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Yüce Türk Milleti,
Sayg›de¤er Divan Baﬂkan› ve Üyeleri,
Partimizin Birli¤inin ve Dirli¤inin Sembolü Vefakâr Delege
Arkadaﬂlar›m,
Aziz ve Çilekeﬂ Ülküdaﬂlar›m,
K›ymetli Misafirler,
Bas›n›m›z›n De¤erli Mensuplar›,
Hepinize hoﬂ geldiniz diyorum.
Sözlerime, baﬂta Baﬂbu¤umuz, Türk-‹slam Dünyas›’n›n Bilge Lideri Merhum Alparslan TÜRKEﬁ Bey olmak üzere, Hakk’›n
rahmetine kavuﬂmuﬂ bütün büyüklerimizi ve ülküdaﬂlar›m›z› rahmetle ve minnetle anarak baﬂlamak istiyorum.
Mukaddes davam›z›, kararl›, azimli ve emin ad›mlarla bugünlere getirerek bizlere emanet eden Merhum Baﬂbu¤’umuza
bu vesileyle bir defa daha Allah’tan rahmet diliyor, Türk Dünyas›’n›n baﬂ› sa¤ olsun diyorum.
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K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bugün yüce bir amaç için buraya toplanm›ﬂ bulunuyoruz.
Türk-‹slam Dünyas›’n›n Bilge Lideri, Baﬂbu¤’umuzu kaybetmenin
ac›s› içinde buruk bir kongre yap›yoruz.
Kongremizden MHP’nin güçlenerek ç›kmas› ve bizlere
emanet edilen mukaddes davay› daha ileriye taﬂ›yabilmemiz
için, Hareketi’mizin geçmiﬂini çok iyi bilmek ve de¤erlendirmek
zorunday›z.
Bizler geçmiﬂi çok çetin ve çok ﬂerefli olan bir Hareket’in
mensuplar›y›z. Merhum Baﬂbu¤umuzun Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine girerek, siyasi zemine taﬂ›d›¤› ve siz çileli Türk milliyetçileriyle birlikte bugünlere getirdi¤i bu mukaddes davan›n bayraktarlar› olarak, geçmiﬂimizi bilmek, geçmiﬂimizden ilham alarak partimizi daha ilerilere götürmek, bütün ülkücülerin boynunun borcudur. Çünkü partimizin ne ismi ne de sembolü tesadüf
eseri de¤ildir. 1969 y›l›ndaki tarihî kongreyi yapan büyüklerimiz,
a¤abeylerimiz, çok düﬂünerek, çok tart›ﬂarak bu noktaya gelmiﬂlerdir.
Partimizin sembolü olan üç hilal, tarihimizi bir bütün say›p
kucaklamam›z›, atalar›m›z›n dünyaya medeniyet ve adalet götürüﬂünü ifade eder.
Partimizin ismi de hem Türk milliyetçili¤i ülküsünü, hem de
s›radan bir siyasi partiyi aﬂan dinamizmimizi, aksiyonumuzu anlat›r.
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ﬁu anda mensubu olmakla iftihar etti¤imiz Milliyetçi Hareket Partisinin temel de¤erleri, Merhum Baﬂbu¤’umuzun bizlere
b›rakt›¤› kutsal emanetlerdir. Devlet Bahçeli olarak, bu emanetlerin k›ymetini ve önemini bilerek huzurlar›n›zday›m.
Baﬂbu¤’umuzun b›rakt›¤› boﬂlu¤u doldurmak mümkün
de¤ildir. Ancak bizler, Baﬂbu¤’umuzun ülkülerini, hedeflerini, gerçekleﬂtirirsek görevimizi yapm›ﬂ oluruz.

K›ymetli Ülküdaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Türkiye’miz son y›llarda tarihinin en zor dönemecinden
geçiyor. Dünya yeniden kurulurken bugün Türkiye’ye biçilen rol
hiç de iç aç›c› de¤ildir.
Hepinizin yak›ndan bildi¤i gibi, Türkiye’nin kaderi milletleraras› pek çok zeminde tart›ﬂma konusu yap›lmaktad›r.
Di¤er taraftan, Balkanlar kayn›yor... Kafkaslar kayn›yor...
Orta Do¤u barut f›ç›s› gibi! K›saca, Türkiye bir ateﬂ çemberinin
tam ortas›nda...
‹ﬂte Büyük Kongre’miz, böyle kritik bir dönemde toplan›yor. Bu sebeple, Büyük Kongre’mizde, sadece Genel Baﬂkan
seçmek için de¤il, Türkiye’mizin ve partimizin birli¤i ve gelece¤i
için milliyetçi-ülkücü iradenizi kullanacaks›n›z. Çünkü, Türkiye’nin
gelece¤i ve birli¤i ile partimizin gelece¤i ve birli¤i aras›nda do¤rudan bir iliﬂki vard›r.
11

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Türkiye’miz, giderek ciddi bir bunal›ma do¤ru sürüklenmektedir. Türkiye’nin istikrar›n› istemeyenler ve buna göz yumanlar, MHP’nin bir an önce parçalanmas›n›, MHP’nin yok olmas›n›
bekliyorlar.
Türk milliyetçileri ve ülkücüler bu oyunu bozmal›d›r, bozacaklard›r da. Çünkü, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin sigortas›d›r, çimentosudur.
Dünya Türklü¤ünün ümidi, Türk-‹slam Dünyas›’n›n gelece¤idir.
Milliyetçi Hareket Partisi Osmanl› ile Cumhuriyet aras›nda
bir köprüdür. ‹slam’la Türklük aras›nda bir köprüdür.
Kim ne derse desin, MHP geçmiﬂle gelecek aras›nda bir
köprüdür.
Türk milliyetçileri bu tarihî sorumluluklar›n›n ﬂuurunda olmal›d›r.
Bunun için de¤erli dava arkadaﬂlar›m, bugün tarihî bir görevle karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktas›n›z. Çünkü bugün, sadece
MHP’nin kaderini de¤il, ayn› zamanda Türkiye’nin de kaderini
oylayacaks›n›z. ‹ﬂte partimizin Genel Baﬂkanl›¤› seçimi, bu sebeple büyük önem taﬂ›maktad›r.

Çilekeﬂ Dava Arkadaﬂlar›m,
Türkiye’yi hak etti¤i yere, bölgesinin en güçlü ülkesi hâline
getirmeye, daha ötesi bir dünya devleti yapmaya mecburuz.
MHP’liler, ülkücüler, bunu gerçekleﬂtirmeye ehil insanlard›r.
12
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Türk milliyetçileri, ülkemizin en dinamik, en kabiliyetli ve en
ilkeli insanlar›d›r.
ﬁimdi zaman, bütün ülkücülerin ve bütün vatanseverlerin
MHP’de toplanma zaman›d›r.
Biz, bu dava arkadaﬂlar›m›zla, ülküdaﬂlar›m›zla Türkiye’yi
XXI. yüzy›la taﬂ›maya talibiz.
Peki, Türkiye’yi XXI. yüzy›la nas›l taﬂ›yaca¤›z?
Bu sorulara cevap ararken, tarihî misyonumuz göz önünde bulundurulmal›, millî ve manevi zenginliklerimizi koruyarak yaﬂatman›n önemi unutulmamal›d›r. Gelece¤e do¤ru kuraca¤›m›z
köprü, geçmiﬂle bugün aras›ndaki köprüyü tamamlayan, onunla ahenkli bir bütün oluﬂturan taﬂlarla döﬂenmiﬂ olmal›d›r.
Bu nas›l mümkün olacakt›r?
Bu soru, bizim hedeflerimizi aç›kça ortaya koymam›z› gerektirmektedir. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, Türkiye’nin XXI.
yüzy›l dünyas› ﬂart›yla rekabet edebilmesini sa¤layacak “millî
kültür endüstrisi”ni oluﬂturmas›d›r. Millî Kültürü ve Millî Devleti yaﬂatarak geliﬂtirmenin temel ﬂart› budur.
‹kincisi, XXI. yüzy›lda Türkiye’nin, dünya standartlar›n›n üzerinde bir seviyeye ulaﬂmas› gereken iktisadi sektörlerinin belirlenmesi ve bunun için ﬂimdiden yat›r›m yap›lmas›d›r.
Üçüncü olarak, e¤itim sisteminin mutlaka verimli ve kaliteli bir yap›ya kavuﬂturulmas› gerekir.
Hedeflerimizin bir di¤eri de bütün bunlar›n bir belirleyeni
olan daha öncelikli bir hedeftir: Bunu, kendi tarihiyle ve kültü13

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

rüyle bar›ﬂ›k idealist bir ayd›nlar kitlesine sahip olmak ﬂeklinde
özetlemek mümkündür.
Milliyetçi Hareket, vatan›na ve milletine karﬂ› duyarl›, araﬂt›rmac›, dünyaya ve Türkiye’ye geniﬂ ufuklu bakabilen, okuryazar camias›n› mutlaka geniﬂletmeli; hem say›ca hem de nitelikçe zengin bir entelektüel kitleye sahip olmal›d›r.
Asl›nda bu sadece MHP’nin de¤il, MHP d›ﬂ›ndaki bütün
vatanseverlere de ait tarihî bir sorumluluktur. Yine de esas görev
ve yük, Türk milliyetçilerinin, bizlerin omuzlar›ndad›r.
Türkiye’yi iki binli y›llara götüren trenin lokomotifinde, Milliyetçi Hareket’in olmas›n› istiyor; Türkiye’nin k›yamete kadar yaﬂamas›n› arzu ediyorsak, bunlar› hiçbir zaman unutmamak mecburiyetindeyiz. Çünkü zor olan, ama ayn› oranda makul ve gerçekçi olan ç›k›ﬂ yolu budur.
Partimizin bütün kademelerindeki dava arkadaﬂlar›m›,
her meslekten ülküdaﬂlar›m›, bu tarihi görevi birlikte yerine getirmeye ça¤›r›yorum.
“Birlik ‹çinde Türkeﬂ ‹deali”ni gerçekleﬂtirmek için iktidara
kararl› ve emin ad›mlarla yürümek; 21. yüzy›la parti ve ülke olarak haz›rlanmak zorunday›z.
Cenab›allah’›n izni ve sizlerin deste¤iyle bütün bunlar› baﬂaraca¤›m›za olan inanc›m› bir kez daha tekrarl›yorum.
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K›ymetli Ülküdaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
MHP’nin d›ﬂ›ndaki hiçbir siyasi parti, Türkiye’nin sorunlar›n›
kavrayacak, bölücü ak›mlara gereken dersi verecek, Türkiye’nin önüne yeni ufuklar açacak, devletimizi XXI. yüzy›l›n lider
ülkeleri aras›na sokabilecek fikrî donan›ma ve kadrolara sahip
de¤ildir.
XXI. yüzy›ldaki dünya, 20. yüzy›l›n sonunda ﬂekillenen Almanya’n›n güdümündeki Avrupa Birli¤i, Amerika’n›n güdümündeki NAFTA ve Japon-Çin ittifak›n›n hâkimiyet alan› olan Pasifik
bölgesi aras›nda, güçlü bir çekiﬂmeye sahne olacakt›r.
Türkiye, bu bloklar›n hepsinin d›ﬂ›ndad›r. Girmek istedi¤i
Avrupa Birli¤i’ne de al›nmayarak ülkemizin iktisadi k›ymetlerini,
Avrupa piyasas›na neredeyse bir sömürge piyasas› olarak sunan
Gümrük Birli¤i aldatmacas› ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
Türk milliyetçili¤i, belirli ülkelerin güdümündeki topluluklar
içinde yer almay› ve Türkiye’nin kalk›nmas›n› böyle bir anlay›ﬂa
endekslemeyi kabul edemez.
Yeteneksiz politikalarla, ülkemizi sürekli artan 70 milyar dolar d›ﬂ, 30 milyar dolar iç borcun alt›na sokan, halk›m›z› y›llard›r
yüzde yüzlere varan bir enflasyona ezdiren, ülkemizin zenginliklerini rantiye kesimlerine peﬂkeﬂ çeken zihniyet ﬂimdi, Türkiye’yi
Avrupa Birli¤i’ne yama olan Avrupa Birli¤i ülkelerinin sadakalar›na ihtiyaç duyan bir ülke hâline getirmiﬂtir. Bizler, ancak ülkemizin millî ç›karlar›na ayk›r› olmayan ve eﬂit statüde yer alaca¤›m›z
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milletleraras› organizasyonlara s›cak bakabiliriz.
Türk milliyetçileri için temel hedef, k›sa vadede Türkiye’nin
gerçek potansiyelini, tarihî misyonunu göz ard› etmiﬂlerdir.
Türkiye’nin kültürel birikimi, jeopolitik önemini kavrayamam›ﬂlard›r. Siyasi yelpazede yer alan bütün partiler, ülkemizin millî
ve manevi de¤erlerine yeterince nüfuz edememiﬂler; Türkiye’nin
yaﬂad›¤› tarihî tecrübelerden gerekli dersi alamam›ﬂlard›r.
Milliyetçi Hareket Partisi; tarihiyle, gelene¤iyle ve gelece¤iyle Türk milletinin partisidir. Türk Milletini bir bütün olarak kucaklay›p, XXI. yüzy›la taﬂ›yacak olan yegâne partidir. Bunun için partimiz, Türkiye’nin gerçek anlam›yla merkez partisidir, örnek partisidir.
Allah’›n izniyle MHP, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek Türkiye’nin önüne yeni ufuklar açacakt›r.
Bütün bu ve benzeri konulardaki düﬂüncelerimi çeﬂitli vesilelerle sizlere anlatmaya çal›ﬂt›m. Dava arkadaﬂlar›m›n hepsine, çeﬂitli zorluklar ve imkâns›zl›klar sebebiyle ulaﬂmam mümkün
olamad›. Bu sebeple baz› konularla ilgili görüﬂlerimi k›saca da olsa sizlerle paylaﬂmak istedim.
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Türk Milliyetçili¤i Davas›n›n De¤erli Mensuplar›,
Görüldü¤ü gibi mücadelemiz, Türkiye’nin bekas›, Türk
milletinin dirilmesi mücadelesidir. Türk-‹slam Dünyas›’n›n gelece¤ine sahip ç›kma mücadelesidir.
Bizim mücadelemiz, Türk milliyetçilerinin haysiyet mücadelesidir, onur mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, dürüst ve seviyeli siyaset anlay›ﬂ›n› hâkim k›lma mücadelesidir.
Milletimiz, y›llard›r tutulmayan vaatlerinde, tutars›z politikalardan ve politikac›lardan b›km›ﬂ durumdad›r.
‹nsan›m›z, refah düzeyinin yükselmesini, enflasyonun düﬂmesini bekliyor. Çocu¤una kaliteli e¤itim, kendisine ve ailesine
bir ekmek kap›s› istiyor.
Milletimiz, millî ve manevi zenginliklerinin yaﬂat›lmas›n›,
inançlar›yla oynanmamas›n›, kültür ve tabiat miras›n›n korunmas›n› istiyor. Milletimiz, sa¤l›kl› iﬂleyen bir demokrasi istiyor. Bunun
için bizler klasik politikac› tipini aﬂan, dürüst ve seviyeli bir siyaset
anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmek zorunday›z.
Türk milletinin önce gönlünü kazanmal› ve duas›n› almal›y›z.
Bizler, Türk milliyetçileri olarak Merhum Baﬂbu¤’umuzun ve
ﬂehit ülküdaﬂlar›m›z›n hedeflerine ulaﬂmaya çal›ﬂ›yoruz.
Onlar›n onurlu mücadelesini örnek al›yoruz.
Bu arada önemli buldu¤um bir hususa daha dikkatlerinizi
çekmek istiyorum.
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Bu Kongre’mizde herkese, Milliyetçi Hareketin Genel Baﬂkan›’n›, ancak Türk milliyetçilerinin, yani sizlerin seçece¤ini göstermek zorunday›z.
‹ﬂte bu sebeple ben, önce bütün ülküdaﬂlar›m›n, Türk milliyetçilerinin gönlünde iktidar olmaya talibim. Zaten sizlerin gönlünde iktidar olmadan, Türk milliyetçili¤i düﬂüncesinin iktidara
gelmesi mümkün de¤ildir.
Hazreti Mevlana ne güzel söylemiﬂ:
“Ayn› dili konuﬂanlar de¤il, ayn› duygular›, ayn› heyecanlar› paylaﬂanlar anlaﬂ›r.”
‹ﬂte ben bunun için MHP Genel Baﬂkanl›¤›’na aday›m.
Sizlerle sadece ayn› dili konuﬂmuyor, ayn› duygulan, ayn›
heyecanlar› ve ayn› idealleri paylaﬂ›yorum.
Bunun için huzurlar›n›zday›m.
Bugün, MHP’nin yeniden diriliﬂ ve iktidara yürüyüﬂ günüdür. Ancak, bugünkü Kongre’mizin, öncelikle bütün siyasi partilere olgunluk, birlik ve görkem aç›s›ndan örnek olacak bir seviyede geçmesi gerekmektedir. Bugün, hepimizin birinci amac›n›n bu olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Baﬂbu¤’umuzun ani vefat›ndan sonra gerçekleﬂtirdi¤imiz
bu ilk Kurultay’›m›zda bütün çevrelere Türk milliyetçilerinin gücünü, birli¤ini, kararl›l›¤›n› ve tutarl›l›¤›n› göstermek zorunday›z.
Allah bu u¤urda hepimizin yard›mc›s› olsun, bizleri utand›rmas›n.
Hepinize en derin sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.
Allah’a emanet olunuz.
18
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Yüce Türk Milleti,
Milliyetçi Hareket Partisinin Aziz Delegeleri,
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›n›,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Cenab›allah’›n takdiri, delege arkadaﬂlar›m›n tercihi ve
ülküdaﬂlar›m›n gönül deste¤iyle, mensubu olmaktan her zaman
ﬂeref duydu¤um Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Baﬂkanl›¤›na
seçilmiﬂ bulunmaktay›m.
Gösterdi¤iniz ilgiye, yard›mlara ve teveccühe ﬂükranlar›m›
arz eder, hepinize teﬂekkür ederim. Allah sizlerden raz› olsun.
Baﬂta Baﬂbu¤’umuz Alparslan Türkeﬂ Bey olmak üzere
Hakk’a kavuﬂmuﬂ bütün büyüklerimize ve bütün ülküdaﬂlar›ma
lay›k olmaya çal›ﬂmak, hayat›m boyunca kendime rehber edinece¤im bir ilke olacakt›r. Bundan emin olabilirsiniz.
K›ymetli ve çilekeﬂ dava arkadaﬂlar›m,
Hepinizin hat›rlayaca¤› gibi, 18 May›sta toplanan Kongre’mizde yapt›¤›m konuﬂmada, bizim mücadelemizin öncelikle
bir haysiyet ve fazilet mücadelesi oldu¤unu söylemiﬂtim. Bugün
de ayn› ﬂeyi söylüyorum yar›n da ayn› ﬂeyi söylemeye devam
edece¤im.
Kampanya dönemi boyunca verdi¤i sözleri unutmayan,
ilkeli ve dürüst siyaset çizgisinden ayr›lmayan bir genel baﬂkan
olaca¤›m› bilmenizi istiyorum. Ülkücü ahlak ve terbiyeyi benimsemiﬂ, Türk milliyetçili¤i ülküsüne gönülden inanm›ﬂ her arkadaﬂ›mla birlikte çal›ﬂaca¤›m.
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Allah’›n izniyle, partimiz günden güne büyüyerek yürüyüﬂüne devam edecek ve k›sa zamanda da iktidara gelecektir.
Bunun için bizlerin el ele gönül gönüle örnek bir çal›ﬂma
anlay›ﬂ›n› ortaya koymas›, yani Türk milletinin deste¤ini ve güvenini kazanmas› gerekir.
Bugün Türk insan›, ilkesiz, tutars›z siyasi tav›rlardan, k›s›r çekiﬂmelerden çok rahats›zd›r. Siyasi hayat›n kirlilik ve ufuksuzluk
bata¤›na saplanm›ﬂ olmas› ülkemizin önünü t›kamaktad›r.
Yolsuzluk, rüﬂvet, enflasyon, iﬂsizlik ve bunlar›n sonucu
olan yoksulluk uzun y›llard›r insan›m›z›n üzerine çökmüﬂ bir kâbus
gibidir. Art›k kronikleﬂmiﬂ olan bu sosyal belalardan bir an önce
kurtulmam›z gerekmektedir.
Bu zamana kadar iktidar olan partilerin büyük vaatlerde
bulunmas›na ra¤men al›nan mesafe yetersizdir, ümit k›r›c›d›r. Bunun temel sebeplerinden biri, iktidar›n milliyetçi, bilgili ve dürüst
kadrolar› ve anlay›ﬂlar› ihmal etmiﬂ olmas›d›r.
‹ﬂte Milliyetçi-Ülkücü Hareketin farkl›l›¤›, bu noktalarda ortaya ç›kmaktad›r. Partimizin iktidar›, inançl›, dürüst ve milliyetçi
kadrolar›n eksikli¤inin hissedilmeyece¤i bir iktidar olaca¤› için
daha baﬂlang›çta çok avantajl› bir konumda olacakt›r.
Bir taraftan sosyal ve ekonomik sorunlar› çözmeye çal›ﬂ›rken di¤er taraftan da gelece¤imizi ve milletleraras› prestijimizi
düﬂünmek, bunun için stratejik kararlar al›p haz›rl›klar yapmak
durumunday›z.
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Türkiye’mizin ne bugünü ne de yar›nlar›, art›k tesadüflere,
ehliyetsiz kadrolara b›rak›lmayacak kadar çok önem taﬂ›maktad›r.
Bunun için diyorum ki; Genel Baﬂkan’›ndan, yurdumuzun
en ücra köﬂesindeki mensubuna kadar Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in her gönüldaﬂ›, fikir ve güç birli¤i yaparak hedeflerine ulaﬂmak zorundad›r. Türk milleti, bizlerden bunu istiyor, bunu bekliyor.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Bugünden itibaren hedeflerimizin ilk ad›m› olan onurlu iktidar yürüyüﬂümüz baﬂlam›ﬂt›r. Milletini ve vatan›n› seven, parlak
gelece¤imizi inﬂa etmek isteyen herkesi Milliyetçi Hareket Partisinde toplanmaya ça¤›r›yorum.
Seviyeli, ilkeli ve dürüst siyaseti hakim k›lma mücadelemize kat›lmak isteyen herkese kap›m›z sonuna kadar aç›kt›r.
Evet ülküdaﬂlar›m, ülkemizin k›s›r çekiﬂmelerden, suni gerginliklerden, kamplaﬂmalardan kurtar›lmas› görevi bizlere düﬂmektedir.
Türk milliyetçilerinin bu tarihî görevi yerine getireceklerinden kimse ﬂüphe etmemelidir. Bunun için bizler, her zamankinden daha çok birlik ve dirlik içinde bulunmak, örnek bir çal›ﬂma
anlay›ﬂ› sergilemek zorunday›z.
Dünyan›n içinde bulundu¤u ﬂartlar, Türkiye’mizin jeopolitik
ve jeostratejik konumu, ülkemizde birlik ve beraberlik duygusunun pekiﬂmesini, huzuru ve insan›m›z›n gelece¤e güvenle bakmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
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Bunu gerçekleﬂtiremedi¤imiz takdirde, yaln›z Türkiye de¤il, Türkiye d›ﬂ›nda yaﬂayan kardeﬂlerimiz de zarar görecektir. En
baﬂta Türk-‹slam Dünyas›’ndaki soydaﬂlar›m›z umutsuzlu¤a düﬂerek ya kendi içlerine kapanacak ya da büyük devletlerin tuza¤›na saplanacakt›r.
Görüldü¤ü gibi üzerimizdeki görev ve sorumluluklar hem
çok kutsal hem de çok a¤›rd›r. Lider Ülke Türkiye ülküsünün sevdal›lar›, öncelikle birlik içinde olmak, kaynaﬂmak ve hedefe kilitlenmek gerekti¤ini hiç unutmamak zorundad›r. Baﬂta aday arkadaﬂlar›m olmak üzere bütün ülkücüler karﬂ›l›kl› sayg› ve dayan›ﬂma içinde hareket ederek hedeflerimize ulaﬂaca¤›z.
Genel Baﬂkan’›ndan delegesine, il baﬂkanlar›ndan üyesine kadar bütün Türk milliyetçileri, bu görev ve sorumluluklar›n ﬂuurunda olan insanlard›r. Baﬂar›ya ulaﬂacak iradeye, bilgiye ve
idealizme sahip insanlar yine onlard›r.
ﬁimdi zaman, bunu herkese gösterme, herkese ispatlama
zaman›d›r.
Zaman, “Birlik ‹çinde Türkeﬂ ‹deali’ni gerçekleﬂtirme” zaman›d›r. Arkadaﬂlar›m buna haz›r m›y›z ?
Cenab›allah bu u¤urda hepimizin yard›mc›s› olsun ve bizleri utand›rmas›n.
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor, muhabbetle kucakl›yorum.
Sa¤ olun, var olun... Allaha emanet olun.
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Yüce Türk Milleti,
Say›n Divan Baﬂkan›m,
Say›n Divan Üyeleri,
K›ymetli Misafirlerimiz,
Bas›n›m›z›n ve Televizyonlar›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Partimizin Birli¤inin ve Gelece¤inin Sembolü Muhterem
Delege Arkadaﬂlar›m,
Aziz Ülküdaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Ülkemizin birli¤inin timsali, parlak gelece¤inin mimar› olan
Milliyetçi Hareket Partisinin demokrasi, dayan›ﬂma ve kardeﬂlik
ﬂölenine hoﬂ geldiniz. ﬁu anda sizlerle birlikte olman›n heyecan›n› ve mutlulu¤unu yaﬂatan Cenab›allah’a ﬂükrediyor, hepinizi en
derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Rahmetli Baﬂbu¤’umuz bundan yaklaﬂ›k çeyrek as›r önce aynen ﬂunlar› söylüyordu:
“Baﬂar› için muntazam ve planl› çal›ﬂmak laz›md›r. Son
nefeslerimizi verinceye kadar çal›ﬂaca¤›z.”
Bu sözler, ancak ve ancak fedakâr bir dava adam›n›n,
büyük bir milliyetçinin kendine rehber yapabilece¤i sözlerdir.
Çünkü o, dava arkadaﬂlar›na söyledi¤i bu sözü önce kendisi uygulayan, son nefesini verip Hakk’a teslim oluncaya kadar bu ülke için çal›ﬂan ender devlet ve siyaset adamlar›ndan biriydi.
Bizlere düﬂen ilk görev, baﬂta Muhterem Lider’imiz olmak
üzere, hayatlar›n› mübarek vatan›m›z için vakfetmiﬂ devlet ve
dava adamlar›n›, rahmetle, minnetle anmakt›r. ‹kinci önemli görevimiz ise bayra¤› onlar›n b›rakt›¤› yerden alarak tertemiz bir ﬂekilde onurla, gururla k›yamete kadar dalgaland›rmakt›r.
Yüce milletimizin ve sizlerin, 18 May›sta baﬂlayan kongreler zincirini, öncelikle böyle bir bayrak yar›ﬂ› olarak görmenizi ve
de¤erlendirmenizi istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Temmuzdan bu yana geçen dört buçuk ayl›k dönemde, var oluﬂ gayesini hiçbir zaman unutmadan yoluna devam etmiﬂtir. Birlik ve beraberlik içinde hayatiyetini sürdürebilmesi aç›s›ndan çok önem
taﬂ›yan ve o ölçüde de zor olan geçiﬂ dönemini, Allah’a ﬂükürler olsun ki en iyi ﬂekilde tamamlayarak bugünlere ulaﬂt›k.
Bu süre zarf›nda yönetim üslubumuzu ve tarz›m›z› belirlerken geçiﬂ döneminin ayn› zamanda Ola¤an Büyük Kurultay’›m›za haz›rl›k dönemi oldu¤unu da göz önüne ald›k. Dolay›s›yla dayan›ﬂma ve kardeﬂlik ruhunun ebedîleﬂmesini sa¤laya28
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cak temellerin at›lmas› gerekiyordu. Bunun için, milliyetçi-ülkücü
terbiye ile parti içi demokrasiyi bir arada yaﬂatman›n gelene¤ini oluﬂturmaya çal›ﬂt›k. Son olarak, Türk insan›n›n özlemini çekti¤i
temiz ve seviyeli siyaseti, önce kendi içimizde uygulayarak di¤er
partilere de örnek teﬂkil edecek yeni bir siyaset anlay›ﬂ› ortaya
koyduk. Tabii ki bütün bunlar› takdir edecek olan sizlersiniz.
‹nﬂallah bugün, 18 May›sta baﬂlayan geçiﬂ dönemi noktalanacakt›r. Çünkü bugün, Milliyetçi Hareketin leke kabul etmez
ﬂerefli bayra¤›n› kimin taﬂ›yaca¤›na k›ymetli delege arkadaﬂlar›m›zca karar verilecek, parti üst yönetimi belirlenecektir.
‹ﬂte, verece¤imiz bu karar, XXI. yüzy›lda nas›l bir parti,
nas›l bir siyaset ve dolay›s›yla nas›l bir Türkiye istedi¤imizi belirleyen bir karar olacakt›r. Verece¤imiz karar bunun için tarihî bir
karar olacak ve milliyetçi- ülkücü iradenin karﬂ›s›nda bütün ﬂer
güçler boyun e¤mek zorunda kalacakt›r.
Bu tercihinizin ﬂimdiden hem kutsal davam›z ve milletimiz
için, hem de Türk-‹slam Alemi için hay›rlara vesile olmas›n› Cenab›allah’tan niyaz ediyorum.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Gözlerimizi ister ülkemizin yak›n çevresine, ister dünyan›n
di¤er köﬂelerine çevirelim, so¤uk savaﬂ döneminden sonra ortaya adil ve meﬂru bir milletleraras› düzenin ç›kmad›¤› görülecektir.
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Yeni bir yüzy›l›n eﬂi¤inde oldu¤umuz bu dönemde dünyada yaﬂananlar› büyüteç alt›na ald›¤›m›zda karﬂ›m›za nas›l bir
tablo ç›kmaktad›r? Bu tablo, ülkemizi ve insanl›¤› nas›l etkilemektedir? Yeni dünya düzeni diye bir düzen gerçekten var m›d›r? Bütün bu sorular, Türk milliyetçilerinin cevap vermesi gereken sorulardan sadece baz›lar›d›r.
Bunlar aras›nda özellikle “Milletleraras› iliﬂkilerin ve yap›lanmalar›n ald›¤› ﬂekiller nelerdir?” sorusuna cevap vermek ve bu
çerçevede Türkiye’mizin konumuna ve açmazlar›na iﬂaret etmek istiyorum.
Küreselleﬂme ya da globalleﬂme denilen son on-onbeﬂ
y›ll›k dönemde komünizm çökmüﬂ, Bat› Bloku ile Do¤u Bloku aras›ndaki ideolojik, teknolojik ve ekonomik alanlarda cereyan
eden amans›z rekabet sona ermiﬂtir. Bunun yerine, geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeler aras›nda ﬂiddetlenen teknolojik ve ekonomik rekabet gelmiﬂtir.
Yine bu dönemde kuzey yar›m küre ile güney yar›m küre
aras›ndaki yoksulluk fark› daha çok büyümüﬂ, dünya etnik ve
bölgecilik esas›na dayal› yeni bir çat›ﬂma ortam›n›n içine itilmiﬂtir. Bugün dünya nüfusunun dörtte birini oluﬂturan 1milyar 300
milyon insan yoksulluk s›n›r›n›n çok alt›nda, zor ﬂartlarda yaﬂamaya çal›ﬂmaktad›r.
Baﬂta petrol ve su olmak üzere bütün do¤al kaynaklar
stratejik önemini korumakta, milletleraras› iliﬂkiler ekonomik ç›kar
iliﬂkilerine göre yeniden ﬂekillenmektedir. Mevcut göstergeler,
gelecek yüzy›lda bölgesel ittifaklar, kültürler ve ülkeler aras›ndaki rekabetin eskisinden daha çetin geçece¤inin iﬂaretlerini vermektedir.
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Küreselleﬂme sürecinin özelliklerine bakt›¤›m›zda, en
önemli de¤iﬂmenin sermaye ve iletiﬂim alan›nda yaﬂand›¤› görülmektedir. Hem medya hem de sermaye alan›nda ortaya ç›kan ciddi tekelleﬂme e¤ilimi, en çok millî devletlerle ve kültürlerle çat›ﬂmakta, onlara âdeta meydan okumaktad›r.
Yine dünyan›n belli baﬂl› kalk›nm›ﬂ ülkeleri, bölgesel ekonomik birlikler oluﬂturarak milletleraras› sistemde daha etkin bir
rol oynamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Örne¤in; Avrupa Birli¤i’nin temel amac›, Avrupa’y› kaynaﬂt›rarak ortak kültür yaratmak ve
topyekûn zenginleﬂme de¤ildir. Avrupa Birli¤i’nin esas amac›,
üye ülkelerin Amerika ya da Japonya’ya karﬂ› tek baﬂ›na yapamayacaklar›n› birlikte yapmakt›r.
K›sacas›, ortada, karﬂ›l›kl› sevgi, dayan›ﬂma ve yard›mlaﬂmaya dayal› bir yeni dünya düzeni de¤il, eﬂitsizlik, yoksulluk, etnik çat›ﬂma ile dinler ve kültürler aras› hoﬂgörüsüzlü¤ün egemen
oldu¤u bir düzensizlik bulunmaktad›r. Yani milletleraras› iliﬂkilerin
temel karakteristi¤i de¤iﬂmemiﬂtir. Sadece iliﬂkilerin ﬂekli ve rengi
de¤iﬂmiﬂtir. Globalleﬂmenin di¤er yüzünü oluﬂturan ve iletiﬂimden ulaﬂ›ma kadar teknolojinin her alan›nda yaﬂanan geliﬂmeler ise zengin ülkelerin etkinli¤ini art›rmas›na hizmet etmektedir.
Türkiye’nin böyle bir dünya sistemindeki konumu, pusulas› olmayan tecrübesiz bir kaptan›n yönetimindeki k›r›k dökük
bir geminin okyanusa aç›lmas›na benzemektedir. Son on y›l
içinde üst üste yap›lan hatalar›n ülkemizi, Avrupa Birli¤i’nin kap›s› önünde bekleyip duran bir dilenci pozisyonuna düﬂürmesini
baﬂka nas›l izah edebiliriz? Dünyada baﬂka bir örne¤i daha bu31
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lunmayan Gümrük Birli¤i Antlaﬂmas›, Türkiye’yi sorumluluklar›n›
tek tarafl› olarak yerine getiren zavall› bir ülke durumuna sokmuﬂtur. Bu da yetmiyormuﬂ gibi, daha Birlik Üyesi olmadan d›ﬂ
politikam›z üzerine ipotek konmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Çünkü Ege
ve K›br›s sorunuyla, bölücü terör örgütüne yaklaﬂ›mlar›n› baﬂka
bir ﬂekilde aç›klamak mümkün de¤ildir.
Bütün bunlar hiçbir ﬂekilde kabul edilmesi mümkün olmayan gayrimillî bir zihniyetin sonuçlar›d›r. Türkiye, meselelere at
gözlü¤ü ile bakan teslimiyetçi siyasetçilerin yanl›ﬂ ve yetersiz politikalar›n›n yol açt›¤› bu çarp›kl›klardan bir an önce kurtar›lmal›d›r.
S›n›r komﬂular›m›zla iliﬂkilerimiz de bu üzücü ve düﬂündürücü tablodan farkl› de¤ildir. Komﬂumuz olan ülkelerin hemen hemen hepsi, kendi kapasitelerini zorlayarak da olsa büyük devlet
politikas› uygulamaya çal›ﬂmakta, ülkemize yönelik hesaplar
yapmaktad›rlar. Rusya’n›n s›n›r komﬂular›m›z› uzun menzilli füze
sistemleriyle donatmas›, PKK kart›n› oynamaya çal›ﬂmas› Türkiye’yi kuﬂatarak pasifize etme plan›n›n bir parças›d›r. Rusya’n›n
yan›nda, Suriye ve Yunanistan’›n da benzer bir plan› uygulamaya çal›ﬂt›klar› görülmektedir.
Bu vahim tablo karﬂ›s›nda bizlerin yapaca¤› ﬂeyler bellidir. Çünkü mevcut ﬂartlar Türkiye’ye çok fazla seçenek b›rakmamaktad›r. Bu sebeple çok yönlü düﬂünmek, büyük stratejiler
geliﬂtirmek gerekmektedir. K›saca ifade etmem gerekirse,
mevcut sorunlar›, muhtemel geliﬂmeleri ve riskleri masaya yat›r›p analiz ederek, 21. yüzy›ldaki yerimize iliﬂkin politikalar› bir an
önce belirleyip hayata geçirmek zorunday›z.
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Aziz Ülküdaﬂlar›m,
Sizlerin de yak›ndan bildi¤i gibi, Milliyetçi Hareketin uzun
vadeli stratejiler konusunda ortaya koydu¤u ilkeler ve hedefler
bellidir. Bizler, orta vadede “lider ülke”, uzun vadede “süper
güç” olman›n heyecan›n› ﬂimdiden yaﬂayan, bunun gerçekleﬂmesinin mümkün oldu¤una yürekten inanan insanlar›z.
Türkiye, niye Cumhuriyetimizin 100. Kuruluﬂ Y›ldönümü’nü
kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›na “lider ülke”, Fatih Sultan Mehmet
Han’›n ‹stanbul’u fethinin 600. Y›ldönümü’nü kutlayaca¤›m›z
2053 y›l›na “süper güç” olarak girmesin? Türkiye, niye Karadeniz Ekonomik ‹ﬂbirli¤i’nin yan›nda, Türk Cumhuriyetleriyle oluﬂturaca¤› ekonomik, siyasi ve askerî organizasyonlara öncülük etmesin?
Tabii bizler de herkes kadar bütün bunlar›n kolay gerçekleﬂmeyece¤inin fark›nday›z. Yolumuza taﬂlar döﬂenece¤ini, içimize çomak sokulaca¤›n› biliyoruz. Ancak bütün bunlar ﬂimdi de
olmuyor mu? Buna bakarak rüyalar›m›zdan, ideallerimizden
vazgeçemeyiz. Çünkü hayaller kurmak, bugünün yan›nda yar›n› da düﬂünmek büyük hedeflere ulaﬂman›n ilk ad›mlar›d›r.
Unutmayal›m ki atom silahlar›, uzay›n derinliklerini fethetme, içinde yaﬂad›¤›m›z yüzy›l›n ortalar›na kadar hayaldi. Ama
bugün hayal olmaktan ç›kt› ve hatta y›ld›z savaﬂlar› projesinin
hayata geçirilmesi aﬂamas›na gelindi. Yine unutmayal›m ki gelece¤ini düﬂünüp planlamayan toplumlar›n gelece¤i de yoktur.
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Bizler, Türkiye’yi XX. yüzy›ldan XXI. yüzy›la taﬂ›yacak nesiller olarak yeni mucizelere imza atabiliriz. Niye bizler, büyük
bir cihan imparatorlu¤unun mimarlar› olan Fatihler, Kanuniler
gibi, Millî Mücadele destan›m›z› çok zor ﬂartlar alt›nda yazan
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaﬂlar› gibi zoru baﬂarmayal›m?
Peki bütün bunlar› nas›l gerçekleﬂtirece¤iz? Önce büyük
hedeflere inanm›ﬂ, stratejik perspektife sahip bir siyasi iktidara ihtiyaç vard›r. Bu iktidar›n da ülkemizin elini kolunu ba¤layan siyasi ve ekonomik istikrars›zl›¤› aﬂmak için güçlü bir irade ortaya koymas› gerekir. Bunun yan›nda, devletle toplum aras›ndaki son y›llarda y›k›lan köprüler bir daha y›k›lmamak üzere inﬂa edilmeli,
güvensizlik havas› da¤›t›lmal›d›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, hem böyle bir iktidar olmaya talip olmuﬂ, hem de bunu hak etmiﬂ yegâne partidir. Çünkü dürüst, kabiliyetli ve vatansever kadrolar›yla, ilkeli siyaset çizgisiyle
di¤er partilerden çok farkl› ve önemli bir yere sahiptir. Yine, siyasetçilerin içine girdi¤i k›s›r çekiﬂmelerin ve ç›kar kavgalar›n›n ülkemizin düﬂmanlar›n› cesaretlendirdi¤ini, milletleraras› prestijimizi
ve etkinli¤imizi zay›flatt›¤›n› çok iyi bilen bir partidir.

Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Ülkemizin, hepimizin arzu etti¤i diriliﬂi gerçekleﬂtirebilmesi,
millî birlik ve dayan›ﬂma ikliminin yarat›lmas›n›, kirlenmenin ve ahlaki çürümenin önlenmesini zorunlu k›lmaktad›r. Çünkü istikrar
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içinde kalk›nman›n baﬂka bir yolu yoktur. Ahlaki çürüme, sadece insanlar›n birbirine olan sayg›s›n›n kaybolmas›na hizmet etmemekte, ayn› zamanda siyasi kaos sürecini de beslemektedir.
Özellikle de karamsarl›k havas›n›n yayg›nlaﬂmas›na sebep olmakta, devlete ve demokrasiye olan güveni erozyona u¤ratmaktad›r.
K›sacas›, rüﬂvet ve yolsuzluk baﬂta olmak üzere bütün kirlilikler ve ilkesiz tav›rlar, ülkemizin ahlaki dokusunu bir kanser gibi
kemirmekte, bir arada yaﬂama kültürünü alt›n› oyarak zay›flatmaktad›r.
‹ﬂte bizler, bu sebeplerle temiz ve ilkeli siyaseti çok önemsiyor ve siyasi mücadelemizi böyle bir anlay›ﬂ üzerine bina ediyoruz. Bunun için, ülkemizin ihtiyaç duydu¤u siyasi ve ahlaki de¤erlerin dürüstlük, tutarl›l›k, samimiyet ve hoﬂgörü oldu¤unu
söylüyor ve bunlar›n hayata geçirilmesini savunuyoruz.
Art›k, temiz ve seviyeli siyaset anlay›ﬂ› Türk demokrasisinin de¤iﬂmez ve tart›ﬂ›lmaz bir düsturu hâline gelmeli, siyasi hayat›m›z›n belkemi¤ini oluﬂturmal›d›r. Bu sebeple diyorum ki, gelecek Milliyetçi Hareket Partisinindir. Çünkü gelecek, siyaseti
ﬂahsi ç›karlar için araç yapan, ilkesizli¤i ilke hâline getiren partilerin olmayacakt›r.
Türkiye yar›nlara güvenle bakan huzurlu bir ülke olarak var
olacaksa, yoksulluk, iﬂsizlik ve enflasyon ay›plar›ndan da bir an
önce kurtulmak zorundad›r. Art›k dünyan›n hiçbir taraf›nda
%100’lere varan enflasyonla yaﬂayan baﬂka bir ülke daha bulunmamaktad›r. Ülkemiz ne ekonomik kapasiteyle ne de insan
gücü kayna¤›yla böyle bir haks›zl›¤› hak etmemektedir.
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Enflasyonu, ANASOL-D Hükûmetinin yapt›¤› gibi, insafs›z
ölçülere varan sürekli zam politikas›yla, gerçekçi olmayan bir
bütçeyle iki y›l içinde %10’lara indirmek mümkün de¤ildir. Bu da
yetmiyormuﬂ gibi, ekonomiden sorumlu devlet bakanlar›n›n, sömürge ülkesinin bir yöneticisi mant›¤›yla dolaﬂ›p programlar›n›
önce d›ﬂ çevrelere be¤endirmeye çal›ﬂt›klar›n› görüyoruz.
Tabii bu tür yaklaﬂ›mlarla bir yere var›lamayaca¤›n›, insan›m›z›n onurunu incitmeye haklar› olmad›¤›n› en k›sa zamanda
ö¤reneceklerdir.

K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Gençler,
Hepinizin çok yak›ndan bildi¤i ve savundu¤u gibi, bizler
aç›s›ndan milli devlet prensibi de manevi de¤erlerimiz de çok
önem taﬂ›maktad›r. ‹nsanlar›n dinî ihtiyaçlar› karﬂ›land›¤› ölçüde
hukuka sayg›l›, ülkesini ve milletini düﬂünen yurttaﬂlar yetiﬂtirmek
mümkündür. Mevcut hükûmet, baﬂ örtüsü zulmüne ses ç›karmayarak, kesintisiz temel e¤itimi 8 y›la ç›kararak bu ihtiyaca büyük
bir darbe vurmuﬂtur. Di¤er taraftan da altyap›s›n› haz›rlamadan
uygulamaya koyarak hayati öneme sahip temel e¤itim sistemini, temelsiz hâle getirmiﬂtir.
Peki yaﬂanan bunca ekonomik ve sosyal s›k›nt›ya ra¤men, ülkemizde ciddi boyutlara varan patlamalar›n olmamas›n› nas›l aç›klayaca¤›z? Bunun esas sebebini, bilmeyenler aç›s›n-
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dan bir kez daha huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum. Birli¤imizi
ve beraberli¤imizi her ﬂeye ra¤men sa¤lam tutan temel dinamik, ülkemizin manevi sigortas›d›r, insan›m›z›n engin sa¤duyusudur. Türk milletinin ‹slam inanc› ile yüksek milliyetçilik duygusunun
bir sentezi olan manevi sigortam›z, Allah’a ﬂükürler olsun ki çok
sa¤lamd›r.
Ülkemizin düﬂmanlar› bu sebeple, bazen dinimizle bazen
milliyetimizle oynayarak, bazen de ikisini karﬂ› karﬂ›ya getirerek
kardeﬂli¤imizi ve dirli¤imizi bozmaya çal›ﬂm›ﬂlar ve hâlende bozmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Önlerinde en büyük engel olarak da Türkiye’nin çimentosu olan Milliyetçi Hareket Partisini görmektedirler. Çünkü onlar da Milliyetçi Hareket’in ne kadar tarihi bir görev ifa etti¤inin fark›ndalar. Bu konunun önemine binaen bizlere
yöneltmeye teﬂebbüs ettikleri eleﬂtiriler üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Çünkü anlamad›klar› ya da anlamak istemedikleri baz› gerçekleri buradan bir kez daha hayk›rmak gerekiyor.
Dünyan›n en hassas, en nazik dolay›s›yla en sorunlu co¤rafyas›n›n tam ortas›nda yer alan Türkiye’de millî birli¤e özen
göstermeyece¤iz de baﬂka ne yapaca¤›z? 21. yüzy›l›n karmaﬂ›k dünyas›nda onurumuzla, ﬂerefimizle, en önemlisi kendimiz
olarak var olmam›z için millî birli¤imize ve kültürümüze önem
vermeyece¤iz de ne yapaca¤›z?
Gözlerimizi yak›n ve uzak geçmiﬂimize çevirdi¤imizde, yani tarihe biraz yak›ndan dikkatlice bakt›¤›m›zda ç›karaca¤›m›z
birçok dersin oldu¤unu görürüz. Çünkü tarih, insanl›¤›n kolektif
haf›zas› olarak bizleri uyar›r, gelece¤e ›ﬂ›k tutar.
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19.yüzy›l›n önemli devlet adamlar›ndan biri olan Tunus’lu
Hayreddin Paﬂa hat›ralar›nda, “Daha dün basit bir varsay›mdan
baﬂka bir ﬂey olmayan ﬁark meselesi, bugün bir problem olarak
kendini kabul ettirmiﬂtir.” diye yazmaktad›r. Hayrettin Paﬂa’n›n
bu tespiti, millî birlik tehlikede de¤il diyenlere, birlik ve beraberli¤i fazla önemsiyorsunuz diyenlere, e¤er anlamak isterlerse çok
ﬂey anlatmaktad›r.
Sizlere yak›n tarihimizden bir örnek daha vermek istiyorum. Bu örnek, büyük fikir adam› ve istiklal Marﬂ› gibi bir ﬂaheserin yazar› Mehmet Âkif Ersoy’un gelecek nesiller için uyar›lar içeren bir konuﬂmas›ndan al›nm›ﬂt›r. Büyük ﬂairimiz, millî Mücadele
hareketine destek vermek amac›yla 19 Kas›m 1920 tarihinde
Nasrullah Camii’nde verdi¤i vaaz›nda aynen ﬂunlar› söylüyordu:
“Milletler topla, tüfekle, tayyareler ile y›k›lm›yor ve y›k›lmaz. Milletler ancak aralar›ndaki ba¤lar çözülerek, herkes kendi baﬂ›n›n derdine, kendi menfaatini temin etmek sevdas›na
düﬂtü¤ü zaman y›k›l›r. Atalar›m›z›n ‘Kale içinden al›n›r.’ sözü kadar büyük söz söylenmemiﬂtir. ‹slam tarihini ﬂöyle bir gözümüzden geçirecek olursak cenupta, ﬂarkta, ﬂimalde garpte yetiﬂen
ne kadar Müslüman hükûmetleri varsa hepsinin tefrika yüzünden, fitneler, fesatlar, nifaklar yüzünden istiklallerine veda ettiklerini,baﬂka milletlerin esareti alt›na girdiklerini görürüz.”
‹ﬂte bizler, bunun için, yani tarihin ortaya koydu¤u tecrübelerden dersler ç›kard›¤›m›z için millî birlik konusunda çok duyarl›y›z. Çünkü bizler, sömürgecili¤e oldu¤u kadar mandac›l›¤a
da karﬂ› olan kutsal bir davan›n y›lmaz savaﬂç›lar›y›z. Çünkü
bizler, Türk milletini ve vatan›n› siyaseten ya da usulen de¤il, can›gönülden seviyoruz.
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Bu görüﬂlerimiz ve ilkelerimiz için bizlere ›rkç› de¤il, ancak
ve ancak samimi milliyetçiler ve büyük idealistler denilebilir. Bu
temel vasf›m›z, bizleri, her yerde ve her ﬂartta ülkemizin birlik ve
bütünlü¤ünün sözcüsü, halk›m›z›n millî ve manevi de¤erlerinin y›lmaz savunucusu yapmaya devam edecektir. Çünkü bizler inan›yoruz ki, önümüzdeki s›navlar ve sorunlar ne kadar çetin olursa
olsun, Türkiye as›l gücünü, ekonomik zenginliklerden ve geliﬂmiﬂ
silahlardan önce, milletimizin birli¤inden ve dirli¤inden alacakt›r.
Millî devlet de dün oldu¤u gibi bugün de milletleraras› arenada
yegâne temsilcisi oldu¤u milletin ba¤›ms›zl›¤›n›n ve ç›karlar›n›n
koruyucusu olarak önemini hep muhafaza edecektir.

Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar bölücülü¤ün, bozgunculu¤un ve ufuksuzlu¤un panzehiri olarak bilinmiﬂ ve tan›nm›ﬂt›r. Art›k bugünden itibaren kirlili¤in, seviyesizli¤in karamsarl›¤›n ve yoksullu¤un da panzehiridir. K›sacas›, bütün insanlar›m›zla kucaklaﬂarak Türkiye’yi yönetmeye, yani iktidara taliptir.
Türk insan› yeni bir umut, yeni bir ›ﬂ›k ar›yor. ‹ﬂte o ›ﬂ›k kendini milletinin refah ve mutlulu¤una adam›ﬂ Türk milliyetçileridir,
yani sizlersiniz.
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Bugün burada bizlere düﬂen tarihî görev, ›ﬂ›¤›m›z›n ne kadar parlak, ne kadar ulvi oldu¤unu herkese hep birlikte ispat etmektir. Yar›ndan itibaren de bu mutlulu¤u, bu hazz› bütün vatandaﬂlar›m›za hiç kaybolmamak üzere tatt›rmal›y›z. Bunun için
de çok çal›ﬂmal›, sevgi ve kardeﬂli¤i önce kendi aram›zda, daha sonra da dalga dalga bütün Anadolu’ya yaymal›y›z.
‹leride, genç nesillerin dönüp arkalar›na bakt›klar›nda bizler için neler söylemesini istersiniz? Tabii ki çok çal›ﬂt›lar, ülkeyi
imar ettiler, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve ﬂerefimizin sembolü ay y›ld›zl›
bayra¤›m›za leke sürdürmediler; çünkü onlar kendilerini bu ülkeye adam›ﬂ dürüst, çal›ﬂkan ve vatansever insanlard›, diyebilmelidirler.
E¤er XXI. yüzy›l›n yeni kuﬂaklar›na bunlar› gönül rahatl›¤›yla söyletmek istiyorsak, çok çaba göstermek, faziletli ve ilkeli yaﬂamay› kendimize rehber edinmek zorunday›z. Bu ülkenin tarihine, millî ve manevi de¤erlerine yabanc›laﬂm›ﬂ, hele milliyetçi olman›n onurunu ve mutlulu¤unu hiç yaﬂamam›ﬂ olanlar, bütün
bunlar› bir slogan, birer boﬂ laf olarak görebilirler. Oysa bu özellikler insana, y›lmaz ve yan›lmaz bir irade güzel bir karakter kazand›r›r. Bunlar, bizlere engelleri aﬂmam›z için gerekti¤inde sabretmesini ö¤retir, gerekti¤inde cesaret verir.
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Aziz Ülküdaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Hat›rlarsan›z konuﬂmama rahmetli Baﬂbu¤’umuzdan bir
özdeyiﬂ naklederek baﬂlam›ﬂt›m. Bitirirken de ayn› ﬂeyi yapmak
istiyorum. Büyük devlet ve siyaset adam› Rahmetli Lider’imiz bir
konuﬂmalar›nda Türk milletinin büyüklü¤ünün, Türk töresinin ﬂu iki
özelli¤inden kaynakland›¤›n› belirtmiﬂtir. Bunlar›, millete hizmet
yolunda her türlü fedakârl›¤› yapmak ve yüksek vazife duygusu
olarak saym›ﬂ ve hemen arkas›ndan bizlere ﬂöyle seslenmiﬂtir:
“Türkiye Cumhuriyeti de ancak böyle yaﬂayabilir, böyle
yükselebilir. Onu da sizler yaﬂatacak ve yükselteceksiniz.”
Evet dava arkadaﬂlar›m, Türkiye’yi bizler yaﬂatacak bizler
yükseltece¤iz. Ama nas›l yaﬂat›p, nas›l yükseltece¤iz? Baﬂbu¤’umuzun iﬂaret etti¤i temel hedeflerimiz ve genel prensiplerimiz bellidir ve bizler için çok kutsald›r. Ama üslup ve usul nas›l
olacakt›r? ‹ﬂte bunu tayin edecek olan, baﬂta genel baﬂkan olmak üzere bütün parti yöneticileridir. Bunun ﬂuurunda olan bir
dava arkadaﬂ›m›z olarak sizlerin deste¤ine talip oldum. Ama
ben sizleri, baﬂkalar›n› karalayarak siyaset yapmaya, içi boﬂ sloganlarla konuﬂmaya ça¤›rm›yorum. Ben sizleri, ülkemizin zenginliklerini boﬂ yere heba etmeye, kolayc›l›¤a hiç ça¤›rm›yorum.
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Ben, sizleri, önce dürüst, ilkeli seviyeli siyaseti inﬂaya, hem kendi
içimizde hem de ülkemizde birli¤i ve kardeﬂli¤i hâkim k›lmaya
ça¤›r›yorum.
Ben sizleri, XXI. yüzy›la Müslüman Türk’ün mührünü vurmaya ça¤›r›yorum.
Cenab›allah bu u¤urda hepimizin yard›mc›s› olsun, bizleri
utand›rmas›n.
Sa¤ olun... Var olun...
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K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
En baﬂta Cenab›allah’›n takdiriilahisi, daha sonra da Milliyetçi- Ülkücü Hareketin yan›lmaz iradesi bugün burada, sizlerin
huzurunuzda tecelli ederek beni genel baﬂkanl›k makam›na
tekrar lay›k gördü.
Konuﬂmama, üzerime ﬂu anda farz olan ilk manevi borcumu yerine getirerek baﬂlamak istiyorum. Yerlerin ve göklerin yarat›c›s› ve sahibi olan Yüce Allah’›ma sonsuz ﬂükürler olsun. Yard›mlar›n› bizlerden hiç eksik etmesin.
Büyük Türk milletinin çelik iradesini ve gücünü oluﬂturan
Milliyetçi- Ülkücü Hareketin mümtaz ve ﬂerefli mensuplar›na da
can›gönülden teﬂekkür ediyor, sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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Milliyetçi Hareket Partisinin genel baﬂkanl›k görevinin
ﬂahs›ma tevdi edildi¤i ﬂu anda bu görevin zorlu¤unun, onurunun ve büyüklü¤ünün ﬂuurunda oldu¤umu bilmenizi isterim. Bu
ulvi görevin, asl›nda bir ﬂahsa de¤il, ilkelere, üsluba ve en
önemlisi Milliyetçi Hareketi, dolay›s›yla ülkemizi parlak bir gelece¤e taﬂ›ma ad›na verildi¤ini çok iyi biliyorum.
Bütün Türkiye için taﬂ›d›¤›m›z sorumluluklar› unutmadan,
büyük bir azim ve ﬂuurla genel baﬂkanl›k görevimi yürütece¤imden, emin olabilirsiniz. Bilmenizi istedi¤im ikinci husus, bugünkü
bayrak yar›ﬂ›n›n hiçbir ﬂekilde kaybedeni olmad›¤›d›r. Bugünkü
yar›ﬂ›n bir tek galibi de yoktur. Kurultay’›m›z›n galibi, sizler, yani
bütün milliyetçiler ve tabii ki büyük Türk milletidir.

