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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Medyamızın Muhterem Temsilcileri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27’inci Dönem 5’inci Ya-
sama Yılı’nın bu ilk grup toplantısında sizleri en kalbi duygu-
larla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı paylaşıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadele-
si veren değerli kardeşlerimize halisane duygularımla selam 
ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Allah’tan niyazım, her vatandaşımızın, her kardeşimizin 
işini kolay, bahtını da açık etmesidir.

Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Gazi Meclis’imizin tekrar 
çalışmaya başlamasından duyduğum memnuniyeti bilvesile 
ifade ediyor, yeni yasama yılının en başta egemenliğin sahibi 
aziz milletimize, bununla birlikte saygıdeğer milletvekilleri-
ne ve parti gruplarına hayırlı olmasını diliyorum.

Kılı kırk yaran tecrübi bir aklın rehberliğinde, bağımsız 
bir vicdanın ve hür bir kafanın eşliğinde, uyanık bir şuurun 
yol göstericiliği altında, ufuk ötesini kavrayan bir fikir aydınlı-
ğıyla dava ve siyaset mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Zan ve zehaptan uzak, önyargıdan ve vehimden azade, 
tutuk ve tufeyli bir duruştan ayrı sağlam bir duruş ve duyuş 
zenginliğiyle “ülkemize ve milletimize daha fazla ne yapabili-
riz”, sorusunun cevabını arıyoruz.

Bunu ısrarla, inançla, itinayla yapıyoruz.
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Huzur diyoruz, huzurlu bir geleceğin kilitlerini açmak 
için çırpınıyoruz.

İnsanı huzursuzluğa iten asıl hususun, cevabını bulama-
dığı veya bulsa bile mevcut şartlarda içinden çıkamadığı kro-
nik soru ve sorun alanları olduğunu biliyoruz.

Söz konusu bu huzursuzluk halinin, aynı zamanda tatmin 
edici cevabı bulunamamış sorunların ve de zihni kurcalayan 
soruların varlığına işaret ettiğinin de farkındayız.

Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yö-
nelik çözüm önerilerimiz vardır, her zaman da milletimizin 
emrine ve hizmetine bilaistisna amadedir.

Böylesi bir müktesebat ve mukavemet ışığında, taşıdığı-
mız sorumlulukların fevkinde hareket etmeye kararlıyız.

Teslimiyet anaforuna düşmeden, taviz çukuruna devril-
meden yolumuza ve tarihi yolculuğumuza şevkle devam ede-
ceğiz.

Çok şükür, istikameti sıratı müstakim olanlardanız.

İradesi sıradağlar gibi duranlardanız.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin sesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin beka siperidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’yla birlikte Tür-
kiye’nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisidir.

TBMM’nin bu yeni yasama yılında Cumhur İttifakı olarak 
Türkiye’mize yapacağımız, sağlayacağımız ve kazandıraca-
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ğımız pek çok yasal düzenleme, insanımızı huzur, refah ve 
esenliğe kavuşturacak yine pek çok sayıda adım ve kararımız 
olacaktır.

Bildiğiniz üzere, parti olarak Eylül ayıyla birlikte sahadaki 
temas ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Siyasi faaliyetlerimizi ülkemizin her köşesine nüfus ve si-
rayet edecek şekilde yaygınlaştırdık.

Detaylarıyla planlayıp hayata geçirdiğimiz bölge istişare 
toplantılarımız vesilesiyle 81 ilimizin tamamına ulaştık.

4 Eylül 2021 tarihinde Afyonkarahisar’da başlayan istişa-
re toplantılarımız devamında 9 ayrı bölgeyi kapsamış ve çok 
başarılı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın 
koordinesinde; Başkanlık Divanı üyelerimiz, Meclis grup yö-
neticilerimiz, milletvekillerimiz, Merkez Yönetim ve Merkez 
Disiplin Kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanları-
mız ve teşkilatlarımızın diğer tüm kademelerinin katılımıyla 
toplantılarımız ifa ve icra edilmiştir.

Siyasette var olmanın ön şartı, önce bu oluşun bilincine 
varmak, müteakiben gereğini ülkenin tüm sathında samimi-
yetle yerine getirmektir. 

Salgın şartlarını titizlikle dikkate alarak düzenlediğimiz 
bölge istişare toplantılarımız hamd olsun canlı, coşkulu, dü-
zenli, disiplinli, verimli şekilde geçmiş ve nihayetlenmiştir. 

Bu vesileyle bütün dava arkadaşlarımı yürekten tebrik 
ediyorum.
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Milliyetçi Hareket Partisi yaparsa en iyisini yapar.

Nitekim davamızın haklarını layıkıyla savunacağız.

Vatan ve millet sevdasının bayraktarı olacağız.

Başarmanın sınırı, mücadelenin de sonu yoktur.

Çünkü hayat ve hadiselerin akışı devamlı değişime uğra-
maktadır.

Bu değişimin momentini anlayanlar, bu değişimin sistem-
sel mekaniğini çözenler taktik çelişkileri, stratejik gelgitleri 
aşma becerisi gösterenlerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi işte böylesi bir beceriyi muvaf-
fakiyetle perçinlemenin, daha da ilerletmenin, olanla yetin-
meyen bir hedef büyüklüğünün izindedir, munzam iddiasın-
dadır.

İnandığımız sürece, ilkelerimizin irfanına, davamızın iti-
barına bağlı kaldığımız müddetçe ne bir engel tanıyacağız, ne 
de iftira ve ihanetlere boyun eğeceğiz.

Bilinmesini özellikle arzu ederim ki, hiçbir çılgın varlığı-
mıza zincir vuramayacaktır.

Her defasında kükremiş sel olup bendimizi çiğneye çiğ-
neye, dikilmiş korkulukları devire devire, korku tacirlerinden 
hesap sora sora mücadelemizi müthiş bir seciye ve selametle 
süsleyeceğiz.

Karşımıza geçip yapamazsınız diyenler çıkacak, onlara 
gülüp geçeceğiz.
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Yine ve yeniden önümüzü kesmek isteyenler olacak, bir 
kez daha onları bomboş hayalleriyle baş başa bırakacağız.

Nefesi yetişmeyenlere, nefsi elvermeyenlere, kötü niyeti 
ve nimet bilmezliği gizlenemez düzeyde bulunanlara fırsat 
vermeyeceğiz, fitneyle örülmüş tuzaklarına düşmeyeceğiz.

Doğru duracağız, dürüst davranacağız, düzgün yaşayaca-
ğız, dengeli olacağız, milletimizin derdiyle dertlenip, sevin-
ciyle serpileceğiz.

Nerede bir mazlum varsa elinden tutacağız, nerede bir 
garip varsa yanında bulunacağız, nerede bir hain çıkmışsa 
tam karşı cephesinde yerimizi alacağız.

Bizler Türkiye sevdalısıyız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.

Ortak inanç ve şuurla, kutlu ülküler doğrultusunda kenet-
lenmiş iman neferleriyiz.

Değerli Arkadaşlarım,

Az evvel de dile getirdiğim üzere, bölge istişare toplantı-
larımız yüksek bir başarı ve katılımla gerçekleşmiştir.

Ancak geçtiğimiz Pazar günü, Ankara Bölge İstişare Top-
lantımızın öncesinde vuku bulan elim bir trafik kazası hepi-
mizi ziyadesiyle üzmüştür.

Söz konusu bu toplantımıza iştirak etmek maksadıy-
la Bartın’dan yola çıkan ve dava arkadaşlarımızı taşıyan bir 
minibüs teessürle ifade etmek isterim ki, kontrolden çıkarak 
kaza yapmıştır.
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Bu kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet 
Kömeç ile partimizin Bartın il yönetim kurulu üyesi Murat Se-
vilmiş kardeşlerimiz hayatlarını kaybetmiş, aralarında il, ilçe 
ve belediye başkanımızın da bulunduğu 14 dava arkadaşımız 
yaralanmıştır.

Bizleri hüzne boğan bu trafik kazasının hitamında, Bartın- 
Zonguldak karayolunda incelemelerde bulunmak ve acıları 
mahallinde paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımız 
ve Ankara Milletvekillerimiz Sayın Yaşar Yıldırım ile Sayın Sa-
dir Durmaz başkanlığındaki bir heyeti hemen görevlendirdik.

Elbette hüküm Allah’ındır, takdir Allah’ındır, elimizden 
gelen bir şey de yoktur.

Acılarımızı paylaşarak mümkün olduğunca hafifletmek-
ten başka seçeneğimiz de yoktur.

Öncelikle hayata tutunamayıp ebediyete irtihal eden dava 
arkadaşlarıma Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyor, halen te-
davi altında bulunan dava arkadaşlarıma acil şifalar temenni 
ediyorum.

Yola çıktıktan kısa bir sonra hayata veda eden kardeşle-
rim bizim nezdimizde her zaman dua ve hürmetle anılacak, 
geride kalan yakınları emanetimiz olacaktır.

Aramızdan ayrılan merhum kardeşlerimizin saygıdeğer 
aileleri başta olmak üzere, Bartınlı kardeşlerimin ve camia-
mızın başı sağ olsun diyorum.

Rabbim gufranıyla ve merhametiyle muamele etsin inşal-
lah.
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Muhterem Milletvekilleri,

Dünya, eski teorik şemaları sallayan yeni düşünsel keşif-
lerin, köklü zihniyet değişimlerini tetikleyen güçlü sarsıntıla-
rın tesiri altındadır.

Klasik tabirle söylersek, dünya ne eski dünya, insan ne 
eski insandır.

Ne var ki, beşeriyetin müşterek değerlerindeki gelişme 
hızı, baş döndüren değişim dinamiklerinin çok gerisindedir.

Bu çelişkiden mütevellit yığılan açmazlar ve çarpıklıklar 
hepimizin gündemini meşgul etmektedir. 

KOVİD-19 salgının tehlike saçması, küresel ve bölgesel 
çatışmaların artan ölçeği, asimetrik ve ekonomik gerilimlerin 
yaygınlık kazanması, siyasi ve diplomatik kutuplaşmaların 
yumuşama emaresi göstermeyen sertliği aslına bakarsanız 
iyimserliğimizi bir hayli gölgelemektedir.

Bilim ve teknolojik atılımlardan dolayı dünya küçülmesi-
ne küçülmüştür, ancak insanlığı kapanına sıkıştıran nevzu-
hur meselelerin ağırlığı da günbegün fazlalaşmıştır.

İnsani felaketlerin, göç krizlerinin, göçmen akınlarının, sı-
nır anlaşmazlıklarının, paylaşım kavgalarının, etnik ve mezhep 
rekabetlerinin, hegemonya mücadelelerinin, çok kutuplu dün-
yaya geçiş sancılarının neden olduğu karmaşa medeniyet ve 
milletler arasındaki soğumayı donma noktasına taşımaktadır.

Angola’dan Burkina Faso’ya, Çad’dan Kongo’ya, Etiyop-
ya’dan Libya’ya, Mali’den Mozambik’e, Nijer’den Ruanda’ya, 
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Güney Sudan’dan Uganda’ya, Afganistan’dan Myanmar’a, Pa-
kistan’dan Filipinler’e, Suriye’den Irak’a, Yemen’den Ukrayna 
ve Kolombiya’ya kadar dünya üzerinde çok sayıda ülke ve 
bölge silahlı veya silahsız çatışma halindedir.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yapılan bir araş-
tırmaya göre, 2020 yılında küresel ölçekte vasat bulan şiddet 
ve silahlı çatışmaların maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmıştır.

Kanlı çatışmalara giden büyük parasal meblağlar açlık ve 
yoksullukla mücadeleye ayrılsaydı dünya daha huzurlu, daha 
adil, daha güvenli, daha yaşanabilir hale gelebilirdi.

Aynı enstitü tarafından 2020 yılına damga vuran bu şid-
det tablosunun sonucunda, GSYİH’sı en fazla zarar gören 10 
ülke belirlenmiş, mesela Suriye’nin kaybı GSYİH’sının yüzde 
81,7’si düzeyinde gerçekleşmiştir.

Karşımızdaki küresel tablo iç açan, umut saçan, yüreklere 
su serpen durumdan çok uzaktır.

Maalesef küresel kuruluşlar, uluslararası insani yardım 
örgütleri kaos mimarisini zayıflatmakta, krizleri azaltmakta 
hem yetersiz hem de acizdir.

Birleşmiş Milletler, beş ülkenin tekeline girerek onların 
baskı ve dayatma dozajı yüksek yayılmacı politikalarına kılıf 
hazırlamakla meşguldür.

Bir bakıma dünya düzeni, kontrollü istilaların, kumandalı 
istikrarsızlıkların güdümündedir.

Adaletsizlik ve eşitsizlik korkunç seviyelerdedir.
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Gelir dağılımındaki uçurumlar, servet birikimindeki ast-
ronomik farklılıklar barış, huzur ve güvenlik damarlarını tı-
kamaktadır.

Batılı ülkelerin defolu siyaseti, husumetle yoğrulmuş 
stratejileri, işbirliği ve diyalog zeminlerini havaya uçuran 
anlayış ve angajmanları bölgemiz için başat tehdit, dünyanın 
önündeki başlıca risktir.

Bakınız ABD’ye bunu görürsünüz.

Bakınız AB ülkelerine bu karanlık manzaranın içyüzüne 
şahit olursunuz.

Sadece Batı menşeli bir basınç ve tazyikle yüz yüze değiliz.

Başta Rusya olmak üzere, aynı coğrafyayı, aynı kıtayı pay-
laştığımız müessir ülkelerle de ters düştüğümüz konu başlık-
ları, anlaşma ve uzlaşmada zorluk çektiğimiz sorun alanları 
varittir, vakidir.

Hükümet, maharet ve makuliyetle takip ettiği çok yönlü 
ve aktif diplomasiyle, farkı dönemlerde, farklı ve çıkarları ça-
tışan taraflarla aynı masaya oturabilme, Türkiye’nin haklarını 
savunabilme dinamizmine sahiptir.

Bu bir denge siyaseti değil, dirayetli siyaset numunesidir.

29 Ekim 2021 Çarşamba günü, Soçi’de Rusya Federasyo-
nu Devlet Başkanıyla 3 saatlik bir görüşme yapan Sayın Cum-
hurbaşkanımız Suriye başta olmak üzere iki ülkeyi doğrudan 
ilgilendiren meseleleri görüşme fırsatı bulmuştur.

İki liderin de memnuniyetini dile getirdiği, bunun yanın-
da verimli ve yararlı neticelere kapı araladığı gün gibi aşikar 
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olan Soçi Zirvesi Türkiye ile Rusya arasındaki netameli konu-
ların en azından yumuşama ümitlerini ve mevcut statükoyu 
canlı tutmuştur.

Rusya’yla işbirliği alanlarının uçak motorları, savaş uçak-
ları, uzay çalışmaları, gemi ve denizaltı yapımı hedeflerini 
kapsayacak şekilde genişleyecek olması her iki ülkenin de 
çıkarına uygundur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Suriye’de ka-
lıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vakti gelmiştir.

Ülkemizde misafir bulunan Suriyeli sığınmacıların evleri-
ne ve yurtlarına güvenle dönebilmeleri, İdlib merkezli yeni 
bir göç dalgasının sınırlarımıza yığılmasına mani olabilmek 
için bahse konu çözüm ikliminin gerçekçi bir şekilde yeşer-
mesi şarttır.

Türkiye, ikinci Afganistan olarak tarif ve teşhir edilen İd-
lib’de, radikal unsurların ayrıştırma sürecini iki yıl önce baş-
latmıştır.

Rusya Dışişleri Bakanı’nın ve Kremlin sözcüsünün farklı 
tarihlerde Türkiye’nin taahhütlerine uymadığını iddia etmesi 
gerçek dışıdır, üstelik saptırmadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki görüşme 
öncesinde, iç ve dış nifak kazanı kaynatılmış, Türkiye’nin İd-
lib’de ödünler vererek muhtemel bir anlaşmaya hazır olduğu 
ifade edilmiştir.

Fakat Soçi Zirvesi İdlib’in çok ötesine geçerek bütüncül 
bir perspektife bürünmüş, Türkiye ile Rusya arasındaki işbir-
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liği imkanları derinlemesine ele alınmış ve karşılıklı anlayış 
ön plana çıkmıştır.

Kaldı ki, Suriye konusu kağıda dökülmüş, taraflarca üze-
rinde mutabakat sağlanmış bir konumdadır.

Soçi’de Suriye eksenli görüşmenin 3 başlıkta tekemmül 
ettiği anlaşılmaktadır.

Birincisi, İdlib, ikincisi 5 Mart 2020 Mutabakatı, üçüncüsü 
de Rusya ile PKK/PYD ilişkisidir.

Rusya ve Esad rejimi, İdlib’deki radikal terör unsurlarını 
bahane ederek askeri müdahaleleri son altı aydan beri arttır-
mıştır.

Rus hava saldırıları da Türkiye’nin M-4 karayolunun gü-
neyindeki askeri varlığını ve üslerini direkt tehdit boyutuna 
ulaşmıştır.

Bu arada Eylül ayında İdlib’de şehit düşen ve rahmetle yad 
ettiğimiz üç vatan evladımız ise yüreklerimizi kavurmuştur.

PKK’ya, PYD’ye Moskova’da ofis açma imkanı sunan Rus-
ya’nın İdlib’de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı 
ve ikna edici değildir.

Rusya’nın bu yıl içinde İdlib merkezli gerçekleştirdiği 
operasyonların dörtte üçü Ağustos ayının ikinci yarısıyla Ey-
lül ayının son haftasını kapsamıştır.

Sözde M-4 karayolunun güvenliğini sağlamak maksadıyla 
Suriye-Rusya ortaklığı tarafından bir kara operasyonu dahi 
gündeme gelmiştir.
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Böylesi bir askeri operasyon demek, İdlib’de mukim in-
sanların Türkiye’ye kaçmaları ve sığınmaları demek olacak-
tır ki, buna rıza göstermemiz, olur vermemiz hayal ötesi bir 
beklentidir.

Türkiye, 17 Eylül 2018 mutabakatıyla, 5 Mart 2020 muta-
bakatına bağlılığını defalarca vurgulamıştır.

Hatta Temmuz 2019’da ülkemize gelen S-400 Füze ve 
Hava Savunma Sistemiyle ilgili tavizsiz tutumumuz egemen-
lik onurumuzun doğal bir sonucu olarak cümle aleme ilan 
edilmiştir.

Malumunuz olduğu gibi, ABD yönetimi ise Rusya’dan si-
lah ve askeri malzeme alan ülkelere muhtelif yaptırımları 
devreye sokmaktadır.

Bunlardan birisi olan “Amerika’nın hasımlarına yaptırım-
lar yoluyla karşı koyma yasası” Türkiye’yi de içeriğine almıştır.

Amerika yaptırım kartını masaya çıkardı diye devletimi-
zin egemen vasfından vazgeçeceğimizi bekleyenler, bunu di-
leyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda 
çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mah-
luklar ya da iradesiz mankurtlardır.

Türkiye olarak neyi alacağımızın, ne zaman alacağımızın, 
nasıl alacağımızın, hangi vasıtaları kullanacağımızın ihtiyaç 
duyulan hesabını yalnızca büyük Türk milletine vereceğimizi 
herkesin bilmesinde yarar vardır.

Palavracı tiplerin, histerik kişiliklerin, patolojik siyasi zih-
niyetlerin ne dediğinin, ne söylediğinin, neyi önerdiğinin hiç-
bir ehemmiyeti yoktur.
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ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş.

Varsın etsinler, nasıl olsa alıştık, yaptırım var diye Türkiye 
Cumhuriyeti’nin şeref ve haysiyetini hiç kimseye çiğnettirme-
yiz, hiç kimseye de böylesi bir teşebbüs şansını vermeyiz.

Yağlı kuyruk gördüler mi ağızlarının suyu akan içimizdeki 
emperyalist kalıntıların Türkiye’de hatırı sayılamaz, hükmü 
geçemez.

ABD, silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verir-
ken, aynı anda Suriye’nin kuzey doğusunda ne işler çevirdiği-
ni itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir?

PKK’ya, YPG’ye suikast ve saldırı silahlarını bedelsiz ver-
meyi kendisine hak görüyor da, milli güvenliğimizi korumak 
amacıyla temin ettiğimiz silahlar mı gözüne batıyor?

Teröristlerle ittifak içinde olan bu ülkenin şaşkın ve şuur-
suz yöneticileri Türkiye’yi ne sanıyorlar?

Hainlere gelince mubah olan, Türkiye’ye gelince ne hakla 
günah sayılıyor?

2 Ekim 2021 Cumartesi günü, Bingöl’ün Genç ilçesi Yolça-
tı köyünde yaşanan bir elektrik arızasını gidermek için yola 
koyulan iki işçimizi, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı 
uzaktan patlatarak şehit eden PKK’lı şerefsizler, ABD’nin ke-
lepir beslemeleri, emperyalizmin kiralık tetikçileridir.

Şehit işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve mesai ar-
kadaşlarına da sabır ve başsağlığı diliyorum.

Afganistan’ı bu hale getiren kimdir?
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Dünya üzerinde 800 noktada 350 bine yakın askeri ko-
nuşlandırarak yapmadığını bırakmayan ülke Türkiye’ye ne 
anlatıyor? Dost ve müttefiklik onların lügatinde düşmanlıkla 
mı tanımlanıyor?

YPG’li terörist Mazlum Kobani kod isimli alçak, 28 Eylül 
2021 tarihinde, The Times Gazetesi’ne verdiği demeçte, Bi-
den’in Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz 
verdiğini ileri sürüyor.

Üstelik ABD Merkez Kuvvetler Komutanı güvence ver-
mek, Biden’in sözlerini aktarmak için bu teröristbaşını ziya-
ret ediyor.

Terörizmin paravan yapılanması olan Demokratik Suriye 
Meclisi’nin sözde yürütme kurulu başkanı ABD’nin bölgede 
kalacağını söylüyor.

Kimin kimlerle yürüdüğü netleşiyor, sis perdesi aralan-
dıkça aralanıyor.

Biz HDP demek PKK demektir diyorduk, meğerse bu 
denkleme ABD de bağımsız değişken olarak eklenmiştir.

Yüz kızartıcı, utanç verici, insanlık değerlerini hiçe sayan 
kanlı bir ittifak Türkiye’ye karşı kurulmuştur.

Biraz sonra temas edeceğim üzere, böylesi bir dönemde, 
CHP Genel Başkanı’nın sözde Kürt sorununu telaffuz etmesi 
tesadüf müdür? 

Yoksa iç işgal cephesine restoresi ve yeni baştan dizaynı 
yapılarak siparişi verilen bayatlamış sömürge teklifi midir?
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Nedir bu gelişmelerin sır ve gizemi?

Tam da bu sırada, FETÖ irtibatlı Demokrat Partili bir se-
natör Temsilciler Meclisi’nin gündemine Ülkü Ocaklarını ge-
tirmiştir.

Şu işe bakınız! Şu talihe bakınız! Şu feleğin oyununa bakınız!

2022 yılı ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilci-
ler Meclisi’nde onaylanan metninde, “Ülkü Ocakları”nın bir 
terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı 
tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir madde de yer 
almıştır.

Yine bazı Avrupa ülkelerine benzer şekilde Milliyetçi-Ül-
kücü Hareket açıkça, adice hedef alınmıştır.

Bu konuda söyleyeceğim sözler saatler boyunca konuş-
sam yine bitmez.

9 Ekim 2021 Cumartesi günü, Türk Gençlik Kurultayı’na 
teşrif edecek kardeşlerim hep bir ağızdan elbet gerekli cevabı 
vakar ve asaletleriyle vereceklerdir.

Ancak anlamadığım şudur; bu kadar mı korkuyorlar biz-
den? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar Ülkücülerin varlığın-
dan? Bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden?

Ben, Ülkü Ocakları’nda yetişmekten iftihar eden bir Genel 
Başkanım.

Hayatım boyunca kalbimin ve fikrimin bir köşesinde Mil-
liyetçi Hareket Partisi’ni, diğer köşesinde Ülkü Ocakları’nı bir 
sancak gibi taşıdım.
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İkbal için değil, Türklüğün muzaffer şafağının sökmesi, 
Türk milletinin istiklal ve istikbal haklarının ebed müddet 
muhafazası için Ülkücü oldum, Ülkücü yaşadım, vakti saati 
geldiğinde can emanetini de Ülkücü olarak Rabbim’e teslim 
edeceğim.

Bundan da şeref ve bahtiyarlık duyacağım.

Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına 
giderdim, yine Ülkücü Hareket’in bir ferdi olurdum.

Ne güzel de söylemiş Hz.Mevlana; “insanı ateş değil kendi 
gafleti yakar; herkeste kusur görür kendisine kör bakar. Neye 
nasıl bakarsan o sana öyle bakar.”

Yine demiş ki, “insan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın 
gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır.”

Ey ABD’nin Temsilciler Meclisi, ne anlatsak boş, ne söyle-
sek yararsız.

Ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koy-
mayın.

Ülkü Ocakları’ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, 
vatan ve millet sevdalısı çıkar, devlet ve siyaset adamı çıkar, 
sanatçı ve bilim insanı çıkar, velhasıl adam gibi adam, yiğitler 
yiğidi insan çıkar.

Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet 
düşmanıdır.

Eğer ille de terörist arıyorlarsa, terör örgütü görmeye 
merak sarmışlarsa, onlara Pensilvanya’ya bakın diyeceğim, 
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FETÖ’yü kurcalayın diyeceğim, PKK’ya, YPG’ye, DEAŞ’a odak-
lanın diyeceğim, velakin nafile, çünkü baktıkları yerde göre-
cekleri yalnızca kendileri olacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türk milleti üzerinde hesabı olan zalim ve muhasım çev-
reler, her dönemde kullanıma müzahir figüranları elleriyle 
koydukları gibi bulmuşlar, onları havuç-sopa stratejisiyle 
çemberlerinde tutmuşlardır.

Bizim gibi görünen, ama bizden olmayan; yerli gibi duran, 
ama yabancılara ajanlık yapanlar sürekli milli ve manevi has-
sasiyetlerimizle oynamışlardır.

Zira aldıkları zelil talimatlar, altında ezildikleri diyet liste-
leri bunu gerektirmiştir.

Anadolu coğrafyasındaki varlığımız Türk milleti adıyla 
950 yıllık bir maziye sahiptir.

Partiler ve siyaset üstü yüksek politikamızın yönünü tari-
hin ve coğrafyanın zorunlulukları çizmiştir.

Bu kapsamda, 13 Kasım 2009 tarihinde, TBMM Genel Ku-
rulu’nda yapmış olduğum konuşmamda aynen şunları söyle-
miştim:

“Adı üstünde, jeo-politik, üzerinde yaşanılan coğrafyanın 
yöneticilerine yüklediği yönetim sorumluluğunu ve vizyonunu 
tanımlar.

Yüksek siyaset, kaynağını ve duruşunu coğrafyadan alır. 
Her coğrafyanın doğal ve zorunlu politikası vardır.
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Anadolu üzerinde yaşıyor olmanın da bir jeopolitiği vardır 
ve bin yıldır değişmemiştir.

Coğrafya aynı duruyorken (ki öyledir); on asırdır bu top-
raklardan yükselen politik dinamikleri değiştirirseniz, bura-
dan hepinizi uyarıyorum ki coğrafyayı mutlaka kaybedersiniz.

Ve size başka başkentlerin jeopolitiğinden doğmuş yeni 
coğrafyalar dayatılırken, onun da politiğini öngöremezseniz ve 
anayurt politiği ile eklemleyemezseniz, ortaya kesinlikle dağıl-
ma ve yıkılış çıkacaktır. Bugün karşımızdaki tehlike de budur.

Bu kaçınılmaz akıbeti değiştirecek bir tek olumlu örneğe 
tarih henüz şahitlik etmemiştir.  İnsanlığın geçmişi, tarihin 
çöplüğü bunu öngörememiş yöneticilerin ve devletlerin enkazı 
ile doludur.”

Zillet ittifakının ana ortaklarını ikaz ediyorum, sözde Kürt 
sorununu tartışmak demek, milleti tartışmak demektir.

Milletin tartışılması devleti tartışmaya açmakla eşanlamlıdır.

Bu düşüncelerim ne bir vehmin, ne bir sendromun, ne de 
bir paranoyanın mahsulüdür.

Binlerce yıllık insanlık tarihinin, yüzlerce yıllık milletler 
mücadelesinin, millet olmanın inceliklerine nüfuz edebilmiş 
yüksek bir fikriyatın, derin bir duyuşun ve milli tarihe vakıf 
olmanın eseri ve neticesidir.

Bunlar benim şahsi fikrim değil, bin yıllık millet varlığının 
bu topraklarda tutunmak için, kanla, gözyaşıyla, çileyle bugü-
ne aktardıkları stratejik mirasıdır. 
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Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimi sorun 
olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır, köşesiz köşe 
yazarları vardır, karanlığın teşrifatçısı satılmış aydınlar vardır.

Türk milleti birdir, kardeştir, büyük bir ailedir.

Bu büyük millet gerçeği, sadece Türkiye’yi değil, haksız 
bir yenilgiye uğramış soylu bir medeniyetin tüm coğrafyasını 
kucaklayan, onun onurunu, onun haysiyetini, meydan okuyan 
bir kahramanlıkla müdafaa eden güçlü bir irade şahikasıdır.

Emperyalizmin ürettiği yargılardan istifade edip çöküntü 
ve yozlaşmayı servis edenler, bunun mucitlerine selam du-
ranlar Türk milletini, milli birlik ve dayanışma azmini kırmak 
isteyen kötülerdir.

Bunlar milli bünyemizdeki ayrık otlarıdır.

Bunlar manevi buhran ve mensubiyet felci geçiren kim-
liksiz ve köksüz cephedir.

HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşumu-
dur.

HDP’yi meşru görmek, Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve te-
rörün vagonu yapacaktır.

Meşruiyetin değerlendirilmesinde yegane ölçü Anaya-
sa’nın çizdiği hukuki ve siyasi çerçevedir.

Anayasa’nın bu konudaki hükümleri şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti devleti, tek millet ve tek devlet esa-
sına dayanan, üniter yapıda kurulmuş milli bir devlettir. 
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Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Devletin temel amacı ve görevi; “Türk milletinin bağımsız-
lığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini ve Cumhuriyeti 
korumaktır.”

Siyasi partilerin eylemleri, “Devletin bağımsızlığına, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı olamaz.

Anayasa’nın ilk dört maddesi milli varlığımızın kilidi, zır-
hı, ziynetidir. 

Buna aykırı hareket edilmesi Anayasal yaptırımlar uygu-
lanmasını gerektiren Anayasa suçudur.

Milli iradenin tecelli ettiği yegane mercii Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’dir.

Doğrudur, Gazi Meclis her meselenin çözüm mekanıdır.

Fakat ihanetin çözüm kaynağı olamaz, bölünmenin çö-
züm adresi görülemez, bu kutlu çatı altında siyasi istismar 
kaygısıyla, emperyalizmin dayatmasıyla sanal sorunları çöz-
menin hesabı yapılamaz.

TBMM üyeleri görevlerine başlarken “devletin varlığı ve 
bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü ko-
rumak” için büyük Türk milleti önünde namus ve şerefleri 
üzerine yemin etmişlerdir.

Bu yemine herkesin bağlı kalması, sadakat göstermesi, 
aksi halde namus ve şeref bahsinin açık kalacağı herkesçe bi-
linmelidir.
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Türkiye 37 yıldır milli varlığımızı hedef alan silahlı terör 
ve bölücülük sorunuyla mücadele halindedir.

Terörle mücadelede çok ağır bedeller ödenmiştir.

Lütfen dikkat buyurunuz; 1984-2020 yılları arasında as-
ker, polis, güvenlik korucularımızdan mülhem olmak üzere 8 
bin 123 güvenlik görevlimiz şehit olmuştur.

Yaralanan güvenlik görevlimiz ise 25 bine yaklaşmıştır.

Bu dönemde PKK’nın hunhar saldırıları sonucunda 6 bin 
21 sivil ve masum vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

1984’den 2020 yılına kadar 84 bin terör saldırısı gerçek-
leşmiştir.

Yine bu dönemde terörle mücadeleye harcanan para, al-
tını çizerek ifade ediyorum, 898 milyar 522 milyon dolardır.

Ölüm ve yaralanmalara bağlı insani maliyet 309 milyar 
426 milyon dolardır.

Demem odur ki, terörün doğrudan maliyeti 1 trilyon 207 
milyar dolardır.

Terörden dolayı kesintiye uğrayan, daha güvenli ülke ve 
coğrafyalara yönelen para miktarı 698 milyar 100 milyon do-
lar civarındadır.

Son tahlilde, FETÖ ve diğer örgütlerle mücadelede harca-
nan 350 milyar doların da eklemlenmesiyle terörün ülkemize 
toplam faturası, -sağır kulaklar burayı iyi dinlesin, ekonomi-
de felaket tellallığı yapan utanmazlar bize kulak versin- tam 
2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır.
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Terör sorununa maruz kalmasaydık, teröre sarfedilen de-
vasa kaynakla;

69 adet GAP projesi,

505 adet Marmaray,

749 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1880 adet Osman-
gazi Köprüsü,

282 adet Kuzey Marmara Otoyolu, 205 adet İstanbul-İz-
mir otoyolu,

102 adet İstanbul Havalimanı,

564 adet Atatürk Barajı,

1834 adet İstanbul Şehir Hastanesi yapılabilir,

902 adet S-400, 644 adet Patriot Hava ve Füze Savunma 
Sistemi,

9 bin 24 adet de F-35 savaş uçağı alınabilirdi.

Üstelik terörün anormal maliyetine katlanmış olmasay-
dık, önümüze koyulan kanlı faturayı ödemeseydik, bugünkü 
şartlarda kişi başına gelirimiz bin 585 dolar fazla olacaktı.

Sorarım sizlere kazanan kim, kaybeden kim?

Zarar kime, ihanet kimden?

Kılıçdaroğlu başka bir alemde yaşamıyorsa, Kandil mer-
ceğini gözüne koydurmamışsa, bu yakıcı gerçeklerden ne za-
man haberi olacaktır? 
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İzanı kaldıysa itiraf etsin, sonra nedamet getirsin.

Meraklanmasın, bu millet onu bile affedecek gönül engin-
liğine haizdir.

Gece baykuşları gibi öten CHP sözcüsü ekonomide ka-
ramsar tablo çizerken hiç mi yüreği titremiyor, hiç mi patro-
nu Kemal Derviş’ten fikir almıyor?

Masum ve haklı öğrencilerimizi hariç tutarak söylüyo-
rum, yurt sorunu var diyenler, nöbetçi provokatörleri sahaya 
sürenler, barınamıyoruz diye banklarda eylem yapan örgüt 
üyeleri, sizin propagandasını yaptığınız caniler olmasaydı, 
her mahalleye bu devlet yurt yapar, her evladımızı da sıcacık 
ve insani şartlarda ağırlardı.

Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından; çarşı, pa-
zar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından 
samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor, bu 
kardeşlerime bir şey demiyorum.

Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşü-
lüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da 
hesap soruluyor.

Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. 

Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar 
edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatır-
latmak görevimizdir.

Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların iş-
sizlikte payı vardır.
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Bir eli yağda, diğeri balda, yediği önünde, yemediği ardın-
da, bir giydiğine bir daha dönüp bakmayan, ama sırayı siya-
set alınca sahte vicdan ve merhamet edebiyatı yapan bir avuç 
kaymak tabakadan, imtiyazlı azınlıktan, merdane gibi dönen 
devrimci bozuntularından öğreneceğimiz de hiçbir şey yok-
tur.

Kürt sorunu var diyenler, aynanın karşısına geçip vahim 
sorunun gerçek hüviyetini ve yansıyan halini görebileceklerdir.

Türkiye’nin terör ve bölücülük sorunu vardır.

Ve bu sorunlara neşter vurulmuş, cerrahi müdahalenin 
sonuna gelinmiştir.

Renklerle tanımlanan listelerde isimleri bulunan terör 
elebaşları, nokta operasyonlarla imha edilmektedir.

Bu devletten kaçamayacaklar, bu milletin cezasından kur-
tulamayacaklar.

Bölücü ve ayrılıkçı emellerin toplumsal siyasi kimlik tale-
bi olarak kabul edilmesi, siyasi statü taleplerine zemin hazır-
layacaktır.

Sorunun kaynağı ve esası; bireysel hak, temel hürriyetler 
ve demokratikleşme özlem ve talepleri değildir.

Yapılmak istenilen, bireysel kültürel haklar değil, oluştu-
rulmak istenen bir azınlığın kolektif olarak kullanacağı siyasi 
azınlık haklarıdır.

Türkiye düşmanlarının CHP vasıtasıyla dillendirdiği, İP’in 
destek verdiği, HDP’nin organize edip kışkırttığı yapay soru-
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nun en baştan itibaren böyle bir temelde ve etnik sorun ola-
rak kabulü, sürecin PKK’nın talepleri doğrultusunda şekillen-
mesini kaçınılmaz hale getirecektir.

Terörist Cemil Bayık’ın sözde Kürt sorununun çözüm yeri 
olarak Meclis’i, muhatabı da HDP olarak göstermesi CHP’ye 
girdiği verkaçın ifşasıdır.

Böyle bir durumun vahametini, doğuracağı sonuçların 
ciddiyetini herkes çok iyi görmelidir.

Bunun sonucunda terör örgütü ve etnik bölücülerle, yö-
redeki kardeşlerimiz aynı kefeye konulacak ve PKK’nın bun-
ların sözcüsü ve temsilcisi olduğu gibi bir sonuç doğacaktır.

Bunun gerçek olmadığı ortadadır. 

Ancak böylesi bir ciddi tehlike görülmeye başlanmıştır.

Türk milletine mensup kardeşlerimizin sahip oldukları 
haklardan vazgeçerek azınlık statüsü arzusunda oldukları ve 
bölücülük peşinde bulundukları asla söylenemez.

Bu bakımdan Kürt sorunun seslendirilmesi, evvelemirde 
Kürt kökenli vatandaşlarımıza yapılan hakaret ve iftiradır.

Bizi bugüne getiren kökenimiz, doğduğumuz yer, muhte-
rem anamızın dili, ruhumuzu teslim ettiğimiz inancımız ve 
mezhebimiz ne olursa olsun, bizim adımız Türk milletidir.

Son iki yüz yılda bu coğrafyada yaşananların tamamı bu 
tertemiz ve soylu milleti Anadolu’dan göndermek üzerine oy-
nanmıştır.



34

Sözde Kürt sorunu korosu buna payandadır, buna gönüllü 
hizmet edecek kadar alçaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar geçen süre 5 yıl 2 ay 
16 gündür.

24 Haziran 2018’den bugüne kadar geçen süre de 3 yıl 3 
ay 11 gündür.

Bu kadar zamandır Türkiye yeni bir sistemle yönetilmek-
tedir.

İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum ya-
saları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işlerlik ve işlev-
sellik kazanması için mücadelemiz devam edecek, Cumhur 
İttifakı olarak Türkiye’nin yarınlarını güvenceye alma karar-
lılığımız sürecektir.

Bir olacağız, birlikte hareket edeceğiz, dedikodulara al-
dırmayacağız.

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin diriliş ruhu, dik duruşudur.

Bu ittifak ahlakıyla 2023 yılı, Lider ülke Türkiye’nin müj-
desi, müstesna dönemi olacaktır.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü terörden arın-
mış, ekonomik yükselişi sağlamış, bölücülüğün belini kırmış, 
kardeşlik duygularımızı perçinlemiş, herkesi kapsayan sivil 
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ve demokratik bir anayasayla karşılayacağımıza gönülden 
inanıyorum.

Artık Laiklik tartışmalarını bir kenara bırakalım, ina-
nan-inanmayan kamplaşmasından vazgeçelim; Türk milleti 
Müslüman bir millettir, manevi değerler üzerinde oynamalar, 
Anayasa temelinde yıkıcı teklifler ancak düşmanları sevindi-
recektir.

PKK belgesini demokratik tutum belgesi olarak yuttur-
maya çalışan siyasi bölücülerin adaletin pençesinde hesap 
vermelerini yakından takip edeceğiz.

