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BBüüyyüükk  TTüürrkk  mmiilllleettii,,

MMuuhhtteerreemm  EEggeellii  vvee  ‹‹zzmmiirrllii  KKaarrddeeflfllleerriimm,,

DDee¤¤eerrllii  DDaavvaa  AArrkkaaddaaflflllaarr››mm,,

GGeennçç  ÜÜllkküüddaaflflllaarr››mm,,

BBaass››nn››mm››zz››nn  KK››yymmeettllii  TTeemmssiillcciilleerrii,,

Milletimizin gelece¤inde bir dönüm noktas› olaca¤›--

na inand›¤›m bu toplant›da, Ege’nin incisi ‹zmir’de bu--

lunmaktan son derece bahtiyar›m.

Hepinizi en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. 

Kurtulufl y›llar›m›zda verdikleri mücadele ile Türk ta--

rihine damga vuran, Efelerle ve Zeybeklerle yeniden ku--

caklaflmam›za vesile olan Cenab› Allah’a flükrediyorum.
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Türk milletinin büyük uyan›fl›n› ve buluflmas›n› müj--

deleyen bu toplant›ya kat›lan herkesi en içten duygula--

r›mla kutluyorum.

SSaa¤¤  oolluunn  vvaarr  oolluunn..

Mazisi flan ve flerefle dolu olan ‹zmir’de bugün bir

tarih yaz›lmaktad›r.

Türkiye’nin kalbi bugün, ‹zmir’de atmaktad›r.

Türk milletinin müflterek geçmifli ve onurlu gelece¤i

için çarpan yürekler, bugün Gündo¤du meydan›ndad›r. 

Türkiye’nin en büyük hazinesi olan bu milli kardefl--

lik ruhu, dosta ve düflmana yüreklerinden gelen flu ses--

le hayk›rmaktad›r.

Biz biriz.

Biz büyük bir aileyiz.

Biz Türkiye’yiz.

Bugün burada Türk milletinin kardefllik, sevgi ve

dayan›flma ruhu aya¤a kalkm›flt›r.

Milli bir heyecan ile bu muazzam toplant›ya ifltirak

eden, 

YYüürree¤¤ii,, Türk milleti için atan,
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YYüürree¤¤ii,, vatan sevgisi ile çarpan,
YYüürree¤¤ii,, aziz flehitlerimizle yanan, 
Ve birbiriyle kucaklaflmak için tteekk  yyüürreekk olan Tür--

kiye sevdal›lar› ile övünüyorum.
Bu toplant›ya ev sahipli¤i yapan teflkilat mensubu

arkadafllar›ma flükranlar›m› sunuyorum.
HHeeppiinniizz  hhooflfl  ggeellddiinniizz,,  flfleerreeff  vveerrddiinniizz..
AAzziizz  VVaattaannddaaflflllaarr››mm,,
Bu buluflman›n ‹zmir’de gerçekleflmesi bir tesadüf

de¤ildir.
Bunun derin anlam› çok iyi anlafl›lmal›d›r.
‹zmir’in tarihi, Milli Mücadelenin tarihidir.
‹zmir’in 15 May›s 1919’da iflgali, ruhlarda ve yü--

reklerde direnifl meflalesini yakm›fl ve milli mücadelenin
fitilini atefllemifltir.

‹zmir’in tarihi, Türk milletinin zillete ve esarete bafl--
kald›r›fl›n›n eflsiz bir kahramanl›k destan›d›r.

Bugün de çok zor ve tehlikeli bir dönemden geç--
mekte olan Türkiye’nin ufkunda kara bulutlar toplan--
maktad›r.

••  Türkiye her yönden kuflat›lmakta,
••  ‹ç ve d›fl güvenlik sorunlar› giderek a¤›rlaflmakta, 
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••  Milli de¤erlerimiz hor görülmekte,
••  Milli kimli¤imiz tart›fl›lmaktad›r.
••  Devlet yap›m›z sorgulanmakta, 
••  Bölücü tahrikler hayas›zca sürmekte,
••  ‹hanet kol gezmektedir.
••  Milli birli¤imiz sars›lmakta ve
••  Türkiye’nin sinir uçlar›yla oynanmaktad›r.
Karfl›m›zdaki tehlike, çok yak›n, çok büyük ve çok

ciddidir.
Cumhuriyetin milli devlet niteli¤i ve üniter siyasi ya--

p›s› a¤›r bir sald›r›ya maruzdur.
Türkiye’nin varl›¤›na kastetmek isteyen ihanet, pu--

su kurmufltur.
Türkiye içerden ve d›flardan bir husumet kuflatmas›

alt›ndad›r.
Milli birli¤imiz hain bir suikast›n hedefi haline gel--

mifltir.
Türkiye bugün 1919’un flartlar›na benzer bir ka--

ranl›k ortama sürüklenmektedir.
9 Eylül 1922’de tarih yazan ‹zmir, 85 y›l sonra bu--

gün iflte böyle bir ortamda, tarihe çok anlaml› bir kay›t
düflülmesine ev sahipli¤i yapmaktad›r.
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Türkiye’nin karart›lmak istenen gelece¤ine ve ka--
derine sahip ç›kmak için aya¤a kalkan Türkiye sevdal›--
lar› bugün bu meydanda bir araya gelmifltir.

Türkiye’nin Akdeniz’e aç›lan ›fl›¤› olan ‹zmir’in çok
önemli bir baflka özelli¤i de bulunmaktad›r.