Kutsal Davam›z›n Onurlu Mensuplar›,
Sevgili Bozkurtlar›m,
Bugün hep birlikte bütün partilere örnek olacak, demokrasi tarihimize alt›n harflerle yaz›lacak muhteﬂem bir kongre gerçekleﬂtirdik. Sizler bugün Türkiye’nin ihtiyac› olan, geniﬂ ufuklulu¤un, güzelli¤in ve seviyenin meﬂalesini bir daha sönmemek üzere yakt›n›z. ﬁimdiki görevimiz, bu meﬂaleyi yar›ndan itibaren ülkemizin en ücra köﬂelerini ayd›nlatacak ﬂekilde ulaﬂt›rmakt›r. Bunun
için, hepimiz, Rahmetli Baﬂbu¤’umuzun ortaya koydu¤u hedeflere ulaﬂmak yolundaki gayretlerimizi geleneklerimizin ve tüzü¤ümüzün yol göstericili¤i alt›nda birleﬂtirece¤iz. Çünkü genel
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baﬂkandan il baﬂkanlar›na, belediye baﬂkanlar›ndan ilçe baﬂkanlar›na ve üyelerimize kadar her Türk milliyetçisi, tek bir kalp,
tek bir yumruk gibi birleﬂerek yürümekten baﬂka bir ç›kar yol yoktur. Siyasi baﬂar›n›n, dolay›s›yla da iktidara ulaﬂman›n temel kriteri budur.
‹kinci olarak da Milliyetçi Hareketin çok sistemli ve canl› bir
çal›ﬂma temposuyla birlikte, seviyeli ve ilkeli bir siyaset anlay›ﬂ›n›
ortaya koymas› gerekti¤ini hiç unutmamak zorunday›z. Çünkü
gelecek, kör dövüﬂünden medet uman, halk› seçimlerden seçime hat›rlayan, ﬂahsi ç›karlardan baﬂka bir ﬂey düﬂünmeyen partilerin olmayacakt›r.
Gelecek, halk›n› can›gönülden seven, gerekti¤inde her
türlü fedakârl›¤› yapmas›n› bilen vizyon sahibi partilerin ve liderlerin olacakt›r.
Gelecek, liderleri bir demagog de¤il devlet adam› olan,
sevgi, kardeﬂlik ve birlik havas›n› hâkim k›lmaya çal›ﬂan partilerin olacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Baﬂkan› olarak, böyle bir
parti ve siyaset anlay›ﬂ›n› önemsiyor, herkesin buna destek olmas›n› istiyorum. Milliyetçi Hareketin kap›lar›, böyle bir siyasetin ve
Türkiye’nin özlemini çeken, ülkemizin her gelir grubundaki, her
yaﬂ›ndaki, her bölgedeki insan›m›za sonuna kadar aç›kt›r. Bizim
kap›m›zdan içeri, sadece manevi de¤erlerimize sayg›s› olmayanlarla, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, kardeﬂli¤imizin ve ﬂerefimizin sembolü olan Türk bayra¤›na sayg›s› olmayanlar giremeyecektir.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,

Sizlerin huzurunuzda Milliyetçi Hareket Partisinin yüklendi¤i
tarihî sorumlulu¤un ne kadar önemli ve ulvi oldu¤unu bir kez daha ortaya koymaya çal›ﬂt›m. Bizler, ﬂimdi, bunu iktidara taﬂ›makla mükellefiz. Bunun için de Türk Milletinin bu tarihî görevimizi yerine getirece¤imizden emin olmas› gerekir. Dolay›s›yla, seviyeli
ve ilkeli bir üslupla bezenmiﬂ örnek siyaset anlay›ﬂ›n› ortaya
koymak, her zamankinden daha çok çal›ﬂmak ve en önemlisi
birlik ve beraberli¤imizi muhafaza etmek zorunday›z.
Zaten iktidar, en çok bu ülke için titreyen ve yegâna vizyon sahibi olan Milliyetçi Hareket Partisinin hakk›d›r. Ama önemli olan, bu hakk› hiçbir yerde ve ﬂartta zayi etmemektir.
Bugünkü Kurultay’›m›z›n, bu hakk›n, yani iktidar›n gerçek
sahibi olan Türk milliyetçilerine teslim al›nmas›na vesile olmas›n›
Cenab›allah’tan niyaz ediyor, hepinizi can›gönülden kucakl›yor
ve selaml›yorum. Sa¤ olun ... Var olun ...
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Say›n Divan Baﬂkan› ve Üyeleri,
K›ymetli Bakan ve Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Kardeﬂ ve Dost Ülkelerin Say›n Temsilcileri,
Çok De¤erli Misafirler,
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Gelece¤imizin Teminat› Genç Ülküdaﬂlar›m,
Sözlerime, seçkin heyetinizle birlikte olmaktan ve sizlere
hitap etmekten duydu¤um mutlulu¤u ve onuru ifade ederek
baﬂl›yorum.
Bütün muhterem misafirlerimizi, k›ymetli dava arkadaﬂlar›m› ve ekran baﬂ›nda bizleri izleyen bütün vatandaﬂlar›m› sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
Hepiniz, sadece bugünün de¤il, yar›nlar›n da partisi olan
Milliyetçi Hareketin Büyük Kurultay›’na hoﬂ geldiniz.
Hepiniz, milletimize ve insanl›¤a yeni bir soluk ald›rmas›n›
ümit etti¤imiz Kurultay›’m›za ﬂeref verdiniz.
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Üçüncü bin y›l›n ilk yüzy›l›na ad›m att›¤›m›z ﬂu günlerde
bizleri buluﬂturan Yüce Allah’a ﬂükrediyorum. Yine, bizi bugünlere taﬂ›yan büyük Türk milletine de minnet duygular›m› ifade
ediyorum.
Bugün burada hep birlikte tarihî bir an› paylaﬂmak üzere
bulunuyoruz. Partimizin 6. Büyük Kongresi, kanun ve tüzü¤e göre üç y›lda bir yap›lan toplant›lar› aﬂan bir manaya ve öneme
sahiptir. Çünkü, tarihî bir dönüm noktas›nda, bin y›llar›n kesiﬂti¤i
bir zaman diliminde toplanmaktad›r.
Bugün, Türk milliyetçileri, gelece¤e iliﬂkin tart›ﬂmalar›n
yo¤unlaﬂt›¤› bir dönemde Türk milletinin de söyleyecek bir sözü oldu¤u için buradad›r.
Evet, bugün Ankara, aziz vatan›m›z›n dört bir taraf›ndan
gelen Milliyetçi Hareketin güzide temsilcilerinin yüzy›lla buluﬂmas›na ev sahipli¤i yapmaktad›r. Herkese, hepimize kutlu ve
u¤urlu olsun.
Bu vesileyle, Anadolu co¤rafyas›n› ebedî Türk vatan›
yapmak üzere yüzy›llard›r hayatlar›n› feda eden, al›n teri döken, baﬂta Alparslan ve Ertu¤rul Gaziler olmak üzere, bütün
devlet ve millet büyüklerini; ayn› ruh ve azimle Millî Mücadele
destan›m›z› yazan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaﬂlar›n›, bütün ﬂehit ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygular›mla bir kez daha yâd ediyorum.
Burada yine, daha güçlü ve etkin bir Türkiye ülküsüne
ömrünü vakfetmiﬂ olan Rahmetli Baﬂbu¤’umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’i ve ebediyete intikal etmiﬂ bütün dava arkadaﬂlar›m›
rahmet ve minnetle an›yorum.
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Son olarak, bu y›l içinde aram›zdan ayr›lan de¤erli siyaset ve fikir adam›, Türk Dünyas› âﬂ›¤› Ebulfez Elçibey’e de Allah’tan rahmet ve ma¤firet diliyorum.
K›ymetli Misafirler,
Milliyetçi Hareketin Çok De¤erli Mensuplar›,
Bas›n›m›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,
Her iddia sahibi partinin büyük kurultay›, dünya, ülke ve
millet olarak yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n bir muhasebesinin yap›ld›¤›, gelece¤e dair fikir ve hedeflerin dile getirildi¤i, belli baﬂl› siyasi platformlardan biridir. Hiç ﬂüphe yok ki küreselleﬂme sürecinin geldi¤i aﬂama, bu tür bir muhasebe ve muhakeme çabas›n›, hem anlaml› hem de gerekli hâle getirmiﬂtir.
Bugün, bizler, milletimizin ve bütün insanl›¤›n yaﬂad›¤›
ve yaﬂayaca¤› sorunlarla baﬂ etmek, bunu da temel ilke ve
de¤erlere ba¤l› kalarak baﬂarmak zorunda olan tarihî bir kuﬂa¤› temsil ediyoruz.
Bunlar aras›nda, ﬂüphesiz demokrasi, insan haklar›, adalet, dayan›ﬂma, sorumluluk ve hoﬂgörü gibi ilke ve de¤erler hayati öneme sahiptir. Bu ilkelerin yol göstericilik vas›flar›, ülkelerin
sadece iç dünyas› bak›m›ndan de¤il, aralar›ndaki iliﬂkiler aç›s›ndan da geçerlidir.
Hemen hemen bütün insanl›¤›n “ortak mal›” oldu¤una
ﬂüphe bulunmayan ilke ve de¤erlerin hayatiyeti, “ortak gelece¤imiz”i de belirleyecektir. Dolay›s›yla, bugünkü sorun, hem
millî hem de küresel ölçekte bunlar›n prati¤e ne kadar aktar›53
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l›p aktar›lamayaca¤› üzerinde dü¤ümlenmektedir. Çünkü bugün, de¤erlerin ilan› ve reklam›yla yetinilecek bir gün de¤ildir.
Önemli ve gerekli olan, çözüm önerilerinin geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›d›r. Yine bu sürecin, yeryüzünün her gözene¤inde,
hayat›n her alan›nda hissedilmesini sa¤lamakt›r.
ﬁimdi, böyle bir duyarl›l›klar zincirinin ﬂekillendirdi¤i geniﬂ
bir bak›ﬂ aç›s›ndan ülke ve dünya gündeminin belli baﬂl› maddelerini de¤erlendirmek, görüﬂ ve önerilerimizi aziz milletimizle
ve sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Bilindi¤i gibi, içinde bulundu¤umuz y›l, insano¤lunun bir
bin y›l› geride b›rak›p, yeni bir bin y›l›n ilk yüzy›l›na kap› aralay›ﬂ›n› sembolize etmektedir. Takvim dönemlerini belirleyen tarihler, kuﬂkusuz ne siyasi hareketleri, ne de hayat›n ak›ﬂ›n› kesintiye
u¤ratamazlar. Ama, bir taraftan katetti¤imiz mesafeyi kestirmek, di¤er taraftan dikkatlerimizi gelece¤e yöneltmek bak›m›ndan bizleri teﬂvik eden sembolik bir dönüm noktas›n› ifade
ederler.
‹ster, “aﬂ›r›l›klar”, ister “buluﬂlar”, isterse “dönüﬂümler”
ça¤› densin, XX. yüzy›l›n, insanl›k tarihinin zorlu ve uzun bir yüzy›l› oldu¤u kesindir. XX. yüzy›l›n takipçisi oldu¤u yüzy›l›n birebir
devam› olmad›¤› ne kadar do¤ruysa, onlardan çok farkl› bir
yüzy›l olmad›¤› da o kadar do¤rudur. Çünkü insanl›k tarihi de¤iﬂim ve süreklili¤i içinde bar›nd›ran karmaﬂ›k bir süreçtir. Toplumsal ve ekonomik hayat›n geliﬂimi aç›s›ndan belirleyici olan
insano¤lunun sosyal ve zihnî hususiyetleri, büyük bir de¤iﬂime
u¤ramadan beﬂerî tortular ya da miraslar olarak bugüne ulaﬂmaktad›r.
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Unutmayal›m ki, nükleer enerjiyi, genetik bilimini, bioteknolojiyi, iletiﬂimi insanl›¤›n yarar›na da zarar›na da kullanan
yine insan›n kendisidir. Bu gerçek, teknolojik geliﬂmeler gelecekte insani dürtü ve yetenekleri ikame etmedi¤i sürece de¤iﬂmeyecektir. ‹kame etti¤i ölçüde de bizleri nas›l bir gelece¤in bekledi¤ini tahmin etmek zorlaﬂacakt›r.
Bugüne ve yar›na iliﬂkin tart›ﬂma ve tasavvurlar›m›zda
gözden uzak tutulmamas› gereken en önemli noktalardan biri
budur. ‹kinci en önemli noktay› ise birincinin ça¤r›ﬂt›rd›¤› ve onu
takip eden çok yönlü bir sorumluluk bilincinin varl›¤› ve geliﬂimi
meselesi oluﬂturmaktad›r.
Günümüzde, hemen her alanda gözlenen ac›mas›z bir
rekabet ile iﬂ birli¤i çabalar›n›n, ümit ile ümitsizli¤in, kaos ve düzenin birbirinden giderek daha ince çizgiyle ayr›laca¤› ﬂimdiden belli olan bir “evrensel iklim” ile karﬂ› karﬂ›ya bulunuyoruz.
Yeni ça¤›n dinamiklerinin alaca¤› nihai biçim, hiç tart›ﬂmas›z insanl›¤›n kaderini de belirleyecektir.
‹ﬂte buna dair bir küresel anlay›ﬂ›n ve sorumluluk ahlak›n›n varl›¤› ve yayg›nl›¤› önem kazanm›ﬂ bulunmaktad›r. Küresel
sorumluluk ahlak›n›n, millî, bölgesel ve küresel sacayaklar› üzerine oturmas›n›n zorunlu oldu¤unu söylemeye gerek bile yoktur. Böyle bir sorumluluk zincirinin en baﬂ›nda da ileri sanayi toplumlar› yer almaktad›r.
Bugün, art›k, yeni teknolojilerin yayg›nlaﬂmas› yan›nda,
insan haklar›, demokrasi, piyasa ekonomisi gibi de¤er ve kurumlar da evrensel düzeyde kabul görmekte, sayg›nl›¤› artmaktad›r. Rejimlerin, demokratik ve insani boyutlar›n›n geliﬂtirilmesi, giderek daha çok arzu ve talep edilir hâle gelmektedir.
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Bütün bunlar, insano¤lu için, en az›ndan görünürde güzel bir gelecek vadetmektedir. Demokrasi ve insan haklar› rüzgâr›, ayn› zamanda yeniden ﬂekillenme sanc›lar› çeken dünya
düzeninin benzer de¤er ve duyarl›l›klar ile donanmas› ihtimalini gündeme getirmektedir.
Küreselleﬂme sürecinin damarlar›nda bu de¤erlerin rahatça dolaﬂmas› kolay kolay gerçekleﬂecek bir durum olmasa
bile, bu tür talep ve beklentilerin giderek yank› bulmaya baﬂlamas› önemlidir. Bu yönde ciddi bir geliﬂme, bütün insanl›¤›n
ortak yarar›na hizmet edecektir.
Zaten Türk milliyetçilerinin küresel ölçekli iddia ve hedeflerinden biri de budur. Büyük fikir adam› Ziya Gökalp’in “milletlerin eﬂitli¤i ve iﬂ birli¤i” ﬂeklinde formüle edip alt›n› çizdi¤i bu
ideali, baﬂlang›ç noktas› kabul etmek ve geliﬂtirmek gerekir.
XXI. yüzy›l dünyas›n›n daha yaﬂanabilir ve sevimli olabilmesinin
bir yolunun da böyle bir anlay›ﬂ›n zenginleﬂtirilmesinden geçti¤i aç›kt›r.
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Son y›llarda, uluslararas› sivil toplum ve yard›m kuruluﬂlar›n›n güçlenmesi, büyük ölçüde felaketlerle s›n›rl› da olsa insani
dayan›ﬂma çabalar›n›n önem kazanmas› sevindirici geliﬂmelerdir.
Küreselleﬂme olarak tan›mlanan çok yönlü de¤iﬂme ve
geliﬂme süreçlerinin siyasi ve sosyal boyutlar›, bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Buraya kadar s›ralad›klar›m›z, sürecin daha çok olumlu
yüzünü oluﬂturmaktad›r.
Küresel siyasi ve sosyal manzaran›n en az di¤erleri kadar
önemli olan baﬂka özellikleri de vard›r. Dünyan›n içinde bulundu¤u durum, eﬂ zamanl› olarak yerelleﬂme, bölgeselleﬂme ve
küreselleﬂme süreçlerini de içermektedir. Ad›na ister “büyük
oyun”, ister “do¤al evrim” densin insanl›k böyle bir gerçe¤i yaﬂamaktad›r.
Bize göre, güçlü yerelleﬂme ve ayr›ﬂma e¤ilimleri, küreselleﬂmenin önünü açan bir ufalanmay› ve korumas›zl›¤› ifade
etmektedir. Bölgesel ittifaklar ise daha çok bu süreçleren üst
düzeyde yararlanma ve stratejik dengeleri etkileme düﬂüncesinin ürünüdür.
Küreselleﬂmenin siyasi yans›malar›yla, ekonomik ve teknolojik geliﬂmeler, bu noktada birbirini tamamlayan bir rol oynamaktad›r. Ekonomik iliﬂkiler ile teknolojik geliﬂmeler, özellikle
iletiﬂimin ulaﬂt›¤› boyutlar, bütün bu yap›lar›n geliﬂimine elveriﬂli
bir zemin oluﬂturmaktad›r.
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Bilgi üretme ve iletme endüstrisinin kazand›¤› ak›l almaz
h›z ve önem, zaman ve mekân farkl›l›klar›n› en aza indirmiﬂtir. ‹ﬂte s›n›rlar›n ortadan kalkt›¤› iddias›, buralardan beslenmektedir.
Asl›nda, bölgesel örgütlenmelerin, mevcut s›n›rlar›n üzerine yeni ekonomik, siyasi ve kültürel s›n›rlar›n eklenmesi anlam›na da geldi¤i aç›kt›r. Son y›llarda yayg›nlaﬂan “vize” ve “kota”
gibi uygulamalar da uluslararas› iliﬂkilere getirilen di¤er düzenlemeleri, daha do¤rusu s›n›rlamalar› ifade etmektedir.
Bütün bunlar bize baﬂka baz› gerçekleri de hat›rlatmaktad›r. Bilginin ve sermayenin dolaﬂ›m›nda kay›tlar ve s›n›rlar yavaﬂ yavaﬂ ortadan kalkmakta, ama insanlar›n ve ürünlerin,
özellikle de eme¤in dolaﬂ›m› ayn› imkân ve ayr›cal›klara sahip
olamamaktad›r.
Bu durum, küreselleﬂmenin atardamarlar›ndaki t›kanman›n göstergelerinden biridir. Yani, klasik ekonomik mant›k, genel geçer bir kural olarak cazibesini korumaktad›r.
Küreselleﬂme sürecinin sosyal sonuçlar›n›n esas önemli
yönü ise ﬂudur: Bilgi ve sermayenin h›zla ekonomik dinamizmi
belirleyen iki ana faktör hâline gelmesi, eﬂitlik, hakkaniyet ve
sefalet sorununa da küresel bir boyut kazand›rm›ﬂt›r. Teknoloji
ve bilgi üretme kapasitesi yüksek olan ülkeler, tabii olarak ekonomik avantajlar›n› ve güçlerini ayn› oranda katlamakta, di¤er
ülkelerle olan mesafelerini daha çok açmaktad›rlar.
Küreselleﬂmenin geliﬂmeyi h›zland›rd›¤› ve nimetlerini
art›rd›¤› do¤rudur. En az bunun kadar do¤ru olan bir baﬂka husus, nimetlerinin yan›nda külfetlerin ve adaletsizliklerin de art›58
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yor olmas›d›r. Örne¤in; 1970’li y›llarda zengin ülkeler ile fakir ülkeler aras›nda gelir uçurumu 1/35 iken, bu oran yirmi y›l sonra
ikiye katlanarak 1/70’e ç›km›ﬂt›r.
Günümüzde 6 milyar› aﬂan dünya nüfusunun 3’te 1’i, yani yaklaﬂ›k 2 milyar insan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya
çal›ﬂmaktad›r. Bu nüfusun büyük bir k›sm› ciddi boyutlarda hastal›k ve k›tl›k tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu rakam›n günümüzden 15 y›l önce 1 milyar civar›nda oldu¤unu hat›rlad›¤›m›zda,
genel refah art›ﬂ›n›n ne kadar adaletsiz biçimde da¤›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Yine, XXI. yüzy›l›n keskin rekabet ﬂartlar›nda önce ayakta durmak, daha sonra da güçlenmek amac›yla birleﬂen “küresel ﬂirketler” gerçe¤i ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu ﬂirketler,
devasa imkânlar› ve yap›lar›yla yeni ça¤›n “rakipsiz imparatorlar”› olarak ﬂekillenmektedir.
Küresel ﬂirketlerin, insan haklar› ve demokrasi gibi de¤erlerle nas›l yan yana yaﬂayaca¤› konusu, daha bugünden
cevapland›r›lmas› gereken önemli bir soru haline gelmiﬂtir. Birçok ülkeden daha zengin ve güçlü bir konuma sahip olan bu
“yeni ekonomi imparatorluklar›n›n nas›l denetlenece¤i belli
de¤ildir. Böyle bir endiﬂe bile taﬂ›mayanlar›n beyinlerde millî
devletlere ve kültürlere karﬂ› y›k›m seferberli¤i baﬂlatmas›n›n
hiçbir etik ve demokratik izah› yoktur.
Bu ba¤lamda sonuç olarak söyleyece¤im husus ﬂudur:
Küresel sefaletin ve kargaﬂan›n hüküm sürdü¤ü, teknolojik ve
ekonomik uçurumlar›n büyüdü¤ü bir dünyada, bütün insanl›¤›n ortak birikimlerini ve de¤erlerini koruyup yaﬂatmak çok
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zor, hatta imkâns›zd›r. Uluslararas› kuruluﬂlar ve devletler, e¤er
adil ve insani bir dünya düzeninin tesisini gerçekten önemsiyor iseler, bu ve benzeri meselelere öncelik atfetmenin gereklili¤ini de kabul etmek zorundad›rlar.
Aksi takdirde, ortaya, eski iliﬂki biçimleri olan düﬂmanl›k
ve ç›kar mücadelelerinin daha da büyüyerek yeni kurum ve
kavramlar›n ﬂemsiyesi alt›nda devam ettirilmesinden baﬂka bir
sonuç ç›kmayacakt›r. Bu da kaç›n›lmaz biçimde küresel çat›ﬂma ve kutuplaﬂmalar›, öldüresiye bir rekabeti beraberinde getirecektir. Böylesine kaotik bir yap›, ister istemez insanl›¤›n müﬂterek beklentisini ifade eden ahenkli ve dengeli uluslararas›
düzen fikrinin bir ütopya olarak kalmas›na yol açacakt›r.
‹ﬂte, 2000’li y›llar›n temel evrensel sorunlar›ndan biri budur. ‹kincisini ise teknolojik imkânlar›n ve ekonomik hâkimiyetin
ola¤anüstü kolaylaﬂt›rd›¤› tek yönlü kültür ve de¤er aktar›m› sürecinin, milli kültürleri ve dilleri tehdit etmesi oluﬂturmaktad›r.
Önümüzdeki zaman diliminde, teknolojik ve ekonomik geliﬂmenin seyri ile medeniyetlerin ve kültürlerin ço¤ulculu¤u aras›nda gözlenen evrensel gerilimin dozu artacakt›r.
Milliyetçili¤in ve demokrasinin stratejik önemi ve de¤eri,
özellikle bu noktada kendini iyice hissettirmektedir.
XXI. yüzy›lda, beﬂerî ço¤ulculu¤un ve dayan›ﬂman›n iki
anahtar kavram› demokrasi ve milliyetçilik olacakt›r. Bunun
için, milliyetçili¤i, misyonunu tamamlayan bir fikir olarak görenler ideolojik ön yarg›larla hareket edenlerdir. Milliyetçilik,
demokrasi ile birlikte yeni yüzy›lda giderek önemi artan fikirler
ve duyarl›l›klar sistemati¤i olmaya devam edecektir.
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Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Misafirler,
Hat›rlanaca¤› üzere, geçti¤imiz Eylül ay› baﬂ›nda toplanan Birleﬂmiﬂ Milletler Milenyum Zirvesi, bu aç›dan iyi niyetli görüﬂ ve önerilerin dile getirildi¤i evrensel bir platform olmuﬂtur.
Ancak gelece¤e dair iyimser beklentileri ve mesajlar› destekleyecek somut kararlar ve çözümler ortaya konulamam›ﬂt›r. Bize
göre Zirve nin en kayda de¤er baﬂar›s›, küreselleﬂmenin her iki
yüzünün yol açt›¤› geliﬂme ve sorunlar›n dünya kamuoyuna birinci a¤›zlardan duyurulmas› olmuﬂtur.
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri Say›n Kofi Annan, ayn›
zirvede XXI. yüzy›l›n “insan haklar› yüzy›l›” olaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Bizler de bu dile¤i bütün kalbimizle paylaﬂ›yoruz. Ama bir
hususu da belirtmeden geçemiyoruz. XXI. yüzy›l, hiçbir zaman
kendili¤inden insan haklar› yüzy›l› olmayacakt›r.
Bunu mümkün k›lman›n birbirini tamamlayan üç yolu
vard›r:
Birincisi, küreselleﬂme sürecinin daha insani ve adil
mecraya sokulmas›ndan geçmektedir. Bunun için de küreselleﬂmenin boyutlar›, mevcut ve muhtemel sonuçlar› üzerine
sa¤l›kl› tahliller yapmak ﬂartt›r.
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‹kincisi, teknolojik imkânlar›n, sadece sahiplerinin de¤il,
bütün insanl›¤›n ortak yarar›n› da gözetecek ﬂekilde kullan›lmas›d›r.
Üçüncüsü, insan haklar› kavram› ve politikalar›n›, bireysel hak ve özgürlüklerle s›n›rl› tutmamakt›r. Çevre, geliﬂme ve
sosyal haklar gibi ikinci ve üçüncü kuﬂak haklar›n da dikkate
al›nmas› gerekir.
K›sacas›, yeni yüzy›lda, XX. yüzy›lda gelinen noktan›n ve
beﬂerî kazan›mlar›n gerisine düﬂmeyecek bir anlay›ﬂ›n kabulü
ve hayata geçirilmesi zorunludur. Ayn› ﬂekilde, insan haklar› politikalar›, uluslararas› ç›kar çekiﬂmelerinin ve siyasi manevralar›n
dolgu malzemesi haline dönüﬂmemelidir.
Tabii bütün bunlar ancak küresel sorumluluk ve hakkaniyet temelleri üzerinde yükselen gerçekçi insan haklar› politikalar› geliﬂtirmekle mümkündür.
Bizim, Türk milliyetçileri olarak temennimiz, böyle bir insan haklar› yaklaﬂ›m›n›n, bütün insanl›¤›n ortak yarar›na hizmet edecek bir “küresel düzenin bel kemi¤ini oluﬂturmas›d›r.
Bunun d›ﬂ›ndaki herhangi bir amaç ve çaba, en iyi ihtimalle
büyük devletlerin ve uluslararas› örgütlerin kendi vicdanlar›n›
rahatlatma giriﬂimleri olarak kalacakt›r.
Bu süreçte, dinler ve din âlimleri de insanl›¤›n geliﬂimine
çok önemli katk›lar yapabilir. Bu sebeple dinlerin rekabetine
de¤il, dinlerin küresel dayan›ﬂma ve hoﬂgörüyü teoriden prati¤e geçirecek çabalara öncülük etmesine ihtiyaç vard›r. ‹nsanl›¤›n, zaman zaman karﬂ›laﬂ›lan ›rkç› ve bölücü faaliyetler ile ye62
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ni haçl› seferi zihniyetlerini tamamen mahkûm ederek tarihe
havale etmesi zorunludur.
‹nsano¤lunun verece¤i kararlar›n ve gösterece¤i çabalar›n sonucu, yeni bir Orta Ça¤›n ﬂekillenmesine hizmet etmemelidir. Di¤er bir deyiﬂle, yeni ça¤, din savaﬂlar›n›, etnik kavgalar› ve adaletsizli¤i ifade eden “yeni bir Orta Ça¤” olmamal›d›r.
Biz bu konuda gelece¤in bizi hakl› ç›kartmas›n› istemiyoruz. Bilakis insanl›k ad›na yan›lmak istiyoruz.
Huzurlar›n›zda iki somut öneriyi dile getirerek XXI. yüzy›la
iliﬂkin görüﬂ ve de¤erlendirmeleri tamamlamak istiyorum. Bu
çerçevede dikkatlerinizi, tekrar bütün ilgisini, insanl›¤›n ortak
yarar› ve gelecek kuﬂaklar üzerine yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ bir küresel
ahlak anlay›ﬂ›n›n ve yeni bir sorumluluk bilincinin geliﬂimi ve kurumlaﬂmas› meselesine çekmek istiyorum. Çünkü genetik biliminin, insan hayat›n› yeni belirsizlikler boﬂlu¤una terk etmek ihtimalini de gündeme getiren baﬂ döndürücü geliﬂimi, bunu zorunlu k›lmaktad›r. Bu amaçla hizmet verecek bir “Uluslararas›
Bilim ve Teknoloji Denetçisi”ne ihtiyaç artm›ﬂ bulunmaktad›r.
Böyle bir oluﬂumu inﬂa etmek ve yaﬂatmak çok zor olsa bile denemeye de¤erdir. Benzer ﬂekilde, ekonomik faaliyetlerin ulaﬂt›¤› seviyeyi göz önüne ald›¤›m›zda insan› ve insanl›¤› koruyacak
baﬂka önlemlere de ihtiyac›m›z oldu¤u görülecektir. Tüketici
haklar›n› gerçek k›lmak bu aç›dan çok önemlidir. Tüketici haklar›n›n uluslararas› güvencelere ve kurumlara kavuﬂmas›, bugün insanl›¤›n önünde yeni temel görevlerden biri olarak durmaktad›r.
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Bilinmelidir ki insano¤lunun, küreselleﬂme sürecinin kölesi de¤il, efendisi olmas›n›n yollar› bellidir. Bu yollar, insanl›¤›n
müﬂterek gayretleri ve duyarl›l›klar› ile keﬂfedilmeyi beklemektedir.

