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Türk Dünyas›n›n Çeﬂitli Bölgelerinden Gelen De¤erli Misafirler,
Bas›n›m›z›n ve Televizyonlar›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Yi¤it ve Çilekeﬂ Dava Arkadaﬂlar›m,
Bu y›l sekizincisini düzenledi¤imiz Erciyes Zafer Kurultay›’na hoﬂ geldiniz, sefalar getirdiniz.
Her y›l, yüz binlerce gönül erinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen
Zafer Kurultay›’m›z›n bu y›lki anlam› çok büyüktür. Rahmetli Baﬂbu¤umuzun teﬂvik ve destekleriyle y›ldan y›la geliﬂen ve bugünlere ulaﬂan kurultay›m›z›, vaki olan ilahî emir sebebiyle Baﬂbu¤suz idrak etmenin üzüntüsünü, hüznünü yaﬂ›yoruz. Bize çok büyük bir fikrî ve manevi miras b›rakan Baﬂbu¤umuza, Allah’tan bir
kez daha rahmet diliyorum.

K›ymetli Ülküdaﬂlar›m,
Kurultaylar Türk tarihinde hep önemli olmuﬂtur. Kurultayda
yol arkadaﬂlar›, dava arkadaﬂlar› bir araya gelirler, istiﬂare eder9
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ler, meﬂveret meclisleri toplarlar ve gelecek için plan yaparlar.
Bizim kurultay›m›z›n da böyle bir anlam› vard›r. Y›llard›r Allah r›zas› için omuz omuza yürüyen ülkü erleri, yol arkadaﬂlar› bu kurultayda bir araya geliyorlar, hasret gideriyorlar, helalleﬂiyorlar. Ben
de bu kurultayda sizlerle hâlleﬂmek, ülke meselelerini sizlerle konuﬂmak için buraday›m.

K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Güzel memleketimiz çok zor günler yaﬂamaktad›r. Sosyal,
kültürel ve iktisadi alanda korkunç bir tahribat, bir yozlaﬂma, bir
k›r›lma yaﬂanmaktad›r. Sosyal alanda, toplumsal platformda,
tehlikeli bir gerginlik bütün ülkeyi sarm›ﬂ durumdad›r. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberli¤e ihtiyaç duydu¤umuz ﬂu
günlerde, ayr›ﬂma ve z›tlaﬂmalar yo¤unlaﬂm›ﬂ, hatta ürkütücü
kamplaﬂmalar baﬂ göstermiﬂtir. En çok muhtaç oldu¤umuz istikrar, siyasilerin h›rç›n ve uzlaﬂmaz tutumlar› sebebiyle bir türlü sa¤lanamamaktad›r. Siyasi parti yöneticileri, ﬂahsi menfaatlerini millet menfaatinin önüne alarak ortam›n gerginleﬂmesine katk›da
bulunmaktad›r. Bunlar›n sonucu olarak devlet y›prat›lmakta,
devlet-millet birlikteli¤i zedelenmektedir.
Biraz konjonktürel ve biraz da tarihî sebeplerle mukaddes
ve ekmel dinimiz ‹slam, siyaset malzemesi hâline getirilmiﬂtir. Bir
k›s›m politikac›lar kendilerini ‹slam’›n yegâne temsilcisi olarak
görmekte ve sadece kendileri Müslümanm›ﬂ gibi davranmaktad›r. Bir k›s›m politikac›lar ise bu yanl›ﬂa karﬂ› ç›kmak ad›na alenen
din düﬂmanl›¤› yapmaktad›r. Bu kargaﬂa, en basit meseleleri bi10
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le ç›kmaza sokmaktad›r. Mesela, sekiz y›ll›k e¤itim ve imam-hatip okullar› konusu, bu türden bir meseledir. ‹mam-hatip okullar›n› partisinin gençlik kolu gibi alg›layan zihniyet nas›l yanl›ﬂ içindeyse, vatandaﬂ›n en tabii hakk› olan din e¤itimine karﬂ› ç›kmak
da ayn› oranda yanl›ﬂ bir tutumdur. Çünkü bu aziz millet, bin senedir ‹slam dininin hizmetkâr› olmuﬂtur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.

K›ymetli Ülküdaﬂlar›m,
Kültürel alanda da korkunç bir baﬂ›bozukluk, bir sefalet,
bir çöküntü alm›ﬂ baﬂ›n› gitmektedir. Bizim olmayan hayatlar cazip k›l›nmakta, bizim olmayan de¤erler bir bezirgânc› edas›yla
milletimize pazarlanmaktad›r. Toplum ne bu yeni de¤erleri tamamen benimseyebilmekte ne de geleneksel de¤erlerini hakk›yla muhafaza edebilmektedir. "Kökü mazide olan atiyiz." diyen
ﬂairin bu terkibi, ne yaz›k ki uygulama alan› bulamamaktad›r.
Geçmiﬂi bilenlerimizin birço¤u oraya tak›l›p kal›rken gelece¤e
yönelenlerimiz de geçmiﬂi inkâr yolunu seçmektedir. Dolay›s›yla
kimlik buhran›, toplumsal kirlenme ve kültürel yozlaﬂma her alanda artmaktad›r. Kültür politikas› olmayan iktidarlar›n elinde tutsak olan toplum, görsel kültürle uyuﬂturulmaktad›r.

Aziz Ülküdaﬂlar›m,
En zay›f olunan alan ise ekonomidir. Bugüne kadar iddial›
vaatlerle gelen bütün hükümetler, orta s›n›f› ve dar gelirli vatan-
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daﬂlar›m›z› ezmiﬂtir. Ö¤rencilerin, iﬂçilerin, memurlar›n ve emeklilerin hâli periﬂand›r. Orta ölçekli iﬂletmeler toplam üretimin
%80’ini karﬂ›l›yor olmalar›na ra¤men, devlet teﬂvikinden ancak
%20 oran›nda yararlanabilmektedir. Adaletsizlik iktisadi hayat›n
bütününe yay›lm›ﬂ vaziyettedir. Ülkeyi ekonomik darbo¤azdan
ç›karman›n asgari ﬂart›, Hz. Ömer adaletini tesis etmektir. Kaynaklar›n rasyonel kullan›m›, yolsuzluklar›n önlenmesi ve millet sektörüne itibar gösterilmesi, yap›lmas› gereken di¤er iﬂlerdir.
Dünyan›n bilgi ça¤›na ad›m att›¤› günlerde, e¤er devlet
araﬂt›rmaya binde 4 oran›nda kaynak ay›rabiliyorsa ve bu rakam ortalama bir Avrupa ülkesinde binde 30 civar›nda seyrediyorsa, daha yap›lmas› gereken çok iﬂ var demektir. Devlet e¤er
vergi yüzsüzlerinden alaca¤›n› tahsil edemiyorsa, onlar›n yurt d›ﬂ›na kaçmas›na göz yumuyorsa ve oluﬂan aç›¤› dar gelirli vatandaﬂ› ezerek kapatmaya çal›ﬂ›yorsa, daha yap›lacak çok iﬂ var
demektir. Rüﬂvet ve iltimas e¤er köylere kadar uzanm›ﬂsa, devletin ihalelerinde hep yolsuzluk söylentileri ç›k›yorsa, yapaca¤›m›z çok iﬂ var demektir.

Muhterem Ülküdaﬂlar›m,
Türkiye dürüst, ilkeli ve temiz bir kadronun iktidar›na muhtaçt›r. Geliﬂen ﬂartlar ve arkam›zdan esen rüzgâr, bizi iktidara
yaklaﬂt›rmaktad›r. Ülkenin yaﬂad›¤› meseleleri çözecek kadrolar›n MHP’de toplanm›ﬂ oldu¤u, dost düﬂman herkesin malumudur. Bize düﬂen tek ﬂey, tezlerimizin tarihi geliﬂimlerle ortaya ç›kan hakl›l›¤›n› ve do¤rulu¤unu herkese anlatmakt›r. Projelerimizi
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ve çözüm yollar›m›z› herkese ulaﬂt›rmakt›r. Bunu yapt›¤›m›zda,
gerçekleﬂtirmemiz gereken bir tek ﬂey kalacakt›r: O da, iktidar›
demokratik yollardan teslim almakt›r.

Aziz Ülküdaﬂlar›m,
Y›llard›r millete hizmet yolunda ter döken bu asil kadrolar,
bu imanl› birlikler, bu Hoca Ahmet Yesevi yolunun yolcular›, bu
onurlu alperenler, iktidar› herkesten fazla hak etmiﬂ bir hareketin
ﬂerefli mensuplar›d›r. Bakmas›n› bilen gözler, iktidar ﬂafa¤›n›n söktü¤ünü ayan beyan görmektedir. Bizim için ayr› bir önemi olan
ﬂu ulu Erciyes Da¤›’n›n eteklerinden sizlere sesleniyor ve iktidar
için haz›r olman›z› istiyorum.
Yolumuz ve mücadelemiz çetin, ancak zaferimiz hakt›r.
Burada iktidar yürüyüﬂümüzü baﬂlat›yorum,
Cenab-› Allah hepinize hay›rl› u¤urlu etsin, hepinizin yar ve
yard›mc›s› olsun!...
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Türk Dünyas›n›n Çok De¤erli Temsilcileri,
Aziz Misafirlerimiz,
Bas›n›m›z›n ve Televizyonlar›m›z›n K›ymetli Mensuplar›,
"Lider Ülke Türkiye" Davas›n›n Y›lmaz Savaﬂç›lar›,
Yar›nlar›m›z›n Güvencesi Olan Genç Ülküdaﬂlar›m,
Rahmetli Baﬂbu¤umuzdan Türk Dünyas›na miras kalan
bu güzel ﬂölene, bu büyük Kurultaya hoﬂ geldiniz. Hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yor, muhabbetle kucakl›yorum.
Bizlerin bugünlere eriﬂmesini sa¤layan, gönüldaﬂlar› kar›ndaﬂlar› Ulu Erciyes'in eteklerinde buluﬂturan, Zafer Kurultay›’n›
böylesine coﬂkulu bir ﬂekilde kutlamam›z› nasip eden Yüce
Rabbimize sonsuz ﬂükürler olsun.
17
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Bugün kurultaylar kurultay› olan Erciyes Zafer Kurultay›'n›n dokuzuncusunu idrak ediyoruz. Art›k gelenekselleﬂerek
Türk Dünyas›ndaki güzide yerini alm›ﬂ olan Zafer Kurultay›’n› her
y›l artan bir coﬂku ile kutlaman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Baﬂta
Kayseri il teﬂkilat›m›z›n yöneticileri olmak üzere eme¤i geçen
herkese can› gönülden teﬂekkür ediyorum.
Rahmetli Baﬂbu¤umuzun bizlere emaneti olan kurultay›m›z, her ﬂeyden önce Türkiye'den ve Türk Dünyas›ndan birçok insan›n bir araya gelip dertleﬂti¤i ve kaynaﬂt›¤› bir ﬂölendir. Bunun
için Türk Dünyas›n›n kalbi bugün burada at›yor. Milletimizin her
kesiminden, ülkemizin her köﬂesinden, Türk-‹slam co¤rafyas›n›n
her bölgesinden insanlar bugün bir araya gelmekte, birlikte soluk al›p vermektedir. Millî dayan›ﬂman›n güzel örneklerinin sergilendi¤i bu kurultay, ayn› zamanda millî hedeflerin ve özlemlerin
hayk›r›ld›¤› büyük bir platform olmaktad›r.
Bizler de bu vesileyle herkese seslenerek bir arada kardeﬂçe yaﬂamak isteyenlerin, haklar›, hukuklar› çi¤nenmiﬂlerin, bütün
olumsuzluklara ra¤men yar›nlara umutla bakmak isteyenlerin
sözcüsü olmak istiyoruz. K›sacas› tespitlerimizi, teﬂhislerimizi ve gelecekle ilgili düﬂüncelerimizi sizlerin huzurunda büyük Türk milletine ve dünyaya ilan ediyoruz.
Çok K›ymetli Misafirlerimiz,
Aziz Kardeﬂlerim,
Ülkemiz bugün art›k uzun bir seçim maratonuna girmiﬂ bulunmaktad›r. Önümüzdeki seçimlerin sadece demokrasi tarihimiz aç›s›ndan de¤il, bütünüyle Türk milletinin gelece¤i aç›s›ndan
18
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da çok hayati, çok kritik bir rol oynayaca¤›na ﬂüphe yoktur. Seçimlerde ortaya konacak tercihler, bugün olup bitenler hakk›nda ne düﬂündü¤ümüzden, gelece¤e nas›l bakmam›z ve
haz›rlanmam›z gerekti¤ine kadar birçok konuda yol gösterici
bir rol oynayacakt›r.
Bunun için her vatandaﬂ›m›z›n, son y›llarda yaﬂananlar›n
bir muhasebesini yapmas› önem taﬂ›maktad›r. Bu zamana kadar Türk milletini yönetme hakk›n› elde etmiﬂ siyasetçilerin de
durup düﬂünme zaman›d›r. Ekonomide, siyasette d›ﬂ politikada, sosyal hayatta yap›lanlar ve yap›lamayanlar nelerdir? ‹nsanlar›m›z›n temel sorunlar› ve beklentileri nelerdir? Türkiye'yi
nas›l bir gelecek beklemektedir?
‹ﬂte ülke yönetiminde söz sahibi olan ve olmak isteyen
her kiﬂi ve parti bu sorulara cevap vermek durumundad›r. Ancak bugün b›rak›n›z bu sorulara cevap vermeyi, Türkiye’nin nas›l bir yol ayr›m›nda bulundu¤unun fark›nda olmayanlar ço¤unluktad›r. Ülkemizde bugün y›llard›r kamu kaynaklar›n› çarçur etmeyi, günübirlik yaﬂamay› siyaset zannedenler var. Etnik
ve mezhep farkl›l›klar›na hitap etmeyi, göz boyamay›, dedikoduyu demokrasi zannedenler var. Art›k Türkiye'nin bu kamburlar›ndan kurtulmas› gerekmektedir.
Türkiye yeni bir yüzy›l›n eﬂi¤inde, yeni siyasi de¤erlerle,
yeni siyasetçilerle kucaklaﬂmak durumundad›r. Çünkü ülkemizin kavgaya ve kaosa de¤il hoﬂgörüye, diyaloga ve seviyeli siyasete; ayr›l›¤a de¤il, kardeﬂli¤e ve birli¤e ihtiyac› var. Ülkemizin, art›k millî duyarl›klar› ön planda tutan, yar›nlar›m›z› görmeye ve planlamaya gayret sarfeden partilere ihtiyac› var.
19
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Sözün k›sas› Türk milliyetçilerinin kararl›l›¤›na, ilkeli ve seviyeli siyaset konusundaki duyarl›l›¤›na ve lider ülke heyecan›na,
Türkiye'nin ihtiyac› var. Çünkü Türkiye, art›k denenmiﬂleri bir daha deneyerek vaktini boﬂa harcayamaz. Kirli, tutars›z ve seviyesiz siyasi anlay›ﬂlarla, dünyada olup bitenleri alg›layamayanlarla bir yere varamaz.
Muhterem Misafirlerimiz,
K›ymetli Arkadaﬂlar›m,
Dünya sadece yeni bir yüzy›la de¤il, yeni bir bin y›la
ad›m at›yor. Bu, s›radan bir takvim de¤iﬂikli¤i de¤ildir. Bu, sadece baz› milletlerin ve bölgelerin kaderini yak›ndan ilgilendiren
bir de¤iﬂim de de¤ildir. Bu ayn› zamanda bütün insano¤lunu,
onlar›n ortak yaﬂama alan› olan gezegenimizi yak›ndan ilgilendiren tarihî bir dönüm noktas›d›r. Yeni dönem, sorunlar›n da refah›n da ayn› h›zla geliﬂti¤i, k›talar ve bölgeler aras› uçurumlar›n keskinleﬂti¤i bir dönemi ifade etmektedir.
Bir tarafta baﬂ döndürücü h›zla geliﬂen teknoloji ve
ekonomik zenginleﬂme, di¤er tarafta ise artan sefalet, kargaﬂa ve etnik kavgalar gerçe¤i önümüzde bütün ç›plakl›¤›yla duruyor. Bunlar›n yan›nda, istikrar›n garantörü olan orta s›n›flar
dünyan›n her taraf›nda küçülüyor, eﬂitsizlikler biraz daha belirginleﬂiyor, ekolojik felaketler s›n›r tan›maz boyutlara ulaﬂ›yor.
Yani dünyam›z refah ve mutlulu¤un yayg›nlaﬂmas›ndan çok,
çat›ﬂmalardan ve karﬂ›tl›klardan oluﬂan sorunlu bir küreye dönüﬂüyor.
20
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Dünyan›n bir bölgesi, teknoloji, kültür, de¤er üreten ve
pazarlayan, dolay›s›yla yöneten; di¤er büyük k›sm› ise sürekli
olarak alan ve yönetilen bir konuma mahkûm oluyor.
‹ﬂte insano¤lunun önündeki tablonun k›sa ama gerçekçi
tasviri budur. Bu manzaray›, baz› insanlar ve çevreler çok olumlu, çok iyimser bir ﬂekilde görüp yorumlayabilirler. Hatta yeni yüzy›l› yeni bir alt›n ça¤ olarak tan›mlayabilirler. Bu tan›m, bizleri sadece ve sadece gereksiz yere umutland›r›r, ama gerçekleri de¤iﬂtirmez. Evet, 2000'li y›llar›n baﬂ›, insano¤lunun cennetin merdivenle-rini h›zla t›rmand›¤› y›llar de¤ildir.
Ancak sürekli kara bulutlar›n dolaﬂt›¤›, cehennemî bir yüzy›l da de¤ildir. O zaman nedir? 19. ve 20. yüzy›ldaki milletleraras› mücadele gelene¤inin, ﬂeklinin ve yöntemlerinin de¤iﬂti¤i bir
yüzy›ld›r. Bilgi ve teknoloji üretimiyle kullan›m›n›n en az emek ve
sermaye kadar önem kazand›¤› bir yüzy›ld›r.
Sonuç olarak unutmayal›m ki, tarihi yazan da de¤iﬂtiren
de insano¤ludur. Teknolojiyi, ekonomik geliﬂmeleri bütün insanl›¤›n ç›kar› için kullanacak olan da olmayan da yine insano¤ludur.
Bu durumda ﬂu gerçek karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bütün insanl›¤›n üzerinde az çok ulaﬂabilece¤i, yeni ahlaki de¤erlere,
moral de¤erlere ihtiyaç bulunmaktad›r. ‹ﬂte Milliyetçi Hareket
ayn› kendi ülkemizde oldu¤u gibi, dünya milletler ailesinin de
yard›mlaﬂma, iyi niyet, hoﬂgörü ve kardeﬂlik üzerine oturmuﬂ bir
küresel ahlaki de¤erler sistemine ihtiyac› oldu¤unu düﬂünmektedir. Nas›l baﬂka Türkiye yoksa, insanl›¤›n yaﬂayabilece¤i baﬂka
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bir Dünya da yoktur. Bu konular›n, ayak sesleri giderek yak›nlaﬂan enformasyon ça¤›n›n gündeminde yer edece¤ini hep birlikte görece¤iz.

Aziz Misafirlerimiz,
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,

Baﬂkalar› ne düﬂünürse düﬂünsün, baﬂta milliyetçiler olmak üzere, hürriyet, kardeﬂlik ve bar›ﬂ gibi insani de¤erlere gerçekten inanan insanlar›n, küreselleﬂmeye tabi olmas›n› de¤il,
onu sorgulamas›n›, onu yönlendirmesini beklemek gerekir. Enformasyon ça¤›na, bütün insanl›¤›n ortak yarar›na hizmet edecek
bir nitelik ve ivme kazand›rmak gerekir.
Dünyaya adalet ve medeniyet götürmüﬂ bir milletin torunlar› olarak zaten baﬂka türlü düﬂünmemiz ve davranmam›z
mümkün de¤ildir. S›n›rlar kalk›yor diyerek kültürel zenginliklerimizi,
manevi de¤erlerimizi, ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve onurumuzu yok mu farz
edece¤iz? Bunlar baz› çevreler için bir anlam ifade etmeyebilir
ya da onlar zaten baﬂka bir dünyan›n parças› hâline gelmiﬂ olabilirler. Ancak bu tür insanlar›n bizim müﬂtereklerimizi ve kültürümüzü tart›ﬂmaya, eleﬂtirmeye ve hele yok saymaya hiç haklar›
yoktur. Bu ayr›cal›k dünyan›n hiçbir yerinde, hiçbir kimseye tan›nmam›ﬂt›r. Kimse, yüce milletimize, ahlaki çürümeyi, kültürel erozyonu, yabanc›laﬂmay› bir yol olarak öneremez ve dayatamaz.
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Ne pahas›na olursa olsun Bat›l›laﬂmak ve de¤iﬂmek bir geliﬂme
de¤il, ﬂahsiyetsizleﬂme ve sonuçta da yok olmad›r.
O zaman Türkiye ne yapmal›d›r? Nas›l yapmal›d›r? Bizlere
düﬂen görev ve sorumluluklar nelerdir? Bu sorunlar› herkes kendine sürekli olarak sormal› ve cevap aramal›d›r. Bu konuda en
büyük sorumluluk da tabii olarak bizlere, Türk milliyetçilerine düﬂmektedir.
Bunun için bizler, hem parti olarak hem de fert olarak bütün geliﬂmeleri yak›ndan takip edip yorumlamaya çal›ﬂaca¤›z.
Millî ve manevi de¤erlerimizi ve duyarl›l›klar›m›z›, bak›ﬂ aç›m›z›n
ayr›lmaz bir parças› hâline getirece¤iz. Halk›m›z›n, güzel geleneklerimizden ve de¤erlerimizden so¤utulmas›na, tarihî köklerinden kopar›larak inançs›z, istikametsiz bir topluluk hâline dönüﬂtürülmesine hiçbir ﬂartta müsaade etmeyece¤iz.
Millet olarak da çok çal›ﬂ›p sanayi sonras› toplumun dinamiklerini yakalayaca¤›z. Ekonomik ve teknolojik geliﬂmelerin takipçisi de¤il, temel aktörlerinden biri olaca¤›z. Bunun için ülkemizin mutlaka kendi kendini yenileyebilen bilim ve teknoloji kentlerine sahip olmas›, gelecek nesilleri çok iyi yetiﬂtirmesi gerekmektedir. E¤itim sistemimize; düﬂünen, bilgi üreten ama kendi kültürünü özümsemiﬂ vatansever nesiller yetiﬂtirecek bir hüviyet kazand›rmak zorunday›z.
Ayn› zamanda, 21. yüzy›l›n ilk on y›l› içinde, hakim kültür
de¤erleriyle rekabet edebilecek millî kültür endüstrimizi mutlaka
kurmuﬂ olmal›y›z. Bu, milleti millet yapan millî ve manevi de¤erlerimizi, ortak özlemlerimizi sürekli canl› tutarak yaﬂan›r k›l›nmas›n›n yegâne yoludur.
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Bütün bunlar›n gerçekleﬂmesi tabii ki kolay de¤ildir. Hatta
çözüm ve baﬂar› giderek daha da zorlaﬂmaktad›r.
Ancak Türkiye'nin mutlaka bir s›çrama, bir at›l›m yaparak
makûs talihini de yenmesi gerekmektedir. Bunun için her zaman
söylüyorum, yar›n da söyleyece¤im, önce niyet etmek ve inanmak gerekir. Çünkü inanmazsan›z, inand›ramazs›n›z, ‹nand›r›c›
olamad›¤›n›z sürece de baﬂar›l› olamazs›n›z. Bu gerçe¤i hiçbir
zaman akl›m›zdan ç›karmayal›m. ‹ﬂte bu ruh hâli, bu ﬂuur, inanm›ﬂ, vizyon sahibi dava adam›n›n portresidir.
Her Türk milliyetçisi böyle bir tav›r, böyle bir inanç sahibi olmak zorundad›r. Türkiye'nin a¤›rlaﬂan sorunlar›n› ancak bizler çözece¤imize göre bu kaç›n›lmazd›r.
Türkiye'de art›k yolsuzlu¤un, yoksullu¤un ve iﬂsizli¤in yan›nda gelece¤in de konuﬂulmas›, millî stratejik hedeflerin geliﬂtirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak, potansiyellerimizi aç›¤a ç›karmak, co¤rafyan›n ve tarihin bize sundu¤u imkânlar› iyi de¤erlendirebilmek, daha aç›kças› gelece¤imizi garanti alt›na alabilmek için ﬂartt›r. Gerçekçilik ve idealizmin anlaml› ve daimî birlikteli¤ini sa¤laman›n ve dolay›s›yla k›yamete kadar var olabilmenin temel yollar›ndan biri budur. ‹ﬂte, Türk milliyetçili¤inin siyasi,
sosyal ve global yaklaﬂ›mlar› böyle bir anlay›ﬂtan ve duyarl›l›ktan
beslenmektedir.
Unutmayal›m ki, art›k bundan kaç›ﬂ›n mümkün olmad›¤›
bir dönemde yaﬂ›yoruz. Baﬂka ülkeler, çeyrek yüzy›l, yar›m yüzy›l
sonras›n› tart›ﬂ›p planlarken bizler bir gün sonras›n› bile zor görüyoruz.
24

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Türkiye 21. yüzy›la rotas› belli olmayan ve sürekli su alan
bir gemiyle yelken açamaz. Türkiye Cumhuriyeti, bir taraftan rotas›n› iyi tayin ederken, di¤er taraftan su alan gemisini çok iyi
tamir etmeyi ö¤renmek zorundad›r.
Çünkü iﬂsizli¤in artt›¤›, kronik yüksek enflasyonun insanlar›m›z› fakirleﬂtirdi¤i, ahlaki de¤erlerin erozyona u¤rad›¤› bir sosyokültürel yap›yla bir yere varamay›z. Adaletin geç iﬂledi¤i ve tart›ﬂ›l›r oldu¤u bir ülkede, yolsuzluklar›n ve usulsüzlüklerin ayyuka
ç›kt›¤› bir ortamda gerçek huzuru ve mutlulu¤u nas›l temin ederiz?
Evet, ancak yolsuzlukta, gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inde,
enflasyonda dünya liginin en üst s›ralar›nda yer alabilen bir Türkiye manzaras›, bütün çarp›kl›¤›yla karﬂ›m›zda duruyor.
Bu tablo her duyarl› insan› ürkütmeli, düﬂündürmeli ama
asla karamsarl›¤a ve çaresizli¤e düﬂürmemelidir. En baﬂta Yaradana, daha sonra da milletimize ve kendimize inanaca¤›z, güvenece¤iz. Karamsarl›k ve ümitsizlik havas›n›n yayg›nlaﬂmas›n›n
daha büyük felaketlerin baﬂlang›c› oldu¤unu akl›m›zdan hiç ç›kartmayaca¤›z.