‹zmir, Türkiye’nin 80 ilinden gelen vatandafllar›m›--
za kucak açm›fl, bu kardefllerine yurt olmufltur.

Anadolu topraklar›nda bin y›ld›r beraber yaflayan
insanlar›m›z bir potada kaynaflm›fllar ve eflsiz bir kardefl--
lik hukuku ve kültürü gelifltirmifllerdir.

‹flte ‹zmir, Anadolu  kardeflli¤inin bir modelidir.
Türkiye’nin her bölgesinden gelen farkl› kökenlere

sahip Türk vatandafllar›, bugün ‹zmir’de kardefllik te--
melli hemflerilik hukuku içinde bir arada yaflamaktad›r.

Türkiye’nin milli birli¤ini simgeleyen “Türkiye Tek
Yürek” buluflmas›n›n ‹zmir’de gerçekleflmesi, bu bak›m--
dan da özel bir anlam tafl›maktad›r.

MMuuhhtteerreemm  EEggeelliilleerr,,  AAzziizz  ‹‹zzmmiirrlliilleerr,,

Gerilim, çat›flma, cepheleflme ve ilkesiz yönetimin

yorgun düflürdü¤ü Türkiye’miz maalesef bugün bir yol

ayr›m›na gelmifltir.
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ÜÜllkkeemmiizz,,  iiççtteenn  vvee  dd››flflttaann  aa¤¤››rr  bbiirr  tteehhddiittllee  kkaarrflfl››  kkaarr--

flfl››yyaadd››rr..

••  Bedeli kanla ödenerek kazan›lm›fl bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››mm››zz

tteehhlliikkeeddeeddiirr..

••  Kahramanlar›n mücadelesi ile kurulmufl CCuummhhuu--

rriiyyeettiimmiizz  ssaarrss››llmmaakkttaadd››rr..

••  Bin y›l boyunca sevgi ile yo¤urdu¤umuz kkaarrddeeflflllii--

¤¤iimmiizz  zzeeddeelleennmmeekktteeddiirr..  

••  As›rlarca al›n terimizle oluflturdu¤umuz mmiillii  vvaarrll››kk--

llaarr››mm››zz  ttaahhrriipp  eeddiillmmeekktteeddiirr..

••  Birlikte yaflanan binlerce y›l›n ürünü olan mmiillllii  kküüll--

ttüürrüümmüüzz,,  mmiillllii  kkiimmllii¤¤iimmiizz  ssaalldd››rr››llaarrllaa  kkaarrflfl››  kkaarrflfl››yyaadd››rr..

••  Cumhuriyetimizin de¤erleri, Devletimizin varl›¤›,

Milletimizin birli¤i ve bütünlü¤ü tteehhlliikkee  aalltt››nnddaadd››rr..

‹‹zzmmiirr’’iinn  iiflflggaallii  iillee  oorrttaayyaa  çç››kkaann  11991199  yy››ll››nn››nn  flflaarrttllaarr››--

nn››  ggüünnüümmüüzzüünn  ggeelliiflflmmeelleerrii  iillee  kk››yyaassllaadd››¤¤››mm››zzddaa,,

••  Yine yabanc› güçler içifllerimize kar›flmaktad›r.

••  Yine iflbirlikçiler dört koldan ihanet yar›fl›ndad›r.

••  Yine ilkesiz ve korkak bir zihniyet ifl bafl›ndad›r.

••  Ve yine Türkiye’nin her yöresinden flehitlerimiz

u¤urlanmaktad›r.
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Osmanl›y› y›kan küresel aktörler, bir as›r sonra ya--
r›m kalm›fl oyun için kendilerine yeni bir teslimiyet hü--
kümeti bulabilmifllerdir.

1919’un flartlar›nda bile kahraman Egeliler, o gün
ilk kurflunu atarak iflgale dur diyebilmifllerdi. 

Bugün de, ne mutlu ki, bu meydanda bölünmeye,
parçalanmaya ve kardefl kavgalar›na karfl› yeniden aya--
¤a kalkm›fllard›r. 

Bu coflku, bu heyecan, bu inanç yeniden do¤rulu--
flun ve milliyetçi bir duruflun iflaretidir. Ne kadar iftihar
etsek azd›r.

Bu muhteflem tablo karfl›s›nda, Türkiye’min, Ege--
min ve ‹zmir’in, yi¤it ve vatansever insanlar›na buradan
soruyorum. 

Verece¤iniz cevab›n bütün Dünya’ya ve ihanet
odaklar›na karfl›l›k olaca¤›n› biliyorum.

Öyle bir hayk›rmal›s›n›z ki, tüm dünya ‹zmir’in bu

meydan›ndan ç›kacak gür sesi iflitsin. 
••  88 y›l önce oldu¤u gibi, vatan›m›z›n birli¤ini koru--

maya kararl› m›s›n›z?
••  88 y›l önce oldu¤u gibi milletimizin sars›lmaz bü--

tünlü¤üne sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z? 

13



12

milliyetçi hareket partisi

••  Ve 88 y›l önce oldu¤u gibi, teslimiyetçilere, ihanet
odaklar›na ve iflbirlikçilere dur demeye inançl› m›s›n›z?