K›ymetli Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,
Karﬂ›m›zdaki dünya tablosunun art›s›yla eksisiyle gerçekçi bir tasviri budur. Böyle bir yeryüzü manzaras›, sadece kötümser bir pencereden bak›ld›¤›nda görülen sisli bir manzara olarak de¤erlendirilmemelidir. Bilakis, demokratik ve insani duyarl›l›klarla yap›lm›ﬂ bir de¤erlendirmeyi yans›tmaktad›r. Sürecin
ad›na, “evrensel do¤ru”, “tarihin sonu” ya da “küresel kaos”
denmesi, gerçeklerin üstünü örtmemektedir.
‹ﬂte Türkiye’miz, insanl›k ailesinin bir parças› olarak yeni
yüzy›lda böyle bir dünyada yaﬂayacakt›r. Bu küresel gerçeklik,
ülke ve millet olarak içinde yer ald›¤›m›z en büyük daireyi ifade etmektedir. Daha küçük olan ikinci daireyi ise uluslararas›
stratejilerin yeni ilgi oda¤› olan Avrasya jeopoliti¤i oluﬂturmaktad›r.
Ülkemizi kuﬂatan bu halkan›n en önemli özelli¤i, sanc›l›
tarihi geçmiﬂleri ve bugünkü sorunlu yap›lar›yla Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Do¤u bölgelerini kapsayan stratejik ve zorlu bir
üçgeni ifade etmesidir. Bu üçgenin merkezinde de Türkiye’miz
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yer almaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle, Anadolu co¤rafyas›, Avrasya
jeopoliti¤inin kalbi gibidir. Ülkemizin dostunun da, düﬂman›n›n
da çok olmas› bu yüzdendir. Jeopolitik konumu ve önemi, bu
niteli¤iyle de s›n›rl› de¤ildir. Bölgenin, istikrarl› devlet gelene¤ine
ve modern bir siyasi rejime sahip ender ülkelerinden biridir.
Türkiye’miz, jeoekonomik ve jeopolitik bak›mdan da çok
de¤erli ve ayr›cal›kl› bir konuma sahiptir. Petrol, su, do¤al gaz
gibi görünen gelecekte de stratejik ham maddeler olmaya
devam edecek olan kaynaklar›n üretim-pazar yollar›n›n üzerinde yer almaktad›r. Türkiye, bu maddelerin üreticisi olan “Do¤u”yla, tüketicisi olan “Bat›” aras›nda do¤al bir köprüdür.
Jeo kültürel konumumuz da jeo-ekonomik yap›m›z› aratmayacak ölçüde benzersizdir. Hem tarihi ve dinî, hem de insani hasletlerimiz, dünya anlam haritas›nda benzersiz bir yer almam›za sebep olmaktad›r. Bu beﬂerî vasf›m›z›, medeniyetlerin,
kültürlerin ve dinlerin buluﬂmas›na ev sahipli¤i yapan muhteﬂem bir noktada oluﬂumuz tamamlamaktad›r.
‹ﬂte dünyada eﬂine rastlanmayacak ölçüde baﬂ döndürücü olan bütün bu niteliklerimiz, Yüce Allah’›n milletimize bir
lütfudur. Bütün bu konum, imkân ve potansiyeller, bir taraftan
Türk milletinin yükünü ve sorumluluklar›n› a¤›rlaﬂt›rmakta; di¤er taraftan önemli f›rsatlara, ayr›cal›klara ve büyük bir gelece¤e iﬂaret etmektedir.
Bizim millet olarak sahip oldu¤umuz yaﬂama ve geliﬂme
azmi, tarihî birikim, hürriyetimize ve onurumuza düﬂkünlük en
büyük millî sermayemizi oluﬂturur. Türklü¤ün bin y›ll›k Anadolu
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tarihinde inﬂa etti¤i Selçuklu ve Osmanl› medeniyetleri ile var
oluﬂun, son destan› olan ﬂanl› Millî Mücadele’miz, en büyük ilham ve kuvvet kaynaklar›m›zd›r.
ﬁimdi, hep birlikte geçen yüzy›l›n baﬂlar›n›, 1910’lu, 1920’li
y›llar› hat›rlayal›m. Bu y›llar, Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar›n
dolaﬂt›¤› sanc›l› ve zorlu y›llard›r. Büyük bir imparatorlu¤un enkaz› alt›nda tarih sahnesinden çekilmesi beklenen bir millet,
ba¤›ms›zl›¤›n› korumas›n› bilmiﬂ, yeniden dirilmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Millî Mücade’lemizin hemen ard›ndan baﬂlayan siyasi
ve hukuki hamleleri, daha sonra sanayileﬂme çabalar› izlemiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, çeyrek asr›n› tek parti rejimi alt›nda geçirmek
zorunda kalm›ﬂt›r.
Çok partili siyasete ise ancak II. Dünya Savaﬂ›’n›n sonunda, yeni dünya dengelerinin ve iç dinamiklerin etkisiyle kavuﬂulmuﬂtur. 23 Nisan 1920’de “millî hâkimiyet” ilkesinin, 29 Ekim
1923’te de Cumhuriyet’in ilan›yla ﬂekillenen temel siyasi tercih,
demokrasiye geçiﬂ ile birlikte yeni bir anlam kazanm›ﬂt›r. Türkiye’miz bundan sonra yoluna, iniﬂ ç›k›ﬂlarla dolu olsa da demokratik rejim içinde devam etmektedir.
1960’l› ve 1970’li y›llar, 1950’li y›llardan devral›nan sa¤l›kl› bir iktidar-muhalefet iliﬂkileri gelene¤inin yoklu¤unda ve so¤uk savaﬂ dönemi ﬂartlar›n›n gölgesinde geçen y›lar olmuﬂtur.
Bu dönemde, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar›n yo¤unlaﬂt›¤›, terör ve sabotaj olaylar› ile aﬂ›r› kutuplaﬂman›n siyasi hayat›m›z› âdeta esir ald›¤› görülmektedir.
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‹ﬂte bu a¤›r ﬂartlar alt›nda Türkiye gibi Milliyetçi-Ülkücü
Hareket de çok çetin bir s›navdan geçmiﬂtir. Türk milliyetçileri, vatan› ve milleti için hiçbir hesap yapmadan can›n› bile seve seve veren bir ruhun ve inanc›n temsilcisi olmuﬂlard›r.
Bugün dönüp düne bakt›¤›m›zda yaﬂanan ac›lar›, çekilen çileleri hat›rlamamak mümkün de¤ildir. Yüce Allah’tan en
büyük dile¤imiz, bu ülke ve milletin zor ve ac›l› durumlarla karﬂ› karﬂ›ya kalmamas›d›r.
Bizler, geçmiﬂte yaﬂananlar›n her aç›dan paha biçilmez
birer tecrübe oldu¤unun fark›nday›z. Tarihî bir davan›n, çilekeﬂ
bir Hareketin bugünkü temsilcileri olarak emaneti en güzel ﬂekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.
Türk milliyetçileri, millî görev ve sorumluluklar›n›n idraki
içinde emaneti k›r›p dökmeden, günlük hesaplar içinde çarçur
etmeden yar›nlara ulaﬂt›racak siyasi akla ve ﬂuura sahiptir.

Milliyetçi Hareketin K›ymetli Mensuplar›,
Bas›n›m›z›n Say›n Temsilcileri,
1980’li y›llar›, dünyada ve Türkiye’de çok önemli geliﬂmelerin yaﬂand›¤›, teknolojik at›l›mlar›n h›z kazanmaya baﬂlad›¤› bir dönüm noktas› olarak de¤erlendirmek mümkündür.
1970’li y›llarda, bir yandan Güney Avrupa ve Güney
Amerika ülkelerinde demokrasiye do¤ru yol alan siyasi de¤iﬂim
yaﬂanmakta, di¤er yandan dünya ekonomik sistemi petrol kri67
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zinin ﬂoklar›n› atlatmaya çal›ﬂmaktad›r. Bu noktay› hat›rlatmam›n temel sebebi, bugünkü teknolojik geliﬂmelerle olan ba¤›n›n alt›n› çizmek içindir.
1980’li y›llarda h›z kazanan teknolojik geliﬂmelerin bir sebebi, teknolojilerin kendi kendini yenileme kabiliyetidir. Esas sebebi ise yaﬂanan petrol krizlerinden gerekli derslerin ç›kart›larak teknolojiye ve yeni buluﬂlara daha fazla yat›r›m yap›lmas›d›r. Sanayileﬂmiﬂ ülkeler, bu y›llardan itibaren teknolojik yenilikleri teﬂvik etmeye ve daha çok kaynak ay›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ülkemizde de 1980 sonras› iç ve d›ﬂ ﬂartlar›n elveriﬂli olmas› sebebiyle ekonomik geliﬂme sürecinde gözle görülür bir
canlanma söz konusu olmuﬂtur. Siyasi hayat›n hareketlendi¤i
1990’l› y›llarda ise uzlaﬂma ile rekabet aras›nda denge kurulamad›¤› ve k›s›r çekiﬂmeler a¤›rl›¤›n› hissettirdi¤i için, geliﬂme sürecinin temposu da düﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu sonuçta, Türkiye’nin, ayn› dönemde giderek palazlanan bölücü terör örgütüyle mücadele etmek zorunda kalmas›n›n da ciddi rol oynad›¤›na ﬂüphe yoktur. Hem s›n›r komﬂular›m›zdan, hem de baz› Bat› Avrupa ülkelerinden lojistik destek almas›, mücadelenin oldukça zorlu geçmesine ve uzun sürmesine yol açm›ﬂt›r.
Bölücü-y›k›c› terör faaliyetlerinin sosyo ekonomik geliﬂmemizi sekteye u¤ratt›¤› bilinen bir gerçektir. Ayn› zamanda,
d›ﬂ politika alan›ndaki seçeneklerimizi azaltan, inisiyatif alma
kapasitemizi s›n›rland›ran bir sonuç daha do¤urmuﬂtur. Di¤er
bir deyiﬂle, terörün bu dönemde ülkemize ödettirdi¤i siyasi ve
ekonomik fatura, tahmin edilenden çok daha a¤›r olmuﬂtur.
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Gerçekten de 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda komünizmin çöküﬂü ve “So¤uk Savaﬂ Dönemi”nin sona ermesi yeniden ﬂekillenmeye baﬂlayan jeopolitik dengeler karﬂ›s›nda Türkiye’nin gücünü ve hareket kabiliyetini azaltm›ﬂt›r. En önemlisi, ayn› y›llarda ba¤›ms›zl›¤a ad›m atan Türk Dünyas› ile yak›ndan ilgilenmek ve çok yönlü katk›lar yapmak mümkün olamam›ﬂt›r.
Bugün, Türk Cumhuriyetleriyle iliﬂkilerimiz, maalesef arzu
edilen bir seviyede de¤ildir. Önümüzdeki y›llarda iliﬂkilerimizin
nak›ﬂ iﬂler gibi özenle ve sab›rla iﬂlenmesi ve geliﬂtirilmesi ﬂartt›r.
Son on y›l boyunca, d›ﬂ politika alan›nda oldu¤u gibi, iç
politikam›za da sanc›l› ve dalgal› bir çizgi hâkimdir. 1990’larda,
özellikle de 1995 seçimleri sonras›nda yaﬂan›lan s›k›nt›lar›n ve
çekiﬂmelerin had safhaya ulaﬂt›¤› inkâr edilemez bir gerçektir.
Siyasi kriz ve seviyesizlik bu dönemde, kendini sadece
hükûmet istikrars›zl›klar›nda de¤il, siyaset dünyas›n›n hemen
her alan›nda hissettirmiﬂtir. K›s›r çekiﬂmeler, tutars›zl›klar ve üslup
kirlili¤i ile bezenmiﬂ siyasi söylemler, demokratik hayat›m›z› âdeta esir alm›ﬂt›r.
Sözün k›sas›, 1990’l› y›llar, ülkemiz bak›m›ndan dünya
konjonktürü dikkate al›nd›¤›nda bir duraklama ve bocalama
dönemini ifade eder. 1990’lar›n baﬂ›nda yap›lmas› gereken
birçok düzenleme yap›lamam›ﬂ, al›nmas› gereken kararlar ise
ya ertelenmiﬂ ya da yanl›ﬂ al›nm›ﬂt›r.
Tabii olarak emekleme devresini tamamlamakta zorluk
çeken demokrasimizin, böyle bir atmosfer içinde sa¤l›kl› bir ﬂekilde geliﬂmesini beklemek yanl›ﬂ olacakt›r. Demokratikleﬂme69
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den çok s›k söz edilmesine ra¤men, demokrasinin yeﬂerece¤i
siyasi iklim için kayda de¤er bir ad›m at›lmam›ﬂt›r. Bu gerçek, ülkemizin karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u temel çeliﬂki ve çarp›kl›klar›ndan biri olmaya devam etmektedir.
Bütün bunlar›n anlam ve önemini fark etmek ve kavramak çok zor de¤ildir. Bunun için önce niyetlerin ve zihniyetlerin
de¤iﬂmesi laz›md›r. Böyle bir dönüﬂüm, siyasi geliﬂme sürecinin
hem sa¤l›kl› hem de h›zl› bir nitelik kazanmas› bak›m›ndan zorunludur. 18 Nisan Seçimleri öncesi ve sonras›n›n özenli bir analizi, bu zorunlulu¤un alg›lanmas› ve gere¤i için yeterli olacakt›r.
Ancak dillerine sürekli olarak Milliyetçi Hareketi dolayanlar›n
böyle bir duyarl›l›k ve kararl›l›ktan uzak oldu¤u görülmektedir.
Bu kafan›n herhangi bir ciddi mesele karﬂ›s›nda söylediklerine
dikkatlice bak›ld›¤›nda, çarp›k zihniyet yap›lar› kendini ele vermektedir.
Milliyetçi Hareket karﬂ›t› koronun üyeleri, s›k s›k yeni
sayfa açma iddialar›n› tekrarlamakta; yapt›klar›n›n olumsuzluklar›na dair itiraflarda bulunmaktad›r. Fakat buna ra¤men,
klasik al›ﬂkanl›klar›n› ›srarla sürdürmektedirler. Yine ne ac›d›r ki
partimizi, sürekli tek siyasi rakip ve has›m olarak görmenin yol
açt›¤› zihin bulan›kl›¤›ndan ve üslup çirkinli¤inden kurtulabilmiﬂ de¤illerdir. Ama ne olursa olsun, bütün bu olumsuzluklar›n
tek ilac› Milliyetçi Hareket Partisidir. Çünkü, Milliyetçi Hareket,
siyaset dersine ihtiyac› olanlar için kendi çizgisinden sapmayacak kadar kararl›, ama ders vermeye devam edecek kadar sab›rl›d›r.
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Partimizin, gerek seçim öncesi gerekse sonras›nda takip
etti¤i strateji, iki ana kaynaktan beslenmiﬂtir. Birinci kayna¤›,
Türk siyasetinin uzak ve yak›n dönemleri üzerine gerçekçi bir
gözle yap›lm›ﬂ de¤erlendirmeler oluﬂturmaktad›r. Bu meyanda, Türk milletinin en çok ﬂikâyet etti¤i hususlar ile demokrasimizin kronik hastal›klar› dikkate al›nm›ﬂt›r.
‹kinci olarak, “Dünyan›n gelece¤i ile böyle bir dünyada
Türkiye’nin yeri ve önemi nedir?” sorusunun cevaplar› aranm›ﬂt›r. Çünkü teknolojik ve ekonomik geliﬂmelerin baﬂ döndürücü
bir h›za ulaﬂt›¤›, küresel etkileﬂimlerin yo¤unlaﬂt›¤› bir zaman diliminde böyle bir soruya cevap aramak hem gerekli hem de
önemli hâle gelmiﬂtir.
Her iddia sahibi partinin ve siyasetçinin bu ve benzeri sorulara cevap aramas›, gelece¤e iliﬂkin tasavvurlar›n› zenginleﬂtirmesi giderek bir zorunluluk halini alm›ﬂt›r. Zaten konuﬂmam›n
ilk bölümünde yapt›¤›m de¤erlendirme ve öneriler, ayn› zamanda bu soruya verdi¤imiz baz› cevaplar› içermektedir.
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Böyle bir durumda karﬂ›m›za, ister istemez k›sa, orta ve
uzun vadede yap›lmas› gerekenler, millî hedef ve öncelikler
meselesi ç›kmaktad›r. Yeni bir siyasi anlay›ﬂ ve üslup, istikrarl› bir
ekonomik büyüme, sa¤l›kl› bir demokratikleﬂme süreci, millî öncelikler s›ralamas›nda ilk s›ralarda yer almaktad›r. Bunlar› toplumsal hayat›m›z›n amans›z hastal›klar› olan yolsuzluk ve yoksulluk ile kararl› ve sürekli mücadele tamamlamaktad›r.
Bilindi¤i gibi partimizin iktidar sorumlulu¤unu paylaﬂmas›, siyasi ve ekonomik belirsizli¤in ve ümitsizli¤in doruk noktas›na ulaﬂt›¤› bir dönemle örtüﬂmektedir. Bu tercihini yaparken
de herhangi bir basit siyasi hesab›n anl›k çekicili¤ine kap›lmadan, ülke ve milletin varl›¤›n› ve gelece¤ini dikkate alm›ﬂt›r. O
zamanlar neredeyse karaya oturmak üzere olan ve geçici bir
bütçeyle yönetilen ekonomik tablo Türkiye’nin ac› gerçeklerinden biridir. Yine, borç ve faiz k›skac›nda s›k›ﬂ›p kald›¤›m›z, birkaç gün sonras›n› tahmin etmekte zorland›¤›m›z bilinmektedir.
Siyasi tablo da ekonomik tabloyu aratmayacak ölçüde
karmaﬂ›k ve s›k›nt›l› bir görüntüye sahiptir. Bugün ise istikrar›n
mumla arand›¤› dönemden, istikrar›n eleﬂtirildi¤i ve tart›ﬂ›ld›¤›
bir döneme gelinmiﬂtir. Bu, bir aç›dan çok önemli geliﬂmeyi ifade etmektedir. Özünde, istikrars›zl›¤›n yol açt›¤› kritik eﬂi¤in aﬂ›ld›¤› anlam›na gelmektedir. Ama unutulmamal› ki istikrar›n k›ymeti, varl›¤›nda de¤il, yoklu¤unda daha iyi anlaﬂ›l›r. Bu sebeple, olumlu geliﬂme ile olumsuzu, eleﬂtiri ile karalamay› birbirine
kar›ﬂt›rmaktan vazgeçmek ﬂartt›r.
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Partimizin, uzlaﬂma ve at›l›m ilkesini düstur edinen 57. Hükûmetin kuruluﬂuna kat›l›m› ve çabalar›, bu çerçevede de¤erlendirildi¤inde daha anlaml› ve gerçekçi olacakt›r. Siyasi ve
ekonomik istikrar›n önemli ölçüde tesis edilmiﬂ olmas›nda, Milliyetçi Hareket Partisinin varl›¤› ve gayretleri çok önemli bir paya sahiptir. Bu, inkâr edilemez bir gerçektir.
Sadece partimizin de¤il, hükûmeti oluﬂturan di¤er siyasi partilerin de planlay›p gerçekleﬂtiremedi¤i politikalar›n›n olmas› tabiidir. Mevcut ülke ﬂartlar› ve üçlü koalisyon yap›s› dikkate al›nd›¤›nda arzulanan her ﬂeyi gerçekleﬂtirmenin mümkün olamayaca¤› aﬂikârd›r.
Huzurlar›n›zda aç›k kalplilikle ifade ediyorum ki bu dönem zarf›nda yap›lan birçok hizmetin yan›nda, tasarlay›p yapamad›klar›m›z da vard›r. Yine hükûmet ve parti olarak orta ve
uzun vadede yapacaklar›m›z vard›r. Bütün bunlar, mevcut
dünya ve Türkiye ﬂartlar›nda ve demokrasilerde çok do¤ald›r.
Bugün için önemli olan, ülkemizin ve milletimizin önceliklerinde
sa¤lanan geliﬂmelerdir, at›lan ad›mlard›r.
Bilindi¤i gibi bu öncelikler aras›nda, çeyrek yüzy›ll›k bir
maziye sahip yüksek enflasyon belas›n›n özel bir yeri vard›r. Bu
temel ve kritik sorunu bela hâline getiren tabii ki sadece uzun
bir tarihe sahip olmas› de¤ildir. Ayn› zamanda sosyal, kültürel
ve ekonomik hayatta çok yönlü ve önemli tahribatlara sebep
olmaktad›r. Ülkemizde, son 20 y›l içinde fiyatlar›n art›ﬂ oran› ile
geniﬂ kitlelerin sat›n alma gücü aras›nda büyük uçurumlar oluﬂturmuﬂtur.
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Özellikle iﬂsizlik ve enflasyon, gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inin
ürkütücü boyutlara ulaﬂmas›na yol açmaktad›r. Bilinmelidir ki
enflasyon belirli bir seviyede denetim alt›na al›nmad›¤› sürece,
olumsuz sosyal ve ekonomik yans›malar›n›n ortadan kalkmas›
mümkün olmayacakt›r.
57. Hükûmet kuruldu¤unda, önünde zorlu bir tablo duruyor, ancak birden fazla gerçekçi yol bulunmuyordu. Türkiye’yi
öncelikle geçici bütçe ile yönetilen bir konumdan kurtarmak
gerekiyordu. Ekonomiyi ve ülkeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onay›n› ve deste¤ini almam›ﬂ bir bütçe ile idare etmenin
ça¤›m›zda ne anlama geldi¤i bellidir.
Bundan sonra acilen at›lmas› gereken ad›mlar›n birço¤u
at›lm›ﬂt›r. Araçlar› ve dozu konusunda baz› farkl› görüﬂler olmas›na ra¤men, yeniden yap›lanma ve enflasyonla mücadele
program› üzerinde geniﬂ bir mutabakat ortaya ç›km›ﬂt›r.
Üç y›ll›k dönemi kapsayan bu gerçekçi ekonomik çözüm
paketinin, baz› yeni sorunlar›n varl›¤›na ra¤men devreye sokuldu¤unu unutmamak laz›md›r. Toplumsal ve ekonomik maliyeti çok yüksek olan iki deprem felaketi ile dünya petrol fiyatlar›ndaki anormal yükseliﬂin yaratt›¤› elveriﬂsiz zemin ortadad›r.
Bunlar›n olumsuz etkisinin hafife al›nmayacak boyutlarda oldu¤u aç›kt›r.
Yeniden yap›lanma ve enflasyonla mücadele program›n›n iki ana hedefi ve boyutu bulunmaktad›r. Birinci boyutu, daha çok psikolojik ve sosyolojik, ikinci ise daha çok ekonomiktir.

74

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

‹lk önce, uzun y›llard›r enflasyona karﬂ› oluﬂan b›kk›nl›k ve
y›lg›nl›k psikolojisinin k›r›lmas› gerekmiﬂtir. Çünkü toplumun hükûmete ve programa güvenini sa¤lamak ﬂartt›r. Gene bu çerçevede, ekonomik aktörlerin de kendilerine ve ülkelerine olan
inanc› tazelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
‹kinci temel hedef ve boyutu ise teknik düzeyde al›nan
tedbirler ile ekonomik k›s›r döngüyü k›rmak ve istikrarl› büyüme
sürecini temin etmek oluﬂturmaktad›r. Bir an önce sa¤l›kl› kaynak temin ederek ekonomiyi esir alan borç ve faiz sarmal› k›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Esas amac›n ise ekonomik yap›y› ve zihniyeti
dönüﬂtürerek yat›r›m ve üretim ekonomisinin önünü açmak oldu¤una ﬂüphe yoktur.
Takdir edilece¤i üzere, bütün bu alanlarda ülkemizin
geldi¤i bugünkü nokta, hükûmetimizin ald›¤› mesafe yeterli
de¤il, ama önemlidir. Geriye dönüp bak›ld›¤›nda sa¤lanan
geliﬂmenin dikkate de¤er oldu¤u görülecektir. Hedeflenen büyüklüklere önemli ölçüde ulaﬂ›lm›ﬂ, enflasyon uzun y›llard›r görülmeyen seviyelere do¤ru gerilemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Özellikle dar gelirli vatandaﬂlar›m›z›n çekti¤i s›k›nt›lar ise
devam etmektedir. Bundan sonraki hedeflerimizden biri, sosyal
çarp›kl›¤› ve gelir da¤›l›m› uçurumunu düzeltmek olacakt›r.
‹nﬂallah, her geçen y›l, siyasi ve ekonomik istikrar pekiﬂerek uzun y›llard›r özlemini çekti¤imiz toplumsal huzur ve refah›
beraberinde getirecektir. Biz, bunun için gayret sarf ediyor, bunun gerçekleﬂece¤ine yürekten inan›yoruz. Çünkü biz Türkiye’ye ve Türk insan›na güveniyor ve inan›yoruz.
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Hükûmetimiz döneminde, yolsuzluklar›n ve haks›zl›klar›n
üzerine kararl›l›kla gidiliyor olmas› da bunun delillerinden biridir.
Türk ekonomisini kanserli hücreler gibi sarmaya baﬂlayan yolsuzluk mikrobu kaz›n›p at›l›ncaya kadar bu mücadele derinleﬂerek devam etmek zorundad›r. ﬁahs›m ve partim, Türkiye’yi
terörden, ya¤malardan ve haks›zl›klardan ar›nd›rma mücadelesinin sonuna kadar arkas›ndad›r.