Aziz Arkadaﬂlar›m,
De¤erli Kardeﬂlerim,

Böyle bir ﬂuura, böyle bir inanca sahip olman›n ve milletimizin öz güvenini tazelemesinin yan›nda, Türk insan›n› çok haya25
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ti bir görev daha beklemektedir. Gerçekten de önümüzde duran en acil, en öncelikli görevlerden biri, hiç ﬂüphesiz içler ac›
durumdaki Türk siyasetini, gayri ahlaki yap›s›ndan baﬂlayarak
dönüﬂtürmektir. Bu görev, art›k seçim atmosferine girildi¤i günümüzde ertelenmesi mümkün olmayan hayati bir görev hâline
gelmiﬂtir.
Birileri bu söylediklerimizi ciddiye almay›p önemsemeyebilir. Bu zihniyetteki insanlar›n, Türkiye'yi bu hâle getirdikleri için böyle düﬂünmeleri normaldir. Ama bizler hiç yorulmadan, siyasetin
ticaretleﬂmekten ve seviyesizlikten kurtulup ahlaki bir zemine
oturmas› gerekti¤ini ›srarla vurgulamaya devam edece¤iz.
Bu, her ﬂeyden önce kendi halk›m›za olan sevgimizin,
ba¤l›l›¤›m›z›n ve duyarl›l›¤›m›z›n bir sonucudur. ‹ﬂte milliyetçi siyasetin, yeni siyaset anlay›ﬂ›n›n incelikleri burada gizlidir. Siyaset
böyle bir ﬂuurdan, aç›kl›ktan ve samimilikten mahrum oldu¤u sürece Türkiye'nin mesafe almas›, partilerin halk›n emrinde ve hizmetinde olmas›, de¤er ve çözüm üretmesi çok zor, hatta imkâns›zd›r. K›sacas›, devlet millet kaynaﬂmas›, demokrasimizin geliﬂmesi mümkün de¤ildir. Aksi takdirde yap›lanlar, göz boyama siyasetinden, ç›kar kavgas›ndan öteye bir anlam ifade etmeyecektir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, sizlere soruyorum. Son y›llarda ülkemizde olup bitenler bunun aç›k bir göstergesi de¤il midir? Yolsuzluk ve usulsüzlük kokular› her taraftan yükselmiyor mu? Bu dönemde halk›m›z›n ﬂikâyetleri mi azald›? Yoksa sosyal dokumuzu
ve millî birli¤imizi zedeleyen geliﬂmeler mi ortadan kalkt›? Dünkü
hükümet ile bugünkü hükümet aras›nda bir tek önemli fark var.
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Biri, mübarek dinimizin ve demokrasinin arkas›na s›¤›n›yordu,
ﬂimdiki ise laiklik ve cumhuriyetin arkas›na s›¤›n›yor. Bunlar›n
aralar›nda ciddi farklar olmad›¤›, erken seçim konusunda çok
kolay anlaﬂmalar›yla, yolsuzluklar konusundaki tutumlar›yla bir
kez daha ortaya ç›kmad› m›? Bir gün önce söylediklerini, bir
gün sonra yine kendileri tekzip etmedi mi? Türk demokrasi tarihinde, bu kadar kaygan bir zemine, bu kadar kaypak siyasetçilere hiçbir zaman ﬂahit olunmam›ﬂt›r. Sizlerin huzurunda bu
partileri Türk milletine ﬂikâyet ediyorum. Bu hakl› ﬂikâyetimizi, siyasi kirlenmenin ve yozlaﬂman›n, iktidar krizinin milletin eliyle
son bulmas› için, millete giden yollar›n en k›sa zamanda aç›lmas› için yap›yorum.
Çünkü seçim tarihini uzatarak Türkiye'mizin 1999 y›l›n› da
hükümet tart›ﬂmalar›yla geçirecek olmas›n› kabullenmek
mümkün de¤ildir. Ama unutmas›nlar; korkunun ecele faydas›
yoktur. Seçim dönemini k›ﬂ aylar›na denk getirerek halk›m›z› siyasete kat›lmaktan al›koymak istiyorlarsa da yan›l›yorlar. Bizler
inan›yoruz ki, büyük Türk milleti bu seçimlerde her zamankinden daha kararl› bir ﬂekilde siyasi tavr›n› ortaya koyacakt›r. Denenmiﬂlere, sürekli siyasi makyaj tazeleyenlere, özüyle sözü bir
olmayan partilere, temiz siyaseti önemsemeyenlere gerekli
dersi verecektir.
Bizler de, Türk milletinin kader arkadaﬂ› olarak, çok çal›ﬂarak, anlatarak bu süreci h›zland›raca¤›z.
Bunun için diyorum ki, art›k zaman hoﬂgörünün, kardeﬂli¤in ve millî birli¤in y›lmaz savunucusu olan, ülkemizi yeniden diriliﬂe haz›rlayan milliyetçi siyaseti hakim k›lma zaman›d›r.
Art›k zaman; milleti mutlu, siyaseti seviyeli, devleti güçlü,
lider ülke Türkiye'yi inﬂa etme zaman›d›r.
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Art›k sosyal bar›ﬂ› zedeleyenlerin, milletimizin de¤erleriyle, tarihiyle ve inançlar›yla oynayanlar›n, y›llard›r bu ülke insanlar›n› enflasyona mahkûm edenlerin karﬂ›s›nda Milliyetçi Hareket var. Dün Azerbaycan'da ve Bosna'da, bugün Kosova'da
ve K›br›s'ta oynanan oyunlar›n, yap›lan zulümlerin karﬂ›s›nda
dimdik duracak Milliyetçi Hareket var.
Çünkü, Milliyetçi Hareket, senin öz partindir, parçand›r,
can yoldaﬂ›nd›r. Milliyetçi Hareket, bölücü ve y›k›c› unsurlara
karﬂ› gö¤sünü siper etmiﬂ, birlik ve kardeﬂlik için her türlü çileyi
çekmiﬂ, yani rüﬂtünü ispat etmiﬂ bir partidir.
K›sacas›, Milliyetçi Hareket, her ﬂartta ve zamanda
Hakk’›n, halk›n ve hakl›n›n yan›nda olmuﬂ bir partidir. Bundan
sonra da böyle olmaya devam edecektir.
Türk Milliyetçileri ﬂimdi yeni bin y›l›n eﬂi¤indeki dünyada
ve Türkiye’de "lider ülke" yi inﬂa etmeye haz›rlan›yor. ﬁanl› geçmiﬂimizden parlak gelece¤e uzanacak millî ve manevi köprünün taﬂlar›n› döﬂemeye, ekonomik ve teknoloji at›l›mlar› gerçekleﬂtirmeye haz›rlan›yor.
Çünkü bizler, büyük bir medeniyetin, büyük bir kültürün
emanetçileri olarak, gelecek nesillere millî kimli¤ini kaybetmeden onurlu bir ﬂekilde yaﬂayabilecekleri bir vatan› miras b›rakmak istiyoruz. Çünkü bizler, tarihin ülkemizi ve Türk Dünyas›n›
getirmiﬂ oldu¤u noktada, milli ve manevi de¤erlerimizi yaﬂatarak mutlu, huzurlu ve güçlü bir Türkiye'nin gerçekleﬂece¤ine
inan›yoruz.
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‹ﬂte, Milliyetçi Hareket, bunun için bütün insanlar›m›z›n
deste¤ini ve duas›n› alarak iktidar olmak istiyor. Milliyetçi Hareket, dün oldu¤u gibi bugün de zor olan› baﬂarmak, adaleti, kardeﬂli¤i ve medeniyeti hâkim k›lmak için iktidar olmak istiyor. Hepsinden önemlisi bizler baﬂarmak zorunda oldu¤umuza inan›yoruz.

Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Bugün burada, Anadolu'nun ortas›nda Erciyes Da¤›’n›n
Tekir Yaylas›’nda toplanan Zafer Kurultay›'n›n gönüllü delegeleri
olan sizler, tabii delegelerimiz olan bütün vatandaﬂlar›m›zla kucaklaﬂmak üzere yollara koyulacaks›n›z.
Fitneye, fesada f›rsat vermeden, y›lg›nl›¤a düﬂmeden çok
çal›ﬂacak, yeni ﬂartlar›n Türkiye'nin önüne koydu¤u tuzaklar› ve
f›rsatlar› b›kmadan usanmadan anlatacaks›n›z. Türk milliyetçilerinin ne kadar kararl›, vatansever ve inançl› oldu¤unu herkese
göstereceksiniz. ‹ﬂte bunun arkas›ndan siyasi zafer, hakk›m›z olan
iktidar bizim olacakt›r, milletimizin olacakt›r.
Milliyetçi Hareket’in iktidar›, büyük Türk milletinin ve Türk
Dünyas›n›n kendine olan inanc›n› tazelemenin, yar›nlara ümitle
ve güvenle bakman›n ad› olacakt›r. Yoksullu¤un, adaletsizli¤in,
çürümüﬂlü¤ün kaderimiz olmad›¤›n› herkese ispat edece¤imiz
bir iktidar olacakt›r.
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Çünkü milletini sevme ve her alanda yüceltme gibi insani
ve asil bir duygunun ve kararl›l›¤›n ad› olan milliyetçilik anlay›ﬂ›m›z, bizi buna mecbur ediyor.
Lider ülke Türkiye ülküsü bizler aç›s›ndan art›k dönüﬂü olmayan bir yol gibidir. Bu yola döﬂenecek her türlü engeli aﬂmak
da Türk milliyetçilerinin boynunun borcudur.
De¤erli arkadaﬂlar›m,
Allah nasip ederse seneye Zafer Kurultay›'n› bir baﬂka büyük zaferle, Milliyetçi Hareket'in iktidar›yla birlikte kutlayaca¤›z.
Zafer Kurultay›’m›z, ﬂimdiden iktidar müjdesi veriyor. Hepinize kutlu ve u¤urlu olsun...
Bu duygu ve düﬂüncelerle hepinizi bir kez daha sevgi ve
sayg›lar›mla selaml›yorum.

Sa¤ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
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Muhterem Misafirlerimiz,
Bas›n›m›z›n Say›n Temsilcileri,
Çok De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Genç Ülküdaﬂlar›m,
Hem Milliyetçi Hareket’le hem de rahmetli Baﬂbu¤umuzun ﬂahsiyetiyle özdeﬂleﬂmiﬂ olan Kurultaylar Kurultay› Erciyes Zafer Kurultay›’na hepiniz hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.
Böyle bir muhteﬂem kurultayda daha bizleri buluﬂturan
Yüce Allah’a ﬂükürler olsun.
Erciyes, bu y›l da yeni bir görkemli birlikteli¤e, yeni bir tarihi ana daha ﬂahitlik ediyor. Her y›l biraz daha artan coﬂkuyla
gerçekleﬂen kurultay›m›z, bir taraftan bizleri kaynaﬂt›r›p bayram
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havas› teneffüs etmemizi sa¤l›yor, di¤er taraftan gelece¤e ümitle bakmam›za vesile oluyor.
Böylesine güzel bir buluﬂmaya ev sahipli¤i yapan Kayseri ‹l Teﬂkilat›m›z›n bütün mensuplar›na, Kurultay Tertip Heyetine
teﬂekkürlerimi ve ﬂükranlar›m› sunuyorum.
Aziz Misafirlerimiz,
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
‹nsano¤lu, bugün 20. Yüzy›l’› tamamlayarak 21. Yüzy›l’a
ad›m atmaya haz›rland›¤›m›z tarihi bir dönemeçte bulunuyor.
Müﬂterek yaﬂama mekân›m›z olan Dünya, 6 milyara varan nüfusuyla yeni geliﬂmelere, yeni sorunlara sahne oluyor.
Zaman›m›zdan tam on y›l önce Komünist Blok’ta baﬂlayan çözülme ve çöküﬂ süreci, dünya sisteminin her aç›dan yeniden yap›lanmas›n›n yolunu açm›ﬂt›r. Siyasi ve ideolojik alandaki kutuplaﬂma, yerini daha yo¤un temas ve etkileﬂime b›rakm›ﬂt›r. Uluslararas› ekonomik ve siyasi iliﬂkiler, teknolojideki
baﬂ döndürücü geliﬂmenin etkisiyle giderek daha çok artm›ﬂt›r.
Yeni pazar ve enerji kaynaklar› aray›ﬂlar›n›n yo¤unlaﬂmas›, sermayenin ve teknolojinin ak›ﬂkanl›¤›n›n h›z kazanmas›, 20.
Yüzy›l’›n son on y›l›na damgas›n› vurmuﬂtur.
‹ﬂte bu durum, ülkelerin geleneksel yap›lar›n› ve uluslararas› konumlar›n› sarsm›ﬂ, kendine özgü küresel iliﬂkiler a¤›n›n
ﬂekillenmesine yol açm›ﬂt›r. Yeni küresel ﬂartlar, özellikle ekonomik, sosyal ve stratejik aç›dan baz› zorluklar› beraberinde getirmiﬂ, dünya düzeni aray›ﬂlar›n› h›zland›rm›ﬂt›r.
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Sanayileﬂme sürecini tamamlayamam›ﬂ olan ülkeler, kendi toplumsal ve kültürel gerçeklilikleri ile küresel geliﬂmeler aras›nda bocalamaya ve s›k›nt›ya girmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Giderek daha zorlu, daha rafine, en önemlisi daha ac›mas›z bir ﬂekilde geçece¤i aﬂikâr olan küresel mücadele, ülkelerin haz›rl›kl›, güçlü ve istikrarl› bir yap›ya kavuﬂmalar›n› gerekli
k›lmaktad›r.
‹ﬂte Türkiye’miz böyle bir yap›dan, böylesine ciddi haz›rl›ktan mahrumdur. Geçti¤imiz y›llarda yap›lanlar, yap›lamayanlar›n yan›nda az›nl›¤› teﬂkil etmektedir. ‹ﬂ yerine laf üretilmiﬂ, ne halk›m›z›n s›cak gündemine ne de ülkemizin stratejik gelece¤ine
do¤ru dürüst el at›labilmiﬂtir.
Biz, bugün kalk›nmas›n› tamamlay›p toplumsal bar›ﬂ› ve
güveni pekiﬂtirmekte zorlanan bir ülkeyiz. Bunun için küresel boyutta meydan gelen geliﬂmeler ve yaﬂanan sorunlar karﬂ›s›nda
ancak çok s›n›rl› bir rol oynayabiliyoruz.
Bölgemizde ve dünyada inisiyatif sahibi olmam›z, küresel bir güç olmay› geciktiren eksiklikleri tamamlay›p sorunlar›
aﬂt›ktan sonra mümkün olacakt›r.
Neredeyse çeyrek as›rd›r iki haneli, zaman zaman da üç
haneli yüksek enflasyonla yaﬂamak zorunda b›rak›lan toplumumuz ve ekonomimiz art›k yorgun düﬂmüﬂtür. Yap›sal reformlar
paketi, y›llard›r parti ve hükümet programlar›n›n en göz al›c› süslerinden biri olarak kalm›ﬂt›r.
D›ﬂ politikam›z da benzer eksiklikler ve yanl›ﬂl›klar yüzünden yeterince etkin olamam›ﬂt›r. Çünkü ne yeni geliﬂmelere
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ayak uyduracak güçlü bir stratejik çerçeveye ne de etkinli¤ini
art›racak kurumsal donan›ma ve manevi motivasyona sahip
olabilmiﬂtir. Hepsinden önemlisi, toplumsal hayat›m›z›n yüz karalar› olan yoksulluk ve yolsuzluk, millî ve manevi dokumuzu
çürütmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Buraya kadar söylediklerim, ülkemizin ac› ama gerçek yüzünün bir özetidir. Özellikle son beﬂ y›lda siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yaﬂan›lan olumsuzluklar, Türk milletinin ödemek
zorunda kald›¤› faturan›n daha da a¤›rlaﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Di¤er bir deyiﬂle 1995 seçimlerinden sonra baﬂlayan 20. Yasama
Dönemi, ülkemiz aç›s›ndan kay›p bir dönem olmuﬂtur.
Çünkü siyasi ve ekonomik istikrars›zl›¤›n iç içe geçti¤i ve
birbirini sürekli besledi¤i bir ortamda kayda de¤er bir geliﬂme
sa¤lanamam›ﬂt›r. Çözüm bekleyen temel sorunlar›n hiçbirine el
at›lamad›¤› gibi, sistemin sorun çözme kabiliyeti aç›s›ndan da
ciddi bir geriye gidiﬂ söz konusu olmuﬂtur.
20. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, sonuç olarak ülkemizin hem içerde hem de d›ﬂar›da karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlar›n yükledi¤i a¤›r sorumlulu¤u daha fazla taﬂ›yacak gücü kendisinde bulamam›ﬂt›r. Bunun için üzerindeki yükü yeni Meclis’e
devretme yolunu seçmiﬂ, erken seçimlerin yap›lmas›n› temel bir
çare olarak görmüﬂtür.
Bugün, hem Türk siyasetinin hem de ekonomimizin iç içe
yaﬂad›¤› y›¤›nla sorun, yeni Meclis’in ve hükümetin önünde acil
çözüm için beklemektedir. Yine geçti¤imiz dönemde yaﬂanan
ac› ve tatl› tecrübeler, bugün ders al›nmas› gereken tarihî kay›tlar olarak ortada durmaktad›r.
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‹ﬂte, 18 Nisan öncesi ve sonras› do¤ru okundu¤unda, karﬂ›m›za daha çok ac› gerçeklerden oluﬂan bir ülke tablosu ç›kmaktad›r. Önemli olan, bu tabloyu ak›lc› ve serinkanl› bir ﬂekilde
yorumlamak ve gere¤ini yapmakt›r. Halk›m›z›n özledi¤i siyaset
tarz›n› kal›c› hâle getirmek, y›llard›r çekti¤i çilelere son vermektir.
Aziz Misafirlerimiz,
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
57. Hükümet, böyle bir anlay›ﬂtan yola ç›kan üç siyasi partinin oluﬂturdu¤u bir koalisyon hükümetidir. Türkiye’nin art›k kaybedecek zaman› kalmad›¤› düﬂüncesinden hareket eden üç
parti, kendi program ve politikalar›n›n d›ﬂ›nda bir koalisyon protokolü üzerinde anlaﬂm›ﬂlard›r.
Sadece ülkemizde de¤il, dünyan›n her taraf›nda koalisyon hükümetlerinin kurulmas› da, çal›ﬂmas› da zordur. Ülkemizin acil çözüm bekleyen, ancak vatandaﬂ›m›z› k›sa vadede
memnun etmesi mümkün olmayan kararlar almak mecburiyetinde kald›¤› için de iﬂi daha çok zorlaﬂm›ﬂt›r.
Türk siyaseti bu zoru baﬂarmal›, ülkemizin her sorununa s›ras›yla el atmal›d›r. Türkiye 18 Nisan seçimleri sonras›nda yakalad›¤› siyasi f›rsat› çok iyi kullanmal›d›r.
Bu sebeple geçmiﬂte yaﬂanan kavgalar›n; olumsuzluklar›n
sosyal ve siyasi alanda b›rakt›¤› derin izlerin, sürekli hükümet krizlerine sebep oldu¤unu, gereksiz tart›ﬂma ve gerilimlere yol açt›¤›n› unutmamak zorunday›z. Yine uluslararas› yar›ﬂta hak etti¤imiz yeri almak konusundaki gayretlerimizi boﬂa ç›kartt›¤›n› kavramak durumunday›z.
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Ülkemizde uzlaﬂma ve demokrasi kültürünün zay›fl›¤›na
karﬂ›l›k, kamplaﬂma ve çat›ﬂma e¤iliminin güçlü oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda yeni Meclisin ve hükümetin görev ve sorumluluklar›n›n ne kadar fazla ve önemli oldu¤u görülecektir.
Bunun için öncelikli hedefimiz, siyasi istikrar› tesis etmek,
temel reformlar› demokrasi içinde gerçekleﬂtirmektir.
Temel hedefimiz ise kalk›nma sürecini h›zland›rarak insan›m›z› hak etti¤i refah ve mutlulu¤a kavuﬂturmakt›r.
‹ﬂçiden sanayiciye, memurdan esnafa, iﬂsiz gencimizden ö¤rencimize toplumumuzun her kesiminin büyük bir s›k›nt›
içinde oldu¤unu biliyoruz. Bunlar› aﬂmak için de ekonomimize;
kendi ayaklar› üzerinde durmas›n› sa¤layarak yeniden dinamizm kazand›rmak ﬂartt›r.
Partimiz, bu aç›dan haks›z birçok eleﬂtiriye maruz kalma
pahas›na elinden gelen bütün fedakârl›¤› ve duyarl›l›¤› göstermektedir.
Bizim çabam›z, mevcut ﬂartlar ve imkânlar dâhilinde halk›m›z› en k›sa zamanda rahatlatmakt›r. Bunun aksini düﬂünenler
ya gerçeklerden bihaberdir ya da siyasi rant peﬂinde koﬂmaya çal›ﬂmaktad›r.
Aziz Ülküdaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Bu tür insanlar›n, çarp›k zihniyetin yans›mas› olan eleﬂtirilerini sizler de yakinen izliyor ve biliyorsunuz. Bunlara biraz dikkatlice bakt›¤›m›zda; seçim öncesinde de benzer eleﬂtirileri gündeme getirmeye çal›ﬂt›klar›n› hat›rl›yoruz.
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Bu ülkenin bugünkü hâle gelmesinde, y›llar›n birikimi olan
sorunlar yuma¤›n›n alt›nda ezilmesinde Milliyetçi Hareket’in imzas› yoktur. Türk milliyetçileri en zor ﬂartlarda bile hep yap›c› olmuﬂ, ülkenin birli¤ini ve dirli¤ini savunmuﬂtur. Bu, bugün de böyledir; yar›n da böyle olacakt›r.
Bizlerin iktidar orta¤› olarak ülke yönetiminde sorumlulu¤u
ve yükü paylaﬂmam›z› eleﬂtirenler yan›l›yorlar. Türkiye’nin iﬂ birli¤ine, hoﬂgörüye, esasl› çözümlere ve çok çal›ﬂmaya ihtiyaç
duydu¤u bir zamanda Türk milliyetçileri kolayl›¤a kaçamazlard›. ‹ktidar orta¤› olmay›, ülkemizin devasa sorunlar›n›n bulundu¤unu bilerek tercih ettik. Yine biliyoruz ki yapmak, inﬂa etmek
çok zor, y›kmak çok kolayd›r.
Bu tercihimiz, ﬂüphesiz yak›n bir gelecekte daha çok takdir edilecektir. Bizler, Meclis ve hükümet içindeki siyasi varl›¤›m›z
oran›nda milletimize lay›k olmaya, Ona en iyi ﬂekilde hizmet etmeye devam edece¤iz. Bunun aksini düﬂünmenin Türk milliyetçilerine yap›lacak çok büyük bir haks›zl›k olaca¤›na ﬂüphe yoktur.
Bizim halk›m›z›n gelece¤i ve toplumsal huzur için, siyasetin
kör dövüﬂü açmaz›ndan kurtulmas› için yapt›klar›m›z hiç kimse
taraf›ndan çarp›t›larak takdim edilemez. Bizim sabr›m›z bir zaaf
belirtisi de¤il, sa¤duyunun ve akl›n bir göstergesidir.
Milliyetçi Hareket, birkaç günlük duygusal tatmin için kolayc›l›¤a, keyfili¤e ve çözümsüzlü¤e prim veremez. Kendi belirledi¤i stratejiyi uygular, baﬂkalar› gibi d›ﬂar›dan yönetilmez. Bizler için tek referans; ülkemizin gelece¤i, halk›m›z›n refah ve
mutlulu¤udur.
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Buradaki muhteﬂem toplulu¤un huzurunda bir kez daha
ifade ediyorum:
Parti olarak dün neye inan›yor, neyi söylüyorsak bugün
de ayn› ﬂeye inan›yor, ayn› ﬂeyi söylüyoruz. Bizler sadece baﬂkalar›n›n al›ﬂkanl›k hâline getirdi¤i gibi siyaseti sürekli manevra
alan›, bir ﬂov sahnesi olarak görmüyoruz.
Türk milliyetçileri, dün oldu¤u gibi bugün de millî ve manevi de¤erlerimizin istismar›na da karalanmas›na da karﬂ›d›r.
Karﬂ› olmaya da devam edecektir. Çünkü inand›k m› gönülden
inan›r›z, gerekti¤inde onlar için ölümü bile göze al›r›z. Siyasi hesab›m›z›, sadece ve sadece tarihe, Türk milletine ve kendi vicdanlar›m›za karﬂ› veririz.
‹ﬂte bizim zihniyetimizin farkl›l›¤›, davam›z›n kutsall›¤› burada gizlidir, bunu da herkesin anlamas› mümkün de¤ildir.
Muhterem Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Gençler,
Partimiz, bugün yeni görevler ve sorumluluklar üstlendi¤i bir sürecin baﬂ›ndad›r. Seçimlerin üzerinden üç buçuk ay,
hükûmetin kuruluﬂundan ise iki ay gibi bir süre geçmiﬂ bulunmaktad›r.
Türk ve dünya tarihinin en sorunlu, en karmaﬂ›k dönemlerinden birinde olmam›za ra¤men zor olan› baﬂarma, yeni
yüzy›la haz›rlanma konusunda kararl›l›¤›m›z› sürdürüyoruz. ﬁahsi ya da siyasi ç›kar hesaplar› yapmadan ülke ve dünya ﬂartlar› ile milletimizin beklentileri aras›nda en optimum noktay› gözeten yaklaﬂ›m›m›z› hayata geçirmeye çal›ﬂ›yoruz.
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Son y›llarda a¤›rlaﬂan sorunlara ve yaﬂanan olumsuzluklara karﬂ›n ümidimizi kaybetmek istemiyoruz.
Tarihin sundu¤u imkânlar›, ülkemizin sahip oldu¤u potansiyel zenginlikleri çok iyi de¤erlendirmek istiyoruz.
‹ﬂte o zaman halk›m›z›n daha mutlu, devletimizin daha
etkin olaca¤›na inan›yoruz. Çünkü biz önce aziz milletimize,
daha sonra da kendimize güveniyoruz.
Lider ülke Türkiye ülküsü, Türk milliyetçileri için art›k dönüﬂü olmayan meﬂakkatli ama bir o kadar da huzur verici bir
yol olmuﬂtur. Bu yolu sonuna kadar yürümek, hem atalar›m›za
hem de gelecek kuﬂaklara karﬂ› yüklendi¤imiz büyük bir manevi borçtur.
Bak›n›z de¤erli arkadaﬂlar›m; geçti¤imiz y›l, yine bu meydanda bu kürsüden neler ifade etmiﬂiz: "Allah nasip ederse seneye Zafer Kurultay›’n› bir baﬂka büyük zaferle, Milliyetçi Hareket’in iktidar›yla birlikte kutlayaca¤›z. Zafer Kurultay›’m›z
ﬂimdiden iktidar müjdesini veriyor. Hepinize kutlu ve u¤urlu olsun."
Evet, bu y›l Zafer Kurultay›’m›z› Allah’a ﬂükürler olsun ki iktidar orta¤› olarak kutluyoruz.
Can› gönülden inan›yorum ki; bu y›l gösterdi¤iniz ilgi, ortal›¤› kaplayan sevgi ve heyecan f›rt›nas› yeni zaferlerin müjdecisidir. Bu zaferler zinciri, Türk milliyetçileri tek baﬂ›na iktidar oldu¤unda baﬂka bir anlam ve önem kazanacakt›r.
Bu duygu ve düﬂüncelerle bütün ülküdaﬂlar›m›, bütün
misafirlerimizi en derin sayg›lar›mla selaml›yor, hepinizi Allah’a
emanet ediyorum. Sa¤ olun, var olun.....
41