BBuu  sseessee  kkuullaakk  vveerriinn::
BBuu  sseess; Harran’›n, Bafra’n›n, Bozova’n›n, Çukuro--

va’n›n ve Anadolu Bozk›rlar›n›n sesidir.
BBuu  sseess;; Nemrut’un, Kaçkar’›n, Gabar’›n, Mun--

zur’un, Ilgaz’›n, Erciyes’in ve Toroslar’›n sesidir.
BBuu  sseess;; Sakarya’n›n, F›rat’›n, Seyhan’›n, Meriç’in,

Menderes’in sesidir.
BBuu  sseess;; Yörüklerin, Dadafllar›n, Efelerin, Se¤men--

lerin sesidir.
BBuu  sseess;; Horonlar›n, Zeybeklerin, Halaylar›n, Barla--

r›n ve Karfl›lamalar›n sesidir.
BBuu  sseess;; Bilge Ka¤an’›n, Dede Korkut’un, Yu--

nus’un, Hac› Bektafl’›n, Pir Sultan’›n ve Mevlana’n›n se--
sidir.

Gündo¤du meydan›ndan yükselen bbuu  sseess,, Anadolu
topraklar›nda sevgiyle yo¤rulmufl, flefkatle büyütülmüfl
bin y›ll›k kardeflli¤in ortak sesidir.

BBuu  sseess,, yok oldu¤u san›lan co¤rafyada kahraman--
l›k destanlar› yazarak yeniden do¤an Büyük Türk Mille--
ti’nin sesidir.

14



milliyetçi hareket partisi

AAzziizz  ‹‹zzmmiirrlliilleerr,,

Türkiye’mizin birli¤i ve dirli¤i konusu, bir vvaarr  oolluuflfl

mmeesseelleessii haline gelmifltir.

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  kkaarrflfl››  kkaarrflfl››yyaa  kkaalldd››¤¤››  vvaahhiimm  dduurruumm

flflööyylleeddiirr::

Milletimizi, y›k›c› tesir ve müdahalelerden koruya--

cak ekonomik, kültürel, sosyal ve ahlaki güvenlik duvar--

lar›m›z y›k›lmak üzeredir.

Geride kalan kay›p y›llar içinde Türkiye; K›br›s’ta,

Avrupa Birli¤i iliflkilerinde, Irak’ta, Terörle mücadelede,

Türkmenler konusunda, sözde Ermeni meselesinde ta--

mamen iflas etmifltir.

Bafllayan çürüme ve kokuflma, toplum ve devlet ha--

yat›m›z›n her alan›na sirayet etmifltir. 

Ahlaki de¤erlerimizin temellerini sarsan bu manevi

çöküfl süreci, h›z kazanm›flt›r.

Türkiye, kanunsuzlu¤un kol gezdi¤i, vurgun ve h›r--

s›zl›¤›n prim yapt›¤› yolsuzluklar ülkesi haline gelmifltir.

SSiiyyaassii,,  aahhllaakkii  vvee  vviiccddaannii  hhiiççbbiirr  ööllççüü  vvee  ss››nn››rr  ttaann››mmaa--

yyaann  iinnaannççss››zz  kkaaddrroollaarr::

••  Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli güvenli¤ini, 
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••  Türk milletinin milli birli¤ini, bekas›n› ve refah›n›, 
••  Toplumsal huzur ve asayiflimizi, çok ciddi ve a¤›r

tehlikelerle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. 
‹‹kkttiiddaarr  ttaavviizzkkaarr  vvee  iiflflbbiirrlliikkççii  iiccrraaaatt››yyllaa;;  
Türkiye üzerinde hesaplar› olan mihraklar›n

üümmiitt  ››flfl››¤¤››,,
Ya¤madan hisse kapmaya çal›flan ç›kar çevreleri--

nin ise ggeeççiimm  kkaapp››ss›› haline gelmifltir
Kirli siyaset, kirli ticaret, kirli kazanç flebekeleri,

düfltükleri çukurda birbirlerine muhtaç hale gelerek bir
saadet zinciri oluflturmufllard›r.

Milli ç›karlar›m›z ve köklü devlet gelene¤imizi afl›n--
d›ran iktidar, sanal gündemlerin ve hayali hedeflerin pe--
flinde koflmaktad›r.

Bu zihniyet döneminde, d›fl iliflkilerimiz tek yanl› bir
dayatmaya dönüflmüfltür.

Türkiye bütün pazarl›k gücünü ve nüfuzunu, yaban--
c›larla görüflme masalar›nda birer birer kaybetmifltir.

Bu durum iktidar›, teslimiyetten baflka bir çaresinin
kalmad›¤› küresel bir sarmala mahkûm hale getirmifltir.

Bugün AKP yönetimindeki Türkiye’nin ba¤›ms›z
karar alma imkân› tamamen ortadan kalkm›flt›r.
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Bu zillet, Say›n Baflbakan taraf›ndan; Dünya’y› ikna

etmek, inand›rmak ve iflbirli¤i ad› ile maskelenmektedir.

AKP zihniyeti, bunca y›k›m ve talan içinde kendisini

alk›fllayan bir soyguncu ve f›rsatç› zümre de yaratm›flt›r.

Çizilmeye çal›fl›lan sanal Türkiye tablosuna yard›m

ve yatakl›k eden bir fler cephesi, siyasi istikrar ve eko--

nomik güven masal› ile halk›m›z› uyutmaya devam et--

mektedir.