De¤erli Misafirler,
Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
ﬁu ana kadar yapt›¤›m›z dünya ve Türkiye de¤erlendirmemizin, baz› geliﬂmelere dikkat çekmenin yan›nda, bir önemli amac› daha bulunmaktad›r. Genel bir sonuca ulaﬂmak, aziz
milletimizin ve sizlerin huzurunda tarihe kay›t düﬂmektedir. ﬁimdi, ileriye yönelik “genel hedef ve prensipler manzumesi” olarak gördü¤üm baz› hususlar›n alt›n› çizmeyi millî bir görev ve sorumluluk addediyorum:
1-Türk siyasetçisinin ve ayd›n›n›n bir dünya bak›ﬂ aç›s› olmal›, alternatif fikir ve politikalar geliﬂtirilmelidir. Tasavvurlar›m›z›n ana çerçevesini de “Nas›l bir dünya?” ve “Nas›l bir Türkiye?” sorular›na verilecek cevaplar oluﬂturmal›d›r. Yüzy›l önce
Osmanl› ayd›n› ve siyasetçisinin, altm›ﬂ beﬂ y›l önce ilk cumhuriyet kuﬂa¤›n›n böyle bir çabas›n›n oldu¤unu düﬂünürsek, günümüzdeki tart›ﬂmalar› yeterli bulmak mümkün de¤ildir. Kuru
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bir taklitçilik yerine, özgün proje ve iddialar›n aray›ﬂ›nda olmak,
medeniyet tecrübemizin ve tarihin bize yükledi¤i bir sorumluluktur. Bütün insanl›k ile birlikte ülkemizi de zorlu bir gelecek
bekledi¤ine göre, küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi olmak
hakk›m›zd›r. “‹nsanl›¤›n yüzy›lla yapmas› gereken adil ve ahlaki bir sözleﬂme”de Türk milletinin de imzas› bulunmak zorundad›r. Art›k, Türk milliyetçili¤inin yeni hedeflerinden biri de budur.
2- Türk Dünyas› ile iliﬂkilerimizde, ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›ktan sonra geçen 10 y›ll›k süre boyunca ciddi ilerlemeler sa¤layamad›¤›m›z bir gerçektir. Bu konu, iliﬂkileri geliﬂtirmek ve kurumlaﬂt›rmak için herkesin üzerine düﬂeni lay›k›yla yapmas› gereken stratejik ve milli bir mesele olarak ele al›nmal›d›r. Meseleye, yabanc› bir gözlükle ya da ideolojik ön yarg›larla yaklaﬂman›n, bu anlay›ﬂ sahiplerine aldat›c› bir tatmin sa¤lamas› d›ﬂ›nda, hiçbir faydas› dokunmayacakt›r.
3- Türkiye’de zaman zaman moda bile olan, tarihimizle
ve kültürümüzle hesaplaﬂma ya da kavga etme saplant›s›ndan bir an önce kurtulmak laz›md›r. Bunun yerine, millî varl›¤›m›z›n ve haf›zam›z›n garantörlerinden biri olan tarihimizi anlamaya ve dersler ç›karmaya çal›ﬂmak temel tercihimiz olmal›d›r. Osmanl› ile cumhuriyeti, cumhuriyet ile demokrasiyi, devlet
ile milleti kavga ettirmenin ya da kavgal› göstermenin bu zamana kadar kimseye bir yarar› olmam›ﬂt›r, bundan sonra da olmayacakt›r. Benzer bir de¤erlendirme, millî kültür ve de¤erler
karﬂ›s›ndaki olumsuz ya da neme laz›mc› tav›rlar için de geçer-
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lidir. Türkiye sevgisi ve millî de¤erlere sayg›, her ideoloji ve
parti mensubu için bir yük de¤il, bir gerekliliktir.
4- Demokrasimizi ve insan haklar› politikalar›n› el birli¤i ile
geliﬂtirmenin makul ve mümkün yollar›n› bulup hayata geçirmek hem zorunlu hem de önemlidir. Ayn› ﬂekilde, ülke ve millet
bütünlü¤ü ile demokrasiyi birbiriyle çeliﬂen de¤il, birlikte geliﬂen
bak›ﬂ aç›s›yla ele almak ﬂartt›r. Yine, demokratik hukuk devletinin, bütün Türk vatandaﬂlar›n›n bir arada daha mutlu ve huzurlu yaﬂamas›n›n asgari ﬂartlar›ndan biri oldu¤u konusunda tereddüt uyand›rmayacak bir samimiyetin ve kararl›l›¤›n sergilenmesine ihtiyaç vard›r.
5- Siyaset kurumunun inisiyatif ve itibar kayb›n›n temel
sebeplerinden biri olan, seviyesiz, tutars›z ve günübirlik söylem
ve davran›ﬂlardan ›srarla uzak durulmal›d›r.
Siyasetçinin, siyaset alan›n› daraltma de¤il, siyaseti zenginleﬂtirme ve siyasete itibar kazand›rma gibi esasl› bir iﬂlevinin
bulundu¤u göz ard› edilmemelidir. Siyaset alan›na ve siyaset
etme tarz›na dair böyle bir duruﬂ ve kararl›l›k, iktidar ile muhalefetin müﬂterek sorumluluklar›n›n en baﬂ›nda gelmektedir.
Bilinmelidir ki cumhuriyet ile demokrasi birbirinin; temiz,
seviyeli ve ilkeli siyaset de her ikisinin sigortas›d›r.
6- Türkiye’nin varl›¤› ve gelece¤i, Türkçenin varl›¤› ve gelece¤iyle do¤ru orant›l›d›r. Türkçemiz, bir sembol ve anlaﬂma
arac› olman›n ötesinde, bizi millet yapan temel k›ymetlerden
biridir. Yüzlerce kuﬂak boyunca atalar›m›z›n düﬂünceleriyle ve
tarihî tecrübelerin katk›lar›yla ﬂekillenmiﬂtir. Geçmiﬂten gelece78

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

¤e uzanan en güçlü köprülerden biri olan Türkçemizin yaﬂat›lmas›, hiçbir kuﬂa¤›n ihmal edemeyece¤i ya da reddedemeyece¤i bir görevdir. Bu millî görev, devlet ile milletin müﬂtereken üstlenmesi gereken görevler aras›nda hayati bir yere sahiptir.
7- Ülkemizin birli¤i ve dirli¤i için siyasi ve ekonomik istikrar›n toplumsal istikrar ile birlikte oluﬂturaca¤› ahenkli bir üçgenin
varl›¤›na ihtiyaç vard›r. Dolay›s›yla, siyasi ve ekonomik istikrar,
toplumsal istikrar ile tamamlanamad›¤› sürece “alt›n üçgen”
ortaya ç›kmayacakt›r. Bunun için yoksulluk ve iﬂsizlik gibi sorunlar en alt seviyeye inmeden ekonomik geliﬂme mücadelemiz
baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ kabul edilemez. Ayr›ca toplumsal vicdan›n rahatlamas› bak›m›ndan da yolsuzluk ve haks›zl›klarla kararl›l›kla
mücadele edilmesi ﬂartt›r. Bu sebeple, yoksulluk, iﬂsizlik ve yolsuzluk ile savaﬂmak üzere millî bir seferberlik baﬂlat›lmas›,
“acil eylem planlar›” geliﬂtirip uygulanmas› gerekmektedir.

8- Ülkemizin ﬂimdiden baﬂ döndürücü boyutlara ulaﬂan
küresel yar›ﬂta daha fazla geride kalmamas› için stratejik öncelik verilecek yat›r›m alanlar› ile teknoloji branﬂlar›n›n çok iyi tespit edilmesi zorunludur. Sanayi politika ve stratejisi 75 y›ll›k bir
maziye sahip olmas›na ra¤men, bugün ülkemizin önder oldu¤unu söyleyebilece¤imiz hiçbir sanayi ve teknoloji dal› yoktur.
Hâlbuki, Türkiye’den çok daha sonra baﬂlay›p bugün dünya
standartlar›nda teknolojiye sahip olan birçok ülke bulunmaktad›r. Art›k yat›r›m ve branﬂ önceli¤inin yan› s›ra, e¤itime ve
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gençli¤e de gereken önemi vermeyi ciddiye almak zorunday›z. Bu ba¤lamda, kaliteli bir e¤itim sistemine ulaﬂmak amac›yla bütün imkân ve kaynaklar seferber edilmeli; bilgili, hünerli ve ﬂahsiyetli nesillerin yetiﬂmesi için her türlü fedakârl›k
yap›lmal›d›r.

Muhterem Misafirler,
K›ymetli Arkadaﬂlar›m,
Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,
Ülkemizin bugününe ve yar›n›na iliﬂkin görüﬂ ve önerilerimizi, sizlerin ve milletimizin takdirlerine arz etmiﬂ bulunuyorum.
Sekiz ana baﬂl›k alt›nda toplad›¤›m›z bu tespit ve önerilerin say›s›n› art›rmak tabii ki mümkündür. Ama bizce önemli olan, say›dan çok, böyle bir çaban›n ifade etti¤i manad›r. Çünkü, siyaset kurumunun de¤er ve çözüm üretme yetene¤inin geliﬂmesi
bak›m›ndan bu tür duyarl›l›klar›n katk›s› çok büyüktür.
ﬁimdi ise biraz önce arz etti¤im görüﬂ ve önerilerin ›ﬂ›¤›nda, Türkiye gündeminde uzun süredir yer eden belli baﬂl› kritik
tart›ﬂma konular›na temas etmek istiyorum. Bu çerçevede üzerinde ilk önce duraca¤›m konu, Türkiye-Avrupa Birli¤i iliﬂkileri
olacakt›r. Takdir edilece¤i üzere, ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne giriﬂi, herhangi bir Avrupa ülkesinin üyeli¤inden daha derin bir
anlam ve öneme sahiptir. Bu tespit, iliﬂkinin her iki taraf› bak›m›ndan da geçerlidir.
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Baﬂlang›ç olarak bu noktan›n alt›n› çizmek istememin iki
ana sebebi vard›r: Öncelikle, Türkiye’nin üyeli¤inin, gerek
kendi gerekse Avrupa Birli¤i bak›m›ndan ciddi bir dönüm noktas› oldu¤unu kabul etmek laz›md›r. Köklü bir medeniyetin ve
tarihin mirasç›s› olan milletimizin gelece¤ini yak›ndan ilgilendirmektedir. Ayn› zamanda da tarihî bir buluﬂmaya iﬂaret etmektedir. Dolay›s›yla, meseleye basit bir ç›kar iliﬂkisi ba¤lam›nda yaklaﬂmak yanl›ﬂ olacakt›r.
Üyeli¤imizin, Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler taraf›ndan tart›ﬂ›lmas›n› ve hatta eleﬂtirilmesini meﬂru görüp milletimizi böyle
bir haktan mahrum b›rakmaya çal›ﬂmak ise ikinci çeliﬂkiyi ve
yanl›ﬂ› oluﬂturmaktad›r.
Birlik bünyesinde, dün oldu¤u gibi bugün de Avrupa Birli¤i’nin geniﬂleme mimarisiyle ilgili olarak ﬂiddetli tart›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Tart›ﬂmalar›n büyük bir bölümünü de yeniden yap›lanma politikalar› ile Türkiye’nin üyeli¤i sorunu oluﬂturmaktad›r. Bu ve benzeri sebeplerle, iliﬂkilerimizin dinamiklerini ve gelece¤ini basit bir taraftarl›k ikilemine indirgemekten ﬂiddetle kaç›nmak laz›md›r.
Bilindi¤i gibi ülkemizin Avrupa Birli¤i’yle olan ba¤›, neredeyse yar›m yüzy›l› bulan bir maziye sahiptir. Bu tarihî sürecin
vuzuha kavuﬂmas›, sadece iç de¤il, d›ﬂ dinamiklerin de etkisiyle bir türlü mümkün olamam›ﬂt›r. So¤uk savaﬂ döneminin ard›ndan bir süre bocalama aﬂamas›na giren iliﬂkiler, son bir y›ld›r
ciddi bir boyut kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik meselesi, ülkemizde giderek
bir “devlet politikas›” hâline gelmiﬂ, milli hedef ve stratejiler
aras›ndaki yerini alm›ﬂt›r. Milliyetçi Hareket Partisi ise Avrupa Birli¤i’ne mesafeli yaklaﬂ›m›n› 1990’l› y›llar›n baﬂ›na kadar korumuﬂtur. Bu tarihlerden itibaren daha serinkanl› ve çok yönlü bir
yaklaﬂ›m geliﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Özellikle, komünizmin çöküﬂünün sembolize etti¤i so¤uk
savaﬂ sonras› dönemde, bölgesel iﬂbirli¤i a¤lar›n›n önem kazanmas›, Avrupa Birli¤i seçene¤inin daha çok dikkate al›nmas›na yol açm›ﬂt›r. ‹kinci olarak, ekonomik ve teknolojik geliﬂmeye dinamizm kazand›rmak için yeni iﬂ birli¤i alanlar› yaratmak
gerekli olmuﬂtur.
Partimizin, Avrupa Birli¤i’ne yaklaﬂ›m›nda, son olarak Avrasya co¤rafyas›n›n bir bar›ﬂ, istikrar ve refah adas› olmas›na
dair görüﬂü rol oynam›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik
meselesini önemsemekte ve ciddiye almaktad›r. Birlik yönetimi, Türkiye’nin üyeli¤ine gerçekçi ve samimi bir ﬂekilde yaklaﬂt›¤› ölçüde, kat›l›m›n makul bir zaman aral›¤›nda realize
olaca¤›na inanmaktad›r.
Birkaç gün sonra aç›klanacak olan Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi, Avrupa Birli¤i yönetiminin, hem Türkiye’ye hem de dünyaya bak›ﬂ aç›s›n›n da bir aynas› olacakt›r. Bu süreçte, ülkemizin
ve milletimizin temel hassasiyetlerinin dikkate al›nmas›n› beklemek, en tabii hakk›m›zd›r. Yine, Avrupa Birli¤i yönetiminin
Türkiye ile iliﬂkilerinde Yunanistan’›n arkas›na s›¤›nmaktan,
K›br›s ve Ege sorunlar›na tek tarafl› yaklaﬂmaktan vazgeçmesi gerekmektedir.
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Bizim aç›m›zdan as›l önemli olan, yeni yüzy›l›n y›k›c› bir
ekonomik ve teknolojik savaﬂa de¤il, beﬂerî sorumluluklar›n göz
ard› edilmedi¤i “sürdürülebilir bir yar›ﬂ”a sahne olmas›d›r. XXI.
yüzy›l›n bir milletler, kültürler ve dinler çat›ﬂmas›n›n yerine, milletleraras› dayan›ﬂma ve bar›ﬂa ev sahipli¤i yapmas› çok önem
arz etmektedir. ‹ﬂte Avrupa Birli¤i’nin temel ve evrensel misyonu, böyle bir çerçevede ﬂekillenmek zorundad›r. Küresel ölçekte sürdürülebilir bir yar›ﬂ›n varl›¤› buna ba¤l›d›r.
ﬁimdi bu görüﬂ ve öneriler karﬂ›s›nda Milliyetçi Hareket
Partisine geliﬂigüzel eleﬂtiriler yöneltenlere, sürekli dillerine dolayanlara sormak laz›md›r: As›l sizler, neyi temsil ediyor, ne
söylemek istiyorsunuz? Tabii ki neyi temsil ettiklerinin, ne söylemeye çal›ﬂt›klar›n›n kendileri de pek fark›nda de¤illerdir.
Partimizin ifade etti¤i böyle bir küresel bak›ﬂ aç›s›ndan,
Avrupa Birli¤i’yle adil ve onurlu bir iﬂ birli¤ini savunmas›ndan
rahats›z olanlar› anlamak zordur. As›l rahats›z olunmas›, esas
endiﬂe edilmesi gereken tav›rlar, teslimiyetçi ya da neme laz›mc› tav›rlard›r. Meseleye, ç›karc› ya da perakendeci duygu
ve özlemlerle yaklaﬂman›n, ne insani ne de millî hiçbir de¤eri
yoktur. Bu tür yaklaﬂ›mlar, sadece yeni ça¤› anlay›p kavrayamamakla de¤il, Türkiye’yi ve Türk milletini hafife almakla eﬂ
de¤erdir.
Unutulmamal› ki her türlü iliﬂkilerimizde sorumlu ve duyarl› bir uslup ve yaklaﬂ›m› benimsemek, yaln›zca Milliyetçi Hareket Partisine ait bir görev de¤ildir. Bu herkesin sorunu ve sorumlulu¤udur.
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Muhterem Arkadaﬂlar›m,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
ﬁimdi ise üzerinde önemle durmay› düﬂündü¤üm bir di¤er hususa geçmek istiyorum. Bu, ülkemizde uzun y›llard›r devam edegelen ve zaman zaman da siyasi gündemin merkezine oturan din ve laiklik eksenli tart›ﬂmalar olacakt›r. Temel teorik tart›ﬂmalar›n yan›nda, bu meselenin türevleri mahiyetinde
olan birçok konu bulunmakta; siyasi ve sosyal hayat›m›z üzerinde derin izler b›rakmaktad›r.
Bilindi¤i gibi din-toplum ve din-devlet iliﬂkileri, hem Do¤u hem de Bat› toplumlar›nda yüzy›llard›r süren sanc›l› ve tart›ﬂmal› bir geçmiﬂe sahiptir. ‹nsano¤lunun manevi ihtiyac›n› karﬂ›layan, madde ile mana aras›ndaki iliﬂkilerin dengelenmesine
temel referans teﬂkil eden dinlerin önemi ve etkinli¤i, her zaman çok büyük olmuﬂtur. Bu büyük güçten herhangi bir ﬂekilde yararlanmak için onu çarp›tmaya ya da kullanmaya çal›ﬂanlar sürekli ç›km›ﬂt›r.
Laiklik prensibi, iﬂte bu uzun ve zorlu tarihî tecrübelerin
›ﬂ›¤›nda insan-din-devlet iliﬂkilerini dengelemek ve düzenlemek üzere geliﬂen bir yönetim ﬂekli olmuﬂtur. Birçok ülke, bu
prensibe, kendi toplumsal özelliklerini ve tarihî tecrübelerini de
dikkate alarak devlet yönetim sistemini ﬂekillendirmek amac›yla baﬂvurmuﬂtur.
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Türkiye’de de bu yönde çabalar, bir zorunluluk olarak
19. yüzy›lda ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Daha sonra Millî Mücadele’nin ard›ndan kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
temel vas›flar›ndan biri olarak kabul görmüﬂtür.
Ülkemizde, baﬂta Diyanet olmak üzere devletin dine
yaklaﬂ›m›n›n esas›n› oluﬂturan politikalar›n›, dinin denetlenmesi
ve yönlendirilmesi olarak ele almamak gerekir. Devletin temel
görevini, vatandaﬂlar›m›z›n dinî vecibelerini yerine getirmesini
kolaylaﬂt›rmak, elveriﬂli bir zemin yaratmak ﬂeklinde düﬂünmek laz›md›r. Ayn› zamanda, derin tarihî izler taﬂ›yan baz› tart›ﬂmalar›n ve sorunlar›n, sosyal hayat› içinden ç›k›lmaz hâle getirmesinin önüne geçilmesi zorunlulu¤u vard›r. Dinî alg›lama ve
uygulamalar aras›nda varolan farkl›l›klar›n, insanlar›m›z›n iliﬂkilerine yans›mamas›, hiçbir sosyal gerilime ve kavgaya meydan
vermemesi hayati öneme sahiptir. Bunun için de devlete ve
topluma büyük görev ve sorumluluklar düﬂmektedir.
Bizler, Türk milliyetçileri olarak milletimizin ezici bir ço¤unlu¤unun, hem kendi inançlar›na samimiyetle ba¤l›, hem
de di¤er inançlara yeterince sayg›l› oldu¤unu düﬂünüyor ve
biliyoruz. ‹nsanlar›m›z aras›nda bu manada hiçbir ciddi sorun
olmad›¤›na inan›yoruz.
Bunun için zaman zaman alevlenen birçok tart›ﬂma ve
sorun milletimiz nezdinde çok fazla bir anlam ve de¤er ifade
etmemektedir. Sözün k›sas›, çat›ﬂma ve tart›ﬂmalar›n kayna¤›
ne dinimizdir ne de milletimizdir.
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Sorunun temelinde, “din istismarc›lar›”n›n Yüce ‹slam dini ad›na; “laiklik istismarc›lar›”n›n da cumhuriyet ve Atatürk
ad›na konuﬂma inad›ndan bir türlü vazgeçmemeleri yatmaktad›r. Kendi dar alg›lama ve tan›mlama biçimlerini konunun
özü hâline getirmekte; en kutsal ve hassas de¤erleri geliﬂigüzel bir ﬂekilde yorumlamaktan ve kaﬂ›maktan medet ummaktad›rlar.
Sadece yanl›ﬂ de¤il, ayn› zamanda tehlikeli olan yaklaﬂ›mlar bunlard›r. Bu tür anlay›ﬂlar›n, b›rak›n›z meselelerin çözümünü ya da anlaﬂ›l›r k›l›nmas›n›, içinden daha çok ç›k›lmaz
hâle gelmesine sebep olmas› kaç›n›lmad›r.
Buraya kadar söylediklerim daha çok din-devlet-toplum
iliﬂkilerinde karﬂ›m›za bir engel olarak ç›kan iki kategorik ve d›ﬂlay›c› yaklaﬂ›m biçimini tasvire yöneliktir. Son on beﬂ-yirmi y›l
içinde az çok önemini korumuﬂ olan baﬂ örtüsü tart›ﬂmalar›, bu
iki yaklaﬂ›m›n gölgesinde kalm›ﬂ bir baﬂka sorunumuzu oluﬂturmaktad›r. Bu konunun, gerek 18 Nisan Seçimleri öncesinde gerekse sonras›nda Türkiye’nin gündeminde bir hayli yer etti¤ini
hepimiz biliyoruz. 1990’l› y›llar boyunca siyasi mücadelenin ana
temas›, halk›n gerçek gündeminden ve d›ﬂ politikadan giderek tarih, din ve etnisite merkezli bir tart›ﬂma alan›na do¤ru
kaym›ﬂt›r. Bu süreçte, dinî de¤er ve sembollerimizin çeﬂitli vesile ve gerekçelerle tart›ﬂma ve çat›ﬂmalara konu edildi¤i, bazen de ac›mas›zca siyasi ç›karlar›n arac› haline getirildi¤i bilinmektedir. Ayn› zamanda, siyaset s›n›f›n›n kolayc›l›¤a kaç›ﬂ›n› ifade eden bu durum, siyasi ve sosyal hayat›m›z›, yeni s›k›nt› ve
kutuplaﬂmalarla etkisi alt›na alm›ﬂt›r.
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‹nan›yorum ki meseleye, böyle bir bak›ﬂ aç›s›ndan yaklaﬂ›ld›¤›nda tabloyu daha iyi tan›mlamak mümkün olacakt›r.
“Laiklik” ya da “din” ad›na hareket etme iddias›yla ortaya ç›kan baz› çevreler, milletimizin büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan tasvip görmeyen uslup ve usulleri kullan›r olmuﬂlard›r. Özellikle üniversite ö¤rencilerinin k›l›k k›yafeti, giderek tart›ﬂman›n
merkezine oturmuﬂ, karmaﬂ›k ve kritik boyut kazanm›ﬂt›r. Bu süreçte, YÖK’ün e¤itimin kalitesinden daha çok k›l›k k›yafete zaman ve enerji harcamas›, sorunun kronik bir mahiyet kazanmas›na zemin haz›rlam›ﬂt›r.
Türkiye karﬂ›t› çevrelerin de meseleyi sürekli kaﬂ›mas› ve
istismar etmesi, makul ve kal›c› çözüm yollar›n›n önünü t›kam›ﬂt›r. Hiç ﬂüphe yok ki bu gerilim ve kutuplaﬂmalar›n yans›malar›
günümüze kadar uzanmaktad›r.
Bize göre, benzeri sorun ya da tart›ﬂmalar›n kimlerin iﬂine
yarad›¤› sorusuna do¤ru ve gerçekçi cevaplar aramak yararl›
olacakt›r. Baﬂka bir deyiﬂle, mevcut sorun ve geliﬂmelerden en
çok ﬂikayet edenlerin, sorunu en çok kaﬂ›yanlar oldu¤u gerçe¤inden baz› dersler ç›karmak laz›md›r.
Yine, din ve vicdan hürriyetinin demokratik cumhuriyet
içinde özel bir yeri ve önemi bulundu¤unu gözden uzak tutmamak gerekir. Bütün bunlar› dikkate ald›¤›m›z ölçüde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni y›kmak veya kar›ﬂt›rmak için her yolu mübah görenlere karﬂ› mücadelenin kolaylaﬂaca¤›na ﬂüphe yoktur.
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K›sacas›, partimiz, milletimizi inciten baﬂ örtüsü meselesinin, yeni gerilim ve çözümsüzlüklere yol açmadan en hakkaniyetli bir ﬂekilde ve mutlaka halledilmesini savunmaktad›r.
Biz, dün böyle düﬂünüyorduk, bugün de böyle düﬂünüyoruz.
Yar›n da böyle düﬂünmeye devam edece¤iz.
Milliyetçi Hareket Partisi, devletimizin ve milletimizin hiçbir ﬂekilde hak etmedi¤i s›k›nt› ve gerilimlerden ebediyen kurtulmas›n› arzulamaktad›r. Hassas meselelere hassasiyetle yaklaﬂman›n önemini vurgulamakta; mümkün olan en k›sa zaman
diliminde en do¤ru ve sa¤l›kl› çözüme ulaﬂman›n gereklili¤ine
inanmaktad›r. Hangi gerekçe ile olursa olsun millet ile devletin
aras›n› açmak isteyenlere f›rsat vermeden, toplumsal dayan›ﬂmay› ve huzuru pekiﬂtirmek, her siyasetçinin ve kurumun temel
görevlerinden biri olmal›d›r.
Gene biliyor ve inan›yoruz ki Türk Milleti, hem cumhuriyet ve demokrasiyi, hem de dinî inançlar›n› bir arada en güzel
ﬂekilde yaﬂatacak tecrübe birikimine ve iradeye sahiptir. Herkesin de bu imkân ve iradenin heba olmas›na, ç›kmaz sokaklarda tükenmesine sebep olmaktan özenle kaç›nmas› ﬂartt›r.
Partimizin çabalar› ve görüﬂleri bütün samimiyetiyle ortada iken basit siyasi polemiklerle ve k›ﬂk›rt›c› söylemlerle oy avc›l›¤› yapanlara bir çift sözümüz vard›r. Siyaset, her siyasetçinin
her akl›na geleni konuﬂtu¤u ve pazarlad›¤› bir panay›r de¤ildir.
Hele, halk›m›z›n temiz ve samimi duygular›n› önce ac›mas›zca
istismar edip daha sonra da onlara ›st›rap çektirme sanat› hiç
de¤ildir.
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Tutarl›l›k, samimiyet ve sorumluluk gibi erdemleri ciddiye almayanlar›, ahlaki ölçüleri günübirlik de¤iﬂenleri, ne tarih
ne de milletimiz affedecektir. Onlara verilecek en iyi ders zaman zaman bu gerçekleri hat›rlatmak, daha sonra da tarihe
ve milletimize havale etmektir.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Huzurlar›n›zda, üçüncü ve son önemli tart›ﬂma konusu
olarak demokrasi ve demokratikleﬂme meselesine iliﬂkin görüﬂlerimi ifade etmek istiyorum. Bu ba¤lamda esas amac›m, belirli bir çerçeve çizmek, konuya yaklaﬂ›m biçimimizi milletimizin
takdirlerine sunmaktad›r.
Daha önce de çeﬂitli vesilelerle ifade etti¤im gibi demokrasi, milletimizin içtenlikle benimsedi¤i temel siyasi tercihlerinden birini oluﬂturur. Demokrasi, Türk milleti aç›s›ndan art›k
dönüﬂü olmayan bir yol hâline gelmiﬂtir. Ayn› de¤erlendirmeyi cumhuriyet rejimi için de yapmak mümkündür.
Türkiye, zahmetli de olsa sorunlar›n› böyle bir siyaset zemininde çözmeyi ö¤renmektedir. Hem demokrasinin geliﬂimi
hem de halk›n demokrasiyi benimseme ve sahiplenme süreci,
giderek daha çok h›z kazanacakt›r. Bundan kimsenin hiçbir tereddüdü ve endiﬂesi olmamal›d›r.
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O zaman problem nedir? Ülkemizde demokratikleﬂme
tart›ﬂmalar› niçin tepki toplayabilmektedir? Türkiye, demokratikleﬂme sürecinde mesafe almakta neden zorlanmaktad›r?
Tabii bu sorular›n say›s›n› art›rmak mümkündür. Ancak bunlar›
artt›rmak yerine, cevaplar› üzerine kafa yormak, problem noktalar› ya da k›r›lgan alanlar hakk›nda gerçekçi tespitlerde bulunmak daha do¤ru olacakt›r. Burada, huzurunuzda bunlar
üzerinde uzun uzad›ya duracak de¤iliz. Ama baz› tespit ve
önerilerimizi sizlerle paylaﬂmay› bir görev addediyoruz.
Her ﬂeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi
ﬂartlar alt›nda nas›l kuruldu¤unu gözlerden uzak tutmamak laz›md›r. ‹kinci olarak dünyada demokrasilerin ortaya ç›k›ﬂ› ve
geliﬂiminde yaﬂananlar› hesaba katmak, gerekti¤inde mukayeseli analizler yapmak ﬂartt›r. Bu iki noktan›n en önemli faydas›n›n havanda su dövmekten kurtulmakla eﬂ de¤er oldu¤una ﬂüphe yoktur. Herhangi bir ülkenin yeni bir at›l›ma karar verirken, milletin özelliklerini ve tarihini s›f›rlay›p her ﬂeye yeniden
baﬂlamas›n›n mümkün olmad›¤›n› bilmek laz›md›r.
K›sacas›, tarihi ve toplumu d›ﬂlayarak ya da yok farz
ederek sosyo politik bir dönüﬂümü baﬂarmak imkâns›zd›r. Türkiye’de rejim ve demokrasi meselesi ele al›n›rken böyle bir duyarl›l›¤›n yeterince sergilenmedi¤i göze çarpmaktad›r.
‹kinci önemli husus ise siyaset kültürünün belirleyicilikleri
ile siyasi ahlak›n ihmal edilmesidir. Siyaset kültürünün demokrasilerin iﬂleyiﬂinde ve geliﬂimindeki yeri ve önemi zannedildi¤inden daha fazlad›r. ‹ktidar-muhalefet iliﬂkilerinin karakteristik90
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leri, sorumluluk ahlak›n›n yayg›nl›¤›, sevgi ve sayg›n›n siyasetin iliklerine kadar iﬂlemesi konusu demokratik kültürün ve yap›n›n mütemmim cüzleridir.
Daha çarp›c› bir deyiﬂle, bu tür de¤er ve ilkeler, sa¤l›kl›
bir demokratik siyasetin yaz›l› olmayan anayasas› gibidir. Yeri
ve rolü de teneffüs edilen havan›n canl› hayat›nda sahip oldu¤u önemle eﬂ de¤erdir.
Siyaset dünyas›n›n manevi atmosferini tamamlayan di¤er unsurunu ise tart›ﬂma gelene¤i oluﬂturur. Ülkemizde, maalesef yaln›zca siyasi de¤il, düﬂünce hayat›m›z da nitelikli bir
eleﬂtiri ve tart›ﬂma kültürü bak›m›ndan oldukça fakirdir.
Demokrasi, özellikle bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Parlamento, hükûmet, yarg› ve seçimler bu manada temel kurumlar› oluﬂturur. Herkesin asgari düzeyde de olsa üzerinde anlaﬂmas› ve daha sonra da riayet etmesi gereken kurallar ise bu
kurumlar›n nas›l oluﬂaca¤›n› ve aralar›ndaki iliﬂkileri belirler. Siyasi ve sosyal aktörler de bu kurallar çerçevesinde kurumlar› iyi iﬂleterek halk›n refah ve mutlulu¤unu yükseltme görev ve sorumlulu¤unu üstlenirler. Bu süreçlerin alaca¤› biçim, her ﬂeyden önce partilerin ve siyasetçilerin söylem ve eylemlerinin niteli¤ine
ba¤l›d›r.
Demokrasinin, karﬂ› karﬂ›ya kal›nan siyasi ve toplumsal
sorunlara sa¤l›kl› ve kal›c› çözümler üretme yetene¤i ise siyasetin kalitesini ortaya koyar. Bunun için demokrasilerin özünde,
olaylar› ve sorunlar› do¤ru dürüst ele alabilmek, sorgulayabilmek ve çözebilmek becerisi yatmaktad›r.
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Ne var ki ülkemizde inceleme, sorgulama ve çözüm bulman›n usulleri ve ahlaki ilkeleri konusunda ciddi s›k›nt›lar bulunmaktad›r. Çarp›k bir tart›ﬂma ve eleﬂtiri kültürünün etkisi kendini
bu noktalarda olanca a¤›rl›¤›yla hissettirmektedir. Özellikle, uzlaﬂma ile rekabet aras›ndaki nazik ayr›m›, dolay›s›yla dengeyi
gözetmeyen üstünkörü bir siyaset anlay›ﬂ›, uzun y›llard›r Türk siyaset dünyas›nda bir hayalet gibi dolaﬂmaktad›r.
Son zamanlarda, farkl› siyaset projelerini militan bir üslupla s›k s›k telaffuz edenlerin önemli bir k›sm›n›n bu tür duyarl›l›klardan yoksun oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bunlar, ço¤u zaman, kendi ideolojik hedeflerine ulaﬂmak ya da giderek patolojik bir hâl alan devlet ve millet düﬂmanl›¤› gibi saiklerle hareket etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Sözde Ermeni soy k›r›m› iddialar› karﬂ›s›nda tak›n›lan baz› tav›rlar, bu durumun en yeni örneklerinden
biri olmuﬂtur. ‹ster bilinçli isterse bilinçsiz olsun, bu ve benzeri
demokrasi maskeli giriﬂimler, daha baﬂtan ölü do¤makta, demokratikleﬂmeye hiçbir katk› sa¤lamamaktad›r.
Türkiye’de yap›lan demokrasi tart›ﬂmalar›n›n bir anlam
ifade etmesi, özellikle de demokratikleﬂme çabalar›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas› için meselenin bu boyutu üzerinde de serinkanl› bir
ﬂekilde durulmas› ﬂartt›r. Bunun önemsenmesi ayn› zamanda
demokrasinin ve Türkiye’nin önemsenmesi demektir. Demokrasiye dair tart›ﬂma, eleﬂtiri ve önerilerin, böyle bir duyarl›l›ktan
beslenmesi kaç›n›lmazd›r.
Bu de¤erlendirmelerin ›ﬂ›¤›nda diyoruz ki cumhuriyet,
demokrasi ve Türkiye sevdas›, birbiriyle çeliﬂen ya da birbirinin
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alternatifi olan tercihler ve k›ymetler de¤ildir. Bilakis anlaml› ve
de¤erli olan, hepsinin bir arada mükemmel bir uyuma sahip
olarak yaﬂamas›n› mümkün ve sürekli k›lmakt›r.
‹ﬂte Milliyetçi Hareket Partisinin üzerinde titredi¤i ve kendine rehber kabul etti¤i temel siyasi anlay›ﬂ budur. Çünkü, Türk
milletinin yeni yüzy›ldaki varl›¤›, bu üç paha biçilmez k›ymeti
birlikte zenginleﬂtirip korumaya ba¤l›d›r.
Görüldü¤ü gibi demokrasi de cumhuriyet de Türkiye
içindir, milletimizin bugünü ve yar›nlar› içindir. Demokratikleﬂme
çabalar›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas›, bu bak›mdan da çok önemlidir.
Baﬂka bir deyiﬂle, demokratikleﬂme, herhangi bir kiﬂi, grup ya
da s›n›f için de¤il, bütün vatandaﬂlar›m›z›n daha huzurlu ve
onurlu hayata kavuﬂmas› bak›m›ndan elzemdir. Ayn› ﬂekilde,
insan haklar›, suçlular ile ma¤durlar aras›nda suçlular› kollamak
ya da devleti etkisizleﬂtirmek için de¤ildir. Daha ileri bir hukuk
devleti, daha demokratik bir anayasa ve daha kaliteli hizmet
üreten bir devlet içindir.
Yine, demokratikleﬂme sürecini az›nl›k haklar›n›n tan›nmas› seviyesine indirgemek, etnik ve dinî farkl›l›klar›n kamusal
alanda belirleyici bir rol oynamas›yla özdeﬂleﬂtirmek, bir ülkeye ve demokrasiye yap›lacak en büyük kötülüklerden biridir.
Böyle bir politika sadece sosyal dokuyu, bir arada yaﬂama zeminini tahrip etmekle kalmaz, ayn› zamanda demokratik düzeni de felç eder.
Hiç kimse, demokrasi ad›na demokrasiye mezar kazma
imtiyaz›na sahip de¤ildir.
93