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

42

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

Say›n
Devlet BAHÇEL‹’nin
11. ERC‹YES ZAFER KURULTAYI

KONUﬁMASI

6 A⁄USTOS 2000
PAZAR
ERC‹YES - KAYSER‹

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

44

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Muhterem Misafirlerimiz,
Türk Dünyas›n›n K›ymetli Temsilcileri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Genç Ülküdaﬂlar›m, Bozkurtlar›m,
Kurultaylar›n en ﬂanl›s›, en ihtiﬂaml›s› Erciyes Zafer Kurultay›’na hepiniz hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.
Erciyes Da¤›’n›n eteklerinde, Erciyes kadar muhteﬂem ve
güzel insanlar›m›z› bir araya getiren Cenab-› Allah’a sonsuz ﬂükürler olsun.
Büyük bir heyecanla bu y›l on birincisini gerçekleﬂtirdi¤imiz
kurultay›m›z, rahmetli Baﬂbu¤umuz Alparslan Türkeﬂ’in bize b›rakt›¤› k›ymetli bir yadigârd›r. Bunun bilinci içinde, Baﬂbu¤umuzu bir
kez daha rahmet, minnet ve ﬂükranla an›yorum.
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Türkiye’nin ve dünyan›n çeﬂitli yerlerinden gelmiﬂ on binlerce gönüldaﬂ›m›za ev sahipli¤i yapan Kayseri ‹l Teﬂkilat›m›za ve
Kurultay Tertip Heyetine de teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Bu kurultay›n, Türk milliyetçileri aras›ndaki sevgi, sayg›,
dostluk ve kardeﬂlik ba¤lar›n›n kuvvetlenmesine vesile olmas›n›
diliyorum.
Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
‹stikbâlimizin Teminat› Genç Ülküdaﬂlar›m,
Bildi¤iniz gibi dünyada çok önemli de¤iﬂimler yaﬂanmakta ve bunlar›n etkileri ülkemizde de hissedilmektedir. Ekonomide
s›n›rlar› aﬂan ve giderek ac›mas›z bir nitelik kazanan rekabet, küreselleﬂme olgusunun özünü teﬂkil etmektedir.
Teknolojik geliﬂmeler ve bilimsel at›l›mlar, çok k›sa sürede
bütün insanl›¤› etkileyen bir boyuta ulaﬂm›ﬂt›r. Uzay›n derinliklerini
keﬂfetme çabalar›, genetik bilimindeki baﬂ döndürücü ilerlemelerle kol kola girmiﬂ durumdad›r. Keza elektronikteki h›zl› geliﬂmeler, iletiﬂim imkânlar›n› çok ileri düzeylere taﬂ›m›ﬂt›r.
Ekonomik ve teknolojik alanlarda yaﬂanan dönüﬂümler,
uluslararas› siyaseti de derinden etkilemiﬂtir. ‹ki kutuplu ideolojik
kamplaﬂma, yerini bölgesel iﬂ birli¤inin ve dayan›ﬂman›n ön plana ç›kt›¤› bir yap›lanmaya b›rakm›ﬂt›r. Dünyada yeni düzen aray›ﬂlar› h›z kazanm›ﬂ, demokrasinin önemi daha iyi anlaﬂ›lmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
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Küresel ölçekte yaﬂanan baﬂ döndürücü geliﬂmelerin iki
yüzü bulunmaktad›r. Birinci yüzünde; dünyay› küçülten uydular,
ölümcül hastal›klara bulunan çözümler, hayat› kolaylaﬂt›ran
yeni teknolojik icatlar vard›r. ﬁüphesiz bütün bunlar, insano¤lunun yüz ak› olan parlak baﬂar›lard›r. Ama de¤iﬂimlerin di¤er yüzünde görülen tablo bu kadar iç aç›c› de¤ildir: Kirlenen ve tahrip edilen çevre, bozulan ve iklim de¤iﬂmeleriyle tehlike sinyalleri veren ekolojik denge, açl›k s›n›r›nda yaﬂayan milyonlarca
insan, Afrika’da AIDS’ten k›r›lan on binlerce masum çocuk,
Balkanlar’da, Çeçenistan’da ve daha pek çok yerde yaﬂanan insanl›k trajedileri, bu tablonun dikkat çeken unsurlar›d›r.
Milletler ve toplumlar aras›nda var olan uçurumlar›n giderek derinleﬂti¤i böyle bir dünyada pek çok ﬂeyin h›zla de¤iﬂti¤ine ﬂüphe yoktur.
De¤iﬂmeyen ve geçerlili¤ini koruyan en önemli olgu ise
milletler ve devletler aras›ndaki mücadeledir. Bu gerçek, günümüzde yeni biçim ve anlay›ﬂlar içinde varl›¤›n› sürdürmektedir. Dünyadaki yeni ﬂartlara bak›ld›¤›nda, bu mücadelede
öne ç›kacak olan milletlerin; sanayileﬂmesini tamamlam›ﬂ, bilgi toplumuna giden süreci kavram›ﬂ, ekonomisi güçlü, millî
birli¤i sa¤lam ve dayan›ﬂma gücü yüksek milletler olaca¤›
aç›kt›r.
Türkiye’miz, yeni dünya ﬂartlar›na ne yaz›k ki yeterince
haz›r de¤ildir. Bu konuda ne ciddi bir strateji geliﬂtirebilmiﬂ ne
de çok yönlü haz›rl›k yap›labilmiﬂtir. Oysa tarihin ülkemize sundu¤u f›rsatlar kaç›r›lmayacak kadar önemli ve belirgindir. Sovyetler’in y›k›lmas›ndan sonra ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan Türk Dünyas›, bu yönüyle bizim için önemli bir avantajd›r. Yurt d›ﬂ›nda ya47
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ﬂayan, her platformda ülkemizin gönüllü elçili¤ini yapan gurbetçilerimiz ve iﬂ adamlar›m›z da çok büyük bir güçtür. Ayr›ca
ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, yetiﬂmiﬂ insan gücü, bu anlamda büyük öneme sahiptir.
Bu avantajlar› iyi kullanarak sosyo-ekonomik kalk›nmas›n› ve sanayileﬂmesini tamamlam›ﬂ bir Türkiye’nin, k›sa sürede
küresel güç olmas› zor de¤ildir. Bu yönüyle "Lider Ülke Türkiye"
hedefimiz bir hayal de¤il, gerçek olabilecek bir ülküdür.
K›ymetli Misafirlerimiz,
Muhterem Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
18 Nisan seçimlerinden sonra hükümette görev alan
MHP, iﬂte bu düﬂünceler içinde bir strateji belirlemiﬂtir. Koalisyon
hükûmetindeki faaliyetlerinde ekonomik reform ve at›l›m programlar›na öncelik vermiﬂtir. Türk milletinin sanayileﬂme, kalk›nma ve ekonomik geliﬂme hedeflerini gerçekleﬂtirmek için baz›
ön ad›mlar›n at›lmas›n› gerekli görmüﬂtür.
Hükûmetimiz hiç ﬂüphesiz, acil ve öncelikli hedef olarak
çarp›k ekonomik tabloyu düzeltmeyi seçmiﬂtir. Y›llard›r halk›m›z›n belini büken, paras›n›n pul olmas›na yol açan, özellikle dar
gelirli vatandaﬂlar›m›z› can›ndan bezdiren enflasyonu düﬂürmek art›k ertelenemez bir millî görev hâline gelmiﬂtir. Bunun için
birçok konuda yap›sal reformlar› hayata geçirerek kangren olmuﬂ yaralara neﬂter vurmuﬂtur.
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Hükûmetimizin ekonomik mücadelede ortaya koydu¤u
bütün bu kararl› yaklaﬂ›mlara ra¤men, sonuç almak için biraz
zamana ihtiyaç vard›r. Çünkü dünyan›n hiçbir ülkesinde, uygulanan ekonomik tedbirlerin neticesinin k›sa bir süre içinde
al›nd›¤› görülmemiﬂtir. Bu anlamda, iﬂimizin kolay oldu¤unu
söylemek mümkün de¤ildir.
Ülkemizde son on y›l boyunca tam beﬂ kez çeﬂitli ac› reçetelerle birlikte enflasyonla mücadele program› uygulanmaya çal›ﬂ›ld›¤› ve baﬂar›ya ulaﬂ›lamad›¤› göz önüne al›n›rsa görevimizin kolay olmad›¤› daha iyi anlaﬂ›l›r.
Bütün bunlara ve yaﬂanan çok üzücü deprem felaketlerine ra¤men, bu program›n olumlu sonuçlar›, yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Enflasyonda önemli bir gerileme
trendi yakalanm›ﬂt›r. Biz, beklentilerin biraz üzerinde ç›kan temmuz ay› enflasyonuna ra¤men kararl›l›¤›m›z› ve inanc›m›z› sürdürüyoruz.
‹nﬂallah, program tamamland›¤›nda da yat›r›mlar artacak ve iﬂsizlik azalacakt›r. Böylece ekonomimiz rahat nefes al›p
halk›m›z olumlu geliﬂmeleri daha iyi hissedebilecektir.
Bütün bu yap›lanlar, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada
inisiyatif sâhibi bir ülke olmas› içindir. Ayaklar› üzerine sa¤lam
basabilen bir Türkiye içindir. Unutulmamal› ki, ortalama % 80’ler
civar›nda seyreden, bazen de %100’leri aﬂan enflasyon oranlar›yla ülkemizin ciddi bir ekonomik güç olmas› mümkün de¤ildir. Çünkü Türkiye’nin bu enflasyon oranlar›yla küresel ölçekli
ekonomik ve teknolojik geliﬂmeleri kavramas› ve rekabet edebilmesi neredeyse imkâns›zd›r.
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Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç olmas›n› sa¤layacak altyap› çal›ﬂmalar›, sosyal reformlar ve zihniyet de¤iﬂiklikleri de bu süreç içinde safha safha uygulanmak zorundad›r.
Türkiye, yoksulluk ve yolsuzluk ay›b›n› tarihe gömmedikçe siyasetçi kendini baﬂar›l› kabul edemez. Çünkü devletimizin sosyal, hukuki ve demokratik vas›flar›n›n geliﬂerek birbirini tamamlamas›, sa¤l›kl› ve istikrarl› bir toplum yap›s› aç›s›ndan zorunludur.
MHP’nin bu süreçteki di¤er bir amac›; siyasetçiye ve siyasete duyulan güven eksikli¤ini aﬂmak, devletle milletin kucaklaﬂmas›n› sa¤lamak, temiz siyaset ve etkin devlet idealine
ulaﬂmakt›r.
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
De¤erli Genç Ülküdaﬂlar›m,
MHP’nin bu uzun vadeli stratejisini ve Türkiye’nin menfaatini öne alan yaklaﬂ›m›n› ne yaz›k ki iyi anlayamayan ya da
anlamak istemeyen kesimler mevcuttur. Bu manada dün ile
bugün aras›nda bir fark yoktur. Her sudan bahane ile MHP’yi
ve politikalar›n› eleﬂtiren bu kesimler, bir y›ll›k icraat döneminde
kimi zaman insafa s›¤mayan ve edep s›n›rlar›n› aﬂan yaklaﬂ›mlarda dahi bulunabilmiﬂlerdir.
Bugün, koro hâlinde partimize hücum etmeye çal›ﬂanlar, ilginç bir manzara oluﬂturmaktad›r. Onlar›n seviyesiz ve günü birlik söylemleri, kendilerini ne güçlü ne de hakl› k›lacakt›r.
Bu hücum korosunun kompozisyonu bile Milliyetçi Hareket’in
hakl›l›¤›n› ortaya koyan bir mahiyete sahiptir. Çünkü her f›rsatta Türkiye karﬂ›t› çevrelerin avukat› gibi davrananlar›n partimize
baﬂka türlü yaklaﬂmas› mümkün de¤ildir.
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Dün oldu¤u gibi bugün de her türlü haks›z yaklaﬂ›m ve
eleﬂtiriler bizi engellemez. Hatta hedefimize biraz daha yaklaﬂmam›za vesile olur. Her türlü çileyi çekmiﬂ, zorlu¤a gö¤üs germiﬂ Milliyetçi Hareket bugün de her türlü engeli aﬂarak ilerlemesini bilen bir harekettir.
Ama onlar›n unuttuklar› bir baﬂka gerçek daha var: Türk
milliyetçileri, t›pk› ülkemize dost olanlar gibi kendisine dost
olanlar› da çok iyi tan›r.
Ülkeleri için hayatlar›n› bile seve seve feda etmesini bilenlerin, milli duygular› tart›ﬂmal› olanlardan ders almaya ihtiyac› yoktur. Hele vatan ve millet sevgilerini ispat etmek zorunda olanlar›n partimize verece¤i bir ak›l, aktaraca¤› bir tecrübe ise hiç yoktur. Çünkü onlar, öncelikle kendilerini tarih ve
millet huzurunda temize ç›karmak zorundad›rlar.
Demokrasi, hiç ﬂüphesiz kurumlar ve kurallar kadar, bir
tahammül rejimidir. Demokratik sistem içinde iktidar partilerinin
görevi, eleﬂtirileri olgunlukla karﬂ›lamak ve ülkenin iyiye gitmesi
için bu eleﬂtirilerden istifade etmektir. Ancak bu durum, eleﬂtiri
yapanlar›n, baﬂkalar›n›n kiﬂisel ve tüzel haklar›na sald›rmas›n›
hoﬂ karﬂ›lamak anlam›na gelmez. Unutulmamal› ki, çirkin, incitici ve rencide edici beyanlarla dolu birtak›m eleﬂtiri görünümlü söylemler, sadece siyasetteki seviyeyi düﬂürür.
Oysa MHP; hizmet yar›ﬂ› ve devlet sorumlulu¤unda oldu¤u gibi siyaset üslubunda da yeni bir anlay›ﬂ ortaya koymuﬂtur.
Partimizin dâima millet menfaatini ön plana alan, demokratik
de¤erlere, uzlaﬂma ve dayan›ﬂmaya birlikte önem veren yaklaﬂ›m›, inan›yorum ki gün geçtikçe daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
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Çünkü MHP’nin bu tavr›, kökleri tarihimizin derinliklerine
uzanan bir felsefeden ilham almakta ve milletimizin güzel hasletleriyle örtüﬂmektedir. Türk milletinin en büyük erdemlerinden biri,
hoﬂgörülü olmak ve yarad›lm›ﬂa sevgi ile bakmakt›r. Anadolu’nun Türkleﬂmesinde ve ‹slamlaﬂmas›nda eﬂsiz katk›lar› olan ve
Hoca Ahmet Yesevî’nin oca¤›nda yanan sevgi ateﬂini Anadolu’ya taﬂ›yan ﬁeyh Edebalî, Hac› Bayram Velî, Yunus Emre, Sar›
Saltuk, Hac› Bektaﬂ Velî gibi bütün büyük ﬂahsiyetler, daima sevgi, sayg› ve hoﬂgörünün önemini vurgulam›ﬂlard›r. Türk milletinin
sevgi ve hoﬂgörüsü, onlar›n ocaklar›nda yanan ateﬂle as›rlar boyu Anadolu’yu ayd›nlat›rken insanl›k için de örnek olmuﬂtur.
Mâanevi temelleri bu bilge ﬂahsiyetlerin "yaﬂa ve yaﬂat" ilkesine dayanan Türk milliyetçili¤i, kini hoﬂgörüye, kavgay› sevgiye dönüﬂtürmeye azimli bir siyasi harekettir. Bu yüzden Türk milliyetçileri uzlaﬂmaya, sosyal bar›ﬂa, millî birlik ve beraberli¤e büyük önem vermiﬂlerdir. Bundan sonra da vermeye devam edeceklerdir. Her parti mensubumuz da bu konuda duyarl› ve özenli olmak zorundad›r.
K›sacas›, milli birlik ve dirli¤e karﬂ› alerjisi olanlar ne derse
desinler, biz do¤ru bildi¤imiz yolda emin ad›mlarla yürümeye kararl›y›z.
Gelece¤e bak›ﬂ›, tarihin yükledi¤i görev ve sorumluluklardan beslenen MHP; sadece kendisine oy verenleri, sempati
duyanlar› de¤il, bütün Türk milletini ba¤r›na basmaktad›r.
MHP’nin kap›lar›, milletimizin dünya milletleri aras›nda seçkin bir yer almas›n› isteyen herkese aç›kt›r. Partimiz, bu mukaddes vatana ve bu aziz millete aﬂkla ba¤l› olanlar›nd›r. ‹nﬂallah,
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her geçen y›l daha büyük buluﬂma ve kaynaﬂmalarla "tek baﬂ›na iktidar" hedefine ulaﬂacakt›r.
Aziz Vatandaﬂlar›m,
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar,
K›br›s’tan Kafkasya’ya, Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar uzanan geniﬂ bir co¤rafyada, Türk milliyetçileri ümitle izlenmektedir. Önümüzdeki dönemde Türk Dünyas›na hem destek
ve hem de örnek olmak, tarihî oldu¤u kadar, insani ve vicdani
borcumuzdur. Çünkü bu co¤rafya ekseninde, içine girdi¤imiz
yeni ça¤›n zorlu ﬂartlar›n› do¤ru alg›layabilen, yozlaﬂmadan ve
yabanc›laﬂmadan geliﬂmeleri kavrayabilen yegâne siyasi kuvvet, Türk milliyetçili¤i hareketidir, Ülkücü Hareket’tir.
Hiç ﬂüphe yok ki; milletimizin aya¤›na bir pranga gibi tak›lan cehaleti, yoksullu¤u, geri kalm›ﬂl›¤› aﬂmak, bu zincirleri k›rmak zorunday›z. Türk milletinin bütün fertlerinin yar›n endiﬂesi olmadan baﬂ› dik yaﬂamas›n› sa¤lamak zorunday›z.
Birlik ve dirli¤imizin üzerine titremek, fitne ve fesat hareketlerine karﬂ› uyan›k olmak zorunday›z. K›sacas›, "Lider Ülke" sevdam›za ulaﬂmak için çok dikkatli olmak ve çal›ﬂmak durumunday›z.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Lider Ülke Davam›z›n Genç Mimarlar›,
Millet ve devlet olarak içinden geçti¤imiz kritik dönemin
önemi büyüktür. Biliniz ki, bu kritik dönemde Türk milliyetçilerinin
yapt›¤› ve yapaca¤› bütün hizmetler, gelecek nesiller taraf›n-
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dan hay›rla yad edilecektir. Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin sözlerinin eri oldu¤una bugüne kadar ﬂâhitlik etmiﬂ olan tarih, inﬂallah yar›nlarda da en büyük ﬂahidimiz olacakt›r.
Huzurlar›n›zda Zafer Kurultay›’m›z›n daha nice zaferlere
vesile olmas›n› Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tarih önündeki
sorumluluklar›n› anlam›ﬂ bütün k›ymetli ülküdaﬂlar›m›, çilekeﬂ dava arkadaﬂlar›m›, yi¤it bozkurtlar› sayg›yla, sevgiyle selâml›yorum.
Hepiniz Allah’a emanet olun, sa¤ olun, var olun.
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Aziz Vatandaﬂlar›m,
Türk Dünyas›n›n K›ymetli Temsilcileri,
Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
‹stikbalimizin Teminat› Yi¤it Bozkurtlar›m,
Rahmetli Baﬂbu¤umuzdan Türk Dünyas›na miras kalan
büyük ﬂölenimize, büyük buluﬂmam›za, hepiniz hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.
Dünyan›n dört bir taraf›ndan, ülkemizin dört bir köﬂesinden ak›n ak›n gelerek kurultay›m›za ruh ve hayat veren bütün
misafirlerimizi, bütün dava arkadaﬂlar›m› sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Bugün burada, Ulu Erciyes’in eteklerinde, Tekir Yaylas›’nda
sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u kelimelerle ifade
etmek imkâns›zd›r. Hepiniz sa¤olun, varolun.
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Bugün burada, on ikincisini kutlad›¤›m›z Zafer Kurultay›’m›z, Türkiye sevdas›, gözlerinde par›ldayan dava ve gönül insanlar›n›n kaynaﬂma ve dayan›ﬂma ﬂölenidir. Hem gelecek
hem de tarih kokan bu büyük ﬂölenimiz, hepimize kutlu ve
u¤urlu olsun.
Sözlerimin baﬂ›nda hemen ifade etmek isterim ki, Milliyetçi Hareket’in bugünlere gelmesi, kurultay›m›z›n yaﬂat›lmas›,
sizlerin eme¤i ve katk›lar›yla mümkün olmaktad›r. Bu vesileyle
bir kez daha teﬂekkürlerimi ve ﬂükranlar›m› sunuyorum. Hepinizden Allah raz› olsun.
Huzurlar›n›zda bir hususu daha öncelikle ve özellikle vurgulamak istiyorum.
Milliyetçi Hareket üzerinde son birkaç y›ld›r eleﬂtiri ve karalama kampanyalar› açanlar, Türk milliyetçileri üzerinde çeﬂitli hesaplar yapanlar bulunmaktad›r.
Ama bu muhteﬂem topluluk, bu muhteﬂem coﬂku bir kez
daha göstermiﬂtir ki, Türk milliyetçileri ders almak isteyenleri,
fazla bekletmezler. Gerekli yerde ve zamanda, gerekli dersi
vermekte gecikmezler.
Çünkü bütün Türk milliyetçileri, bütün Türkiye sevdal›lar›
partilerine, partileri de onlara sonuna kadar inan›r ve güvenir.
Gerekti¤inde bu güven ve inanc› hayk›rmas›n› da çok iyi bilir.
Bu muhteﬂem tablo göstermektedir ki, Türkiye ve MHP
karﬂ›tlar›n›n hevesleri bir kez daha kursaklar›nda kalm›ﬂt›r. Bundan sonra da kursaklar›nda kalmaya devam edecektir.
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Muhterem Misafirler,
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bugün bizler, millet olarak bütün insanl›k ailesi ile birlikte
yeni bir ça¤›n baﬂ›nda bulunuyoruz. Büyük Türk milletinin mensuplar› olarak, s›k›nt›l› bir dönemde yar›nlar›m›z› daha yaﬂan›r
k›lma mücadelesi veriyoruz. Teknolojik ve ekonomik geliﬂmelerin baﬂ döndürücü bir h›z kazand›¤›, milletleraras›ndaki rekabetin keskinleﬂti¤i bir ça¤da var olmak kolay de¤ildir.
Bunun için gelece¤e çok yönlü haz›rlanarak yönelmek,
en önemlisi mevcut sorunlar› yenilerine yol açmadan çözmek
gerekir. Ülkemizin yaﬂad›¤› s›k›nt›lar›n özünde, hiç ﬂüphesiz bu anlay›ﬂ›n yeterince yer etmemiﬂ olmas›, önemli bir paya sahiptir.
Bilinmelidir ki, çarp›k anlay›ﬂ ve yap›lar, yerini daha
do¤ruya, daha iyiye b›rakmad›¤› sürece, Türkiye olarak s›k›nt›lar›m›zdan kurtulmam›z mümkün olmayacakt›r. Dolay›s›yla
yeni ça¤›n dinamiklerini kavramam›z, hak etti¤imiz sayg›n ve
etkin konuma kavuﬂabilmemiz zorlaﬂacakt›r.
Di¤er yandan, yaﬂanan h›zl› geliﬂme ve de¤iﬂmelere ra¤men, bütün insanl›¤›n mutlu ve huzurlu oldu¤unu söylemek, yine
gelece¤e ümitle bakabildi¤ini iddia etmek mümkün de¤ildir.
‹ﬂte böyle bir dünyada ve zamanda, Türk milletinin de,
Türk ayd›n›n›n da söyleyece¤i sözler, yapaca¤› katk›lar olmal›d›r. Bugün gelinen aﬂamada bütün insanl›k, ça¤›n kendisine
sundu¤u imkân ve f›rsatlar ile, karﬂ›s›na ç›kard›¤› sorun ve risklerle giderek daha çok iç içe yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu süreç,
yak›n bir gelecekte biraz daha belirginleﬂecek ve h›z kazanacakt›r.
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Di¤er bir deyiﬂle yeryüzü refah ve mutlulu¤un yayg›nlaﬂmas›ndan daha çok, yeni çat›ﬂma ve karﬂ›tl›klardan oluﬂan sorunlu bir küreye dönüﬂmektedir.
Günümüzde dünyan›n dört bir taraf›nda irili ufakl› çat›ﬂmalar ve ciddi insan haklar› ihlalleri devam etmekte, açl›k ve
sefalet önemini korumaktad›r.
Bugün maalesef, Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Ortado¤u’da huzur ve istikrar bir türlü hâkim olamamaktad›r.
Gelinen bu noktada, geçmiﬂte yaﬂanan ac› tecrübeleri
bir daha yaﬂamamak, mevcut sorunlar› daha da derinleﬂtirmemek önem kazanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Bunun için yeni anlay›ﬂlara, yeni kurumlara ve yeni sorumluluk ve iﬂ birli¤i iklimine ihtiyaç vard›r.
Küreselleﬂme sürecinin, sadece ekonomileri ya da piyasalar› birbirine ba¤lamad›¤›, ayn› zamanda ülkelerin ve milletlerin kaderini de daha yak›ndan etkiledi¤i gerçe¤i çok iyi de¤erlendirilmelidir. Küresel sorun ve açmazlara adil ve kal›c› çözümler üretebilmenin, insano¤lunun bugün gösterece¤i özene
ve çabalara ba¤l› oldu¤u unutulmamal›d›r.
Çünkü milletlerin müﬂterek fedakârl›k ve çabalar› ile yönlendirilemeyen bir "küreselleﬂme modeli"nin küresel kaosa dönüﬂme ihtimali çok yüksektir.
Sözün k›sas›, yeni ça¤ sadece "bilgi ça¤›" ya da "küreselleﬂme ça¤›" olmamal›d›r. Yeni ça¤, her ﬂeyden önce bir "insanl›k ça¤›" olmal›d›r.
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E¤er insano¤lu, yar›nlar› yaﬂan›r k›lma mücadelesini baﬂaramaz ise hem tarihin hem de gelecek nesillerin, bugünün devlet ve toplumlar›n› çok ac›mas›zca yarg›layaca¤› kesindir.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Genç Ülküdaﬂlar›m,
Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,
Milliyetçi Hareket’in küresel sorunlara ve geliﬂmelere bak›ﬂ
aç›s›n›, bu ﬂekilde özetlemek mümkündür.
Bu görüﬂlerimiz, birçok art niyetli ya da cahil çevrenin iddialar›n›n aksine, bütün insanl›¤a yönelik beﬂerî ve ahlaki sorumluluklar›m›z›n bir eseridir. Bu sebeple de milletler ve devletler aras› iﬂ birli¤i ve dayan›ﬂman›n önemini ortaya koyan bir yaklaﬂ›m›
ifade eder.
Bizler de her modern ve demokratik devlet gibi, kendi milletimizin hak ve ç›karlar›n›, bütün insanl›k ailesinin müﬂterek ç›karlar›yla dengeleyip bir arada yaﬂatabilmenin aray›ﬂ› ve çabas›
içindeyiz.
Bu da çarp›k zihniyetlerin söylediklerinin aksine, ne ay›planacak ne de utan›lacak bir durumdur.
Sadece, Avrupa Birli¤ine bak›ﬂ aç›m›z›n de¤il, di¤er bütün
milletleraras› iliﬂkilere yaklaﬂ›m›m›z›n temelinde, böyle bir anlay›ﬂ
yatmaktad›r. Türkiye’nin, Avrupa Birli¤i ile her ülke ve devlet gibi
adil ve uygulanabilir bir iﬂ birli¤i içinde bulunmas›n› arzu etmekten gocunanlar› anlamak imkâns›zd›r. Benzer ﬂekilde, K›br›s Türk
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toplumunu ve devletini yük olarak görenler de bulunmakta, zaman zaman Türkiye karﬂ›t› lobilerin sözcülü¤üne soyunanlar bile
ç›kmaktad›r.
Herkes bilmelidir ki, K›br›s Türk halk›n›n r›za göstermeyece¤i bir çözüm, kal›c› ve adil olmayacakt›r. Çeﬂitli taktik oyunlarla,
çeﬂitli bask› ve dayatmalarla K›br›s’ta sonuca gitmeye çal›ﬂmak,
yeni sorunlar›n temellerini atmaktan baﬂka bir anlama gelmeyecektir. Gerçek bir çözüm için hem taraflar›n hem de milletleraras› kuruluﬂlar›n bu gerçe¤i kavramalar› ﬂartt›r.
Türk insan›n›n d›ﬂ iliﬂkiler alan›na dair ortak düﬂünce ve
beklentisi, ülkelerine tarihî ön yarg›lar›n etkisiyle ya da fiilî ön ﬂartlar öne sürülerek yaklaﬂ›lmamas›d›r. Dünyan›n en çetin, en karmaﬂ›k co¤rafyas›n›n merkezinde yer alan ülkemizin konumu, tabii olarak birçok Avrupa ülkesinden hem çok farkl› hem de çok
önemlidir.
Türkiye’miz, uzun y›llard›r bölücülü¤ü ve terörü vahﬂi bir
yöntem olarak kullanan unsurlarla zorlu bir mücadele yürütmüﬂtür. Ülke olarak mücadelemizi bundan sonra da kararl›l›k
ve duyarl›l›kla sürdürece¤imiz kesindir.
Çünkü bu kararl›l›k, devlet ve millet olarak temel varl›k sebebimizdir.
Çünkü hiçbir ülke, kendi varl›¤›n› yok etmeye çal›ﬂan ayr›l›kç› ve y›k›c› hareketlere hoﬂgörüyle bakamaz.
Yine hiçbir ülke, böyle bir anlay›ﬂla hareket etti¤i için k›nanamaz ve mahkûm edilemez.
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Görüldü¤ü gibi partimizin bütün yaklaﬂ›mlar› her ﬂart ve
zeminde duyarl›, kararl› ve tutarl› bir anlay›ﬂtan beslenmektedir.
Engin vatan ve millet sevgimiz, küresel bar›ﬂa ve adalete verdi¤imiz önem, bizim sadece siyasi bak›ﬂ›m›z› yans›tmaz.
Geçmiﬂin derinliklerinden süzülerek gelen medeniyet ve kültür miras›m›z›n yeni yüzy›l ﬂartlar›nda yaﬂat›lmas› ve zenginleﬂtirilmesi idealini ifade eder.
Huzurlar›n›zda bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye, bütün dostlar›na sonuna kadar güven veren, dostlar›ndan
da millî ç›kar ve hassasiyetlerine sonuna kadar sayg› göstermesini bekleyen bir millet ve devlettir.
Bunun içindir ki; hiçbir vaat ve ç›kar, Türkiye’mizin varl›¤›ndan, dirli¤inden ve gelece¤inden önemli ve öncelikli de¤ildir. Hiçbir zaman da önemli ve öncelikli olmayacakt›r.
Çünkü bizler büyük bir milletin bugünkü mensuplar› olarak, gelecek nesillere millî kimlik ve kiﬂili¤ini kaybetmeden onurlu ﬂekilde yaﬂayacaklar› bir vatan, hatta bir dünya miras b›rakmak istiyoruz.
Çünkü bizler, tarihin ülkemizi, bölgemizi ve Türk dünyas›n›
getirmiﬂ oldu¤u bugünkü noktada, demokrasi ve dayan›ﬂma
kültürünü birlikte geliﬂtiren kalk›nm›ﬂ bir Türkiye’nin mümkün oldu¤una inan›yoruz.
Bu idealimizi ve inanc›m›z› da her ﬂart alt›nda geliﬂtirmeye
ve savunmaya devam ediyoruz.
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Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
Genç Ülküdaﬂlar›m,
ﬁimdi hep birlikte haf›zalar›m›z› tazeleyip ülkemizin yaﬂad›¤› son iki y›l› bir film ﬂeridi gibi gözlerimizin önünden geçirmenizi istiyorum. Bunu dikkatlice yapt›¤›m›zda görece¤iz ki, Milliyetçi Hareket’in siyasi duruﬂ ve stratejisinin de¤eri ve önemi,
her ﬂeye ra¤men çok büyüktür.
Temel meselelerin çözümünde izlenecek yol ve yöntemlerin tercih edilmesinden siyasi üsluba kadar, söyledi¤imiz
ya da uygulamaya çal›ﬂt›¤›m›z birçok husus, bugün de anlam›n› korumakta ve hatta örnek al›nmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Milliyetçi Hareket’e karﬂ› küçük hesap ve oyunlar›n gere¤i olarak her türlü eleﬂtiri yap›lm›ﬂ, ama ortaya hiçbir makûl çözüm önerisi konulamam›ﬂt›r. Bu da yetmezmiﬂ gibi partimizin
yaklaﬂ›mlar› ve siyaset üslubu benimsenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ya da
tasvip görmüﬂtür.
Son zamanlarda ise, ekonomimizin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› iki
mali kriz sonras›nda ortaya ç›kan geliﬂme ve tart›ﬂmalarla birlikte, partimize yönelik çeﬂitli kampanyalar aç›lm›ﬂt›r.
Hükûmetimizin ve partimizin öncelikli amac›, y›llar›n ihmalleriyle adeta kangrenleﬂen ekonomik sorunlar› aﬂmak, kalk›nmay› yavaﬂlatan eksikleri tamamlamak olmuﬂtur.
Yaﬂamak zorunda kald›¤›m›z krizler de özellikle son on y›lda giderek büyüyen borç batakl›¤›n›n ülkemize ödettirdi¤i a¤›r
faturalardan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
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‹ﬂte, böylesine kritik bir süreçte dikkatli ve fedakâr bir çal›ﬂma anlay›ﬂ›n› benimseyen partimiz, çeﬂitli vesilelerle hak etmedi¤i sald›r›lara maruz kalm›ﬂt›r.
Partimiz, bir dönem, ekonomik krizi aﬂman›n önceli¤ine temas etti¤i için "Demokratikleﬂmeye direniyor." diye eleﬂtirilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂ; k›sa bir süre sonra da ekonomik krizin faturas›n› Milliyetçi Hareket’e kesme yar›ﬂ› içine girilmiﬂtir. Ama bu hesap da tutmam›ﬂ, Milliyetçi Hareket gerçe¤inin balç›kla s›vanamayaca¤›
bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r.
Huzurlar›n›zda bütün vatandaﬂlar›ma seslenerek vurgulamak istiyorum ki; e¤er Milliyetçi Hareket olmasayd› krizin boyutlar› çok daha büyük olur, özellikle dar gelirli insanlar›m›z çok daha a¤›r bedeller ödemek zorunda kalabilirdi.
Bugün de ekonomik program›n baﬂar›yla uygulanmas›
bak›m›ndan gerekli olan siyasi iradenin içinde, partimizin önemli bir yeri vard›r.
Millet olarak yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar ve zorluklar, her duyarl›
Türk insan›n› çok yönlü olarak düﬂündürmeli, ama asla karamsarl›¤a ve çaresizli¤e düﬂürmemelidir.
Ekonomik krizin büyük ölçüde tahrip etti¤i dengeler yeniden kuruldu¤u ve güvensizlik sendromu yerini güvene b›rakt›¤›nda, Türk ekonomisinin büyümeye ve sosyal adaletsizlikleri gidermeye yönelmesi zorunludur. Böylece dar gelirli vatandaﬂlar›m›z›n durumu mutlaka düzeltilmeli, yoksulluk sorunu mutlaka çözülmelidir.
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Bunun ön ﬂart›n› da ﬂüphesiz, krizlere adeta sürekli davetiye ç›kartan ekonomik yap›y› aﬂmak, psikolojik ortam› yenmek
oluﬂturur. ‹ﬂte son zamanlarda süratle gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›m›z dönüﬂümün temelinde bu anlay›ﬂ yatmaktad›r.
Sanayi çarklar›m›z, yeniden süratle dönmeye baﬂlayarak üreten, istihdam yaratan ve ihraç eden bir sürece en k›sa
zamanda girmek zorundad›r. Meclis ve hükûmet baﬂta olmak
üzere bütün ekonomik, siyasi ve sosyal unsurlar, bu konuda
iﬂbirli¤i içinde olmal›d›r. Kriz yaygaralar›na ve spekülasyonlara
kulak t›kayarak ekonomik istikrar› ve geliﬂmeyi temin etmelidir.
Takdir edilece¤i üzere, Milliyetçi Hareket, tarihinin hiçbir
döneminde zor ve kritik süreçlerde siyasi prim elde etme yar›ﬂ›
içinde olmam›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket, sorunlar› el birli¤iyle yenmenin ve milletimizin yar›nlar›n› daha güzel k›lman›n çabas› içindedir.
Art›k yolsuzluklar ve h›rs›zl›klar gibi, krizler de Türk milletinin kaderi olmamal›d›r.
‹ﬂte bizler, bütün bunlar› gerçekleﬂtirmek, gelece¤in
güçlü ve sayg›n Türkiye’sini inﬂa etmek için var›z. Her zaman da
bunun için var olmaya devam edece¤iz.
K›ymetli Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Son zamanlarda, millî davalar söz konusu oldu¤unda,
ciddi d›ﬂ politika sorunlar› tart›ﬂ›ld›¤›nda çarp›k zihniyet yap›s›n›n
kendini iyice ele verdi¤ini görüyoruz.
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Ülkemizde bir süredir millî onur ve vatanseverlik gibi yüksek erdemleri sahiplenip savunmak, ne ac›d›r ki baz› çevreler
taraf›ndan s›kça eleﬂtirilmekte ve hatta alaya al›nmaktad›r.
Çünkü bunlar›n ne geçmiﬂteki örgütsel ve ideolojik ikametgâhlar›nda ne de bugünkü duruﬂlar›nda bu tür de¤er ve
kavramlar›n hiçbir olumlu karﬂ›l›¤› ve anlam› olmam›ﬂt›r.
Ama unutulmamal› ki, Türk milletinin onuru ve ç›kar› sözünden rahats›z olanlar, asl›nda bilerek veya bilmeyerek baﬂkalar›n›n ç›karlar› ve hesaplar› ad›na konuﬂanlard›r.
Ülkemiz, içeride ve d›ﬂar›da zorlu dönemeçlerden geçerken millî hassasiyetlerimize vurgu yapmay› pervas›zca yarg›layanlar›n varl›¤›, çok düﬂündürücü ve üzücüdür.
Bu çarp›k kafalara göre Türkiye, K›br›s’ta Rum taraf›n›n
tezlerini kabul etmeli, soyk›r›m yalan›n› tan›mal› ve ayr›l›kç›
görüﬂler dikkate al›nmal›d›r. Maalesef bu tür görüﬂ ve önerileri dile getirenler, de¤iﬂik kesimlerde yer etmiﬂ bulunmaktad›r.
Bunlar, zaman zaman de¤iﬂim ve demokratikleﬂme gibi
stratejik kavramlar› maske olarak da kullanabilmektedir. Ancak
hiç kimsenin demokrasi ve de¤iﬂim gibi kavramlar› bu ﬂekilde
kirletmeye hakk› yoktur.
Böyle bir dönemde, Türk milliyetçilerinin ülke ve millet
sevgisini sürekli ön planda tutan samimi yaklaﬂ›mlar›n›n önemi,
bir kat daha artm›ﬂ bulunmaktad›r.
Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket, ülkemizin birli¤i ve ç›karlar›n› hiçe sayanlarla mücadelesini sürdürecektir.
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Bu çerçevede bir çift sözümüz de siyasette geliﬂigüzel
konuﬂmay› marifet zannedip MHP’yi sürekli dillerine dolayanlarad›r. Yine hükümet orta¤› oldu¤umuz dönemde, uluslararas›
kuruluﬂlarla yap›lan anlaﬂmalar› bahane ederek ülkeye ihanet
edildi¤ini söyleme cüretini gösterenleredir.
Bunlar, yani bu tür de¤erlendirmeleri düﬂünmeden yapanlar, esas›nda dün oldu¤u gibi bugün de ülkemize ve demokrasimize kötülük yapanlardan baﬂkalar› de¤ildir.
E¤er bir ihanet ya da teslimiyetten söz edilecekse bunu,
alt› y›l önce ülkemizi tek tarafl› olarak a¤›r yükümlülükler alt›na
sokan anlaﬂmalar› imzalayanlarda aramak gerekir.
Görüldü¤ü üzere siyasette dürüstlük, ciddiyet ve samimiyet gibi ahlaki de¤erlerden bihaber olanlar›n a¤z›na gelenleri
söylemeleri ve günübirlik yaﬂamalar› kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Her zaman ifade etti¤imiz gibi hiçbir Türk milliyetçisi bu
tür tuzaklara düﬂmemeli, ne olursa olsun siyasi söylem ve eylemlerinde özenli olmaya devam etmelidir.
Milliyetçi Hareketi "türedi milliyetçilikleriyle" zor durumda b›rakabileceklerini zannedenler, yine hayal k›r›kl›¤› yaﬂayacaklard›r.
Sadece partimize gönül ve oy verenler de¤il, bütün Türk
milleti gün geçtikçe gerçekleri daha iyi kavrayacak, lider ülke
kervan› her geçen gün daha çok büyüyecektir.
Çünkü Milliyetçi Hareket, dün söyledikleri bugün gerçek
olan, bugün söyledikleri yar›n gerçekleﬂecek olan bir inanç, gönül ve ülkü hareketinin ad›d›r.
68

