarım kesiminin 
durumunda da iyileşme vaatleri ortada kalacak, 
hatta yeni sıkıntılar içine düşmeleri kaçınılmaz 
olacaktır. 

Hükümetin, harcama kalemlerinde yapacağı 
kısıntılarda, yatırımlara, sağlık hizmetlerine ve 
çalışanların ödeneklerine göz diktiği dikkati çek-
mektedir. 

AKP Hükümeti, gelir artırıcı önlem olarak bazı 
vergilerde artışa bel bağlamıştır. Halkın büyük bir 
bölümünün emlâk ve taşıt vergilerini iki kez 
ödemek durumunda bırakılacağı anlaşılmaktadır. 
Hem seçim öncesinde hem de sonrasında 
vergilerde indirim propagandası yapan AKP yö-
netiminin çareyi vergi artışında bulması, çok ibret 
verici bir sonuçtur. 
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Bütün bu gelişmeler göstermektedir ki, AKP, iç 
politikadan dış politikaya sosyal meselelerden 
ekonomiye iktidara hazırlıksız yakalanmıştır. İkti-
dardaki çelişkileri, tutarsızlıkları ve şaşkınlıkları 
da bundan kaynaklanmaktadır. 

Gelişmeler, acı da olsa öğreticidir. Artık, ayak-
larını yere basmaları ve şapkalarını önlerine koyup 
ciddî ciddî düşünme zamanlarıdır. 
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