ÖÖzzeettllee,,  üüllkkeemmiizzii  bbeeflfl  yy››lldd››rr  yyöönneetteenn  hhüükküümmeett,,

••  Manevi de¤erler üzerinden ucuz siyaset yaparak, 

••  Türkiye’nin milli ç›karlar›n› pazarlayarak, 

••  Milletimizin fleref ve haysiyetini tart›flarak,

••  fiahsi ihtiraslar› için Türk milletinin gelece¤ini ate--

fle atarak, sakat, çarp›k ve ilkesiz bir anlay›fl›n temsilci--

si olmufltur.

AAzziizz  ‹‹zzmmiirrlliilleerr,,

DDee¤¤eerrllii  DDaavvaa  AArrkkaaddaaflflllaarr››mm,,

Bu dönem süresince en büyük tehdit ve tehlike

Türkiye’nin bütünlü¤ü ve Türk milletinin kardeflli¤ine

yönelmifltir.
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BBiizzzzaatt  BBaaflflbbaakkaann››nn  öönnccüüllüükk  yyaapptt››¤¤››  pprroojjee  iillee;;

••    ““TTüürrkkiiyyeelliilliikk”” ad› ile Türk milletinin kardeflli¤i tar--

t›flmaya aç›lm›flt›r.

••  ““DDeemmookkrraattiikk  CCuummhhuurriiyyeett”” önerisi ile ‹mral› cani--

sinin sözcülü¤ü yap›lm›flt›r.

••  ““KKüürrtt  ssoorruunnuu” tan›m› ile bölücü hevesler okflan--

m›flt›r.

••  ““MMoozzaaiikk,,  aalltt  kkiimmlliikk,,  eettnniissiittee”” gibi kavramlarla ay--

r›flman›n önü aç›lm›flt›r.

Önce belediyeleri ele geçiren, sonra Meclis koltuk--

lar›na ulaflan bölücüler iktidar taraf›ndan himaye edil--

mifltir.

Bölücünün silahs›z› makbul hale gelmifl ve hükümet

taraf›ndan taviz üstüne taviz verilerek, gönülleri hofl tu--

tulmufltur.

Ve geldi¤imiz noktada bölücülük gemi az›ya alm›fl;

maalesef, ihaneti durdurmak yabanc› güçlerin iznine ve

flart›na ba¤lanm›flt›r.

Art›k, yabanc› elçiler, bir iflgal gücünün temsilcisi

gibi, Türkiye üzerindeki federasyon talepleri için millet--

vekilleri ile nab›z yoklamaktad›r.
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Anlafl›lan odur ki, milletimiz hükümetten Irak’a
operasyon beklerken, Amerika Türkiye’de operasyon
yapmaktad›r.

BBiizziimm  yy››llllaarrdd››rr  ddiillee  ggeettiirrddii¤¤iimmiizz  sseennaarryyoo,,  aarrtt››kk  iiyyiiccee
bbeellllii  oollmmuuflflttuurr::

••  Bu senaryo, Türk milletine ve devletine vücut ve--
ren bütün ortak de¤erlerin y›k›lmas›d›r.

••  Bu senaryo Türkiye’yi parçalayarak çok milletli,
çok kimlikli ve çok dilli bir ortakl›k devletinin kabul etti--
rilmesidir.

••  Bu senaryoya direnenler ise marjinallikle, ça¤d›fl› ol--
makla, ilkellikle suçlanacak ve sindirilmeye çal›fl›lacakt›r.

Bugün Türkiye’nin karfl›s›ndaki en büyük tehdit
kanl› terörden beslenen etnik bölücülüktür.

PKK terörü AKP döneminde yeniden hortlam›fl,
son dönemde çok vahim bir flekilde t›rmanm›flt›r.

Bölücü hainler flehirlere kadar inmifl, büyük flehirle--
rin baz› semtleri kurtar›lm›fl bölge olarak PKK’n›n ey--
lem alan› haline dönüfltürülmüfltür.

Di¤er taraftan, Kuzey Irak terör örgütünün e¤itim
ve lojistik merkezi ve Türkiye’ye karfl› sald›r› üssü hali--
ne gelmifltir.
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Barzani ve peflmergelerinin korumas› alt›nda olan
PKK, Türkiye’ye karfl› bir tehdit ve pazarl›k arac› olarak
kullan›lmaktad›r.

Da¤daki teröristleri silahlar›n› b›rak›p flehirlere gel--
meye davet eden Baflbakan, eli kanl› militanlar› affede--
rek siyasete sokma düflüncesindedir.

Baflbakan’›n da¤daki teröristlere silah b›rakarak fle--
hirlere ve siyasete davetinin tek bir siyasi ve hukuki an--
lam› vard›r: 

Bu da ellerinde flehit ve masum insanlar›m›z›n kan›
olan bu hainlerin affedilmesi ve yapt›klar›n›n yanlar›na
kar kalmas›d›r.

Baflbakan ateflle oynamaktan vazgeçmeli ve art›k

kendisine gelmelidir.

Terör ç›kmaz›na saplanarak Türkiye’ye ihanet

eden her kademedeki PKK militanlar› için tek bir ç›k›fl

yolu vard›r:
BBuu  ddaa;;

••  Terör eylemlerine koflulsuz olarak derhal son

vermek,
••  Silahlar›yla da¤dan inip Türkiye Cumhuriyeti dev--

letine teslim olmak,
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••  Türk adaletinin verece¤i hükme raz› olarak ceza--
lar›n› çekmektir.

Bunun d›fl›ndaki her yöntem, devletin teröre teslim
olmas› ve teröristlerin önünde diz çökmesi anlam›na
gelecektir ve çok aç›k söylüyorum ki; makam› ve mev--
ki--i ne olursa olsun bunu yapmaya hiç kimsenin gücü
yetmeyecektir.