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Çünkü Milliyetçi Hareket, atalar›n›n emanetlerini gelecek nesillere tertemiz ulaﬂt›rma azmi hiç tükenmeyecek olan
tarihî bir hareketin ad›d›r.
Kim hangi oyunu oynarsa oynas›n, kim hangi yalan› uydurursa uydursun, Milliyetçi Hareket 21. yüzy›la yelken açm›ﬂt›r. F›rt›nalardan batmayacak kadar dayan›kl›, yolunu ﬂaﬂ›rmayacak kadar rotas› belli, hedefine ulaﬂacak kadar azimlidir.
Yüce Allah’›n izni, büyük Türk milletinin deste¤iyle varl›¤›n› adad›¤› lider ülke idealini mutlaka gerçek k›lacak; huzurlu ve
kalk›nm›ﬂ Türkiye’yi mutlaka inﬂa edecektir.
Sözün k›sas›, Milliyetçi Hareket var oldukça etkin, zengin
ve sayg›n lider ülke meﬂalesi, hiç ama hiç sönmeyecektir.
Türk milletinin huzuru daim, önü aç›k, yar›nlar› ayd›nl›k olsun. Yüce Allah, bizleri vatan ve millet sevgisinden ay›rmas›n.
Tarihe ve gelecek nesillere karﬂ› mahcup etmesin.
Çünkü biz, sadece Türkiye ve Türk milleti için var›z.
Çünkü biz, büyük milletimizin büyük gelece¤i için
buraday›z.
Sözlerime bu duygu ve düﬂüncelerle son veriyor, yeni
zafer kurultay›m›zda ayn› coﬂku ve heyecan içinde tekrar
buluﬂabilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Hepinizi, bir kez daha bütün kalbimle kucakl›yor ve
selaml›yorum. Hepiniz sa¤ olun, var olun.
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Aziz Türk Milleti,
Türk Dünyas›n›n K›ymetli Temsilcileri,
Muhterem Misafirler,
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Onurlu Gelece¤imizin Teminat› Yi¤it Bozkurtlar›m,
Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi, öncelikle sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Hepiniz, Kurultaylar Kurultay› Erciyes Zafer Kurultay›’na hoﬂ
geldiniz, ﬂeref verdiniz.
Kendisini Türk milletinin birli¤i ve dirli¤ine adam›ﬂ Rahmetli
Baﬂbu¤umuzun bizlere en güzel arma¤anlar›ndan biri olan bu
büyük ﬂölen, hepinize kutlu ve u¤urlu olsun.
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Bu muhteﬂem tabloyu oluﬂturarak aziz milletimizin ve vatan›m›z›n yar›nlarda da hep varolaca¤›n› ispat eden sizlerden
Allah raz› olsun.
‹nan›yorum ki, bu büyük buluﬂma, bu büyük kurultay
ebediyen yaﬂayacak ve yaﬂat›lacakt›r.
Bütün Türk milleti de ulu Erciyes’in eteklerinden dünyaya
biz biriz, biz kardeﬂiz, biz buraday›z diye hep hayk›racakt›r.
Yüce Allah’›n izniyle, dirli¤imizi, dilimizi, dinimizi ve düzenimizi kimse bozamayacakt›r.

De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Genç Ülküdaﬂlar›m,
Unutmay›n›z ki, bugün ülkemizin merkezinde yer ald›¤›
stratejik ç›kar hesaplar›n›n yap›ld›¤›, dünyan›n yeniden ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir dönem yaﬂanmaktad›r.
Yine unutmay›n›z ki; bizler çok önemli bir fikrin, çok anlaml› bir hareketin, çok de¤erli bir misyonun temsilcileriyiz.
Çünkü biz, ﬂanl› bir geçmiﬂin mirasç›lar›, ulvi bir davan›n
mensuplar›y›z. Bunun için de onurlu ve güçlü bir gelece¤in mimarlar› olmak durumunday›z.
Bu, bizim tercihlerimizden herhangi biri ya da s›radan bir
meﬂguliyetimiz de¤ildir. Bu bizim, kara sevdam›z, mecburiyetimiz, temel varl›k sebebimizdir.
Gönül ve ülkü neferli¤inin, sorumlu ve onurlu bir dava
adam› olman›n tabii sonucudur.
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Her Türkiye sevdal›s›, her Türk milliyetçisi bunlar›n fark›nda olmak, sorumluluklar›n›n idraki içinde bulunmak zorundad›r.
Biliyor ve inan›yoruz ki; tarihi, ancak onu de¤iﬂtirme ideali ve iradesi olanlar yazar ve de¤iﬂtirebilir.
Yine biliyor ve inan›yoruz ki; tarihten gerekli dersleri ç›kartmayanlar ile millî hassasiyetlerini kaybedenler, gelece¤in
karanl›k dehlizlerinde kaybolmaya mahkûmdurlar.
Bunun için Milliyetçi Hareket, basit ve küçük hesaplarla
de¤il, büyük ve onurlu geleceklerle ilgilidir.
Bunun için Milliyetçi Hareket, bir yandan ülke içi sorunlarla ve çirkin oyunlarla u¤raﬂ›rken di¤er yandan da bölge ve
dünya meseleleri üzerinde kafa yormakta, fikirler geliﬂtirmektedir.
Kronik MHP karﬂ›tlar› bunlar› görmeyip anlamak istemeyebilirler. Bazen de çok iyi anlad›klar› hâlde, toplumun yanl›ﬂ
anlamas› için büyük bir gayret içinde olabilirler.
Ama bilsinler ki, Milliyetçi Hareket’i her zaman do¤ru anlayan, do¤ru anlatan ve ona her zaman sahip ç›kan Türkiye
Sevdal›lar› hep var olacakt›r. Ve onlar her geçen gün daha da
büyüyüp güçlenecek, her türlü oyunu bozacakt›r.
Çünkü bizler, temel varl›k sebebimizin vatan›m›z›n ve milletimizin gelece¤i oldu¤unun bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle
de ne engellerden y›lar›z ne de mücadele etmekten yoruluruz.
Çünkü bu topraklar kolay vatan olmam›ﬂ, Türk milleti birli¤ini ve dirli¤ini kolay temin etmemiﬂtir.
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Bu topraklar, bu milletin bazen al›n teriyle bazen de kanlar›yla sulanm›ﬂt›r. Türk kültürü bu topraklara rengini vermiﬂ, millî
ruh bu co¤rafyada yeniden ﬂekillenerek ﬂaha kalkm›ﬂt›r.
Tabii bütün bunlar›n anlam›n› ve derinli¤ini, "vatan-millet
Sakarya edebiyat›" olarak görenlerin idrak etmesi mümkün de¤ildir.
Ama bizim bir görevimiz de bunu ö¤retmektir.
Bunun için y›lmadan ve usanmadan gerçekleri anlataca¤›z. Bunun için çok çal›ﬂaca¤›z ve inﬂallah baﬂaraca¤›z.
Muhterem Vatandaﬂlar›m,
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Bütün bu söylediklerimizin önemi, Türkiye’mizin son y›llarda yaﬂad›¤› geliﬂmelere ve karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› sorunlara dikkatlice bak›ld›¤›nda çok daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Yaﬂad›¤›m›z ekonomik krizlerin sebepleri ve sonuçlar›, Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerimizin seyri, K›br›s Türklü¤ünün gelece¤i üzerine oynanan oyunlar, görmesini bilen gözler için birer büyük
uyar›, birer büyük derstir.
Bizler bunlar› görüyor, anl›yor ve gerekli dersleri ç›kart›yoruz. Her uygun zemin ve zamanda da sizlerle aç›kça paylaﬂ›yor
ve dertleﬂiyoruz.
Bunu yaparken de herhangi bir siyasi ikbal hesab›n›n içinde olmuyor, koltuk endiﬂesi taﬂ›m›yoruz.
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Zaten dertleri milletin dertleriyle ayn› olanlar›n, çeﬂitli
odaklar yerine yaln›zca milletten destek arayanlar›n baﬂka bir
tav›r içinde olmalar› imkâns›zd›r.
‹ﬂte Milliyetçi Hareket gerçe¤i budur.
Bunun için de sadece milletinden güç al›r ve sadece ona
hesap verir.
Partimizin, K›br›s konusuna ve Avrupa Birli¤i’ne bak›ﬂ aç›s›n›n ilham kayna¤›, bu temel hassasiyet ve de¤erlerden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
Bunlardan bihaber olanlar›n yapaca¤› tek ﬂey vard›r: Kolayc›l›¤a kaçmak, yani Avrupa Birli¤i üyeli¤ini yar›n gerçekleﬂecekmiﬂ gibi gösterip kendilerini kurtar›c› ilan etmektir.
Ancak bilinmelidir ki, toplumu karﬂ›tlar-yandaﬂlar diye
kamplara bölmekle, üyelik sürecini ak›l almaz vaatlerle sahte
cennet yolculu¤una dönüﬂtürmekle meseleler hallolmamaktad›r.
Yine bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket’e haks›z ve insafs›z
eleﬂtiriler yöneltmekle Avrupa Birli¤i Türkiye’ye yak›nlaﬂmamaktad›r.
Bugün, ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne ilk müracaat etti¤i tarihten itibaren yar›m yüzy›l›, tam üyelik baﬂvurusunun üzerinden on
beﬂ y›l›, Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›n›n üzerinden de yedi y›l› aﬂk›n
bir zaman geçmiﬂ bulunmaktad›r.
Türkiye-Avrupa iliﬂkilerinde gelinen nokta, geçmiﬂte verilen sözlere ve anlaﬂma hükümlerine ra¤men çok yetersiz olmaya devam etmektedir.
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Ülkemizde baz› çevreler, özellikle Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›ndan bu yana sürekli tam üyelik tarihleri vermekte, ancak evdeki hesap bir türlü Avrupa’ya uymamaktad›r. Buna
ra¤men Türk insan›na her seferinde ayn› vaatler tekrarlanmakta, ayn› sözler verilmektedir.
ﬁimdi yeryüzü cenneti diye tan›tt›klar› Avrupa Birli¤i yolunda Milliyetçi Hareket’i engel göstermek için gece gündüz
çal›ﬂanlara sormak laz›md›r:
Bu dönemlerde, iktidarda hangi zihniyetler, hangi partiler vard›?
Yoksa Avrupa Birli¤i, Türkiye’yi tam üye yapmak istedi de
siz mi engellediniz?
Asl›nda mesele, birilerinin zannetti¤i, daha do¤rusu kamuoyunu yanl›ﬂ yönlendirmek istedi¤i gibi tek boyutlu ve basit
bir mesele de¤ildir. Çünkü Türkiye’nin tam üyeli¤i sadece siyasi kriterlerin yerine getirilmesiyle gerçekleﬂecek bir süreç de¤ildir.
Her ﬂeyden önce Avrupa Birli¤i içinde var olan Türkiye ve
Türk Milleti karﬂ›t› tav›r ve kanaatlerin de¤iﬂmesi gerekir. Yine
birlik yönetiminin çifte standart uygulamaktan, bazen belirsiz
bazen de olumsuz irade sergilemekten vazgeçmesi gerekir.
Dolay›s›yla Avrupa Birli¤i yönetiminin Türkiye karﬂ›s›nda iyi
niyetini kan›tlamas›, üstlendi¤i yükümlülükleri yerine getirmesi,
k›sacas› sözünde mutlaka durmas› gerekir.
Yine Avrupa Birli¤i’nin K›br›s’ta uluslararas› kurallar› ve
hakkaniyet prensibini çi¤neyen tutumunu, Rum-Yunan taraf›n›
cesaretlendiren politikalar›n› bir an önce de¤iﬂtirmesi gereklidir.
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Son olarak bölücü terör çetesinin müsvetteleriyle örtülü
iliﬂkiler kurmaktan, kirli emellerini gözard› etmekten vazgeçmelidir.
Unutulmamal› ki, insanl›k suçu olan terörizm karﬂ›s›nda ikili
oynaman›n hiç kimseye bir yarar› dokunmayacakt›r.
Bunun için huzurlar›n›zda bir kez daha aç›kça vurguluyorum ki, Türkiye’nin yan›nda Avrupa’n›n da yapacaklar› vard›r.
Bunlar yap›lmadan da sa¤l›kl› ve gerçekçi bir iliﬂki zemininin
oluﬂmas› mümkün de¤ildir.
Bütün bu aç›k ve ac› gerçekler ortada dururken Avrupa
Birli¤i düﬂmanlar› icat etmenin anlam› nedir?
Yoksa hayali Avrupa Birli¤i karﬂ›tlar› icat edip sürek av› düzenlemenin arkas›nda baﬂka hesaplar m› yatmaktad›r?
Yoksa Avrupa Birli¤i’ne üyelik tart›ﬂmalar›nda do¤ru ve
duyarl› sesler k›s›lmak m› istenmektedir?
Bilinmelidir ki, terörist baﬂ›n› hak etti¤i cezadan kurtarmak
için Mecliste birbirleriyle yar›ﬂanlar, K›br›s’ta Türk milleti aleyhinde yaﬂanan geliﬂmeleri hafife alanlar, bu ülkeye, bu millete iyilik de¤il, kötülük yapm›ﬂlard›r.
Türk milleti ve devletinin, bölücü ve y›k›c› faaliyetler ile K›br›s Türklü¤ünün varl›¤› konusunda daha fazla rencide edilmemesi için herkes akl›n› baﬂ›na almak zorundad›r.
Medeniyet projesi ve demokratikleﬂme ambalaj› içinde
Türkiye’mizin millî varl›¤› ve dirli¤inin alt›n› oyan yaklaﬂ›mlar›n
pervas›zca pazarlanmas›ndan vazgeçilmelidir.
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Dün Mecliste düﬂüncesizce ve alelacele at›lan ad›mlarla, ne yaz›k ki yeni az›nl›klar yaratman›n yolu aç›lm›ﬂ, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel dengeleriyle oynanm›ﬂt›r.
Hem K›br›s’ta hem de terörle mücadelede, silah zoruyla
ve katliamlarla amac›na ulaﬂamayanlar›n, ﬂimdi masa baﬂ›nda kazanmaya çal›ﬂt›¤›n›, art›k herkes görmek durumundad›r.
Ancak hangi oyun oynan›rsa oynans›n, hangi yasal k›l›flar uydurulursa uydurulsun, ne K›br›s’ta ne de Türkiye’mizde hedeflerine silah zoruyla ulaﬂamayanlar›n masa baﬂ›nda ulaﬂmalar›na r›za göstermeyece¤iz.
Her zeminde ve zamanda, ülkemizin ve milletimizin gelece¤i için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayaca¤›z.
Çünkü biz, K›br›s Türklü¤ünün var oluﬂ davas›na sahip ç›kman›n namus ve ﬂeref borcu oldu¤una yürekten inan›yoruz.
Bilindi¤i gibi son zamanlarda birçok siyasi parti, çok farkl› hesap ve niyetlerle olsa da Avrupa Birli¤i yönetiminin her türlü talebini kay›ts›z ﬂarts›z kabul etmekte, Türkiye’nin ne pahas›na olursa olsun Avrupa Birli¤i’ne girmesi gerekti¤ini ifade etmektedirler.
‹dam cezas›n›n terör suçlar›n› kapsayacak ﬂekilde bir
an önce ve tamamen kald›r›lmas› gerekti¤ine inananlar, farkl› dil ve lehçelerde e¤itim ve televizyon yay›n› yap›lmas›n› savunanlar, çok renkli ve düﬂündürücü bir koalisyon oluﬂturmuﬂlard›r. En son olarak da Mecliste bir araya gelerek Milliyetçi
Hareket’i ortak hedef hâline getirmiﬂlerdir.
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Ancak bu tablo bir kez daha göstermiﬂtir ki, Türkiye’de
özü ve sözü bir olan yegâne parti, Milliyetçi Hareket Partisi’dir.
Tutarl› ve ilkeli tavr›n› aç›kça ortaya koyan, Türk milletine karﬂ›
dürüstçe konuﬂan yegâne parti, Milliyetçi Hareket Partisidir.
Çünkü daha düne kadar Milliyetçi Hareket’e teslimiyetçi diyenler, ne ac›d›r ki bugün tutars›zl›k ve teslimiyetçilik batakl›¤›na saplanm›ﬂlar, k›sacas› kendi kazd›klar› kuyuya kendileri
düﬂmüﬂlerdir.
Daha düne kadar Milliyetçi Hareket karﬂ›s›nda terörist
baﬂ›n›n dosyas›n› Meclise niye sevketmediniz diye eleﬂtiri kuyru¤una girenler, ne ac›d›r ki bugün caniyi hak etti¤i cezadan
kurtarmak için Mecliste s›raya girmiﬂlerdir.
Daha düne kadar yeni partilerini kurarken meydan meydan dolaﬂ›p "Ekonomiyi IMF’ye, siyaseti Avrupa Birli¤i’ne teslim
ettiniz." diye bizi millete ﬂikâyet etmeye çal›ﬂanlar, ne ac›d›r ki
bugün ayn› ekonomik program› sahiplenip Avrupa Birli¤i’ne
her ﬂart alt›nda evet demek için birbirleriyle yar›ﬂ›r hale gelmiﬂlerdir.
K›sacas› dünün "adil düzencileri", bugünün "bat›l düzencileri" olmuﬂlard›r. Dün Milliyetçi Hareket’le milliyetçilik yar›ﬂ›na kalk›ﬂanlar, bugünün en s›k› bat›c›lar› olmuﬂlard›r.
Tabiiki, milletimiz bütün bu gerçekleri görecek, ak›l almaz
tutars›zl›klar› mutlaka de¤erlendirecektir. ‹nan›yoruz ki, Milliyetçi
Hareket millî vicdan›n yapaca¤› muhasebeden yüz ak›yla ç›kacakt›r.
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Ancak partimizi haks›z yere eleﬂtirip duran, ama kendilerinin gerçekte neyi savundu¤u ve nerede durdu¤u belli olmayan partiler gerekli dersi alacakt›r.
Sözün özü, biz Türk milliyetçileri olarak, milletimizin
önünde her türlü hesaplaﬂmaya haz›r›z. Bundan ne çekiniriz
ne de yoruluruz. Bilakis, sadece ve sadece ﬂeref duyar›z.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Güçlü Gelece¤imizin Teminat› Yi¤it Bozkurtlar›m,
Huzurlar›n›zda son olarak, temmuz ay›n›n baﬂ›ndan itibaren gün ›ﬂ›¤›na ç›kan çok boyutlu siyasi geliﬂmelere k›saca temas etmeyi gerekli görüyorum.
Bilindi¤i üzere, partimiz 57. Hükümet kurulurken ülkemizin
içeride ve d›ﬂar›da büyük sorunlarla ve tuzaklarla karﬂ› karﬂ›ya
bulundu¤unu bilerek koalisyonun bir parças› olmuﬂtur.
Çünkü Türk milliyetçilerinin böyle bir kritik zamanda ve
milli iradenin tercihleri do¤rultusunda hükümet içinde olmas›
gerekmiﬂ ve bunu da çekinmeden yapm›ﬂlard›r.
Sorumlu ve yap›c› siyaset anlay›ﬂ›m›z› hayata geçirme
konusunda da ayn› samimi düﬂünceler rol oynam›ﬂ ve bu da
kararl›l›kla uygulanm›ﬂt›r.
Ancak farkl› politika ve fikirler aras›nda makul bir çözüm
yolu arama sanat› olan uzlaﬂmay› teslimiyetçilik ile kar›ﬂt›ranlar
olmuﬂ, Milliyetçi Hareket’e karﬂ› hem Ankara’da hem de Anadolu’da ak›l almaz kampanyalar düzenlenmiﬂtir. Bunlar›n en
canl› ﬂahidi, hiç ﬂüphesiz sizlersiniz.
82