TBMM Karma Komisyon’da bekleyen 1359 yasama doku-
nulmazlığı tezkerelerinden, teröre yardım ve yataklık yapan 
milletvekillerinin öncelikle tasnif ve tefriki yapılarak karara 
bağlanmasını, ardından da Genel Kurula getirilmesini istiyo-
ruz.

Terörle mücadelenin hukuki alt yapısını sağlam esaslara 
bağlamak adına, devam eden FETÖ ve PKK davalarının so-
nuçlanmasını temenni ediyor, yargının hızlı çalışmasını bek-
liyoruz.

Kılıçdaroğlu, partisine baskın seçime hazır olun mesajı 
veriyor.

Zihni ve siyaseti baskın yemiş bu zata tekraren hatırlatı-
yor, sözlerimin kulağına küpe olmasını ümit ediyorum.

Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur.

Herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır.
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Zillet ittifakı biraz sabretsin, onlara cumhurun gücünü, 
Türkiye’nin büyüklüğünü, ona buna minnet etmelerinin so-
nuçlarını mutlaka aziz millet iradesiyle göstereceğiz.

Selçuklu sarayında onun bunun taklidini yaparak geçi-
mini sağlayan ve maskaralığın piri olarak değerlendirilen 
Caferek’in bugünkü temsilcilerine Allah’ın izniyle sandığı dar 
edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, hepi-
nizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, yeni yasama yılında siz 
değerli milletvekili arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Değerli Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımız münasebetiyle yapa-
cağım değerlendirmelere geçmeden evvel muhterem heyeti-
nizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, 
sosyal medya platformlarından toplantımızı takip eden aziz 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan 
değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, hepsini 
birden hasretle kucaklıyorum.

Ankara, geçtiğimiz hafta sonu göz kamaştırıcı iki toplantı-
ya ev sahipliği yaptı.

Bunlardan birisi “Türk Gençliği Büyük Kurultayı”, diğeri 
de “Analar Bacılar Kurultayı”dır.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenle-
nen “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” ile partimizin Aile, Kadın 
ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafın-
dan gerçekleştirilen “Analar-Bacılar Kurultayı” muazzam bir 
katılama sahne olmuştur.

Türk gençliği diri umuduyla, yüksek ufkuyla, heyecan ve 
hedef dolu tutumuyla yeni bir tarih yazmış, almasını bilenlere 
mesajların en görkemlisini kararlılıkla vermiştir.

Gençlerimiz milletimizin gelecek özlemidir.

Bu özlem Allah’ın izniyle büyük Türkiye ülküsünün ger-
çekleşmesiyle vuslata erecektir.
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Merhum şairimiz Arif Nihat Asya, Türk gençliğine bakın-
ca neler gördüğünü nasıl da güzel, nasıl da özlü anlatmıştı:

Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan!
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan!
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın;
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

İşte o gençlik, işte o diriliş ve yükseliş ruhundan mülhem 
asil duruş 9 Ekim günü Ankara’da tecessüm etmiştir.

Merhum Cemil Meriç’in söylediği üzere; “Dava irfanımızı 
yeniden fetheden, bugünümüzü düne bağlayan” bir gençlikle 
önümüze çekilen kalın perdeler birer birer yırtılıp atılacak, 
Türkiye büyüyüp Turan olacaktır.

Türk tarihi, hasretini çektiğimiz eski ve ölümsüz bir eserdir.

Bu eseri tekrar kaleme alacak, geleceğin tertemiz ve ya-
şanmamış ortamına inançla taşıyacak Türk gençliğidir.

Gençlik aydınlık çehremiz, ahlaklı çağrımız, en çevik mi-
zacımızdır.

Bir derviş sabrıyla kozasını ören onlardır.

Açık sözlülüğün ve kalender meşrebin omurgası onlardır.

Akıl ve irade anıtı, yine merhum Cemil Meriç’in dediği 
gibi, tefekkür okyanusunun Barbarosları, Türk milli varlığı-
nın aşılmaz dağları onlardır.
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İstifhamların kafalarda kök salmasına engel olan, kin ve 
nefretin kalplerde yuva yapmasına müsaade etmeyen asil 
Türk gençliği, bu gençliği temsilen de Milliyetçi-Ülkücü genç-
liktir.

Gençlerimiz milli varlığın şuuru, Türk milletinin gururu-
dur.

Aynı şekilde Türk gençliği, ruh köküne bağlanarak zirve 
kulelerine çıkmayı gözüne kestiren, tevazuu elden bırakma-
yan, sevgi ve saygıyı kılavuz edinen, kendine has bir üslupla 
büyük bir irade hamulesi, yüksek bir idrak haysiyetidir.

Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, adını anmıyorsa, si-
yasi ve ideolojik istismarın konusu yapıyorsa, biliniz ki, ka-
ranlık, kabalık, kuraklık ve küstahlık içindedir.

Onlar soysuz bir çağdaşlığın fevkinde çağlar üstüdür.

Dönemlere hapsolanların aksine devirler üstüdür.

Bildiğiniz gibi, şöhret, şehvet ve servet kör bir labirenttir. 

Burada elinde bir kandil bile olmadan dolaşmaya kalkı-
şanlar aynısıyla dibi görünmeyen uçurumlara kanat çırpan-
lardır.

Gençlerimiz yeri geldi mi, sağduyu ve sorumlulukla uçu-
rumların önüne göğsünü geren, yeri geldi mi de milli geleceği 
kötürüm hale sokmak için fırsat kollayan odaklara hak ettik-
leri şamarı indiren soylu duruştur.

Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akını-
mızdır.
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Onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, sitem ve şikâyet-
lerini çözümle kesiştirmek siyaset kurumunun ana görevidir.

Milliyetçi-Ülkücü gençlik, Türk gençliğinin kalpgahıdır.

Kökü Ötüken’de, kaynağı Issık Gölü’nde, kavgası da Türk 
ve İslam düşmanlarıyladır.

Bu gençlik bizim baş tacımız, medarı iftiharımızdır.

Aynı zamanda analarımız-bacılarımız dua, huzur, güven, 
sevgi ve saygı bağlarımızdır.

Ana hakkı iman ve insanlık hakkıdır.

Gençlerimizle birlikte yurdumun dört bir yanından teşrif 
ederek kurultayımıza can ve kan veren analarımıza, bacıları-
mıza müteşekkirim.

Biz analarımıza bakınca, bacılarımızı görünce gelecek 
Türk nesillerinin ayak sesini duyuyoruz.

Bu kapsamda Türk gençliği varsa analarımızın ve bacıla-
rımızın sayesinde vardır.

İki kurultayımız da manevi olarak birbiriyle pekişmiş ve 
örtüşmüştür.

Dikkatlerinizi çekmek isterim ki, bugün batı dünyasına 
hakim olan sosyal ve ekonomik mimari, bunun yanında de-
ğerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara 
yol açmaktadır.

İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, sadece diğer temel 
ihtiyaçların peşinden koşan, insani ve vicdani felaketlere ta-
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mamıyla sessiz kalan, niçin var olduğunu, neden yaşadığını 
düşünmeye fırsat bulamayacak şekilde sürüklenip giden bir 
felaket döngüsünün pençesindedir.

Analarımızın, bacılarımızın, gençlerimizin fedakarane 
mücadele ve çabasıyla bu döngü bizim semtimize bile uğra-
mayacak, Türk-İslam medeniyeti yeni bir yükseliş hamlesiyle 
ayağına geçirilmek istenen prangaları kırıp atacaktır.

Bu vesileyle Milliyetçi-ülkücü gençliğinin mümtaz nefer-
lerine, muhterem analarımıza, bacılarımıza bir kez daha te-
şekkür ediyor; hepsine şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Merhum Hocamız Prof.Dr.Erol Güngör, “İslam’ın Bugünkü 
Meseleleri” isimli başucu eserinde milliyetçilikle ilgili çarpıcı 
görüşlerinin bir kısmını paylaşmış ve şunları ifade etmişti:

“Milliyetçilik, bir dış mesele olarak göründüğü zaman yer-
li kültürün yabancı kültüre karşı çıkması şeklinde cereyan et-
mektedir. 

Bir iç mesele olduğu zaman ise asıl iş memlekette milli 
birliğe engel olacak mahiyetteki kültürel, ekonomik ve sosyal 
farklılaşmaların asgariye indirilmesidir.

Milliyetçilik ilk hamlede milli birlik ve bütünlüğün kazanıl-
ması davasıdır.”

Bu düşüncelerden anlaşılacağı üzere, milliyetçilik yaban-
cı akımlara karşı güvence, milli birlik ve dayanışma ruhunun 
da güvenlik duvarıdır.
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Hayattan kopuk, insandan mahrum, gerçeklerden uzak bir 
milliyetçilik havada ve boşlukta uçuşan fikir kırıntıları gibidir.

Bizim milliyetçiliğimiz bizatihi hayatın içindedir, milleti-
mizin vicdanındadır, Allah’ın izniyle iradesinin de tezahürü 
olacaktır.

Arzumuz, amacımız ve arayışımız öteden beri budur.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne atılan iftiraların, yoğunlaşan 
saldırıların, yaygınlaşan küresel tahammülsüzlüklerin geli-
şim ve ilerleyiş rotası titizlikle okunduğu takdirde, bunların 
hiç birisinin tesadüfi olmadığı görülecektir.

Nevzuhur yeni bir Dünya düzeni söylem ve dayatmasının, 
hatta milletsiz devlet, devletsiz millet projelerinin önündeki 
en büyük engel milli devletler ve güçlü millet oluşumlarıdır. 

Bu nedenle küresel güçler ve mütecaviz ülkeler, milli dev-
letlerdeki yönetim iradesinin millet üstü birliklerle ve güçler-
le paylaşılmasını uzun süreden beri dayatmaktadır.

Bu paylaşma, elbette ki egemen gücün lehine, mahkûm 
milletin aleyhine gerçekleşecektir. 

Ancak, bu asimetrik etki aslında milliyetçiliğin yükselme-
sinin de bir dayanağıdır.

Bu itibarla küresel aktörler açısından, ülkelerdeki yükse-
len milliyetçiliğin kırılması; dil, din, etnik veya mezhep fark-
lılıklarının kaşınması ve bunların üzerinden ilk etapta özerk, 
sonra da federal devletler oluşturulması melun bir hedef ola-
rak her zaman güncelliğini korumuştur.
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Bu hedefe öncelikle taşeronlar eliyle ulaşılması esas alın-
mıştır.

Bununla mündemiç CHP, HDP, İP, Deva, Gelecek Partisi ve 
irili ufaklı diğer zillet partileri tembihli, görevli ve taşeron si-
yasetin lekeli temsilcileridir.

Zillet ittifakı çözülme ve yıkım siparişini bedeli mukabi-
lince almıştır.

Zira her şey gün gibi ortadadır, zelil siyaset simalarının ka-
çacak, gerçekleri inkar edecek hayası da, hali de kalmamıştır.

Egemen güçler kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi 
perspektifle hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için 
milliyetçiliği bastırmaya, karalamaya, kötü göstermeye çalış-
mak gibi bir ikilemin ve tenakuzun dibindedir.

Ancak maksadı ne olursa olsun, küresel sömürünün 
önündeki en önemli engel milli devlet yapısı ve bu yapının te-
mel taşı olan Milliyetçi Hareket ve Cumhur İttifakı’dır.

Başka bir deyişle, bir milletin yükselişinin müspet daya-
nağı milliyetçiliktir; milli kimliğin gücü de milli devletin çelik 
gibi sağlamlığıdır.

Küresel gelişmelerin bir figüranı, pasif bir ögesi, edilgen 
bir yüklenicisi değil baş aktörü olmayı hedefleyen milliyetçi 
fikriyat, yalnızca Türkiye’yi değil soydaşlarımızı ve müşterek 
kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri de kurtaracak 
muhteşem bir anlayışı temsil etmektedir.

Buradan çıkarılması gereken sonuç, çoğulcu yeni bir dün-
ya sistemine duyulan ihtiyacın, yeni baştan kurgusu yapılma-
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sı gereken uluslararası yeni bir dengenin şart olduğu gerçe-
ğidir.

Bugün bütün insanlık, çevre sorunundan enerji sorunu-
na, ekonomik eşitsizlikten terör sorununa, bulaşıcı hastalık-
lardan adalet sorunlarına kadar yüz yüze bulunduğu tehlike-
lerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır.

Bu ortaklık insanlık değerlerinin, insanlık mirasının, in-
san olmanın onur ve şerefinin ortak paydasıdır.

Dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirebilmek, Afri-
ka’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar yerkürenin her 
köşesinde yaşayan bütün insanlık için kaçınılmaz bir amaç 
haline gelmelidir.

Bu anlayış, bir yönüyle Türk milliyetçilerine düşen tarihi 
görev ve sorumlulukları göstermektedir.

Aynı zamanda cihan imparatorluğu kurmuş olan aziz ec-
dadımızdan kalan yönetim mirasının da bir gereğidir.

İnsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine müzahir, gönüllü 
paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan, küresel kaynakları hak-
kaniyetle insanlığın istifadesine sunan yeni bir aydınlanma 
süreci, inanıyorum ki Türk milletinin doğrulmasıyla başlaya-
caktır.

Bu ümit yeşerdikçe ihanet kamçı yemiş, çifte çemiş gibi 
tepinmektedir.

Gelişmelerin seyrine baktığımızda, ilhamını ve sevgisini 
büyük Türk milletinden alan Milliyetçi Hareket, devlet ve mil-
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letimizin bekası için dünden daha önemli ve kutsal bir görev-
le karşı karşıyadır. 

Ve Cenab-ı Allah’ın izniyle bu kutlu görevi partimiz Cum-
hur İttifakı çatısı altında başarıyla yerine getirecektir. 

İnancımız, kararlılığımız ve hedefimiz bu yöndedir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye’nin önünü kesmek, ilerleyişini engellemek için 
tetikte bekleyen iç ve dış işgal cephesi, milli devletimizi, milli 
bekamızı, milli kimliğimizi, milli direncimizi sekteye uğrat-
manın hesabındadır.

Çünkü milletimizin milli ve manevi mukavemet halka-
larını teker teker kırınca sonuca ulaşacaklarını, ilave olarak 
Türkiye’nin milli devlet yapısını harabeye dönüştüreceklerini 
biliyorlar ve bu yolda zehir saçıyorlar.

İşin özünde oynanan oyunun gizlenecek bir yanı kalma-
mıştır.

Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar açık 
oynanmaktadır.

Bu masada hile vardır, desise vardır, densizlik vardır, dü-
mencilik vardır, dalavere vardır, sahtelik vardır; hepsini geç-
tik hıyanetin daniskası vardır.

Görüldüğü üzere, zillet ittifakını oluşturan partiler gün 
aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar.

Birbirlerine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, 
hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar.
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Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak 
kuruyorlar.

Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi; zannedi-
yorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler.

Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, ne dedikleri bellidir, ne de 
söyledikleri nettir.

Muğlak ifadelerle gürültü ve gündem kirliliğine neden ol-
dukları da alenen meydandadır.

Bunlar ayrıca “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” top-
lantıları için üçüncü defa Meclis’te bir araya gelmişlerdir.

CHP, İP, SP, DP, Gelecek Partisi ve Deva’nın temsilcileri 
HDP’yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını 
açıklamışlardır.

Uzlaşma, doğru hedefler üstünde olur.

Uzlaşma, dürüst ve temiz bir siyaset anlayışıyla vasat bulur.

Allah için söyleyiniz, bunların neresi dürüst, neresi düz-
gün, neresi temizdir?

Uzlaşmak için irade lazımdır.

CHP’nin kolonisi, ideolojik kolonu, siyasi kordunu İP’in 
iradesi mi vardır?

PKK’nın tutsağı, FETÖ’nün kuklası, Türk ve Türkiye düş-
manlarının teşrifatçısı CHP’nin iradesi mi kalmıştır?

Teröristbaşı Duran Kalkan, CHP’yi ikaz ederek diyor ki:
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“HDP’nin çıkışı, bazı CHP’liler tarafından ters yorumlana-
bilir; ama öyle değil. CHP’ilerin önünü açtı. Güçlendirdi. İrade 
kazandırdı. Bu bakımdan HDP’ye muhtaçlar.”

Bir terör örgütü elebaşı, Aziz Atatürk’ün kurduğu partiye 
ayar veriyor, hizaya getiriyor, aba altından sopa gösteriyor; 
buna karşılık bir tek CHP yöneticisi de kalkıp “ey katil sen ne 
diyorsun?” diyemiyor, buna cesaret dahi edemiyor.

Bize gelince yalan yanlış konuşan CHP sözcülerinin ağız-
larını bıçak açmıyor.

Korkuyorlar, telaşlanıyorlar, çekiniyorlar, çünkü iradeleri-
ni ve siyasi ikballerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar.

Bu bir zillet değil midir?

Bu bir rezalet değil midir?

Biz boşuna mı bunlara zillet diyoruz?

Biz boş yere mi bunların maskesini bir bir indiriyoruz?

HDP’li bölücü söylediğimiz okkalı sözlerin cevabını Kan-
dil’in CHP’si veriyor.

Şu ibret verici kepazeliğe bakar mısınız?

Kendileri terör örgütünün boyunduruğuna girmişler, ha-
berleri yok.

Kendileri mağara önlerinde gıyabi nöbete girmişler, anla-
dıkları yok.

HDP’yi gücendirmemek, pişmiş aşa su katmamak için 
takmadıkları kılıf, girmedikleri kılık neredeyse kalmamış.
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Hatırlarsanız, İP Başkanı, bu aralar yine il-ilçe gezen İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Fatih’e benzetmiş, 
Kılıçdaroğlu’na çalım atmış, ters köşeye yatırmak için hamle 
üstünlüğünü kazanmaya çalışmıştı.

Bir nevi anılan Belediye Başkanı CHP Genel Başkanı mu-
amelesi görmüştü.

HDP takviyeli ve tembihli Kılıçdaroğlu da misilleme ya-
parak İP Başkanı’nın Cumhurbaşkanı hayallerini suya düşür-
müş, mizahi ve münhal bir Başbakanlık yemiyle tufaya getir-
miştir.

İP Başkanı, yeni yönetim sisteminde yer almayan bir gö-
reve mahkum ve mecbur edilen zavallıdır.

Bunlar birbirlerini aldatmakla, kandırmakla, yüze gülüp 
arkadan film fırıldak çevirmekle uğraşmaktadır.

Yalan bunlardadır, iftira bunlardadır, ayak oyunu bunlar-
dadır, samimiyetsizlik bunların alameti farikasıdır.

Şimdi de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adında ne 
idüğü müphem, ne içerdiği meçhul, neyi hedeflediği meknuz 
bir çalışmayla meşgullerdir.

Şecaat arz ederken sirkatin söyleyen merd-i kıbti gibiler.

CHP’nin 2-3 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği Abant Top-
lantısı, bir bakıma zilletin tehlikeli yol haritasının kavşak 
noktalarını açığa vurmuştur.

Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi 
kimden geldi?
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Kripto damar mı dayattı? Pensilvanya’dan mı talimat alındı?

Anlaşıldığı kadarıyla özerlik ve federasyon gayesi CHP’ye 
nüfuz etmiştir.

Bununla birlikte CHP’nin gizli gündeminde Anayasa’nın 
ilk dört maddesini kaldırmak esastır.

Sabıkalı bir milletvekili kalemiyle hazırlandığı anlaşılan; 
“Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi 
gereken yol haritası” Kılıçdaroğlu’nun önsözüyle kaleme alın-
mıştır.

Siz bakmayın bu önsözün sahibine, bunun gerisinde 
PKK’nın hain dokunuşu, siyasi bölücülerin iğrenç telkinleri 
bulunmaktadır.

CHP Genel Başkanı’na soruyorum, kıvırmadan cevap ver-
mesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum.

Soru 1: Anayasa’dan Atatürk’ü çıkarmayı düşünüyor mu-
sunuz?

Soru 2: Anayasa’ya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi 
planlıyor musunuz?

Soru 3: Türk vatandaşlığı kavramı yerine “Anayasal yurt-
severlik”, Türkiye yerine “Ülke”, Türkiye devleti yerine “Cum-
huriyet”, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, “Türkiye 
Cumhuriyeti insanı” kavramlarının getirilmesini amaçlıyor 
musunuz?

Soru 4: Demokratik muhalefet diyerek TİP’i, HDP’yi yanı-
nızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz?
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Soru 5: Terörist Demirtaş’ı hala savunuyor, ona elçiler 
yolluyor musunuz?

Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorularım gayet basittir.

Ya evet diyeceksin, ya da hayır.

Boş kağıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin an-
laşılacaktır.

Yüreğin yetiyorsa, çiğ süt içip karın ağrısı çekmiyorsan 
konuş ve sorularıma cevap ver.

Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masalla-
rını geç, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin

CHP’nin bir milletvekilinin; “keşke Demirtaş cumhurbaş-
kanı seçilse” diyecek kadar gözünü ve gönlünü kararttığı her-
kesin bildiği bir beyanattır.

HDP’nin sözde demokratik tutum belgesiyle, CHP’nin 
ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin benzerliğini iddia eden 
de CHP’li bir milletvekiliydi.

Bugünkü CHP yönetimi, HDP’nin oyun uşağı haline gel-
miş, yapboz tahtasına dönüşmüştür.

Bugünkü CHP yönetimi, Gazi Mustafa Kemal’in hatıra ve 
emanetleriyle yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır.

Bugünkü CHP yönetimi, PKK’yla ittifak tüneline girmiş, 
HDP’yle bölücülüğün gergefinde işlenmiştir.

İP ise bunların proje süsüne, zillet mezesine dönüşmüş-
tür.
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Değerli Arkadaşlarım,

10 Ekim 2021 Pazar günü, Suriye’nin Azez’e bağlı Mare 
ilçesinden gelen acı bir haberle sarsıldık.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde vatan evlatlarımız şehit 
düştüler.

PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat’tan fırlatılan 
tanksavar roketler kahraman özel hareket polislerimize isa-
bet etmiştir.

Partimizin Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan 
arkadaşımızın evladı Fatih Doğan kardeşimizle Elazığlı Cihat 
Şahin kardeşimiz maalesef şehit düşmüş, iki kahraman özel 
harekat polisimiz de yaralanmıştır.

Yine geçtiğimiz Perşembe günü, Fırat Kalkanı Harekat 
Bölgesi’nde hainler tarafından yapılan hunhar saldırıda Sam-
sunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Erimiz Tayfun Özköse şehit 
olmuştur.

Elbette acımız büyüktür, ama sorulacak hesabımız da bü-
yüktür.

Kahraman kardeşlerimin şehadetleri mübarek olsun.

Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah.

Ailelerinin, silah ve mesai arkadaşlarının, milletimizin ve 
hepimizin başı sağ olsun.

Ayrıca şu anda tedavi altında tutulan kardeşlerime de şi-
falar diliyorum.
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Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır, ne var ki özne 
yoktur, saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görül-
memektedir.

Sayın Kılıçdaroğlu, ‘onlar bize mi saldıracaklar’ dediğin 
PKK/YPG’li şerefsizler vatan evlatlarının kanına girmişlerdir.

Korkma itiraf et, PKK’ya tek bir laf et, kaygılanma, bu seni 
sadece ve sadece insan yapar, milletimizin derdiyle dertlenen 
bir siyasetçi yapar.

CHP böyle de, HDP nasıl peki?

Özellikle iki gündür takip ediyorum, YPG/PKK’yı kınayan 
tek bir mesajlarını duymadım, aranızda duyanınız oldu mu?

Milli acılarımızı paylaşan numune de olsa tek bir açıkla-
malarına şahit olanınız var mı?

Kitabın ortasından konuşuyorum, HDP’yle ortaklık, şehit-
lerimizin kanının, analarımızın gözyaşlarının dökülmesine 
alçakça hizmettir. 

HDP’yle gelecek planlamak, siyaset denkleminde buluş-
mak Türk milletini kundaklamak, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü kurcalamaktır.

CHP ile İP işte böylesi bir tezgahın gönüllü müdavimleri-
dir.

Bunlar yüz karasıdır, yürek sızıdır, demokrasi infazcısıdır.

Pazar günü gerçekleştirdiğimiz “Analar-Bacılar Kurul-
tay”ında HDP’nin kapatılmasına yönelik ifadelerim, emper-
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yalizmin ve terörizmin maşalarını anlaşılan epey rahatsız 
etmiş.

Halbuki rahatsız olmasalar üzülürdüm, kendi kendime 
durum musahabesi yapardım.

Onları yalnızca rahatsız etmeyeceğiz, iki dünyada da elle-
rimizle yakalarından tutacağız.

Bana cevap vermişler ve demişler ki: “Açılmamak üzere 
kapatman gereken senin kin ve nefret kusan ağzındır.”

Siz bunu gidin de HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 
önünde evlat nöbetine giren cesur analara söyleyin de göre-
lim.

Bu bölücü ahmaklar nerede yaşıyorlar, hadiselere nere-
den bakıyorlar bilemiyorum, ama benim ağzımı kapatacak 
bir babayiğit henüz anasının karnından doğmadı.

Kapanması ve kapatılması gereken terörün siyaset uzan-
tısıdır.

Şehitlerimizin kanlılarına sessiz kalırsak, canilerin sui-
kastlarını alttan alırsak, bölücü ve terör faaliyetlerini aman 
sen de diyerek görmezden gelirsek, onurumuzla birlikte şe-
refimizi kaybetmiş oluruz.

Biz şehitlerin hesabını soracak millet iradesinin temsilci-
leriyiz.

Biz ihanetin kafasını ezecek, milli varlığımıza ve egemen-
lik haklarımıza can pahasına sahip çıkacak millet kudretiyiz.
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Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız.

Herkes şerefi kadar, ederi kadar, haysiyet ve namusu kadar 
konuşursa, karşımızda siyasi bölücülerden, terör işbirlikçiler-
den ağzını açıp da bir sey söylemeye kimsenin hakkı olamaz. 

PKK/YPG tanksavar kullanıyor, güdümlü füze kullanıyor, 
envai çeşit ve teknolojik düzeyi yüksek silahlara sahip bulu-
nuyor.

Bu silahları hangi odaklar veriyor?

Teröristleri kimler eğitiyor, kimler donatıyor, hangi dost 
ve müttefik görünümlü ülkeler silahlandırıp üzerimize kış-
kırtıyor?

ABD yönetimi, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını ulusal çı-
karı için olağanüstü tehdit olarak değerlendiriyormuş.

Biliniz ki, karşımızdaki terazi milli sıkleti çekemez, artık 
böyle gelse de bu şekilde gidemez.

Müttefik olduğumuz bir ülkenin PKK kamplarında aradığı 
nedir?

Suriye’nin kuzey doğusunda yaptıkları nasıl izah edilme-
lidir?

Tehdidin adını doğru koymak geldiğimiz bu aşamada zo-
runluluktur.

Tehdit Türkiye’nin Suriye’deki varlığı değil, ABD’nin ci-
nayet planları, ihanet senaryoları, terör örgütüyle eylem ve 
emel birlikteliği içine girmesidir.
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Buna dostluk diyen varsa beri gelsin, böyle dostluk düş-
man başınadır.

Biraz önce de temas ettiğim gibi, milli devleti ve milli 
hassasiyetleri köreltmek için bir kampanya devrededir ve bu 
çerçevede ABD operasyon üstüne operasyon yapmaktadır.

Mızrağın çuvala sığması mümkün değildir.

ABD’nin besili canavarı DEAŞ, 8 Ekim Cuma günü, Afga-
nistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camiye dehşet veren bom-
balı saldırıda bulunmuş, çok sayıda din kardeşimizi katletmiş 
ve yaralamıştır.

Bu kanlı olay Afganistan’ın henüz durulmamış ve denge-
ye kavuşmamış devlet ve toplum hayatını çok ciddi ölçülerde 
sarsmıştır.

Dost ve kardeş ülke Afganistan’a taziyelerimi iletiyor, ha-
yatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dili-
yorum.

Camiye bomba atmak inanılması mümkün olmayan ve 
ifadesi bulunamayacak bir vandallık, bir şeytanlıktır.

ABD yönetimi, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadeleye zarar ver-
diğini ileri sürüyor.

Bu haksız ve hasmane iddianın ne denli asılsız, ne kadar 
temelsiz olduğunu en iyi onlar biliyor.

Biliyorlar, ama itiraf edemiyorlar, çünkü işlerine öyle gel-
miyor.
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NATO üyesi olup DEAŞ’a karşı en çok mücadele veren, en 
çok bedel ödeyen ülke Türkiye’dir.

PKK’ya silah veren bellidir, Mehmetlerimizin, polislerimi-
zin şehadetine çanak tutanlar bellidir.

DEAŞ’ı, YPG’yi, PKK’yı kiralık tetikçi olarak kullananlar 
gün gibi karşımızdadır.

Ve bunların dost olması, müttefiklik söylemleri eşyanın 
tabiatına aykırıdır.

Dost dediklerimiz, adam olacak, mert olacak, hesapsız ola-
cak, saygılı olacak, onurlu olacak, dürüst olacak, kendi çıkarla-
rını kolladıkları kadar bizim de çıkarlarımızı kollayacaklar.

Terörle mücadelemizin önüne kim bariyer dikiyorsa, yo-
lumuza kimler hendek kazıyorsa, egemenlik haklarımıza kim 
diş biliyor ve hançer sallıyorsa, işte onlar Türklüğün varlığı-
na, Türkiye’nin bin yıllık kardeşlik müktesebatına kuyu ka-
zan, Anadolu’dan çıkarılmamızın düşünü kuran ehli saliptir, 
öyle ki şehadet pahasına da olsa alayına birden direnmek 
farz-ı kifayedir, boynumuzun yegane borcudur.

Değerli Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket, herkesin istediği ve arzuladığı gibi ta-
nımlayabileceği, bir şablona sokabileceği bir parti değildir.

Partimizin şerefli siyasi geçmişi, değişmeyen ilke ve 
inançları, kırılmaya uğramadan bugünlere taşınan siyasi çiz-
gisi aziz milletimiz tarafından çok iyi bilinmektedir.

Bizim devletle, Cumhuriyetle, milletle ve ortak değerlerle 
hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır.
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Bunlara yönelik tehdit ve tehlikelerle ise her zaman soru-
numuz olmuştur, bundan böyle de olacaktır.

Biz bu hüviyetimizle alnı açık, başı dik olarak büyük Türk 
milletinin hizmetindeyiz.

Türkiye’nin sorunlarına bakış açımızı ve hareket tarzımı-
zı belirleyen temel düşüncelerin kaynağı budur.

Bu konularda hiç kimsenin rehberliğine, uyarısına veya 
yol göstericiliğine ihtiyacımız yoktur.

Değerleri çatıştırarak siyasi geleceğini kurtarmaya çalı-
şanların, cepheleşmeleri siyasi varlık sebebi olarak gören-
lerin ve gerilim ortamından beslenenlerin şu hususu çok iyi 
anlamaları gerekmektedir:

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin milli birliğinin, top-
lumsal huzurunun, dayanışma ruhunun temel harcı, en emin 
güvencesidir.

Türkiye’yi kamplara ayırarak çatışma ortamına davetiye 
çıkaranlara geçit vermeyecek yegâne siyasi güç Milliyetçi Ha-
reket Partisi ile yaprağın dahi kımıldamadığı en ağır ve ümit-
siz şartlarda fikri namus imtihanından şerefle geçmiş olan 
Türk milliyetçileridir.

Gelişmeler, geçmişte yaşanmış olan kısır ve gergin tartış-
maların önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağının işaretlerini 
vermektedir.

Biz bu tartışmalara Cumhur İttifakı olarak karşı koyaca-
ğız. 
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Türkiye’de, etnik bölücülüğe statü ve kimlik kazandırmak 
maksadıyla devreye giren zillet ittifakının hesaplarını elbette 
tarumar edeceğiz.

Anadilde eğitim,

Devlet yapısının yeni esaslara bağlanması,

Anayasal teminat altında yeni bir ortaklık devleti kurul-
ması,

Türkiye’nin idari yapısının yeniden düzenlenmesi,

Genel siyasi af ve İmralı canisine özgürlük talepleri,

Etnik kimliklerle bölücü siyasetin kızışması ve yoğunlaş-
ması karşısında Cumhur İttifakı olarak tek nefes, tek bilek, 
tek yürek olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın sağlığı üzerinden polemik 
yaparak, yalan ve tezviratları yayarak aşağıların da aşağısına 
düşenlere and olsun itibar etmeyeceğiz.

Bugün Türkiye’nin karşısına çıkartılan güvenlik ve bö-
lücülük sorunu, özü itibariyle bir demokratik hak talebi, bi-
reysel özgürlük, çoğulcu demokrasi ve siyasal katılım sorunu 
değildir.

Bu sorun, etnik bölünmeyi amaçlayan silahlı terör soru-
nudur.

Türkiye’de farklı kökene mensup vatandaşlarımızın tü-
münü kapsayan bir sorun değil, tahrik ve terörün beslediği 
bir siyasi ayrılıkçılık sorunudur.
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Bölücü mihrakların nihai hedefi, Türk milletinin kardeşli-
ği, devletin kuruluş esasları, siyasi yapısı, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüdür.

Çok kültürlülük, mozaik edebiyatı, Anayasal yurtseverlik, 
demokratikleşmenin ve çağdaşlaşmanın gereği gibi klişeler, 
bu hain emellerin maskesi, bölücülük ticaretinin ambalajla-
rıdır.

Bu gerçekler ortadayken, etnik bölücülük ve siyasi ayrı-
lıkçılık sorununa, meşru bir kimlik, hak ve özgürlük sorunu 
etiketinin yapıştırılmasının yegane amacı, sorunun bu şekil-
de tanımından hareketle çözüm esaslarının da siyasi bir ze-
mine oturtulmasıdır.

Yapılmak istenen, etnik bölücülüğün siyasi bir sorun ola-
rak siyasi süreçlerle çözümü için uygun bir ortam yaratılma-
sı, bunun siyasi ve toplumsal altyapısının hazırlanmasıdır.

Bu siyasi senaryonun sahneye konulması mümkün olabi-
lirse, PKK’nın siyasi talepleri ve eylem planı, bu süreçte de-
mokratik ittifak platformu haline getirilecektir.

CHP’nin hedefi budur, İP’in hedefi budur, HDP’nin hedefi 
budur, siyasi hayatı döneklikle geçenlerin gayeleri budur.

Devletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 
verilen muhteşem bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi ile 
aziz milletimizin iradesiyle kurulmuştur.

Büyük milletimizin değer ve ülküleri ise 98 yıl boyunca 
varlığında ruh ve anlam bulduğu Cumhuriyetimizin himayesi 
ve koruması altında şekillenmiş ve yükselmiştir.
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Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de birlik ve beraberlik 
içerisinde toplumsal barışın, refahın, huzurun ve güven orta-
mının kalıcı olarak tesis edilmesini arzulamaktadır.

Bu hedefe ise demokratik rejimin bütün kurum ve kural-
ları ile sağlıklı işleyebilmesi şartıyla, demokrasiyi özümsemiş 
bir kavrayışla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vasıtasıy-
la ulaşılacağına inanıyoruz.

Milletin temsili ve devletin korunmasında, bu iki vazgeçil-
mez değerin birbirini tamamlayarak mutabakatında üzerine 
düşen her sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olan Cum-
hur İttifakı için yüksek hedeflere ulaşmak bir milli görev ve 
vatan borcudur.

Hiç kimse boş yere hayal kurmasın, boşuna heveslenmesin.

Bu millet biziz, bu devlet biziz, bu vatan biziz, istikbalin 
mimarı da bizler olacağız.

Türkiye’nin geleceğinin en büyük teminatı, cepheleşme, 
kamplaşma ve kutuplaşmalara son vermek, terörün kökünü 
kazımak, ortak milli ve manevi değerler etrafında birleşmek, 
kenetlenmek ve kucaklaşmaktır.

Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

Bizim muhabbetimiz her insanımızı kavramaya ve kuşat-
maya yetecektir.

Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceğini her mülahaza-
nın üstünde tutuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti devletini kuruluş ilkeleri, siyasi ya-
pısı ve milli ve manevi değerleriyle sonsuza kadar yaşatmaya 



63

ve bu uğurda gerekiyorsa her bedeli seve seve ödemeye hazı-
rız, buna da yeminliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle muhterem heyetinizi hürmetle 
selamlıyor, Meclis çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum.

Sağ, var olun, Yüce Allah’a emanet olun.
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Muhterem Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Partimizin bu haftaki olağan Meclis Grup Toplantısı’na 
başlarken yüksek heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlı-
yorum.

Televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal 
medya platformlarından toplantımızı takip eden aziz vatan-
daşlarımızı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda nice zorluğa 
direnerek varoluş mücadelesi veren değerli kardeşlerimizi 
bu vesileyle selamlıyor, hepsini kucaklıyorum.

Dünyayı biçimlendiren, beşeriyeti etkileyen fikir akımları 
arasında en güçlü olanı, en göze batanı kuşkusuz insana bakış 
açısıdır.

Çağımızın zorlu ve çetin problemleriyle başa çıkabilmek 
için öncelikle yapmamız gereken ya durduğumuz yeri gözden 
geçirmek ya da bakış açımızı temelden kopmadan değiştir-
mektir.

Aynı yoldan giderek farklı bir yere ulaşamayız.

Veya aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamayız.

İnsansız siyaset, siyasetsiz insan, kansız damar, kalpsiz 
beden gibidir.

Yani yok hükmündedir.

Bu nedenle insana bakış açımızı devamlı surette müspet 
ve mümbit ölçülerde geliştirmeli, kanayan her yaraya mer-
hem, kararan her geceye ışık olmalıyız.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasetinde insan merkezdir, 
millet medeniyettir, bunlarla mündemiç sorun ve şikâyetlerin 
çözümü de mecburidir.

İnsandan kopuk, milletten ayrık bir siyaset bizim hayat ve 
fikir anlayışımıza hem uzak hem de yabancıdır.

Tek tek insanlardan mürekkep bir millet varlığı ve bu var-
lığın bekası ve selameti tartışma kabul etmez gayemizdir.

İnsanın olduğu her meskûn mahalde, yaşadığı her zemin 
ve saha içinde ya bir sorun ya da bir talep vardır.

Bu da son derece doğal ve beklenen bir durumdur.

Mühim olan sorunlara ciddiyetle eğilmek, insan onurunu 
zedelemeden, insan haysiyetini incitmeden köklü çözümlerle 
buluşturabilmektir.

Bu sağlandığı ve yapıldığı müddetçe insan-siyaset ilişkile-
ri her zaman karşılıklı gelişmeyi canlı tutan denge ve tutarlı-
lık içinde ilerleyecektir.

Bundan mülhem bozguncuların tuzakları işe yaramaya-
cak, müfterilerin ve müflis zihniyetlerin komploları tutmaya-
caktır.

Geçen hafta TBMM’de önemli bir teklif kanunlaştırılmıştır.

280 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair 65 Maddelik Kanun Teklifi CHP’nin, 
İP’in, HDP’nin ve diğerlerinin sorumsuz itirazlarına ve karşı 
duruşlarına rağmen kabul edilmiştir.
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Zillet ittifakı havanda su dövmüş, Cumhur İttifakı aziz 
milletiyle kenetlenmiştir.

Bu kanunla birlikte mağdur insanlarımızın sesine kulak 
verilmiş ve hamd olsun gereği kararlılıkla yapılmıştır.

Vergi alanında mükelleflerimizi kollayan ve gözeten bir 
anlayış öne çıkmıştır.

Basit usulde vergilendirilen insanlarımızın elde ettikleri 
ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi temin 
edilmiştir.

Sayıları 850 bine ulaşan vergi mükellefi kardeşimizin ta-
lepleri karşılanmış, 50 bin işletmeye vergi muafiyeti getiril-
miştir.

Esnaflarımıza deyim yerindeyse can suyu verilmiş, müş-
fik bir el uzatılmıştır.

Ayrıca çiftçilerimize yapılan destek ödemelerinden alı-
nan vergiler kaldırılmıştır.

Geçmişi kapsayacak şekilde verilen bir önergenin kabu-
lüyle birlikte bugüne kadar alınan vergiler de çiftçilerimize 
iade edilecektir.

Bu kapsamda çiftçilerimiz 4 milyar liralık bir kaynakla in-
şallah nefes alacak ve rahatlayacaklardır.

Cumhur İttifakı çiftçi dostudur.

Cumhur İttifakı esnaf sevgisiyle doludur.