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Dünyan›n her taraf›nda, her toplumda sosyal ve kültürel
farkl›l›klar vard›r ve bunun olmas› da do¤ald›r. Problem, bu toplumsal özelliklerin tan›mlanmas›nda, çeﬂitli düzeylerdeki bu
farkl›l›klara yüklenen rol ve anlamda dü¤ümlenmektedir. S›k›nt›, demokrasinin ve insan haklar› politikalar›n›n bu noktaya indirgenmesinde ortaya ç›kmaktad›r.
Demokrasilerin, etnik ve dinî ayr›ﬂma ve çat›ﬂmalar›n
belirleyici oldu¤u bir siyaset etme tarz› olman›n çok ötesinde
bir de¤eri ve iﬂlevi vard›r. Siyaset kurumunu, sosyal ve ekonomik beklenti, talep ve önerilerin yan› s›ra, etnik ve dinî farkl›laﬂmalara göre dizayn etmenin demokrasiyi güçlendirmeyece¤i aç›kt›r. Dolay›s›yla demokrasi, bir ülkede farkl›l›klar› kaﬂ›y›p derinleﬂtirmenin, y›k›c› ve bölücü faaliyetleri meﬂrulaﬂt›rman›n arac› olamaz.
Milliyetçi Hareket Partisinin, eninde sonunda demokratik
düzenin alt›n› oyacak, ayr›mc›l›¤a ve parçalanmaya yol açacak giriﬂimleri kabul etmesi mümkün de¤ildir.
Türk milletinin hangi kökenden, hangi meslekten, hangi
mezhepten olursa olsun bütün mensuplar›n›n bir arada kardeﬂçe yaﬂamas›n› temin ve teﬂvik etmek, demokratik rejimin
hem varl›k sebebi hem de asli görevidir. Bu sürecin önünde
engel ve s›k›nt› oluﬂturan kurumsal ve yasal düzenlemeleri iyileﬂtirmek de parlamentolar›n ve hükûmetlerin temel varl›k sebebidir.
Birliktelik ve dayan›ﬂma kültürünün önemini kabul etmeyenlerin, farkl›l›k ve çat›ﬂma noktalar›n›n kurumlaﬂmas›na
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sürekli vurgu yapmas›, demokrasiye de¤il baﬂka ﬂeye hizmet
edecektir. Çünkü, özünü milletimizin müﬂterek de¤erleri ve özlemlerinin belirledi¤i “kamu ruhu ve alan›”n› ufalaman›n, ne
demokrasiye ne de ülkemize bir faydas› dokunmayacakt›r. Bu,
dünyan›n her demokratik rejiminde geçerli olan bir gerçe¤i
ifade etmektedir.
Unutmayal›m ki demokratikleﬂme projeleri, böyle bir duyarl›l›kla ele al›nd›¤› ve asgari müﬂterekler zemini üzerine bina
edildi¤i sürece anlaml› ve kal›c› olacakt›r. Bu sa¤lam temeller
üzerine daha güçlü ve ileri demokratik ve hukuki yap›lar inﬂa
etmek de bizlere düﬂmektedir.
Bugün, ülkemizin, anayasas› baﬂta olmak üzere de¤iﬂmesi ve iyileﬂtirilmesi gereken geniﬂ bir hukuki mevzuat› ve kurumlar› bulunmaktad›r. Özellikle anayasam›z›, yeni ça¤›n genel
kabul görmüﬂ normlar›n› dikkate alan ve milletimize yak›ﬂan bir
“toplumsal uzlaﬂma ve demokrasi belgesi” hâline dönüﬂtürmemiz ﬂartt›r.
Yine, en baﬂta siyaset kurumu ve kamu kuruluﬂlar› olmak
üzere, topluma ve ülkeye karﬂ› sorumluluk taﬂ›yan her yap›da
ve süreçte, saydaml›k ve dürüstlük esas olmak zorundad›r. Siyasetten ekonomiye, ekonomiden medya dünyam›za kadar,
her alanda sorumluluk ahlak›n›n yerleﬂmesi gerekir. Ayn› ﬂekilde, halk›n kat›l›m›n› ve denetimini her zeminde güçlendirmek
ve kurumlaﬂt›rmak, hem insani, hem de demokratik bir gereklilik haline gelmiﬂtir.
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Vatandaﬂ›na eziyet eden, çile çektiren kamu hizmeti sistemini ve mant›¤›n› mutlaka de¤iﬂtirmek laz›md›r. Kamu binalar› ile personelinin hacmi sürekli geniﬂlemesine ra¤men, hizmetlerin kalitesinde ise ayn› ölçüde iyileﬂme görülmemektedir. Ancak yeniden yap›lanma sürecinden önce, çarp›k zihniyetlerin
de¤iﬂmesi ﬂartt›r.
Ülkemizde son y›llarda, sorumlu ve yetkili mevkilerde bulunanlar›n sürekli ﬂikâyet ve eleﬂtiri üretmeleri kötü bir al›ﬂkanl›k
hâline gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Asl›nda, sorunlu ve yetkili mevkilerde bulunanlar, en son ﬂikâyet etme hakk› olanlard›r. Herkes,
uyar› ile ﬂikâyeti birbirine kar›ﬂt›rmadan görevini en iyi ﬂekilde
yapmakla mükelleftir. Çünkü en az mükemmel kurum ve kurallar›n varl›¤› kadar, onlara hayat verenlerin görev ve sorumluluk
bilinci de önemlidir. Herkesin her ﬂeyden ﬂikâyet etti¤i bir ortamda hiçbir ﬂey yap›lm›yor, hiçbir ﬂey iyiye gitmiyor demektir.
Buna da kimsenin hakk› yoktur.
Kurumlar ve kurallar de¤iﬂinceye kadar, mevcut ﬂartlar
ve imkânlar dâhilinde en iyisini yapmaya çal›ﬂmak bir zorunluluktur. Çünkü bu tav›r, milletin bizlere verdi¤i görev ve sorumlulu¤un bir gere¤idir.
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De¤erli Misafirler,
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Sevgili Bozkurtlar,
Görüldü¤ü gibi biz, birçok büyük ve önemli sorun ile ayn› anda mücadele etmesi gereken bir ülkeyiz. Biz, dünyan›n en
gözde ve zorlu co¤rafyas›nda yaﬂayan ve bundan böyle de
yaﬂamak zorunda olan bir milletiz. Dolay›s›yla, ne tarihimizi ne
de co¤rafyam›z› de¤iﬂtirme imkân›na sahip de¤iliz. Ama hep
birlikte daha güzel bir gelecek inﬂa edebiliriz. Bizler, Türk milliyetçileri olarak bunun için var›z, bunun için de varolmaya devam edece¤iz.
Türkiye, yeni ça¤›n baﬂ›nda, yeni bir heyecan ve at›l›m
ruhuyla hareket etmek mecburiyetiyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Türkiye,
Avrasya’n›n bir bar›ﬂ ve istikrar bölgesine dönüﬂmesi, küreselleﬂmenin insani bir boyut kazanmas› için büyük bir dinamizme kavuﬂmak ve böyle bir iddian›n sahibi olmak durumundad›r.
Bunun temel ﬂart›, kalk›nma ve demokratikleﬂme sürecini tamamlamak, büyük devlet gelene¤ini ve tecrübe birikimlerini yeni yüzy›l›n ﬂartlar›nda yeniden yorumlamakt›r.
Türkiye’nin muhteﬂem konumu ve manevi birikimleri,
yüzünü ne Do¤u’ya ne de Bat›’ya dönmesini mümkün k›lar.
Türkiye, hem Bat›’ya hem de Do¤u’ya dönük olmak zorundad›r.
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Bizler biliyor ve inan›yoruz ki, tarih bilincine sahip, kendi
kültür ve medeniyetiyle bar›ﬂ›k bir siyaset etme tarz›, sadece
demokrasiyi ve cumhuriyeti güçlendirmekle kalmayacakt›r.
Ayn› zamanda, bu co¤rafyay› yeniden istikrara ve refaha taﬂ›yacak dinamikleri de harekete geçirecektir. Türk milleti ve devleti bunu baﬂaracak potansiyellere sahiptir. Bunlar› kavrad›¤›
ve hayata geçirdi¤i ölçüde de güzel gelecek, yak›n bir gelecek olacakt›r.
Bu noktada Milliyetçi Hareketin de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ini,
milliyetçili¤in misyonunu tamamlay›p tamamlamad›¤›n› çok
merak edenlere hat›rlatmak isterim ki, tarihî kökleri ve iddialar› güçlü olan hareketler, varl›¤›n› ve ayr›cal›¤›n› sürekli muhafaza ederler. Yani de¤iﬂip baﬂkalaﬂmazlar, ama geliﬂirler. Ortaya ç›kan yeni ihtiyaç ve geliﬂmelere yeni cevaplar ve çözüm
aray›ﬂlar› içinde olurlar. Bu durum, onlar›n hem hayatiyetinin bir
göstergesi, hem de ileri görüﬂlülü¤ünün bir eseridir.
Milliyetçi Hareket, Türk milletinin temel de¤er ve birikimlerini yeni at›l›mlar›n dinamosu yaparak onu ilelebet var k›lacak
bir büyük siyasi ve fikrî hareketin ad›d›r.
Bu ad ve iddia, dünya var oldukça yaﬂamaya devam
edecektir.
Türk milliyetçileri, böyle iddia ve hedeflerin sahipleri olarak her zaman kararl›l›¤›n› ve öncülü¤ünü sürdürecektir. Hiçbir
karalama kampanyas›, hiçbir ön yarg›l› bak›ﬂ, bu ç›plak gerçe¤i örtmeye yetmeyecektir.
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Neredeyse bütün mesailerini partimizi karalamak için
harcayanlar›n, bizi anlamas› da baﬂar›l› olmas› da mümkün de¤ildir. Parlamento içinde ya da d›ﬂ›nda yer alanlar ne yaparsa
yaps›nlar, Milliyetçi Hareket hak bildi¤i yoldan ayr›lmayacakt›r. Onlar Milliyetçi Hareket Partisiyle, Milliyetçi Hareket de Türkiye ve dünya sorunlar› ile u¤raﬂmaya devam edecektir.
Bizler, siyaseti, “siyaset olsun diye” de¤il, milletimize ve ülkemize hizmet için yap›yoruz. Çünkü bizler, baﬂkalar› gibi, ilkeleri, nezaketi, hoﬂgörüyü unutma lüksüne sahip de¤iliz. Hiçbir
Türk milliyetçisi, hiçbir dava ve gönül adam›, günübirlik yaﬂayamaz, savurgan ve sorumsuz davranamaz.
ﬁeyh Edebali Hazretleri’nin Osman Gazi’ye dedi¤i gibi,
gerçek inanç ve dava adamlar› “sabah do¤up akﬂam ölenlerden olamaz.”
Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi, nereden kaynaklan›rsa kaynaklans›n küçük siyasi hesaplar›n kendi ayaklar›na
pranga vurmas›na izin vermeyecektir. Hiçbir Türk milliyetçisi,
hiçbir Türkiye sevdal›s› buna göz yummayacakt›r. Bilakis, her
gün biraz daha kenetlenip büyüyerek lider ülke yolundaki yürüyüﬂümüz devam edecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi, baz›lar›n›n akl›n›n almayaca¤›
kadar engin bir millet sevgisiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket
etmeyi ilke edinmiﬂ bir partidir. Bu anlay›ﬂ›n gerektirdi¤i her türlü karar› yeri ve zaman› geldi¤inde almas›n› bilmiﬂtir. Bundan
sonra da böyle olacak, gerekeni yapmaktan hiçbir zaman kaç›nmayacakt›r.
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Huzurlar›n›zda ﬂimdi milletime seslenmek istiyorum.
Büyük Türk Milleti;
Bu aziz vatan hepimizindir, temel var oluﬂ sebebimizdir.
Bunun için her ﬂeyimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir
anlay›ﬂ›n samimi temsilcisi ve savunucusudur.

Çünkü, Milliyetçi Hareket, bütün Türkiye’nin, bütün Türk
milletinin partisidir. Çünkü, Milliyetçi Hareket, sadece bugünün de¤il, gelece¤in de partisidir.

Bu duygu ve düﬂüncelerle, bütün misafirlerimizi ve dava
arkadaﬂlar›m› can›gönülden selaml›yorum.
Yüre¤i bizlerle beraber atan, ama buraya gelememiﬂ
olan bütün vatandaﬂlar›ma, bütün gönül ve dava adamlar›na
da sevgiler, sayg›lar sunuyorum.
Cenab›allah, Türk milletinin yard›mc›s› ve koruyucusu
olsun. Hepiniz sa¤ olun, var olun.
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K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Aziz Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar,
Milliyetçi Hareket Partisi bugün burada Cenab›allah’›n
yard›mlar›yla, Türkiye sevdal›s› yi¤it arkadaﬂlar›m›n coﬂkulu katk›
ve kat›l›mlar›yla anlaml› bir buluﬂmay› ifade eden büyük kongresini tamamlam›ﬂ bulunmaktad›r. Bu vesileyle kongremize iﬂtirak
eden baﬂta yabanc› misafirler olmak üzere, bütün davetlilere,
bas›n mensuplar›na, de¤erli delegelere, ülkemizin her köﬂesinden buraya ak›n eden vefakâr ve çilekeﬂ ülküdaﬂlar›ma, dava
arkadaﬂlar›ma gösterdikleri ilgiden ve katk›lar›ndan dolay› teﬂekkürlerimi iletiyorum. Hepinize bir kez daha sayg› ve selamlar›m›
sunuyorum.
Takdir edilece¤i üzere, kongremiz, birçok aç›dan ülkemiz
ve milletimiz için mühim kararlar›n al›nd›¤›, Türk milliyetçilerinin
büyük bir gelece¤e haz›rland›¤›, tarihî bir kurultay olmuﬂtur.
Bugünkü buluﬂmam›z, sadece takvim aç›s›ndan XXI. yüzy›l›n baﬂlang›c›na tesadüf etti¤i için de¤il, ayn› zamanda insanl›¤›n yaﬂad›¤› bir ça¤ de¤iﬂimiyle örtüﬂmesi itibar›yla da önem
kazanm›ﬂt›r.
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Kongremiz, bize ad›m att›¤›m›z yeni yüzy›l›, dünyada meydana gelen de¤iﬂmeleri, her ﬂeyden önce Türkiye’nin bugününü ve gelece¤ini ele al›p de¤erlendirme imkân› vermiﬂtir. Burada yap›lan çal›ﬂmalar bir durum muhasebesi oldu¤u kadar, gelece¤e dair fikir ve projelerin ele al›nd›¤› bir zemin olmuﬂtur.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m
Bilindi¤i gibi, yeni bir yüzy›la geçiﬂ, sadece bir zaman diliminin de¤iﬂmesi demek de¤ildir. Ça¤ de¤iﬂimiyle ifade etti¤imiz,
bir dönemi karakterize eden olaylar ve geliﬂmelerin nitelik ve niceliklerinde meydana gelen köklü geliﬂmeleri kapsamaktad›r.
Sanayi ötesi ça¤ veya bilgi ça¤› ﬂeklinde tan›mlanan yeni bir geliﬂme dalgas›, tesirlerini ﬂimdiden bütün yeryüzünde ortaya koymaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye’de, düﬂünen insanlar özellikle siyaset yapma sorumlulu¤una sahip olan herkes içine girdi¤imiz yüzy›l›, yaﬂamaya baﬂlad›¤›m›z yeni ça¤› çok iyi analiz edip de¤erlendirmek
durumundad›r.
Bizler Türk milliyetçileri olarak bu sorumlulu¤u herkesten
fazla duyan, duymak mecburiyetinde olan insanlar oldu¤umuzun bilincindeyiz. Çünkü biliyoruz ki yeni geliﬂme ve dinamikleri kavrayamayanlar, gerekli at›l›m ve dönüﬂümleri baﬂaramayacak olanlard›r.
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Yak›n tarihte ça¤ de¤iﬂimini kavrayamam›ﬂ olman›n beraberinde getirdi¤i a¤›r maliyeti, biz Türkler kadar yaﬂayan baﬂka
bir millet olmam›ﬂt›r. Çünkü, Türkiye XVIII. yüzy›lda baﬂlayan yeni
geliﬂmeleri zaman›nda fark edip kavrayamam›ﬂ olman›n bedelini, iki yüz y›l süren bir ‘geri kalm›ﬂl›k’ süreciyle çok a¤›r bir ﬂekilde ödemiﬂtir. Bu yüzden, bugün yeni ça¤›n dinamiklerini kavray›p Türkiye’ye taﬂ›ma mecburiyeti vard›r. Bunun için köklü bir dönüﬂümü baﬂarmak ve geri kalm›ﬂl›¤›n bütün tortular›n› tasfiye etmek, önümüzde tarihî ve millî bir görev olarak durmaktad›r.
Bugün, burada yeni yüzy›lla bir sözleﬂme yap›yoruz. Türk
milletinin yeni yüzy›la iliﬂkin katk›lar›n›n olaca¤›n› ilan ediyoruz.
Bu sözleﬂme, her ﬂeyden önce ça¤›n ekonomik, teknolojik ve siyasi alanda yükselen dalgalar›yla Türkiye’nin birikim ve iddialar›n›n buluﬂtu¤u bir alan› ifade etmektedir. Ayn› zamanda Türk siyaset alan›n› toplumsal ihtiyaç ve taleplere göre biçimlendirmeyi,
toplumun siyaset, medya ve ekonomi ile iliﬂkilerini demokratikleﬂtirmeyi kapsayan bu sözleﬂme, ülkemizi küresel rekabete açacak ekonomik büyüme ve performans› ortaya koymay› hedeflemektedir.
Türkiye XXI. yüzy›lda ; düﬂünce, inanç, siyaset yapma, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri de zenginleﬂtiren bir sözleﬂme ile yol ald›¤›nda, Türk insan›n›n yarat›c›l›¤›n› engelleyen bütün ba¤lardan kurtularak geliﬂmesini h›zland›raca¤›na ﬂüphe
yoktur.
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Çok De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Yüzy›lla yapt›¤›m›z sözleﬂme, k›sacas›, Türk milliyetçilerinin büyük Türk milletini yaﬂad›¤›m›z ça¤›n lider ülkesi hâline dönüﬂtürme mücadelesini ifade etmektedir.
Türkiye ça¤›n teknolojileriyle üretemeyen, ça¤›n imkânlar›n› kullanamayan, ça¤›n ak›ﬂ›na yön veremeyen bir ülke olamaz.
Türkiye’yi geri kalm›ﬂl›¤›n göstergeleri olan yoksulluk ve yolsuzluk ekonomilerinden, temel hak ve özgürlüklerin yetersiz oldu¤u, terör ve ﬂiddet olaylar›n›n yaﬂand›¤› bir ülke manzaras›ndan
çok uzaklara götürmek zorunday›z.
Bizim milliyetçili¤imiz, Türk milletine, tarihî derinli¤imiz içerisinde yo¤rulmuﬂ olan millî de¤erleriyle, ça¤›n birikimi olan geliﬂmeleri birlikte yaﬂatmay›; milli ve evrensel olan› birlikte de¤erlendirmeyi esas alm›ﬂt›r. Böyle bir yaklaﬂ›m› benimsemiﬂ Türk milliyetçileri, yüzy›lla yapt›klar› bu sözleﬂmenin, her bir maddesini hayata geçirmek için büyük bir yürüyüﬂ baﬂlatm›ﬂlard›r.
Bu kongre bu kutlu yürüyüﬂün karar›n› veren kongredir. Yeni tarihî ve insani bir yürüyüﬂü baﬂlatan bir kongredir.
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Bugün hepimize düﬂen görev, bu kongrede ortaya konan
yaklaﬂ›mlar içerisinde, teﬂkilatlar›m›za döndü¤ümüz zaman büyük bir heyecanla çal›ﬂmaya baﬂlamakt›r.
Türkiye’nin önündeki yeni ça¤›n dinamiklerini kavrama
meselesini baﬂarmak, fedakâr ülkücü insanlar›n iﬂidir. Bunu gerçekleﬂtirmek ise bütün teﬂkilatlar›m›z›n ve milletvekillerimizin siyasetimizi milletimizle bütünleﬂtirecek çal›ﬂmalar›yla ve gelece¤e
güçlü bir ﬂekilde haz›rlanmalar›yla mümkün olacakt›r.
Biliyor ve inan›yorum ki Türk milliyetçileri Allah r›zas›ndan ve
Türkiye sevdas›ndan baﬂka bir ﬂey düﬂünmeden yaﬂayan dava
ve gönül insanlar›d›r. Büyük dava adamlar›n›n inand›klar› ﬂeyleri
baﬂarmalar›n› engelleyecek hiçbir ﬂey yoktur. Unutmayal›m ki
baﬂar› azmi ve inanc›, en az baﬂar›n›n yar›s›d›r.

Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Milliyetçi Hareket Partisinin bu büyük kongresi, bütün Türkiye’ye ve insanl›¤a aç›kça ﬂu mesaj› vermektedir:
Tarihin yaﬂayan en köklü milletlerinden birisi olan Türk milleti, kendi kimlik ve kiﬂili¤iyle, içine girdi¤imiz yüzy›lda baﬂ› dik ve
onurlu bir ﬂekilde ileri bir yaﬂama seviyesine ulaﬂmak için yeni bir
at›l›m›n haz›rl›¤›ndad›r. Bu haz›rl›k yeni bir medeniyetin kuruluﬂ haz›rl›¤›d›r. Türk milletini bu yeni medeniyetin inﬂas›nda tarihî gelene¤ine ve birikimlerine uygun, çok önemli bir rol beklemektedir.
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Türk milliyetçilerinin bugün yapmas› gereken, bunun bilincini hiç kaybetmeden tarihî misyonunu hayata geçirmek,
Türkiye’yi yeni bir diriliﬂe, yeni bir medeniyete haz›rlamakt›r.
Bu haz›rl›k baﬂlam›ﬂt›r. Türk milletine, hepimize, hepinize
kutlu ve u¤urlu olsun.
Cenab›allah yolumuzu aç›k, gönlümüzü zengin, zihnimizi
berrak, varl›¤›m›z› daim k›ls›n.
Hepiniz Allah’a emanet olun.
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Aziz Türk Milleti,
Say›n Divan Baﬂkan› ve Üyeleri,
Kardeﬂ ve Dost Ülkelerin Say›n Temsilcileri,
Çok De¤erli Misafirler,
Milliyetçi Harekete Omuz Vermiﬂ, Gönül Vermiﬂ Ülküdaﬂlar›m,
Sevdam›z›n Yi¤it ve Çilekeﬂ Bozkurtlar›,
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi en içten duygular›mla, sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.
Milliyetçi Hareket Partisinin 7. Büyük Kongresi’ne hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.
80. y›l›n› idrak etmekte oldu¤umuz Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaﬂlar›n›; vatan ve ülkü u¤runa topra¤a düﬂen bütün ﬂehitlerimizi ve Baﬂbu¤’umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’i rahmet ve minnetle
an›yoruz.
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Türk milleti ve devletinin bekas› için hizmet etmeyi ﬂiar
edinmiﬂ, ülkesini ve ülküsünü can›ndan aziz bilmiﬂ Ülkücü Hareket’in, bu büyük buluﬂmas›n› nasip eden Yüce Allah’a ﬂükürler
olsun.
Bugün, milletçe, tarihî bir dönüm noktas›nday›z.
Ateﬂle imtihan edilip, zaferle bitirdi¤imiz ‹stiklal Harbi’mizin, tüm kutsiyetinin ayaklar alt›na al›nd›¤› bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde, üzerimizdeki tahakkümden kurtulmak
ya da kurtulmamak aras›nda bir tercih yapmak durumunday›z.
Kimli¤inden, tarihinden ve kültüründen ald›¤› güç ve
inançla, tercihini “millî devlet”, “millî iktidar”dan yana yapanlar
gönüllerini bu salonda birleﬂtirdiler.
Buradan, tercihini, “millî devletin tasfiyesi” ve “Türkiye’nin küçültülmesi”nden yana yapm›ﬂ olan Hükûmete sesleniyorum.
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin kararlar›na, bu kongrelerin yap›ld›¤› mukaddes mekânlarda hakaret edip milletin zafer burçlar›na teslimiyet bayra¤› çekenler:
Hevesiniz boﬂuna, çaban›z beyhudedir...
Millî Mücadele’yi gerçekleﬂtiren ruh bugün bu salonda
dim dik karﬂ›n›zdad›r.
Erzurum Kongresi’ndeki ﬂuur ve heyecan ayn›yla buradad›r!...
Sivas Kongresi’ndeki milletin azim ve kararl›l›¤› buradad›r!...
Türkiye yekvücut buradad›r.
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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bugün Türk Milliyetçileri olarak, yeni bir medeniyet hamlesini baﬂlatma azmiyle “Büyük Buluﬂma”m›z› gerçekleﬂtiriyoruz.
Büyük Buluﬂmam›z, bir yandan ülkemizi, di¤er yandan
dünyam›z› saran buhranlar neticesinde bir kat daha önem kazanm›ﬂt›r.
‹çinde bulundu¤umuz dönemde, Bat› medeniyetinin ç›karc› ve tekelci dünya görüﬂü, insanl›k de¤erlerini tehdit etmeye
yönelmiﬂtir.
Savaﬂlar›n ve kaosun dinmek bilmedi¤i bu yüzy›lda, kendi
hâkimiyetlerini ebedî k›lmak isteyen devletler, yeni sömürgecili¤i “özgürleﬂtirme” maskesiyle yürütmektedir. Yeni sömürgeci
güçler; bu faaliyetlerinde, kimi zaman hedef ülkelerdeki millî bütünlü¤ü bozarak, kimi zaman da ekonomik krizler yaratarak kargaﬂa ve huzursuzlu¤a sebep olmaktad›rlar.
Yeni dünyan›n güçlü aktörleri, kendi millî devlet yap›lar›ndan vazgeçmeden, di¤er devletlere millî egemenlik ve ba¤›ms›zl›klar›ndan vazgeçmeyi dayatmaktad›rlar.Bu hedeflerine ulaﬂmak için, ekonomik, psikolojik ve askerî yöntemlere baﬂvurmaktad›rlar. Bu müdahaleler sonucunda, devletlerin ekonomik ba¤›ml›l›klar› art›r›lmakta; devlet ve millet aras›ndaki köprüler y›k›lmakta; gerekti¤inde ise hedefteki ülkeleri iﬂgale yönelik askerî
planlar devreye sokulmaktad›r.
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Ekonomik planda, küresel sermaye ve finans sistemi,
“dünya krall›¤›”n› ilan edercesine, önündeki millî mukavemet
kalelerinin y›k›lmas›n› talep etmekte, imtiyazlar a¤›n› sürekli geniﬂletmektedir.
Uluslararas› odaklar›n güdümündeki medya baronlar›,
yeni sömürgeci güçler ad›na psikolojik harp faaliyetlerinin taﬂeronlu¤unu yapmaktad›r. Neticede, bu sömürgeci güçler, kendi
beklenti ve menfaatleri do¤rultusunda kullanacaklar› “kukla hükûmetleri” iktidara getirebilmektedir.
Nitekim, bugün, Türkiye’mizin de hem fiilî hem de zihnî olarak teslimiyetçi bir kuﬂatma alt›nda oldu¤u, haysiyet sahibi hiç
kimsenin inkâr edemeyece¤i bir gerçektir.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Yi¤it Bozkurtlar›m,
Karﬂ›m›zda duran Türkiye ve dünya gerçekleri, milletçe
yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›n, dünyadaki geliﬂmelerle çok yak›n bir iliﬂki
içinde oldu¤unu göstermektedir.
‹çeride bizim “egemen blok” olarak isimlendirdi¤imiz güç
odaklar›, demokratikleﬂmeden ekonomiye, kültür hayat›m›zdan
siyasete kadar birçok alanda Türkiye’nin önünü t›kamaya devam etmektedir.
Yozlaﬂm›ﬂ bürokrasi, tekelci büyük sermaye ve Bat›c› elitlerin koalisyonundan oluﬂan bu egemen blok, küresel sermayeyle iﬂ birli¤i yaparak, millî olan her ﬂeyi tahrip etme arzusu ve
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gayretindedir. Bu sald›r›lardan yaln›zca maddi k›ymetlerimiz
de¤il, kimlik ve kiﬂili¤imizi inﬂa eden de¤erler sistemimiz de nasibini almaktad›r. Zira yeni sömürgecilik, insanl›¤›n binlerce tecrübesinden süzülerek gelen millî kültürleri tahrip etmek istemektedir.
Hedeflenen kimliksiz, kiﬂiliksiz insan y›¤›nlar›ndan oluﬂan,
kolay idare edilebilir bir dünyad›r.
Karﬂ›m›zdaki bu küresel tablo, tek boyutlu medeniyet anlay›ﬂlar›n›n insanl›¤› sürükledi¤i uçurumlar› aç›kça gözler önüne
sermektedir.
Sömürünün, savaﬂ›n, vahﬂet ve sefaletin girdab›nda insanl›¤› k›vrand›ran maddeci dünya görüﬂüne dayal› Bat› medeniyeti, insani de¤erlerle olan irtibat›n› her geçen gün daha da
koparmaktad›r.
Sömürgeci imparatorluklar kurma hevesinde birleﬂen küresel güçlerin sözde evrensellik ça¤r›lar›yla, millî kimliklerinden
kopartan kitleler, kabile aidiyetlerine hapsedilmektedir.
‹nsanl›k, küresel tahakküm ya da yeni sömürgeci imparatorluklar gibi sefil alternatifler aras›nda s›k›ﬂt›r›lmaktad›r.
Bu sebeple, milliyetçilik, millî ve manevi de¤erler sisteminin, insan onurunun, millî kültürlerin hayat haklar›n›n, küresel
ahenk ve adaletin, demokrasi ve insan haklar›n›n en önemli teminat› olmaya devam etmektedir.
Bugün, küresel tahakküm karﬂ›s›nda, hürriyet ve ﬂahsiyetin bayra¤› milliyetçili¤in surlar› üzerinde dalgalanmaktad›r.
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Türk milliyetçileri olarak biliyor ve inan›yoruz ki egemen
medeniyetin sebep oldu¤u krizlerin üstesinden, ancak yeni bir
medeniyet anlay›ﬂ›yla gelmek mümkündür.
Meselelerimizi çözmek ve Lider Ülke idealine ulaﬂmak için
milletimizle beraber bütün insanl›¤› kucaklayacak zihniyet de¤iﬂimini, hakkaniyete dayal› yeni bir dünya hedefimizi ve toplumla bütünleﬂmeyi esas alan, kesintisiz demokrasi anlay›ﬂ›m›z› hayata geçirmek mecburiyetindeyiz.
Bugün Milliyetçi Hareket olarak bu tarihî kurultaydan
“Türkçe” bir ça¤r› yap›yoruz.
Ça¤r›m›z›n kayna¤›, Türkiye’nin insanl›¤›n anlam haritas›ndaki “özgün” yeri ile Milliyetçi Hareketin tarihi misyonu ve iddias›d›r. Çünkü Milliyetçi Hareket, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet, yeni bir dünya ve yeni bir toplum anlay›ﬂ›n›n siyasetteki
temsilcisidir.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Ülküdaﬂlar›m,
Sizlerin çok iyi bildi¤i gibi bütün dünya için, bütün insanl›k
için bu küresel kuﬂatmaya ve sömürüye karﬂ› yeni bir ruh, yeni bir
alternatif, yeni bir duruﬂ art›k kaç›n›lmaz olmuﬂtur.
‹ﬂte bu hareketi baﬂlatacak ruh, Türk-‹slam kaynaklar›n›n
manevi ikliminde yeﬂermekte, Cihan Devleti Osmanl›n›n miras›
ile ‹stiklal Savaﬂ›’m›z›n tecrübeleri üzerinde yükselmektedir.
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Türk-‹slam medeniyetinin tecrübe ve birikimini, insanl›¤›n
ihtiyaç ve problemleri ›ﬂ›¤›nda “asr›n idrakine söyletmek”, bizim
Milliyetçi Hareket olarak, insanl›k karﬂ›s›ndaki milli vazifemizdir.
Biliyoruz ki insanl›¤›n önünde yeni ufuklar açmak, ancak,
dünyada sözü dinlenir, güçlü ve Lider Türkiye’nin inﬂas›yla
mümkün olacakt›r. Bu yüzden Milliyetçi Hareket, yeni bir dünya
ve yeni bir Türkiye için Büyük Buluﬂma’y› gerçekleﬂtirme kararl›l›¤›ndad›r.
Bugün bu yürüyüﬂ baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye’nin yeniden büyük ve lider bir ülke olmas›n› isteyenler yola ç›km›ﬂt›r ve buradad›r.
Ça¤r›m›z, Türkiye sevgisini kaybetmemiﬂ herkesedir.
Ça¤r›m›z, atalar›n›n kutsal miras›na sayg› duyan, gelecek
nesillere onurlu bir Türkiye b›rakmak isteyenleredir. Türkiye’nin
birlik ve bütünlü¤üne duyarl› bütün vatandaﬂlar›m›zad›r.

Muhterem Dava Arkadaﬂlar›m,
Siyaset, iniﬂ ve ç›k›ﬂlar› olan uzun soluklu ve engebeli bir
hizmet yoludur.
Bundan önceki Büyük Kongre’miz, Milliyetçi Hareketin iktidar orta¤› oldu¤u bir dönemde idrak edilmiﬂtir.
3 Kas›m seçimleri sonras› ortaya ç›kan siyasi tabloda ise
Milliyetçi Hareket Partisi parlamento d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r.
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Bu sonucun partimiz için arzu edilen ve beklenen bir sonuç olmad›¤› ortadad›r. Ancak ne kadar üzücü olsa da millî iradenin mutlak üstünlü¤üne gönülden inanan Milliyetçi Hareket,
aziz milletimizin bu karar›n› sayg›yla karﬂ›lam›ﬂt›r.
Millete küsmemiﬂ, k›r›lmam›ﬂt›r. Milliyetçi Hareket, sadece,
milletimizin gelece¤ini tehdit eden, içte ve d›ﬂta Türkiye’yi büyük
bir kuﬂatma alt›na almay› amaçlayan planlar karﬂ›s›nda, milletimizin hak ve hukukunu koruyacak ve savunacak bir konuma
gelememenin buruk bir hüznünü yaﬂam›ﬂt›r. Üzüntümüz sadece
ve sadece bundan kaynaklanm›ﬂt›r.
Türkiye’yi hiçbir karﬂ›l›k beklemeden seven Türkiye sevdal›lar›, geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de aziz milletimizin emrinde ve hizmetindedir.
3 Kas›m seçim sonuçlar› bu konudaki ﬂevkimizi k›rmam›ﬂ,
heyecan›m›z› azaltmam›ﬂt›r. Aksine, sahte demokrasi havarilerini ve sahte kurtar›c›lar› milletimizin gerçek hüviyetleriyle tan›mas› için daha fazla çaba harcama azmimiz, daha etkili mücadele etme kararl›l›¤›m›z daha da bilenmiﬂtir.
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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
3 Kas›m seçimlerine giden süreçte yaﬂananlar›n ve Milliyetçi Hareketi hedef alan cephenin entrikalar›n›n hepinizin haf›zas›nda hâlâ tazeli¤ini korudu¤una inan›yorum.
Bildi¤iniz gibi, partimiz 18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra
ortaya ç›kan parçal› Meclis tablosu karﬂ›s›nda sorumluluktan
kaçmayarak 57. Cumhuriyet Hükümetine kat›lm›ﬂt›r.
Siyasi felsefesi ve siyaset yapma anlay›ﬂ› farkl› üç partinin
oluﬂturdu¤u Koalisyon Hükümeti çok güç bir dönemde görev
yapm›ﬂt›r. Bu dönem içinde Milliyetçi Hareket “önce ülkem,
sonra partim” anlay›ﬂ›na uygun olarak üzerine düﬂen iyi
niyeti göstermiﬂ, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrar› için parti
düﬂüncelerini ve hesaplar›n› aﬂan bir feragat ve sorumluluk anlay›ﬂ›yla hareket etmiﬂtir.
Türkiye’yi bir uçurumun kenar›na sürükleyecek oyunlar ve
Türk milliyetçili¤ini hedef alan dayatmalar karﬂ›s›nda da “benden sonra isterse tufan olsun” diyerek kolay bir ç›k›ﬂ yolunu seçmemiﬂ, parti hesaplar›n›n yan›lt›c› cazibesine kap›larak Türkiye
üzerinde kumar oynanmas›na izin vermemiﬂtir. Bu ﬂartlar alt›nda
Türkiye’nin siyasi istikrar› ve selameti için tek ç›kar yol olan milletin hakemli¤ine baﬂvurulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Bu s›k›nt›l› ve güç süreçte Milliyetçi Hareketin izledi¤i siyaset, seçim öncesi dönemde de tart›ﬂ›lm›ﬂ olup bugünde ve ileride de tart›ﬂ›lacakt›r.
3 Kas›m seçimleri sonras› gelinen noktadan, geride kalan
döneme bak›larak farkl› düﬂünce ve de¤erlendirmelerin dile
getirilmesi asl›nda do¤al say›lmal›d›r. Ancak burada bir nokta
unutulmamal›d›r: Her dönem kendi özel ﬂartlar› ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmek zorundad›r.
Her olay ve geliﬂmeyi, yaﬂand›¤› dönemin ﬂartlar› içinde
ele almadan yap›lacak k›smi ve sathi de¤erlendirmelerin, iyi niyetli de olsa, her zaman isabetli sonuçlar vermeyece¤i hat›rda
tutulmal›d›r. Bu konuda yap›lacak de¤erlendirmelerde, Türkiye’nin ﬂartlar› ve imkanlar› ile hükûmet etme sorumlulu¤unun
icaplar›n›n da göz önünde tutulmas›, insaf ölçülerinin bir gere¤i
olarak görülmelidir. Koalisyon döneminin böyle bir objektif de¤erlendirmesi yap›ld›¤›nda, baz› konularda daha etkili olunabilece¤i, baz› eksiklerin ve aksakl›klar›n görüldü¤ü tabiat›yla söylenebilecektir. Ancak ﬂunu bütün aç›kl›¤›yla belirtmek isterim ki bu
dönemde, Milliyetçi Hareketin siyasi ideallerinden ve siyasi misyonundan sapma anlam›na gelebilecek hiçbir hatan›n içinde,
yan›nda ve arkas›nda olunmam›ﬂt›r.
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Aziz Ülküdaﬂlar›m,
K›ymetli Misafirler,
Teslimiyetçi iktidar›n ve d›ﬂ destekçilerinin istekleri do¤rultusunda, Türkiye’nin sürüklenmek istendi¤i batakl›k, büyük buluﬂma ça¤r›m›z›n hayatiyetini ve vazgeçilmezli¤ini aç›kça ortaya
koymaktad›r.
Hepinizin bildi¤i gibi, seçim meydanlar›nda verdi¤i sözleri
unutan, tam teslimiyetçi AKP Hükûmeti, yaklaﬂ›k 1 y›ld›r tek baﬂ›na iktidardad›r. Bu hükümet, aradan geçen bunca zaman boyunca, milletin hayr›na hiçbir ad›m atmam›ﬂt›r.
“Plan›m›z, program›m›z haz›r, gelir gelmez iﬂ baﬂ› yapaca¤›z.” diyen AKP’nin hiçbir haz›rl›¤›n›n olmad›¤› gün gibi ortadad›r.
Bu hükûmetin icraatlar›n› iki cümleyle özetlemek mümkündür:
D›ﬂar›da “tam teslimiyet”!...
‹çeride “bütünüyle acziyet”tir!...
Baﬂbakan’›n, memurlar› paylay›p iﬂçileri tehdit etti¤i, Tar›m
Bakan›’n›n çiftçilere hakaret etti¤i bir Türkiye manzaras›yla karﬂ›
karﬂ›yay›z.
Dün meydanlarda, “garip-gureba” edebiyat› yapanlar,
bugün, “memleket iﬂsiz dolu, ald›¤›n›za ﬂükredin!” diyorlar.
D›ﬂ politikas›n› AB ve ABD’ye endeksleyen hükûmet, içeride de Dünya Bankas› ve IMF ba¤›ml›s› bir ekonomi politikas› yürütmektedir.
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Kendilerinden öncekileri d›ﬂa ba¤›ml› olmakla suçlayanlar, ﬂimdi IMF’ye olan ba¤l›l›klar›n› her f›rsatta tekrarl›yorlar.
Buradan soruyoruz: Bu gidiﬂ nereyedir?
Maalesef, her geçen gün daha aç›k bir ﬂekilde görülüyor
ki Türk ekonomisi, tekellerden oluﬂan büyük sermayenin büsbütün egemenli¤i alt›na girmektedir. Bu durum, Türkiye’nin kalk›nma lokomotifini oluﬂturan, küçük ve orta ölçekli sermaye gruplar›n›n ve hayat›n› aln›n›n teriyle kazanan insanlar›n, çilesini her geçen gün art›rmaktad›r.
Türk insan› bilmektedir ki tekeller güçlendikçe, Türk ekonomisi güdümlü hâle geldikçe ve d›ﬂ mihraklar›n bask›s› artt›kça,
Türkiye üretim gücünü ve sosyal adalet temellerini h›zla yitirmektedir. Hâl böyleyken baz› medya kuruluﬂlar›n›n a¤›z birli¤i etmiﬂçesine pembe tablolar çizmesi tesadüf müdür?
“Kan sat›p kredi ald›k.” diye bayram edenler:
Kime ya da kimlere hizmet etmektedirler?
Milletimizin ﬂüphesi olmas›n ki Türkiye’nin kaynaklar›n›
yabanc›lara peﬂkeﬂ çekerek ald›klar› payla sefa sürenlerin bu
ülkedeki saltanatlar› uzun sürmeyecektir.
D›ﬂ politikada çok tehlikeli sonuçlar› olacak bir yol izleyen
AKP, köklü devlet gelenekleri olan Türkiye’yi, millî ç›karlar›n›
“ucuz pazarl›k” konusu yapmaya haz›r bir devlet konumuna
sokmuﬂtur. Bu hükûmet taraf›ndan, milli birli¤imizi ve bütünlü¤ümüzü tehlikeye aç›k hâle getiren temelden sakat politikalar uygulamaya konmuﬂtur.