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Ama bu çarp›k ve tutars›z siyaset esnaf›, yani gerçek uzlaﬂmac› ve sorumlu siyaseti teslimiyetçilikle suçlayanlar, k›sa süre içinde baﬂta Avrupa Birli¤i yönetiminin dayatt›¤› ön ﬂartlar
olmak üzere, pek çok konuda teslimiyetçili¤in en çarp›c› örneklerini ortaya koymuﬂlard›r.
Bunun yan›nda, Milliyetçi Hareket’in millî ve ilkeli duruﬂundan rahats›z olan çevreler, zaman içinde yeni hükûmet senaryolar› üretmiﬂler, yeni oyunlar tezgâhlamaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Hat›rlanaca¤› üzere, belirli bir süredir Milliyetçi Hareket’in
hükümet içindeki konumundan, özellikle de onurlu ve hakkaniyetli bir Avrupa Birli¤i üyelik yaklaﬂ›m›ndan tedirgin olan baz› odaklar, çeﬂitli yöntemler kullanarak bunu d›ﬂa vurmuﬂlar,
ama a¤›zlar›ndaki baklay› tam olarak d›ﬂar› ç›karmam›ﬂlard›r.
Son birkaç ayd›r da yeni hükûmet formülleri yo¤un bir
ﬂekilde gündeme getirilmiﬂ, gerçekte ise teslimiyetçi unsurlar›n
güdümünde "MHP’siz hükûmet" formülü hayata geçirilmek istenmiﬂtir.
Bu geliﬂmeleri ve oyunlar› yak›ndan takip eden Milliyetçi
Hareket Partisi, gere¤ini vakit geçirmeden yapm›ﬂt›r. Böylece
herkesi tarihin ﬂahitli¤inde milletin adaletiyle baﬂ baﬂa b›rakman›n yolunu açm›ﬂt›r.
‹ﬂte genel seçimlerin 3 Kas›m tarihinde yap›lmas›n› önce
gündeme getiren, daha sonrada bunu sa¤layan Milliyetçi Hareket’in temel düﬂüncesi bu olmuﬂtur.
Zaten siyaset kurumunun demokratik ve ahlaki de¤erlerle
ba¤daﬂmayan müdahalelere maruz kalmaya baﬂlad›¤› ve millî
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iradenin hakemli¤ine müracaat›n kaç›n›lmaz oldu¤u dönemlerde yap›lmas› gereken budur.
Milliyetçi Hareket, yeni ayak oyunlar›na, entrikalara ve
baz› menfaat odaklar›n›n dar iradelerine f›rsat tan›madan, millî iradenin esas kayna¤›n›, yani bizatihi milletimizi iﬂaret etmiﬂtir.
Partimizin, Türkiye’nin önündeki çeﬂitli oyun ve tezgâhlar› bozan ç›k›ﬂ›n›, siyasi hayatlar› boyunca manevralarla yol alan
baz› siyasetçiler blöf diye küçümsemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Herkes bir daha görmüﬂtür ki, Milliyetçi Hareket’in siyaset anlay›ﬂ›nda, ne Türk milletinin kaderiyle kumar oynaman›n
ne de blöfün bir yeri vard›r.
Milliyetçi Hareket sözünün arkas›nda sonuna kadar durmuﬂ ve dedi¤ini de yapm›ﬂt›r. Hiç ﬂüphesiz, bu tav›rdan her siyasi partinin ve siyasetçinin ç›kartmas› gereken bir ders vard›r.
Art›k zaman, akla karan›n, do¤ru ile e¤rinin ortaya ç›kar›lmas› ve milletin gözleri önüne serilmesi zaman›d›r. Bundan
sonra söz yüce milletimizindir.
Her siyasetçi ve parti, millete her konuda ve konumda
hesap vermeye haz›r olmal›d›r.
Bu süreçte muhalefette olman›n, bol keseden vaatler
da¤›tman›n avantaj›n› kullanmak isteyenler, sizler de tarihin terazisinde tart›lacak, millî vicdan›n önünde dünün ve bugünün
hesab›n› vereceksiniz.
Muhalefet etme görevini, her gün farkl› konuﬂup gerçekte hiçbir ﬂey yapmamakla kar›ﬂt›ranlar, Türkiye’nin her ilin84
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de, her bölgesinde nabza göre ﬂerbet verenler, her türlü mukaddes de¤erimizi ﬂuursuzca pazarlayanlar, sizler de tarih ve
millet önünde hesaplaﬂmak zorundas›n›z.
Sizler, uzun ve zorlu üyelik sürecine "tek çare, tek seçenek diyerek" Türkiye’yi bir yerlere tek yanl› olarak mahkûm
edenler, kendi ülkelerinin elini zay›flatanlar, sizler ne için çal›ﬂ›yor, neye hizmet ediyorsunuz?
E¤er "özürlü Avrupa Birli¤i üyelik süreci" tek çare, tek seçenek ise sizin ayr› ayr› siyasi varl›klar›n›z›n anlam› nedir?
Milliyetçi Hareket’in söyledikleri ve savunduklar› ise gayet aç›k ve nettir: Bu da onurlu ve ﬂahsiyetli bir üyelik sürecinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Milliyetçi Hareket’in, Avrupal› muhataplar›m›z›, ülkemize
karﬂ› dostça ve dürüstçe davranmaya davet eden, somut müzakere takvimi verilmesi ça¤r›s› yapan gür sesi, inan›yoruz ki
Türk milletinin sa¤duyusunun sesidir.
Bu gür ve hakl› sesi k›smaya da kimsenin gücü yetmeyecektir.
Çünkü, Milliyetçi Hareket, sizin deste¤iniz ve dualar›n›z ile
her türlü mücadeleye sonuna kadar haz›rd›r.
Bu mücadeleyi de Allah’›n izniyle Brüksel sevdal›lar› de¤il, Türkiye sevdal›lar› kazanacakt›r.
Çünkü Milliyetçi Hareket, huzur ve istikrar içinde kalk›nmaya, Türkiye’mizi millî ve üniter yap›s›n› koruyarak ilelebet var
k›lacakt›r.
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Çünkü Milliyetçi Hareket, sosyal, ekonomik ve siyasi yap›n›n lider oldu¤u bir Türkiye, yani lider ülke için vard›r.
Çünkü Milliyetçi Hareket, yolsuzluklar›n üzerine daha kararl›l›kla gidildi¤i, yoksullar›n daha çok gözetildi¤i güçlü ama
merhametli bir iktidar için vard›r.
Sözün özü, Milliyetçi Hareket tek baﬂ›na iktidara, güçlü
yar›nlara haz›rd›r.
Büyük Türk milletine, onun kader arkadaﬂ› bütün Türk milliyetçilerine kutlu ve u¤urlu olsun.
Yolunuz aç›k, gönlünüz zengin, Türkiye sevginiz daim olsun. Deste¤iniz güçlü, çal›ﬂmalar›n›z verimli, baﬂar›n›z mutlak olsun.
Hepiniz sa¤ olun, var olun.
Yüce Allah’a emanet olun!
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Dünyan›n Dört Bir Taraf›ndan Gelen Çilekeﬂ Gönüldaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Muhterem Misafirler,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Buluﬂmalar›n en ihtiﬂaml›s›, kurultaylar›n en görkemlisi Erciyes Zafer Kurultay›’na hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.
Hepinizi en içten duygular›mla, sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.
Türk Dünyas›n›n bu y›l 14.üncüsünü kutlad›¤›m›z en büyük
kurultay›nda, sizlerle yeniden buluﬂmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
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Erciyes Da¤›’n›n doruklar›nda, Erciyes gibi vakur Türk milliyetçileriyle, genç bozkurtlarla, siz dava arkadaﬂlar›mla yeniden
bir araya gelmenin k›vanc›n›, sevincini yaﬂ›yorum.
Bizlere bu imkân› veren, bizlerden rahmetini ve yard›m›n›
esirgemeyen Yüce Allah’a ﬂükürler olsun.
Bu gelene¤i baﬂlatan Baﬂbu¤umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’i
rahmet ve minnetle yâd ediyor, fatihalar gönderiyoruz.
Eme¤i geçen bütün arkadaﬂlar›mdan Allah raz› olsun. Bütün imkâns›zl›klara, karalama ve engelleme kampanyalar›na
ra¤men bu muhteﬂem tabloyu oluﬂturan ve yaﬂatan sizlerden
Allah raz› olsun.

K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Muhterem Misafirler,
Bildi¤iniz gibi kurultaylar, hem hasret gidermeye hem istiﬂare yapmaya hem de Türk milletine seslenmeye f›rsat veren
önemli zeminlerdir.
Milletimizin en eski ve en güzel örflerinden biri olan kurultaylarda, sosyal ve siyasi meselelerin ele al›nmas› da bir gelenektir. Ben de konuﬂmamda, yaﬂanan s›cak geliﬂmelerle ve gelecekle ilgili fikirlerimi sizlerle paylaﬂaca¤›m.
Hat›rlanaca¤› üzere, geçen seneki kurultayda Türkiye seçim sürecine girmiﬂti. Ülkemizi seçim sürecine getiren çok boyutlu entrikalar karﬂ›s›nda MHP duyarl› davranm›ﬂ ve milletimizin hakemli¤ini tek ç›kar yol olarak görmüﬂtü.
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Partimizin seçimlerde arzu edilen sonucu alamam›ﬂ olmas› ﬂüphesiz üzücüdür.
Biz seçimlerden kendi pay›m›za düﬂen dersi ç›kard›k.
Türk milletinin, sahte kurtar›c›lar› daha iyi tan›mas› gerekti¤ine inand›k.
Ama birilerinin çok arzulad›¤› gibi Milliyetçi Hareket tarihe gömülmemiﬂ, kaybolmam›ﬂt›r.
Biliyor ve inan›yoruz ki, Milliyetçi Hareket bu süreçten
hakl›l›¤› görülerek ve büyüyerek ç›kacakt›r.
Evet, Milliyetçi Hareket dimdik ayaktad›r ve Allah’›n izniyle her geçen gün daha çok güçlenmektedir.
Seçimlerden tek baﬂ›na iktidar olarak ç›kan AKP’nin yapt›klar› ise, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar› teyit etmektedir.
Partimizin içinde bulundu¤u hükümete yapt›r›lamayan
düzenlemelerin AKP Hükûmetince jet h›z›yla gerçekleﬂtirilmesi, Milliyetçi Hareket’e yönelik planl› sald›r›lar›n en aç›k göstergesidir.
K›br›s millî davam›zda ak›lalmaz ihmal ve tavizler, bölücü teröristlerin affedilmesi, az›nl›k vak›flar›na tan›nan haklar›n
geniﬂletilmesi, millî ve üniter devlete hançer gibi saplanan ikiz
sözleﬂmeler bu hükümetin iﬂledi¤i büyük günahlard›r, siyasi ve
hukuki cinayetlerdir.
AKP Hükümeti, ergeç bu büyük günahlar›n hesab›n› millete ve tarihe karﬂ› verecektir.
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Çok iyi bilinmelidir ki, bu tarihî yanl›ﬂlar› birileri unutsa bile
biz asla unutmayaca¤›z. Bölücü teröristleri ve hainleri affedenleri tarih unutsa bile biz asla unutmayaca¤›z ve affetmeyece¤iz.
Ve günü geldi¤inde, bunlar›n hesab›n› millet ad›na bir bir
soraca¤›z.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Genç Bozkurtlar›m,
Sekiz aydan fazla bir süredir tek baﬂ›na iktidar olan
AKP’nin günahlar› ve beceriksizlikleri bunlarla s›n›rl› de¤ildir.
Onursuz ve teslimiyetçi siyasetin iliklerine kadar iﬂledi¤i iktidar, bölücüleri cesaretlendirmekte, Türkiye düﬂmanlar›n› sevindirmektedir. AKP iktidar›n›n millî tehdide dönüﬂen zaaflar›,
Türkiye’nin hiç hak etmedi¤i çok çirkin muamelelere maruz
kalmas›na yol açmaktad›r.
‹ﬂ o noktaya varm›ﬂt›r ki, Kuzey Irak’ta bulunan Türk irtibat
timine mensup 11 subay›m›z, Amerikan askerleri taraf›ndan son
derece kalleﬂçe ve küstahça gözalt›na al›nabilmiﬂtir.
Kuzey Irak’ta yaﬂanan bu çirkin olay, milletimiz taraf›ndan büyük bir nefretle karﬂ›lanm›ﬂt›r. Türk milleti, bu olay karﬂ›s›nda infiale kap›lm›ﬂ, sorumlular›n›n derhâl cezaland›r›lmas›n›
istemiﬂtir.
Ama AKP Hükümetinin duyars›zl›k, basiretsizlik ve beceriksizli¤inden dolay›, Amerikan yönetimi özür dilemek bir yana,
Türkiye’yi suçlu göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
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Türk milletinin onurunu derinden yaralayan bu olay›n üzerinden daha bir ay geçmeden, bu sefer Amerika’n›n Türkiye’den asker istedi¤i söylenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. ABD Büyükelçisi,
Türkiye’nin asker vermeyi teklif etti¤ini söylerken, Hükûmet aksini
iddia edip Amerikan’n›n asker istedi¤ini ileri sürmüﬂtür.
Bütün bu çeliﬂkili, ikircikli ve zavall› aç›klamalar kadar vahim olan bir baﬂka husus daha vard›r. Türk askeri, Türkiye’nin güvenli¤iyle do¤rudan ilgili olan Kuzey Irak’ta de¤il, Ba¤dat ve
çevresinde konuﬂland›r›lmak istenmektedir.
Türk ordusu bir lejyoner birli¤i de¤ildir ve ona paral› asker
muamelesi yapmak ancak tüccar siyasetçilere yak›ﬂ›r.
"ABD askerleri ölmesin, onlar›n yerine Mehmetçik ölsün"
mant›¤›yla geliﬂtirilen bu teklif, vatansever ve duyarl› olan herkesi çileden ç›karacak boyutlardad›r. Bu teklifi önümüzdeki aylarda hayata geçirmeyi planlayan Hükûmet, Türk milletinin duygu
ve düﬂüncelerini yine yok saymaktad›r.
Bu konuda birinci derecede yetkili devlet organlar› ve kurumlar› da kararl› bir yaklaﬂ›m içinde olmak zorundad›r. Millî ve
tarihî sorumluluklar unutulmamal›d›r.
Kuzey Irak’ta talanc› peﬂmerge unsurlar›n "kukla devlet"
çal›ﬂmalar›na h›z verdi¤i bir süreçte, Türk askerinin kukla devletin
hamisi olan Amerikan kuvvetlerince koruma yapmas›n› düﬂünmek bile tüyler ürperticidir.
Askerimize yap›lan çirkin muamelenin daha s›cakl›¤›n› korudu¤u,Türkiye’den özür dilenmedi¤i, Irak’ta hassasiyetlerimizin
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yok say›ld›¤› bir süreçte asker göndermeye kalk›ﬂmak, asla hafife al›namaz ve affedilemez.
Hiç kimse bu rezaletin hesab›n› tarih ve millî vicdan
önünde veremez.
ﬁuras› çok iyi bilinmelidir ki, ciddiyetsiz ve kimliksiz tüccar
siyasetçi kafas›yla bir muz cumhuriyetini yönetmek belki mümkün olabilir, ama bölgesinde a¤›rl›¤›yla ön plana ç›kan Türkiye
Cumhuriyeti’nin bu tür gayriciddi yaklaﬂ›mlarla yönetilmesi
mümkün de¤ildir.
Devlet idaresi, seçim meydanlar›nda halka bol keseden
vaat vermekten çok farkl›d›r. Halka tutamayaca¤›n›z vaatler
verdi¤inizde, bunun hesab› belki sorulmayabilir.
Ama bütün dünyan›n gözü önünde Türk milletinin onurunu çi¤netirseniz, bunun hesab› size sorulur, hem de çok a¤›r biçimde sorulur.
O gün geldi¤inde size Türkiye dar gelir.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Yar›nlar›m›z›n Teminat› Bozkurtlar›m,
Bilindi¤i üzere millet AKP’yi iktidara, "ver kurtul" ve "sat
kurtul"cu teslimiyet ve talan reçetesi uygulamas› için de¤il, sosyal ve ekonomik s›k›nt›lar›na bir an önce çözüm bulma vaatlerine inand›¤› için getirmiﬂtir. Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n›
"kutsal emir" olarak alg›lay›p uygulas›n diye iktidar yapmam›ﬂt›r.
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Ne var ki hükûmet; teslimiyetçili¤e iman etmekte, kendi ç›kard›¤› sahte fatura aff›ndan yararlanan, çocu¤una gemi
kiralayan, kaçak orman arazilerini k›l›f›na uydurmak isteyen,
birinin dedi¤i di¤erininkini tutmayan bakanlardan oluﬂmaktad›r.
Bir süreli¤ine 57. Hükûmetin ald›¤› tedbirlerin meyvesini
yiyen hükümet, yapt›¤› hesaps›z uygulamalarla düzelme e¤ilimine girmiﬂ olan ekonomiyi de yeniden duraklatm›ﬂt›r. Baz›
medya kuruluﬂlar›n›n a¤›z birli¤i etmiﬂcesine pembe tablolar
çizmesi, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmemektedir.
Seçim öncesinde her türlü istismar› yapan, vatandaﬂa
ﬂirin gözükmek için ﬂiir okuyup ﬂark› bile söyleyen baﬂbakan,
ﬂimdi derdine derman arayan insanlar›m›z› paylay›p azarlamaktad›r. Ne ac›d›r ki, bunlar›n gerçek yüzleri budur ve art›k
daha fazla gizlenememektedir.
Sahte halk kahramanlar› dikiﬂ tutmamakta, göz boyama
ve ﬂov al›ﬂk›nl›klar› art›k s›r›tmaktad›r.
Tar›m Bakan›n›n gözleri "Köylünün gözünü toprak doyursun!" diyecek kadar kararmaktad›r. Memurlar›m›z›n ald›klar›
zam, ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan çok uzakt›r. Di¤er toplum kesimlerinin durumu ise daha da vahimdir. Baﬂbakan zam isteyen
iﬂçileri, "Ya iﬂsizler sendika kurarlarsa hâliniz ne olacak?" diyerek tehdit etmektedir.
Ekonomiyi düzeltmek için yolsuzluklar› engellemek gerekti¤inden bahsedenler, ﬂimdiden yolsuzluk çamurunun içine
saplanm›ﬂlard›r.
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Yolsuzluklar, Mecliste kurulan komisyonlar› ﬂov amaçl› kullanmak yoluyla engellenemez.
Hodri meydan, kimin hakk›nda en ufak bir ﬂüpheniz varsa üzerine gidin! Meclis Yolsuzluklar› Araﬂt›rma Komisyonunun
elde etti¤i bulgular› de¤erlendirin ve soruﬂturma komisyonlar›n› kurun. Kim yolsuzluk yapt›ysa onun da gözünün yaﬂ›na bakmay›n. Ama kendinizi de bu iﬂten muaf tutmay›n. Millete meydanlarda verdi¤iniz sözü tutun ve dokunulmazl›klar›n arkas›na
saklanmaktan vazgeçin.
Çünkü yolsuzluklar›n damarlar›na girdik diyenlerin, öncelikle kendi damarlar›ndaki yolsuzluk mikroplar›ndan temizlenmesi gerekir.
Ama bunlar, yolsuzluklar›n damarlar›na girdik, hortumlar›
kestik dediler; komik maaﬂ art›ﬂlar›ndan ve ek vergilerden vazgeçmediler.
Yoksa hortumlar› kesip baﬂka yerlere mi ak›tmaya baﬂlad›lar?
Hortumlar› kestik diye ﬂov yapanlar, Türkiye’yi hortumlamas›nlar yeter!
Bunlar, seçimlerden önce her türlü vaatte bulunup, seçimlerden sonra sorunlar› kuca¤›nda bulduklar›ndan ﬂikâyetçi
oluyorlar.
‹ktidar a¤lama duvar› olmad›¤› gibi, sizi oraya getiren
insanlar› azarlama yeri de de¤ildir. ‹ktidar, muhalefete tahammül etme, sorunlar› çözme yeridir.
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Olmad›k isnatlarda bulunup halk›n kafas›n› kar›ﬂt›rmakla
yolsuzluklar önlenmez, sorunlar çözülmez.
Huzurlar›n›zda bir kez daha ifade ediyorum: Yolsuzluk,
Türk ekonomisinin ve siyasetinin en büyük kamburlar›ndan biridir.
Bunun arkas›n› aramak da öncelikle Meclisin görevidir.
Pisli¤e kim bulaﬂt›ysa hesab›n› mutlaka vermelidir.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Yar›n›m›z›n Teminat› Yi¤it Bozkurtlar›m,
Memleketin ekonomik ve sosyal yap›s›nda böylesi
önemli sorunlar hâlâ sürmekteyken, AKP Hükümeti önceli¤i,
AB’ye uyum makyajl› teslimiyet paketlerini yasalaﬂt›rmaya vermiﬂtir.
Bölücülü¤e prim veren, teröristleri affeden bu hükûmet,
milleti can›ndan bezdiren yoksullu¤u ne zaman gidermeyi düﬂünmektedir? Yoksa hükûmet, teröristler affedilince, yeni efendilerinden aferin al›p ekonominin kendili¤inden düzelece¤ini
mi sanmaktad›r? Bu afla birlikte Allah korusun terör yeniden
azarsa, bunun sorumlulu¤unu AKP Hükûmeti nas›l taﬂ›yacakt›r?
Ne yaz›k ki, AKP Hükûmetinin böyle bir endiﬂesi bile yoktur.
Birileri "bölücü teröristleri affedin" dedi, bunlar affettiler.
Öyle görünmektedir ki, yar›n siyasi haklar›n› tan›y›n diyecekler,
bunlar tan›maya kalk›ﬂacaklard›r.
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Bunlar›n millî irade edebiyat›n›n göstermelik oldu¤u
aç›kça görülmektedir.
Zaten Aldatma ve Kand›rma Partisi’ne yak›ﬂan da budur.
Çünkü baﬂta AB olmak üzere uluslararas› dayatmalar›n
siyasî taﬂeronlu¤una soyunmuﬂ bir iktidar›n millî irade söylemi,
milleti aldatmaktan ibarettir.
Türk milletinin ba¤›ms›zl›k ve özgürlük iradesinin ortaya
kondu¤u Erzurum Kongresi’nin tarihî mekân›nda teslimiyet yasalar›na imza atanlar› iyi tan›mak laz›md›r.
"Millî s›n›rlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz",
"Manda ve himaye kabul edilemez" kararlar›n›n al›nd›¤› bu
mekân› kirli emellerine alet edenler, gerçek niyetlerini gizleyemezler.
E¤er teslimiyetçi iktidar kendine tarihî bir mekân ar›yor
ise bunun yeri ancak Damat Ferit’in mezar› olabilir!
ﬁimdi sorman›n zaman›d›r: Ne olmuﬂtur da AKP yöneticileri bir sene içerisinde bu kadar de¤iﬂmiﬂlerdir? 57. Hükûmeti
y›kmak için kol kola giren menfaat çevrelerinin ve d›ﬂ odaklar›n bu hükûmeti yere gö¤e s›¤d›ramamas›, AKP’nin gizli iliﬂkiler
a¤›ndan m› kaynaklanmaktad›r? ABD’li askerlerin çirkin tavr›ndan sonra AKP yöneticilerinin sessizli¤e gömülmesinde, bu iliﬂkilerin rolü ne kadard›r? Bölücülü¤e ve bölücü teröristlere verilen tavizlerin gerçek sebebi nedir?
Bütün bu sorular›n cevab›n› ararken, aziz vatandaﬂlar›m›z›n dünyada ve bölgemizde olup bitenleri hat›rlar›nda tutarak
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de¤erlendirme yapmalar› gerekir. Yine, sürekli ülkemizi aﬂa¤›layanlara, yabanc› güçlerin ve ülkelerin borazanl›¤›n› yapanlara
çok dikkat edilmelidir.
Aksi takdirde, AKP Hükûmetinin millî ve üniter devleti çökertme, bölücüleri affetme gayretkeﬂli¤ini tek baﬂ›na anlamland›rmak, kolay kolay mümkün olmayacakt›r.
Bugün örnek ald›klar› ülkeler, kendi ç›karlar› ve haklar›n› korumak için her yolu denerken; Türk milletine teslimiyeti
ça¤daﬂl›k, onursuzlu¤u dostluk olarak yutturmaya çal›ﬂanlar›
da çok iyi bilmek gerekir.
Unutulmamal› ki, Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n› demokratikleﬂme ve özgürlük gibi kavramlar ile pazarlayanlar, tarih ve millî vicdan önünde a¤›r bir suç iﬂlemekte, gerçek yüzlerini gizlemektedirler.
Çünkü bunlar, Bat› karﬂ›s›nda aﬂa¤›l›k kompleksini yenemeyenler ile millî ve üniter devletle kan davas› güdenlerdir.
Bunlar›n demokrasi ve özgürlük bezirgânl›¤›, özgürlü¤ün
asaletine sahip olduklar› için de de¤ildir. Çünkü onlar, özgürlü¤ün ne özüne ne de asaletine sahiptirler.
Çünkü onlar, özgürlü¤ün, onurlu yaﬂamaktan ve ba¤›ms›zl›ktan ayr› düﬂünülemeyece¤ini çok iyi bilip ifade etmeyenlerdir.
Bunun için teslimiyetçili¤i meslek edinen, millî hassasiyetleri millî hastal›k olarak görenlerin özgürlük tutkusu sahtedir. Onlar sadece yeni sömürgecili¤in Türkiye’deki temsilcileridir.
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Bunlarla mücadelemiz de her ﬂart alt›nda sonuna kadar
sürecektir.