Bir başka düzenleme de sosyal medya alanında gerçek-
leşmiştir.
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Nitekim sosyal medyada belirli limitler altında gelir elde 
edenlere ilişkin mükellefiyetler sadeleştirilirken, ihtilafları 
engelleyen, bununla birlikte vergilerini ödemelerini sağlayan 
düzenlemeler de kanunlaşmıştır.

Elektronik vergi dairelerinden elektronik deftere kadar 
pek çok önemli gelişme dikkate alınarak ülkemizin yeni tek-
nolojilere uyumu konusunda adımlar atılmış; çalışan, üreten 
ve vergi ödeyen insanlarımızın lehine yenilikler getirilmiştir.

Türkiye’de adaletli, bütünlük ve sadelik içeren, dolaylı 
vergi yükünü hafifleten kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç 
olduğunu düşünüyoruz.

Adaletli bir vergi sistemi aynı zamanda demokrasinin, in-
san hak ve özgürlüklerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bildiğiniz gibi, toplanan vergilerin yüzde 67’si dolaylı, 
yüzde 33’ü de dolaysız vergilerden teşekkül etmektedir.

İki vergi türü arasında açılan makası kapatmak lazımdır.

Vergi sisteminin verimliliği ve etkinliği toplanan vergi ge-
lirlerinin milli gelire oranıyla ölçülmektedir.

Vergi yükü oranı azalsa bile kayıt dışılıktaki artış, hedefle-
nen vergi gelirlerine ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen mil-
yonlarca kardeşimizi, üreten, geliştiren ve istihdama destek 
veren insanlarımızı boğmayacak, bunaltmayacak adil bir ver-
gi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Parti Programı’mızda vurgulandığı üzere; 
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“Kamunun elde ettiği gelirlerin harcamaları karşılaması 
esastır. 

Kamu gelirlerinin tahakkukunda; kamu harcamalarının 
sağlam kaynaklardan karşılanması, yatırım, üretim ve ticare-
tin teşvik edilmesi gibi ekonomik politikaların yanı sıra, sosyal 
adaletin sağlanması, bölgesel gelişmişlik farklarının en aza 
indirilmesi, istihdamın artırılması gibi sosyal politikalar göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Kaynak dağılımında adalet ve etkinlik, hizmet üretiminde 
verimlilik sağlanmalıdır.”

Herkesin malî gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi 
sisteminin tesisi esas olmalıdır.

Vergiye ilişkin düzenlemelerde, kamu finansmanıyla ilgili 
önceliklerin yanında verginin üretim ve istihdam üzerindeki 
etkileri ile sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir.

Vergi sistemi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı-
nı dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Bu çerçevede yatırım yapan insanlarımıza, istihdam, üre-
tim ve ihracat artışı sağlayan müteşebbislerimize yönelik 
vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulan-
malıdır.

Gelir vergisinin kişiselliği ve mali güce göre vergilendir-
me ilkeleri dikkate alınarak üniter vergilemeye ağırlık veril-
mesi kanaatimizce en uygun yoldur. 

Düşüncemiz odur ki, vergi kanunları; verginin konusu, 
matrahı ve vergi çeşitleri itibarıyla tümüyle gözden geçirile-
rek uygulamada basitlik ve etkinlik vasat bulmuş olacaktır.
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Millet ne diyorsa onu yapacağız.

İnsanımız neyi istiyorsa onu sağlayacağız.

Çünkü biz Cumhur İttifakı’yız.

CHP istismar eder, İP inkar eder, HDP ise mayasına ve 
meşrebine uygun şekilde ihanet üstüne ihanet eder.

Ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz.

İnkarcılara prim vermeyeceğiz.

İhanetin de belini kıracağız.

Bildiğiniz gibi tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Fakat kızarmayan yüzü, yaşarmayan gözü olan utanmaz-
lar için bu söz elbette geçerli değildir.

Onlar harman yerinde fare deliği sayacak kadar pervasızdır.

TBMM’de sosyal gelişmeyi, ekonomik adalet ve özgür-
lüğü, insanımızın refahını ve ferahını amaçlayan kanuni dü-
zenlemelere dudak büken, sırt çeviren, sürekli kavga ve kriz 
çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler milletimiz tarafından 
not edilmektedir.

Demokratik hükmün icra günü geldiğinde, yani sandık er 
meydanına çıktığında bunlar dünyanın kaç bucak olacağını 
Allah’ın izniyle görecekler, dimyata pirince giderken evdeki 
bulgurdan olacaklardır.

Selamsız ve sevimsiz bir siyaset devşirmesi şahsıma yö-
nelik; “Bahçeli krizlerin ortağıdır” demiş, halt etmiş, küçük 
aklının dibini sergilemiş.
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Ortada bir kriz yoktur, velev ki olsa bile, bundan memnun 
olamayız, eğer gerekiyorsa Cumhur İttifakı’nın bir ortağı ola-
rak hesap vermemiz gerekiyorsa da seve seve veririz.

Ön kapıda Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığına 
destek imzası verip, arka kapıyı dolanınca Sayın Abdullah 
Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulis yapan siyaset 
kalpazanları bizi anlayamaz, bizi tanımlayamaz, bizi kavraya-
maz.

Biz krizlerin ortağı değiliz, insanımızın dert ortağıyız, 
Cumhur İttifakı’nın yılmaz ortağıyız, milletimizin can bera-
beriyiz.

Ama selamsız sabahsız siyaset düşüklerinin emin olunuz, 
hangi mahfillerin, hangi mihrakların, hangi milliyetsizlerin 
ortağı olduğunu da gayet iyi biliriz.

Siyasetteki adını, sanını, unvanlarını ve müktesebatını 
borçlu olduğu partisine ve liderine vefasızlık yapan biliniz ki 
her türlü kepazeliği yapar, her türlü satışı yapar, her türlü dö-
nüşü yapar, bugüne kadar da yapmıştır.

Alnı lekeli, vicdanı rehinli bir şahsın sözleri değersiz ol-
makla birlikte ayaklarımızın altındadır.

Varsın konuşsun siyasi fukara, konuşmakla çene eskimez, 
dil esnemez.

Onun ve beş yaşından beri Ülkücü olduğunu ileri süren 
Serok Ahmet’in acilen akıl ve ruh kontrolünden geçmeleri, 
durum vahimse uzun bir süre yatılı olarak tutulmaları siyaset 
ve toplum huzuru adına tavsiyemdir, temennimdir.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Bir süredir İstanbul’un bazı ilçelerinde kağıt toplayan 
kardeşlerimizle ilgili arzu etmediğimiz müessif hadiselerin 
yaşandığını, bunu da özellikle CHP Genel Başkanı’nın kaşıyıp 
siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını görüyor ve ta-
kip ediyoruz.

Kılıçdaroğlu’nun en iyi bildiği şey bulanık suda balık av-
lama merakıdır.

Bu merak başına çok işler açsa da dediğim dedik çaldığım 
düdük havasında ısrar etmektedir.

Kılıçdaroğlu garibanın yanında olduğunu söylüyor.

Bu söze kendisi bile inanmıyor, hiç kimseye de inandırıcı 
gelmiyor.

Sokak aralarında kağıt toplayan kardeşlerimize sosyal 
güvenliğiniz olacak diyor, hiç kimsenin onlara müdahale ede-
meyeceğini, üstelik toplama işini rahatlıkla yapacaklarını id-
dia ediyor.

Çalışmanın iyisi kötüsü olmaz.

Zira rızkın iyisi kötüsü olamaz.

Ne var ki, asıl mesele kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahat-
latmak değil, onları daha huzurlu, daha güvenli, daha insani 
şartlarda çalışabilmelerinin önünü açmaktır.

Bunun yolu da ilk etapta eğitimdir.
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Kılıçdaroğlu abuk sabuk vicdan hatırlatması yapacağına, 
cahilce konuşup gafilce hareket edeceğine öncelikle kağıt 
toplayıcı kardeşlerimizin kaynağına inmeyi, bu işe neden ve 
nasıl başladıklarını incelemeyi denemelidir.

Halbuki biz bu meselenin derinliğini 2010 yılında gör-
müş, imkanlarımız nispetinde inisiyatif üstlenmiştik.

“Okulsuz Her Köye Bir Eğitim Konağı” kampanyası başlat-
mış, ilk olarak da Aksaray ilimizin Dikmen Köyü’nde yavrula-
rımızın geleceklerine hizmet maksadıyla “Oğuz Ata İlköğre-
tim” okulunu yaptırmıştık.

Bu okulun temelini 2010 yılında atmış, 2011 yılında da 
eğitim ve öğretime başlamasını sağlamıştık.

Neden Dikmen Köyü, çünkü Hasan Dağı’nın eteğindeki bu 
köyümüzde yol, su, okul gibi temel ihtiyaçlar henüz karşılan-
mamıştı.

Çünkü köylünün geçim şartları çok ağırdı.

Çünkü bu köyün gençleri bilhassa İstanbul ve Ankara gibi 
büyükşehirlerimize gidip kağıt ve atık malzeme toplayarak 
para kazanıyorlar, sonra da kazandıkları paralarla kısa süre-
liğine de olsa köylerine dönüyorlardı.

Evlatlarımız sokak aralarının karanlığında kağıt ve atık 
malzeme toplamak yerine, doktor olsun dedik, öğretmen ol-
sun dedik, mühendis olsun dedik, polis olsun dedik, sorarım 
sizlere yanlış mı söyledik?

Kılıçdaroğlu bugün rahat rahat kağıt toplama vaadinde 
bulunduğu kardeşlerimize, biz kucak açarak okutmak, yetiş-
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tirmek, devletin ve özel sektörün farklı kademelerinde görev-
ler almasını istedik.

İşte CHP zihniyetiyle bizim açık ara farkımız budur.

Biz yaparız, ama sessiz, gürültüsüz ve gönülden yaparız.

Biz yaparız, ama gösteriş budalalığına, istismar fırsatçılı-
ğına kapılmadan yaparız.

Yaparsak adam gibi yaparız, mertçe yaparız, ülkücüye ya-
kışanı yaparız.

Kılıçdaroğlu muhtaç kardeşlerimize kağıt toplamaya de-
vam edin diyerek boşa düşer, Milliyetçi Hareket Partisi ise 
milletimizin her ferdini nasıl güzel bir hayata, nasıl bir insani 
gelişmişlik seviyesine kavuştururuz diye mücadele eder.

Bizim için insan yaratılmışların en şereflisidir.

Bizim düşüncemizde sınıf ayrımcılığı, zümre farklılığı, 
kast sistemi yoktur.

İnsanımızın hepsini bir ve eşit gören muazzam ihlas ve 
irade zenginliği hücrelerimize kadar çok şükür nüfuz etmiş-
tir.

Kılıçdaroğlu’nun sözü kaymak tabakanın sözüdür.

Kılıçdaroğlu’nun siyaseti dağda çobanı küçük gören, şe-
hirde garibanı mahcup eden kokuşmuş bir siyasettir.

Bu zihniyet sahipleri sırça köşklerde samanlık türküsü 
söyler.
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Biz okul yapalım diyoruz, gelecek nesillerimizin onuru 
için çalışalım istiyoruz.

Onlar engel çıkarmakla, iftirayla, izansızlıkla, yapılanı 
bozmakla, yıkımı tetikleyip genele yaymakla uğraşıyorlar.

Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri yetişemeyecek, 
bundan rahatsızlar.

Başaramayacaklar, yükselişimizin önünde asla durama-
yacaklar.

Kılıçdaroğlu ve İP’çi yoldaşları garibanın değil gafletin, 
gaddarların, gaspçıların, hıyanet galerisinde teşhir edilen bö-
lücülerin yanındadır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

CHP yönetiminin sorunu karmaşıklaşarak kronikleşen 
kasvetli bir sorundur.

Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında millet adına 
adalet istediğini açıklamış.

Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygu-
larıyla tutulmasına karşı çıkmış.

Keşke konuşması bunlarla sınırlı kalsaydı.

Fren ve dikiş tutmayan Kılıçdaroğlu en sonunda karanlık 
niyetini hain isimleri peşpeşe sıralayarak ifşa etmiştir.

Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan sormuş; Osman Ka-
vala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?
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Her soru kendi içinde bir cevap barındırır, ama akıl dağıl-
ması yaşayan bu şahıs için bunun bir önemi yoktur.

Osman Kavala Sorosçu’dur, Selahattin Demirtaş terörist-
tir, teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik 
ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın niye hapiste olduğunu 
grup toplantısında milletvekillerine değil, cesaretin varsa şe-
hit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor, mertsen dul ve 
yetim kalan vatan evlatlarının gözlerinin içine baka baka sor.

Bir teröristin niye hapiste olduğunu sormak teröristin 
müdafaasıdır.

Bir teröristin neden hapiste olduğunu sorgulayan kim 
olursa olsun şahsını ve siyasetini onunla eşitlemiş ve özdeş-
leştirmiş sayılacaktır.

Yani, Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş’ın CHP’nin başına 
çökmüş gölgesidir.

Sayın Kılıçdaroğlu, kimin tarafındasın? Kimin kılıcını sal-
lıyorsun?

Şehidin mi, katilin mi?

Gazinin mi, caninin mi?

Milletin mi? Melanetin mi?

Sana bu aklı kimler veriyor? Kimler seni kukla gibi oyna-
tıyor? Kimin nam ve hesabına konuşuyorsun?

CHP’ye oy veren tertemiz vicdanlı kardeşlerim, bu rezilli-
ği nasıl hazmedecekler?
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Atatürk sevdalısı kardeşlerim istiklal düşmanlarına nasıl 
göz yumacaklar?

Diğer yandan İP’e oy veren kardeşlerim, HDP’yle, terö-
ristlerle ittifakı nasıl içlerine sindirecekler?

Kılıçdaroğlu siyasi ahlak ve onur sahibiyse bugün şu mu-
ammayı açıklığa kavuşturmak zorundadır? PKK’yı terör ör-
gütü olarak görüyor mu, görmüyor mu?

Terörle mücadeleyi destekliyor mu, desteklemiyor mu?

Bizim boş söze karnımız toktur.

Bir siyasetçinin ilk başta duruşu olacak, dengesi olacak, 
tavrı açık olacak, çizgisi berrak olacak, ya milli olacak ya da 
zilletin çukurunda olacak.

Arası yoktur, ortası yoktur, orası burası yoktur.

Kılıçdaroğlu amcalığa, ağabeyliğe soyunmuş, bu defa da 
bürokrasiye ayar vermeye kalkışmış.

Şu konuşana bakın hele, diyor ki:

“18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine 
verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başla-
yacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsı-
nız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. 
Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin.”

Süre doldu, üstelik bir gün de geçti.

Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu, heyben doldu mu? Attığın taş 
yerini buldu mu? Başın göğe erdi mi?
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Senin hukuka bakışın bu mudur? O tarihe kadar yapan 
yaptı, kapan kaptı, 18 Ekim’den sonra sorumlusunuz demek 
mi istiyorsun?

CHP Genel Başkanı kendi içinde vahim çelişkilerle maluldür.

Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir 
söylemdir.

Bürokraside hata yapan çıkacaktır, bunlar tespit edilip 
ayıklanır.

Ancak şerefli Türk bürokratını tehdit etmek müstevli üs-
lubudur.

Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacaktır.

FETÖ stratejileri CHP’yi kavramış, İP’i kasnağa çevirmiştir.

Okyanus ötesinde zillet ittifakının lobi çalışmasını üst-
lenen, Türkiye husumetini kamçılama arayışında olan va-
tan hainlerinin itibarsız dayanışmasıyla siyaset yapanlar, 
PKK’nın kanlı emelleriyle rota tayin edenler bu milletin şa-
marını eninde sonunda kafalarına yiyeceklerdir.

Tıpkı Humeyni gibi, Türkiye’ye gelmesini bekledikleri Fe-
tullah Gülen’e fazla umut bağlamasınlar, çünkü terörist başı 
Gülen’in geldiği gün öldüğü gün olacaktır.

İkazla söylemek isterim ki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğ-
lu, bürokratlara değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı’na kafa yormalı, onu fazla serbest bırakmaktan sakınma-
lıdır.
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Sadece boş zamanlarında belediye binasına ve İstanbul’a 
uğrayan bu şahsın gezmediği, gitmediği yer neredeyse kal-
mamıştır.

Gözümüzden kaçtığı sanılmasın, sipariş bir senaryo dev-
rededir.

Görev sahası İstanbul’la sınırlı olan bu belediye başkanı-
nın il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer 
neresidir?

Hatta Yunanistan ziyaretine niye ihtiyaç duymuştur?

Neyin hazırlığı içindedir?

Kimlerin dolduruşuna gelmiştir?

Başbakanlık hülyaları eşliğinde eve dönme kulvarına gi-
ren İP Başkanı, Fatih benzetmesiyle taltif ettiği şahsı nereye, 
hangi girdaba çekmeyi planlamıştır?

CHP ve İP oyun içinde oyundur.

Birbirlerine güvenmeyen bir ittifaka bu millet hiç güve-
nir mi?

Birbirlerine çalım atmak için fırsat kollayan fikirsiz, he-
defsiz, ruhsuz ve samimiyetsiz curcuna ittifakına Türkiye tes-
lim edilir mi?

Cumhur buna asla tamam demez, millet kökü dışarıda, 
özü yabancı başkentlerde olan CHP’sinden İP’ine, HDP’sin-
den diğerlerine kadar zilletin bütün ortaklarına demokrasiy-
le direnir, geldikleri gibi de yollamasını mutlaka bilir.
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Değerli Milletvekilleri,

Yunanistan’da yayımlanan 127 yıllık Estia isimli bir gaze-
tenin İngiltere’nin Ankara Büyükelçisine atfen yaptığı haber-
de, “Erdoğan’ın günleri sayılı, yeni bir duruma kansız bir geçiş 
ihtimal dışı değil”  iddiaları eğer doğruysa, karşımızda büyük 
bir sorun var demektir.

Bu açıklamayı tekzip veya teyit edecek kişi öncelikle söz 
konusu büyükelçinin bizatihi kendisidir.

Şayet böyle bir sorumsuz açıklama yapılmışsa, büyükelçi-
nin gözünün yaşına bakılmadan istenmeyen adam ilan edil-
mesi hem diplomasinin teamülü hem de milli onurun şaşmaz 
bir gereğidir.

Türkiye çadır devleti, İngiltere’nin sınır aşan sömürge ül-
kesi değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sapkın haberin Yu-
nanistan menşeli olması bir başka altı çizilmesi, üzerinde du-
rulması gereken şaibeli bir konudur.

Az sonra temas edeceğim üzere, Yunanistan artık her me-
selede karşımıza çıbanbaşı olarak çıkmaktadır.

Unutulmasın ki, Türkiye’nin siyasi geleceğini, iktidarın 
akıbetini belirleme hak ve yetkisi yalnızca büyük Türk mil-
letine aittir.

Bunu tanımayanı biz tanımayız, bizi takmayanı hiç tak-
mayız, dönüp de arkamıza bile bakmayız.

Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler 
önce bizim bedenlerimizi çiğnemek durumundadır.
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Türkiye’yi dışarıdan yönetmeye ve yön vermeye tevessül 
eden küstahlar tarihi bir yanılgının pençesindedir ve pis he-
vesleri kursaklarında kalmaya da mahkûmdur.

Türkiye güdümlü ve güdülen bir ülke olamaz.

Bize parmak sallayanların parmağını kırarız, kumpas ha-
zırlayanların tezgahını başlarına geçiririz, bedelse de öderiz, 
ama vatanı, milleti ve demokrasimizi ölüme terk etmeyiz. 

Çıkarları gereği terk etmeyi düşünenlerin de alnını karış-
larız.

Değerli Arkadaşlarım,

Yeni bir dünya paradigmasının kurulma sancıları, yeni-
den tasarımı yapılmış bir uluslararası denge arayışları ku-
tuplaşmış ülkeleri, anlaşmazlıkla mühürlenmiş coğrafyaları 
da beraberinde getirmektedir.

Bir yanda Japonya askeri yoğunluk içendeyken, diğer yan-
da Çin ile Tayvan savaşın eşiğindedir.

Hint-Pasifik bölgesi her türlü gelişmeye açıktır.

İran-Azerbaycan arasındaki ihtilaflar ise güncelliğini ko-
rumaktadır.

14 Ekim 2021 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dü-
zenlenen bir gösteri esnasında, kimliği belirsiz şahıslar tara-
fından göstericilerin üzerine ateş açılması ve sonucunda can 
kayıplarının yaşanması ülkeyi tekrar dehşet sarmalına çek-
me riski taşımaktadır.
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Liman faciasından sonra Lübnan’ın bir kez daha kanlı 
provokasyona sahne olması etnik ve mezhep temelli tansiyon 
yükselişine yol açarak bölgesel gelişmeleri de menfi düzeyde 
etkileyecektir.

Ne üzücüdür ki, Afganistan’da her hafta bir cami bomba-
lanmaktadır.

15 Ekim 2021 Cuma günü, bu defa da Kandahar vilayetin-
de bir camiye Cuma Namazı esnasında bombalı terör saldırısı 
gerçekleştirilmiş, çok sayıda din kardeşimiz hayatını kaybet-
miş ve yaralanmıştır.

Bu hunhar saldırıyı gene DEAŞ üstlenmiştir.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin hitamında camilere 
düzenlenen saldırıların seriye bağlanması vandal bir planla-
manın saat gibi işlediğini göstermektedir.

Şiileri hedef alan bombalı suikastların asıl gayesi bize göre, 
Afganistan’ı bir iç çatışmaya, bir iç kargaşaya, etnik ve mezhep 
gerilimiyle beslenen bir kaos girdabına sürüklemektir.

Karşımızdaki bu kanlı manzara bildik ve tanıdık bir em-
peryalist senaryodur.

Taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi paylaştığımız 
dost ve kardeş ülke Afganistan’ın bu oyuna düşmemesi sami-
mi dileğimizdir.

Türkiye olarak, Afganistan’ın bağımsızlığını, toprak bü-
tünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmanın yanı sıra, sos-
yal ve ekonomik gelişmesine de destek vermeliyiz.
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Taliban yönetiminin başta kız çocuklarının okutulması 
olmak üzere, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olması, her 
insanını kucaklayan, her insanını Allah’ın bir emaneti gören 
manevi duyarlılıkla hareket etmesi tarihi önemdedir.

Geçtiğimiz hafta ülkemizi ziyaret eden Taliban temsilcile-
rine bu çerçevede lazım gelen düşünceler aktarılmış, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda görüş birliği 
sağlanmıştır.

Özellikle vurgulamalıyım ki, Afganistan’ın huzuru Türki-
ye’nin huzuruyla yakından ilgilidir.

Ankara ile Kabil arasında kurulan diyalog köprüsünün 
sağlıklı ve sağduyulu şekilde devamı, işbirliği kanallarının 
açık olması kanaatimizce çok yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Düzensiz göçün kaynağında durdurulması hususunda iki 
ülkenin ortaklaşa çalışması tarafların çıkarınadır. 

Düzensiz göç konusu milli beka meselesidir.

Türkiye göçmen kampı, sığınmacı merkezi olmamalıdır, 
kaldı ki olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi sınır aşan göçler konusunda 
hazırlıklıdır, stratejilerini belirlemiş, partimizin AR-GE bün-
yesinde kurulan bir komisyon marifetiyle de müstesna bir 
çalışmayı önce hazırlamış, sonra da güncellemiştir.

Bu vesileyle Sınır Aşan Göçler Komisyonu’muzda görev 
alan, değerli analiz ve araştırmalarını bizimle paylaşan saygı-
değer akademisyenlerimize ve gönül insanlarımıza huzurla-
rınızda şükranlarımı sunuyorum.
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Milliyetçi Hareket Partisi, her konuda olduğu gibi, bu ko-
nuda da heyecanla çalışmış, raporunu tamamlamış, zillet par-
tileri dedikodu yaparken, hedeflerini geçekleştirmiştir.

Türk milleti ne istiyorsa bizim de istediğimiz odur.

Türk milleti neyi özlüyorsa bizim de özlemimiz aynısıdır.

Millet birdir, adı Türk’tür.

Devlet tektir, adı Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Zaferle değil seferle mükellefiz.

Kaderin gayrete aşık olduğunun bilincindeyiz.

Yine biliyoruz ki, yiğidin bakışı korkağın kılıcından kes-
kindir.

Her insanımız müsterih olsun, hiçbir sorun çözümsüz bı-
rakılmayacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz’de ittifaklar kurarak 
Türkiye’ye karşı cephe oluşturmaktadır.

Şu anda Yunan kamuoyunda en çok tartışılan mesele “Bü-
yüyen Türkiye”nin tehdit olarak yorumu ve okumasıdır.

Yunanistan, 2021 yılında silahlanmaya hız vermiş, ikili 
askeri ve savunma işbirliği anlaşmalarını peş peşe hayata ge-
çirmiştir.

Bu yılın Ocak ayında, Fransa ile anlaşma imzalayarak 18 
savaş uçağı satın almış, ardından bu sayıyı 24’e çıkarmıştır.
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Yunanistan Ege ve Akdeniz’deki askeri güç dengesini ak-
lınca bozmanın, lehine çevirmenin amacındadır.

19’uncu yüzyıla hakim olan askeri ittifak ve kamplaşma-
lar, anlaşıldığı kadarıyla yeniden tezahür etmektedir.

Yunanistan 28 Eylül 2021 tarihinde, Fransa ile “Savunma 
ve Güvenlik İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması” 
imzalamıştır.

İkisi de NATO üyesi olan ülkeler, taraflardan birinin saldı-
rıya uğraması halinde diğer ülkenin askeri yardımda bulun-
masını tasdik ve tescil etmişlerdir.

Bu anlaşma NATO’nun dokusuna, doğasına, ilkelerine ve 
ittifak kültürüne karşı bir hamle değil midir?

Hem NATO üyesi olup hem de mikro ölçekte savunma ve 
güvenlik anlaşması imzalamak kime mesajdır?

Böyle bir ortamda NATO’nun hukuki ve siyasi tutarlılığın-
dan nasıl bahsedilecektir?

Yunanistan Başbakanı bahse konu anlaşmayı; “Tarihimiz-
de ilk defa, olası bir saldırı anında kıtamızın en güçlü, BM Gü-
venlik Konseyi ve AB’nin yegane nükleer gücü olan Fransa’nın 
askeri katkısı da dahil yanımızda yer alacağını taahhüt ettiği 
bir anlaşmadır” şeklinde özetlemiştir.

Bu sinsi ve gizli maksatlı bir anlaşmadır. Ve NATO şemsi-
yesi yırtılmış, ittifak fiilen ve fikren bölünmüştür.

Hal böyleyken NATO’nun kurucu anlaşmasının 5’inci 
maddesinde ifade edilen, “üye ülkeye yönelik saldırı halinde 
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diğer ülkelerin silah kullanma dahil her türlü tedbiri almaları-
nı” içeren hükmün bağlayıcılığı nasıl korunacaktır?

Yunanistan ile Fransa arasındaki anlaşmanın NATO Genel 
Sekreteri tarafından eleştirilmesi cılız ve yetersiz bir tepki-
den başka bir manaya gelmemiştir.

14 Ekim 2021 tarihinde bir diğer anlaşmanın süresi ma-
nidar şekilde uzatılmıştır.

ABD ile Yunanistan dışişleri bakanları 6 Kasım 2021 ta-
rihinde bitecek olan “İkili Savunma İşbirliği Anlaşması”nı beş 
yıl daha uzatan imzaları atmışlardır.

Bu anlaşma kapsamında, Trakya’dan Girit’e kadar bazı 
kara, hava ve deniz üsleri ABD’nin askeri faaliyetlerine açı-
lacaktır.

Şu anda Dedeağaç’ta Kara Üssü, Larissa’da Hava Üssü, 
Araksos Hava Üssü, Siroz Hava Üssü, Girit’te Suda Hava Üssü 
ve Deniz Üssü ABD’nin kullanımındadır.

Açık açık söylüyorum, NATO içinde Türkiye’ye karşı siper 
kazılmaktadır, Ege ve Doğu Akdeniz’e mayın döşenmektedir.

Türkiye’ye gözdağı verilmektedir, Türkiye tehdit edilmek-
tedir.

Pasifik’te ters düşen ABD ile Fransa, şu işe bakınız ki, Ege 
ve Akdeniz’de Yunanistan’ın arkasından ülkemize silah gös-
termektedir.

ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan’ı “bölgede istikrarın di-
reği” olarak tanımlamıştır.
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Ya bir akıl tutulması ya da bir nevroz nöbeti bu bakanı 
muhtemelen ele geçirmiştir.

Yunanistan istikrarın değil, itibarsızlığın, istila emelle-
rinin, kriz siyasetinin, Türkiye husumetinin ıslah ve terbiye 
edilmesi gereken yüzüdür.

Hiç kimse bize hikaye anlatmasın, ABD’nin de, Yunanis-
tan’ın da, diğer muhasım güçlerin de teşebbüs ve taşeronları-
nı biliyor, görüyor, alayına birden hodri meydan diyoruz.

Fransa-Yunanistan, ABD-Yunanistan savunma ve askeri 
işbirliği anlaşmalarına baktığımızda, Atina yönetiminin bu 
anlaşmalara dayanarak Türkiye’ye karşı hava ve deniz sahası 
üzerinden Ege ve Akdeniz’de daha da düşmanlıkla bezenmiş 
politikalar izleyeceği anlaşılacaktır.

Bunların yanında, ABD, Çin’in Kuşak-Yol ile Rusya’nın 
enerji akım projelerini engelleyecek ara istasyonlardan birisi 
olarak Yunanistan’ı belirlemiş, bu ülkeye askeri yığınak yap-
mış, Türkiye’yi de kuşatma altında tutmayı amaçlamıştır.

Bu jeopolitik bir kumardır.

Yunanistan sanal tehditleri bahane ederek, ileri karakol 
işleviyle dış politikasını askerileştirmenin ve agresif bir hale 
getirmenin peşindedir.

Güney sınırlarımız boyunca tesis edilen mütecaviz ham-
leler, aynısıyla Ege ve Akdeniz’i de tesiri altına almıştır.

ABD dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayan her ilişki ağı-
nın içindedir.
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Yunanistan’ı kışkırtan bu ülke, eşzamanlı olarak PKK/
YPG/PYD’yi de silahlandırıp Türkiye’yi hedef göstermektedir.

Irak’ın kuzeyiyle Suriye’nin kuzeyi artık mutlak surette 
temizlenmeli, terör saldırıları son bulmalıdır.

22 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile Rusya Federasyonu 
arasında imzalanan mutabakat muhtırasına göre, Münbiç ve 
Tel Rıfat’taki bütün YPG’li teröristler bu alanları silahlarıyla 
birlikte terk edeceklerdi.

Teröristler, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin 
dışına çıkacaklar, bu işlem 150 saat içinde tamamlanmış ola-
caktı.

Ne çıkan olmuş, ne de çıkmaya niyetlenen görülmüştür.

Türkiye ile ABD arasında yapılan 17 Ekim 2019 tarihli 
anlaşmaya göre de, “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” an-
layışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı 
koruma taahhütleri paylaşılmıştır.

Ne var ki, bu vaatler yalnızca kağıt üstünde kalmıştır.

Teröristler ayrılmaları gereken bölgelerden ayrılmamış, 
bilahare vatan evlatlarımızı şehit etmişlerdir.

Türkiye tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır.

Milli güvenliğimizin temini ve tecellisi için aracı ülkeleri 
bir kenara bırakarak terör örgütlerinden her nerede iseler 
bulup hesap sormak, sınır ötesi askeri bir operasyonla ha-
inleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir 
vazifedir.
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İradesi prangalı olan CHP sözcüsünün, “harekâtı davul 
zurnayla yapamazsınız. Mehmetçiğe zarar verirsiniz” değer-
lendirmeleri, bir bakıma terörle mücadele etmeyin, buna kal-
kışmayın demenin şifreli ifadesidir.

CHP yönetiminin aklı bu işlere ermez, kafası basmaz, ufku 
almaz, çünkü onlara göre terörle mücadele değil, müzakere 
ve mütareke yapılmalıdır.

Madem teröristler gitmiyor, madem sınırlarımızdan çe-
kilmiyor, o zaman canileri yuvalandıkları alanlardan söküp 
atacak kudret ve kuvveti devreye sokmak devletin hükmü 
şahsiyetinin, milletin şan ve şerefinin ana fikri olmalıdır.

Bu fikir bizim bekamızdır, beraberliğimizdir, bağımsızlı-
ğımızın güvencesidir.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe süreci başlaya-
caktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, 20 Ekim 
2021 Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2022 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin sunumunu ya-
pacaktır.

Sizlerden beklentim, bütçe görüşmelerini komisyon saf-
hasından genel kurul aşamasına kadar dikkatle takip etme-
niz, devamlılığı sağlamanız, konulara hakim olmanız, hazırlık 
içinde bulunmanız, soğukkanlı ve vakar taşıyan siyasi vasfını-
zı titizlikle muhafaza etmenizdir.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın ahla-
ki ve siyasi ilkelerine bağlı kalarak zillet ittifakının tahrik ve 
tuzaklarına kapılmadan milletimize yakışan bir bütçe süreci-
ne aktif katılmanızı ümit ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepini-
zi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla 
dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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Çok Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Medyamızın Saygın Temsilcileri,

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımız münasebetiyle 
hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakârca 
göğüs geren tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafya-
larımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimi-
ze şükranlarımı sunuyor, en halisane selamlarımı iletiyorum.

Zamanın çarkı kesintisiz döndükçe ya olgunluğun ve yük-
sek bir oluş halinin güvenli sahillerine çıkarız, ya da hamlığın 
ve çiğliğin dehlizlerinde kaybolup gideriz.

Ya huzurlu bir hayatı kendi irademizle seçeriz, ya da hu-
zursuzluğun ve hercümercin girdabında ömrün tükenmesini 
hüzünle seyrederiz.

Hayatı ileriye bakarak anlatırız, geriye bakarak anlarız.

Esasen tercihlerimiz kim olduğumuzun işareti, nasıl bir 
hayat istediğimizin de ifadesidir.

Türk milleti her şeyin en güzeline layık olmasının yanın-
da, bu zorlu ve zahmetli hedefe pek çok kördüğümü çözme 
mahareti göstererek kendi tercihleriyle vasıl olmuştur.

Dayatmayı reddetmiş, esareti reddetmiş, köleliğe hayır 
demiştir.

Cumhuriyet milli bir tercihtir, kaldı ki dönemin şartları 
itibariyle en doğru, en müstesna, en münasip tercihin teza-
hür aydınlığıdır.
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Tarih bize gösteriyor ki, değişim rüzgârı esmeye başladığı 
andan itibaren nice çatılar uçmuş, nice kalıplar kırılmış, nice 
statükolar sarsılmıştır.

Türk milleti tarihin akış istikametini doğru okuyarak geç-
mişinden kopmadan geleceğinin yol haritasını bilfiil ve biza-
tihi çizmiştir.

Cumhuriyet’in ilanıyla tetiklenen güçlü değişim ne mille-
ti ne de devleti değiştirmiştir, değişen yalnızca siyasal rejim 
olmuştur.

Yeni bir devlet sloganı meselenin özünde sadece retoriktir.

Asırlarca birbirine eklemlenerek vücuda gelen Türk dev-
let zinciri halkalarına 29 Ekim 1923 tarihinde sonuncusu 
eklenmiş, bize göre konu bir daha açılmamak üzere kapan-
mıştır.

Böylelikle az evvel dile getirdiğim yüksek oluş hali geç-
mişi geleceğe taşımayı, geçmişi gelecekte diriltme ülküsünü 
kamçılamıştır.

Bazı maksatlı cahiller Türkiye Cumhuriyeti’nin Osman-
lı’nın reddi mirasıyla kurulduğunu söylese de, bu iddia tama-
men uydurma, nesnel ve tarihsel gerçeklere bütünüyle terstir.

Cumhuriyet’i övmek demek, onun öncesini, önceki devir-
leri yermek, gözden çıkarmak demek değildir.

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’ni, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun devlet, asker, bürokrat ve vatansever yürekleri mille-
timizin soylu irade seciyesine dayanarak kurmuşlardır.
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1913’te fes takıp İmparatorluk coğrafyasında düşman ko-
valayan vatan evlatları, 1923’de bu defa da kalpak giyip vatan 
topraklarından düşmanları atarak Cumhuriyet’i kuvveden fi-
ile geçirmişlerdir.

Şunu açıklıkla söylemeyim ki, tarihte kurulan her Türk 
devleti, bir öncekinin munzam eseridir.

Bu bilinçle önümüzdeki Cuma günü Cumhuriyet’in ku-
ruluşunun 98’inci yıl dönümünü gururla kutlayacağız, gıpta 
edilecek bir tarih müktesebatıyla istikbalin talihini kurgula-
yacağız.

Cumhuriyet kutlu bir emanettir, korunup kollanması ge-
reken bir nimettir.

Anadolu topraklarındaki varlığımızın son 98 yıllık döne-
mi Cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir.

Ve yüzüncü yıla şunun şurasında iki yıl kalmıştır.

Aziz Atatürk’e göre, Cumhuriyet rejimi, demokrasi siste-
mi ile devlet şekli demektir.

Cumhuriyetin mümeyyiz vasfı millet egemenliğine da-
yanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir.

Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için 
kara propaganda yapanlar, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’ni devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır.

“Rejim değişti” diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir 
yalancılığa, inkar edilemez bir önyargı hastalığına yakalanan 
gafillerdir.
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Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir, bu 
da Cumhurun Cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla ba-
şarılmıştır.

Rejim başka hükümet ve yönetim sistemi başkadır.

Türkiye’de rejimin adı Cumhuriyet’tir, hükümet sistemi-
nin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.

Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu 
için akılları da ukaladır.

20’inci yüzyılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet rejimini kuran 
büyük Türk milleti, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve 
tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’ne geçmiştir.

Lütfen benzerliğe dikkat buyurunuz; Cumhuriyetle Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olağan dışı şartlarda milleti-
mizin haklı ve meşru iradesiyle tecelli etmiştir.

İkisi de milli bekanın, milli özlemlerin, milli hedeflerin 
icra ve ihata azmiyle perçinlenmiştir.

Cumhuriyet’in ardında Çanakkale Zaferi’nin heybeti, Milli 
Mücadele’nin haşmeti varken; Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı 
milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır.

Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan müşfik ellerin değe-
rini bilmeyenler, tekme üstüne tekme atan menfur ayaklara 
kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır.

Bu teslimiyetçi lobinin işbirlikçi simaları her devirde 
farklı farklı isim, unvan ve kılıkta ortaya çıksalar da, hamdol-
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sun emellerine hiçbir zaman muvaffak olamamışlar, bundan 
sonra da olamayacaklardır.

Cumhuriyet, tarihin dar patikasında, zalimlerin hunhar 
baskıları altında, “Türkiye artık yoktur” diyen emperyalist-
lerin saldırıları karşısında milletin varoluş onuru olarak öne 
çıkmış, aynı defter üzerinde temiz bir sayfa açılmasını sağla-
mıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise Parlamenter 
Sistemin duvara tosladığı, başkentimizin bombalandığı, 251 
millet evladının şehadeti ve 2 bin 194 millet evladının gazi ol-
duğu bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ve yükseliş 
ruhu olarak doğmuş ve serpilmiştir.

Cumhuriyet’e karşı çıkanlar manda ve himaye hayranla-
rıydı.

Cumhuriyet’e karşı gelenler zulme boyun eğenler, bizden 
bir şey olmaz diyen korkaklardır.

Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itiraz 
edip ne idiğü muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş Par-
lamenter Sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz’un rövanşını 
almak için hazırda bekleyen, FETÖ’nün ve PKK’nın dümen 
suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir.

Bunların sadece siyasetleri değil, vicdanları da emperya-
listlerin kurşun askeri haline gelmiştir.

Dün Damat Ferit vardı, bugün zillet ittifakının ana ve ara 
ortakları vardır.
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Dün Ali Kemaller vardı, bugün aynıları ortadadır.

Türkiye Cumhuriyet’i her türlü baskı ve müdahaleye dire-
ne direne kurulmuştur. Ve millet hükümet, hükümet de millet 
olmuştur.