MMuuhhtteerreemm  vvaattaannddaaflflllaarr››mm,,
TTüürrkkiiyyee  aarrtt››kk  bbuu  tteehhddiitt  kkaarrflfl››ss››nnddaa  bbiirr  yyooll  aayyrr››mm››nnaa

ggeellmmiiflflttiirr..
YYaa  bu ihanet cephesi Türk milletinin yaflama azim

ve iradesini k›rarak ülkeyi kanl› bir bölünme ve çat›flma
sürecine sokacakt›r.

YYaa  ddaa Türkiye Cumhuriyeti, uyanan milletimizin
deste¤i ile bu sald›r›lara gereken cevab› vererek ihane--
tin belini k›racak ve kökünü kaz›yacakt›r.

Bu zillete, bu rezalete, bu ihanete dur demenin za--
man› çoktan gelmifltir. 

Eminim ki, kurtulufl mücadelesinin yol haritas›nda ilk
ad›m ve son durak olan Ege, bütün Türkiye’de oldu¤u gi--
bi tarihindeki flerefli sayfalar› yeniden aralayacakt›r.
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‹zmir, ülkenin her yöresinden gelerek bar›fl ve hu--

zur içinde kucaklaflan yüzbinlerin yüre¤inde, bir Türkiye

duruflu gösterecektir.

Türk milleti, köken ve mezhep fark› gözetmeksizin

kendisine biçilen kefeni yine bu meydanda y›rtmak üze--

re toplanm›flt›r. Ve y›rtacakt›r.

‹nan›yorum ki, Aziz milletimiz, tek yürekle hayk›ra--

cak ve:

••  Teslimiyete hay›r diyecektir.

••  Tavize hay›r diyecektir.

••  Sömürüye hay›r diyecektir.

••  Ayr›l›¤a ve kavgaya hay›r diyecektir.

Türkiye, gösterece¤i yüksek irade ile bölünmeyece--

¤ini mutlaka ve mutlaka ilan edecektir.

Bu kararl›l›¤› bu meydanda görüyorum.

‹zmir’in coflkusundan bunu anl›yorum.

Bu a¤›r tahribat karfl›s›nda susmayaca¤›n›z› biliyorum.

VVee  ssiizzlleerree  ssoorruuyyoorruumm  aazziizz  vvaattaannddaaflflllaarr››mm,,

••  Bayra¤›n›za sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z? 

••  Vatan›n›za sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z? 
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••  Türkiye’mize sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z?

••  Ve Kardeflli¤inize sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z? 

Bu “evet”ler Türk milletinin flahlan›fl›n›n bir ifadesi--

dir. Sizlerle iftihar ediyorum.

Aziz Cumhuriyetimizin bütün emanetlerine ihanete

yeltenen gafillere, sizlerden ald›¤›m güçle ve milletime

olan inanc›mla, diyorum ki;

••  HHeevveessiinniizz  bbooflfluunnaa,,  ççaabbaann››zz  bbeeyyhhuuddeeddiirr......

‹flte Milli mücadeleyi gerçeklefltiren ruh bugün de

dimdik karfl›n›zda bbuu  mmeeyyddaannddaadd››rr..

‹lk kurflun’u düflmana s›kan yürekler, yine bbuu  mmeeyy--

ddaannddaadd››rr..

Erzurum Kongresi’ndeki fluur ve heyecan ayn›yla

bbuu  mmeeyyddaannddaadd››rr..

Sivas Kongresi’ndeki milletin azim ve kararl›l›¤› bbuu

mmeeyyddaannddaadd››rr..

Devletimizi kuran yüksek ahlak, erdem, sevgi ve

kucaklaflma burada, bbuu  mmeeyyddaannddaadd››rr..

Bugün burada Türk milletinin kardefllik, sevgi ve

dayan›flma ruhu dirilmifltir.
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Bu ruh, Ergenekon ruhudur.
Bu ruh, Malazgirt, Sakarya, Çanakkale ve Dumlu--

p›nar ruhudur.
Bu ruh, 19 May›s ruhudur.
Bu ruh, 9 Eylül ruhudur.
Ne mutlu ki,  “1919’da çaresizli¤in içinden mucize

yaratm›fl Türk milleti için, bugün de yurdun her yan›n--
dan bir meflale yanm›flt›r.

Memleketimizin her köflesinden gelen sizler bu kut--
lu ›fl›¤›n birer ispat›s›n›z.

Aziz flehitlerimizin arkas›ndan, balkonlara, arabalara
as›lan bayraklar bunun iflaretidir. Ve henüz inmemifltir.

Geçti¤imiz günlerde Türkiye’mizin gelece¤inde fle--
refle hat›rlanacak bir sayfa açt›n›z.

Bütün Türkiye ve milletimiz, mukaddesat›m›z›n tüm
vatan sath›nda flahlan›fl›na flahit oldu.

fiehit düflmüfl aziz vatan evlatlar›m›z› muhteflem ka--
t›l›mlarla hakka u¤urlad›n›z. Türkiye’nin her köflesinden
kofltunuz ve son vazifenizi yapt›n›z.

Tezkereye ra¤men hükümet operasyondan kaçar--
ken, afliret reisleri tahrikleri art›r›rken, sizler flehitlerimi--
zi ba¤r›n›za bast›n›z.
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Bu tavr›n›zla, kimli¤ini kaybetmifl, inanc›n› kaybet--

mifl bir yönetime ra¤men, milli bir durufl ve vatan sev--

gisi gösterdiniz. 