De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Türkiyemiz, teslimiyetçi lobilerin güdümündeki AKP Hükûmetinin elinde zor günlerden geçerken, gelecek çok sanc›l›
geliﬂmelere gebedir. Yar›nki nesillerin gelece¤ini bile ipotek alt›na alacak düzenlemeler birbiri peﬂi s›ra Meclisten geçirilmiﬂtir.
Ve ne ac›d›r ki, bütün bu olanlar milletten gizlenmekte,
özellikle baz› medya kuruluﬂlar› taraf›ndan bayram havas› estirilmektedir. Halk suni gündemlerle, sanal demokrasi ve özgürlük masallar›yla, magazin tart›ﬂmalar›yla uyutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Baz› medya kuruluﬂlar›nda öyle programlar yap›l›yor, öyle yaz›lar yer al›yor ki, bunlar varken Türkiye’nin düﬂmana bile
ihtiyac› yok.
ﬁüphesiz, bu aç›dan dünyan›n en talihsiz ülkelerinden biriyiz. Türkiye’nin birlik ve dirli¤ine asgari düzeyde bile sayg› göstermemeleri bunun en aç›k delilidir.
Bu zamana kadar paket paket ç›kar›lan uyum ambalajl› yasalarda, milletimizin bugününü ve yar›n›n› olumlu etkileyecek, gerçek demokrasiye hizmet edecek düzenlemeler yok
denecek kadar azd›r.
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Bu düzenlemeler, Anadolu Türklü¤ünün son ba¤›ms›z
devleti Türkiye Cumhuriyeti ile problemi olanlara, bölücülere
ve misyonerlere hizmet edecek düzenlemelerdir. Zaten en çok
memnun olanlar da bunlard›r.
Bat›l› efendilerinden ald›klar› aferinleri de buna eklemek
gerekir.
Y›k›m paketlerini Meclis noterine tasdik ettiren hükûmete, yar›n da K›br›s kazan›n› kaynatt›racaklar›ndan büyük
endiﬂe duyuyoruz.
Ama unutulmas›n ki, teslimiyetçi iktidar K›br›s kazan›nda
buharlaﬂabilir.
K›br›s davam›z, Türk milletine ﬂehitlerimizin, atalar›m›z›n
kutsal emanetidir. Bu kutsal emanete de sonuna kadar sahip
ç›kmaya devam edece¤iz.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Milliyetçi Hareket olarak, milliyetçi-demokrat bir yaklaﬂ›m içinde vahim geliﬂmeleri yak›ndan gözlemekte, hükûmeti
ve di¤er yetkilileri uyarmaya devam etmekteyiz. Ancak görünen odur ki, son derece tehlikeli geçitlerden geçen Türkiye’nin
böyle bir iktidarla daha fazla yol almas› mümkün olmayacakt›r.
Çünkü Türkiye, istikrar ve dengeyi dar menfaat odaklar›ndan ve d›ﬂ çevrelerden medet umarak de¤il, milletle kaynaﬂarak sa¤lam›ﬂ ﬂahsiyetli ve millî bir iktidara muhtaçt›r.
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Ancak böyle bir iktidar, Türk milletini ve Türkiye’yi çevremizdeki yang›ndan, bölücülük tuzaklar›ndan koruyabilecek;
ancak böylesine dirayetli bir iktidar, teslimiyetçi kuﬂatmay› yaracak, daha sonra büyük ufuklara uzanabilecektir.
Gerçekten de, ülkemizin etraf›nda oluﬂturulan ve Türk
milletinin dirli¤ini tehdit eden çember gitgide daralmaktad›r.
Bu sinsi çemberi k›r›p milletimizi esenli¤e, ülkemizi güvenli¤e kavuﬂturmak için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberli¤e ihtiyac›m›z vard›r.
Bu yüzden k›rg›nl›klar›, küskünlükleri, ﬂahsi hesaplar› bir
kenara b›rak›p, "Yeni bir Dünya ve Yeni bir Türkiye için Büyük
Buluﬂma"y› gerçekleﬂtirmemiz kaç›n›lmazd›r.
Çünkü zaman, küçük ayr›nt›lar yüzünden ayr›l›¤a düﬂme zaman› de¤il, ortak de¤erleri ve hassasiyetleri öne ç›kararak güç birli¤i yapma zaman›d›r. Zaman, yeniden bir "gönül
seferberli¤i" baﬂlatma, millî bilinci aya¤a kald›rma zaman›d›r.
Böylece Türk milliyetçilerine ve onlar›n siyasi kalesi olan
Milliyetçi Hareket’e dil uzatanlar›n da oyunlar› bozulacak, hevesleri kursaklar›nda kalacakt›r.
Türk milliyetçilerinin vatan sevgisini ve rüﬂtünü ispat etmesine ihtiyaçlar› yoktur. Tarih, gönlümüzün de yüre¤imizin de
yüceli¤inin en büyük ve canl› ﬂahididir. Yar›nlar da ﬂimdiden en
büyük ﬂahidimiz olmaya haz›rlanmaktad›r.
Esas rüﬂtünü ispat etmesi gerekenler, Türk milliyetçilerini,
ülkücüleri iﬂlerine geldi¤inde arayanlar ya da laz›m oldu¤unda
hat›rlayanlard›r.
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Hariçten gazel okuyanlar, önce sizler rüﬂtünüzü ve iyi niyetinizi ispat edin, daha sonra da Milliyetçi Hareket’e köstek
de¤il, destek olun.
Çünkü zaman, sahne gerisinden sahte kahramanl›k taslama zaman› de¤ildir.
Her duyarl› Türk insan›n›n tehdit alt›ndaki millî varl›¤›m›z
ve dirli¤imiz için elinden geleni samimiyetle yapma zaman›d›r.
Allah’›n izniyle bu ulu kurultay, Türk milliyetçilerinin yeniden ﬂahlan›ﬂ›n›n, Türkiye’nin kaderine el koyuﬂunun baﬂlang›c›
olacakt›r.
Bu kurultayda hareket olarak tazeledi¤imiz imân ve azmimizle, Türk milletinin k›yamete kadar devletli-vatanl› yaﬂama
ülküsünü dost düﬂman herkese yeniden gösterdik ve göstermeye devam edece¤iz.
Muhteﬂem Erciyes Kurultay›’m›zda ortaya koydu¤unuz
azim ve heyecan, teslimiyetçi ve ufuksuz AKP iktidar›na ilk büyük uyar›m›zd›r. Bu büyük uyar› herkes taraf›ndan dikkate al›nmal›d›r.
Çünkü arkas› gelecek, onursuzlu¤un kader, Türkiye’nin
sahipsiz olmad›¤›n› herkes görecektir.
Bütün Türkiye sevdal›lar›, bütün vatanseverler, Türk milletini hafife alanlara ve Türkiye üzerinde haince hesaplar›
olanlara hakettikleri dersi verecektir.
Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, Türk milliyetçileri
var oldukça Türkiye de Türk milleti de ilelebet var olacakt›r.
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ﬁüphesiz Yüce Allah, emekleri ve iyi niyetleri karﬂ›l›ks›z b›rakmayand›r.
Bu duygu ve düﬂüncelerle Türk milliyetçilerinin daha nice
kurultaylarda ayn› kararl›l›k ve heyecanla yeniden bir araya gelmesini diliyorum. Sizleri en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Hepinizi Yüce Allah’a emanet ediyorum.
Sa¤ olun, var olun...
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Say›n
Devlet BAHÇEL‹’nin
15. ERC‹YES ZAFER KURULTAYI
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1 A⁄USTOS 2004
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Türk Milliyetçili¤inin Gönül ve ‹man Erleri,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Muhterem Misafirler,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Bugün 15’incisini idrak etti¤imiz Erciyes Zafer Kurultay›’na
kat›lan bütün ülkü ve dava arkadaﬂlar›m›, Türk Dünyas›n›n
mümtaz temsilcilerini ve de¤erli misafirlerimizi sevgi, sayg› ve
muhabbetle selaml›yorum.
Bu kutlu Zafer Kurultay›, Türk milliyetçilerini bir iman, kardeﬂlik ve sevgi seli olarak coﬂku içinde bir araya getiren müstesna bir vesiledir. Böyle büyük çapl› bir buluﬂman›n dünyada
baﬂka bir örne¤i yoktur. Bu mutlulu¤u bizlere yeniden nasip
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eden Cenab-› Allah’a ﬂükrediyor, daha nice büyük kucaklaﬂmalar yaﬂatmas›n› niyaz ediyorum.
Bu gelene¤i bizlere kazand›ran Baﬂbu¤umuz Alparslan
Türkeﬂ Bey’i bir kere daha rahmet ve özlemle an›yor, bizlere ›ﬂ›k
tutan aziz hat›ras› önünde minnet ve tazimle e¤iliyorum. Cennet
mekân›nda ruhu ﬂad olsun, dualar›m›z onunla olsun.
On beﬂ y›l boyunca bizlere gurur veren bu büyük buluﬂmalar›n gerçekleﬂmesinde eme¤i ve hizmeti geçen bütün arkadaﬂlar›ma gönülden teﬂekkürlerimi, tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum.

Aziz Dava ve Ülkü Arkadaﬂlar›m,
Yar›nlar›m›z›n Teminat› Yi¤it Ülkücüler,

Bugün Erciyes’in zirvesinde sergilenen bu muhteﬂem
manzara, Türk milliyetçilerinin büyük Türk milletinin yar›nlar›na ve
bu aziz Vatan›n kaderine sahip ç›kma azim ve kararl›l›¤›n›n çok
anlaml› bir ﬂahlan›ﬂ›d›r.
Türk milliyetçilerinin Erciyes’ten yükselen bu sesi, Türkiye’nin ﬂerefli mazisine ve millî kimli¤ine sahip ç›karak, bunlar›n
ayd›nlatt›¤› yolda Türkiye’yi onurlu bir gelece¤e taﬂ›ma iradesinin bir meydan okumas›d›r.
Büyük ve güçlü Türkiye ülküsü ve sevdas›, Erciyes’in dumanl› zirveleri kadar ulu ve yüce olan Türk milliyetçilerinin tek bir
nefes olarak yükselen bu sesine herkes kulak vermelidir.
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Türkiye’nin millî birli¤ini hedef alan, büyük Türk milleti ailesinin kardeﬂli¤ini sabote etmek isteyen gaflet erbab›, iç ve d›ﬂ
ihanet odaklar›, bu millî ﬂahlan›ﬂtan gerekli dersi vakit geç olmadan ç›karmal› ve kendilerine çekidüzen vermelidir.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Türkiye, bugün tarihinin en karanl›k dönemlerinden birini
yaﬂamakta, bir ateﬂ hatt›ndan geçmektedir. AKP zihniyeti, yirmi ay içinde, Türkiye’yi sonu meçhul karanl›k bir yola sürüklemiﬂtir.
Böylesine a¤›r ﬂartlar›n hüküm sürdü¤ü bir dönemde
toplanan Erciyes Zafer Kurultay›’m›z, bu bak›mdan büyük
önem ve anlam kazanm›ﬂt›r.
ﬁimdi sizlere AKP iktidar›nda yaﬂanan karanl›k dönemin
k›sa bir muhasebesini yapmak istiyorum.
Sömürü edebiyat› ile iﬂ baﬂ›na gelen AKP, bugün kendi
saltanat›n› sürdürmek telaﬂ›na düﬂmüﬂtür. Siyasi gelecek hesab›yla Türkiye’nin yar›nlar›n› ateﬂe atmaktan çekinmemiﬂtir.
AKP yöneticileri, gelecek nesilleri de¤il, gelecek seçimleri düﬂünmektedir.
Türkiye, en olumsuz ﬂartlarda bile millî haysiyetini, millî ç›karlar›n› ve millî hassasiyetlerini korumas›n› bilmiﬂtir. AKP iktidar›
ise millî hassasiyetleri yok saym›ﬂ, milli ç›karlar› ucuz pazarl›k konusu haline getirmiﬂ, Türkiye’nin millî haysiyeti üzerinden siyaset
yapmak yoluna sapm›ﬂt›r.
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Bu gaflet yolculu¤unun sonunda Türkiye bugün her alanda çok hazin bir duruma itilmiﬂtir.
AKP bugün iktidard›r, ama muktedir de¤ildir. Acz ve hezeyan içinde bocalamakta, baﬂ›boﬂ bir sürükleniﬂ içinde ç›rp›nmaktad›r.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Ülkücüler,
Türkiye’nin içinde bulundu¤u bu periﬂanl›k tablosu
AKP’nin eseridir. Gerçekler ortadayken AKP yöneticileri hâlâ büyük bir piﬂkinlikle pembe tablolar çizmektedir.
Türkiye’nin ekonomik ve siyasi alanda itibar kazand›¤›, her
bak›mdan iyiye gitti¤i yalan›n› söyleyebilmektedir. Bu, Türk milletinin akl›, idraki ve haf›zas› ile alay etmektir.
Bugün, Türk ekonomisi her an patlamaya haz›r bir barut f›ç›s› hâline gelmiﬂtir. Ekonomik yap› bir b›çak s›rt›ndad›r. Krizin kap›da oldu¤u uyar›lar›na kula¤›n› t›kayan AKP, hâlâ ﬂov peﬂinde
koﬂmaktad›r. "Duble yol" gibi göz boyama amaçl› hayali projelerde gelinen nokta, tam bir "duble rezalet" olmuﬂtur.
Ekonomide, Türk halk›n›n yaﬂam›na ve refah›na yans›yan
bir iyileﬂme bulunmamaktad›r. ‹ﬂsizlik ve yoksulluk giderek artmaktad›r. Bugün, Türk halk› yoksullu¤un ve çaresizli¤in pençesine itilmiﬂtir.
AKP’nin ampulü ekonomi alan›nda yats›ya kadar bile
yanmam›ﬂ, Türk milletinin oca¤› söndürülmüﬂtür. AKP’nin ampu110
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lü, sadece yürütülen talan ekonomisinde AKP’yi destekleyenlerin, vurguncular›n yolunu ayd›nlatm›ﬂt›r.
Türkiye’nin siyasi itibar kazand›¤› iddialar› da içi boﬂ bir
slogandan öte hiçbir anlam taﬂ›mamaktad›r.
AKP zihniyeti, bir fikir ve hizmet yar›ﬂ› olan siyaseti bir ihtiras ve aldatma yar›ﬂ› hâline getirmiﬂtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Birli¤i’nin talimatlar›n›
yerine getirmek için bir büro olarak çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu mu Türkiye’ye siyasi itibar kazand›rm›ﬂt›r?
Eve dönüﬂ yasas› ad› alt›nda PKK’l›lar için af ç›kartmas›,
AB u¤runa bölücü terörün ihanet provalar›n›n cesaretlendirilmesi mi siyasi itibar kayna¤› olmuﬂtur?
Devletle, rejimle ve hukukla sorunlu olan AKP yöneticilerinin, milletvekili dokunulmazl›¤› z›rh›n›n arkas›nda saklanarak
adaletten kaçmalar› m› Türkiye’de siyasetin itibar›n› art›rm›ﬂt›r?
Aﬂiret mensuplar›n›n karakol bas›p eroin kaçakç›lar›n›
polisin elinden ald›¤› ve bunun için AKP’li bakanlar›n araya girdi¤i Türkiye tablosu mu AKP için siyasi itibar vesilesi olmuﬂtur?
Yoksa AKP’nin önde gelen yöneticilerinin televizyon ekranlar›nda canl› yay›n konusu olan saltanat hevesleri ve hanedan özentileri mi Türkiye’ye siyasi itibar kazand›rm›ﬂt›r?
AKP’nin Türkiye’ye kazand›rd›¤› hiçbir itibar yoktur. Tam
aksine, Türkiye’nin itibar›n›n önündeki en büyük engel bizzat
AKP ve onun temsil etti¤i çarp›k zihniyettir.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
AKP iktidar› d›ﬂ politika konular›nda da bir bata¤a saplanm›ﬂt›r. Türkiye, sözü dinlenen ve a¤›rl›¤› olan bir ülke olmaktan ç›km›ﬂ, sadece verilen görevleri yapan bir taﬂeron, tehdit,
bask› ve her türlü dayatmaya boyun e¤en bir emir eri hâline
getirilmiﬂtir.
Ancak AKP yönetiminin bir noktada hakk›n› teslim etmek
gerekir. Ekonomide özelleﬂtirme politikas› iflas eden AKP, d›ﬂ
politikay› özelleﬂtirmede çok baﬂar›l› olmuﬂtur. Türkiye’nin d›ﬂ
politikas›, ABD ve AB’nin ç›karlar›n›n emrine sokulmuﬂtur.
Bugün Türkiye ile görülecek hesab› olan her ülke ve her
grup, AB’ne teslim olan AKP vas›tas›yla Türkiye’ye bedel ödetmek için s›raya girmiﬂtir.
Terör örgütü PKK ve içerideki uzant›lar›, Yunanistan ve Ermenistan, hepsi sahnededir.
Türkiye’nin millî birli¤ini ve bütünlü¤ünü y›kmaya çal›ﬂan
ihanet odaklar›, meydan› boﬂ bulan bir cüretle tahriklerine h›z
vermiﬂtir. Bunlar›n en büyük cesaret kayna¤› AKP iktidar›d›r. Türkiye’nin gelece¤i ve millî birli¤i üzerine çok tehlikeli bir siyasi kumar oynayan AKP, bunun hesab›n› verecektir.
Türkiye’nin milli ç›karlar›n› oyuncak hâline getiren AKP,
d›ﬂ politika alan›nda bir "slogan diplomasisi"nin peﬂinde sürüklenmektedir. Baﬂbakan›n a¤z›ndan düﬂürmedi¤i "kazan-kazan"
ve "bir ad›m önde olma" sloganlar›, anlams›z, ucuz sloganlard›r. Türkiye ne kazanm›ﬂt›r? Baﬂbakan as›l buna bakmal›d›r. Bir
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ad›m önde olaca¤›m diye doludizgin koﬂan Baﬂbakan, bir soluk
al›p nereye koﬂtu¤una, Türkiye’yi nereye sürükledi¤ine bir bakmal›d›r.
Bugün Irak politikam›z her yönüyle iflas etmiﬂ, millî ç›karlar›m›z›n belirledi¤i k›rm›z› çizgiler art›k kalmam›ﬂt›r. Kuzey
Irak’ta PKK cirit atmaktad›r. Ba¤›ms›z Kürt devleti kurulmas› sürecinde sona yaklaﬂ›lmaktad›r. Türkmen kardeﬂlerimiz, Kürt
gruplara ﬂirin görünmek için yaln›z b›rak›lm›ﬂ, ateﬂe at›lm›ﬂt›r.
AKP’nin bu politikalar›ndan kazanan sadece Kürt gruplar, kaybeden ise Türkiye ve Türkmen kardeﬂlerimiz olmuﬂtur. Bu
gaflet ve ihanet de¤ildir de nedir? Baﬂbakan bunun cevab›n›
vermelidir.
AKP’nin elinde K›br›s millî davam›z da çok tehlikeli bir
uçuruma sürüklenmiﬂtir. K›br›s’› Rumlara teslim etme oyununun
son perdesi aç›lmak üzeredir. Kazanan sadece Rum taraf› olmuﬂtur. Rumlar ﬂimdi AKP’nin AB’ne teslimiyet politikas›ndan
yararlanarak, K›br›s Türklü¤ünü teslim alma haz›rl›¤› içindedir.
Türk hükümetinin bask›s›yla referandumda Annan Plan›’na evet diyen Türk taraf› üzerindeki ambargolar hâlâ sürmektedir. Türk kardeﬂlerimiz tam bir çaresizli¤e ve yaln›zl›¤a itilmiﬂtir.
Say›n Baﬂbakana buradan soruyorum: Acziniz ve teslimiyet anlay›ﬂ›n›z sonucu K›br›s’ta kim kazanm›ﬂ, kim kaybetmiﬂtir?
AKP hükûmeti bütün bunlar› AB’ne yaranmak için yapm›ﬂt›r. Ancak bugüne kadar Türk milletini AB hayali peﬂinde sü113
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rükleyen AKP için vade bitmiﬂ, kader an› gelmiﬂtir. Türkiye ile ilgili karar önümüzdeki aral›k ay›nda alacakt›r.
Bu konuda iki e¤ilim ortaya ç›km›ﬂt›r. Bir grup AB ülkesi, Türkiye’ye yeni ﬂartlara ba¤l› sudan bir tarih dahi verilmeyerek "özel
statü" ad› alt›nda s›n›rl› bir ortakl›k önerilmesini savunmaktad›r.
Di¤er bir grup ise Türkiye’ye ﬂartl› bir tarih verilmesini, ancak müzakere sürecinin ileriye at›lmas›n› istemektedir. Bu görüﬂü
savunanlar, Türkiye’yi aç›kça reddetmeyip yeni bir zorlama ve
dayatma sürecinin içine çekmeyi amaçlamaktad›r. Bugüne kadar Türkiye’nin önüne getirilemeyen bütün bedellerin bu yeni
oyalama sürecinde ödettirilmesinin hesab› yap›lmaktad›r.
Bu iki görüﬂ de Türkiye’yi eﬂit haklara sahip üye olarak görmeyen bir anlay›ﬂ› yans›tmaktad›r. Ancak AKP, ne verilirse ona
raz› olaca¤›n› baﬂtan belli etmiﬂtir. Bu nedenle pazarl›k gücü kalmam›ﬂt›r. Onlar için önemli olan tek ﬂey, AB deste¤iyle içine girdikleri bitkisel hayat› bir süre de olsa uzatmakt›r.
Bunun için daha ﬂimdiden, AB’nin alaca¤› karar› Türk milletine gerçek anlam›ndan farkl› ﬂekilde sunma haz›rl›¤› içine girmiﬂlerdir. Baﬂbakan›n son demecinde, "Önemli olan üyelik de¤il, görüﬂmelerin ne ﬂekilde olursa olsun baﬂlamas›d›r." demesinin nedeni budur. Türk milletine söylenecek yeni bir yalan›n zemini haz›rlanmaktad›r.
Bu hükûmet son bir ümitle aral›k ay›nda AB’nin uzataca¤›
can simidine sar›lmak için ç›rp›nmaktad›r. Bunun için her ﬂeyi
yapmaya haz›rd›r. Son olarak AB yolunda Türkiye’nin önüne Ermeni konusunun da ç›kart›lmas›, bu bak›mdan tesadüf de¤ildir.
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Aziz Dava ve Ülkü Arkadaﬂlar›m,
Seçim meydanlar›nda yank›lanan ﬂu sözleri hepiniz hat›rlayacaks›n›z: "Baﬂörtüsü namusumuzdur! ‹mam hatiplere yap›lan haks›zl›¤› düzeltmek namus borcumuzdur!"
Namus kavram› etraf›nda geliﬂtirilen bu sözlerin sahipleri,
bugün, 20 ayd›r iktidardad›r. Tek baﬂ›na Anayasa de¤iﬂtirecek
ço¤unlu¤a sahiptir.
Ancak Türk milletinin bu konudaki temiz duygular›n› istismar eden AKP, bugün yüz seksen derece dönüﬂ yaparak
inançs›zl›¤›n› bir kere daha göstermiﬂtir.
AKP devrinde, baﬂörtüsü bir kördü¤üm hâline gelmiﬂtir.
AKP devrinde, imam hatipler konusu bir kangren hâline getirilmiﬂtir.
Ucuz polemikler d›ﬂ›nda, AKP bu konudaki namus sözünü yerine getirmemiﬂtir. Üstelik bunun suçunu da istismar etti¤i
Türk halk›n›n üzerine y›kmak istemekte ve arkamda durmad›n›z
diyecek kadar küçülebilmektedir.
Bu konuda bedel ödemeye haz›r olmad›¤›n› aç›klayan
Baﬂbakan Erdo¤an , Türk halk›na "Siz bedel ödemek istiyor
musunuz?" gibi garip bir soru sormaktad›r.
Cevab›n› biz verelim: Türk milleti AKP zihniyetini iktidara
getirmekle, bu inançs›z kadrolara güvenmekle, en a¤›r bedeli
zaten ödemiﬂtir. Türk milletinin demokratik sabr› ile art›k kimse
oynamamal›d›r.

115

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

‹ﬂte gerçek AKP budur. AKP’nin gerçek yüzü budur. Bunlar›n art›k daha nesine inanacak, nesine güveneceksiniz?

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Türkiye’nin en önemli ve öncelikli meselesi, AKP iktidar›ndan kurtulmaktad›r. Türkiye’de yeni bir kurtuluﬂ hareketi, bu zihniyetten kurtulmakla baﬂlayacakt›r.
Milliyetçi Hareket’in inançl› kadrolar› bu azimle yola ç›km›ﬂt›r. Yeni bir Kuvay›milliye ruhu ile yeni bir milli ﬂahlan›ﬂ›
harekete geçirmek, art›k Türkiye için bir ölüm kal›m meselesi
hâline gelmiﬂtir.
Herkes bilmelidir ki; AKP, yapt›klar›n›n hesab›n› Türk Milletine mutlaka verecektir. Bu hesap ahirete kalmayacak, ilk
hesaplaﬂma yak›nda sand›k baﬂ›nda görülecektir.
Türk milliyetçileri bu millî hesaplaﬂman›n takipçisi
olacakt›r. Buradan ilan ediyorum: AKP devrinde yap›lanlar›n
bütün sorumlular›ndan mutlaka hesap sorulacakt›r.
Kimse yapt›¤›m yan›ma kâr kal›r, Türk milleti ak›l ve idrakten yoksundur, zamanla unutulur hesab›n› yapmamal›d›r. Böyle bir yan›lg› içine düﬂmemelidir.
Türkiye’nin kurtuluﬂu yak›nd›r. Türkiye parlak ve onurlu bir
gelece¤e, Türk milliyetçilerinin omuzlar›nda taﬂ›nacakt›r. Bugün
Erciyes’te yaﬂanan millî heyecan, bunun habercisi ve müjdecisidir.
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Güçlü ve onurlu bir Türkiye, rehberimiz Hak, kuvvet kayna¤›m›z halkt›r diyen ve Türk milletine hizmeti en büyük mutluluk sayan Milliyetçi Hareket’in omuzlar›nda yükselecektir.
Türkiye’nin gelece¤inin yegâne teminat› olan Milliyetçi
Hareket’i içerden kar›ﬂt›rmak isteyen fesat odaklar› ve ihtiraslar›n sonu hüsran olacakt›r. Bizler, ömrünü bu yola adam›ﬂ ve
Yüce Allah’a ﬂükürler olsun ki, sa¤l›¤›n›n da zekât›n› vermiﬂ insanlardan›z. Ve bugün de dimdik ayaktay›z.
Buradan bütün dava ve ülkü arkadaﬂlar›ma seslenmek
istiyorum: Cenab-› Hak nasip etti¤i ve siz ülkücü kardeﬂlerimin
güveni sürdü¤ü müddetçe Milliyetçi Hareket’in bu ﬂerefli
davas›n›n kutsal bayra¤›n› ﬂerefle taﬂ›maya devam
edece¤im. Bundan kimsenin ﬂüphesi ve endiﬂesi olmas›n.
Davam›z büyük, ülkümüz büyük, inanc›m›z ve iman›m›z
büyüktür. Zafer, inananlar›n ve inançlar› u¤runa her güçlü¤e
ﬂerefle katlananlar›n olacakt›r.
Bu duygu ve düﬂüncelerle sizleri bir kere daha en derin
sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. Bu yüce davada Cenab-›
Allah’›n hidayeti ve himmetinin hep üzerinizde olmas›n› niyaz
ediyorum.
Yüce Allah’a emanet olun; sa¤ olun, var olun.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m, Ülküdaﬂlar›m,
Türk Dünyas›n›n Mümtaz Temsilcileri,
Muhterem Misafirler,
Çok K›ymetli Han›mefendiler, Beyfendiler,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Yi¤it ve Cefakâr Bozkurtlar›m,
Türk milliyetçili¤inin gönül ve iman erlerini bir araya getiren Erciyes Zafer Kurultay›’na kat›lan bütün kardeﬂlerimi sevgi
ve sayg›lar›mla selaml›yor, bu büyük ve anlaml› buluﬂmaya hoﬂ
geldiniz diyorum.
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Bugün 16. s›n› idrak etti¤imiz Zafer Kurultay› vesilesiyle Erciyes’te tarihî bir gün yaﬂanmaktad›r. Erciyes’in dumanl› zirveleri Türkiye sevdal›lar›n›n kucaklaﬂmas›na bir kez daha sahne
olmakta, Türkiye’nin kalbi bugün Erciyes’te atmaktad›r.
Türk milliyetçili¤inin ﬂahlan›ﬂ›n› temsil eden bu muhteﬂem
tablo karﬂ›s›nda, bu kutsal davay› bizlere emanet eden merhum Baﬂbu¤umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’i bir kere daha rahmet,
minnet ve ﬂükranla yâd ediyor, ölümsüz hat›ras› önünde tazimle e¤iliyorum.
Bu büyük buluﬂman›n gerçekleﬂmesinde eme¤i ve hizmeti geçen bütün arkadaﬂlar›ma samimi takdir duygular›yla
teﬂekkür ediyorum.