29 Ekim 1923’ün mimarı, mihmandarı, müteyakkız hami-
si aracısız, fasılasız ve vasıtasız büyük Türk milletidir.

Aynı şey 16 Nisan 2017’deki halk oylamasıyla gerçek-
leşmiş, yine aziz milletimiz hiçbir iç ve dış odağın telkinine, 
engellemesine ve tehdidine aldırış etmeden Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’ni tertemiz iradesiyle tasdik ve tercih 
etmiştir.

Cumhurun muazzez varlığı 98 yıl önce Cumhuriyet’e ta-
mam demiş, 4 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’ne dünya üzerinde çok az rastlanan demokratik olgunluk-
la, kansız ve kavgasız şekilde geçiş sağlamıştır.

Cumhuriyet, Milli Mücadele’nin milli egemenlikle pekiş-
miş başarısıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise yönetim siste-
minde muazzam bir reform, devlet hayatında muteber bir 
silkiniş, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere ve muhasım 
çevrelere unutamayacakları milli bir cevaptır.

Cumhuriyet demokrasiyle çatısını örmüş, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi demokrasiyle taçlanmıştır.

Su aka aka yatağını bulmuştur.

Dökülen şehit kanları geçmişte heba olmamış, bugün de 
heba edilmemiştir.
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Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kahramanlar kuşağı, millet 
egemenliğine dayanmaksızın tam bağımsız bir devletin olma-
yacağını görmüşlerdi.

Millet egemenliğinin haricinde, bir iktidar dayanağı ve 
kaynağı arayışında olmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk li-
derliğindeki kurucu kahramanlar, Cumhuriyet ile demokrasi 
temelinde bir devlet kurarak yeni bir toplumsal sözleşmeye 
can vermişlerdi.

Bu toplumsal sözleşme, üniter devlet yapısını, hukuki 
eşitlik prensibine yaslanan Türk vatandaşlığını; her vatan-
daşımızın seçme-seçilme ve devlet hizmetine katılım hakkını 
esas alan milli devlet modelini benimsemişti.

Aziz Atatürk, kendi sözleriyle anlatacak olursak, Cumhu-
riyet’i milli sır gibi vicdanında mahfuz tutmuştur.

Merhum Mazhar Müfit Kansu’nun anılarına göre, Musta-
fa Kemal Erzurum Kongresi öncesinde ileride kuracağı siyasi 
rejimi şu şekilde not ettirmişti:

“Zaferden sonra şekli hükümet Cumhuriyet olacaktır.”

Cumhuriyet uzun bir fikri ve siyasi hazırlığın, birbirini 
takip eden olağanüstü mücadele dönemlerinin hem mahsulü 
hem de milletin gururla taşıyacağı şeref madalyasıdır.

Atatürk, Sivas Kongresi esnasında kongreye gözlemci ola-
rak katılan Amerikalı bir gazeteciye şunları söylemişti: “Tür-
kiye savaşı kazanacak, bağımsız olacak ve Cumhuriyeti duyuracak.” 
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Yine ona göre Cumhuriyet, “milletin yüksek siyasi ve ikti-
sadi müessesesidir. Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek, mil-
letin insanca yaşamasını bilmesi, yaşamın neye bağlı olduğunu 
öğrenmesi” demektir.

Türkiye Cumhuriyet’i zafer kazanmış Türk milletinin hak-
kı, haysiyeti ve hakikatli kazanımıdır.

Sistem anarşisi çıkarmak için güç birliği yapanlar milletin 
iradesine tahammül edemeyen demokrasi muhalifleridir.

Sistem krizine oynayan, suyu bulandırarak devleti ve mil-
leti aciz düşürmek için fırsat kollayanlar Cumhuriyet’in biri-
kim ve ana sütunlarını yıkmak amacında olan yabancı muh-
birleridir.

Kılıçdaroğlu Türkiye’de demokrasi olmadığını söylüyor.

Bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor.

Cumhuriyet demokrasinin, demokrasi de Cumhuriyet’in 
güvencesi, bu iki değerin koruyucusu de aziz Türk milletidir.

Kılıçdaroğlu’na kim ne söylüyorsa yanlış söylüyor, yanlışa 
sürüklüyor, komik durumlara düşürüyor.

Kılavuzlarını ve akıl hocalarını gözden geçirmesinde bize 
göre yarar vardır, aksi halde bu gidişle dost gördükleri postu-
na samanı dolduracaklardır.

Bir ara çok moda olan “Medeniyetler Çatışması” isimli ki-
tabın yazarı;

“Sadece Batı kültürünün, demokrasinin kurumlarının ge-
lişmesine uygun zemin hazırladığı, Batılı olmayan devletlerde 
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demokrasinin yaşamasının mümkün olmadığını” iddia etmiş, 
oryantalizmin ve kültürel elitizmin savunmasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu bu sancılı savunmanın Türkiye ayağıdır.

O bakınca yeşil bir vadiyi çöl görecek kadar hayalde, çölde 
olmayan vahaya koşacak kadar da gerçekle ihtilaftadır.

Aziz Atatürk, Medeni Bilgiler kitabına esas olan notların-
da, “demokrasi ilkesini milletin kendi mukadderatına hakim 
olması” anlamında, yani siyasi demokrasiyle eş anlamlı kul-
lanmıştı.

Ve demişti ki: “Demokrasiye müstenid hükümetlerde hâ-
kimiyet halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi, 
hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olamayacağını 
gerektirir.”

Türkiye’de demokrasi yok demek egemenliğin yegane sa-
hibi Türk milletine en ağır bühtan, en ağır hakaret, en soysuz 
suçlamadır.

Devletin; ülke, millet ve egemenlik olmak suretiyle üç un-
suru bulunmaktadır.

Bu üç unsurdan birisi yoksa devlet yok demektir.

Kılıçdaroğlu ya bilerek ya da cehaletinin oyununa gelerek 
hem devlete hem de millete diğer ortaklarıyla birlikte adeta 
kazan kaldırmıştır.

Böylesi bir şahsın CHP Genel Başkanı olması inanılama-
yacak bir talihsizliktir.
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Türkiye’de demokrasi vardır ve hakimdir.

Milli irade vardır, egemenliğin sahibidir.

Kılıçdaroğlu’nun gözlüğüyle bakınca maalesef her yer zil-
let, her şey rezalettir.

Bir defa bu şahıs Aziz Atatürk’le çelişmektedir.

Geçmişini unutan mankurttur.

Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin ye-
tişmesini temin ederken; Kılıçdaroğlu ile İP başkanı zannedi-
yorum kayıp ilanıyla aranıyorlardı.

100’üncü yıldönümünde Cumhuriyet’in hakkını ve huku-
kunu müdafaa edecek zillet değil millettir, cumhurun ruh kö-
küdür, onun siyasi onuru Cumhur İttifakı’dır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP ile yalnızca kuruluş 
yılları bazında bir ilgisi kalmıştır.

Ne CHP eski CHP’dir, ne de Türkiye zillete müsaade ede-
cektir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz 
çıkaracağız.

Yüksek demokrasi standardının tarafı biz olacağız.

Türkiye’yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle kilitleri ya açaca-
ğız ya da kıracağız.
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Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çöz-
müş milli bir ekonomiyi; kronikleşmiş bütün sorunlara neş-
ter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğü 
felç etmiş bir siyasi ve hukuki bünyeyi; dış politikada daha 
aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadi-
seleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politik mi-
mariyi elbirliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı’yla sağla-
mış olacağız.

İlhamımız yaşanmış Türk asırları ve rahmetle andığımız 
aziz ecdadımızdır.

İrademiz ve gücümüz büyük Türk milletidir.

Anayasa’nın ikinci maddesinde anlam ve açıklık kazandı-
ğı üzere;

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk mil-
liyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya-
nan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin harcıdır, tahribatı ve tas-
fiyesi imkansızdır.

İmanımız iki cihan kefilimizdir, millet Müslümandır.

Anayasa’nın üçüncü maddesinde yer verildiği gibi, “Türki-
ye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.”

Bu devletin, bu milletin varlığı, bağımsızlığı ve bölünmez 
bütünlüğüyle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunu-
muz sonuna kadar olacaktır ve alayını her cephede karşıla-
maya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir.
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Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır.

İşbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır.

Cumhuriyet’in sahibi millettir, onuru millettir, ömrü mil-
letle kaimdir, hiç kimse kendisine nevzuhur bir bekçilik göre-
vi vehmetmemelidir. 

Cumhuriyet’e düşmanlık cumhura düşmanlıktır.

Düşmana hizmet ve taşeronluk ihanetin daniskasıdır.

Demokrasi ittifakından bahsedenler Milli Mücadele’den 
intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır.

Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da 
hesabımız vardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin ter-
cihidir.

Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz 
odaklardır ki, onlarla mücadelemiz and olsun heyecanla sü-
recektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir, 
devletimizin kurucusudur, Milli Mücadele’nin önderidir, İlk 
Meclis Başkanımızdır, İlk Cumhurbaşkanımızdır.

Tavrımız nettir, duruşumuz Kuvayı Milliye’dir.

Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır.

Bizler faniyiz, devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır.
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Bir kere yükselen bayrak bir daha düşmeyecektir.

Aziz Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhu-
riyeti var olan bütün kirli senaryolara ve sömürgeci oyunlara 
rağmen payidarlığını ebed müddet koruyacaktır.

Güvence kahraman Türk nesilleridir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin tavizsiz düşünceleri özet 
olarak bunlardır.

Bizim mutabakat zeminimiz Türkiye’dir.

Bizim yegane uzlaşma alanımız Türk milletinin ahlak ve 
vicdanıdır.

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’dan Sadarete gönderdiği 22 
Mayıs 1919 tarihli raporunda, “Millet, millî hâkimiyet esasını 
ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunun için çalışacaktır.” 
demişti.

Bu çalışma elbette ve kesinlikle inanmışlıkla devam ede-
cektir.

Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bugün-
den ve ayrıca yürekten kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu 
kahramanlarımıza, vatan ve millet uğrunda topraklarımıza 
emanet edilmiş muhterem şehitlerimize Allah’tan rahmetler 
niyaz ediyorum.

Muhterem Arkadaşlarım,

18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı ABD’nin Ankara Büyü-
kelçiliği’nin resmi Twitter hesabından seviyesiz bir açıklama 
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yapılmış, ilaveten 9 devletin büyükelçisi de bu açıklamaya iş-
tirak ederek devam eden bir davanın failiyle ilgili Türkiye’ye 
hukuksuz bir çağrıda bulunmuşlardır.

Uluslararası hukuk ile diplomatik teamüller çiğnendiği 
gibi, Türkiye’nin iç hukuk düzeni ve egemen eşitliği 10’lu bü-
yükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ülkelerinin Ankara Bü-
yükelçileri muhtemelen devlet veya hükümet başkanlarının 
teşviki, hatta talimatıyla Mehmet Osman Kavala’nın avukatlı-
ğına soyunmuşlardır.

Yürüyen bir yargısal sürece müdahil olmaya teşebbüs et-
mek gibi bir skandala imza atmakla kalmamışlar, görevleri-
nin sınırlarını tamamıyla aşmışlardır.

Büyükelçilerin görevi, gönderen ve kabul eden devletler 
arasındaki ilişkileri krize sokmak değil, iyileştirmek, diyalog 
kanallarını canlı tutmaktır.

Anlaşılan mezkur büyükelçilerin böylesi bir amaç ve ara-
yışı yoktur.

Kısaca söylersek, bu 10 büyükelçi Mehmet Osman Kava-
la’nın serbest bırakılması hususunda açıklama yapmışlardır.

Aynı talebi Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiş, İP Başka-
nı da her zamanki gibi Kavala’ya dolambaçlı sözlerle yeşil ışık 
yakmıştır.

Bu tablodan çıkardığımız sonuç şudur:
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Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını 
dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşma-
larını dayatmıştır.

Karşımızda, senaristi perde gerisinde nefretle bekleyen, 
figüranları bedeli karşılığı sahneye itilen şirret bir oyun, teh-
likeli bir rol paylaşımı söz konusudur.

Devreye alınan siyasi ve diplomatik tazyikler Türkiye’yi 
sıkıştırmak, bir sonraki tehditvari adımları tetiklemek, top-
lumsal ve siyasal gerilimi tırmandırmak amacına matuftur.

İç ve dış işgal cephesinin makyajı dökülmüştür.

Emeller ortaya çıkmıştır.

Kavala paydasında Türkiye husumetinin harcı karılmış, 
mayası karıştırılmıştır.

Bu harcın içinde CHP’sinden İP’ine kadar siyasi partilerin 
varlığı biliniz ki utanç kaynağıdır.

Kavala, Soros’un kuryesidir.

Kavala, Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisi, 
kışkırtıcısı, 15 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da yuvalanan 
casusların irtibat ve ilişki ağı içinde yer alan şüpheli ve şaibeli 
bir kişidir.

Gezi olaylarına bir park ötesinde anlam ve misyon yük-
lenmesinde aktif pozisyon üstlenen, Dünya’daki birçok kal-
kışmayı renkli demokrasi devrimi olarak lanse eden ve bu 
amaçla STK’lara para, lojistik, kaynak, insan sağlayan Açık 
Toplum Vakfı’nın Türkiye piyonu bu şahıstır.
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Soros uşağı olan Kavala, 4 Ağustos 2015 tarihinde kendi-
siyle yapılan bir röportajda, PKK’yı rasyonel politikalar yürü-
ten bir örgüt olarak değerlendirecek kadar gözünü ve gönlü-
nü karartmış, teröre çanak tutmuştur.

TESEV’de, kurduğu Anadolu Kültür Anonim Şirketi’yle ze-
hir saçmıştır.

Kavala, 18 Ekim 2017’de İstanbul’da yakalanmıştır.

Üzerine atılı suçlar hükümeti ve anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etmektir.

29 Aralık 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne, 8 Haziran 
2018’de de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru 
yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi 22 Mayıs 2019 tarihinde, aralarında 
mahkeme başkanı Zühtü Arslan’ın da bulunduğu beş üyenin 
karşı oyu ve oy çokluğuyla Anayasa’nın 19’uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı-
nın ihlal edilmediğine,

Ayrıca tutuklamanın hukuki olmadığından bahisle, kişi 
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine dair iddianın 
kabul edilebilir olduğuna ise oy çokluğuyla karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir 
hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bu-
lunan bir çapulcu varsa onlarla yan yanadır.

Terörist Demirtaş’ın yanında duran bu mahkemedir.

Sorosçu fitnenin yanında konuşlanan bu mahkemedir.
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Daha geçtiğimiz günlerde Diyarbakır eski belediye baş-
kanı, bölücülüğün atar damarı Osman Baydemir ile ilgili hak 
ihlali kararı veren, dahası 30 bin lira da tazminat ödenmesine 
hükmeden bu mahkemedir.

Şu rezalete, şu adaletsizliğe bakınız ki, hem canımızı alı-
yorlar, hem de paramızı alıyorlar.

Şehitlerimizin kana bulanmış haklarını eğer imkan olsa 
Anayasa Mahkemesi’nin asla umursamayacağını, bunu bil-
mek için de kahin olmaya gerek bulunmadığını herkes gör-
meli ve idrak etmelidir.

Çünkü hainin, katilin, teröristin hak ihlaline maruz kaldı-
ğını iddia eden bir mahkemenin şehitlerimize, gazilerimize, 
Mehmetlerimize, polislerimize, yetimlerimize söyleyecek tek 
bir sözü olamaz.

Dağda sözde hak aradıklarını söyleyen caniler, maalesef 
Anayasa Mahkemesi’nin açılan kapısından rahatlıkla içeri 
girmişlerdir.

Sorarım sizlere, Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak 
ve hukukun itibarı mı kaybolsun?

Anayasa Mahkemesi kapanmasın da terörle mücadeleye 
sünger mi çekilsin?

Demirtaş, Baydemir, Kavala davalarında hak ihlali var di-
yen sözde hakimler, gelsinler bunu külahıma anlatsınlar, bu 
da yetmezse gitsinler dağda gezen, sınırda bekleyen, sınır 
ötesinde mücadele eden kahramanların yüzüne söylesinler. 
Haydi buyursunlar.
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Diğer yandan, FETÖ’cülerle, bölücülerle ilgili süren mah-
kemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır.

Bir başka önemli konu da, teröre yardım ve yataklık ya-
pan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 
esas alan tezkerelerin süratle görüşülmesidir.

TBMM Karma Komisyon’da bekleyen dosyalar tefrik edi-
lerek terör örgütüne destek verenlerle ilgili karar alınmalı, 
Genel Kurul’a getirilmeli ve süratle sonuçlandırılmalıdır.

Bölücüye ve teröriste müsamaha Gazi Meclis’in şanıyla, 
millet iradesinin saygınlığıyla katiyen bağdaşmayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Kavala’nın avukatı aracılığıyla, 8 Haziran 2018’de Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuru 10 Aralık 2019 
tarihinde beklendiği gibi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır.

Nitekim bir suç işlendiğine dair makul şüphe yokluğu ile-
ri sürülerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildi-
ğine hükmedilmiştir.

Farklı bir karar alınsaydı şaşırırdık, kendimizden kuşku 
duyardık.

İşte bu mahkeme kararı Batı’nın elinde koza dönüş-
müştür. 

Oysaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını 
uygulamayan söz konusu ülkelerden mesela Yunanistan’a hiç 
kimseden en küçük itiraz bile gelmemektedir.
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Nasıl olsa haksızlığa uğrayan Müslüman Türk azınlıktır, 
hak ihlali ise yalnızca kötüler için reva görülmektedir.

İşte 10 büyükelçi Sorosçu Kavala’yla aynı mevziiye gire-
rek Türkiye’ye bir nevi muhtıra vermiştir.

Bu muhtıra ahlaksızlıktır, egemenlik haklarımıza suikast-
tır, hukuk güvenliğimize saldırıdır, bağımsızlığımıza kumpas-
tır, bunlardan dolayı gayri meşrudur, gayri kanunidir.

Şayet G-20 Toplantısı öncesinde Türkiye’ye mesaj vermek 
için büyükelçileri maşa gibi kullanan birileri varsa, nal topla-
yacaklarını, rüzgar ektikleri yerden fırtına biçeceklerini ikaz-
la hatırlatmak isterim.

18 Nisan 1961’de imzalanarak 24 Nisan 1964 tarihinde 
yürürlüğe giren “Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleş-
mesi”nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası aynen şöyledir:

“Kabul eden Devlet, herhangi bir zaman ve kararının gerek-
çesini açıklamak zorunluluğunda olmaksızın, gönderen Devlet 
misyon şefinin veya misyon Diplomatik kadrosunun herhangi 
bir üyesinin istenmeyen şahıs (Persona non grata) olduğunu 
veya misyon kadrosunun herhangi bir başka üyesinin kabule 
şayan olmadığını bildirebilir.

Bu takdirde, gönderen Devlet, duruma göre, ilgili şahsı geri 
çağırır veya misyondaki görevine son verir.” 

İkinci fıkrasında da şunlar yazılıdır: “Gönderen Devlet bu 
maddenin 1. fıkrasında kayıtlı yükümlülüklerini yerine getir-
meyi reddeder veya makul bir süre içinde yerine getirmezse, 
kabul eden Devlet ilgili şahsı misyonun bir üyesi olarak tanı-
mayı reddedebilir.”



114

Aynı sözleşmenin 41’inci maddesinin birinci fıkrası şu 
hükümleri ihtiva etmektedir:

“Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu 
gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şa-
hıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet 
etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla 
da bu şahıslar keza yükümlüdür.”

Yürürlükteki Anayasa’mızın 138’inci maddesine göre, 

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanu-
na ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm 
verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kul-
lanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat vere-
mez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

10 Büyükelçi hem “Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana 
Sözleşmesi”ne hem de Anayasa’ya aykırı hareket etmişlerdir.

Türkiye bir hukuk devletidir, tam bağımsızdır ve bu hak-
larımız kesinlikle tartışmaya açık değildir.

Türkiye’de görev yapan dış misyonlar dahil hukukun üs-
tünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Yargı bağımsızlığı lekesiz ve 
gölgesizdir.

Büyükelçiler, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve 
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demokrasi onuruna sabotaj yapmışlardır. Zira her şey çok 
açıktır.

10 ülkenin büyükelçisi bahse konu sözleşme ve Anayasa 
kapsamında zaten istenmeyen adam haline çoktan gelmişler-
dir.

Ne var ki, dün ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan 
açıklamada; “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı so-
ruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında-
ki Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit 
eder” ifadelerine yer verilmiştir.

Aynı şekilde 18 Ekim bildirisine destek veren diğer büyü-
kelçiliklerden de benzer görüşler kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bu son gelişmeyi olumlu bulduğu anlaşılan Sayın  
Cumhurbaşkanımız’ın cesur, dirayetli ve kararlı tutumu, mil-
letimizin sağlam ve tavizsiz duruşu tarihi bir yanlışın düzel-
tilmesinde bize göre önemli bir dayanaktır.

Türkiye kum torbası değildir, başına vurulup ekmeğinin 
alınacağı bir ülke değildir, küstahların elinde de oyuncak ol-
mayacaktır.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin başını çektiği 18 Ekim 
bildirisinden geri adım atılması anlamlıdır, yerindedir, bir 
daha ülkeler arasında gerilim ve kriz çıkarmaya hiçbir dış 
misyon tevessül etmemelidir.

Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur:

Bu Sorosçu’nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm 
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verilirse, önce cezasını Türkiye’de çekmesi, sonra da vatan-
daşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gön-
derilmesi artık milli bir zarurettir.

19’uncu yüzyılda yaşanan ve yasatılan yabancı sefirler 
baskısının tekrarına, yeniden sahne almasına hiç kimse kal-
kışmamalı, buna cüret dahi etmeyi aklından geçirmemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kendi çıkarları adına hiçbir dış 
misyon şefi nüfuzu altında tutamayacak, aksi bir teşebbüs 
halinde sınır dışı edilmekten de kurtulamayacaktır.

Herkes haddini bilsin, saygısızlığa, kural ve hukuk ihlaline 
lüzum yoktur, tahammülümüz hiç yoktur.

Batılı ülkelerin Türkiye’ye yaklaşım dostane değildir, mü-
nasebetleri yapıcı değildir, iyi niyetli değildir.

Avrupa Komisyonu 2021 yılı Genişleme Strateji Belgesi 
ile Türkiye dahil bütün aday ve potansiyel aday ülkelerle ilgili 
hazırlanan raporlar 19 Ekim’de açıklanmıştır.

Türkiye’ye yönelik çifte standardın dozajı giderek art-
maktadır.

AB sorumluluklarını yok saymaktadır.

Son raporda, terörle mücadelemize bırakınız desteği, kös-
tek vardır.

Siyasal ve yönetim sistemimize çarpık bir bakış egemendir.

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine yönelik 
umutlar gittikçe körelmektedir.

Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularına ilişkin AB’nin yet-
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kisiz olduğu alanlarda yanlı değerlendirmeler hakim olmakla 
birlikte Rum-Yunan tezleri köhne bir mantıkla ön plana çıka-
rılmıştır.

Ne var ki, Türkiye ekonomisi kapsamında zillet ittifakının 
iddiaları ile Avrupa Komisyonu’nun tespitleri farklıdır.

Raporda, ekonomimizin gelişim kulvarında olduğu vur-
gulanmış, Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde alınan 
önlemlerin hakkı teslim edilmiş, ekonomideki toparlanma-
nın sürdüğü kayda geçirilmiştir.

Türkiye’nin AB’ye üyelik hususundaki stratejik tercihi 
açıktır, devam etmektedir.

Fakat AB’ye, Orta ve Doğu Avrupa’dan kitlesel itirazlar 
sert bir şekilde yükselmektedir.

Bu kapsamda Polonya ve Macaristan en göze batan ülke-
lerden bazılarıdır.

Bizim dış politika vizyonumuzu Çift Başlı Selçuklu Kartalı 
simgelemektedir.

Hem doğu hem batı diyoruz, iki tarafı da kucaklıyor, iki 
yöne de bakıyoruz.

Onurlu, egemenlik haklarına ve karşılıklı çıkarlara say-
gı esasına dayanan üyelik olursa ne ala, olmazsa dünya ne 
AB’den ne ABD’den ibarettir.

Unutulmasın ki, Türk dünyası kollarını açmış Türkiye’yle 
kucaklaşmayı beklemektedir.
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Onlar yokken biz vardık, yine olacağız, bilinsin ki, i‘lâ-yi 
kelimetullah sancağını düşürmeyeceğiz, Kızılelma davasın-
dan dönmeyeceğiz, Turan ülküsünden geri adım atmayacağız.

Değerli Milletvekilleri,

Dikkatle takip ediyoruz ki, Asya-Pasifik Bölgesi kaynayan, 
dolayısıyla kapak tutmayan kazan gibidir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Güney Çin Denizi’ndeki tartış-
malı sularda inşa ettiği yapay adaların üzerine askeri üsler 
kurması, bu sulardaki deniz yetki alanının yüzde 80’inde hak 
iddia etmesi gerilimleri arttırmaktadır.

Kıyıdaş ülkelerle birlikte Hint-Pasifik’te çıkarları olan ül-
keler bu gelişmelerden oldukça rahatsızdır.

Arkası arkasına süpersonik füze denemeleri yapılmaktadır.

Tayvan, Kuzey Kore, Çin-Japonya, Çin-ABD ilişkilerinin 
ağırlaşan sorun başlıkları hızla derinleşmektedir.

Ülkeler silahlanma rekabeti içindedir.

Asimetrik çatışmalar, terör saldırıları, Kovid-19’un belir-
sizlikleri, insani felaketler, darbeler, sınır aşan göçler, yoğun-
laşan ekonomik çarpıklıklar, ticaret kanallarındaki tıkanıklık-
lar dünyayı buhrana sürüklemektedir.

Bölgesel ve küresel açmazlar yaygınlık kazanmaktadır.

Türkiye’nin terörle mücadelesi ise şehadetler pahasına 
devam etmektedir.
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Sınır ötesinden kaynaklanan terör eylemleri, teröristlerin 
üreme, barınma ve ikmal kaynakları sınırlarımızın mücavir 
alanlarını kapsamaktadır.

Bu şartlar altında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği 
takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere 
yabancı ülkelere gönderilmesini temel alan tezkereye önşart-
sız evet diyeceğimizi, bu konunun tartışılacak, konuşulacak, 
müzakere edilecek bir yanının olmadığını kararlılıkla beyan 
ediyorum.

Herkes tarafını belirlemelidir, muhalefet partileri sarsak 
ve sancılı bir duruştan uzak durmalıdır.

Terörle mücadelenin aması, fakatı, eğeri olmaz, olamaz.

CHP samimi olmalıdır, dürüst olmalıdır, duyarlı olmalıdır, İP 
ise hem nalına hem de mıhına vurmaktan derhal kaçınmalıdır.

Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin terörle mücadelede 
karşımıza çıkmaları abesle iştigaldir.

ABD terör örgütü PKK/YPG’ye silah verirken, Türkiye’nin 
ödediği F-15 uçaklarının parasını iadeye şu ana kadar yanaş-
mamıştır.

Bu ülke haydut devlet durumuna düşmek istemiyorsa, 
ya paramızı ya da bedelini ödediğimiz uçakları vermekle yü-
kümlüdür.

Türkiye geldiğimiz bu aşamada, 40 adet son model Blok 
70 F-16 uçakla birlikte, 80 adet modernizasyon kiti satın 
alma talebini ABD’ye bildirmiştir.
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Bu uçakların ve kitlerin maliyeti 7 milyar dolar civarın-
dadır.

Envanterimizde bulunan F-16’ların bir bölümünün Blok-
30 denilen kısmı miadını doldurmak üzeredir.

ABD yönetimi S-400 konusunu Türkiye ile ilişkilerin ağır-
lık merkezi yapmıştır.

Biden yönetimi, S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi 
konusundaki kararını “2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme 
Yasası” ile tescil etmiş, bu sorun çözülmeden Türkiye ikili iliş-
kiler bağlamında gündemindeki diğer sorunları ele almaya-
cağını belgelemiştir.

Bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 
daimi ülkesi vardır, bunlar; ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fran-
sa’dır.

Bize Rusya’dan S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi al-
mayın, alsanız da kullanmayın dayatması yapan ABD, Güvenlik 
Konseyi’nde Rusya’yla ortaktır, aynı masayı paylaşmaktadır.

Bu durum dünya üzerinde haklının güçsüz, güçlünün hak-
sız olduğunu bariz bir şekilde teyit etmektedir.

Madem Rusya’dan rahatsızlar, Güvenlik Konseyi üyeliğin-
den neden ayrılmıyorlar? Neden Türkiye’ye ikide bir aba al-
tından yüzsüzce yaptırım sopası gösteriyorlar.

Türkiye, ABD’nin terör örgütlerine verdiği silahlardan ra-
hatsız ve şikayetçidir.

Her seferinde bu rahatsızlık muhatap ülkeye iletilmiştir.
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Ancak ABD’nin bu tepkimizi dikkate almadığı defalarca 
ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin kimden silah alacağının vize ve onay mercii 
ABD değildir.

Bağımsız ve onurlu bir devlet başkalarının ağzına ve ira-
desine asla bakmayacak, buna aldırış bile etmeyecektir.

30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma’da düzenlenecek 
G-20 Zirvesi’nde iki ülke arasındaki anlaşmazlığa neden olan 
sorun alanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızla ABD Başkanı 
arasındaki temas ve görüşmelerle hafiflemesi, çözüm kulva-
rına girmesi başlıca temennimdir. 

Türkiye’nin çok cepheli sürdürdüğü mücadeleyi sekteye 
uğratmak için dönem dönem sivri açıklamalar yapan TÜSİ-
AD’ın, başkanı vasıtasıyla gündeme taşıdığı haksız ve mes-
netsiz eleştirilerini de esef karşıladığımızı, artık hükümetler-
le uğraşma alışkanlığından, vesayet odağı gibi davranmaktan 
vazgeçmelerini samimiyetle bekliyorum.

TÜSİAD kendi işine bakmalı, milletin vermediği bir yetki-
yi kullanma gayretkeşliğine kesinlikle heves etmemelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, he-
pinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyor, başarılı 
ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.
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Saygıdeğer Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımızın başında hepinizi 
saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında toplantımızı takip eden 
aziz vatandaşlarımızı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda ya-
şayan muhterem kardeşlerimizi de yürekten selamlıyor, şük-
ranlarımı sunuyorum.

Geçen hafta Cumhuriyeti’mizin ilanının 98’inci yıl dönü-
münü bahtiyar bir vicdanla andık, iftiharla kutladık.

Aziz Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cum-
huriyeti daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette 
tarihi yolculuğuna devam etmektedir.

Cumhuriyet üçüncü evresine Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’yle geçerek büyük bir atılım içine girmiştir.

Yürüyüşümüzü zaafa uğratan paslı zincirler sökülüp atıl-
mıştır.

Cumhurla Cumhuriyet istiklal ve istikbal hedeflerine tam 
bir kucaklaşma halinde kilitlenmiştir.

Cumhuriyet’in fazileti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’nin muvaffakiyetiyle kenetlenmiştir.

Büyük düşünür Farabi’ye göre, insanların saadete eriş-
mek amacıyla bir araya geldikleri, dayanışma ve yardımlaşma 
içinde bulundukları şehir “fazıl bir şehir”dir. 
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Zaten saadete erişmek maksadıyla kurulan her topluluk 
da fazıl bir topluluktur.

Türkiye Cumhuriyeti fazıl bir yönetim sistemiyle huzur, 
refah ve demokratik istikrar içinde geleceğe yürüyüş halin-
dedir.

Elbette gözlerine kara perde inen siyasi ucubelerin bu 
gerçeği bırakınız anlatmasını, algılayıp anlaması bile hayal 
mahsulü bir beklentidir.

Artık Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü için geri sayım 
başlamıştır.

2023 yılında Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçi-
mi’yle birlikte Cumhuriyet’in 100’üncü onur yılına ulaşılmış 
olacaktır.

Bu amaçla Milliyetçi Hareket Partisi bütün imkanlarını 
seferber ederek Anadolu’yu karış karış dolaşmanın, vatan-
daşlarımızla kademe kademe buluşmanın çabasındadır.

81 ilimizin tamamını kuşatan, 4 Eylül 2021 tarihinde Af-
yonkarahisar’da başlayıp Ankara’da noktalanan 9 ayrı bölge 
istişare toplantımızdan sonra, şimdi de yeni bir siyasi çalış-
mayla sahadayız, insanımızla biraradayız.

Bu kapsamda siz değerli milletvekili arkadaşlarıma ilave 
olarak MYK-MDK üyelerimizin de iştirakiyle teşekkül eden 
muteber heyetler vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanında va-
tandaşlarımızla birebire temas ve diyalog kurulmaya başlan-
mıştır.
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Halkımızla özlem gideriyoruz, onları dinliyoruz, gelecek 
hedeflerimizi paylaşıyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz, kafa-
larda biriken soru işaretlerine cevaplar vermeye çalışıyoruz.

Türkiye’nin her köşesindeki kanaat önderlerine, sivil top-
lum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, esnaflarımıza, iş adamla-
rımıza, çiftçilerimize elimizi uzatıp gönlümüzü açıyoruz.

“Adım Adım 2023: İl İl Anadolu”  temasıyla herkese ulaşa-
cağız, her kapıyı çalacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız.

Çarşıda, pazarda, bağda, bostanda, camide, cemevinde, 
dilde, dilekte, duada, Türkiye’nin geleceğinde birlikte olmak, 
birliğimizi güçlendirmek maksadıyla 2023’e kadar hiç dur-
mayacağız.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler konusun-
da milletimizle dertleşeceğiz, sertleşen kuşatmayı beraberce 
yarmak için el birliği, emel birliği, inanç birliği yapacağız.

Bir başka çalışmamız da bugünden itibaren şudur: Tarihi-
ne sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış, işgal edilmiş Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin gerçek yüzünü her zeminde, her yöre-
mizde anlatacağız.

Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin en fazla oy al-
dığı 131 seçim bölgesinde; HDP’yle ittifakını, terörle müca-
deleye karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le bağını 
koparışını tek tek milletimizle, CHP’ye oy veren milli insanla-
rımızla paylaşacağız.

Atatürk sevdalısı kardeşlerimizi birer birer uyaracağız, 
CHP’nin neye dönüştüğünü, şu anda nasıl bir hüviyete bürün-
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düğünü, kimlere hizmet ettiğini, kaynağından nasıl koptuğu-
nu halka hizmet Hakk’a hizmet şiarıyla izah edeceğiz, takdiri 
millete bırakacağız.

Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum, 
CHP’nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza 
doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı 
Anadolu’ya gönderiyorum.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü tesadüflere bıra-
kamayız.

Azgınlaşan tehditlere dudak bükemeyiz.

Kabaran tehlikeleri alttan alamayız.

Yerimizde sayamayız, bu nedenle erkenden yol almalıyız.

İnanıyorum ki, Trakya’dan itibaren yaktığımız mücadele 
ve demokrasi meşalesi adım adım Anadolu’nun her tarafını 
aydınlatacak, millete güven, Türkiye muhaliflerine korku sa-
lacaktır.

Vatandaşlarımızla konuşacağız, mutlaka anlaşacağız.

Her insanımıza dokunacağız, onlarla kesinlikle uzlaşacağız.

Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet’e sahip çıkacağız.

Geleceğimize sahip çıkacağız.

Milli bekamıza sahip çıkacağız.

Adım adım 2023’e vasıl olacağız.
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Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız.

Edirne’den Diyarbakır’a; İzmir’den Hakkari’ye; Mer-
sin’den Rize’ye; Tunceli’den Balıkesir’e, Erzurum’dan Çanak-
kale’ye; Bingöl’den Sinop’a ülkülerimizi taşıyacağız, hedefle-
rimizi anlatacağız, umutları dirilteceğiz, her yerde olacağız, 
her yürekte bulunacağız, Allah’ın izniyle başaracağız, 2023’te 
bir Türk mucizesine, bir millet yükselişine Cumhur İttifakı 
olarak imza atacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye soranlara diyorum 
ki, görmesini bilenler için her taraftayız, Anadolu’nun yolla-
rındayız, tarlaya kazınmış izdeyiz, nasırlı ellerdeyiz, solgun 
yüzlerdeyiz, harman yerlerindeyiz, işleyen tezgâhlardayız, 
verilen emeklerdeyiz, dökülen alın terlerindeyiz, akan göz 
nurundayız, kısacası Türk milletinin ta kendisiyiz, Türki-
ye’nin şah damarıyız.

Şehit kanlarıyla sınırları çizilmiş aziz vatanın nurlu uf-
kunda parlayan hilal aydınlığıyız.

2023’te Lider Ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek olan 
Türkiye sevdalılarıyız.

Cumhur İttifakı aşkla, adanmışlıkla, coşkuyla, şevkle, he-
yecanla mücadelesini sürdürüyor, buna da devam edecektir.

Fitne bariyerleri dikseler de, yıkıp geçeceğiz.

Mütecaviz engeller çıkarsalar da, aşıp gideceğiz.

Müstevlilerle kolkola girip karşımıza çıkan olsa da, alayını 
ezip işimize bakacağız.
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Oyalanacak vaktimiz yoktur.

Boş bahanelere sığınmaya hakkımız yoktur.

Tekerimize çomak sokturmaya eyvallahımız yoktur.

Nitekim bizi durdurmaya güçleri yetmeyecek.

Çünkü Türk milleti yayından çıkan ok gibi geleceğe koş-
maktadır.

Önümüzü kesemeyecekler, ölümü gösterip sıtmaya razı 
edemeyecekler.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü cumhurun zaferi, 
milletin zaferi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin zafe-
ri, milli onurun zaferini tescil ve tevzi edecektir.

Biz buna hazırız, bunun için de inançla, engin bir sağdu-
yuyla geceyi gündüze katıp Türk milletiyle bütünleşeceğiz.

İçinden geçtiğimiz çağda söz sahibi olmanın yolu, güçlü 
bir milli kimliğe ve özgüvene sahip bir millet olmaktan geç-
mektedir.

Türk milletinin ve bütün insanlığın barış ve mutluluk için-
de insanca yaşayacağı bir dünya ideali, Türkiye merkezli yeni 
bir medeniyet projesinin hayata geçirilmesiyle mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşımak, yeni nesilleri 
Türk-İslam kültürüyle, vatan sevgisiyle yetiştirmek, milleti-
mizin refah ve mutluluğunu her zaman en üst seviyede tut-
mak ihmal edemeyeceğimiz bir gayedir.

Parti olarak, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni 
bir dünya tesis etme anlayışını kendimize siyasi misyon ola-
rak belirledik.
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Bu misyon, Türkiye’yi lider ülke konumuna taşıyacak, bü-
tün mazlum milletlerin de hür ve onurlu bir şekilde yaşama-
sına ilham olacaktır.

Bunu başarmanın yolu Türkiye’nin, zilletin dayatmaların-
dan ve kronikleşmiş ayak bağlarından öncelikle kurtulmasıdır.

Milli ve tarihi değerleriyle barışık,

Sorun çözme kabiliyeti olan etkin bir devlet düzeni kurmuş,

Ülkenin kaynaklarını seferber edecek milli bir ekonomi 
modeli uygulamaya koymuş,

Ve küresel sistemde saygın konuma gelmiş güçlü bir Tür-
kiye; 21’inci yüzyılda dünya siyasetinde ve ekonomik haya-
tında söz sahibi olacaktır.

Bize göre, bu topraklara vatanım, bu insanlara milletim, 
bu bayrak, bu ülke benim, ben Türk milletine mensubum 
diyen herkesle kucaklaşmak, Cumhuriyetimizin devamının 
gereği, üç kıt’ayı asırlarca yönetmiş aziz ceddimizin manevi 
mirasıdır.

Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözünde an-
lamını bulan millet gerçeği, Türkiye’mizin bağımsız, güçlü ve 
demokratik bir ülke olarak ilelebet var olmasının da sosyal ve 
kültürel temeli ve olmazsa olmaz kilit taşıdır.

Ecdadımızın duaları,

Şehitlerimizin ruhları,

Şehit analarının gözyaşları,
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Yetimlerin yürek yaraları,

Nesillerin gelecek ümitleri,

Bizimledir, bizim yanımızdadır, şerefimize emanettir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Yerkürenin en önemli sorunlarından birisi teknolojik sıç-
ramadaki göz kamaştırıcı ivmenin aynı oranda insani ve eko-
lojik gelişmeye yansımamasıdır.