Ve hep bir a¤›zdan dediniz ki; 

““fifieehhiittlleerr  ÖÖllmmeezz  VVaattaann  BBööllüünnmmeezz””  

Hayk›r›fllar›n›z Irak’ta yank›land›.

Avrupa’ya ulaflt›, Okyanus ötesini aflt›. 

Sesinizi tüm dünya iflitti.

DDee¤¤eerrllii  VVaattaannddaaflflllaarr››mm,,

AAzziizz  DDaavvaa  AArrkkaaddaaflflllaarr››mm,,

Yaklaflan tehlike karfl›s›nda art›k vakit kayb›na ta--

hammül kalmam›flt›r.

Hiçbir ayr›m yapmadan, ““bbaayyrraakk””,,  ““vvaattaann””  vvee ““mmiill--

lleett”” ortak paydas›nda buluflman›n zaman› geçmektedir.

Gö¤sünü gere gere ““NNee  mmuuttlluu  TTüürrkküümm”” diyebilen

herkesle kucaklaflma an› gelmifltir. 

Bize göre, öncelikle bu ülkede yaflayan 70 milyon

insan›m›z Cenab-› Allah’›n kutsal bir emanetidir.

Hangi kökenden gelirse gelsin, Türk milletini olufl--

turan her fert flanl› tarihimizin kutsal bir hat›ras›d›r.
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Ve o Tarih flahittir ki, zulme u¤rayan, dost arayan

kardefllerimizin en emin s›¤›na¤›, yüzy›llar boyunca mil--

letimizin konuksever ve flefkat dolu yüre¤i olmufltur.

Bu kaynaflma ve kucaklaflma devam etmektedir;

mutlaka ve mutlaka sürecektir.

Beraberce, mutlu günlere do¤ru kat edece¤imiz da--

ha çok yüzy›llar vard›r.

Her yöreyi, bin y›l›n bar›fl›ndan ve kardeflli¤inden do¤--

mufl insan›m›z olarak ba¤r›m›za bas›yoruz, kucakl›yoruz. 

Bütün samimiyetimizle ve muhabbetle ortak payda--

m›za sayg› gösteren herkese elimizi uzat›yoruz.

Ancak bölünme gayreti içerisinde olanlar› da affet--

memizin mümkün olmad›¤›n› buradan ilan ediyoruz.

Bu konuda, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milli--

yetçileri, Türkiye’nin milli birli¤ini ve kardefllik hukuku--

nu korumaya yeminlidir.

••  Bilinmelidir ki, bu vatan sokakta bulunmam›flt›r. 

••  ‹cazetle kurulmam›flt›r.

••  Sömürgeciler taraf›ndan ikram edilmemifltir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milli kimli¤i fle--

hit kanlar›yla kazan›lm›flt›r.
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Ve hat›rdan ç›kar›lmamal›d›r ki, tarihin hiçbir döne--

minde, Türk milletine yap›lan ihanet karfl›l›ks›z ve ceza--

s›z kalmam›flt›r. 

Bunu herkes iyi bilmeli ve elini ateflten çekmelidir.

BBuurraaddaann  uuyyaarr››yyoorruumm::

Yeri gelirse can›m›z feda olsun. 

Anadolu’yu yeniden fethetmeye haz›r›z.

AAzziizz  VVaattaannddaaflflllaarr››mm,,

Y›llar öncesinden yola ç›karken, aziz milletimizin

yeflerdi¤i bu kutlu bahçede, ayr›k otlar›na izin vermeye--

ce¤imizi söylemifltik.

Çok flükür ki, mesaj›m›z yerine ulaflt›.

Çok flükür ki, bu ça¤r›m›z cevap buldu. 

Türkiye’nin her yöresinden vatandafllar›m›z millet

sevgisi ile bulufluyorlar.

Çünkü biz, do¤ulusunu da, bat›l›s›n› da, Alevisini de

Sunnisini de, alacak kadar büyük sevgilerle dolu bir da--

van›n savunucular›y›z.

Biz herkesi büyük Türk milletinin sayg›de¤er bir ev--

lad› olarak görüyoruz.

Bu topraklara vatan›m diyen, 
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Bu insanlara milletim diyen, 

Bu bayrak benim, 

Bu ülke benim diyen herkese gönlümüz aç›k.

Günlük hayat›n zorluklar›n›n fark›nday›z. 

Geçim s›k›nt›lar› had safhada. 

Aziz Vatandafllar›m, Unutmay›n›z!

Yoksulluk bir gün giderilir.

Yolsuzluklar bir gün önlenir.

Ya¤mac›dan bir gün hesap sorulur.

Bunlar güçlü bir iktidarla çözülür.

Ancak, vvaattaann  eellddeenn  ggiiddeerrssee  vvee  mmiilllleett  bbööllüünnüürrssee,,  bbuu--

nnuunn  ddöönnüüflflüü  yyookkttuurr..

Ayr›nt›daki farkl›l›klar›m›z, bizi, gerginlik ve kutup--

laflma noktalar›na götürmemelidir. 

Demokrasi, farkl›l›klar›m›z› hukuk zemininde koru--

yan yegâne rejimdir.
Fakat demokrasi vatan›m›z›n bölünmesi ve milleti--

mizin ayr›flmas›n›n gerekçesi de olmamal›d›r.