Çok De¤erli Ülkücü Kardeﬂlerim,
16. Zafer Kurultay›’m›z Türkiye’nin gelece¤ini tehdit eden
çok tehlikeli geliﬂmelerin yaﬂand›¤› çalkant›l› bir dönemde yap›lmaktad›r.
AKP tecrübesinin Türkiye’ye bedeli çok a¤›r olmuﬂtur.
Ülkeyi puslu ve karanl›k bir yolda macera yolculu¤una
sürükleyen bu yönetim Türk milletinin üzerine bir kâbus gibi çökmüﬂtür.
Garip-gureba, fakir-fukara edebiyat› yaparak iﬂbaﬂ›na
gelen bu kadrolar›n oluﬂturduklar› organize ç›kar ittifaklar› ve
vurgun cepheleri devlet ve toplum hayat›m›z› bir kanser gibi
sarm›ﬂt›r. Türkiye bir s›rat köprüsünden geçmektedir.
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Bu hükûmetin bugüne kadar sergiledi¤i yönetim anlay›ﬂ›n›n iki çürük ayak üzerine oturtulmuﬂ bir siyaset bezirgânl›¤› oldu¤u bütün ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bunlar›n birinci amac›, Türk milletini hayalî hedefler ve
sanal projeler peﬂinde koﬂturarak oyalamakt›r.
‹kinci amaç ise, sahte bir siyasi ve ekonomik istikrar görüntüsünü ayakta tutmak ve böylece yapt›klar› talan ve tahribat›n sorgulanmamas› için bir psikolojik bask› ve ﬂantaj ortam›
yaratmakt›r.
Kronik bir siyasi kimlik ve kiﬂilik krizi yaﬂayan, çok derin
bir meﬂruiyet sorunu içinde k›vranan, devletle ve kurumlar›yla
sürekli çat›ﬂan, milletin ç›karlar›yla çeliﬂen kadrolar›n bu ülkede
siyasi istikrar unsuru olamayaca¤› ortadad›r.
Sa¤lam ilke ve inançlara dayanmayan ucuz bir kapkaç
siyaseti anlay›ﬂ›n›n temsilcisi olan bu hükûmet, bugüne kadar ki
çizgisiyle siyasette çürüme ve yozlaﬂman›n öncüsü ve müsebbibi olmuﬂtur.
Zorlamayla canl› tutulmaya çal›ﬂ›lan büyüme ve istikrar
görüntüsü de büyük bir yalandan ibarettir.
Bunun ﬂahitleri de Cumhuriyet tarihinin en büyük iﬂsizler
ordusu ve açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂam savaﬂ› veren milyonlar,
köylü, esnaf, memur ve emeklilerimizdir.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Bugünkü hükûmetin Türkiye’ye verdi¤i en büyük zararlar-
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dan birisi de d›ﬂ politika alan›ndad›r. D›ﬂ politika teslimiyetçilik
anlay›ﬂ›na mahkûm edilmiﬂ, Türkiye’nin hayati millî ç›karlar›
ucuz bir pazarl›k mal› olarak iﬂportaya ç›kart›lm›ﬂt›r.
Hiçbir devirde Türkiye’nin itibar›, onuru ve haysiyetiyle bu
kadar aﬂa¤›l›kça oynanmam›ﬂt›r.
D›ﬂ politikada Türkiye’yi bir bata¤a saplayan hükûmet,
bütün bu gerçekler ortadayken, d›ﬂ iliﬂkilerde yalan baﬂar› hikâyelerini, Türk milletini hayalî hedefler peﬂinde koﬂturman›n
ucuz bir arac› hâline getirmiﬂtir.
Türkiye’nin millî birli¤inin korunmas›, milliî mensubiyet
ﬂuurunun güçlendirilmesi ve millî devlet yap›s›n›n savunulmas›
için gösterilen bütün samimi çabalar bu hükümet taraf›ndan
ça¤ d›ﬂ› kalm›ﬂ hassasiyetler olarak d›ﬂlanmakta ve aﬂa¤›lanmaktad›r.
Bu çarp›k zihniyet döneminde, bütün bu de¤erler Avrupa Birli¤i uyum süreci ad› alt›nda tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
Bu süreçte hükûmetin sergiledi¤i teslimiyet ve eziklik, ayr›l›kç› emeller peﬂinde koﬂan bedbahtlara cüret ve cesaret
vermiﬂtir. Bunun sonucu etnik bölücülü¤ü ve kamplaﬂmay›
tahrik eden faaliyetler h›z kazanm›ﬂ, Türkiye’nin millî birli¤ini hedef alan ihanet provalar› yap›lm›ﬂt›r.
Kanl› teröre siyaset yolunun aç›lmas›, devletin teröre
prim vererek siyasi çözüm için aç›l›m yapmas›, teröristlere genel siyasi af ç›kart›lmas› ve ‹mral›’daki caninin yeniden yarg›lanmas› talep ve dayatmalar› Türkiye’nin gündemine AKP iktidar›nda getirilmiﬂtir.
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Böyle bir müsait ortamdan yararlanan hainlerin tahrikleri, ﬂerefli Türk bayra¤›na el uzatmak alçakl›¤›na kadar gitmiﬂ
ve nihayet beﬂ y›l aradan sonra PKK terörü de hortlat›lm›ﬂt›r.
Bu noktada ac› bir gerçe¤e iﬂaret etmek istiyorum: Son
dönemde yaﬂanan geliﬂmeler bu hükûmetin terörle etkili mücadele konusunda da zaaf içinde oldu¤unu göstermiﬂtir. Kuzey Irak’ta yuvalanan PKK teröristlerine karﬂ› s›n›rötesi askerî harekât yap›lmas› konusunda ucuz kahramanl›k yapan Baﬂbakan, gelen tepkiler üzerine bu konuda da hemen geri çekilmiﬂtir.
Türkiye’nin uluslararas› hukuktan kaynaklanan meﬂru
haklar›n›n kullan›m› bile ABD’nin ve Irak’taki Peﬂmergelerin iznine ve vetosuna ba¤lanm›ﬂt›r. Sergilenen bu aczin cevab› gecikmemiﬂ, tarihî Türkmen ﬂehri Kerkük’te aç›lan PKK bürosuna,
terörün kanl› simgesi olan bez parças› çekilerek Türkiye’ye
meydan okunmuﬂtur.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
K›br›s ve Irak konular›nda yaﬂanan geliﬂmeler d›ﬂ politikada gelinen hazin noktan›n ibret verici örnekleridir.
Bu hükûmet K›br›s Türklü¤ünü yok olmaya mahkûm etmiﬂtir. K›br›s millî davam›z› Türkiye’nin s›rt›nda bir kambur olarak gören Baﬂbakan, K›br›s’› teslim almas› için Rum liderlerin
peﬂinden koﬂmaktad›r.
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K›br›sl› kardeﬂlerimiz Annan Plan›’n›n rehini hâline gelmiﬂtir. Bu hükûmet, Annan Plan›’n› Rumlar’›n taleplerini karﬂ›lamak
için daha da a¤›rlaﬂt›rmaya haz›r bir teslimiyet içindedir.
AB ile, K›br›s Protokolü’nün imzalanmas›yla ihanet zincirinin son halkas› da tamamlanm›ﬂt›r. Hükûmet bu ihanet belgesinin ne anlama geldi¤ini saklamak için beyhude çaba harcamaktad›r.
Protokolün imzalanmas› Rumlar›n K›br›s Cumhuriyeti’nin
meﬂru hükûmeti olarak tan›mas› sonucunu do¤uracakt›r. Türkiye’nin yapt›¤› tek tarafl› beyan›n hiçbir hukuki etkisi bulunmamaktad›r.
Rumlarla bu ﬂekilde Gümrük Birli¤i kurulmas› sonucu
Türkiye, K›br›s Cumhuriyeti sahte kimli¤iyle Rumlar›n haz›rlad›¤› resmî belgeleri geçerli kabul edecek, bunlar üzerinde resmî iﬂlem yapacakt›r. Böylece Rumlar tüm K›br›s’›n meﬂru temsilcisi olarak muhatap al›nacakt›r.
Bu durumda siz istedi¤iniz kadar tan›m›yoruz deyin, resmi
iﬂlemlerinizle Rumlar› tan›m›ﬂ olacaks›n›z.
Ancak ne ac›d›r ki, AKP hükümetinin bu teslimiyeti bile
baz› AB ülkelerini tam tatmin etmemiﬂtir.
ﬁimdi de Türkiye’nin Rumlarla tam diplomatik iliﬂki kurmas›na yol açacak bir süreç için zorlama yap›lmaktad›r.
Frans›z Baﬂbakan› ve Cumhurbaﬂkan›n›n son beyanlar›n›n amac›n›n bu oldu¤u gün gibi ortadad›r.
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Türkiye’nin Irak’ta geldi¤i nokta da pek farkl› de¤ildir. Art›k kimsenin ciddiye almad›¤› bir ülke olarak Irak’tan d›ﬂlanan
Türkiye, ABD politikalar›n›n arac› ve Peﬂmerge unsurlar›n›n muhatab› hâline gelmiﬂtir.
Irak Türkmenleri de K›br›s Türkleri gibi ayn› ak›beti paylaﬂm›ﬂlar, millî benlikleri ve varl›klar›n›n erimesi ve yok edilmesiyle sonuçlanacak karanl›k bir sürece itilmiﬂlerdir.
Türkmenleri kaderlerine terk eden AKP hükûmeti; Irak
politikas›n›, ba¤›ms›z devlet olma yolunda son aﬂamaya gelen, Türkmenler’i ezmek ve Kerkük’ü ele geçirmek için her yolu deneyen ve PKK terörünü Türkiye’ye karﬂ› bir ﬂantaj kart›
olarak kullanan Irak’taki Peﬂmerge gruplar›n› kucaklamak
esas›na dayand›rm›ﬂt›r.
Türkiye’nin K›br›s ve Irak’taki k›rm›z› çizgilerinin ayaklar alt›na al›nmas›na seyirci kalan ve bu oyunlar›n gönüllü figüran›
olan Baﬂbakan Erdo¤an’›n, bütün bu olanlardan sonra bile yüzünün k›zarmamas› kendisi için iftihar vesilesi olsa da Türkiye
için bir bühtand›r.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Her alandaki icraat›yla Türk milletine ihanet eden AKP
hükûmetinin bugün elinde tek bir siyasi referans›, tek bir siyasi
gelecek sigortas› kalm›ﬂt›r: Bu da Avrupa Birli¤i üyeli¤i süreci yalan›n› sürdürmektir.

127

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Türkiye’nin tüm millî de¤erlerini ve ç›karlar›n› sorgulayan,
milli birli¤ini hedef alan bütün bu talep ve dayatmalar, bu nedenle Türkiye’nin ça¤daﬂlaﬂma ve Bat›l› de¤erlere ulaﬂma s›nav› olarak gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu ilkesiz hükûmet, bu nedenle Türkiye’ye ça¤ atlatmak
yalan›na dayal› hayalî bir siyasi misyona can simidi gibi sar›lm›ﬂt›r. AKP’nin AB konusundaki kay›ts›z ﬂarts›z teslimiyeti ve sahte heyecan›n›n nedeni bu noktada aranmal›d›r.
Ancak AB balonu sönmüﬂtür. AKP için oyun bitmiﬂ, yolun
sonuna gelinmiﬂtir. Bu noktadan sonra ne kadar çabalasalar da
bu sinekten daha fazla ya¤ ç›karmalar› mümkün de¤ildir.
Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’yi içine almak istemedi¤i, bu konuda gerekli iradesi bulunmad›¤› art›k bütün ç›plakl›¤›yla anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
3 Ekim’de baﬂlat›lmas› öngörülen göstermelik süreç, e¤er
baﬂlarsa, sonu tam üyeli¤e gitmeyen ç›kmaz bir sokakta Türkiye’yi oyalama ve h›rpalama süreci olacakt›r.
K›br›s, Ege, Ermenistan, Fener Rum Patrikhanesi, Az›nl›k
Vak›flar› gibi hayat konularda somut faturalar›n tahsil edilece¤i
bu süreçte, AB ile iliﬂkiler karanl›k bir dehlize sokulacakt›r.
Bu bak›mdan Türkiye’nin AB maceras›nda çok ciddi bir
yol ayr›m›na gelinmiﬂtir. Böyle bir denklem içine hapsedilen iliﬂkilerin bundan sonra ne Türkiye’ye ne de AB’ye hayr› olacakt›r. Bu
k›s›r döngünün bir yerden k›r›lmas› ve iliﬂkilerin gelece¤inin yeni
bir tan›ma kavuﬂturulmas› art›k kaç›n›lmazd›r.
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Burada art›k, herkes sorumlulu¤unun bilincinde, sa¤duyu ile hareket etmek ve Türk milletini kand›rmaktan vazgeçmek durumundad›r.
Bu noktada Türk milletini oyalamak için söylenen büyük
bir yalan ve aldatmaca üzerinde durmak istiyorum.
AB hayal yolculu¤unda sona gelindi¤ini gören hükûmet
ve AB lobicileri, ﬂimdi de kuru bir AB perspektifinin korunmas›
merkezli yeni bir yalana sar›lmaktad›r.
Söylenen ﬂudur: AB süreci devam etsin, Türkiye’nin demokratik standartlar› yükselsin ve sonuçta bizi tam üye yapmasalar bile Türkiye yine kazançl› ç›kacakt›r.
Panik hâlinde ç›rp›nan AB teslimiyet cephesi bu kez Aziz
milletimizi kand›ramayacakt›r. Zira AB’nin böyle bir süreçte Türkiye’nin önüne getirece¤i talep ve dayatma listesi ortadad›r.
Bu gerçek karﬂ›s›nda ﬂimdi bu büyük yalana sar›lanlara
sormak istiyorum:
Türkiye, terör patentli siyaset yoluyla etnik bölücülü¤ün
Meclise taﬂ›mas›yla m› Avrupal› olacakt›r?
Millî birli¤imizin temeline dinamit koymay› amaçlayan
siyasi suikastlar m› Türkiye’yi Bat›l› de¤erlere taﬂ›yacakt›r?
‹çeride etnik tuzaklar içine çekilerek kardeﬂ kavgas› ile
kan kaybedecek bir Türkiye mi ça¤daﬂl›k yolunda yürümüﬂ
say›lacakt›r?
Türkiye, teröre teslim olarak, kanl› teröristler için genel
siyasi af ç›kartarak, aziz ﬂehitlerinin kemiklerini s›zlatarak, ‹mral›’daki katili yeniden yarg›layarak m› AB standartlar›na ulaﬂm›ﬂ olacakt›r?
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Ve nihayet K›br›s Türklerini Rum’un zulmüne terk etmek,
Ege’deki hayati ç›karlar›m›zdan vazgeçmek ve ﬂerefli tarihimize ihanet ederek Ermeni soyk›r›m› yalan›n› kabul etmek mi Türkiye’yi demokratik ülke yapacak, Türk milletinin hayat standard›n› yükseltecektir?
Bütün bu sorular›n cevab› aç›kça ortadad›r. Bizim en samimi beklentimiz bu gerçeklerin Türkiye’deki gafiller ve ihanet
yolcular› taraf›ndan da bir an önce görülmesi ve Türk milletinin
sabr›n›n taﬂ›r›lmamas›d›r.

De¤erli Ülküdaﬂlar›m,
Milliyetçi Hareket, iﬂte böyle a¤›r ﬂartlar›n hüküm sürdü¤ü
bir ortamda millî vicdan›n sesi olarak ve büyük bir sorumluluk
anlay›ﬂ›yla amans›z bir mücadele vermektedir.
Geriye dönüp bak›ld›¤›nda, bu konuda Milliyetçi Hareket’in yapt›¤› tüm tespit ve de¤erlendirmelerin ve dile getirdi¤i
bütün endiﬂelerin do¤ru ç›kt›¤› görülecektir.
AKP iktidar› ve ittifak yapt›¤› ç›kar odaklar› ülkeyi bir uçurumun kenar›na sürüklemiﬂ, Türkiye’nin gelece¤ini çok ciddi bir
tehdit alt›na sokmuﬂtur.
Türkiye’nin bu yükü daha fazla taﬂ›mas› art›k mümkün de¤ildir. Türk milleti bugün ﬂu temel tercihle karﬂ› karﬂ›yad›r: Ya bu
vahim gidiﬂe dur denilecek ve bu ﬂer cephesi süratle tasfiye edilecektir ya da Türkiye’nin gelece¤inin ateﬂe at›lmas›na bile bile
raz› olunacakt›r.
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Böyle bir tercihle karﬂ› karﬂ›ya kalan Türk milleti, hiç ﬂüphesiz ülkesinin ve çocuklar›n›n gelece¤ine sahip ç›kacak ve
AKP’yi tasfiye ederek yalan ve talan›n saltanat›na son verecektir.
Buradan bütün aç›kl›¤›yla ilan ediyorum: Siyaset bezirgânlar› ve ihanet odaklar›yla kaç›n›lmaz olan millî hesaplaﬂma
günü çok yaklaﬂm›ﬂt›r. Bu hesab›n sorulaca¤› seçim sand›¤› yak›nda aziz milletimizin önüne gelecektir.
Türkiye davam›z›n de¤iﬂmez hedefi, bu ﬂerefli harekete
ruh veren ilke, fikir ve de¤erler bütünü temelinde, fedakâr ve
inançl› kadrolar›yla Türkiye’nin onurlu gelece¤ini inﬂa etmektir.
Milliyetçi Hareket, yeni bir Kuvay›milliye ruhu ve heyecan›yla Büyük ve Lider Ülke Türkiye ülküsünü gerçekleﬂtirmek
için yola ç›km›ﬂt›r.
Talip oldu¤umuz yüce misyon, Türkiye ve Türk insan› merkezli yeni bir ayd›nlatma hareketi baﬂlatmak ve millî ﬂuuru aya¤a kald›rarak Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kmak misyonudur.
Milliyetçi Hareket, meﬂru ve demokratik yollardan ve sadece büyük Türk milletine güvenerek bu hedefe mutlaka ulaﬂacakt›r. Hiç kimseye diyet borcu olmadan iktidara gelecektir.
Türkiye’nin içine hapsedildi¤i cendereyi k›racak yegâne
siyasi güç, Türkiye’nin millî ç›karlar›n›n bekçisi ve millî birli¤inin,
dirli¤inin ve kardeﬂli¤inin sigortas› olan Milliyetçi Hareket’tir.
AKP’nin de içinde yer ald›¤› ç›kar ittifaklar›n›n Milliyetçi
Hareket’i hedef almalar› bu bak›mdan yad›rganmamal›d›r.
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Bu cephenin Milliyetçi Hareket üzerinde oyunlar oynamas›n›n; fesat, karalama ve y›pratma kampanyas› yürütmesinin ve sesini k›smaya çal›ﬂmas›n›n gerisinde, içine düﬂtükleri büyük korku ve panik yatmaktad›r.
‹ktidar›n yegâne alternatifi olan MHP’nin iktidar yürüyüﬂünün baﬂlad›¤›n› gören bu ﬂer cephesi, Milliyetçi Hareket’in
kuraca¤› namuslu ve dürüst yönetimde kendilerine hayat hakk› olmad›¤›n› çok iyi bilmektedir.
Ancak buradan herkese ﬂu gerçe¤i hat›rlatmak istiyorum: Önümüze ç›kar›lacak engeller ve tuzaklar ne olursa olsun,
karﬂ›m›zdaki ﬂer cephesi kendisinde ne güç vehmederse vehmetsin, ülkücü iradenin azim ve kararl›l›¤› bütün bunlar› boﬂa
ç›karacakt›r. Hiçbir güç Milliyetçi Hareket’in iktidar yürüyüﬂünü
engelleyemeyecektir.
Türk milliyetçileri bugün Erciyes’ten Türkiye’ye seslenmektedir: ﬁerefli tarihimizden, davam›zdan ve inançlar›m›zdan ald›¤›m›z sars›lmaz güçle biz buraday›z. Biz oldu¤umuz
sürece, büyük Türk Milleti ve can›m›zdan çok sevdi¤imiz aziz
Vatan›m›z ilelebet yaﬂayacakt›r. Türkiye bütün bu s›k›nt› ve
güçlükleri aﬂacakt›r. Emrinde ve hizmetinde oldu¤umuz büyük
Türk milleti ve bu aziz vatan sahipsiz ve çaresiz de¤ildir. Biz
dimdik ayaktay›z ve buraday›z.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Türkiye bugün erken seçim sürecine girmiﬂtir. AKP zihniyetinin tasfiyesi sürecinin sonuna gelinmiﬂtir. AKP çok yak›nda gidecek, hem de çok kötü gidecektir.
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‹lk önce seçim sand›¤›nda Türk milletine hesap vereceklerdir. Bundan sonra da bütün bu yolsuzluk, vurgun, talan ve
ihanetin hesab›n› Türk adaleti önünde vereceklerdir.
Buradan bir kere daha tekrarl›yorum: Ucu nereye kadar
uzan›rsa uzans›n bu karanl›k dönemin tüm sorumlular›ndan
hesap sorulacakt›r. Milliyetçi Hareket, yetimlerin, mazlumlar›n,
masumlar›n ve ﬂehitlerimizin haklar›n› bunlar›n yan›na b›rakmayacakt›r.
Bundan sonra Türkiye’nin uzun bir onar›m dönemine ihtiyac› olacak, bu tahribat›n etkilerinin giderilmesi zaman alacakt›r.
Yeni projeleriyle, program› ve kadrolar›yla aziz milletimizin karﬂ›s›na ç›kacak olan Milliyetçi Hareket buna haz›rd›r.
Bunun için hedefimiz sadece iktidar olmak de¤il, Anayasay› de¤iﬂtirecek bir Meclis ço¤unlu¤uyla Türkiye’nin yönetimine gelmektir.
Önümüzdeki zor ve nazik dönemde Türk milletinin yegâne gelecek ümidi olan Milliyetçi Hareketi ve Türk milliyetçilerini
çok önemli görev ve sorumluluklar beklemektedir.
Türkiye’de yeni bir dönemin sanc›lar›n›n yaﬂanaca¤› bir
sürece girilmiﬂtir. Bu süreçte Türk milliyetçileri her zamandan
daha fazla dikkatli olmak zorundad›r.
Burada bir husus üzerinde özellikle durmak istiyorum. Milliyetçi Hareket emin ad›mlarla iktidara yürümektedir. Bu yolda
hain tahriklerin hedefi olmam›z muhtemeldir.

133

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Ülkücüler Türkiye’nin millî birli¤i ve dirli¤ine yönelen tahrikler karﬂ›s›nda tepkilerini demokratik imkânlarla elbette ortaya koyacaklard›r. Türkiye üzerinde hain emeller besleyenlere
meydan›n boﬂ olmad›¤›n› elbette göstereceklerdir.
Ancak, hiçbir güç Türk milliyetçilerini ve ülkücü gençli¤i soka¤a çekemeyecek, kardeﬂ kavgalar›n›n, kör kutuplaﬂmalar›n taraf› ve kurban› hâline getiremeyecektir.
Türkiye’nin gelece¤inin teminat› olan ülkücü gençlik
vakur, ilkeli ve sa¤duyulu duruﬂunu her zaman koruyacakt›r.
Bu tahriklere en anlaml› ve etkili cevap Milliyetçi Hareket’in iktidar dönemindeki icraat› olacakt›r.
Ulu bir ç›nar olan Milliyetçi Hareket, büyük Türkiye ailesini bir bütün olarak kucaklamaktad›r.
Ülkesi ve ülküsü u¤runa her güçlü¤e ﬂerefle katlanan, bu
u¤urda her ﬂeyini feda etmeye haz›r, nefsini aﬂm›ﬂ gönül ve
iman erlerinin kalesi olan Milliyetçi Hareket her türlü engeli yok
ederek Türkiye’nin gelece¤ini yeniden inﬂa etmeye kararl›d›r.
Bugün Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin gelece¤ine, "büyük ülke
Türkiye" idealine yürümektedir.
Bu duygu ve düﬂüncelerle hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Cenab-› Allah’›n yard›m ve himayesinin hep üzerinizde
olmas›n› niyaz ediyorum.
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Allah’›n izniyle Milliyetçi Hareket’in iktidar›nda yapaca¤›m›z 17. Zafer Kurultay’›nda görüﬂmek üzere baﬂ›n›z dik, gönlünüz ferah, yolunuz ve baht›n›z aç›k olsun.