Bu temel ve iç karartıcı sorun beşeriyetin ortak açmazıdır.

Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi istikamet-
te çevreye duyarlılık, insana saygı, adalet ve hakkaniyete du-
yulan hassasiyet maalesef hızla iniş halindedir.

Sömürgeciliğin yol açtığı tahribatlar, daha fazla kazanma, 
daha çok zenginleşme arayışları vahşi rekabetlere kapı arala-
yarak dünyanın ekolojik çehresini tanınmaz hale getirmiştir.

Zulüm, baskı, sömürü, tahakküm, hegemonya mücadele-
leri aynı zamanda doğayı da zehirlemiştir.

Sözde gelişmiş ülkelerin doymaz kursakları, dinmez hırs-
ları insanlığı uçurumun dibine kadar savurmuştur.

Dünyada sera gazı emisyonunun yayılmasında başı çeken 
ülkelerin küresel ısınmadaki payları ileri düzeylerdedir.

Çevre kirliliğinin, doğa katliamının bir numaralı failleri 
demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında mangalda 
kül bırakmayan ülkelerden başkası değildir.



133

Bu çerçevede ortaya çıkan zararların kapsamı bugün çok 
tehlikeli boyutlardadır.

Açlık, yoksulluk ve sefaletten ayrı olmayan ekolojik yıkım 
insanlığı geri dönüşü olmayan bir eşiğe sürüklemektedir.

Bir yanda küresel sıcaklık artarken, diğer yanda buzullar 
erimekte, çöller genişlemektedir.

Bir yanda tropikal bölgelerdeki ekolojik ve biyolojik çe-
şitlilik kaybolurken, diğer yanda mercan yatakları kuruyup 
denizler kirlenmektedir.

Nehir sularının azalmasına eşlik eden sağlığa uygun içme 
ve kullanma suyundaki azalmalar bozulan insan-doğa-çevre 
dengesiyle birlikte daha da vahim bir noktaya gerilemektedir.

Ormanların yanması, buzulların erimesi, denizlerin ısın-
ması, iklim değişiklikleri, erozyonların yaygınlaşması, su bas-
kınları, çamur taşıyan seller, asit yağmurları, balık türlerinin 
yok olması, çevre kirliliği dünyanın doğal ve tarihi dokusunu 
mahvetmektedir.

Bizim bir vatanımız, bir de dünyamız vardır.

Birisi olmadan diğerinin varlığı elbette anlamsızdır.

Hem vatanımızı hem de içinde yaşadığımız gezegenimizi 
düşünmek, sorunlarını dert etmek, payımıza düşen sorumlu-
lukları yerine getirmek durumundayız.

Çünkü bizim milliyetçiliğimiz ekolojik dengenin sürdürü-
lebilirliğine saygıyı gerektirir.
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Çünkü bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığıyla eş an-
lamlıdır.

Bir defa şu hususun altı kalın bir şekilde çizilmelidir:

İnsanlık küresel ısınmanın ağır problemleriyle muhataptır.

Türkiye’miz bundan bağımsız değildir.

Bugünümüzü düşünürken gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya mirası bırakmak hepimizin, tüm insanlığın ahlaki 
ve vicdani görevi olmalıdır.

Dünyanın sıcaklığı sistematik bir şekilde artış halindedir.

Güney Kutbu’nda bugüne kadar görülmemiş büyüklükte 
buzul parçaları koparak ana kütleden ayrılmaktadır.

Küresel ısınma denilen süreç, sera gazlarının atmosferde 
yoğun olarak artması sonucunda, yeryüzüne yakın atmosfer 
tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yükselişidir.

Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği sonucunda 
milyarlarca insan sel, kasırga, kuraklık, susuzluk ve salgın 
hastalıklarla karşı karşıyadır.

Böyle giderse 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla in-
sanın su kıtlığı yaşayacağı tahmin edilmektedir.

Yükselen deniz seviyeleri pek çok adayı yutma riski taşı-
maktadır.

Büyüklüğü 4,2 milyon kilometrekare olan Amazon’un bu-
güne kadar neredeyse yüzde 25’i yok olmuştur.
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Kavurucu sıcaklar ve kuraklık tarımsal ürünlerin çeşidiy-
le birlikte miktarının da azalmasına yol açarak küresel açlık 
ve yoksulluk sorununu derinleştirecektir.

Önümüzdeki yıllarda su kaynakları, temel gıda maddeleri 
üzerinden küresel cepheleşme ve hatta sıcak çatışma ihtimali 
oldukça fazladır.

Yine yapılan tahminlere göre, denizlerin yükselmesinden 
kıyı kesimleri ciddi ölçülerde etkilenecek, deltalardaki tarım 
alanları, plajlar ve yat limanları belki de kullanılamaz hale ge-
lecektir.

Türkiye’nin 27 ilinin deniz kıyısında olduğu düşünülürse, 
kıyı yapıları, balıkçılık, turizm gibi ekonomik ve ticari ilişkiler 
gelecekte öngörülemez zararlar görebilecektir.

Allah’ın verdiği nimetlerin doğru ve dengeli kullanılma-
masından dolayı insanlık vahim felaketlerle yüz yüzedir.

Ülkemiz küresel ısınmanın, bununla mündemiç iklim de-
ğişikliğinin kuşku yok ki endişe verici sonuçlarına maruzdur.

İklim krizinin tesirlerini en aza çekmek için fosil yakıt 
kullanımını azaltmak, bunu ikame için yenilebilir enerji kay-
naklarını yaygın ve yoğun olarak gündeme almak mecburiye-
tindeyiz.

Rüzgâr ve güneşi merkeze alan bir enerji dönüşümü, tek-
noloji içeriği yüksek bir sanayi gelişimini de beraberinde ge-
tirecektir. 

Ayrıca güneş ve rüzgârdan elektrik üretim kapasitesinin 
artması sanayi üretimindeki değer zincirini önemli oranda 
büyütecektir.
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Türkiye bu alanlarda zengindir, doğru planlama, doğru 
strateji ve doğru yatırımlarla mesela enerjideki dışa bağım-
lılığımız zayıflayacak, milli gelirimiz ilerleyen dönemlerde 
yükseldikçe yükselecektir.

Artık çevreyle dost ve barışık bir gelecek planlaması sa-
dece Türkiye için değil, bütün ülkeler, bütün toplum ve mil-
letler için hayati bir zorunluluktur.

Paris Anlaşması, iklim değişikliği konusunda yasal olarak 
bağlayıcı nitelikte uluslararası bir anlaşmadır.

12 Aralık 2015’te 196 ülke tarafından kabul edilmiş, Tür-
kiye’de bu anlaşmaya 22 Nisan 2016’da imza atmıştır.

Müteakiben mezkur anlaşma, geçtiğimiz ay TBMM’de 
onay süreci tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.

Paris İklim Anlaşması sera gazı salınımın azaltılmasını, 
küresel sıcaklık artışını da yüzde 2’yle sınırlandırmayı, eğer 
mümkünse yüzde 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlamak-
tadır.

İşte böyle bir tablo karşısında Roma’da, “İnsanlar, geze-
gen ve refah” sloganıyla 30-31 Ekim’de toplanan 16’ncı G-20 
Zirvesi’nde; salgın, ekonomik krizden çıkış ve iklim değişikli-
ği masaya yatırılmıştır.

Hemen akabinde, 1 Kasım-12 Kasım tarihleri arasında İs-
koçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek “Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ıncı Taraflar Kon-
feransı” önemli bir küresel zirve olarak kayıtlara geçecektir.
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Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Roma’da muhatap 
devlet veya hükümet başkanlarıyla verimli, yararlı ve art ni-
yetlileri sukutu hayale uğratacak temaslar kurmuştur.

ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmesi, bu 
görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek 
için ortak mekanizma oluşturulması konusunda mutabık 
kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması bize 
göre değerlidir.

Bundan sonra kimin samimi kimin maskeli olduğu daha 
da gün yüzüne çıkacaktır.

Türkiye ile ABD arasındaki köprülerin atılması iki ülkenin 
aleyhinedir.

Ortak akılla, dahası karşılıklı çıkarlara ve egemenlik hak-
larına saygıyla kökleşmiş sorunların çözümü mümkündür.

Müttefiklik yalnızca lafta kalacak, yalnızca zirve toplantı-
larında hatırlanacak bir ilişkiler mecmuu değildir.

En azından bizim bakış açımız bu değildir.

İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari diyalogla-
rın artırılması, sevsek de sevmesek de herkesin çıkarına 
uygundur.

Türkiye dostluğuyla aranan, duruşuyla anıtlaşan bir ülkedir.

Uluslararası alanda edineceğimiz mevkii, elimizdeki stra-
tejik, jeopolitik, beşeri, ekonomik, kültürel, tarihi ve askeri 
milli imkânları kullanabilme kabiliyetimizle sınırlıdır. 
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Gücümüz bu mevcudiyeti harekete geçirebildiğimiz ka-
dardır.

Bu imkân ve yetenekleri konjonktürün verdiği fırsatlar 
içinde değerlendiremeyen ülkelerin sahip oldukları potansi-
yelleri yalnız başına bir anlam taşımayacaktır.

Dinamik ve devam eden süreçlerden oluşan uluslararası 
ilişkiler ağı, gücünü harekete geçiremeyen ülkelerin atalete 
sürüklenmesini kaçınılmaz hale getirmektedir.

Bu nedenle, küresel boyutta müdahalelere ve aktörlüğe 
heveslenen ülkelerin yalnızca niyetleri yeterli değildir, im-
kânlarının elverişli ve uyumlu olması da uluslararası ilişkiler 
mekaniğinin sarih bir gerçeğidir.

Tarih, yanlış hevesler ve dürtülerle, milli imkânlarını kü-
resel kargaşada heba etmiş, itibar kaybetmiş ülkelerin bey-
hude hamleleriyle doludur.

Bu itibarla dünya çapında kurulan ilişkilerin gerçek güçle 
orantılı olacak şekilde muadiliyet, denge, istikrar, hakkaniyet, 
mütekabiliyet, saygı ve işbirliği üzerine bina edilmesi esas ol-
malıdır.

Bunlar yapılırken de en önemli husus, diplomasinin ve 
uluslararası ilişkilerin ciddiyet taşıdığının bilinmesi, bir mil-
letin şeref ve haysiyetinin temsil edildiğinin şuurunda olun-
masıdır.

Çok şükür Türkiye uluslararası zirve toplantılarında, ikili 
ya da çoklu görüşmelerde şerefle ve şuurla temsil edilmek-
te, milli haklarımızdan, milli kararlılığımızdan en küçük taviz 
verilmemektedir.
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Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem ve milletim, son-
ra partim ve ben anlayışıyla, bu gelişmelerden memnuniyet 
duymaktadır.

Ülkemizdeki yabancı hayranlarının içi kan ağlasa da, sır-
tını taşeron arayan dış güçlere yaslamak için ortam kollayan 
zavallıların yüzleri asılsa da her şey ortadadır. Zira Güneşi 
balçıkla sıvamak akıl karı değildir.

Türkiye’yi küçük görenlerin, küçümseme yanlışına dü-
şenlerin, bizden bir şey olmaz diyenlerin ya kanında bir bo-
zukluk ya da karakterinde bir bodurluk vardır, bizim nazarı-
mızda durumları hiç de iç açıcı değildir. 

Roma’da başımız eğik olsaydı, CHP mutlu olurdu.

Kiralık kalemler, sözde aydınlar, kripto alçaklar kaşık alıp 
oynamaya bile başlarlardı.

Sayın Cumhurbaşkanımızla ABD Başkanı Biden arasında-
ki görüşmeyi hazmedemeyen odaklar, bu defa da söz konusu 
görüşmeyle ilgili Beyaz Saray açıklamasına sığınarak karşı-
mızdaki manzaranın hiç de iddia edildiği gibi olmadığını ileri 
sürmüşlerdir.

Biden’in, savunma ortaklığı ve Türkiye’nin NATO mütte-
fikliğinin altını çizdiği, S-400 satın alınmasına ilişkin ABD’nin 
endişelerini not ettiği, güçlü demokratik kurumların önemi-
ni, insan haklarına saygıyı, barış ve refah için hukukun üstün-
lüğünü vurguladığı Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama-
da ifade edilmiştir.
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Bunlar ABD’nin görüşüdür, şu anki yönetiminin Türki-
ye’ye muhabbet beslemediği de açıktır.

Biz hiç kimsenin övgüsüyle, taltifiyle, talimatıyla, tahki-
matıyla olmadık, bugünlere gelmedik.

ABD yönetimi bilmiyorsa söyleyeyim, Türkiye insan hak-
larına onlardan çok daha fazla saygılıdır, yargı bağımsızlığı-
mıza müdahale için Kavala bildirisi hazırlayan bu ülkenin sa-
hip olmadığı kadar hukukun üstünlüğü bu ülkede hakimdir, 
havidir.

S-400 konusu ise egemenlik sınırlarımız içindedir, hiç 
kimsenin bu konuda Türkiye’ye ayar verip istikamet çizme 
densizliği cevapsız bırakılmayacaktır.

Mühim olan Türkiye’nin ne dediği, ne yaptığı, bilahare 
muhatap ülkeyle hangi konularda uzlaşma sağlandığı, diya-
loglardaki yapıcı ve pozitif havadır.

Türkiye’nin ABD’nin terör örgütleriyle yakın ilişki ve bağ-
lantısı hakkında üzüntü ve kaygılarını paylaşmasının ne hik-
metse üzeri örtülmek istenmektedir.

ABD’nin fiili ortak veya kara gücü olarak seçtiği terör ör-
gütleri bumerang gibidir, günü geldiğinde tutan elleri de ya-
ralayacaktır.

Biden’den çok Biden’cı kesilenler; Türkiye’ye yuvalanmış 
Washington lobisidir, emperyalizmin lekeli yüzleridir, iki ta-
raflı çalışan ajanlardır. 

Kaldı ki, Sayın Erdoğan ile Biden’ın görüşüp görüşmeye-
ceğinin günlerce çetelesini tutanların, Sayın Cumhurbaşka-
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nı’nın beyanatlarından ziyade ABD’nin açıklamalarına kulak 
kabartanların işin özünde kimlerin hesabına çalıştıkları fazla 
söze yer bırakmadan deşifre olmuştur.

Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde sonra kaynatılan dedikodu 
kazanı şimdi zilletin başına kaynar su olarak dökülmüş, alayı-
nı birden yakıp kavurmuştur.

Bu çevreler, 18 Ekim bildirisinin tarafı olan büyükelçile-
rin geri adımlarını tevil maksadıyla, yok Türkçesi böyleydi, 
yok İngilizcesi şu anlama geliyordu diyerek kendi kendilerini 
yiyip bitirmişlerdir.

Geçin bunları geçin, Türkiye’nin geri adımı, milli tezlerin-
den ödünler vermesi tökezlemesi, tarihi mücadelede geriye 
düşmesi demektir, bu da Allah’ın izniyle olmayacak, görülme-
yecek ham bir hayalden ibarettir.

Başımız dik, sözümüz doğru, duruşumuz sağlam, hedef-
lerimiz büyüktür. Çünkü biz Türkiye’yiz, çünkü biz Türk mil-
letiyiz.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye’nin terörle mücadelesi bekasının gereği, istiklal 
ve istikbalinin güvencesidir.

Terörle huzur arasında üçüncü bir seçenek yoktur.

Ya, karşımızdaki bölücü terör cephesi Türkiye’nin birlikte 
yaşama iradesini kırarak ülkeyi kanlı bir bölünme ve iç çatış-
ma sürecine itecektir.
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Ya da, Türkiye Cumhuriyeti devleti, bütün milli güç unsur-
larıyla ayağa kalkarak bu saldırılara ve destekçilerine gere-
ken cevabı vererek bu ihanetin belini kıracaktır.

Bunun başka yolu ve yordamı kalmamıştır.

Vatanını seven hiç kimsenin tepkisiz kalamayacağı, suskun 
duramayacağı; hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği terör ey-
lemleri karşısında, ne öne sürülecek bahaneler, ne de mazeret 
olacak gerekçeler meselenin vahametini azaltmayacaktır.

Son günlerde peşpeşe aldığımız şehit haberleri hepimizi 
üzmektedir.

Bu vesileyle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet-
ler niyaz ediyor, başımız sağolsun diyorum.

Tedavi gören gazilerimize şifalar diliyorum.

Şunu iyi bilmek lazımdır ki, şayet biz bölücü terör örgü-
tünün üzerine üzerine gitmezsek onlar silahlarıyla, bombala-
rıyla, hain planlarıyla bize gelecekler.

Biz gördüğümüz yerde vurmazsak, onlar bizi vuracaklar.

Teröristlerin kökünü kurutamazsak, onlar Türkiye’yi kur-
calaya kurcalaya kundaklayacaklar.

Türkiye, teröre karşı savunmada değil taarruzdadır, üre-
dikleri, beslendikleri, palazlandıkları bataklıkları A’dan Z’ye 
temizlemek hayat memat meselesidir.

Bu kanlı sayfa mutlak surette kapatılmalı, eşkıyanın fer-
manı yırtılıp atılmalıdır.
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Bunu yapacak güç bizde vardır, iman vardır, inanmışlık 
vardır, kararlılık vardır, fedakarlık vardır, kahramanlık vardır 
ve destansı şekilde kıyamdadır.

Hepinizin bizatihi şahit olup destek verdiğiniz sınır öte-
sine asker göndermeyi esas alan Irak ve Suriye tezkeresi 26 
Ekim 2021 Salı günü TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir.

Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde ya-
şanan menfur gelişmeler ve süregiden çatışmalar kuşkusuz 
milli güvenliğimiz açısından aşırı riskler taşımaktadır.

Irak’ta PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin melun varlığını 
sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, böl-
ge barışına, bölge istikrarına ve milli bekamıza doğrudan teh-
dit saçmaktadır.

Suriye’nin sınırlarımıza yakın alanlarında PKK-PYD-YPG 
ve DEAŞ başta olmak üzere, yuvalanan diğer terör örgütleri-
nin milli güvenliğimize ve sivillere yönelik suikast ve eylem-
leri artarak devam etmektedir.

Türkiye’nin milli güvenliğini hedef alan terör saldırılarına 
karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri alma-
sı hakkıdır.

Tezkere oylamasında CHP ile HDP hayır demiş, İP çok az 
sayıda milletvekiliyle evet oyu kullanmıştır.

Diyeceğim odur ki CHP, HDP ile ele ele tutuşarak, sınır 
ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamı-
na, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir.
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Bilfarz, Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP’nin istedi-
ği gibi reddedilmiş olsaydı, sınır ötesinde terör örgütleriyle 
mücadele eden Türk askeri geri çekilecek, güney sınırlarımız 
boydan boya terörizmin kontrolüne girecekti.

CHP, tarihin yanlış yerinde durmakla kalmamış, Türki-
ye’nin de karşısında resmen ve belgeli şekilde konuşlanmıştır.

Geldiğimiz bu aşamada, CHP ile HDP, İP’in teşvikiyle tek 
bünyede birleşmiş, PKK’nın siyasetteki kolonları haline gel-
mişlerdir.

Sorarım sizlere, bu olup bitenler zillet değil midir?

Bu rezil ittifak düşmanın ileri karakolu olarak görülme-
yecek midir?

CHP, HDP’yle birlikte tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir.

Türkiye’ye hayır, Türk ve İslam düşmanlarına evet demiştir.

Şehitlere hayır, gazilere hayır, milli haysiyete hayır, terö-
ristlere evet demiştir.

Milli birlik ve dayanışma ruhuna hayır, bölücülüğe ve bö-
lünmeye evet demiştir.

Türk askerine hayır, Türkiye karşıtlarına evet demiştir.

CHP yönetimi,  tarihi çizgisine hayır, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e hayır, Milli Mücadele’ye hayır, hıyanete ve husume-
te evet demiştir.

Ey Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yolların tümden kapanmış-
tır, geçmiş olsun sana, kendini de yaktın, partini de ateşe attın.
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Kılıçdaroğlu, geçen haftaki grup konuşmasında diyor ki; 
“Yabancı askerler bu tezkerede var, yabancı askerler Türki-
ye’ye geliyor. Yabancı askerlerin potinlerini Türkiye Cumhuri-
yeti devletinin topraklarında istemiyoruz.”

Hiç kimsenin topraklarımızı çiğnediği, çiğnemeye cüret 
edeceği falan yoktur. Bu iddia kuyruklu yalandır.

Tezkerede bulunan “yabancı askerlerin Türkiye’de bu-
lunması” ifadesi ülkemizin DEAŞ karşıtı uluslararası koalis-
yonun Türk üslerinden yararlanmasına imkan tanımaktadır. 
Meselenin özü sadece budur.

Aynı ifadeler 8 Ekim 2019, 7 Ekim 2020 tarihlerinde 
TBMM’de görüşülen tezkere metinlerinde de yer almıştır.

O zamanki CHP, yabancı asker ayrıntısını büyütmemiş, 
tezkere oylamalarında evet tercihini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, geçen haftaki grup toplantısında bize soru 
sormuş ve şöyle demiş:

“Bu yabancı askerler kim? Söyle bakalım; milliyetçi sen mi-
sin, biz miyiz?”

Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorunun cevabını öncelikle sen ver-
melisin.

Kaldı ki bu sorunun muhatabı esasen sensin, zira aynı 
mahiyetteki tezkerelere geçmişte evet diyen bir şahsiyetsin.

Milliyetçiliğine gelince, sevsinler senin gibi milliyetçiyi.

Bizim milliyetçiliğimizi anlaman için kırk fırın ekmek ye-
sen de nafile, bizim liglerimiz farklı, sen çoktan küme düş-
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müşsün, biz ise milletin gönlündeyiz, tarihin izindeyiz, ecda-
dın emanetçisiyiz, Türk asırlarının varisleriyiz.

Sen PKK’nın tutsağı, biz de milletin meftunu, yılmaz hiz-
metkarıyız.

Peki şimdi ne oldu? Geride kalan iki tezkerede sorun ol-
mayan bir ifade bugün neden gündeme taşınıp istismar edi-
liyor?

Çünkü HDP’nin dayatmasına CHP boyun eğmiştir.

Çünkü PKK’nın tebliğ ettiği dağ emri, emperyalizmin tali-
mat listesi CHP’nin iradesini boyunduruk altına almıştır.

Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı geleneğinden gelen bir parti 
olduklarını, dokularında Kurtuluş Savaşı olduğunu söylüyor.

Bugünkü CHP, Kurtuluş Savaşı yıllarında olsaydı, yeri ve 
siperi kesinlikle düşmanın yanında olur, işbirlikçiliğin kitabı-
nı yazar, sonra da hepsi birden 150’liklerin arasına girerdi.

CHP Genel Başkanı, köşeye sıkıştıkça ağzından çıkanı ku-
lağı duymayacak kadar şuur kaybı içindedir.

Diyor ki, tezkereye evet deseydik, Cumhuriyet’e ihanet et-
miş olurduk.

Zavallı iyice şaşırdı, iyice su kaynattı, şanzımanı dağıttı, 
istikameti hepten şaştı.

Sayın Kılıçdaroğlu, ortağın İYİ Parti de ihanet etti mi?

Bunu onların yüzüne karşı söylemeyi düşünüyor musun?
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İhanet edenlerle yol yürümek fıtratında mı vardır, mayan 
mı böyledir?

Sana göre Cumhuriyet nedir? İhanet ne anlama gelmek-
tedir?

Tezkereye hayır demekle asıl vatana, millete ve Cumhuri-
yet’e katmerli ihanet eden sensin ve siyasi zihniyetindir.

Eline avucuna düştüğün HDP, Cumhuriyet Bayramı’nı 
bile kutlamadı, Aziz Atatürk’ü ağzına almaya tenezzül dahi 
etmedi.

CHP yoğun bakımdadır, şiddetli iç kanama geçirmektedir, 
bugünkü yönetiminin devamı halinde bitkisel hayata mah-
kum olması yakındır.

CHP-HDP ikiz kardeştir, ihanet beşiğinde PKK’nın, Türki-
ye düşmanlarının dokunuşuyla sallandıkları açıktır.

CHP bunları yapıyorken, tezkereye evet demenin sancıla-
rını yaşayan İP Başkanı, soluğu Siirt Kurtalan’da almıştır.

Ve karşısına çıkan bölücü bir alçağın, “burası Kürdis-
tan’dır” bühtanına tek kelime edememiştir.

Yazıklar olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahi-
linde Kürdistan diye bir yer yoktur, asla da olmayacaktır, ge-
rekirse şehit oluruz, gerekirse şahit oluruz, ama üniter milli 
devletimizi asla parçalatmayız, asla böldürmeyiz, Kürdistan 
fitnesine bedenlerimizle direnir, Bozkurt gibi karşı dururuz.

Paris’te yaptığı açıklamayla İP Başkanı’nı tamamlayan, 
Anayasa Mahkemesi’nin lehine hak ihlali kararı verip Tür-
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kiye’yi tazminat ödemeye mahkum ettiği şerefsiz bir bölücü 
aynen şöyle şunları söylemiş:

“Siirt Kürdistan’dır. İşgalciler bilmelidir ki, şu an üzerinde 
misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya 
da gelecekte Kürdistan’a komşu olacaklar.”

Osman Baydemir isimli terörist, gelsin de bu sözleri Tür-
kiye’de söylesin, uzaktan konuşması kolay, yüreği varsa kar-
şımıza çıksın da Siirt Kürdistan’dır desin.

Görüyorsunuz, Anayasa Mahkemesi kimlerin yanında du-
ruyor, kimlerin kılıcını hak ihlali kisvesi altında utanmadan, 
sıkılmadan sallıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti adı ile 
temsil edilen siyasi, beşeri, fiziki, kültürel ve ekonomik coğ-
rafyayı;  Türk milli kimliğinde vücut bulmuş milletimizi bir 
ve bütün olarak korumaya yemin etmiş siyasi bir anlayışın 
temsilcisidir.

Çağdaş bir devlet olabilme, müreffeh ve medeni bir millet 
haline gelebilme, bireysel hak ve hukuka insaniyetin ulaştığı 
evrensel ölçülerde sahip olabilme hedefi elbette öncelikleri-
mizdir.

Ancak partimiz bu hedeflerin üstünde bir kavrayışla, milli 
değerlerin ve milli bekanın korunmasını vazgeçilmez varlık 
sebebi, hatta kutlu bir vatan görevi olarak ele almaktadır.

Kimliksiz ama demokrat, kişiliksiz ama özgür, birey ol-
muş ama milletsiz, vatandaş ama vatansız; içi boşaltılmış, 
değer taşımayan, geride kalan alt kimlik ve kültürlerine ye-
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niden sığınmış ‘yitik toplum’ modelini Türk milletinin sineye 
çekmesi mümkün değildir.

Birileri millet kimliği dışında yeni arayışlar ve tanımlar 
talep ediyor diye milleti bu yapay talepler üzerinden yeniden 
adlandırmak; devleti bu taleplere göre yeniden tanzim etme-
yi planlamak emsali görülmemiş bir yıkım olacaktır.

Milleti oluşturan ana gövdeden kimliklerin kaşınarak par-
çaların kopartılması, oluşmuş bir milleti sosyolojik anlamda 
geriye götürecek, boy ve kabilelere dönüştürerek ilkel, geri ve 
ırkçı bir akıbeti doğuracaktır.

Türk milletinin en büyük güç kaynağı tarihin her döne-
minde koruduğu ve yücelttiği milli birliği ve kardeşliğidir.

Gösterilen mücadele ve kahramanlığa rağmen 37 yıldır 
dağlarda devam eden eşkıyalığı, bir kimlik talebi gibi algıla-
yıp birlikte yaşama ülküsünün zayıfladığına yorarak Kürdis-
tan nifakını seslendirmek tarihi bir ihanettir.

Kim ne söylerse söylesin, biz her vatandaşımızı büyük 
Türk milletinin saygıdeğer bir evladı olarak görmeye sonuna 
kadar devam edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ayrılmada, bölünmede, çö-
zülmede, dağılmada, ayrışmada, farklılaşmada mutabakat 
araması mümkün değildir.

Büyük Türk milletinin, üzerine oynanan kirli oyunları, en-
gin sağduyusu, birlik ve dayanışma ruhu ve geleceğine sahip 
çıkma şuuruyla bozacağına olan inancımız tamdır.
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Türkiye’nin etnik kutuplaşmalara ve kardeş kavgalarına 
sürüklenmesini amaçlayan tahrikler karşısında Türk milleti 
bir bütün olarak ayağa kalkacaktır.

Partimiz, milli bekanın devamında mutlaka gerekli ve zo-
runlu olduğuna inandığı “tek vatan, tek devlet, tek millet, tek 
bayrak ve tek dil” ülkümüzü tartışmaya açacak gelişmelere 
sonuna kadar karşı çıkacak, karşı olacak, karşı duracak, karşı 
koyacaktır.

Her milliyetçinin bütün benliği ile savunduğu bu ilkeler 
başka hesaplar içinde olanlar açısından dikkat edilmesi gere-
ken hususlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin terör ve bölücülük konusun-
daki duruşu ve bu hususta kimseyle tartışmayacağı kırmızı-
çizgileri herkes tarafından çok iyi bilinmelidir.

Milli meselelerde nerede durduğumuz bellidir, milli vic-
danda tescil edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, herkesi vatan ve millet sevgisi 
etrafında, siyasi kaygıların üstünde bir gönül birliğine, mu-
halefeti de iflah olmaz yanlışlarından bir an evvel dönmeye 
davet etmektedir.

Hiçbir siyasi düşünce, hedef, iktidar amacı veya proje-
si, Türkiye’nin birliğinden, dirliğinden, kardeşliğinden daha 
önemli, daha öncelikli olamayacaktır.

Buradan Türkiye’ye karşı ihanet yolunu seçen, Türk mil-
letinin kardeşliğini yıkarak amaçlarına ulaşacaklarını zanne-
den mihraklara bir gerçeği yeniden hatırlatmayı yararlı gö-
rüyorum: 
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Hiç kimse Türk milliyetçilerinin vatan sevgisinden kay-
naklanan sorumlu, soğukkanlı ve aklıselim tutumuna baka-
rak, başka anlamlar çıkarmamalı, altından kalkamayacakları 
hesap hatalarına düşmemelidir.

Tek bir taşımızdan, tek bir insanımızdan, tek bir değeri-
mizden, tek bir milli servetimizden vazgeçmeyiz, bunlara göz 
dikenlerin de gözünü oymasını biliriz.

CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının sonu gelmeyen kim-
lik arayışları ve bölücüleri meşru gören gafletleri; terör örgü-
tünün ümit ve cesaret kaynağının kimler olduğunu belgele-
yen somut veriler olarak karşımızdadır.

Tezkere oylaması bu hususta ki en çarpıcı delildir.

Milletleşme sürecini durdurarak, geriye döndürerek, sek-
teye uğratarak gelişmiş, kalkınmış, demokratikleşmiş, hatta 
ayakta kalmış bir ülkeye henüz rast gelinmemiştir.

Türklük tarih içerisinde çok ağır bedeller ödenerek kaza-
nılmış milli kimliktir.

Milletine mensubiyet duyan hiçbir vatan evladı, bu değe-
rin örselenmesine sessiz ve seyirci kalmayacaktır.

Ve unutulmasın ki cumhurun uyanan, doğrulan iradesi 
bunun hesabını müsebbiplerinden er geç soracaktır.

İhanete çanak tutanlar, buna yardım ve yataklık yapanlar 
bedelini mutlaka ödeyeceklerdir.

Buradan zillet ittifakını uyarmayı milli bir görev addedi-
yorum. Girdiğiniz yol tehlikelerle doludur.
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Ulaşılacak sonuç Anayasamızın değişemeyecek maddele-
rini değiştirmeye yönelik girişim olup  “vatana ihanet”le eş-
değerdir.

CHP-İP-HDP ve diğer zillet yedeklerinin Serv sevdalısı 
olarak karşımıza geçmesine Türk milleti tahammül etmeye-
cek, zillete tamam demeyecek, Allah’ın izniyle sahnelenen 
oyunu bozacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepini-
zi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla dolu bir haf-
ta geçirmenizi temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.
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Değerli Milletvekilleri, 

Değerli Basın Mensupları,

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımız münasebetiyle 
sizlerle paylaşmayı arzu ettiğim düşüncelerime geçmeden 
evvel hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Nerede yaşarsa yaşasın, televizyon ekranlarından, radyo 
kanallarından, sosyal medya platformlarından bugünkü top-
lantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür 
coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren kıymetli kardeşle-
rimize şükranlarımı sunuyorum.

Kalbi vatan ve millet sevdasıyla çarpan her insanımızı 
hasretle, hürmetle kucaklıyorum.

Yarın 10 Kasım, bu çerçevede Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ebediyete irtihalinin 83’üncü yıl dönümünü anacağız.

Ölüm raporunu imzalayan dokuz tıp profesörünün aynen 
dediği şuydu: “10 Kasım 1938 Perşembe sabahı, saat dokuzu 
beş geçe, muazzez ve büyük hasta terk-i hayat eylemiştir.”

Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sı-
nırlıdır.

Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam ema-
netleri, müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri maşeri 
vicdanda, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruya-
caktır.

“Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kı-
rılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini” herkese ispat 
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ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan 
Atatürk’ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, “kuv-
vetli öngörüsü” gelmektedir.

Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi 
tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti uyandır-
mış, bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu 
aydınlatmıştır.

Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatler-
den asla taviz vermeyen, baskıya, dayatmaya, esarete karşı 
geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türki-
ye’ye gıptayla bakmasına neden olmuştur.

O,  Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir.

Atatürk’ün istiklal mücadelesini verdiği zorlu dönemde 
yaşananlar, Türkiye’yi her taraftan kuşatan düşmanlarla, iha-
netlerle, isyanlarla ve bunlara karşı verilen mücadelelerle, 
her Türk vatandaşının çok iyi öğrenmesi ve ibret alması gere-
ken bir dönemdir.

Çünkü Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi, Türk mille-
tinin; “Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle bir-
leştirebilecek gafillerin ihanetleriyle” her zaman karşılaşması 
mümkündür.

Atatürk; bir yandan Türk milletinin kendine olan güveni-
ni, var olma kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da mil-
letin arasına nifak sokan art niyetlilerle mücadeleye öncelik 
vermiştir.
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Bu nedenle; “Türk milletinin gurur duyduğu, feyiz aldığı 
değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenle-
rin” hedeflerinden biri de Atatürk olmuştur.

Selanik’teki pembe boyalı evin ikinci katındaki ocaklı 
odada doğan, 57 yıllık bir hayata devasa bir tarihi sığdırıp İs-
tanbul Dolmabahçe’de rahmeti rahmana kavuşan Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü Türk nesilleri her daim saygıyla hatır-
layacaktır.

10 Kasım esasen bir yas ve matem günü değil, Aziz Ata-
türk’ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini 
muhasebe veçhesi, Cumhuriyet’i öncesi ve sonrasıyla kavra-
ma vefasıdır.

O, yılmaz bir mizaca, teslim olmaz bir şahsiyet mimarisi-
ne haizdir.

O, Türk milletinin sinesinde bir hilal gibi parlayan kurtu-
luşun öncü ismidir.

Bizatihi dile getirdiği şu sözleri bizim için paha biçilemez 
değerdedir:

“Orduya ilk katıldığım günlerde, bir Arap binbaşısının 
“Kavm-i Necip” evladına sen nasıl kötü muamele yaparsın diye 
tokatladığı bir Anadolu çocuğunun iki damla gözyaşında Türk-
lük şuuruna erdim. Onda gördüm ve kuvvetle duydum. 

Ondan sonra Türklük benim derin kaynağım, en derin 
övünç membaım oldu. Benim hayatta yegâne fahrim, servetim 
Türklükten başka bir şey değildir.”
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Türklüğün medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyetinin, 
bundan sonraki inkişafı ile istikbalin yüksek medeniyet uf-
kunda yeni bir güneş gibi doğacağından şüphe duymuyordu.

Devamında da aynen dediği şuydu: “Bu söylediklerim ha-
kikat olduğu gün, dileğim şudur: Beni hatırlayınız.”

Elbette her zaman hatırlayacağız, her ortamda da hatır-
latacağız.

Milli Mücadele’nin yolbaşçısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
vefatının 83’üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle, rahmet-
le anıyorum.

Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecek, vatan evlatlarının 
özündeki cevheri ortaya çıkartarak şer odaklarının hevesle-
rini kursaklarında bırakacaktır.

Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’nın isimli isimsiz nice kahra-
manına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Allah’tan 
rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğili-
yorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Bir mücadelenin sürekli olması kadar haklı olması da ka-
çınılmaz bir hayat kaidesidir.

Türk milleti tarihin her devrinde haklı mücadelesiyle 
sivrilmiş, haysiyetli vasfıyla göz doldurmuş, gönüllerde taht 
kurmuştur. 

Milletimizin şerefli varlığı zulümle anılmamış, eziyetle 
karılmamış, haksızlıkla karışmamıştır.
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Şayet konu milletse, şayet konu vatan ve istiklal onuruy-
sa helal süt içmiş her insanımız adeta devleşerek husumete, 
huşunete, en şedit hücumlara dayanmasını, can pahasına da 
olsa zulüm çemberini parçalamasını bilmiştir.

Mesela Mehmetçik unvanının isim babası Bigalı Mehmet 
Çavuş bunlardan sadece birisidir.

Çanakkale Savaşları esnasında, bilhassa Seddülbahir’de 
mermisi bitince tüfeğini kırıp düşmanın üzerine fırlatan, tü-
fek parçası kalmayınca eline geçirdiği taşları birer birer düş-
man askerlerine atan Bigalı Mehmet Çavuş ve daha nice kah-
ramanımız milletimizin yüz aklarıdır.

Onlara çok şey borçlu olduğumuzu söylemeye gerek bile 
yoktur.

Türk milleti şehidiyle, gazisiyle, yazılmış yazılmamış pek 
çok destanıyla en çetin tuzakları bozmuş, en vahim saldırıları 
göğüslemiş; hamd olsun varlığını, birliğini ve bekasını muha-
faza başarısını göstermiştir.

Bugün de, istiklal ve istikbalimizi korumak amacıyla, için-
de bulunduğu vaziyetin imkân ve şartlarını hesap etmeyen 
vatan evlatlarının hasbi mücadeleleri bir yönüyle tarihin tek-
rarından başka bir şey değildir.

Çünkü muhtaç olduğumuz kudretin ta kendisi olan kan 
yine aynı kandır, çok şükür milli damarlarda hızla dolaşmak-
tadır.

Tarihe not olarak özellikle düşmek isterim ki; hiçbir siyasi 
hedef, hiçbir siyasi plan, hiçbir dünyevi lezzet Türk milletinin 
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varlığından, egemenlik haklarından, dirliğinden, geleceğin-
den ve güvenliğinden daha önemli, daha öncelikli değildir.

Siyasi rant hesabı yaparak iflah olmaz hırslarıyla ikbal 
kaygılarını eklemleştirenler her değerimizi bırakınız sömür-
meyi, kaynağında söndürmek için çabalamaktadır.

Terörle mücadeleyi engellemek, terörizmin değirmenine 
su taşımak, terör örgütlerine can suyu vermek için devamlı 
faaliyet halinde bulunan siyasi partilerin işin özünde bir nu-
maralı milli güvenlik tehdidi haline geldiklerini görmek, bun-
ların maskesini indirmek zorunluluktur.

Meselenin can alıcı noktası şudur ki, Türk tarihinin kahra-
manlık zincirini kırmak için fırsat kollayan siyasi parti ve sivil 
toplum örgütü kisvesine bürünmüş odakların adalet, demok-
rasi, ekonomi, özgürlük, hukuk, insan hakları gibi kavramları 
sık sık telaffuz etmeleri kahredici sahtelik olduğu kadar yalan 
ve riya numunesidir.

Bize düşen samimiyetle sahtekarlığı tefrik etmek; nihaye-
tinde halkın, hakkın, hakikatin yanında durmaktır.

Türkiye’nin ayağından çekiştirenler boş durmuyorlar.

Nitekim yıkım ve ihanet lobisi oldukça faaldir.

Fitnenin birisi biterken diğeri başlamaktadır.