122

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Hassas millî konularda üçüncü taraflara ümit ve cesaret
verilmiﬂtir.
AKP’nin on ayl›k icraat›, d›ﬂ politika alan›nda çok tehlikeli bir yola sürüklenmekte oldu¤umuzu göstermektedir. Bu tehlikeli gidiﬂ, özellikle, Avrupa Birli¤i ile iliﬂkiler, K›br›s ve Irak konular›nda kendisini göstermektedir.
AKP içeride hissetti¤i meﬂruiyet krizini aﬂmak için d›ﬂar›ya
ve Avrupa Birli¤i’ne tavizler vermektedir.
AKP, bu amaçla Avrupa Birli¤i’ni kullanmakta ve Türkiye’de özel amaçlar› do¤rultusunda gerçekleﬂtirmek istedi¤i her
ﬂeyi, “Avrupal› olmak” ad›na ve “AB standard›” olarak gündeme getirmektedir. Buna karﬂ›l›k, Avrupa Birli¤i de, Türkiye’nin millî birli¤ini ve sosyal dokusunu zedeleyecek taleplerini ve dayatmalar›n› hayata geçirmede, AKP’yi en uygun vas›ta olarak görmektedir. Bu anlamda AKP ve Avrupa Birli¤i kendi özel gündemleri ve amaçlar› için birbirlerini kullanmaktad›r.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Ülküdaﬂlar›m,
Sayg›de¤er Misafirler,
Avrupa Birli¤i’ni Türkiye için bir amaç olmaktan çok, kendi gelece¤i bak›m›ndan bir araç olarak gören AKP ile asl›nda
Türkiye’yi üye yapmak istemeyen ve sürekli oyalayan AB aras›ndaki bu iliﬂkinin karﬂ›l›kl› samimiyete ve iyi niyete de¤il, karﬂ›l›kl› fayda ve kullan›m esas›na dayand›¤› ortadad›r.
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AKP, iktidar koltu¤unda tutunabilmesinin yolunun Türk milletinin iradesinden de¤il, baﬂta Avrupa Birli¤i olmak üzere d›ﬂ
desteklerden geçti¤ini hesaplamaktad›r. Bu nedenle Avrupa
Birli¤i’nin her dayatmas›n› “kutsal bir emir” kabul etmektedir.
AB’nin taﬂeronlu¤u görevini liyakatle yerine getirmesinin hikmeti baﬂka sebeplerde de¤il, bunda aranmal›d›r.
Avrupa Birli¤i yolunda ilerlemek için gerekli ça¤daﬂl›k ölçüleri ad› alt›nda Türkiye’ye empoze edilen düzenlemeler, asl›nda, demokratikleﬂme sürecinin gerçek anlamda ilerletilmesi
amac›na da hizmet etmemiﬂtir.
Aksine, s›k›nt›lar›n daha da derinleﬂmesine, etnik ve mezhep ayr›mc›l›¤› temelinde çok ciddi yeni sorunlar›n yeﬂermesi
için müsait bir ortam haz›rlanmas›na yol açm›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤i, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi bahanesiyle Türkiye’nin karﬂ›s›na her gün yeni bir dayatma
ile ç›kmaktad›r. Çünkü ﬂu ana kadarki deneyimleriyle, bu yöntemle sonuç al›nabilece¤i konusunda cesaretlenen Avrupa Birli¤i, Türkiye’de her talebi yerine getirmeye amade bir iktidar
bulmuﬂ olmas›n›n rahatl›¤› içindedir.
Yine bu durumdan destek ve kuvvet buldu¤unu düﬂünen PKK/KADEK de kendi siyasi hedeflerinin gerçekleﬂmesi için
Avrupa Birli¤i’ni ve bu yolla AKP iktidar›n› sonuna kadar kullanmaktad›r.
Avrupa Birli¤i’nin samimiyetsiz tutumunun en çarp›c› örne¤i, PKK/KADEK’in hâlâ terör örgütleri listesine al›nmam›ﬂ olmas›d›r. AB, bu konuda direnmektedir. Buna karﬂ›l›k, AKP iktidar›n›n
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da bunu mesele yapmak gibi bir niyeti olmad›¤› görülmektedir.
Avrupa Birli¤i’nin PKK/KADEK’i terör örgütü olarak kabul
etmemesinin arkas›nda, bunlara siyasi bir misyon yükleme arzusunun yatt›¤› art›k aç›kça görünen bir gerçektir. Türkiye’de Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar› kabul edilerek terör örgütünün siyasallaﬂma stratejisinin ilerletilmesi amac›na hizmet edecek baz› düzenlemelerin AB uyum paketleriyle yap›lm›ﬂ olmas›, Avrupa Birli¤i’ne bu konuda da ayr›ca cesaret vermektedir.
Türk kamuoyu Avrupa Birli¤i konusunda yo¤un bir kampanya sonucu ﬂartland›r›lm›ﬂ, a¤›r bir psikolojik bask› alt›na
al›nm›ﬂt›r. Milli refleks ve direniﬂ gücü âdeta ortadan kald›r›lmak
istenmiﬂtir.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
AKP iktidar›n›n devlet hayat›na hâkim k›lmaya çal›ﬂt›¤› sakat zihniyetin ve d›ﬂ politikas›n›n dayand›¤› teslimiyetçi “ver-kurtul” anlay›ﬂ›n›n sonuçlar›ndan birinin de milli davam›z K›br›s olaca¤› art›k ortadad›r. Bu zihniyetin K›br›s sorununa iliﬂkin yaklaﬂ›m›, millî davam›z K›br›s’›n Türkiye’nin s›rt›nda bir yük, bir kambur
oldu¤u gibi çarp›k bir anlay›ﬂa dayanmaktad›r.
Bu hükûmet, K›br›s’› Avrupa Birli¤i ile ucuz bir pazarl›k konusu hâline getirmekten en küçük bir endiﬂe duymamaktad›r.
Avrupa Birli¤i’nden müzakere takvimi için içi boﬂ bir vaat
al›nabilmesi karﬂ›l›¤›nda, K›br›s sorununun Yunanistan ve
Rumlar›n emellerine uygun olarak çözümlenmesine haz›r oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
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Maalesef, K›br›s’› ve K›br›s Türklü¤ünü bu amaçla feda etmeye haz›r bir teslimiyetçilik içine girilmiﬂtir.
Teslimiyetçi iktidar, ayn› zamanda, K›br›s Türk toplumunu
cephelere bölerek, içeriden çökertilmesi için Avrupa Birli¤i ve
Amerika’n›n yürüttü¤ü nifak kampanyalar›na da destek vermektedir.
Rumlar›n silah zoruyla yapamad›¤›, ﬂimdi Avrupa Birli¤i
perspektifinde toplumsal bilinçlenme ad› alt›nda ve K›br›s Türkleri Rum devletine yamanarak yap›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Buna
karﬂ› ç›kan ve onurlu bir çözümü savunan büyük dava ve devlet adam› Rauf Denktaﬂ Bey, hedef tahtas› haline getirilmek istenmektedir. D›ﬂlanmaya, tasfiye edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu
amaçla kendisine karﬂ› çok çirkin ve haks›z bir karalama kampanyas› sürdürülmektedir.
Türkiye’deki ABD Büyükelçisi bile aç›kça bu yönde ça¤r›larda bulunma cüretini gösterebilmektedir.
Bütün bunlara karﬂ› hükûmet sessizli¤ini korumakta, en
ufak bir tepki dahi göstermeyerek dolayl› destek vermektedir.
Say›n Cumhurbaﬂkan› Denktaﬂ’a karﬂ› yap›lan bu sald›r›lar› ve hükûmetin bu sald›rgan ve küstah tav›rlar karﬂ›s›ndaki sessizli¤ini ﬂiddetle k›n›yoruz.
Türk milliyetçileri Say›n Cumhurbaﬂkan› Denktaﬂ’la tam bir
dayan›ﬂma içindedir. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyorum
ki K›br›s Türkleri yaln›z de¤ildir. Millî kahraman Say›n Denktaﬂ yaln›z de¤ildir.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Sayg›de¤er Misafirler,
Milliyetçi Hareket, AKP iktidar›n›n K›br›s konusunda içine
düﬂtü¤ü gafletten bir an önce ç›kmas›n› beklemektedir.
‹zlenen yol yanl›ﬂ ve tehlikeli bir yoldur.
‹yi bilinmelidir ki Türkiye ve Türk milleti, K›br›s üzerinde oynanmak istenen oyunlar karﬂ›s›nda K›br›sl› kardeﬂlerinin her zaman ve her ﬂekilde yan›nda olacakt›r.
Türkiye, hiçbir ﬂart alt›nda ve hiçbir düﬂünce u¤runa, K›br›s Türklerini feda etmeyecektir.
Yine çok iyi bilinmelidir ki Türk milliyetçileri buna asla
izin vermeyecektir.
Buna teslimiyetçi AKP’nin de, Avrupa Birli¤i’nin ç›karlar›n›
Türkiye’de savunma görevini üstlenen sözde sivil toplum örgütleri görünümündeki teslimiyet lobilerinin de gücü yetmeyecektir. Bundan hiç kimse ﬂüphe duymamal›d›r.
Türk milletinin kararl›l›¤›n› hiç kimse test etmeye kalk›ﬂmamal›d›r.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
AKP iktidar›n›n izledi¤i ﬂahsiyetsiz ve teslimiyetçi politikalar›n iflas etti¤i di¤er bir önemli alan da Irak olmuﬂtur.
Bilindi¤i üzere, Türkiye, Irak’tan kaynaklanan ciddi sorunlarla on y›l› aﬂk›n bir süredir u¤raﬂmak durumunda kalm›ﬂt›r.
Irak’ta yaﬂanan geliﬂmeler Türkiye’nin hayati konulardaki milliî ç›karlar›n› do¤rudan etkilemektedir. Bu ç›karlar›m›z›n korunmas› amac›yla Irak konusunda bir devlet siyaseti belirlenmiﬂtir. Siyasi düﬂünce fark›na bak›lmaks›z›n geçmiﬂ bütün hükûmetler, partiler üstü bir anlay›ﬂla bu temel politikay› referans olarak
alm›ﬂlar ve uygulam›ﬂlard›r.
Bu devlet politikas›, “üç k›rm›z› çizgi” olarak ifade edilen
ve Türkiye için olmazsa olmaz nitelikteki üç esas üzerine bina
edilmiﬂtir.
Irak’›n toprak bütünlü¤ünün ve siyasi birli¤inin korunmas›, bu suretle Kuzey Irak’ta bir kukla devlet oluﬂumuna imkân
verilmemesi; PKK terör unsurlar›n›n Irak’ta yuvalanmalar›n›n önlenmesi ve Irak’l› Türkmenlerin hak ve hukuklar›n›n korunmas›
ve güvenliklerinin sa¤lanmas›, bu devlet politikas›n›n ana esaslar›n› oluﬂturmuﬂtur.
Bugün, bu üç k›rm›z› çizgi her yönüyle ihlâl edilmiﬂtir. Buna
karﬂ›l›k AKP iktidar› bu vahim geliﬂmeleri sadece seyretmiﬂ, hiçbir
tepki ortaya koyamam›ﬂt›r.
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On y›ld›r uygulanan millî devlet politikam›z, AKP iktidar›n›n
on ay›nda yerle bir edilmiﬂtir. Millî politika izleyece¤i vaadiyle iktidara gelen hükûmet, Türkiye’nin millî onurunun ve hassasiyetlerinin çok ciddi biçimde yara almas›na sebep olmuﬂtur.
Yine bilinece¤i üzere, terörizmle mücadele amac›yla
baﬂlat›lan Irak’a yönelik askeri harekât sonras›, ABD kuvvetleri
Irak’taki yabanc› terör örgütlerinin tümünü güç kullanarak temizlemiﬂtir. Bunun yegâne istisnas› terör örgütü PKK/KADEK olmuﬂtur. Stratejik orta¤›m›z ve müttefikimiz olarak nitelendirilen
ABD kuvvetleri bunlarla mücadele etmek bir yana, bu terör örgütüyle resmî temas kurmuﬂtur.
ABD yetkilileri, bu iliﬂkileri gün yüzüne ç›k›nca yalanlama,
inkâr yoluna bile gitmemiﬂ hatta terör örgütü ile görüﬂmelerin
Türkiye’nin bilgisi alt›nda yürütüldü¤ünü aç›klam›ﬂt›r.
Hükûmet, bu konuda da anlaﬂ›lmas› ve affedilmesi mümkün olmayan bir gaflet ve dalalet içine girmiﬂtir.

De¤erli Ülküdaﬂlar›m,
K›ymetli Misafirler,
Millî meselelerde hep, basiretsiz bir tüccar zihniyetiyle hareket eden AKP iktidar›n›n Türkiye’nin millî güvenli¤ini ilgilendiren
hayati ç›karlar›n› da pazarl›k konusu haline getirdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Nitekim, ABD’den al›nacak kredi konusunda yap›lan anlaﬂman›n bas›na yans›yan içeri¤i bunu teyit etmiﬂtir.
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Türkiye ad›na bakan düzeyinde imzalanan kredi anlaﬂmas›nda, ABD’den al›nacak para karﬂ›l›¤›nda, Türkiye’nin Kuzey
Irak’a PKK terörü ile mücadele etmek için dahi asker göndermeme sözü verdi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu haysiyet k›r›c› durum, AKP
iktidar›n›n Türkiye’yi felakete sürükleyebilecek bir kafa yap›s›na,
çarp›k bir siyasi anlay›ﬂa sahip oldu¤unun en aç›k göstergesidir.
Irak’ta Türkiye’nin ayaklar alt›na al›nan k›rm›z› çizgileri,
PKK terörüne müsamaha edilmesiyle de s›n›rl› kalmam›ﬂt›r.
Kuzey Irak’ta ayr› bir kukla siyasi oluﬂum yönünde son dönemde çok ciddi geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. Peﬂmerge gruplar› bu
yönde önemli mesafeler alm›ﬂlard›r.
ABD kuvvetleri ile yak›n iﬂ birli¤i içinde olan bu unsurlar,
a¤›r silahlarla teçhiz edilmiﬂler, Musul ve Kerkük dâhil Türkmenlerin yo¤un oldu¤u bölgeleri kuﬂatarak buralarda hâkim konuma gelmiﬂlerdir.
Ayr› bir düzenli silahl› güç örgütlenmesine giden peﬂmerge gruplar›, nüfus ve etki alanlar›n› sürekli geliﬂtirmiﬂler ve Musul
ve Kerkük’ün mahallî yönetimlerine âdeta el koymuﬂlard›r.
ABD deste¤inden ve Türkiye’nin tepkisiz kalmas›ndan cesaret alan bu unsurlar maalesef, Türkiye’ye dil uzatmak cesaretini de göstermiﬂtir.
Barzani ve Talabani’nin Türkiye’yi hedef alan küstah beyanlar›, ne ac›d›r ki, Türk yetkililerden hak etti¤i karﬂ›l›¤› görmemiﬂtir. AKP iktidar› bu konuda da k›l›n› k›p›rdatmam›ﬂt›r. Bunlar›n
millî onur ve haysiyet anlay›ﬂ› maalesef budur.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Irak’taki bu tehlikeli geliﬂmeler karﬂ›s›nda sessiz ve tepkisiz
kalan AKP iktidar›, Türkmen kardeﬂlerimizi de kendi kaderlerine
terk etmiﬂtir.
Saddam rejimi alt›nda büyük s›k›nt›lar çeken, millî kimlikleri ve varl›klar› yok edilmek istenen Türkmenler, ﬂimdi de peﬂmergenin mezalimi alt›nda bir beka mücadelesi vermektedir.
Türkiye, Türkmenleri kaderleriyle baﬂ baﬂa b›rakm›ﬂt›r.
AKP iktidar›n›n iflas eden Irak politikas›n›n peﬂmerge gruplar›n› hoﬂ tutmak anlay›ﬂ›na dayand›¤› görülmektedir. Türkmen
kardeﬂlerimizin bu denklemde yeri yoktur.
Türkiye’nin ABD’nin ve peﬂmergenin insafs›z ellerine terk
etti¤i Türkmenler Saddam rejimi sonras› dönemde Irak’›n yeni siyasi yap›lanmas› sürecinden de d›ﬂlanm›ﬂlard›r.
25 üyeden oluﬂan Irak Geçici Yönetim Konseyi’ne sadece bir Türkmen al›nm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k beﬂ üyeyle temsil edilen
Kürt gruplar› Konsey’de hâkim konuma gelmiﬂlerdir.
Bu dengesiz temsil, Irak Geçici Bakanlar Kurulunda da sürdürülmüﬂtür. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› dahil beﬂ önemli bakanl›k peﬂmergelere b›rak›l›rken Türkmenlere göstermelik bir bakanl›k verilmiﬂtir. Askerî harekât sonras› harap olmuﬂ ülkede, hiçbir iﬂlevi bulunmayan Bilim ve Teknoloji Bakanl›¤›na bir Türkmen kardeﬂimiz getirilmiﬂtir.
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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Millî de¤erlere ve hassasiyetlere yabanc› olan AKP zihniyetinin Irak’taki onursuz ve teslimiyetçi siyaseti Türkiye’yi iﬂte bu
utanç tablosuyla karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r. Bu zihniyet, Kuzey
Irak’ta bulunan Türk subaylar›n›n alçakça bir muameleye maruz
b›rak›lmalar›na zemin haz›rlam›ﬂt›r.
Peﬂmerge gruplar›n›n tahrikiyle 11 subay›m›z› gözalt›na
alan Amerikan askerleri, AKP iktidar›n›n bu teslimiyetçi anlay›ﬂ›ndan cesaret alm›ﬂlard›r.
Millî onurumuzu derinden yaralayan bu olay karﬂ›s›nda
hiçbir tepki göstermeyen hükûmet, hiç utanmadan ve s›k›lmadan bu konuda Amerikal›lar› hakl› ç›karmaya ve Türk askerini
suçlamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Unutulmamal›d›r ki bu zillet karﬂ›l›ks›z kalmayacakt›r. Bu iktidar, bunun hesab›n› millî vicdan önünde verecektir.
Aziz milletimiz, elbette bir gün, AKP’nin baﬂ›na “millî irade” sillesiyle bir çuval geçirecektir.

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Türk askerine yap›lan bu alçakça sald›r›n›n millî vicdanda
yaratt›¤› yara hâlâ kanarken AKP iktidar› ﬂimdi de Irak’a asker
göndermeye haz›rlanmaktad›r.
PKK terör tehdidi ortadayken, para karﬂ›l›¤›nda Kuzey
Irak’a asker göndermeme yükümlülü¤ü içine giren, Amerikan
kredisi alabilmek için Türkiye’nin güvenli¤ini pazarl›k konusu ya132
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pan AKP, ﬂimdi de Amerikan iﬂgalinin sürmesine yard›mc› olmak
ve Amerikan askerlerini korumak için Irak’a Türk askeri gönderecektir.
‹ktidar koltu¤una sar›lmak için her yolu mübah gören AKP
kadrolar›, ﬂimdi de Mehmetçi¤i, paral› bir asker gibi Amerikan
kuvvetlerine koruma olarak verecektir.
Üstelik Türk askeri Türkiye’nin güvenli¤ine tehdit teﬂkil
eden, PKK teröristlerinin yuvaland›¤› Kuzey Irak’a gitmeyecektir.
Türk askerinin Irak’ta görev yapmas› peﬂmerge vetosuna
b›rak›lm›ﬂt›r. Irak’a Türk askerinin gelmesine esastan karﬂ› olan bu
unsurlar, ABD’nin bask›s›yla Kuzey d›ﬂ›nda baﬂka bir bölgede görev yapmas›na kerhen r›za gösterebileceklerdir.
ﬁu zillete bak›n ki, Türk askeri, peﬂmergelerin vetosu nedeniyle “kukla” devlet kurma haz›rl›¤› içinde olduklar› ve Türkmenlerin tarihi yerleﬂim birimlerinin bulundu¤u bölgeden uzak tutulacakt›r. Bunun yerine, Irak direniﬂinin en yo¤un oldu¤u Ba¤dat’›n civar› ile kuzey-bat› ve Bat›s›ndaki en sorunlu bölgeye gidecektir.
AKP iktidar› ﬂimdi iﬂte böyle bir pazarl›k içine girmiﬂtir.
Bütün bunlar›n hesab›n› Türk milleti elbette soracakt›r. Türk
milletinin onurunu ve haysiyetini ayaklar alt›na alan bu rezaletin
hesab› çok a¤›r biçimde ç›kacakt›r. “Takiyye yapma” al›ﬂkanl›¤›
da AKP’yi kader günü geldi¤inde, bu hesab› vermekten kurtaramayacakt›r.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Türkiye, maalesef, böyle bir periﬂanl›k tablosu içine sokulmuﬂtur. ‹ktidar›n Türkiye’yi 10 ay içinde getirdi¤i nokta, tuzaklarla dolu bir ç›kmaz sokakt›r.
Türkiye içeride ve d›ﬂar›da büyük bir kuﬂatma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Millî kimli¤imizi ve millî varl›¤›m›z› tehdit eden bir sald›r›
baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Amerika ve Avrupa Birli¤i güdümündeki AKP iktidar›n›n izledi¤i teslimiyetçi ve ilkesiz politikalar, aziz milletimizi tarihî bir kavﬂak noktas›na getirmiﬂtir.
Teslimiyetçi AKP iktidar› ve içerdeki iﬂ birlikçileri, Türkiye’nin
millî de¤erlerini ve millî ç›karlar›n› hiçe sayan puslu ve may›nl› bir
yola girmiﬂlerdir.
Sonu uçurum olan bu yolda, Türk milleti a¤›r bir bask› alt›na sokulmuﬂ, Türkiye’de bir tepkisizlik ortam› yarat›lm›ﬂt›r.
Siyasi istikrar ve Avrupa yolunda ilerleme yalan›yla Türk
milleti yan›lt›lmak ve sindirilmek istenmektedir. Bu tehlikeli gidiﬂe
dur demek ve topyekûn bir millî seferberlik baﬂlatmak, Türkiye
ve Türk milliyetçileri için kutsal bir görevdir.

134

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Anadolu Türklü¤ünün son ba¤›ms›z devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin içinde yaﬂad›¤› bu sorunlu co¤rafyada,
ebedî vatan›nda millî varl›¤›n› korumas› ve her alanda güçlenmesi için güçlü ve istikrarl› bir toplum olmas› ve kriz üreten de¤il, krizleri aﬂma kabiliyeti olan etkin bir devlet düzeni ve siyasi
yap› kurmas› Türkiye için bir bekâ meselesi haline gelmiﬂtir.
Türkiye, millî tarih ve kültür bilincinin, varisi oldu¤u Türk-‹slam kültür gelene¤inin ve millî de¤erlerinin rehber olaca¤› yeni
ve büyük at›l›mlar› süratle hayata geçirmek mecburiyetindedir.
Bu amaçla yeni ve büyük bir de¤iﬂim süreci baﬂlat›lmas›
art›k ertelenemez bir zaruret olarak karﬂ›m›zdad›r. Bu de¤iﬂim süreci, aziz milletimizin ortak de¤erlerine sayg› temeline dayanan
ve kat›l›mc› bir anlay›ﬂla Türk toplumunun dinamiklerini yeni hedefler do¤rultusunda harekete geçiren, gerçek ve samimi
bir anlay›ﬂ üzerine bina edilmelidir.
Millî de¤erlerle bütünleﬂme yolunu açarak etkin ve demokratik hukuk devletine bütün icap ve müesseseleriyle iﬂlerlik
kazand›racak gerçek anlamda bir demokratik düzenin kurulmas›, bu sürecin baﬂl›ca amaçlar›ndan birisi olmal›d›r.
Türkiye’nin kronik sorunlar›n›n gerçek sebepleri ve kaynaklar›n›n do¤ru teﬂhisine dayal›, yeni bir ekonomik-sosyal vizyon geliﬂtirilmesi de bu amac› tamamlayacak önemli bir hedef
olarak görülmelidir.
Boyunduruk ve teslimiyet zincirlerinin k›r›larak sadece
Türkiye’nin millî ç›karlar›na ve stratejik hedeflerine göre belirlenecek yeni bir d›ﬂ politika anlay›ﬂ›n›n hâkim k›l›nmas› ve Türki135
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ye’nin Avrasya perspektifi merkezli yeni bir d›ﬂ siyaset aç›l›m›n›n
hayata geçirilmesi de di¤er bir hedefimiz olmal›d›r. Bu esaslara
dayanan yeni bir toplum ve devlet düzeni aray›ﬂ›n›n, bu yönde
Türkiye merkezli yeni bir ayd›nlanma hareketinin baﬂlat›lmas›n›n öncüsü Milliyetçi Hareket olacakt›r. Böyle bir topyekûn de¤iﬂimi gerçekleﬂtirmek için Türk milletine güvenen, gücünü aziz
milletimizden ve sahip oldu¤u üstün milli hasletlerden alan
millî bir iktidara ihtiyaç bulunmaktad›r.
Milliyetçi Hareket iﬂte bu millî misyona taliptir.
Bugünkü gidiﬂattan rahats›z olan sessiz ço¤unlu¤u, bilinçli bir ço¤unluk haline getirmek ve Türkiye’nin gelece¤ine sahip
ç›kmak için baﬂlat›lacak bu yeni mücadelenin öncüsü elbette
Milliyetçi Hareket olacakt›r.
Ülkücü camia, millî ﬂuuru aya¤a kald›rmaya haz›r ve kararl›d›r. Büyük Kongre’miz bu tarihî misyon için hayati bir dönüm
noktas› olacakt›r.
Türkiye çaresiz ve sahipsiz de¤ildir.
Bu zillet Türkiye için kader de¤ildir.
Bu büyük kuﬂatmay› k›rmak ve yeni bir vizyonla, yeni bir
Türkiye Projesi’ni hayata geçirmek, Türk milliyetçilerinin aziz milletimize namus borcudur.
Milliyetçi Hareket bunun için vard›r.
Türk milliyetçileri var oldu¤u sürece Türkiye’nin Büyük ve
Lider ülke olmas›n›n önünü kimse kesemeyecektir.
Büyük Kongre’miz bu konudaki iman ve azmimizi tazeleme vesilesi olacakt›r.
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12 Ekim, Milliyetçi Hareketin eridi¤i, Türk milliyetçili¤inin art›k modas› geçmiﬂ ve ça¤›n gerisinde kalm›ﬂ bir nostalji olarak
kalmaya mahkûm oldu¤u yolundaki temennilere karﬂ› gereken
cevab›n verilece¤i gün olacakt›r.
Büyük Kongre’miz, ayn› ﬂekilde, Milliyetçi Hareketi tarihî
misyonundan uzaklaﬂt›rmak için MHP’yi içten çökertmek ve yozlaﬂt›rmak için beslenen ümitlere ve sahneye konulmak istenen
oyunlara karﬂ› da, ülkücü iradenin gereken cevab› verece¤i bir
gün olacakt›r.
Büyük Kongremiz, bu anlamda bir “Ülkücü Milat” olacakt›r.
Millî de¤erlerimizi esas alan yeni bir Türkiye Projesi etraf›nda ﬂahlanma ve Türkiye’yi aya¤a kald›rma mücadelesini baﬂlatma günü olacakt›r.
Milliyetçi Hareket hepimizindir.
Bu Parti ve bu Dava hepimizindir.
Saflar›m›z› s›klaﬂt›rarak Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kmak hepimiz için tarihî bir görev ve sorumluluktur.
Büyük Kongre’miz Türk milliyetçilerinin toparlanmalar›,
küskünlük ve darg›nl›klar› bir kenara b›rak›p Türkiye’nin onurlu
gelece¤i ve aziz milletimizin ebedî saadeti için “Yeni bir Dünya
ve Yeni bir Türkiye için Büyük Buluﬂma’y›” gerçekleﬂtirecekleri gün olacakt›r.
Türkiye sevdal›lar›, Türkiye ortak paydas›nda buluﬂacak,
millî de¤erler etraf›nda kenetlenecektir.
Bu “Büyük Buluﬂma” günü, bugündür.
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Her kademede Milliyetçi Hareket Partisinin yönetimine
talip olacak bütün aday arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar diliyorum.
Türk milliyetçilerinin daha nice Büyük Kongreleri, Büyük
Buluﬂmalar› ayn› ﬂevk, heyecan ve coﬂkuyla idrak etmelerini niyaz ediyorum.
Yüce Allah, Milliyetçi Harekete Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kma mücadelesinde yard›mc› olacak, bu milli heyecan›m›z› ve azmimizi karﬂ›l›ks›z b›rakmayacakt›r.
Bu duygu ve düﬂüncelerle hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor ve kucakl›yorum.
Hepinizi Yüce Allah’a emanet ediyorum.
Sa¤ olun, var olun.
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Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
De¤erli Ülkücü Kardeﬂlerim,
Yi¤it Bozkurtlar,
Milliyetçi Hareketin, vatan sevgisini temiz yüreklerinde
bir bayrak gibi dalgaland›ran inançl› kadrolar›n›n ﬂahlan›ﬂ›na sahne olan Kongre’miz çal›ﬂmalar›n› tamamlam›ﬂ bulunmaktad›r.
Türkiye ülküsünün gönül erlerinin inanç ve iman tazeledi¤i Kongremizde, Milliyetçi Hareketin tarihî misyonunda
yeni bir sayfa açan önemli görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r.
Türkiye’nin gelece¤ine ve aziz milletimizin kaderine
sahip ç›kma iradesini ortaya koyan Türk milliyetçileri, bu
amaçla topyekûn bir seferberlik baﬂlatma karar› alm›ﬂlard›r.
Tarihî bir dönüm noktas› olan Kongre’mizde “Ülkücü
Milat” gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bu konuda sergiledi¤iniz üstün görev ve sorumluluk
anlay›ﬂ› ile fikrî katk›lar›n›z için hepinize teker teker minnet ve
ﬂükranlar›m› sunmay› ﬂerefli bir görev addediyorum.

141

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
De¤erli Ülküdaﬂlar›m,
Milliyetçi Harekete yak›ﬂan bir vakar ve olgunluk içinde geçen ve seviyeli bir hizmet yar›ﬂ›na sahne olan Kongremizde, ülkücü irade, bu yeni dönemde Milliyetçi Hareket
Bayra¤›n› taﬂ›yacak kadrolar› da belirlemiﬂtir.
Bu kutsal davan›n Genel Baﬂkanl›¤› görevini naçiz
ﬂahs›ma tevdi ederek gösterdi¤iniz güven ve teveccühe
minnettar›m.
Milliyetçi Hareketin ideallerini gerçekleﬂtirmek için
baﬂlatt›¤›m›z yeni mücadeleyi sizden ald›¤›m›z güçle ve sizlerle birlikte hedefe taﬂ›yaca¤›z.
Kongremiz art›k geride kalm›ﬂt›r. ﬁimdi, bu tarihî misyonun, Türkiye’nin onurlu gelece¤ini haz›rlama misyonunun
baﬂar›s› için gönül birli¤i yapmak, gönül seferberli¤i baﬂlatmak zaman›d›r.
Görevimiz, ﬂerefli bir görevdir.
ﬁerefli oldu¤u kadar çok a¤›r bir görevdir.
Türkiye’nin içinde bulundu¤u ﬂartlar çok çetin ve
a¤›rd›r.
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Talip oldu¤umuz misyon, büyük bir sorumluluk, feragat ve fedakarl›k gerektirmektedir. Ancak inan›yorum ki Milliyetçi Hareketin çileli ve ﬂerefli mücadele geçmiﬂi, Türkiye’yi hiçbir karﬂ›l›k beklemeden seven ülkücü camian›n her
güçlü¤ü aﬂma azmi ve iradesi, önümüzdeki bu büyük mücadelenin baﬂar›ya ulaﬂaca¤›n›n en büyük güvencesidir.
ﬁartlar ne kadar a¤›r olursa olsun, Türk milliyetçileri
bu kutsal dava etraf›nda kenetlenerek yeni bir Kuvay›milliye ruhunu harekete geçirecektir.
Bunu baﬂarmak tarihimize, aziz vatan›m›za ve büyük
Türk milletine namus borcumuzdur.
Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kma mücadelesinde
gücümüzün yegâne kayna¤›, evrensel medeniyetler kurmuﬂ büyük Türk milletinin ﬂerefli tarihine ve üstün hasletlerine olan inanc›m›z ve güvenimiz olacakt›r.
Türkiye’nin tarihine inanmayanlar, Türk milletine güvenmeyen, hor ve hakir görenler, teminat›n› d›ﬂ mihraklar›n
yörüngesine girmekte arayanlar, bu büyük millî onur ve
haysiyete sahip ç›kma ﬂahlan›ﬂ› karﬂ›s›nda hüsrana u¤rayacaklard›r.
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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Gelece¤imizin Teminat› Ülkücüler,
Bugün, bütün milliyetçilerin kucaklaﬂma, kenetlenme
ve saflar›n› s›klaﬂt›rma günüdür.
Gün, geçmiﬂ k›rg›nl›klar› ve küskünlükleri aﬂarak bu
büyük yürüyüﬂte kol kola girmek, gönül birli¤i yaparak omuz
omuza yürümek günüdür.
Yürekleri vatan sevgisiyle çarpan, millî heyecan›n›
kaybetmemiﬂ, vicdanlar› ve gönülleri ipotek alt›na girmemiﬂ, millî de¤erlerine sahip ç›kmak isteyen, Türkiye’nin milli birli¤ine ve bütünlü¤üne duyarl› olan, Türkiye sevdas›n›n
tüm gönül erleri, tüm vatanseverler ve milliyetçiler bu millî
ﬂahlan›ﬂta yerini almal›, bu büyük yürüyüﬂe kat›lmal›d›r.
Milliyetçi Hareketin ﬂimdi önündeki en önemli görev,
bu büyük gönül kervan›n›n giderek artan kat›l›mlarla hedefe ulaﬂmas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için, Türkiye’nin en ücra
köﬂelerine kadar ulaﬂarak bu seferberlik ça¤r›s›n› yapmaktad›r.
Ülkücü Hareketin ﬁerefli Mensuplar›,
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Cenab›allah bu mukaddes yolda hepimizin yard›mc›s› ve koruyucusu olsun, yolumuzu nurland›rs›n.
Yolumuz aç›k, azmimiz daim olsun.
Hepinizi en derin sayg›lar›mla selaml›yor, yürekten
sevgilerle kucakl›yorum.
Yüce Allah’a emanet olun.
Sa¤ olun, var olun.
144

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

145