BBuu  nneeddeennllee  mmiilllleettiimmee  hhaatt››rrllaattmmaayy››  bbiirr  bboorrçç  bbiilliiyyoorruumm::

Ayr›l›kta hay›r yoktur.

Bölünmede huzur yoktur.
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Gün, birleflme günüdür.

Gün, bütünleflme günüdür.

Ve kucaklaflman›n adresi büyük Türk milleti kavra--

m›d›r.

UUzzllaaflflmmaa  vvee  hhuuzzuurruunn  aaddrreessii  TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii

ddeevvlleettiiddiirr..

Çevremize bak›n›z,

Irak kan içindedir.

Filistin kargaflaya sürüklenmifltir.

Lübnan kar›fl›kt›r.

Ve Türkiye de kar›flt›r›lmak istenmektedir.

Buna izin vermeyelim.

Ayr›l›¤› aram›zdan atal›m.

70 milyonu kardefl bilelim ve kenetlenelim.

Bölünmeyi, parçalanmay› reddedelim.

Bize yol gösteren geçmiflin ac› hat›ralar› de¤il, ge--

lece¤in ayd›nl›¤› olsun.

Bizler bunu aflacak, fluur, ahlâk ve inanç sahibiyiz.
Bu konuda kararl›y›z.
Bizim gönlümüzde herkese yer var.
Bizim yüre¤imiz herkesi kucaklamaya yeter.
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Bu flehitler benim diyen herkese kap›m›z ard›na ka--
dar aç›k.

GGeelliinn  bbiirr  oollaall››mm..  DDiirrii  oollaall››mm..  ‹‹rrii  oollaall››mm..
Türkiye’nin gelece¤ini birlikte infla edelim.
Huzur dolu, refah içindeki gelece¤e birlikte ulaflal›m.
AAdd››mm››zz  bbiirr,,  aann››mm››zz  bbiirr,,  aacc››mm››zz  bbiirr..  
BBiizz  bbüüyyüükk  bbiirr  aaiilleeyyiizz..
KKuuzzeeyyddeenn  ggüünneeyyee,,  ddoo¤¤uuddaann  bbaatt››yyaa  tteekk  bbiilleekk  vvee

tteekk  yyüürree¤¤iizz..
BBiizz  TTüürrkk  mmiilllleettiiyyiizz..
Buradan hat›rlatmak isterim ki;
Türkiye, bir karar aflamas›na gelmifltir. 
Kaybedecek zaman yoktur.
Bunun aras› ve orta noktas› kalmam›flt›r.
Ya onurlu ve huzurlu ba¤›ms›z bir millet olarak ya--

flayaca¤›z, 
Ya da küresel oyunlara boyun e¤erek bölünme tu--

za¤›na düflece¤iz.
BBuunnddaann  8888  yy››ll  öönnccee  bbüüyyüükk  TTüürrkk  mmiilllleettii;;  manda ve

himayeye hay›r demiflti, eminim ki yyiinnee  ddiiyyeecceekkttiirr..
Vatana sadakati, millete olan inanc› tercih etmiflti.

‹nan›yorum ki, yyiinnee  sseeççeecceekkttiirr..
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AAzziizz  mmiilllleettiimmiizz,,  yyuurrdduummuuzzuunn  hheerr  kkööflfleessiinnddeenn

ddoo¤¤rruullaarraakk;;
••  Üzerine örtülmeye çal›fl›lan kefeni bir kader ola--

rak kkaabbuull  eettmmeeyyeecceekkttiirr..
••  Türkiye’nin husumet, çat›flma ve kavga ortam›na

sürüklenmesine izin vermeyecektir.
••  Milli de¤erler ve birlikte yaflama ülküsünde kenet--

lenecek, büyüklü¤ünü dosta ve düflmana bbiirr  kkeerree  ddaahhaa
ggöösstteerreecceekkttiirr..

‹nan›yorum ki aziz milletimiz, yöre, mezhep, köken
ayr›m› gözetmeksizin, 

••  Olaylara Baflkentimiz Ankara’dan bakan,
••  Sorunlar›m›z› Türkçe okuyan; 
••  Yüreklerinde Milli Mücadele ruhunu tafl›yan; 
••  Aziz Cumhuriyetimizin de¤erlerine sahip, Türk

milliyetçilerinin uyar›lar›na mutlaka kulak verecektir.
OOrrttaakk  ppaayyddaamm››zz,, vatan, bayrak ve millet sevgisidir.
OOrrttaakk  ddee¤¤eerriimmiizz,, Türkçe seslenebilmektir.
OOrrttaakk  nnookkttaamm››zz,, “NNee  mmuuttlluu  TTüürrkküümm  ddiiyyeennee”” diye--

bilmektir.

Milliyetçi Hareketin bu inanç ve kararl›l›¤› konusun--

da asla bir kuflku yoktur. 
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DDee¤¤eerrllii  VVaattaannddaaflflllaarr››mm,,

AAzziizz  ‹‹zzmmiirrlliilleerr,,

Bu kürsüden, bu tarihi toplant› vesilesi ile Milliyetçi

Hareket Partisi’nin kararl›l›¤›n› ve fikriyat›n› bir kez da--

ha vurgulamak istiyorum.

Büyük Türk milleti, tüm dünyaya son sözünü 2299

EEkkiimm  11992233 tarihinde Atatürk ile söylemifltir ve bu konu

ilelebet kapanm›flt›r.