Dezenformasyon, manipülasyon, spekülasyon, itibar su-
ikastları, algı operasyonları, çarpıtılmış haberler, sübjektif 
yargılar, kara propagandalar iftira kampanyaları mesafe al-
makta, maalesef insan ve toplum hayatını zehirlemektedir.
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Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak is-
tenen ahlaksız tezviratlar, bunu fırsat bilip Borsa İstanbul’da 
oyunlar oynayan, döviz piyasası üzerinde baskı oluşturan iç 
ve dış husumet cephesinin varlığı gözümüzden kaçmayan al-
çaklıklardır.

Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırıların cesameti yay-
gınlaşmaktadır.

Türkiye’nin sırtına hançer saplamak için fırsat kollayan-
ların, 2023’ün ve müteakip yılların umutlarını karartmak ni-
yetiyle ortam yoklayanların her karanlık yola, her kirli yönte-
me müracaat ettikleri açıkça görülmektedir. 

Adına millet ittifakı denen, gerçekte ve kesinlikle zillet 
ittifakı olan hastalıklı siyasi bünyenin ana ve ara ortakları 
Türkiye’nin önünü kesmek, Türk milletinin tarihi haklarını 
sekteye uğratmak için sanki yarış halindedir.

CHP yönetimi terörle mücadeleye hayır diyerek tarihinin 
en büyük kırılmalarından birini yaşamıştır.

HDP’nin kafesine giren CHP resmen patlamış, etrafı pis 
kokular sarmıştır.

CHP yönetimi PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye evet; Türkiye’ye ha-
yır demiştir.

Çanakkale ruhunu sarsan, Milli Mücadele’yi satan, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına darbe vuran CHP Genel 
Başkanı ve yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kal-
mıştır.
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Türkiye’nin istikrarsızlık dönemleri, kriz yılları, toplum-
sal çalkantıları, siyasi bunalımları, ekonomik kıtlıkları, kar-
deş kavgaları, fren tutmayan kutuplaşma fırtınaları aslında 
CHP’nin tarihiyle özdeştir. Bir nevi CHP’nin tarihidir.

CHP’yle yüzleşmek demek, Türkiye’nin huzursuzluk de-
virlerine ayna tutmak demektir.

Bir zamanlar telaffuz edilen işgal de bir boykot da bir yak-
laşımı toplumsal huzurumuzun tıkacı olmuştur.

Nerede bir anarjik vaka görülmüşse oradan CHP çıkmıştır.

Nerede bir tramva varsa orada CHP suçüstü yakalanmıştır.

Bu partinin kalemşörlüğünü yapan kozmopolit zihniyet-
ler milli dokuda dipsiz kuyular açmak için çırpınmışlar, bir 
kısmının görevleri bitince de soluğu yabancı ülkelerde aldık-
ları ortaya çıkmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu bir sonuçtur, sebepler ise CHP’nin son 
50 yıllık tarihinde yatmaktadır.

Öyle bir aşamaya gelinmiştir ki, Kılıçdaroğlu’nun istika-
meti hepten şaşmış, bütün yolları Kandil’e açılmıştır.

HDP’nin kuklasına dönen, PKK’nın eline avucuna düşen 
CHP’nin hali utanç vesikasıdır.

Türkiye’nin haklı mücadelesine sırt çeviren işbirlikçilik 
markaları, Cumhuriyet Halk Partisi’yle yanında yöresinde 
bulunan diğer marjinal ve operasyon partilerinden başkası 
değildir.
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Mehmetlerimize kurşun sıkan, polislerimize pusu kuran, 
korucularımıza bomba atan, kadınlarımıza, kızlarımıza, be-
beklerimize, masum her insanımıza ölüm saçan teröristlerle 
mücadeleye karşı çıkan, hayır diyen CHP’dir ve bu güvenlik 
sorunu parti geldiğimiz bu aşamada tarafını ve tercihini şey-
tandan yana kullanmıştır.

Aziz şehitlerimizin ruhu muazzep edilmiştir.

Gazilerimiz müteessir haldedir.

CHP’ye oy veren kardeşlerimiz şaşkındır, şok halindedir.

Bu kadarı da fazla diyen herkes CHP’nin, İP’in ve diğer va-
gon partilerin gerçek yüzlerini, gerçek emellerini görmüş ve 
tanımışlardır.

İyice sıkışan, manevra alanı daralan, minderden kaçmak 
için çareler arayan Kılıçdaroğlu soluğu bu defa da Yozgat’ta 
almıştır.

Ve aynen şunları dile getirmiştir: “Kandil denen yuvayı 
yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler.”

Güler misiniz, ağlar mısınız?

Atalarımız boşuna söylememiş: Karga kekliği taklit ede-
yim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış.

Atmaya niyeti olmayan korkak, taşın büyüğüne sarılırmış, 
gerçekten de Kılıçdaroğlu’nun hal-i pür melali tıpkısıyla budur.

Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil’de yuva değil, mağara delikleri 
vardır ve senin karşı çıktığın, ama bizim kabul ettiğimiz tez-
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kere sayesinde teröristleri o deliklerde Allah’ın izniyle yok 
edeceğiz.

Ağzına bir kez olsun PKK’yı al da görelim.

Bir defa da olsa PKK’ya hainsin, katilsin, canisin diyerek 
seslen de teröre karşı tavrını öğrenelim.

Sanıyorum bilmiyorsun, çünkü ilgilenmiyor, takip etmi-
yorsun, teröristler sadece Kandil’de bulunmuyor, Irak’ın ku-
zeyinde, Suriye’nin kuzey ve doğusunda da yuvalanıyorlar.

Ayrıca özgürlüğünü istediğin, neden içeride tutulduğunu 
devamlı sorup sorguladığın Selahattin Demirtaş Kandil yetiş-
tirmesi azılı ve kanlı bir teröristtir.

Kesin olan bir şey varsa o da şudur: İşine gelmediğinden 
dolayı bu yakıcı gerçeği de görmek istemiyorsun.

Senin meşru kabul ettiğin HDP Kandil’in siyaset ayağı, bö-
lücülük ağı, hıyanet odağıdır.

İnsafını, vicdanını, siyasi ahlakını bir parçada olsa mahfuz 
tutuyorsan bari bunu kabullen, Allah için milletin huzuruna 
çıkarak af ve merhamet dilen, nedamet göster.

Diyarbakır başta olmak üzere, yurdumuzun dört bir kö-
şesinde analar evlatlarını almak için HDP il binaları önünde 
nöbet tutuyorlar, bundan da mı haberin olmadı? Bunu da mı 
bilmiyorsun?

Sayın Kılıçdaroğlu, eğer mertsen, eğer gücün yetiyorsa, 
eğer gözün kesiyorsa, eğer kendine güveniyorsan HDP’li yol-
daşlarının karşısına dikil de Kandil’i yerle yeksan edeceğini 
söyle.
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Yozgat’a gidip bunu Bozok yaylasının yiğitlerine değil, 
HDP’li bölücülerin, büyüsüne kapıldığın terör destekçilerinin 
yüzüne haykır, haykır da adam mısın değil misin karar verelim.

PKK’ya teröristsin diyebiliyor musun? Demirtaş’a hainsin 
diyebiliyor musun? Diyorsan gir oyna, çık oyna; yok diyemi-
yorsan git Kandil’e, gir ağla, çık ağla.

Değerli Milletvekilleri,

Demokrasilerde muhalefet iktidardan daha mühim bir 
mevkiidir.

İktidar her rejimde, her sistemde bulunmak durumunda-
dır, muhalefet ise yalnızca demokrasilerde mevcuttur.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın bir ortağı 
olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muha-
lefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göre-
viyle mesuldür.

Muhalefet etmek, her yapılana kulp takmak, her adımı 
kundaklamak demek değildir.

Demokrasilerde muhalefet görevi, iktidara karşı meşru 
ve hukuki vasıtalarla, bir program ve ahlaki sınırlar dahilinde 
yerine getirilir, buna karşılık ülkeye, millete, milli meselelere 
muhalefet muhbirliktir, müfritliktir, münafıklık alametidir.

Türkiye’de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi tarafından 
ortaklaşa açıklanan 18 Ekim muhtırasının henüz külleri so-
ğumadan, mahiyeti farklı olsa da, aynı maksada hizmet gaye-
siyle şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır.
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CHP Genel Başkanı, 5 Kasım 2021 tarihinde, Türkiye’de 
görev yapan yabancı devlet büyükelçilerinin tamamına kendi 
dillerinde kaleme alınmış bir mektup göndermiştir.

Bu mektup bir siyaset krizidir.

Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir.

Kılıçdaroğlu baştan ayağa Türkiye alerjisiyle yazılmış sa-
tırlarda ayan beyan jurnalcilik yapmıştır.

Bahse konu mektupta diyor ki:

“Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle 
dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi destekleme-
melidir. 

Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir 
zarar verecektir. 

İstanbul’a ihanet dünyaya ihanet anlamına gelir. 

Kanal İstanbul Projesi’nin uygulanmasının önlenmesi için 
mücadele vermeye devam edeceğim.

Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak be-
nim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunu-
yorum.”

Diyeceğim odur ki, sözün anlamını kaybettiği bir nokta-
dayız.

Mezkur bu zillet mektubunu okuduktan sonra CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şayet Türkiye’ye çekilmiş bir 
silah değilse, biliniz ki esir edilmiş bir siyasetçi olduğuna ke-
sin kanaat getirmiş durumdayım.
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Bir muhalefet partisi iktidarın yapmayı planladığı bir 
projeyle ilgili itirazı, hatta kategorik reddi olabilir, doğal ve 
normal olanı bu itirazı demokratik yollardan millete anlat-
ması, ilk elden aktarması, sandıktan yetki aldığı takdirde de 
hedefleri doğrultusunda gereğini yapmasıdır.

Gelin görün ki, siyasi fail CHP oldu mu, işin rengi tama-
mıyla değişmektedir.

CHP Genel Başkanı’nın yabancı sefirlere Türkiye’nin iç 
meselesi olan bir projeyle ilgili mektup yazıp casusluğa heves 
etmesi hangi aklın ürünü, kimin telkini, kimlerin tertibidir?

Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün?

Seni ele geçiren, iradene pranga vuran kimdir?

İtiraf et de yardım edip elinden tutalım, ihbar et ki düştü-
ğün derin çukurdan seni çekip alalım.

Türkiye’nin bir meselesini yabancı büyükelçilere nasıl bir 
mantıkla, hangi hakla şikayet edip yardım dileniyorsun?

Ayrıca senin muhatabın büyükelçiler mi?

Hiç mi gocunmadın, hiç mi utanmadın, hiç mi sıkılmadın?

Derdin varsa gidersin millete düşüncelerini paylaşırsın, 
yabancı büyükelçilere ülkemizi, ülkemizdeki muazzam bir 
projeyi nasıl ispiyonlarsın? Ne hakla kötülersin?

18 Ekim bildirisinin anlaşıyor ki, siyasi ayağı sensin, çün-
kü süngü düşürmüş bir siyaset defosu, ona buna el açan mih-
net ehlisin.
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Kılıçdaroğlu demokrasiye kara çalmış, leke sürmüştür.

Emperyalizmin Türkiye’deki sürgit kuluçkası olduğunu 
ispatlamıştır.

CHP, milli iradeyle yollarını bir daha kavuşmamak üzere 
ayırmıştır.

Yabancılardan medet uman bir siyaset acizliğinin Türki-
ye’nin geleceğinde olması artık imkansızdır.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül veren kardeşlerim ya 
Kılıçdaroğlu ve dar kadrosundan derhal kurtulacak ya da par-
tilerinin siyaset çöplüğüne gitmesini hüzünle izleyeceklerdir.

Kılıçdaroğlu bir çuval inciri berbat etmiştir.

Artık suyu ısınmış, miadı dolmuştur.

Bu siyaset kofluğunun buram buram jurnal kokan mektu-
bu gayri millidir, gayri ahlakidir, gayri meşrudur, gayri ciddi-
dir, dahası millet ve demokrasi karşıtıdır.

Zillet ittifakının dikişleri sökülmüş, yama tutmadığı orta-
ya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu, tarihinden de mi ders ve ibret almadın?

Nasıl bir hüsrandasın? Nasıl bir tüneldesin?

Yabancı büyükelçilere mektup yazıp Türkiye’yi ve İstan-
bul’u şikayet etmen ipliğini pazara çıkarmıştır.

İstanbul’un sorunlarını gidermek varken, misal olarak 
Türkiye’nin göz bebeği Kapalıçarşı esnafımızın ağırlaşan ula-
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şım ve otopark sorunlarının çözümü hususunda Büyükşehir 
Belediyesi üç maymunu oynarken, sen kime ne anlatmaya ça-
lışıyorsun?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki:

“Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuri-
yet’e inananlarla onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet 
etmek lazımdır.”

Bugünkü CHP yönetimine gelecek emanet edilebilir mi?

Bu elitiz ve mandacı kadroya en küçük güven duymak 
mümkün müdür?

Bir millet geleceğini planlayabilmek için geçmişini bilmek 
durumundadır.

Yani bir milletin tarihi, bilmesi gereken en büyük gerçe-
ğidir.

Kılıçdaroğlu ve yakın çalışma ekibi geçmişlerine kalın bir 
sünger çekmiştir. 

Türk milleti de onları sandığa sürgüleyecek, bir daha da 
kısıldıkları, hapsoldukları yerden çıkmalarına kesinlikle mü-
saade etmeyecektir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Terörle mücadele aynı zamanda vatan mücadelesi, millet 
mücadelesi, beka mücadelesi, bağımsızlık mücadelesidir.

Yapılan açıklamalara göre, 24 Temmuz 2015’ten bugüne 
kadar 32 bin 859 terörist cezalandırılmış, alayı birden etkisiz 
hale getirilmiştir.
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1 Ocak 2021’den bugüne kadar da 2 bin 384 hainin başı 
ezilmiştir.

Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri önlerine kattıkları 
gibi kovalamakta; dağ, taş, mağara, mezra, sınır ötesi deme-
den peşlerine düşmektedir.

Allah’ın izni, milletimizin eşsiz destek ve dualarıyla terör 
musibetinin kökü kazınacak, ihanet yapanın yanına kesinkes 
bırakılmayacaktır.

CHP, HDP ve diğerleri istedikleri kadar tezkereye hayır 
desinler, yararsızdır, sonuçsuzdur, herhangi bir tesir uyandır-
mayacaktır. 

Türk milleti tezkere kaçaklarına siyasi tasdiknamelerini 
çoktan hazırlamış, 2023 yılının Haziran ayında da bunlara 
tebliğ etmek için sabırla beklemeye koyulmuştur.

Son zamanlarda, PKK/YPG terör örgütüyle Esad yönetimi 
arasında diyalogların arttığı görülmektedir.

Tel Rıfat başta olmak üzere, sınırlarımıza mücavir böl-
gelerde teröristler Rus yapımı mayınlar döşeyerek mevzi al-
maktadır.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon sözcüleri Suriye’nin 
kuzeyinde yuvalanan PKK/YPG’ye karşı yapılacak muhtemel 
operasyona engel çıkarmak için Türkiye’ye farklı ton ve içe-
rikte çağrılar yapmaktadır.

ABD Başkanı da, Aralık ayında düzenlenecek sözde de-
mokrasi zirvesine ülkemizi davet etmeyerek kendi çapında 
mesajlar vermekle uğraşmaktadır.
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Ne var ki akacak kanı damarda tutmaya hiç kimsenin 
gücü yetmeyecektir.

Meşru güç kullanımı oyunu bozacaktır, milli güvenliğimi-
ze, milli varlığımıza diş bileyen, suikast düzenleyen kim olur-
sa olsun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Tezkere kararı açıktır, hüküm sabittir, hükümran milleti-
mizin beklentisi yüksektir, terör örgütleri için artık hiçbir yer 
emniyetli değildir.

Gerekirse Kandil’e Türk bayrağı dikilmeli, gerekirse bir 
şafak vakti hainler saklandıkları bütün inlerde basılmalıdır.

Artık bu işin başka çaresi kalmamıştır.

Bigalı Mehmet Çavuş’un ruhu, Seyit Onbaşı’nın duruşu, 
Mustafa Kemal’in ya istiklal ya ölüm seslenişi kahramanları-
mızın mücadele ilkesinin esaslarıdır.

Terör ve bölücülük anaforunun hızla ilerlemesi halinde 
kapanması mümkün olmayan derin toplumsal çatlakların 
açılacağı, bin yıllık kardeşliğin oluşturduğu milli birlik ve bü-
tünlüğün onarılamayacak kadar zedeleneceği tartışmasızdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın buna 
sessiz kalması söz konusu bile değildir.

Teröre omuz, bölücülüğe onay veren zillet ittifakının 
amaçları,

Millet kavramını tartışmaya açmak ve mensubiyet üzerin-
de kuşku uyandırmak,
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Alt kimlikleri dirilterek etnisite temeline dayalı, ayrışmış 
bir toplum oluşturmak,

Millete ait değerleri eleştirerek, milli tarih ve ecdadımız 
üzerinde tereddüt meydana getirmek,

Bu yolla millet varlığından, milli kimliği zayıflamış top-
lumsal bütünlüğü aşınmış şaşkın yığınlar yaratmak,

Ve bütün bu rezaletleri “demokrasi ittifakı” maskesi arka-
sına saklayarak gözleri boyamaktır.

Onlar göz boyamak için durmasınlar dedikodu yapsınlar, 
ancak millet baştan ayağa bunları zifte bulayacaktır.

Türkiye’nin çevresinde her taşın altında farklı bir hesap 
yatmaktadır.

Kimin eli kimin cebinde belli değildir.

Bölgemiz asimetrik çatışmaların, paylaşım kavgalarının, 
tarihi hesaplaşmaların merkez üssüdür.

26 Eylül 2021 tarihinde Erbil’de, “Barış için yeniden ka-
zanmak” ismiyle bir toplantı gerçekleştirilmiş, Irak asıllı Ya-
hudilerin bu ülkeye tekrar dönmeleri için iklim ve ortam tesis 
edilmesi için düğmeye basılmıştır.

Bu mahsurlu ve marazi toplantıyı merkezi ABD’de bulu-
nan bir kuruluş organize etmiştir.

7 Kasım 2021 tarihinde de Irak Başbakanı Mustafa Ka-
zımi’ye insansız hava aracıyla konutunda suikast girişiminde 
bulunulmuş, Allah’tan kendisi yara almadan bu suikasttan 
kurtulmuştur.
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Diğer yandan Balkanlar diken üstündedir.

Bosna-Hersek huzursuzluğun pençesindedir.

Nitekim Bosnalı Sırplar kendi ordularını kurup ayrılmak 
istediklerini açıklamış, bu kapsamda Birleşmiş Milletler yeni 
bir savaş ihtimalinden bahsetmiştir.

Sırplar kasıtlı olarak gerilimi yükseltmekte, kutuplaşmayı 
derinleştirmektedir.

ABD ise İskece ve Dedeağaç’a askeri yığınakla meşguldür.

Türkiye her tarafından kuşatılmıştır.

Ancak biz bu kuşatmayı and olsun ki yaracağız, muhan-
nete muhtaçlık göstermeyeceğiz, hiçbir zalime de diz çökme-
yeceğiz.

CHP, HDP, İP ve diğer yandaşları nasıl direnirse dirensin-
ler, emperyalizmin kiralık tetikçiliğine nereye kadar heves 
ederlerse etsinler, Türkiye zulme, teröre, hıyanete teslim ol-
mayacaktır.

Güvencemiz gazilerimizin onurlu mücadeleleridir.

Güvencemiz şehitlerimizin kahramanlık mirasıdır.

Güvencemiz adı bir, anısı bir, ahlakı bir büyük Türk mil-
letidir.

Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen bir milleti çözmek, 
yıkıma ikna etmek, tehditlerle ele geçirmek tarihin hiçbir dö-
neminde görülmüş, duyulmuş şey değildir.
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Ancak milli ve manevi değerlerimiz sistematik şekilde 
tahrip ve taciz edilmektedir.

Bizi biz yapan, bizi bir millete, bir tarihe, bir kültüre, bir 
medeniyete bağlayan ne varsa hedef alınmaktadır.

Bizler varlığımızın milletimize bağlı olduğuna inanan si-
yaset temsilcileriyiz.

Millete yönelen her hakaret bizleri de incitip yaralayacaktır. 

Aziz milletimiz, şehitlerimiz, muhterem aileleri üzerleri-
mizdeki haklarını helal etsinler.

Emin olunuz ki, her evde şehitlerimizin acıları paylaşıl-
maktadır, tüten her ocakta anıları yaşatılmaktadır.

Bugünlerimizi borçlu olduğumuz kahramanlarımızı, 
muhterem ailelerini göz ardı etmemiz mümkün değildir.

Şehit aileleri milletimizin engin ferasetine, emsalsiz ma-
neviyatına emanettir.

Bunlara hakaret ve küfür bir bakıma şehitlerimize hıya-
nettir.

Şehidin tarifi Kuran’da, yeri gönüllerde, yurdu da cennet-
tedir.

Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına küfür et-
mek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir.

Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık; içinde insan 
sevgisi, şehit saygısı, millete bağlılık ve ilahi adalet hissi olan 
hepimizin yüreğini dağlamıştır.
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Hz.Mevlana diyor ki; “İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. 
Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakar-
san o da sana öyle bakar.”

Başkasını ısırtmak için cebinde beslediğin yılan, gün gelir 
sahibini sokarsa feveran etmeye hakkın da olamaz.

“Burası Kürdistan”dır diyen bölücüye tık yok, ama şehidin 
bacısına ağza alınmayacak küfürler var.

İP Başkanı, yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir.

Bu hayatın şaşmaz bir kuralıdır.

Allah’tan niyazım, ne yaptılarsa aynısıyla karşılaşmalarıdır.

Benim, İmralı canisiyle mektup arkadaşı olduğumu iddia 
eden İP Başkanı’na diyorum ki, eğer bu iddianı ispat etmez-
sen müfterinin en önde gidenisin.

Neyse bildiğin açıklamalısın, hangi mektupları gönderip 
aldığımızı paylaşmak mecburiyetindesin.

Bakınız, şehidimizin bacısına küfür eden alçağa CHP’ 
den en küçük itiraz, en küçük tepki gelmedi, gelemedi.

Her konuda mikrofona koşan, çivi gördü mü eline çekiç 
alan yandan çarklı CHP sözcüleri size ne oldu, nereye kaçtı-
nız, hangi masa altına saklandınız?

Şehit hepimizin şehidi, şehit ailesi hepimizin ailesidir.

Emanete hıyanet edenin ne imanı ne de insanlığı vardır.

Ve bunlarla ilgili gereği mutlaka yapılmalıdır.
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Biz biliyoruz ki, şehit vurulunca değil, unutulunca, aziz 
hatırasına sövülünce ölür.

Milliyetçi Hareket Partisi ve onun sevdalıları bize bugün-
leri bahşeden kahraman evlatlarını, onların babalarını, ana-
larını, bacılarını, yetim yavrularını unutmayacaktır.

Türk milleti yaşadıkça hepsinin aziz hatıraları sonsuza 
kadar kalplerimizde yaşayacaktır.

Ben bu hissiyatla buradan bir kez daha milletimizin duy-
gularını vurgulamak istiyorum.

Şehitlerimizi unutmayacağız, hatıralarını ve mücadelele-
rini asla unutturmayacağız.

Sorulacak hesaplarını da yarına bırakmayacağız.

Türk milleti eşsiz sağduyusu ve metaneti ile yaşadığı ağır 
istismara ve tahriklere karşı sükûnetini bugüne kadar koru-
masını bilmiştir.

Bundan sonra da koruyacaktır.

Biz milletimizle biriz, beraberiz, zira milletin ta kendisiyiz.

Şehitlerimize, gazilerimize düşmanlık besleyenler ise;

Mehmetçikleri şehit ederek başkaldırmış isyan elebaşla-
rıyla,

Tüfeklerinden Türk kanı damlayan Balkan çetecileriyle,

İşlerimize karışan ve milletimize hakaret yağdıran zalim-
lerle,
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Ortadoğu’ya gözyaşı getiren Müslüman katilleriyle,

Çocuk, kadın, yaşlı demeden milletimize kan kusturan 
Kandil kadroları ve İmralı canisiyle bir ve aynıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle saygın heyetinizi muhabbetle 
selamlıyor, Genel Kurul çalışmalarınızda üstün başarılar di-
liyorum.

Sağ, var olun, Yüce Allah’a emanet olun.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

TBMM GRUP TOPLANTISINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

16 KASIM 2021
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Muhterem Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımız münasebetiyle yapa-
cağım değerlendirmelere geçmeden hepinizi muhabbetle se-
lamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, 
sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından top-
lantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür 
coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi 
selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum.

Hepinizin bildiği ve bizatihi içinde olduğu üzere, il il Ana-
dolu’yu geziyoruz, adım adım 2023’e yürüyoruz.

Bu yürüyüş, korkaklara karşı cesurların yürüyüşüdür.

Bu yürüyüş, ahlaksızlığa karşı namusun yürüyüşüdür.

Bu yürüyüş, yalana ve yozlaşmaya karşı faziletin yürüyü-
şüdür.

Bu yürüyüş, hainlere, eli kanlı teröristlere, yedi düvele, 
bunlarla aynı hizaya giren işbirlikçilere karşı onur yürüyüştür.

Bu yürüyüş, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımı-
za sahip çıkanların yürüyüşüdür.

Biz yürüyünce korkaklar sinecektir.

Biz yürüyünce zalimler kaçışacaktır.

Biz yürüyünce fitne barikatları yıkılacak, karamsarlık bu-
lutları dağılacaktır.
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Vatanımızı karış karış dolaşıyoruz, gönüllere misafir olu-
yoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimizle buluş-
maya, konuşmaya, dertleşmeye, fikir alış verişine hevesle, he-
yecanla, yüksek bir hedefle devam ediyoruz.

Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz.

Mücadelemizi sabırla, sağduyuyla, samimiyetle, safiyetle 
yoğunlaştırıyoruz.

30 Ekim 2021 tarihinde, “İl İl Anadolu, Adım Adım 2023” 
temasıyla başlattığımız siyasi çalışmalarımızı bir gönül se-
ferberliği kıvamında, bir sevda kervanı halinde, bir iman ve 
irade hareketi şeklinde yurdumuzun her köşesine yaygınlaş-
tırıyoruz.

Bugüne kadar 40 ilimize giderek vatandaşlarımızla ku-
caklaştık.

Nitekim sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik.

Esnaflarımızla, çiftçilerimizle, işçilerimizle, memurları-
mızla muhtarlarımızla, emeklilerimizle, meslek örgütleriyle 
görüştük, düşüncelerini öğrendik, hedeflerimizi paylaştık.

Hamd olsun teşkilatlarımız disiplinli, dengeli ve düzeyli 
olmakla birlikte; diridir, dirayetlidir, dinamiktir, dikkatlidir, 
meselelerin takipçisidir.

Başkanlık Divanımızın muhterem üyelerini, MYK ve MDK 
üyelerimizi, siz değerli milletvekili arkadaşlarımı, il ve ilçe 
başkanlarımızı, her kademedeki teşkilat mensubu aziz dava 
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arkadaşlarımı fedakarca çalışmalarından dolayı yürekten 
kutluyorum.

Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk 
sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifa-
kı’nın, Türk milletinin, Türkiye’nin zafer yılı olacaktır.

Bizim anketimiz tuttuğumuz ellerdir, girdiğimiz gönül-
lerdir, tebessümle parlayan yüzlerdir, konvoylarımızı selam-
layan yüreklerdir, kucak açan müşfik bedenlerdir, dua eden 
ihlaslı kalplerdir, yapılan köprülerdir, açılan yollardır, devasa 
şantiyelerdir, ezcümle büyüyen Türkiye’dir.

Bizim anketimiz, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınar 
Harekâtlarıdır.

Bizim anketimiz Türk milletinin vicdanı, istiklal haysiyetidir.

Bizim anketimiz coğrafyanın dört bir yanında kahraman-
ca ve dik duruşla mücadele eden Türkiye’yi “yarı yolda bırak-
mayacağım” diyen sessiz çığlık, seciyesi göz kamaştırıcı aziz 
millet evlatlarıdır.

Yok MHP’nin oyu buymuş, yok AK Parti’nin oyu şuymuş 
diyerek aldıkları paraların bedelini yalan anket düzenleyerek 
ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler sözüm sizedir, Türk 
milletinin bağımsızlığına, muazzam eserlere, dev yatırım ham-
lelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz.

Yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız. 

Hiç durmayacağız, hiç duraklamayacağız.

Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız, hep 
daha ileriye bakacağız.
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Asla oyalanmayacağız, bir günümüzü diğeriyle eşitleme-
yeceğiz.

Milliyetçi Hareket; kulislerin partisi değildir, lobilerin 
partisi değildir, çıkar gruplarının partisi değildir, karanlık se-
naryoların partisi değildir, haciz altında, iradesine ipotek ko-
yulmuş bir parti hiç değildir, bugüne kadar olmamıştır, bun-
dan sonra da olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kökü mazide, kökeni Türk 
tarihinde, közü Türk kültüründe, ruhu ise tamamıyla büyük 
Türk milletindedir.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümüne tertemiz umutla-
rımızı bağladık.

21’inci yüzyıla Türk mührünün vurulması, yeni bir Türk 
mucizesinin yaşatılması, Türkiye’nin medeniyetler zirvesine 
sıçraması için yola koyulduk.

Sefer bizden, zafer Allah’tandır dedik.

Cumhur İttifakı olarak muazzez ve muazzam bir siyaset 
ahlakıyla kenetlendik; milletimize, ülkemize, gelecek nesille-
re karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle du-
ruşumuzu güçlendirdik.

Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım;

Daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye’ye doğru yol alıştır.

Daha müreffeh, daha zengin, daha kaygısız bir hayata yö-
neliştir.
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Daha adil, daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanıştır.

Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına hiç tökez-
lemeden ilerleyiştir.

Bilhassa söylemek isterim ki, Cumhur İttifakı’nda çatlak, 
patlak olmaz, ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çat-
layanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir.

Cumhur İttifakı, geçmişle gelecek arasındaki köprüdür.

Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleş-
mesidir.

Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tes-
cillenmiş bir ittifak olmayıp, Türk milletinin özlemlerinin 
tezahürü, Türkiye’ye ölüm fermanı hazırlamak için kolları 
sıvayan iç ve dış yıkım cephesine karşı mukadder direnişin 
tecessümüdür.

Biz başkalarına, başkalaşarak siyasi çizgisine yabancıla-
şan siyasetçilere, fırsat düşkünü siyasi ittifaklara kesinlikle 
benzemeyiz.

Başkaları gibi gözü başka kaşı başka oynayanlarla mu-
kayese edilemeyiz; dili başka dimağı başka, fikri başka zikri 
bambaşka olanlar gibi da davranamayız.

Bilindiği gibi, geçen haftaki grup konuşmam hafta içinde 
epey tartışılmıştır.

Özellikle bir değerlendirmem siyasetçisinden gazetecisi-
ne, sözde aydınından televizyonlarda sabitleşmiş sabit fikir-
li yorumcusuna kadar pek çok kesim tarafından ziyadesiyle 
çarpıtılmıştır.
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Hatırlarsınız, aynısıyla dedim ki:

“Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın bir ortağı 
olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhale-
fettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle 
mesuldür.”

Bu mülahazamın, bu kanaatimin neresi yanlıştır?

Neresinde Cumhur İttifakı’na soğuk veya mesafeli bakış 
hakimdir?

Hükümet bellidir, çok şükür görevinin başındadır.

Siyasi iktidarın nasıl tecelli ve teşekkül ettiği aziz mille-
timizin iradesiyle malumu alilerinize zaten tevdi edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tedavüle gireli yak-
laşık 3,5 yılı bulmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi fırsatçılık yapmaz, yangından 
mal kaçırmaz, minderden kaçmaz, gizli siyasi gündemlerin 
anaforuna kapılmaz.

Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız, çünkü özü-
müz sözümüzün kefilidir. Bundan da şaşmayız.

Şunu herkes bilmelidir ki, hükümet değilsek de, hüküme-
te bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı’nın sevabına da 
günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz, kanca be-
raber olacağız.

CHP’nin gayri milli muhalefetini ele alıp, nasıl muhalefet 
yapılması gerektiğini partimizin tutumuyla tavzih ve tarif et-
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meye gayret ederken az evvel paylaştığım tespitlerimi başka 
yerlere çekmek sinsi bir kurnazlık, sivri bir kifayetsizliktir. 

Çalı arkasına saklanıp dedikodu üretenlerin alayı tepeden 
tırnağa açıktadır, hepsi birden baltayı taşa vurmuş, boşa düş-
müş, boşlukta sürüklenip gitmişlerdir.

Tavsiyem kötürüm beyanat sahiplerinin evvel emirde 
kendi işlerine bakmaları, kendi önlerinden yemeleri, kendi 
dertlerine yanmalarıdır.

Niyet okuyuculuğu falcılıktır, fala bakacaklarına, bunca 
zahmete katlanacaklarına onu bunu bırakıp faziletli olmayı 
tercih etmelidirler.

Hele bir köşe yazarının, tanıdık ve bildik bir ismin, 
geçtiğimiz pazar günü, yuvalandığı bir gazete köşesinde;  
“Erdoğan’la Bahçeli arasında sistem gerilimi var” başlıklı yazı-
sı A’dan Z’ye yalan, saptırma ve nifakla bulanmıştır.

Bu şahıs, canı öyle istediği için kalemini de zillet mürek-
kebine batırmış, köşe yazısını vicdanı gibi bayağılaştırmıştır.

Az yalan olmaz, biraz yalan olmaz, küçük yalan olmaz, 
zira bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır.

Gerçek tıpkı güneş gibidir, bakmasını bilmeyenlerin göz-
lerini yakar.

Cumhur İttifakı Türk milletinin gerçeği, Türkiye’nin gücüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, mu-
habbet vardır, hürmet vardır, anlayış vardır, güven vardır, ge-
risi lafügüzaftır.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin bir ba-
şarısı, geleceğinin müjdesi, milli bekanın güvencesi, milli bir-
lik ve dayanışmanın zırhı, devlet yönetiminin milli hedeflerle 
birleşmesidir.

Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50 +1’dir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı 
doğrudan halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM’den 
güvenoyu almadığı için “yönetimde istikrar” ilkesi kendiliğin-
den gerçekleşmiştir.

Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi ço-
ğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek, model ola-
cak bir şeklidir.

Dikkat buyurunuz, milletvekili seçmiyoruz, belediye baş-
kanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz, cumhurun bütününü 
temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz.

Yüzde 50+1 oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılama-
mız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bul-
mamız abesle iştigaldir.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Ce-
mil Çiçek, yüzde 50+1’in hem bugün hem de gelecekte önemli 
sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye’yi bir kaosa sürükle-
yeceğini iddia ediyor.

Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Tür-
kiye’nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların 
içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor.
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Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız 
bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyor-
sunuz?

Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim.

Türkiye’nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtuldu-
ğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız?

Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin gö-
rünmeye çalışıyorsunuz?

FETÖ’cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor, farkında 
mısınız?

Yüzde 50+1 kaos olmasın diye belirlendi, bunu da mı in-
kar ediyorsunuz?

Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları 
için seri toplantılar düzenlediği bir dönemde, tesadüfe bakı-
nız ki, Sayın Çiçek’in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir. 
Ve bize göre kuşku vericidir.

Hem teorik olarak hem fiili uygulamaları açısından Cum-
hurbaşkanı’nın yüzde 50+1 oyla seçilmesi meşruiyet sancı-
larını baştan ortadan kaldıracak, demokrasi güvenliğini de 
temin ve teyit edecektir.

Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
mihveridir, ne var ki buradan başlayacak bir tartışma, hatta 
taviz yeni yönetim sisteminin işleyiş ve ilerleyişini melezleş-
tirip sakatlayacaktır.

Bize göre bu tartışma gereksiz ve şu an için yersizdir.
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Henüz yapmamız gereken pek çok şey vardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve 
kurallarıyla derinlik ve işlerlik kazanmasına, yerleşip olgun-
laşmasına çabalamak varken, yüzde 50+1 üzerinden farklı 
bir tartışma sayfası açmak sistemin itibar ve inandırıcılığını 
da zedeleyecektir.

Bizim görüşümüz, konuya bakışımız, bu çerçevedeki kav-
rayışımız kısaca bunlardan ibarettir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka hiç kimse alamaz, 
buna manen ve madden mezun olamaz.

İnancımıza göre, kim bir insanı öldürürse bütün insanları 
öldürmüş sayılır, kim bir can kurtarırsa bütün insanların ca-
nını kurtarmış olur.

Kadınlarımıza, kızlarımıza, masum yavrularımıza, suçsuz 
günahsız insanlarımıza musallat olan, hayatlarına kast eden 
eli kanlı canilerin iki dünyada da yatacak yerleri yoktur.

Yalnızca son bir hafta içinde işlenen kadın cinayetleri-
ne baktığımızda nasıl bir kördüğümün içinde bocaladığımız 
açıkça görülecektir.

10 Kasım sabahı Hatay’ın Payas ilçesinde Senem Kafalı 
kardeşimiz, 11 Kasım sabahı İstanbul Bahçelievler’de Hanife 
Demirci kardeşimiz, 11 Kasım akşamı Ordu Korgan’da Selime 
Pişkin kardeşimiz, 13 Kasım günü de İstanbul Küçükçekme-
ce’de Gülsüm Yarış kardeşimiz şiddet kurbanı olmuşlardır.
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Bu acı verici cinayetler bir hafta içindeki kayıplarımızdan 
sadece bir kısmıdır.

Karşımızdaki bu kanlı tablo hepimizin yüreklerini kavur-
maktadır.

Bir başka feci cinayet de 9 Kasım günü İstanbul Ataşe-
hir’de işlenmiştir.

Ankara’dan İstanbul’a bir iş münasebetiyle giden 28 ya-
şındaki Mimar Başak Cengiz kızımız, sokakta yürürken hiç ta-
nımadığı, daha önce hiç rastlamadığı, herhangi bir temasının 
olmadığı bir manyak, bir sadist, bir canavar tarafından maa-
lesef hayattan koparılmıştır.

Eline aldığı samuray kılıcıyla gözüne kestirdiği masum 
bir canı almak için sokağa çıkan bu cani, hedef olarak seçtiği 
Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür.

Bu aşamada kuracağımız her cümle anlamsız, dile getire-
ceğimiz her söz yararsızdır.

Artık zaman konuşma zamanı değil, acileyet kesbeden 
tedbirleri sırasıyla alma, gereğini önşartsız icra etme zama-
nıdır.

Biz konuştukça, biz geciktikçe bir yerlerde kadınlarımıza 
saldırı yapılmaktadır.

Bu arada Mersin Gülnar’da kaybolan Müslüme yavrumu-
zu bulmak için de belediyemiz ve tüm teşkilatımız seferberlik 
halindedir.

Cesameti gittikçe artan şiddet selinin önünü almak, bu 
barbar akının önüne geçmek mecburiyetindeyiz. 



192

İnsanlık onurunu çiğneyen mahluklara bu dünyayı zindan 
etmek zorundayız.

Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor de-
mektir.

Kızlarımız, çocuklarımız, ağzı süt kokan sabilerimiz fer-
yat figan ediyorlarsa, biliniz ki, ileri sürülecek hiçbir bahane 
yüzümüzün kızarmasına, kalbimizin sızlamasına, vicdanımı-
zın hırpalanmasına mani olamaz.

İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan, yaşama hakkını 
gasp eden hiçbir caniye tahammül edemeyiz, sabır göstere-
meyiz, kulağımızın üstüne yatamayız.

Şiddete sıfır toleransla yaklaşmaktan başka alternatifimiz 
yoktur.

Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamımızı tahrip ede-
cek boyutlardadır.

Ülkemizin sokaklarını, caddelerini, hanelerini, işyerlerini 
güvenli hale getirmek başlıca görevimizdir.

Artık klişe sözler geçersizdir, şablon ifadeler hükümsüz-
dür, vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir.

Anlaşılıyor ki, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu yeni baştan gözden 
geçirmek, dahası güçlendirmek, uygulanmasını harfiyen sağ-
lamak durumundayız.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, kadınlara reva görülen şid-
detin engellenmesi, mütemadiyen yaşanan cinayetlere bir 
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son verilmesi hususunda görüş ve önerileri özet olarak şun-
lardır:

1- Ailenin korunması, şiddetin önüne geçilmesi konusun-
da kapsamlı bir Ruh Sağlığı Yasası’na ihtiyaç duyulduğu tar-
tışmasızdır.