Hoﬂça kal›n, Allah’a emanet olun.
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Dertleri derdimiz, sevinçleri çoﬂkumuz olan, hizmetinde
bulunmaktan gurur duydu¤umuz Büyük Türk Milleti,
Bu tarihi ﬂölene kat›l›mlar› ile onur veren Türk Dünyas›n›n
mümtaz temsilcileri,
Bu görkemli toplant›da, aram›zda görmekten onur duydu¤umuz Muhterem misafirlerimiz,
Yurdumuzun her köﬂesinden gelerek gönüllerindeki vatan sevgisini Erciyes’te buluﬂturan ülküdaﬂlar›m,
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Yürekleri millet sevgisi ile dolu, yar›nlar›m›z›n teminat› olan
Fedakâr Yol Arkadaﬂlar›m,
Sesimizi Erciyes’ten Türkiye’ye duyuracak olan Bas›n ve
Televizyonlar›m›z›n De¤erli temsilcileri,
Türk milletine gönül vermiﬂ korkusuz yüreklerin buluﬂtu¤u
17 nci Erciyes Zafer Kurultay›’na hoﬂ geldiniz.
Cenab-› Allah’a bir y›l aradan sonra bizleri yeniden buluﬂturdu¤u için ﬂükrediyorum.
Anadolu’nun ortas›nda bu muhteﬂem gelene¤i baﬂlatan
Baﬂbu¤umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’i ve kaybetti¤imiz dava arkadaﬂlar›m›z› rahmet, ﬂükran ve minnet ile bir kez daha an›yorum.
Hepinizi en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Hepimizin gö¤sünü kabartacak bu ihtiﬂaml› coﬂkudan
görüyorum ki,
Üzerimizde oynanan oyunlara,
Sokulmak istenen fitnelere,
Önümüze kurulan tuzaklara ra¤men, bizleri ba¤r›nda
a¤›rlayan, ﬂu,
Erciyes kadar dimdik,
Erciyes kadar ma¤rur,
Erciyes kadar vakursunuz.
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Ve buradan da anl›yorum ki, art›k Türk milliyetçili¤inin
önündeki;
• Oyunlar boﬂa ç›km›ﬂt›r.
• Tuzaklar bozulmuﬂtur.
• Kurulan düzen da¤›lm›ﬂt›r.
Bu muhteﬂem manzara, Türk milliyetçilerinin ﬂahlan›ﬂ›d›r.
Bu muhteﬂem manzara, Türk milliyetçilerinin dünyaya
meydan okumas›d›r.
Buradan, bu ça¤layan duygu seli karﬂ›s›nda gönül huzuru ile aç›kl›yorum ki;
Art›k Türk milliyetçileri,
• Türk milletinin gelece¤ini kurmak,
• Türk devletinin gelece¤ini kurtarmak,
• Ve mazlum milletlere k›lavuzluk etmek için
göreve haz›rd›r.
Erciyes’ten yükselen ses, Türkiye’nin kurtuluﬂ umudu olacakt›r.
Erciyes’ten yükselen ses, yeni bir Ergenekon gibi Türk’e
biçilen kefenleri parçalayacakt›r.
Erciyes’ten yükselen ses, t›pk› Atatürk’ün yapt›¤› gibi her
alanda bir Millî Mücadele müjdesi olacakt›r.
Buna yürekten inan›yorum.
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Bu inanc›n iﬂaretini sizlerden al›yorum.
Yüce Allah, bu millî do¤uﬂ ve do¤ruluﬂ yolunda yard›mc›m›z olsun.
Tek baﬂ›na iktidar sürecinde yolunuz aç›k olsun.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Türkiye tarihinin en talihsiz y›llar›n› yaﬂamaktad›r.
Türkiye Cumhuriyeti, tutars›z, ilkesiz, iﬂbirlikçi ve teslimiyetçi
bir hükûmet ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
Dört y›la yaklaﬂan AKP hükûmeti, aziz milletimizi içte ve
d›ﬂta a¤›r ipoteklerin alt›na sokmuﬂtur.
Temeli yüksek kahramanl›klarla dolu Cumhuriyeti bir anti
tezi gibi gören zihniyet, temel de¤erlerimizi için için kemirmektedir.
Hükûmet adeta birikmiﬂ bir intikam duygusu ile hareket
etmektedir.
Bu iktidar ile geçen her gün milletimizin daha büyük buhranlar› yaﬂamas› demektir.
Bu iktidar ile geçen her y›l devletimizin yeni ve a¤›r bedeller alt›na itilmesi demektir.
Bu iktidar ile; bugün dünden kötüdür, yar›n da bugünden
kötü olacakt›r.
Aziz milletimiz alt›ndan kalkamayaca¤› a¤›r tahribatla
karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r.
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AKP ile geçen dört y›l boyunca;
D›ﬂ iﬂlerde, taviz ve teslimiyet,
‹ç iﬂlerde, çaresizlik, ilkesizlik, kay›rmac›l›k ve aymazl›k
vard›r.
Tek baﬂ›na iktidar olan AKP döneminin milletimize faturas›;
• Açl›kt›r.
• Adaletsizliktir.
• Ahlaks›zl›kt›r.
• Asayiﬂsizliktir.
AKP’nin ilkesiz kadrolar›n›n marifeti ile milletimize yönelik
kuﬂatma her alanda gittikçe daralmaktad›r.
Hükûmet boynuna geçirece¤i ipi yabanc› güçlere teslim etmiﬂtir.
‹ktidar ömrünü bir gün olsun uzatabilmek ad›na taviz üstüne taviz vermeye haz›rd›r ve vermektedir.
Bedeli kanla ödenerek kazan›lm›ﬂ ba¤›ms›zl›¤›m›z,
Bin y›l boyunca sevgi ile yo¤urdu¤umuz kardeﬂli¤imiz,
As›rlarca al›n terimizle oluﬂturdu¤umuz millî varl›klar›m›z,
Birlikte yaﬂanan binlerce y›l›n ürünü olan millî kültürümüz,
Millî dayan›ﬂman›n temeli olan huzur ve asayiﬂimiz, tehdit ve tehlikeye maruzdur.
Cumhuriyetimizin kuruluﬂundan bu yana elde etti¤imiz
millî kazan›mlar›m›z AKP yönetimince elimizden bir bir ç›kar›lmaktad›r.
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Büyük Türk milletinin bin y›l boyunca tesis etti¤i kardeﬂli¤i
AKP iktidar›nda tart›ﬂ›l›r hâle getirilmiﬂtir.
Ülke yönetiminde uzmanl›k, bilgi birikimi bir kenara at›lm›ﬂt›r.
Dan›ﬂman ad› alt›nda amatörler, gölge baﬂbakanl›k yapmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Millî, manevi, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel tahribat
ancak bir iﬂgal gücü ile oluﬂacak seviyeye gelmiﬂtir.
Hiçbir gelecek projesi olmayan AKP, Türkiye'yi aldatmaya
devam etmektedir.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bilindi¤i gibi AKP, refah, huzur ve kalk›nma vaatleri ile milletimizi aldatarak tek baﬂ›na iktidar olmuﬂtur.
Tek baﬂ›na iktidar, bütün siyasi partilerin sorunlar› çözmek
için en önemli hedefidir.
Tek baﬂ›na iktidar büyük bir güç demektir.
Türkiye’nin önündeki engellerin aﬂ›lmas› demektir.
Türk milleti, mevcut hükûmete de tek baﬂ›na iktidar olma
f›rsat› vermiﬂtir.
AKP, mecliste diledi¤i yasalar› ç›karabilecek güce sahiptir.
Hükûmetin önünde meclis aritmeti¤i aç›s›ndan hiçbir engel yoktur.
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Bu nedenle sorunlar karﬂ›s›nda AKP’nin hiçbir mazereti
olamaz.
Buradan Say›n Baﬂbakan’a sesleniyorum.
Tek baﬂ›na iktidardas›n›z.
• S›zlanmay›n›z, çözünüz.
• ﬁikâyet etmeyiniz, yap›n›z.
• Eleﬂtirmeyiniz, düzeltiniz.
• Bahaneler aramay›n›z,
• ‹ftiralar atmay›n›z.
Güç elinizde. E¤er iktidar sahibi iseniz çözünüz.
Çözemiyorsan›z iktidar› b›rak›n›z.
Çözemiyorsan›z milletimizi daha fazla oyalamay›n›z.
Seçime gidiniz.
Milletimizin önünde açl›k, iﬂﬂizlik, yoksulluk, yolsuzluk,
devletimizin önünde küresel kaos, onursuz iliﬂkiler çözülmek için
irade beklemektedir.
Say›n Baﬂbakan,
Yabanc› baﬂkentlerin a¤›zlar›na bakmay›n›z.
Sorunlara Türk ve Türkiye merkezli yaklaﬂ›n›z.
Ülkemizin a¤›rlaﬂan temel sorunlar›n› çözünüz.
Hiç de¤ilse çözmek için çaba harcay›n›z.
Hay›r! Siz bunlar› asla çözmezsiniz.
Çözmek gibi bir niyetiniz de yok.
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Siz siyasetinizi istismar üzerine kurumuﬂsunuz.
• Zina meselesini istismar ettiniz, halk› oyalad›n›z.
• Baﬂörtüsünü istismar ettiniz, inançlar› zedelediniz.
• ‹mam hatip konusunu istismar ettiniz, gençleri aldatt›n›z.
• Yolsuzluklar› istismar ettiniz, yolsuzlu¤u art›rd›n›z.
• Yoksullar› kand›rd›n›z, açl›¤a mahkûm ettiniz.
AKP zihniyeti ile devam› hâlinde ortaya ç›kacak tablo
ﬂöyle olacakt›r.
• Uluslararas› iliﬂkilerde Türkiye’nin onuru ile oynanmas›na artarak devam edilecektir.
• Verilecek tavizler ile genel af ad› alt›nda terörist baﬂ›n›n sal›verilmesi gündeme getirilecektir.
• Verilecek tavizlerle terör örgütünün siyasal muhatap
al›nmas› için ortam haz›rlanacakt›r.
• Giderek artan terörle mücadele esnas›nda ﬂehit olan
aziz vatan evlatlar›m›z›n ac›lar› ocaklar›m›za bir alev gibi düﬂmeye devam edecektir.
• Bir türlü müdahaleye yanaﬂmad›¤› Kandil Da¤› için yabanc› kap›larda yalvarmaya devam edecektir.
• Kerkük, Türkmenler için hayal olacak, Türkmen varl›¤›
Irak’ta az›nl›k hâline gelecektir.
• Say›n Baﬂbakan›n mesajlar› ile iﬂtahlanan bölücülük,
yeni manevra alanlar› bulacakt›r.
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• Giderek ç›¤›r›ndan ç›kan baﬂ›bozuk asayiﬂ ortam›nda
halk›m›z soka¤a ç›kamaz hâle gelecektir.
• Ordumuza ve güvenlik güçlerimize yönelik tuzaklar artacak, terörle mücadele azimleri k›r›lacakt›r.
• Kendisine vaad edilen sahte cennetle akl› çelinen K›br›s Türk’ü, bu gidiﬂle elindeki statüsünü de mallar›n› da kaybedecektir.
• Müzakere süreci ad› alt›nda yeni keyfi dayatmalar hükümetin önüne konacak, Avrupa Birli¤i Türkiye’yi oyalamaya ve
tahrip etmeye devam edecektir.
• Sözde Ermeni soyk›r›m›n›n tan›nmas› küresel gerçekler
ve tarihle bar›ﬂma ad› alt›nda kabul edilecektir.
• Türklere serbest dolaﬂ›m›n yasak, yabanc›lara Türkiye’den mülk ve arazi al›m›n›n serbest oldu¤u yeni bir talan sezonu aç›lacakt›r.
• Ülkemize gelecek müfettiﬂler taraf›ndan Avrupa’ya sadakatimizin ölçülece¤i yeni bir denetim süreci baﬂlayacakt›r.
• Türkiye sürekli hesap verme ve sorgulanma psikolojisinde, veto tehdidi alt›nda, çaresiz ve dirençsiz hâlde dayatma listeleri ile karﬂ›laﬂacakt›r.
• Büyüyoruz, geliﬂiyoruz, zenginleﬂiyoruz safsatalar› alt›nda
bir türlü huzur ve refah göremeyen milletimiz daha da yoksullaﬂacakt›r.
• ‹ﬂsizlik artacak, gelir da¤›l›m›ndaki uçurum büyüyecek,
iktidara müzahir yeni f›rsatç› zenginler s›n›f› türeyecektir.
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• Giderek artan cari aç›k ve d›ﬂ borçlar iktidar› uluslararas› sermayeye ve siyasete daha da mahkûm edecektir.
• Ve, hükümetin d›ﬂ güçlere verdi¤i kay›t d›ﬂ› taahhütlerin
bedelini, vadeleri geldi¤inde aldat›lan milletimiz birer birer ödeyecektir.
• O günler de bunun müsebbibi olan AKP yönetiminin ise
yerinde yeller esecektir.
Ne mutlu ki, milletimiz giderek gerçekleri görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
AKP ve Say›n Baﬂbakan›n aldataca¤› konu da kalmam›ﬂt›r, art›k sözlerine inanacak kimsede.
Bu ilkesiz zihniyet sonunda arkas›nda yolsuzluk, yozlaﬂma,
yoksulluk ve a¤›r bir enkaz b›rakarak gidecektir.
Y›k›lacaklar› seçim yak›ndad›r.
Ve Milliyetçi Hareket Partisi onar›m için göreve haz›rd›r.
Milliyetçi Hareket Partisi tek baﬂ›na iktidara taliptir.
Bu inançla slogan›m›z› bir kez daha, hep beraber hayk›ral›m:
Altm›ﬂ›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket.
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Üç buçuk y›l› aﬂan iktidar›nda AKP zihniyeti ve Say›n Baﬂbakan›n durumu maalesef budur.
AKP her alanda teslim olmuﬂtur.
Irak’ta aﬂiret reislerine teslim olmuﬂtur.
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Da¤larda teröriste.
K›br›s’ta Rumlara teslim olmuﬂtur.
Tarihte Ermenilere.
Sokaklarda suçlulara teslim olmuﬂtur.
Meydanlarda bölücülere.
S›ra Türkiye’yi teslim etmeye gelmiﬂtir.
Biz buna izin vermeyece¤iz.
Bu alan› dolduran Milliyetçi Hareket Partililer buna izin
vermeyecektir.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bu çok vahim durumun sorumlusu olan hükûmet kaçmaya haz›rlanmaktad›r.
Hay›r Say›n Baﬂbakan, Hay›r AKP temsilcileri!
Biz buna f›rsat vermeyece¤iz.
Asla kaçamayacaks›n›z.
Türk milletinin merhametine asla s›¤›namayacaks›n›z.
Yapt›klar›n›z›n hesab›n› millet önünde tek tek vereceksiniz.
Buradan bu gayri millî zihniyete sesleniyorum:
• Millî varl›klar›m›z› peﬂkeﬂ için yapt›¤›n›z iﬂ birli¤inin,
• Tezgâh alt› iliﬂkiler ile kirletti¤iniz siyasetin,
• Zihniyetinize alan açmak için kar›ﬂt›rd›¤›n›z adaletin,
• ‹ﬂportaya düﬂürdü¤ünüz diplomasinin,
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• ‹nsan›m›z› düﬂürdü¤ünüz sefaletin bedelini ödeyeceksiniz.
En önemlisi;
• Bölücüye verdi¤iniz cesaretin,
• Dökülen kan›n, incinen can›n,
• Ve, her gün bir bir artan aziz ﬂehitlerimizin hesab›n› mutlaka vereceksiniz.
Milliyetçi Hareket Partililer olarak bunun hesab›n› biz soraca¤›z.
Bozkurtlar›n nefesi her zaman AKP’nin ensesinde olacakt›r.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
AKP hükûmetinin icraat›ndan tüm toplum kesimleri ﬂikâyetçidir.
Baﬂta köylümüz, çiftçimiz ﬂikâyetçidir.
Esnaf›m›z, memurumuz, iﬂçimiz ﬂikâyetçidir.
Yerli sanayicimiz, serbest çal›ﬂan›m›z ﬂikâyetçidir.
Buradan sizlere soruyorum:
AKP iktidar›ndan memnun musunuz?
Elbette hay›r.
Ancak AKP’ iktidar›ndan memnun olanlar da vard›r.
AKP bu memnunlar›n deste¤i ile varl›¤›n› sürdürmektedir.
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AKP hükümetinden kimler mi memnundur?
• Bu iktidarla güzel ülkemizi talan etmek için f›rsat› yakalayan sözde yabanc› yat›r›mc› memnundur.
• Uluslararas› güçlerin iﬂ takipçili¤ini yapan, bire beﬂ kazanan, s›cak para sahibi bankerler memnundur.
• Türk milleti için saklad›¤› kötü niyetlerini telaffuz imkân›
buldu¤u için AKP’ye minnet duyan iﬂbirlikçiler memnundur.
• Bölücü ve hain sloganlar›n›, Say›n Baﬂbakan›n a¤z›ndan duydu¤u için ‹mral› canisi ve yandaﬂlar› çok memnundur.
• Türk milletini parçalamak için Sevr’i dayatan küresel
güçler, f›rsat› bu iktidarla bulduklar› için memnundur.
• Hükûmetin çizdi¤i k›rm›z› çizgileri silerek, Türkmenleri
katlederek Kerkük’ü iﬂgal eden aﬂiret reisleri fazlas›yla memnundur.
• ‹ktidar›n gizli pazarl›klarla sundu¤u millî servetleri, iﬂtahla ülkelerine götüren sözde yabanc› sermaye erbab› da memnundur.
• Türkiye’mizi yörüngede tutarak terbiye edebilmek için
AKP’yi kullanan Avrupa Birli¤i fazlas›yla memnundur.
• Türkiye’de özel bir konukseverlikle karﬂ›laﬂan imtiyazl›
Orta Do¤u sermayesi elbette memnundur.
• Dünyaya aç›larak yeni pazarlar bulmak yerine, küresel
firmalar›n acentesi olmaya r›za gösteren vizyonsuz iﬂ adamlar›
da çok memnundur.
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• ‹thal ürünlerle rekabet ad› alt›nda ne buldu ise ülkemize doldurarak çöplü¤e çeviren ve küçük üreticiyi bat›ran uyan›k ithalatç› tabii ki memnundur.
• Niteliksiz, e¤itimsiz ve liyakatsiz yandaﬂlar›n› sürekli ﬂikâyet etti¤i devlet kadrolar›na dolduran AKP zihniyeti ise elbette
fazlas›yla memnundur.
Sizlere tekrar soruyorum: Siz AKP’den memnun musunuz?
Elbette hay›r.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Yüreklerinde ve dima¤lar›nda;
• Millet sevgisi,
• Vatan duygusu,
• Türklük ﬂuuru,
• Hizmet aﬂk›,
• Devlete ba¤l›l›k,
• Tarihe sayg›,
• Ecdada vefa,
• ﬁehide minnet,
• Gaziye hürmet,
• Dine samimiyet gibi hasletlerin k›r›nt›s› bile olmayanlar
elbette memnundur.
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K›saca, tek baﬂ›na AKP saltanat›, Türk milleti d›ﬂ›nda herkesi memnun etmiﬂtir.
Ma¤dur olan Türkiye’dir.
Muhtaç olan Türk milletidir.
• Ve Türk milleti elinden tutulmas›n› beklemektedir.
• Ve Türk devleti dizlerinin üstünde do¤rulmay› beklemektedir.
‹ﬂte dava arkadaﬂlar›m;
Türk milletinin elinden tutacak olanlar sizlersiniz.
Cumhuriyetimizi aya¤a kald›racak olanlar sizlersiniz.
Art›k AKP hükûmetinin tüketecek yalan›, s›¤›naca¤› bahanesi kalmam›ﬂt›r.
AKP’de korku da¤lar› sarm›ﬂt›r.
Bunun nedeni ç›¤ gibi yükselen Milliyetçi Hareket Partisi’dir, milliyetçiliktir.
Bunun nedeni, Erciyes’i dolduran sizlersiniz.
• Yükselen milliyetçilik, AKP’yi telaﬂlând›rmaktad›r.
• Yükselen milliyetçilik, iﬂ birlikçileri ürkütmektedir.
• Yükselen milliyetçilik, müstemleke ayd›n›n› korkutmaktad›r.
• Yükselen milliyetçilik, vurguncuyu, f›rsatç›y› tedirgin etmektedir.
• Yükselen milliyetçilik, Sevr sevdal›lar›n› kayg›land›rmaktad›r.
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Evet, dava arkadaﬂlar›m, milliyetçilik yükselmektedir,
yükselecektir ve yükselmelidir.
Bu çaresizler telâﬂlar›nda hakl›d›r.
Evet, milliyetçilik, t›pk› devletimizin kuruluﬂ y›llar›nda oldu¤u gibi yeniden siyasetin merkezinde yer almaya baﬂlam›ﬂt›r.
Huzurunuzda soruyorum, bizim milliyetçili¤imizden neden korkuyorsunuz?
Bizim milliyetçili¤imizi Bat› milliyetçili¤i ile kar›ﬂt›rmay›n.
• Bizim milliyetçili¤imiz kapsay›c›d›r.
• Bizim milliyetçili¤imiz kucaklay›c›d›r.
• Bizim milliyetçili¤imizde insan sevgisi vard›r.
• Bizim milliyetçili¤imizde paylaﬂma ve bölüﬂme,
• Bizim milliyetçili¤imizde adalet ve hakkaniyet vard›r.
Bilge Ka¤an’›n ö¤üdü vard›r, Dede Korkut’un bilgeli¤i.
Yunus Emre’nin sevgisi vard›r, Hac› Bektaﬂ’›n erdemi.
Fatih’in vizyonu vard›r, Mehmetçi¤in cesareti.
Atatürk’ün önderli¤i vard›r.
Türkeﬂ Bey’in ça¤r›s› vard›r.
Bizim milliyetçili¤imiz, zalimin karﬂ›s›ndad›r.
Bizim milliyetçili¤imiz mazlumun yan›ndad›r.
Biz ac›mas›z küresel sömürünün aras›ndan, millî sanayimizi yükseltmek istiyoruz.
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Küresel ya¤ma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklar›m›z› kullanmak istiyoruz.
Yaz›lm›ﬂ senaryolar› reddedip kendi onurlu gelece¤imizi
belirlemek istiyoruz.
Topraklar›m›z› huzurla yaﬂanan bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz.
Kardeﬂli¤imize sahip ç›kmak istiyoruz.
Ba¤›ms›zl›¤›m›z› korumak istiyoruz.
Türkiye’mizi lider ülke yapmak istiyoruz.
Korkunuzun sebebi budur.
Sizler, icazeti d›ﬂar›dan arayan iﬂ birlikçiler;
Türk milletinin küresel soyguna dur demesinden korkuyorsunuz.
Türk devletinin yeniden lider ülke olmas›ndan korkuyorsunuz.
Korkunuzda da hakl›s›n›z.
Evet, do¤rudur, milliyetçilik sizin gibi millet düﬂmanlar› için
bir tehlikedir.
Ve bu sizin için hâlâ bir tehlike ise milliyetçilik artmaktad›r,
artacakt›r, artmal›d›r.
• Milliyetçilik, ba¤›ms›zl›¤›m›z› korumak için artmal›d›r.
• Milliyetçilik, kardeﬂli¤imizi sürdürmek için artmal›d›r.
• Milliyetçilik bu sömürüye son vermek için artmal›d›r.
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• Türk’ün kudretinin yeniden yükselmesi için artmal›d›r.
Biliniz ki siz susmuﬂsan›z, Türkiye’nin gelece¤i kararm›ﬂ demektir.
Siz susmuﬂsan›z, Türk milletinin umudu sönmüﬂ demektir.
Susmayacaks›n›z.
Durmayacaks›n›z.
Düﬂmeyeceksiniz.
Yorulmayacaks›n›z.
‹nad›na ve ›srarla büyüyeceksiniz ve milletimizin kurtuluﬂ
ve yükseliﬂ ruhu olacaks›n›z.
Milliyetçilik, bu yüzy›l›n baﬂlar›nda Türk milletini birleﬂtiren
davan›n ad›d›r.
Milliyetçilik, küresel girdaptan milletimizi kurtaran gücün
ad›d›r.
Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin ad›d›r.
ﬁimdi de milliyetçili¤i siyasal merkeze getirip,
Küresel güçlerin oyunlar›n› boﬂa ç›kartacaks›n›z.
Milletimizi elinden tutup kald›racaks›n›z.
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidar› ile sonuçlanacak ilk
seçimde;
• AKP b›rakt›¤› enkaz›n alt›nda kalarak silinip gidecektir.
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• Ve…sizlerin yükselen iradesi ile ilk seçimde sand›¤a ve
tarihe gömülecektir.
AKP’nin gidiﬂi;
• Türkiye’mizin yükseliﬂi,
• Milletimizin kurtuluﬂu,
• Dostlar›m›z›n sevinci,
• ‹ﬂ birlikçilerin üzüntüsü,
• Milliyetçilerin ise güçlü ve onurlu iktidar› olacakt›r.
Türkiye’mizin ve aziz milletimizin yeniden do¤uﬂu için milliyetçili¤in ve milliyetçilerin iktidar›ndan baﬂka çare yoktur.
Milliyetçilik, 1923 y›l›nda, devletimizin kurtuluﬂ ve kuruluﬂ
y›llar›nda oldu¤u gibi yeniden ülkeyi yönetecektir.
Bu hedef ise ancak ve ancak milliyetçilerin tek baﬂ›na iktidar› ile mümkündür.
Mücadelemiz bunun içindir.
‹nanc›m›z bunun içindir.
K›r›lma noktas›na kadar bükülmüﬂ olan Türkiye’de tarafs›z olamay›z.
Biz taraf›z.
Biz Türkiye’den taraf›z.
Biz Türk milletinden taraf›z.
Biz birlik ve beraberlikten taraf›z.
Biz biliyoruz ki, müﬂtereklerimiz ayr›l›klar›m›zdan üstündür.
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Biz biliyoruz ki, bütün Türk illerini de kapsayan büyük bir
aileyiz.
Biz büyük Türk milletiyiz.
Bizim için hiçbir siyasi hedef ve proje, Türkiye’nin birli¤inden, dirli¤inden ve kardeﬂli¤inden daha önemli ve öncelikli
de¤ildir.
Biz; tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek baﬂkentin taraf›y›z.
Art›k, herkesin de taraf›n› belli etme vakti gelmiﬂtir.
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Biliyorum ki, hükûmet orta¤› oldu¤umuz dönemde, gönlümüzdekinin hepsini milletimize veremedik.
Bu konuda asla mazeretimiz olamaz.
Ancak biliniz ki;
Devletin ve milletin bekas› için siyasi sorumluluktan kaçamazd›k, kaçmad›k.
Millet sevgisini, her sevginin üstünde tuttuk ve k›r›lma noktas›na kadar sabrettik.
Görüldü ki tarih partimizi, bizi ve bizim gibi düﬂünenleri
hakl› ç›kard›.
Böylesi bir ikilem ile karﬂ›laﬂmamak için tek baﬂ›na iktidara
gelmek art›k kaç›n›lmazd›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, aziz milletimizden bu kez tek baﬂ›na iktidar inisiyatifi talep etmektedir.
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Partimiz, buhrandan kurtarmak ad›na sorumluluk üstlendi¤i 57. Hükûmet döneminde siyasi kültürünü ispat etmiﬂtir.
"Önce ülkem sonra partim" ilkesi ile millî meseleleri her konunun üstünde gören partimiz;
• Millî fedakârl›¤›n,
• Ülkeye sadakatin,
• Uzlaﬂma kültürünün,
• Devlette devaml›l›¤›n,
• Onurlu duruﬂun,
• ‹lkeli tutumun, temsilcisi olmuﬂtur.
Millî gelece¤imize yönelik kaç›n›lmaz tehlikeyi gördü¤ü
anda siyasi bir bedel ödemek u¤runa bile sand›¤a baﬂvurmuﬂtur.
Bugün de çözüm yine sand›kt›r, seçimdir.
Üstelik Türkiye’mizin ﬂartlar› 2002 y›l›na göre çok daha a¤›rlaﬂm›ﬂt›r.
Cumhuriyetimizin birikimleri çok daha fazla tahrip olmuﬂtur.
Partimiz demokratik geleneklere uygun olarak haz›rl›klar›n› sürdürmektedir.
ﬁubat ay›ndan bu yana partimizin il ve ilçe Kongreleri yap›lm›ﬂ ve nöbet de¤iﬂimleri gerçekleﬂmiﬂtir.
Yurt genelindeki kongreler davam›z›n anlam›na uygun bir
ﬂekilde vakur, disiplinli ve olgunluk içinde geçmiﬂtir.
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Kafa kar›ﬂt›ran oyunlara ve nifak çabalar›na ra¤men arkadaﬂlar›m›z partilerine sahip ç›km›ﬂlard›r.
Önümüzdeki aylarda Büyük Kurultay’›m›z yap›lacakt›r.
Partimiz, ayn› demokratik olgunluk içerisinde görevini yerine getirecekltir.
Bu kutlu hareket yükselirken, dava arkadaﬂlar›m›, milliyetçileri tuzaklara karﬂ› bir kez daha uyar›yorum.
Yüre¤i vatan için çarpan her Türkiye sevdal›s›n› Milliyetçi
Hareket Partisi’ne davet ediyorum.
Gün macera zaman› de¤il, ak›l ve bilinç zaman›d›r.
Gün, Cumhuriyetin, üniter yap›n›n, millî devletin, toprak
bütünlü¤ünün gerçek sahibi olan milliyetçiler için sab›rl› ve so¤ukkanl› olmak zaman›d›r.
Türkiye’nin;
• Oyalanacak zaman›,
• Kaybedilecek heyecan›,
• ‹sraf edilecek gençli¤i yoktur.
Milletimizin kurtuluﬂu için Milliyetçi Hareket Partisi tek seçenektir.
Adres Milliyetçi Hareket Partisi olmal›d›r ve olacakt›r.
Önümüzdeki süreçte her birimize düﬂen görev ve sorumluluklar vard›r.
• Birincisi, büyük Türk milletini, içinde bulundu¤u a¤›r ﬂartlar ve yaklaﬂan buhran konusunda uyarmakt›r.
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• ‹kincisi, milletimizi a¤›r ekonomik kayg›larla ihmal etti¤i
millî hassasiyetlerin ak›beti konusunda uyand›rmakt›r.
• Üçüncüsü, çözümün ancak milliyetçi kadrolarla mümkün oldu¤una milleti inand›rmakt›r.
• Dördüncüsü ise tek çarenin ilk genel seçimde partimizi tek baﬂ›na iktidara taﬂ›mak oldu¤una ikna etmektir.
Bu fedakârl›k gerektiren süreçte;
Önce milletimizin gönlünü kazanma,
Sonra, Türkiye’yi yeniden hep birlikte aya¤a kald›rma,
Ard›ndan da tahribat› onarma ve yeniden inﬂa dönemi
bizleri beklemektedir.
Bu nedenle;
Ülkücü, tarihin yükledi¤i bu yeni ve farkl› sorumlulu¤un
bilincinde olmal›d›r.
Ülkücü, bu misyon içinde bir cazibe merkezi ve lokomotif güç olaca¤›n› bilmelidir.
Bu zor ama onurlu görev için, Milliyetçi Hareket Partisi’nin
a¤›r tahribat› onaracak kadrolara ihtiyac› vard›r.
Bu kadrolar elini taﬂ›n alt›na koyacak, a¤›r bir yükü omuzlayacakt›r.
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Önümüzdeki süreç yaln›zca Türkiye’nin de¤iﬂimine de¤il,
siz de¤erli kardeﬂlerimin de geliﬂimine muhtaçt›r.
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Kendini aﬂm›ﬂ, fikri hür, vizyon ve karar sahibi bir ülkücü
gençli¤e olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla olacakt›r.
Bu konuya kulak veriniz.
Bu sözlerimi dikkatle takip ediniz.
Önümüzdeki zorlu dönemde;
• Sadece c›l›z bir ideolojik destek,
• Geliﬂmeleri hariçten seyretmek,
• Geçmiﬂte kalan an›larla yetinmek,
• Söylenenlere sorgulamadan inanmak,
• Yaln›zca heyecandan ibaret bir katk›,
• Ak›l ve sa¤duyudan uzak bir serüven aray›ﬂ›,
• Gelecek kayg›s› taﬂ›madan mevcutla oyalanmak,
• Hiçbir katk› sa¤lamadan y›k›c› eleﬂtiri,
• Ça¤› ve hayat› dikkate almadan yerinde saymak,
• Millî menfaatleri göz ard› eden ﬂahsi ikbal beklentileri asla ve asla geçerli olmayacakt›r.
Bunlar benim iktidara giden yol haritam›n ilkeleridir.
Ben bu ilkelerimle milletimi kucaklamak üzere yola ç›k›yorum.
Sizleri de uyarma, uyand›rma, inand›rma, ikna etme ve
iktidara taﬂ›ma görevinde bana yol arkadaﬂ› olmaya ça¤›r›yorum.
Ve ﬂimdi, hepinize soruyorum.
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Yol arkadaﬂ›m olmaya haz›r m›s›n›z?
Yol arkadaﬂ›m olmaya haz›r m›s›n›z?
O hâlde yolunuz aç›k olsun.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Sizlerin kararl›l›¤›n› gördükçe, coﬂkunuza ﬂahit oldukça
inan›yorum ki güçlü iktidar yürüyüﬂü baﬂlam›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi bir kutup y›ld›z› gibi Erciyes’ten
yükselecektir.
Bu tarihi toplant›, Türk ve ‹slam Dünyas›n›n da yol haritas›nda bir baﬂlang›ç olacakt›r.
Yeni bir dünya ve yeni bir Türkiye için Büyük Buluﬂman›n
ilk ad›m› buradan baﬂlayacakt›r.
Kararl›l›¤›n›z dosta güven vermektedir.
Hayk›r›ﬂlar›n›z, düﬂmana korku salmaktad›r.
• Engellemelere karﬂ› y›lmay›n›z.
• Tuzaklara karﬂ› uyan›k olunuz.
• Sokaklardan uzak durunuz.
• Tahriklere dikkat ediniz.
Baﬂarmaktan baﬂka çaremiz yoktur.
Baﬂaraca¤›z, Baﬂaraca¤›z, Baﬂaraca¤›z!
Tek baﬂ›na iktidar için her kap›y› çal›n›z.
Tek baﬂ›na iktidar için her yüre¤i kucaklay›n›z.
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Sevgi ile kazanamayaca¤›m›z gönül yoktur.
Durmay›n›z, düﬂmeyiniz, b›kmay›n›z.
Bu duygularla yurdumun her köﬂesinden bayra¤›n› kaparak gelen Türkiye sevdal›lar›na iktidara giden yolda baﬂar›lar diliyorum.
Buradan gidece¤iniz vatan köﬂelerine, aziz milletimize
en içten selam ve sevgilerimi götürünüz.
S›n›rl› imkânlarla israfa kaçmadan bu kurultay› düzenleyenlere, eme¤i geçenlere ﬂükranlar›m› sunuyorum.
Yüce Allah’›n, Türkiye’yi ve büyük Türk milletini karﬂ›l›ks›z
seven Türk milliyetçilerini muzaffer k›laca¤›na yürekten inan›yorum.
Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Tek baﬂ›na iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir kez
daha hayk›ral›m:
Altm›ﬂ›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket!
“Ne mutlu Türk’üm diyene!”
Sa¤ olun, Var olun, Cenab› Allah’a emanet olun.

164