Buradan Milliyetçi Hareketin son sözünü merak

edenlere bir kez daha tekrarl›yorum.

• Verilecek topra¤›m›z, 

• Terk edilecek ilimiz, 

• Çizilecek s›n›r›m›z, 

• Bölünecek devletimiz.

• Paylafl›lacak vatan›m›z,

• Vazgeçilecek insan›m›z, 

• ‹ndirilecek bayra¤›m›z,

• Gidilecek yurdumuz,

• Unutulacak an›m›z,

• Ve baflka bir co¤rafyada gelecek aray›fl›m›z yoktur. 

ÇÇüünnkküü  bbiizz  bbüüyyüükk  bbiirr  aaiilleeyyiizz,,
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BBiizz  tteekk  yyüürree¤¤iizz,,

VVee  bbiizz  TTüürrkkiiyyee’’yyiizz,,

DDee¤¤eerrllii  EEggeellii  KKaarrddeeflfllleerriimm..

MMuuhhtteerreemm  ‹‹zzmmiirrlliilleerr,,

KK››yymmeettllii  DDaavvaa  AArrkkaaddaaflflllaarr››mm,,

Türkiye, Türk milletinin ebedi vatan› olarak hep var

olacakt›r.

fierefli Türk bayra¤› bu vatan üzerinde hain ellerin

uzanamayaca¤› yükseklerde ilelebet dalgalanacakt›r.

fiu gerçek hiç unutulmamal›d›r: GGeelleecceekk  aayy  yy››lldd››zzll››

bbaayyrraa¤¤››nn  aalltt››nnddaadd››rr..

Türkiye’nin birli¤i, refah›, mutlulu¤u ve gelece¤inin yyee--

ggâânnee  tteemmiinnaatt››  aall  bbaayyrraakk  aalltt››nnddaa  bbiirrlleeflflmmeekktteenn  ggeeççmmeekktteeddiirr..

Hayatta fleref ve haysiyetten baflka, her kayb›n te--

lafisi mümkündür. 

Bir milletin flerefi ve haysiyeti, ortak de¤erler üze--

rinde yükselen milli birli¤i ve kardeflli¤idir.

Milli birli¤imiz yara al›r, kardefllik ruhumuz sars›l›r--

sa, bunun geriye dönüflü mümkün de¤ildir.
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‹nanc›m odur ki, Türk milleti yapay ayr›mlara, sin--

si çabalara f›rsat vermeyerek, beraberli¤ini sonsuza ka--

dar sürdürecektir.
Bunu baflarmak; tarihe, aziz milletimize ve gelecek

nesillere fleref ve namus borcumuzdur.
Bu borcun ödenece¤i ggüünn,, art›k gelmifltir.
GGüünn,, kucaklaflma günüdür.
GGüünn,,  saflar›m›z› s›klaflt›rma günüdür.
‹zmir’de gösterdi¤iniz bu kararl›l›k ve heyecan emi--

nim ki, Türkiye’mizin gelece¤e giden yol haritas›nda
dönüm noktas› olacakt›r.

Türkiye, ‹zmir’den bir kutup y›ld›z› gibi yükselerek,
›fl›k bekleyen Türk Dünyas›n›n ve ‹slam âleminin kurtu--

lufl aray›fl›nda yol ve yön gösterecektir.
Bu gün bu meydandan inanç ve güven tazeleyerek

ayr›l›yoruz:
• Türkiye ümitsiz de¤ildir; ümit bugün bu meydandad›r.
• Türkiye çaresiz de¤ildir, çare bugün bu meydandad›r.
• Türkiye sahipsiz de¤ildir, Türkiye’nin sahipleri

bugün Gündo¤du meydan›ndad›r.
• Türkiye’yi onurlu bir gelece¤e tafl›yacak çelik ira--

de bugün buradad›r.
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Türkiye’nin milli birli¤inin ve kardeflli¤inin sigortas›

olan Milliyetçi Hareket, flimdi büyük bir vicdan huzuru

ve gönül rahatl›¤› içindedir.

BBiizziimm  ççaa¤¤rr››mm››zz,, kardefllik ça¤r›s›d›r.

BBiizziimm  ççaa¤¤rr››mm››zz,, birlik ça¤r›s›d›r.

BBiizziimm  ççaa¤¤rr››mm››zz,, sa¤duyu ça¤r›s›d›r.

BBiizziimm  ççaa¤¤rr››mm››zz,, Türkiye’nin milli birli¤ini y›kmak is--

teyenlere karfl› demokratik ve milli bir direnifl ça¤r›s›d›r.

Bu miting, ça¤r›m›z›n cevap buldu¤unun ispat›d›r.

Bu ça¤r›y› herkes çok iyi duymal›, manas›n› çok iyi

anlamaya çal›flmal›d›r.

Bu vesile ile vatan›m›z›n bütünlü¤ü, milletimizin bir--

li¤i u¤runa canlar›n› feda eden aziz flehitlerimize Cenab-›

Allah’tan rahmet diliyorum.

Yüce Allah’›n, Büyük Türk Milletini karfl›l›ks›z se--

ven, yürekleri Türkiye için atan Türk Milliyetçilerini

mutlaka muzaffer k›laca¤›na inan›yorum.

Bu duygularla hepinize huzur, sa¤l›k, mutluluk ve

baflar›lar diliyor, sizleri en derin sevgi ve sayg›lar›mla

selaml›yorum. 

NNee  mmuuttlluu  TTüürrkküümm  ddiiyyeennee..
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