Şiddetin ruhsal ve psikolojik yönü mutlak surette analiz 
edilmelidir.

Bunun yanında yasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

Evlilik hazırlığı içinde olan insanlarımızın ruhsal denge-
sinin yerinde olup olmadığı tartışması bu çerçevede ele alın-
malıdır.

Parti olarak, 26’ncı dönemde TBMM’ye sunmuş olduğu-
muz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan Ruh Sağlığı Yasa 
Teklifi’nin bir an evvel görüşülüp yasalaşması arzumuz ve 
isteğimizdir.

2- Şiddeti durdurmak maksadıyla hem güvenlik önlemle-
ri hem de cezai müeyyideyeler derinliğine ve genişliğine art-
tırılarak hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli, iyi 
hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canile-
rin ceza indirimiyle taltif edilmelerine imkan tanınmamalıdır.

Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında cay-
dırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse 
idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır.
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3- Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar 
gösterim ve ifşasına kesinlikle son verilmeli, şiddeti özendi-
rip teşvik edecek her türlü yayın ve haberden kaçınılmalıdır.

4- Son yıllarda yaygınlaşan, milli ve manevi değerlerimizi 
hedef alan dizi filmler geldiğimiz bu aşamada toplumsal ha-
yatımızı zehirlemektedir.

Mülevves sahneler, müptezel ilişkiler, kokuşmuş hayatlar, 
şiddeti kışkırtan roller, kadın-erkek diyaloglarını yozlaştıran 
örnekler aile birliğimizi, manevi dengemizi, toplum düzeni-
mizi doğrudan çürütme risk ve tehlikesi taşımaktadır.

Kazanç hırsıyla, rating uğruna bu kötülüğü milletimize 
teşmil etmeye hiç kimse hakkı yoktur.

Bizi bize anlatan, değerlerimizle beslenen, aldatmanın, ci-
nayetin, şiddet dilinin gösterilmediği dizi filmlerin hazırlan-
ması aynı zamanda senaristlerin, oyuncuların, ajansların ve 
medya patronlarının yegâne sorumluluğudur.

5- Üniversitelerin sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, felsefe, 
ilahiyat gibi bölümlerinde görev alan değerli akademisyenle-
rin öncülüğünde ülkemizin şiddet haritası çıkarılmalı, şiddet-
le mücadelede ufuk ve yol açıcı çalışmalar tavsamadan yerine 
getirilmelidir.

6- Ayrıca ve önemle paylaşmak isterim ki, alanlarında 
parmakla gösterilen ilim ve gönül insanlarımızın emsalsiz 
çalışmalarıyla hazırlanan, insanlığa ve istikbale bakış vizyo-
numuzu belgelendiren “İnsanlığın Huzuru Projemiz”in her 
yönüyle tanıtılması, tartışılması ve toplumun her kesimine 
takdimi yaşadığımız şiddet buhranından çıkış arayışında mü-
essir ve müstesna bir yol haritası gösterecektir.
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Kim huzur istemez ki? Kim huzura sırtını dönebilir ki?

Biz huzuru bir proje kalıbına döktük, bunu da insanları-
mızın ve tüm insanlığın takdirine sunduk.

Milliyetçi Hareket Partisi huzurun safında, şiddetin de so-
nuna kadar karşısında yerini alacaktır.

Bu konuda asla tavizimiz olmayacaktır.

Orhun Anıtları’nda devletin çöküşü toplumsal uyum ve 
dengenin bozuluşuna bağlanmıştır.

Şiddet sarmalı bu bozuluşun ilk etabıdır. Ve kesinlikle üs-
tesinden gelinmelidir.

Kadın onuru insan onurudur.

Bu onuru lekeleyenler en ağır şekilde bedel ödemelidir. 

Başak Cengiz kızımızın muhterem babasına söz verdim, 
arkasından da İstanbul İl Başkanlığımıza hukukçularımızla 
davaya müdahil olmaları ve gerekli hukuki desteği vermeleri 
konusunda talimatımı ilettim.

Katilin hak ettiği cezayı alması için avukatlarımızın gi-
rişimiyle masumiyetin ve mazlumiyetin yanında duracağız; 
merhume kızımızın ve değerli ailesinin haklarını savunmak 
amacıyla ne gerekiyorsa yapacağız.

Acı bizim acımızdır, hesabını sormak da bizim vazifemizdir.

Başak Cengiz kızımıza, saldırı ve şiddet sonucunda ha-
yatlarını kaybetmiş bütün kadınlarımıza Allah’tan rahmetler 
niyaz ediyor, hepimizin başı sağolsun diyorum.
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Değerli Milletvekilleri,

Geçen haftaki grup konuşmamın bir yerinde şunları söy-
lemiştim:

“Türkiye’nin istikrarsızlık dönemleri, kriz yılları, toplum-
sal çalkantıları, siyasi bunalımları, ekonomik kıtlıkları, kar-
deş kavgaları, fren tutmayan kutuplaşma fırtınaları aslında 
CHP’nin tarihiyle özdeştir. Bir nevi CHP’nin tarihidir.

CHP’yle yüzleşmek demek, Türkiye’nin huzursuzluk devir-
lerine ayna tutmak demektir.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin son 50 yılının şifreleri çözül-
düğünde Türkiye’nin yaşadığı yol kazalarının, yıkıcı sarsıntı-
larının mahiyet ve muhtevası da anlaşılmış olacaktır.

Darbe dönemlerinden tutun da vesayetçi ve anarşi da-
yatmalarına kadar CHP’nin olmadığı, bulunmadığı, Türki-
ye’nin ayaklarına pranga vurmaya azmetmediği yıl neredey-
se yoktur.

CHP’nin son 50 yıllık tarihi aynı şekilde huzursuzluğun 
tarihidir.

Kılıçdaroğlu ve yönetimi bu sisli tarihin mecmuudur, mih-
rakıdır.

Bizim CHP’ye oy veren kardeşlerimizle bir sorunumuz 
yoktur, elbette olamayacaktır.

Ancak bizim şuursuz Kılıçdaroğlu ve şaşkın yönetimiyle 
sorunumuz sonuna kadar vardır ve bu sorunumuzun çözüm 
adresi 2023 yılı Haziran ayında kurulacak sandıktır.
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Kılıçdaroğlu geçen haftaki konuşmamdan sanıyorum et-
kilenmiş, tahmin ediyorum uykuları kaçmış, bu suretle günah 
çıkarmak, geçmişiyle yüzleşmek için devreye girmiş.

Biz bunların uykularını kaçırmaya devam edeceğiz.

Biz Türkiye’nin karşısına geçen, milli meseleleri kundak-
lamak için faal halde bulunan, emperyalizme figüranlık ya-
pan hiç kimseyi rahat bırakmayacağız. 

Nefesimizi bunların enselerinde her daim hissettireceğiz.

Kılıçdaroğlu diyor ki, “İktidar değişiyor, korkunç bir enkaz 
bırakarak gidiyorlar. Farklı topluluklar çok farklı yaralar ta-
şıyor. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Benim liderliğini 
yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. 
Uzun süredir de o yaraları yaratan sistemi değiştirmek için 
uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların 
kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyo-
rum.”

Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle, uğurlar olsun, madem 
bir yolculuğa çıkıyorsun, o zaman biletini tek yönlü alman gö-
nülden temennimdir.

Türkiye’de iktidar değişmiyor, değişmesi için bir ortam 
veya demokratik bir neden bulunmuyor.

Korkunç bir enkaz falan da görülmüyor, bilakis ülkemiz 
yükseliş de sınır ve eşik tanımıyor.

Ama Kılıçdaroğlu’nun şu ifadesi doğrudur, CHP’nin geç-
mişte ve günümüzde yarattığı derin yaralar vardır.
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Bizim de söylediğimiz budur.

Kılıçdaroğlu’nun bizim çizgimize gelmesi, itirafçı olması 
bir gelişmedir.

Fakat kastettiği derin yaraları Aziz Atatürk’ün üzerine 
yıkmak için fırsat kolluyorsa, zemin hazırlıyorsa bu fırsatçı-
lığının, bu simsarlığının sonuçları ikazen hatırlatırım ki, çok 
ağır olacaktır.

Gerçekten de CHP yaradır, yıkımdır, Türkiye düşmanları-
nın taşeronudur.

Helalleşmeye gelince, Sayın Kılıçdaroğlu, şunu bil ki, he-
saplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır.

CHP yönetimi PKK’yla helalleşmiş, terörle mücadeleye 
hayır demiştir.

CHP yönetimi, FETÖ’yle helalleşmiş, 15 Temmuz’a tiyatro, 
masal, düzmece iftirası atmıştır.

CHP yönetimi, şehit bacısına küfredenlerle helalleşmiş, 
alçaklığı provokasyon maskesiyle örtmeye kalkışmıştır.

CHP yönetimi, HDP’yle helalleşmiş, yüzsüzce ittifak kur-
muş, meşru ilan etmiştir.

CHP yönetimi, YPG ile helalleşmiş, kendi vatanlarını koru-
yan örgüt olduğunu açıklamıştır.

CHP yönetimi terörist Demirtaş’la, Soros’çu Kavala’yla 
helalleşmiş, cezaevinden çıkarılmalarını istemiştir.
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CHP yönetimi sömürgecilerle helalleşmiş, ne işimiz var 
Libya’da, ne arıyoruz Suriye’de, ne geziyoruz sınır ötesinde 
diyerek onlara zeytin dalı uzatmıştır.

Kılıçdaroğlu helal ile haram arasındaki ince çizgiyi silip 
atmıştır.

YPG’li terörist Ferhat Abdi Şahin CHP’yi umut verici bul-
duğundan dolayı mağara deliklerine davet etmiş, ağırlamak 
istediğini duyurmuştur.

Ne günlere kaldık? Nelerle sınanıyoruz? Daha neleri yaşa-
yıp göreceğiz?

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen, CHP’yi tebrik eden, İP’i be-
ğenen PKK’lı terörist Duran Kalkan da geçen hafta şunları 
açıklamış:

“Seçimi beklemeyin. Sokağa çıkalım. Erdoğan yönetimi isti-
faya zorlanmalı. Bu yönetimi çökertmemiz lazım.  Muhalefete 
daha çok destek vermeliyiz. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan 
destek verilmeli. Hükümeti düşürmek gerekli.”

Terör örgütü elebaşlarını şımartan, pervasızlaştıran 
CHP’dir, zilletin diğer ortaklarıdır, bunların yörüngesine girip 
fırıl fırıl döndükleri HDP’dir.

Türkiye’de hainin hukuku değil, milletin hukuku geçerlidir.

Şerefsizliğin hukuku değil, şeref ve namus güvencesi Türk 
hukuku egemendir.

Helalleşme peşinde koşan Sayın Kılıçdaroğlu, haydi PKK’lı 
hainlere bir şey söyle de görelim.
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“Ne sokağı, kimi indiriyorsunuz, dış destek nedir” diyerek 
höykür de durduğun yeri öğrenelim.

CHP’nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetimi işgal 
edilmiştir.

Buradan bakınca, PKK’yı HDP’den, HDP’yi CHP’den ayırt 
etmek imkansız bir hal almıştır.

Sokağa çıkarak iktidarı indirmek için pusuya yatmayı 
planlayanlara, Türk milleti hiçbir şart altında izin vermeye-
cektir.

Terörist Duran Kalkan’ın CHP’ye nüfuz etmesi, bu par-
tinin Kandil’den yönetilmeye başlaması ilk önce CHP’ye oy 
veren kardeşlerime kesif bir hakaret, devamında vatana ve 
millete karşı da affı imkansız bir suçtur.

İnanıyorum ki, bu Kalkan haininin ineceği günler de çok 
uzak değildir.

Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeye geçmeden evvel üzerin-
deki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşman-
larının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi 
yapmış olursun.

HDP, PKK’nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.

Babası Tevfik Fikret’in “Beklerim bir zafer esasen ben, kı-
lıcından ziyade kalbinden” diyerek yurt dışına gönderdiği Ha-
luk 1943’te kendisini tamamıyla Hristiyanlığa vermişti.

Bize kalırsa, Haluk’un dramı kimliğini ve kişiliğini bula-
mamış aydın ve siyasetçilerin ortak paydasıdır.
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Merhum Cemil Meriç diyordu ki, “Haluk bir cins isimdir, 
tarihten kaçanların ismi.”

Bugünün Haluk’u Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çalışma 
ekibinin şahsında tecessüm etmiştir.

CHP dipsiz bir çukurdur ve bunların hakkından Allah’ın 
izni ve inayetiyle Türk milleti gelecektir.

Kaçsınlar kaçabildikleri kadar, ancak yakalandıkları yer-
de inşallah hesap vereceklerdir.

Türk milleti ayakların baş, başların da ayak olmasına mü-
saade etmeyecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

Biz onlarca yıldır Turan ülkümüzü seslendirdik.

Bunun bir hayal olmadığını ısrarla, inançla gündeme 
taşıdık.

Büyük fikir dehamız Merhum Ziya Gökalp’in dediği gibi;

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan,

Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.

Türklük kan ve ırk meselesi değil, bir kültür, bir tarih, bir 
şuur, bir duruş, bir duyuş, bunlardan mülhem birlikte yaşama 
mevzudur.

Türk dedik, ırkçısın dediler.

Türk dedik, faşist çamuruyla karşılık verdiler.
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Halbuki, ırkçılık bizim mazimizin hiçbir döneminde gö-
rülmedi, yaşanmadı.

Polonya-Belarus sınırında vahim şartlarda bekleyen sı-
ğınmacılara “bırakın donarak ölsünler” diyen zorba ve zelil 
zihniyet ırkçılığın kitabını yazdı.

Irkçılık 17’inci-18’inci yüzyıl Aydınlanma dönemi keşfiydi.

Avrupalı filozoflar ilk kez 18’inci yüzyılla beraber insan-
ları ırklara göre ayırmaya başlamışlardı.

İnsanların deri rengine ve kan niteliğine bakarak tasnif 
edilmesi korkunç çatışmalara, kamplaşmalara, insani felaket-
lere kapı aralamıştı. 

Batı asırlar boyunca çelişkiler içinde bocalamıştı.

“Bütün insanlar eşit yaratılmıştır” ifadesinin Amerikan 
Bağımsızlık Bildirgesi’nde yer almasını sağlayan Thomas Jef-
ferson’un onlarca kölesi bulunuyordu.

Bugün Türk coğrafyası uyanmaktadır.

Türkistan ruhu dirilmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ko-
nudaki samimi gayret ve mücadelesi her türlü takdir ve teb-
rikin üstündedir.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 12 
Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da “Dijital Çağda Yeşil Tekno-
lojiler ve Akıllı Şehirler” temasıyla toplanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bu toplantı-
ya; Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşka-
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nı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı katıl-
mışlardır.

Bu toplantıda “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konse-
yi”nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilmiş ve 
sönmeyecek bir meşale yakılmıştır.

Rüyaların gerçeğe dönüşmesi için güçlü adımlar atılmıştır.

12 Kasım Zirvesi’ne katılan bütün cumhurbaşkanlarımıza 
bu vesileyle müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.

Merhum Cemil Meriç’in söylediği gibi, ışık doğudan gel-
meye, dalga dalga yayılmaya başlamıştır.

İstanbul Zirvesi bu kapsamda bir milat olmuştur.

Türk Dünyası 2040 Vizyonu ise Türk devletlerinin ortak 
çıkarlarının bulunduğu muhtelif alanlarda geleceğe dönük 
işbirliğine rehberlik edecek stratejik bir belge olarak kabul 
edilmiştir.

15 Kasım 2021’de kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü 
kutladığımız KKTC’nin önümüzdeki yıl yapılacak zirveye da-
vet edilmesi tam isabet kaydeden bir karar olmuştur.

Türk Dünyası 2040 Vizyonu, üye devletlerin, halklarının 
ihtiyaç ve isteklerine hizmet etmek için idari kapasitelerini 
daha da geliştirmeleri adına bireysel ve ortak eylemi yönlen-
direcektir. 

Dört ana ilkeye dayanan vizyon, her üye devleti haliha-
zırda mevcut uluslararası taahhütlerine halel getirmeksizin, 
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milli temelde ve bir grup olarak daha güçlü kılmayı vaat eden 
stratejik bir yaklaşım sağlamaktadır.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın inşa etmeyi amaçladığı işbirli-
ği, gelişme ve dayanışma alanı, kardeşlik bağıyla kurulan karşı-
lıklı çıkarlar, güven ve saygıya dayanmayı hedeflemektedir. 

Daha geniş hedefleri göz önüne alındığında, diğer ülkeler 
ve uluslararası kuruluşlarla olumlu etkileşimin bu Teşkilat 
için kilit bir eylem planı olacağı anlaşılmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk Devletleri Teşkilatı’nı bü-
tün yüreğiyle desteklemektedir.

Türk dünyası ekseninde yeşeren ümitlerin her alana ya-
yılmasını, kutlu bir dilek gibi milli vicdanda mahfuz tutulan 
Türk birliğinin bu yüzyıl içinde gerçekleşmesini bütün hissi-
yatımla diliyorum.

Dilde birlik diyoruz, fikirde birlik diyoruz, işte birlik diyo-
ruz, maya tutarsa irade de birlik kararındayız.

Birlikte hayır, ayrılıkta hüzün vardır.

Bir olursak gelecek nesillerimiz tıpkı ahfadımız gibi hür 
doğar, hürriyet içinde yaşar.

Türk’ü Türk’ten ayıracak ne bir sınır, ne bir engel, ne bir du-
var, ne de bir bariyer tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız.

Hedefimiz Kızılelma’dır, ülkümüz Turan’dır, yeminimiz is-
tiklaldir,  gayemiz insanlığın çehresini, coğrafyaların kaderi-
ni, medeniyetlerin ana yatağını huzur, istikrar, demokrasi, in-
sana saygı, adil paylaşım, adaletli muameleyle değiştirmektir.
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Değerli Milletvekilleri,

Biz verdiğimiz sözleri unutmadık, çünkü biz Milliyetçi Ha-
reket Partisi’yiz.

Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan 
geçirmedik.

24 Haziran Seçimlerine giderken hazırlamış olduğumuz 
Beyannamemizde neyi vaat etmişsek arkasındayız.

Mesela, “Emeklilikte Yaşa Takılan” kardeşlerimizin soru-
nu bizim sorunumuzdur.

Sayıları 6,3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduri-
yetlerinin telafisi bizim amacımızdır.

Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygula-
masını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında 
EYT sorunu TBMM’de çözülerek gündemden tamamıyla çıka-
rılmalıdır.

Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşi-
relerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman 
çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hü-
kümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız.

Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanın-
dayız.

Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin 
enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret se-
viyesine çıkarılmaları beklentimizdir.



206

Asgari ücret tanımı itibariyle, “İşçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ula-
şım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerin-
den asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir.

Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşıla-
mak hepimizin sorumluluğu altındadır.

Aralık ayının ilk haftası toplanacak olan “Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu”nun enflasyonun üzerinde bir zam belirleme-
si, ekonomik zorluklara direnen kardeşlerimizin yüreğine su 
serpmesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi çağrısıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepini-
zi saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirme-
nizi içtenlikle temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

TBMM GRUP TOPLANTISINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

23 KASIM 2021
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepi-
nizi saygılarımla selamlıyorum.

Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden aziz 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan 
değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, hepsini 
kucaklıyorum.

Siyasette anı veya günü kurtarma telaşına bugüne kadar 
hiç kapılmadık, hiç de aklımızdan geçirmedik.

Sahip olduğumuz sorumlulukların bilinciyle, tarihi misyo-
numuzla, millete mensubiyet şuurumuzla ufuk ötesine ışıklar 
saçan, bunu yaparken de hayatın gerçeklerinden kopmayan 
bir vizyon enginliğinin takipçisi olduk.

Ne istiyorsak milletimiz için istedik.

Neyi hedeflediysek ülkemiz için diledik.

Bizim sırasıyla üç hedefimiz vardır:

Gerçekleşecek hedef, ulaşılacak hedef, son kerte de nihai 
hedeftir.

İlk iki hedefi gerçekleştirmeden İla’yı Kelimetullah olan 
nihai hedefe ulaşmamız pek tabii zordur.

Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir siyasi hareket değildir.
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Tam 52 uzun yıldır çetin şartlarda, zorlu dönemlerde, 
kurşun gibi ağır ortamlarda mücadele kararlılığını sürdür-
müş bir siyaset mektebi, bir fikir ekolü, bir inanç akımıdır.

Yarım asrı geçen siyaset tecrübemiz tehlikeler karşısın-
daki dikkatimizi, tehditler karşısındaki dirayetimizi, tahrik-
ler karşısındaki dengeli tavrımızı adeta kemikleştirmiştir.

Türkiye üzerindeki stratejik oyunların farkındayız, akıp 
giden hadiselerin iç yüzünü geçmiş, gelecek ve bugün boyu-
tuyla kavrayıp tahlil edecek maharete ve marifete çok şükür 
sahibiz.

Şimdiye kadar dibi görünmeyen kuyulardan su içmeye 
hiç yanaşmadık.

Üzeri çiçeklerle örtülen, çevresi cazibeyle örülen, altı de-
rin uçurumlara açılan tuzaklara aldırmadık, aldanmadık.

Bizi bilenler bilir. Bizi tanıyanlar iyi tanır.

Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz, bekle-
meyiz.

Bizim geçmişte dile getirdiğimiz “önce ülkem ve milletim, 
sonra partim ve sonra ben” ilkesi aslında bu hassasiyetimizin 
bir ifadesidir.

Ancak mevzubahis Türk milleti olursa, ihtiraslarımızın, 
iddialarımızın, ilerleme azmimizin sınırı da olamaz.

Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi milletiyle yekvücuttur. 
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İftiharla söyleyebilirim ki, Milliyetçi Hareket Partisi, mil-
liyetçiliğin bengü taşlara nakşedildiği devirlerden günümüze 
kadar gelen ve buradan da geleceğe uzanan milliyetçilik fikri-
yatının son siyasi teşkilatıdır.

Bizim siyasi mücadelemizin yol haritasında sabır, akıl, 
şuur, iman, denge, ihtiyat yer almaktadır.

Türkiye’yi taviz, teslimiyet ve tükeniş döngüsüne mah-
kum etmek isteyenlerle hesabımız vardır.

Türk milletini istismar ve sömürü çarkında öğütmek için 
faal halde bulunan çevrelerle görülecek meselemiz vardır.

Bildiğiniz gibi milliyetçilik millet olma halinin şuurla kav-
ranması ve savunulmasıdır.

Bir millete mensup olmak başkadır. Bu mensubiyetin de-
vamını yüreklice savunmak başka bir anlam ifade eder.

Ancak millet yalnızca sosyo-kültürel bir toplumsal uzlaşma 
alanı değil, aynı zamanda politik bir uzlaşmanın da eseridir.

Özellikle demokratik milli devletlerde, toplumun ortak 
veya benzer taleplerle şekillenen ortalama bir politik uzlaş-
ma arayışının temeli;

• İnsanın nasıl yaşayacağı,

• Ailesini nasıl geçindireceği,

• Nasıl yönetileceği,

• Hangi hakları talep edeceği,
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• Ve bunları kendisine kimin ve nasıl ulaştıracağı gibi çağ-
daş beklentilerdir.

Millet birliğini bozan yalnızca dilde, inançta, ülküde fark-
lılaşma değil; nasıl yönetileceği ve hangi hakları isteyeceği 
konusunda karar verememekten kaynaklanan gelgitler ve 
tereddütlerdir.

Bir siyasi parti olarak bizim görevimiz bu tereddütleri 
kaynağında gidermek, muhtemel kafa karışıklıklarını zaman-
lama yanlışına düşmeden telafi etmektir.

Bu nedenle “biz” odaklı bir anlayışın temsilcisi olan mil-
liyetçiliğin “ben” ile olan bağlantısını dikkate alarak “ben ve 
biz” arasında titiz bir denge oluşturmak durumundayız.

Milliyetçiliğin anlamı olan “biz”, sayısız “ben”lerden oluş-
tuğuna göre insanlarımızın akut sorunlarını seslendirerek 
milletimizin sorunlarını da dile getirmiş olacağız, böylelik-
le millet ve insan eksenli bir siyaset gelişimine hizmet ede-
ceğiz.

Bu durumda, insanın maruz kaldığı her sorun siyasetimi-
zin ilgi ve çözüm sahasına mutlaka girmek durumundadır.

Siyaset yapıyor olmanın gereği ve gerçeği de budur.

Bu kaçınılmaz gerçek,

• Köylüden çiftçiye, memurdan işçiye, esnaftan sanayiciye 
kadar yerleşen ekonomik işbölümünü;

• Çalışandan işsize, gençten yaşlıya, emekliden engelliye ka-
dar var olan toplumsal çeşitliliği,
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• Bankacıdan borsacıya, bürokrattan yöneticiye kadar idari ve 
mali yapıyı kapsayan büyük bir kompozisyonun tanımıdır.

Üstelik bu kompozisyon sabit ve durağan bir yapı değildir. 

Nitekim değişen, gelişen, dönüşen, etkilenen bir canlı or-
ganizma gibi tükenmeyen bir oluşumun ifadesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, içinde milletin olmadığı, insa-
nımızın refahının, ferahının ve selametinin gözetilmediği hiç 
bir hedefi asla kabul etmeyecektir.

“Adım Adım 2023, İl İl Anadolu,” temasıyla sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızın esası ve özü bu düşüncelerimde mahfuzdur.

Müsterih bir vicdanla diyebilirim ki;

Milletimizin her güzel insanını hızır, ülkemizin her günü-
nü de Kadir gören bir gönül derinliğiyle geçtiğimiz hafta da 
dahil olmak üzere 30 Ekim 2021 tarihinden bugüne kadar 55 
ilimizi ziyaret ettik.

Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık.

Bu vesileyle Anadolu’nun yollarına düşüp vatandaşları-
mızla kucaklaşan bütün dava arkadaşlarımı, fedakâr teşkilat-
larımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

İnanıyorum ki, verdiğimiz bir selamla bin kalbe girdik.

Dert dinledik, deva olacağımızın sözünü verdik.

Cumhuriyeti’mizin 100’üncü yıl dönümüne kadar hızımı-
zı daha da arttıracağız.
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Şu hususu özellikle hatırınızda tutunuz ki, bizimle kim 
uğraşıyorsa, hâlâ sorumluluğumuz devam ediyor, millet düş-
manlarına korku salıyoruz demektir.

Onun için dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıl-
dıramaz, kesif saldırılar bizleri korkutamaz, yolumuzdan cay-
dıramaz.

Bu kutlu davanın gücüne asla ve asla sekte vuramaz. 

Olsa olsa bizlere doğru yönde olduğumuza dair güç ve fi-
kir verir.

Kendimizi bilir, hasmımızı bilmezsek başarısızlık kaçınıl-
mazdır.

Kendimizi bilmez, hasmımızı bilirsek yine başarısızlık 
mukadderdir.

Ama hem kendimizi hem de hasmımızı bilirsek Allah’ın 
izniyle başarı bizimdir, zafer bizimdir, gelecek bizim olacaktır. 

Kim Türk milletinin hasmı ise, eğmeden bükmeden söylü-
yorum ki, bizim de sonuna kadar hasmımızdır.

Türk milletinin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur 
İttifakı’nın karşısında oğul veren, elma kurdu gibi üreyen, vi-
rüs gibi yayılan hasımların kimler olduğunu bilmek, tarafımı-
zı açık etmek mecburiyetindeyiz.

Bizim tarafımız millettir, bizim tarafımız demokrasidir, 
bizim tarafımız mazlumlardır, masumlardır, mağdurlardır, 
gariplerdir, tüyü bitmemiş yetimlerdir.
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Partimiz bir gönül çemberi, bir sevda yumağı, bir dava 
onurudur.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni her zaman doğru anlayan, 
Cumhur İttifakı’nı doğru anlatan, bununla kalmayıp her za-
man sahip çıkan, bundan sonra da çıkacak Türkiye Sevdalıları 
hep var olacaktır.

İnanıyorum ki, onlar her geçen gün daha da büyüyüp güç-
lenecek, her türlü oyunu bozacaklardır.

Milli Şairimiz Mehmet Emin Yurdakul’da, yüzyıl önce an-
lamını bulduğu gibi Milliyetçi Hareket’in ve Cumhur İttifa-
kı’nın sevdalıları;

En hakir insanı kardeş sayan bir erdem,

Esir yaratmayan Allah’a yürekten bir iman,

Paçavralar altındaki yoksulun yaraladığı bir vicdan, 

Ve “mazlumların intikamını almak” için doğduğuna ina-
nan bir kudret ile yoğrulmuşlardır.

Tam bir hafta önce ebediyete irtihal eden ve rahmetle an-
dığımız Diriliş Şairi Merhum Sezai Karakoç ne güzel de söy-
lemiş: “Geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah, bir 
gündüz, bir de güneş vardır.” 

Değerli Arkadaşlarım,

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’un fethinden sonra 
şehre girişinde, onu karşılayan halk, Hocası Akşemsettin’i Fa-
tih zannedip ona çiçekler uzatmıştı.
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Akşemsettin ise “Padişah ben değilim” diyerek yanındaki 
büyük hünkarımızı işaret etmiş, o da “Padişah benim, ama o 
benim Hocamdır. Çiçekler de ona layıktır” sözüyle muazzam 
bir vefa örneği sergilemişti.

Hafızalarımızdaki bir başka rivayette şudur:

Mısır seferinden dönüş yolculuğunda, Yavuz Sultan Se-
lim’in kaftanına Anadolu Kazaskeri, aynı zamanda Hocası Ke-
malpaşazade’yi taşıyan attan çamur sıçramıştı.

Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, bu çamurlu kaftanını 
övünç sayarak vefat ettiğinde sandukasının üzerine örtülme-
sini emretmişti.

Hoca-talebe, öğretmen-öğrenci, öğreten-öğrenen ilişkisi 
Türk-İslam medeniyetinin temerküz etmiş madde ve mana 
külliyatının bir bakıma icması ve ibrasıdır.

Adına ne dersek diyelim, ister hoca, ister öğretmen olsun, 
medeniyet meşalemizi tutan müşfik eller bellidir, hürmete ve 
sevgiye de ziyadesiyle müstahaktırlar.

Aziz büyüklerimiz, “İlim Çin’de de olsa gidip alınız” öğü-
dünden tutun da “bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olu-
rum” sözüne kadar öğrenmenin, öğretmenin zamanlar üstü 
önemine hayranlık uyandıran bir şekilde temas etmişlerdir.

Öğretmen köklü nesillerin mimarı, körpe niyetlerin mih-
mandarıdır.

Öğretmen bir şahıstan şahsiyet çıkaran, insana insanlığın 
inceliklerini anlatan, hamlığı olgunlaştıran sanatkârdır.
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Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayacağız.

Onların milli hayatımızdaki, eğitim ve öğretim sistemi-
mizdeki müstesna yerlerini, muhterem hizmetlerini konuşa-
cağız.

Bunu yaparken sorunlarını samimiyetle ele almak, duyar-
lılıkla ve empatiyle onları anlamak, beklentilerini sırasıyla 
karşılamak; nihayetinde sosyal, ekonomik ve mesleki talep-
lerini bihakkın yerine getirmek durumundayız.

Elbette öğretmenlerimizi yılın sadece bir gününe sıkış-
tırıp, sadece bir gününde hatırlamak hakkaniyet ölçüleriyle 
bağdaşmayacaktır.

Merhum Yahya Kemal Beyatlı, “maziyi vatandan ayırma-
nın, ruhu bedenden ayırmak kadar imkansız” olduğunu söy-
lemişti.

Öğretmeni de Türkiye’nin gelişme ve büyüme mücadele-
sinden ayrı görmek, ayrı bir yere koymak takdir edersiniz ki 
söz konusu değildir.

Eğitimin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendi-
ne ve topluma yararlı hale gelmesi, ortaya çıkan sorunlara 
çözüm bulma, problem çözme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Bu sürecin rehberi öğretmenlerimizdir.

Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir. 

Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün ye-
tiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlan-
masında, insanın sosyalleşmesi ve toplumsal hayata ha-
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zırlanmasında, milli kültür ve değerlerinin genç kuşaklara 
aktarılmasında öğretmenlerimiz başroldedir.

Sorunsuz öğretmen sorunsuz eğitim ve öğretim demektir.

Sınıfında öğrencileriyle baş başa kaldığında, kirasını nasıl 
ödeyeceğini, nasıl geçineceğini, borç yükünün altından nasıl 
kalkacağını düşünen, kaygılarıyla korkuları arasına sıkışan 
bir öğretmenin verimli olması, kendisinden beklenen faydayı 
gösterebilmesi mümkün müdür?

Öğretmenlerimiz huzurluysa evlatlarımız da huzurlu ola-
caktır.

Bu gerçeği artık hepimizin görmesi şarttır.

Geleceğimizden tasarruf edemeyeceğimize göre, hiçbir hak-
kı öğretmenlerimize çok göremeyiz, onlardan esirgeyemeyiz.

Mesela atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulma-
lı, bu konu artık kapanmalıdır.

Ülkemizin daha da gelişmesi, öğretmenlerin kalitesine, 
eğitim materyallerine, güncel kütüphanelere, geliştirilmiş 
müfredata bağlıdır.

Bunların hepsi gereklidir, ama kalifiye ve iyi motive olmuş 
öğretmenler olmadan diğerlerinin hiçbir anlamı olmayacaktır.

Merhum Prof.Dr.Sühely Ünver, Hattat Hacı Nuri Kor-
man’ın yazdığı bir levhadan şunları aktarmıştı: “Tevazu bir 
ibrişimdir, cümle ahlak incileri onunla dizilir.”

Öğretmenlerimiz bizim gözümüzde ahlak incileri, tevazu 
ziynetleridir.



219

Öğretmenlerimizin sorunlarını biliyoruz.

Onların şikâyet ve sitemlerinin farkındayız.

Parti olarak öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileş-
tirilmesi, maddi ve manevi beklentilerinin mümkün olan en 
üst seviyede temini amacıyla elimizden gelen her çabayı gös-
tereceğiz.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesinde 
emek verip ter döken öğretmenlerimize şükranlarımı sunu-
yorum.

Evlatlarımıza vatan ve millet sevgisini aşılayan, akıl ve 
ahlak gelişimlerini sağlayan, kültür hazinesi, tarih çeşmesi, 
bilgi aydınlığı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutluyorum.

Şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmetler niyaz edi-
yorum.

Halen görevde olan öğretmenlerimize başarılar diliyor, 
emeklilik hayatlarını geçiren öğretmenlerimize de sağlıklı ve 
uzun bir hayat temenni ediyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi, inandığımız 
değerleri birileri güceniyor, kızıyor veya rahatsız oluyor diye 
söylemekten çekinmeyeceğiz.

Varsın fincancı katırları ürkerse ürksün, yeter ki milleti-
mizin sözü, hükmü ve iradesi yere düşmesin, düşürülmesin.
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Demem odur ki, zülfü yâre dokunmak gerekiyorsa onu da 
yapmaktan geri durmayacağız.

Biz olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan Milliyetçi 
Hareket Partisi’yiz.

Türk siyasetini zehirli sarmaşık misali saran bir çürüme, 
bir ilkesizlik, bir ahlak erozyonu vardır, kuşkusuz bunun fail-
leri zillet ortak paydasında buluşan siyasi partilerdir.

Bu teşhisimizi objektif kriterler, sarsıcı gelişmeler, alarm 
verici ilişki ağları ekseninde koyduğumuz iyi bilinmelidir.

Zillet ittifakı bürokrasiyi tehditten, yabancı misyon şefle-
rini tebrikten, teröristleri taltiften, emperyalizme teşrifatçı-
lıktan, her türlü tefrikadan özel bir haz almaktadır.

Türkiye’ye karşı nerede bir cephe açılmışsa maalesef 
CHP’sinden İP’ine, HDP’sinden diğer marjinal partilerine ka-
dar hepsi içindedir.

Bu utanç verici, bu yürek burkan tablo ülkemizin en derin 
yarasıdır.

Hırslarına, nefislerine, egolarına, küçük heveslerine ye-
nilmiş zillet partilerinin Türkiye’nin hem yönetim sistemiyle, 
hem milli birliğiyle, hem de istiklal davasıyla iflah olmaz me-
seleleri vardır ve maalesef gerçekler gün gibi meydandadır.

Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir Yunan gazetesine demeç ver-
miş, yine çuvallamış, bulanık aklının dibindeki kalın tortuları 
göstermiştir.

Demiş ki, “iktidara geldiğimizde Ortadoğu Barış ve İşbirli-
ği Teşkilatı’nı kuracağız. Neden Savaşıyoruz?”
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Sayın Kılıçdaroğlu, savaş nerededir? Savaşan kimdir?

Terörle mücadeleye hayır diyen, Türk askerine hayır di-
yen, buna karşılık terör örgütlerine evet diyen yozlaşmış bir 
zihniyetin savaştan anladığı, savaşla kast ettiği nedir?

Irak’ın kuzeyinde icra edilmiş Pençe Harekatı kapsamın-
da yedi ay içinde 831 teröristin etkisiz hale getirilmesi, 1407 
mağara ve sığınakların imhası Kılıçdaroğlu’nu rahatsız mı et-
miştir?

Mavi Vatan’daki dik duruşumuzla birlikte Libya, Irak ve 
Suriye’de barış ve istikrarın müdafaasını yapmamız uykula-
rını mı kaçırmıştır?

Kırmızı listedeki terör elebaşlarını nokta operasyonlarla 
tasfiye etmemiz kabus mu yaşatmıştır?

Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla helalleş-
me sayfası açan Kılıçdaroğlu’nun dilinin altındaki bakla ne-
dir?

Yunan gazetesine, Akdeniz ve Ege’deki egemenlik müca-
delemizin haklılığını anlatmayan, Yunanistan’ın artan tahrik-
lerine ve silahlanmasına tepki göstermeyen CHP Genel Baş-
kanı bir kez daha yanlışa gömülmüş, bir kez daha gayri milli 
siyasetini deşifre etmiştir.

İşte CHP budur, işte Kılıçdaroğlu böylesi bir çıkmazın ana-
forundadır.

Diğer yandan, bu partinin bir grup başkanvekili televiz-
yona çıkmış, “HDP’nin PKK ile ilişkisi olduğunu görmedim” 
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diyecek kadar milli gerçeklerden kopmuş, Kılıçdaroğlu’nu 
tamamlamıştır.

Be hey gafil, bakıyorsun, ama görmüyorsun; görüyor, ama 
itiraf edemiyorsun.

PKK ile HDP’nin kanlı madalyonun iki yüzü olduğunu 
cümle alem gördü de bir tek siz mi görmediniz, yalnızca siz 
mi fark edemeniz?

Bu nasıl boş kafadır? Bu nasıl pes etmiş, teslim olmuş, ka-
tile hayran olmuş sefil bir zihniyettir?

Bununla da kalmayan bu siyasi bedhah, “Demirtaş’ın ve 
Kavala’nın tutukluluğunu doğru bulmuyoruz” açıklamasıyla 
CHP’nin kimlerin elinde un ufak olduğunu ispatlamıştır.

Demirtaş’ın niye tutuklu olduğunu ben söyleyeyim, çün-
kü teröristin yeri sokaklar, siyaset koridorları, özgür bir hayat 
değil, demir parmaklıkların arkasıdır.

Bu ülkede kuyumuzu kazmaya çalışan Sorosçulara müsa-
maha yoktur, bunların da adresi cezaevidir.

CHP yönetiminin teröristlerle ve Sorosçularla bu denli iç 
içe geçmesi öncelikle geçmişlerine, kendi partililerine haka-
ret, hatta hıyanettir.

Kılıçdaroğlu’nun “iktidarımızda başörtülü bakan olacak” 
ifadesi de sömürüdür, istismardır, vaki gerçekleri görememe-
nin hüsranıdır.

İktidara gelmesi hayal olan bu zihniyetin Türkiye’de ba-
şörtü meselesinin çözüldüğünden, artık bu meselenin çok 
gerilerde kaldığından haberi yoktur.



223

Siz başörtülü bakanı konuşmaktan önce, ikna odalarında 
eziyet ettiğiniz, üniversite kapılarından geri çevirdiğiniz gen-
cecik kızlarımızın hesabını verin de görelim. 

CHP ile İP’in paçası tutuşmuş olacak ki, genel başkanlar 
düzeyinde birbirlerine ziyaretleri sıklaştırmışlar, en son ola-
rak asık ve mutsuz yüz hatlarıyla kamuoyunun huzuruna çık-
mışlardır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, milletin demokratik tecziyesin-
den kesinlikle kurtulamayacaklardır.

İP’in başkanı, Türkiye’nin farklı farklı mahallere bölündü-
ğü söylüyor.

Bu dil bölücü bir dildir. Bu üslup zararlıdır, zillettir.

Türkiye doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bir-
dir, bütündür, Türk milleti ise büyük ve kutlu bir ailedir.

Bölünen mahalleler değil, zilletin ta kendisidir.

Ne sokaklarımızı, ne mahallelerimizi, ne şehirlerimizi, ne 
vatanımızı, ne de insanlarımızı bölmeye hiç kimsenin, hiçbir 
alçağın gücü yetmeyecektir.

İP Başkanı, yüzde 50+1’in şahsıma sorulmasını istemiş.

Bu arada gazetelerde, televizyon ekranlarında hala yüzde 
50+1 tartışması kıyasıya devam etmektedir.

Bilen de konuşmakta bilmeyen de atıp tutmaktadır.

Tam bir kafa karışıklığı hakimdir.
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Şimdi beni iyi dinlesinler, onlara yüzde 50+1 anlatayım 
da biraz ders alsınlar, sonuç çıkarsınlar, bu konuyu da daha 
fazla sündürüp sağa sola çekiştirmesinler.

Cumhurbaşkanının iki turlu seçimle, doğrudan halk tara-
fından ve “geçerli oyların salt çoğunluğu”yla, yani yüzde 50+1 
oyla seçilme kuralı 21 Ekim 2007 tarihli Anayasa değişikliği 
ile kabul edilmiştir. 

Bu usul getirildiğinde Anayasa’da “parlamenter sistem” 
öngörülmekteydi. 

16 Nisan 2017 tarihli Halkoylamasıyla “Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi”ne geçilmiş, fakat Cumhurbaşkanının 
seçim usulü değiştirilmemiştir. 

Lütfen dikkat buyurunuz, dünyada Cumhurbaşkanı veya 
Devlet Başkanını halkın seçtiği 99 ülkede geçerli oyların yüz-
de 50+1’ini alan adayın seçilmesi anayasal norm olarak kabul 
edilmiştir.

Yine dünyada 103 ülkede Cumhurbaşkanını veya Devlet 
Başkanını halk seçerken bunlardan 99’unda salt çoğunluk 
uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanı ya da Devlet Başkanının halk tarafından 
seçilmesinde uygulanan ikinci usül yüzde 40+10 olarak isim-
lendirilen sistemdir. 

Altını çizerek ifade etmek isterim ki, bu sistem sadece Bo-
livya, Kosta Rika, Ekvator ve Arjantin’de geçerlidir.
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Mezkur bu sistemde iki turlu yapılan seçimlerde ilk turda 
geçerli oyların yüzde 40’ını alıp en yakın rakibine yüzde 10 
fark atan adayın ilk turda seçilmesi esas kabul edilmiştir.

Bolivya Anayasası’nın 166. maddesini, Kosta Rika Anaya-
sası’nın 138. maddesini, Ekvator Anayasası’nın 143. maddesi-
ni, Arjantin Anayasası’nın 96, 97 ve 98. maddelerini uyanık bir 
gözle inceleyenler çarpıcı gerçeklerle yüzleşeceklerdir.

Bu ülkelerde aslında geçerli oyların salt çoğunluğu, kısaca 
yüzde 50+1 şartı aranmakta, eğer adaylardan biri ilk turda 
yüzde 40 ve üzeri bir oy alır ve en yakın rakibine yüzde 10 
fark atarsa ikinci tur seçime gerek kalmamaktadır.

Tek turda yüzde 40 oyla seçilme yöntemini öngören ülke 
örneği dünya üzerinde yoktur. 

Böyle bir tercihin olması halinde yürütme organının seçi-
minde “demokratik meşruiyet sorunu” doğacaktır.

Devlet Başkanını veya Cumhurbaşkanını halkın seçtiği 
tüm sistemlerde demokratik meşruiyet gereğince geçerli oy-
ların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaidedir.

Salt çoğunluk usulünü değiştirmeye kalkmak ve bu konu-
yu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği ve 
şüpheyi körükleyecektir.

Takdir ederseniz ki bu doğru değildir, masum bir talep 
değildir, Türkiye’nin çıkarına uygun olamayacaktır.

Bize göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine 
söylenebilecek en güçlü argümanlardan biri, yüzde 50+1 oyla 
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iktidara gelebilmek için partiler arası uzlaşmayı sağlaması ve 
kutuplaşmayı azaltmasıdır.

Milli birlik ve bütünlük için hayati önemde olan bu güçlü 
yönü savunmak yerine, bundan geri adım atma anlamına ge-
len yüzde 40 oranını dillendirmek başkalarının değirmenine 
su taşımaktır.

Bunu uluorta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır. 

Geçtiğimiz yüzyıla mühür vuran isimlerden birisi olan 
Prof.Dr.Feridun Nafiz Uzluk aynen şunları ifade etmişti:

“Kanuni Sultan Süleyman bir gün, vezirlerini toplar ve 
‘memleketin hakiki sahibi kimdir?’ diye sorar. Vezirler bu so-
ruya ‘sizsiniz’ diye cevap verir. Kanuni ise ‘hayır millettir’ diye 
karşılık verir.”

Millet ne diyorsa onu yaparız, onu söyleriz, onu savu-
nuruz. 

Bundan da asla şaşmayız.

Unutmayalım ki, esas olan milletin gönlüdür, güvenidir, 
güvenliğidir, bekasıdır, saadet ve selametidir.

Gökten düşenin parçası bulunur da, Allah muhafaza gö-
nülden düşenin parçası bile bulunamaz.

Değerli Milletvekilleri,

Siyaseti ekonomiden, ekonomiyi siyasetten, her iki alanı 
Türkiye’nin var oluş mücadelesinden ayrı göremeyiz, ayrı tu-
tamayız.
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Ekonomi sadece ekonomi olmaktan çıkmış, pek çok de-
ğişkenin tesiri altına girmiş, şayet kontrol sizde değilse baskı 
aracına dönüşmesi de kaçınılmaz hale gelmiştir.

Türkiye tarihi bir eşiktedir.

Ya küresel tefecilerin, para baronlarının, finans simsarla-
rının sözü geçecek ve içeriden dışarıya kaynak transferi yo-
ğunlaşacak, ya da böyle gelse de bu şekilde gitmeyecektir.

Merhum Prof.Dr.Süheyl Ünver isabetle şunları söylemişti: 
“Türk’ü daima aldatarak yenmişlerdir. Balkan Harbi’nde biz 
düşmana yenilmedik, koleraya yenildik. Bunu Mekteb-i Tıbbi-
ye’de Hocam Süleyman Numan Paşa’dan duydum.”

Aldanma devri kapanmıştır, şimdi şahlanma ve yükselme 
dönemi başlamıştır.

Ekonomi vasıtasıyla Türkiye’ye saldıranlara; dahası in-
sanlarımızı faiz, kur, enflasyon sarmalına hapsetmek için uğ-
raşanlara fırsat vermemek, müsaade etmemek kalbi vatan ve 
millet sevgisiyle çarpan herkesin ortak sorumluluğudur.

Hz.Ali buyuruyor ki: “Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı 
affedeniz. Ama vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi 
affetmeyiniz.”

Biz de affetmeyeceğiz.

Enflasyon, mal piyasasında talep ve arz koşullarının belir-
lediği, toplumun yaşam maliyetini gösteren makroekonomik 
bir büyüklüktür.

Şu anda küresel enflasyon hızlı tırmanış halindedir. 
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Bu canavar temelde iki kaynaktan beslenmektedir, bun-
lar: Mal ve hizmet arzının toplam talep artışına cevap ve-
rememesi durumunda ortaya çıkan talep-yönlü enflasyon; 
diğeri de üretim maliyetlerinin artmasının beraberinde ge-
tirdiği arz-yönlü enflasyondur. 

Enflasyon ile mücadele politikalarının geliştirilmesi ve 
bunların başarıya ulaşması, enflasyonun kaynağının doğru 
tespit edilmesi ile yakından ilişkilidir.

Fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin hâkim görüş, para 
politikasını öne çıkarmakta ve merkez bankalarını fiyat istik-
rarından sorumlu kurum olarak tanımlamaktadır. 

1990’lı yılların başından itibaren fiyat istikrarı politikala-
rında izlenen strateji enflasyon hedeflemesidir. 

Bu çerçevede enflasyon ile mücadele için çözüm önerisi 
oldukça açıktır: Kısa vadeli faiz oranını, enflasyon oranındaki 
artış ve azalış kadar artırmak ve azaltmak, böylece reel faiz 
oranını sabit tutmaktır.

Enflasyon hedeflemesi, enflasyon ile mücadeleye özünde, 
talep yönünden yaklaşmakta ve faiz oranlarındaki yükselişle-
rin toplam talebi azaltacağı, böylece fiyat artış hızının yavaş-
layacağını öngörmektedir.

Ne var ki, enflasyon mal piyasasında oluştuğu için yüksek 
enflasyonu aslında, mal piyasası aksaklıklarının ortaya çıkar-
dığı bir sorun olarak tanımlamak en doğrusudur. 

Mal piyasasında gözlemlenen aksaklıklar da bir ülkenin 
üretim yapısının sonucudur. 
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Türkiye gibi birçok yükselen piyasa ekonomisinin üretim 
yapısının temelinde yatan ana sorun; üretimde kullanılan 
hammadde ve girdiyle birlikte makine, teçhizat ve enerjide 
ithal bağımlılıktır. 

Buna, mal ve hizmet sektörlerinin dış ticaret açığı da ek-
lenince, döviz kuru değişimlerine duyarlı bir üretim yapısı 
karşımıza çıkmaktadır.

Maruz kaldığımız sorun da buradadır.

Esnek kur sisteminde döviz kurunun değeri piyasa şartla-
rında belirlenmektedir. 

Teorik olarak, uluslararası piyasalara kıyasla yüksek yur-
tiçi enflasyonun uzun vadede milli paranın değer kaybına; 
yüksek yurtiçi faizin kısa vadede milli paranın değer kazancı-
na yol açması doğal olarak beklenmektedir.

Uzun vadede enflasyon ve kısa vadede faiz kanalından 
etkilenen döviz kurunun ne yönde hareket ettiği sorusunun 
sağlıklı bir analizi mühim bir ihtiyaçtır. 

Türkiye’nin mal, para ve döviz kuru piyasalarındaki tec-
rübesi bize göstermiştir ki, döviz kurunun belirlenmesinde 
enflasyonun kuru yükseltici etkisi faizin kuru düşürücü etki-
sinden çok daha baskındır.

Bundan dolayı yüksek enflasyon-faiz-kur açmazı devamlı 
karşımıza çıkmaktadır.

Önemle belirtmek isterim ki, Türkiye’nin üretim ve dış 
ticaret yapısı, enflasyon ile mücadeleye yalnızca talep cephe-
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sinden değil, aynı zamanda arz zaviyesinden de yaklaşmayı 
gerektirmektedir. 

Enflasyonun kaynağında talep yönlü pozitif şoklara arz 
yönlü negatif şokların eşlik ettiği bir durumda yüksek faiz 
politikası uygulamak, Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın 
deyimiyle “daha sıkı para politikası, sadece ekonomi üzerin-
deki daraltıcı etkiyi şiddetlendirirken”; bize göre de “yangına 
körükle gitmeye” benzemektedir. 

Zira yüksek faiz, finansman maliyetlerini artırdığı için 
ekonomideki toparlanmayı arz yönünde engellemekle kal-
mamakta; yatırım kararlarının ertelenmesine yol açarak üre-
tim kapasitesini de kısıtlamaktadır.

Bu da işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı demektir.

Türkiye bir karar vermek ve bunu uygulamak için de bir 
irade ortaya koymak durumuyla karşı karşıyadır. 

Ya enflasyon artışına faizleri yükselterek tepki vermeye 
devam etmek suretiyle enflasyon-faiz-kur sarmalı içerisinde-
ki döngüyü kabulleneceğiz; ya da tüm ekonomik birimlerin 
faaliyet ve beklentilerini bozan yüksek faiz politikasından 
kademeli bir şekilde vazgeçerek, enflasyonla mücadeleyi ye-
niden tanımlamak ve üretim kanalını esas alan bir politika 
anlayışına geçeceğiz.

Bize göre başka bir alternatif kalmamıştır.

Her iki politikanın da beraberinde getirdiği risk ve mali-
yetler olduğu malumlarınızdır. 

Birincinin maliyeti zaten ödenmiş, maalesef ödenmeye de 
devam etmektedir. 

İkincisi ise yapısal adımların atılmasını şart koşmaktadır. 
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İkinci seçenek olan yüksek faiz politikasından kademeli 
bir şekilde vazgeçmek, her şeyden önce üretim ve dış ticaret-
te ithal bağımlılığını yapısal bir sorun olarak gündeme almayı 
ve bununla kıran kırana mücadeleyi işaret etmektedir.

İlk etapta hammadde-girdi, makine-teçhizat bağımlılığını 
azaltıcı yapısal adımların atılması kur yönünden gelen enflas-
yonist baskının kırılmasının temel taşı olacaktır. 

Enflasyon ile mücadele arz yönlü yaklaşımın da içerisin-
de bulunduğu bir politika ile başarılacak ve Türkiye bir bedel 
ödeyecekse, bunu üretim yapısını değiştirmek ve geliştirmek 
için göze alacaktır.

Ekonomik güvenliğimiz için başkaca bir yol kalmamıştır.
Ancak, yalnızca enflasyon ile mücadele değil, ekonominin 

tümü için çözülmesi gereken öncelikli konu, politika uygula-
masındaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. 

 Para politikası ve merkez bankasını baz alan, kamu mali-
yesinin rolünün ikinci planda tutulduğu ve enflasyon ile mü-
cadeleyi yalnızca faize bağlayan politikanın çözüm üretmede 
yetersiz kaldığı deneyimlerimizle sabittir.

Kararlı ve istikrarlı para politikası uygulanması kadar, 
kaynakların etkin kullanımı önündeki engelleri tespit eden 
ve bunları çözecek olan bir kamu maliyesi yaklaşımına da 
ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz göz ardı edilemeyecek bir 
gerçektir.

Türkiye, faiz kamburundan kurtulmalıdır.
Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar ver-

mektedir.
Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranın yüksekliği açısından 

ilk on ülkeden biri, Avrupa’nın da zirvesindedir.
Faiz geleceğimizden çalmaktadır.
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Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur, 
bunun üzerinden polemik yaratmak, bittik, tükendik, yandık, 
mahvolduk demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir.

Türkiye ekonomisi için 1980-2020 dönemi verileriyle 
ulaşılan sonuca göre faiz oranı ve enflasyon arasında uzun 
dönemli bir ilişki bulunmuştur.

Akıntıya karşı kürek çekmek, Neo-Liberal iktisat akımının 
alışkanlıklarıyla milletimize karamsarlık servis etmek vatan 
sevgisiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur.

Geldiğimiz bu aşamada, yeni yönetim sistemi kapsamın-
da Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette 
tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin 
gereğidir.

İMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla mesafe alama-
yacağımız ortadadır.

Davul hükümetin boynundayken, tokmağın başkalarının 
elinde olması kabul edilemez bir çarpıklıktır.

Özerk ve bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde ola-
maz, olmamalıdır.

Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır.
Geçtiğimiz Cuma günü, Resmi Gazete üzerinde spekülas-

yon yapıp güvensizliği kamçılayanların, insanlarımızı gece 
nöbetine sokanların geçmişte kimin lehine faaliyet gösterdik-
leri şimdi daha iyi anlaşılmıştır.

CHP, İP ve diğerlerinin yalnızca eleştirerek, ekonomi et-
rafında korkular üreterek siyaset yapmaları acziyetlerinin ve 
çaresizliklerinin göstergesidir.

Nasıl bir ekonomi politikası takip edecekleri belli değildir.
Nasıl bir kamu maliyesi tasavvuru içinde oldukları net  

değildir.
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Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken se-
çimdir.

Aslında bunlar hazırlıklı değildir, derslerine çalışmayan 
haylaz öğrencilerle bir ve aynıdır.

Tekraren söylüyorum, erken seçim falan yoktur, seçim 
2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

İlle de seçim, hemen seçim, seçim de seçim diyenler boz-
gun siyasetinin taraftarlarıdır.

İstikrara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde seçim 
demek kime hizmettir? Kimin sesine ses olmaktır? Nasıl bir 
siyaset anlayışıdır?

İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz, artan dö-
viz kurlarından yakınmaların farkındayız, ancak takip edilen 
politikalar doğrudur, yakında her şey düzelecektir.

Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak 
istiyorlar.

Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı kahramanca sa-
vunmamızı dövizle baskılamaya çalışıyorlar.

Suriye’deki, Irak’taki, Libya’daki, Mavi Vatan’daki, Kara-
bağ’daki, Afrika’daki mevcudiyetimizi dövizle püskürtmenin 
arayışındalar.

Bu kez başaramayacaklar, yayından çıkan ok Allah’ın iz-
niyle hedefine ulaşacak, Türkiye’yi hiç kimse tutamayacaktır.

Döviz operasyonları boşunadır, faiz kulisi yapanların ça-
bası beyhudedir, Türkiye’yi teslim alamayacaklar, Türk mille-
tini yolundan çeviremeyecekler.

Vatandaşlarımızdan ricam biraz sabretmeleri, biraz me-
tanet göstermeleridir, bugünler geçecek, milli ve yerli bir 
ekonomik dirilişle mutlaka rahatlığa kavuşacaklardır.
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Değerli Arkadaşlarım, 

Kerkük’ün statüsü ve tarihi dokusu üzerinde oyun ku-
ranların, bu Türkmen kentini peşmergenin eline ve emeline 
bırakmak için plan yapanların aklını başına alması, ateşle oy-
namaktan vazgeçmeleri çağrımdır.

Kerkük Türk’tür, Türkmenlerin canevidir.

Bu Türk kentinin peşmergenin denetim ve kontrolüne 
girmesi bölgesel dengeyi alt üst edecektir.

Hiç kimse böylesi bir rezalete, bedeli çok ağır olacak bir 
işgal girişimine heveslenmemelidir.

Dünya her şey olur, ama Kerkük Türksüz olamaz, Türk-
menlik onuru yere düşürülemez.

Bir oluruz, beraber oluruz, gerekirse soydaşlarımızla bir-
likte Kerkük’te etten duvar öreriz.

Kerkük’ün bir girişi vardır, ama çıkışı asla yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle Portekiz’de düzenlenen 15’inci 
Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda madalya alan evlatlarımı-
zı tebrik ediyor, ayrıca Mersin Gülnar’da acı haberini aldığı-
mız Müslüme yavrumuza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, başarılı bir hafta geçir-
menizi temenni ediyorum. 

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Muhterem Arkadaşlarım, 

Kıymetli Basın Mensupları,

Bu haftaki Meclis Grup Toplantımız vesilesiyle yapacağım 
konuşmaya geçmeden evvel sizleri hürmet ve muhabbetle se-
lamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, 
sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından top-
lantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür 
coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi 
selamlarımı iletiyorum.

Fikrimizin, zikrimizin, siyasetimizin ve hareketimizin öz-
nesi insan, aynı zamanda bunun cümlesi olan millettir.

İnsansız siyaset kansız damar, kalpsiz beden gibidir.

Tanzimat neslinin önemli isimlerinden birisi olan Mer-
hum Ziya Paşa, şiirlerinde olmasa bile bazı yazılarında Ana-
dolu’yu sefalet coğrafyası olarak görmüş ve göstermişti.

Halbuki Anadolu bir cevherdi, milli kültürün merkeziydi.

Tanzimatçı kafalar bu gerçeği bir türlü isabetle tefekkür, 
hatta tezekkür edememişti.

Bu nedenle hayatın her alanında kopukluklar ve ikilikler 
yaşanmıştı.

Roman ve hikâyelerde mekanın sınırlarını İstanbul dışına 
taşıyan, Anadolu’daki bir köye doğru genişleten ilk eser Mer-
hum Ahmet Mithat Efendi’nin 1876’da kaleme aldığı “Bir Ger-
çek Hikaye” isimli çalışmasıyla ortaya çıkmıştı.
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Yine aynı müellifimizin “Bahtiyarlık” isimli romanı köy 
hayatına, Anadolu’nun varlığına, huzur arayışına tutulan bir 
aynaydı.

Merhum Ziya Gökalp, Türkçülüğün esaslarından birisi 
olarak kabul ettiği halka doğru ilkesinin millet için gerekli bir 
anlayış olduğunu, bu sayede milletin kendi içinde kaynaşmış 
bir toplum hayatı yaşaması gerektiğini düşünmüştü.

Ona göre halk milli kültürün kaynağıydı.

Merhum Gökalp II.Meşrutiyet’ten sonra aydınların Ana-
dolu’ya yönelmesini ısrarla teşvik etmiş, benimsediği halk 
kültürü fikriyatı ise müteakiben edebiyat, sanat, siyaset ve 
ekonomi sahalarında derin etkiler bırakmıştı.

“Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” temasıyla bir aydır yürüt-
tüğümüz siyasi çalışmalarımızın fikri temeli bu ifadelerimde, 
insanımıza, halkımıza, milletimize doğru sürdürdüğümüz gö-
nül hareketinde aranmalıdır.

Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir.

Veya Anadolu’yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak de-
ğerlendirilmemelidir.

Anadolu her şeyin şahididir.

Türk milleti hadiselerin, hayatın olağan akışının bizzat 
içindedir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket de Anadolu’nun havasını tenef-
füs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için el 
birliği, güç birliği, hedef birliği, gelecek birliği sağlamak üzere 
vatanın tüm sathındadır.
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Nitekim geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız çalışmalarla 70 
ilimizi ziyaret etmiş olduk.

Elbette bunu yeterli görmüyoruz, bununla da iktifa etme-
yeceğiz.

Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimizi, buralarda yaşa-
yan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, hatır sora-
cağız, gönül alacağız, umut olacağız, ufuk açacağız.

Yalancıların maskesini düşüreceğiz.

Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kurulan 
tuzakları aktaracağız, kötü niyetlileri açıklayacağız.

Bunu ısrarla yapacağız, inatla savunacağız.

Halka doğru gideceğiz, halkımızla bütünleşeceğiz, mut-
laka anlaşacağız, sözleşeceğiz, aramızdaki sevgi köprülerini 
tahkim edeceğiz.

“Geliyor gelmekte olan” diyorlar ya, biz de gidiyor gitmek-
te olanlar diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz.

Davetsiz gelenin mindersiz oturacağını göstereceğiz.

Bir kere eğilenin bir daha dik duramayacağını öğreteceğiz.

Türk milletini zillete ikna edemeyecekler.

Türkiye’yi kaos anaforuna itemeyecekler.

İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere ka-
dar kovalayacağız. 

Milletimiz varlığına sahip çıkacak, istiklaline sahip çıka-
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cak, istikbaline sahip çıkacak, birliğine ve kardeşliğine sonu-
na kadar destek olacak.

Hiç kimse hayale kapılmasın, karambol ortamı yaratıp 
fırsatçılığa kalkışmasın, bölücülük ittifakına, zillet ittifakına, 
zulmet ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanma-
yacak, asla da itibar etmeyecektir.

Bunu biliriz, bunu söyleriz, buna da imanımız gibi itimat 
ederiz.

Cumhurun kaderi Cumhuriyet’in kaderidir.

Bu kader Levh-i Mahfuz’da belirlenmiştir.

Cumhur İttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kötü sözler-
den, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçi-
lerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde 
geleceği inşa edecektir.

Bu inşa hamlesinin, bu irade haysiyetinin önüne geçmeye 
hiç kimsenin nefesi yetişmeyecektir.

Çalışacağız, çabalayacağız, çağıracağız, çağlayacağız, sular 
seller gibi coşacağız.

Azmedeceğiz, sabredeceğiz, emek vereceğiz, mücadele 
edeceğiz, mutlaka başaracağız.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde Türk milletinin 
yeni bir zaferine imza atacağız.

“Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” temasıyla düzenlediğimiz 
program ve ziyaretlerde partimizi temsilen görev yapan, va-
karıyla ve birikimiyle sahada göz dolduran bütün dava arka-
daşlarımı bir kez daha ve yürekten tebrik ediyorum.

Allah hepinizden ve tüm teşkilatlarımızdan razı olsun diyorum.
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Değerli Milletvekilleri,

Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleriyle çizmek-
ten başka seçeneğimiz yoktur.

Kaldı ki ne kadar geçmişe bakarsak o kadar ileriyi görme-
miz mümkündür.

Ruh enginliğine ve özgüvene sahip toplum veya milletler yeri 
geldiğinde geçmişleriyle yüzleşmeyi bilecek kadar cesurlardır.

Türk milleti yaklaşık iki yüz yıldır ekonomik baskılara, 
diplomatik tehditlere, siyasi dayatmalara maruz kalmıştır.

Yine de daha huzurlu bir hayat, daha güvenli bir toplum, 
daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü bir devlet özlemi milli 
yüreklerde kor gibi durarak alev alacağı zamanı beklemiştir.

Aziz milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin, durgun ve 
düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, 
kutlu hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir.

Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları devleşmiş iman 
karşısında tıpkı çorap gibi sökülmüş, tıpkı kumdan kaleler 
gibi devrilmiştir.

Nezih mizaçlı insanımız ekmeğini büyütmek, aşını kay-
natmak, işini bulmak, ekonomik güvenliğini tesis ve temin 
etmek için her zorluğa katlanmış, her çileye dayanmıştır.

Ne var ki siyasi, tarihi, kültürel varlığımız ekonomik am-
bargo ve yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğra-
mıştır.

Bu itibarla yaşadığımız ekonomik sorunların içyüzünü, can 
alıcı noktalarını doğru tahlil, doğru tefrik etmek zorundayız.

Eklektik ve mütereddit yorumların, önyargıyla beslenmiş, 
siyasi hırsla perçinlenmiş, husumetle derinleşmiş değerlen-
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dirmelerin bizi bir yere götürmesi, sağlıklı sonuçlara kapı 
aralaması imkansızdır.

Bu ülke hepimizindir.
Bu vatan üzerinde yaşayan her insanımızın namusudur.
Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak, erdemli olmak, 

meseleleri geniş bir açıyla ele almak öncelikle siyasi partile-
rin, sonra da herkesin müşterek sorumluluğudur.

Birbirimizi suçlayarak, birbirimize düşman muamelesi 
yaparak kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye’ye yapılabi-
lecek en büyük kötülüktür.

Aklıselim ve kalbiselim çizgisinden savrulmanın bedeli 
herkes için ağır olacaktır.

Türk milleti sahnelenen ekonomik oyunların benzerleri-
ne mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum 
olmuştur.

Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan eko-
nomik çetelerin, sermaye gruplarının, küresel tefecilerin neyi 
amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her 
insanımızın esasen malumudur.

Dün hasta adam olarak tarif ve tanımını yaptıkları İmpa-
ratorluğumuzun bünyesinde geniş ekonomik gedikler açan, 
bölüşüm ve paylaşım masalarında askeri ve siyasi operas-
yonlar kurgulayan, hitamında da icra eden muhasım ülke-
lerin mütecaviz politikalarından mutlak süratte ders almak 
zorundayız.

Makuliyetten verilecek her tavizin sorunların daha da 
karmaşıklaşmasına, Türkiye’nin çıkmaz sokaklara sürüklen-
mesine hizmet edeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Dış yardıma dayanan Tanzimat devletçiliği Ermeni ve 
Rum Osmanlı vatandaşları arasında ilk sermaye birikiminin 
folluğu işlevi görmüştü.
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Fakat bu süreç üretim istikametine yönlenmediğinden 
dolayı yığılan borçlar, artan hayat pahalılığı ve yükselen enf-
lasyon bir avuç kaymak tabaka dışında Anadolu insanını ka-
sıp kavurmuştu.

II.Meşrutiyet’in ilanından sonra dönemin müessir gazete-
lerinden birisi olan Tanin’de muhabir olarak çalışan Ahmet 
Şerif Bey Anadolu gezisine çıkmış, izlenimlerini, ilk elden 
tespitlerini, müşahede ettiği gelişmeleri gazetesinde yayım-
lamıştı.

Ahmet Şerif Bey bir defasında şunları yazmıştı:
“Memleket haraplıktan, yoksulluktan, cahillikten, zorba-

lıktan, adaletsizlikten feryat ediyor. Halk birçok yerde ekecek 
tohumluk bulamıyor.”

Ne hüzün verici bir tenakuzdur ki, boğaza nazır yalılarda 
şiir, musiki ve sohbet toplantıları keyifle yapılırken, Anadolu 
kan ağlıyordu.

Türk milleti Duyun-ı Umumiye denen bir zilletle sınan-
mıştı.

İmparatorluğumuzun bütün gelirleri bir çeşme gibi bura-
ya akmıştı.

Hatta, İtalya Duyun-ı Umumiye’den aldığı borçla, yani bi-
zim verdiğimiz krediyle, yine bize karşı yapılan Trablusgarp 
Savaşı’nı finanse etmişti.

İlk borcu aldığımız 4 Ağustos 1854’den, son borç taksitini 
ödediğimiz 25 Mayıs 1954 yılına kadar tam yüz yıl borç için-
de çırpındık.

1882’den 1954’e kadar aralıksız 72 yıl borç ödedik.
Nice badirelerden geçerek bugünlere geldik.
Hamd olsun onurumuzdan, şerefimizden, var oluş hakla-

rımızdan asla vazgeçmedik.
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Biliyoruz ki, bir Türk dünyaya bedeldir, dünyalar bizim 
olsa da bu cennet vatandan tavizimiz düşünülemeyecektir.

Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu, ama Çanakkale’de 
destanlar yazdık.

Lambamıza koyacak gazyağı bulamıyor, yalnızca haşhaş 
yağı kullanıyorduk, ama Milli Mücadele’de düşmanın hayalle-
rini Türk süngüsüyle kırdık.

Çünkü irademiz imanımız kadar büyüktü.
Çünkü yoksulluğu çekebilirdik, yokluğa dayanabilirdik, 

ama esarete, köleliğe, teslimiyete kesinlikle tahammül ede-
mezdik.

Yeri geldi silah bulamadık, mermi bulamadık, bunları ala-
cak para bulamadık, kuru ekmekle öğün geçirdik, ne gam, ne 
tasa; elimize geçirdiğimiz küreklerle, dirgenlerle, çapalarla, 
taşlarla düşmana karşı koyduk.

19’uncu ve 20’nci yüzyılların zorlu dönemeçlerinde eko-
nomik saldırılarla milletimizi teslim alamayanların şimdiki 
varislerine, feleğin çemberini kırıp yükselişe geçtiğimiz bu-
günkü zaman diliminde boyun eğeceğimiz mi zannediliyor?

Felaketimizin siyasetini yapmak üzere kuyruğa giren ah-
maklara sessiz kalacağımız mı düşünülüyor?

Türkiye’yi ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara 
duyarsız, duygusuz ve dirençsiz olacağımız mı hesap ediliyor?

Şairin dile getirdiği gibi; 
İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi o kadar sıkleti çekemez.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten mülhem diyorum ki, para 

yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman çoksa mutlaka 
yeneriz.
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Yeter ki bir olalım, diri olalım, iri olalım, birbirimizin uza-
ğı değil yakını olalım, karşılıklı hak ve hukukumuzu şartlar 
ne kadar vahim olsa da gözetmeyi ve müdafaa etmeyi bilelim.

Işık diye milleti ateşe, sonu hüsran bir tünele çekmek için 
çırpınanlara affımız yoktur, müsamahamız yoktur, sabrımız 
yoktur, merhametimiz yoktur.

Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağla-
yan zillet ittifakı, 128 milyar dolar nerede sorusunu soracağı-
na, Türkiye’nin karşısında ne aradıklarını, emperyalizme na-
sıl işbirlikçilik yaptıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu 
açıklamak mecburiyetindedir.

Millet vicdanında tükenmez bir hazine vardır ki, o da ah-
lakındaki saflık ve bozulmamışlıktır.

CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortakları-
nın bunu görmesi için milli duruş göstermeleri, kuldan uta-
nan, Allah’tan korkan bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir.

Merhum Hocamız Prof.Dr. Mehmet Eröz, ekonominin so-
yut formül ve ilkeleri, sosyolojik muhtevayla doldurulmadığı 
takdirde, özü olmayan boş kalıplar olarak kalacağını söyle-
mişti.

Haklıydı, teşhisinde isabet kaydetmişti.
Sosyoloji, hayatın görünüşte bildik olan taraflarının nasıl bir 

başka gözle görülebileceğini ve yorumlanabileceğini anlatır.
Sosyolojik düşünmek, bugüne kadar tartışmasız kabul 

edilen, kesin olduğu iddia edilen görüşleri eleştirme ve sor-
gulama alışkanlığı kazanmaktır.

İnsanın olmadığı, ahlakın, adaletin, özgürlüğün, sosyolo-
jinin, felsefenin, tarihin, maneviyatın, değerlerin ve milli has-
sasiyetlerin bulunmadığı bir ekonomide sabah kalkar döviz 
kuruna bakarız, akşam yatar borsaya, faize ve enflasyona kafa 
yorarız.
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Bu kısır döngüden çıkmadıktan sonra bir asır geçse bile 
yine aynı sorunlarla boğuşmamız kaçınılmazdır.

Ekonomi rakam, oran, yüzde, matematik, grafikten çok 
daha öte bir alandır, böyle de olmalıdır.

Keynes’in dediği gibi, sorun, yeni fikirlerde değil, içinde 
yetiştiğimiz zihinlerimizin her köşesine tutunmuş eski fikir-
lerdir.

Modası geçmiş ekonomik düşünceler miras aldığımız kör 
noktalardır.

Bize kendi çıkarlarımızı düşünen, birbirinden yalıtılmış, 
sürekli hesaplar yapan, zevkleri sabit ve doğa üzerinde ege-
men kişiler olduğumuzu kabullendirmek istediler.

Görünmez el metaforuyla sömürünün çarkını çevirdiler.
Piyasayı eşrefi mahlukat olan insanın önüne geçirdiler.
20’nci yüzyıl ekonomisinin yakasına rasyonel insan port-

resi astılar.
Oysaki her insanın rasyonel olması, her sakallının dede 

olması kadar saçma bir beklentiydi. 
Aslında hepimiz aynı şeylerden konuşuyoruz, fakat ko-

nuştuğumuz şeyin ne olduğu konusunda hala anlaşabilmiş 
değiliz.

Alışıldık düşünce ve ifade kalıplarından kaçma mücade-
lesi veriyoruz, fakat henüz tam bir sonuç almış sayılamayız.

Eski teorik şemaları yıkan yeni keşifler yapmadıkça, daha 
adil, daha insani, daha vicdani, daha hakkaniyetli, daha eşit-
likçi, daha paylaşımcı bir dünyaya ve küresel ekonomiye ulaş-
mamız sadece entelektüel bir sızlanma olarak kalacaktır.

Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun yüzde 20’si açlıkla 
ve yetersiz beslenmeyle yüz yüzedir.
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Açlık ve dahi mutlak yoksulluğun hiç yenilmeyen veya is-
raf edilmiş yiyeceklerin yüzde 10’uyla tamamen ortadan kal-
dırılması yapılan araştırmalarla ortadadır.

Mutasyon üstüne mutasyon geçiren, dünya genelinde 
sayıları 5 milyonu aşan insanın ölümüne yol açan KOVİD-19 
salgını artık başka türlü düşünmemizin, eski davranış kalıp-
larından sıyrılmamızın hayat memat konusu olduğunu gös-
termektedir.

Ne ekonomi eski ekonomidir, ne de dünya eski dünyadır.
Çok yediğinden obez olan çocukların olduğu dünya ile hiç 

yemediğinden eti kemiğine yapışmış çocukların olduğu dün-
ya korkunç bir çelişkidir, böylesi bir düzen Allah’ın nizamı 
olarak görülemeyecektir.

Ekonomide yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerleri-
mizle temerküz etmiş yepyeni bir zihniyet devrimine ertele-
nemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz.

Hem büyümeyi, hem gelişmeyi, hem de kalkınmayı sağla-
mak zorundayız.

Önümüze dikilen bentleri birlikte aşmalıyız.
Kronik ve konjoktürel hastalıkları kalıcı olarak tedavi et-

meliyiz.

Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir.

Ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir.

Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istik-
rar Allah’ın izniyle sağlanacaktır.

Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğu-
muz bu dönemde, ekonomideki devrevi sorunları siyasal ve 
toplumsal krize tahvil etmek isteyen, bunun üzerinden so-
kakları karıştırmayı amaçlayan odaklara milletimiz prim ver-
meyecektir.
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İnsanımızın omuzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin 
samimiyetle farkındayız. Ve onları anlıyoruz.

Fakat ekonomik dengelenme ve normalleşmenin günbe-
gün hayata geçtiğinin de görülmesini diliyoruz.

Fırsatçıların, karaborsacıların, yangından parsa toplama 
telaşında olan ahlaksızların inanıyorum ki hevesleri kursak-
larında kalacaktır.

Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarından istifade ede-
rek servetlerine servet katmanın peşinde olan izansızlarla 
kıran kırana bir mücadelenin yapılması gerektiğine inanıyor, 
ezcümle bunu ümit ediyoruz.

Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığı-
nın düşürülmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar 
vardır ve olmalıdır.

Bilhassa enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata 
geçirmeliyiz.

Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, 
şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, 
temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime 
gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır.

Bizim temennimiz, herkesin elini taşın altına koymasıdır.
“Örtünme, beslenme ve barınma” sorunlarının hep birlik-

te, vicdan seferberliğiyle üstesinden gelmek mümkündür.
Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz.
Faiz lobisinin şiddetlenen tazyik ve telkinlerine, zillet it-

tifakının seriye bağlanan bittik ve tükendik propagandasına 
hiçbir şekilde kulak asmadan tıpkı Ahilik kültüründe yaşan-
dığı gibi darda ve zorda kalan insanlarımıza şefkat elimizi 
uzatabiliriz.
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Değerli Arkadaşlarım,
Diyorlar ki, “yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, de-

mokrasi ve güçler ayrımı düzelmeden Türkiye düzelmez.”
Diyorlar ki, “mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Mar-

ketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal 
bulamıyor.”

Diyorlar ki, “Nobel ödüllü on iktisatçı gelse bile, Erdoğan 
gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez.”

Diyorlar ki, “ülkede bayat ekmek, benzin kuyruğu var, sa-
yıyla unu alıyoruz.”

Diyorlar ki, “Türkiye en zikzaklı ekonomi yönetimini ve en 
büyük iktisadi istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde ya-
şıyor.”

Yalan bunlarda, aldatma bunlarda, saptırma bunlarda, in-
kar ve iradesizlik bunlarda.

Ve bunların alayı sahtekardır, alayı gerçeklere şaşı bakan, 
aydınlıktan korkan, karanlıktan nemalanan müfteriler koro-
sudur.

Elleri öpülesi Dedem Korkut bizlere şöyle nasihat etmiştir:
“Hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz oğul, halkın içinde 

bozgunculuk yapan haindir oğul.”
Düne kadar AK Partinin saflarında yer alıp uzun yıllar ba-

kanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan 
bahseden şaşkın zihniyet, bizim kayyum gibi iktidarın başın-
da durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuz ifade etmiş.

Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşe-
ronluk, kimlere hizmetkârlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen 
de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor.

Biz kayyum değiliz, Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.
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İradesi pazara çıkmış, geçmişinde pek çok karanlık nokta 
bulunan, Truva atı gibi ortalıkta dolaşan hiç kimsenin Türki-
ye’nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız.

Unutmayınız ki, bir defa satan her zaman satar, kendi ar-
kadaşlarına ve partisine ihanet eden fırsatını bulursa milleti-
ne ihanet etmekten de kaçınmaz.

Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir.
Ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da alnını ka-

rışlamak, haddini bildirmek ana vazifemizdir.
Bu şahsa sesleniyorum, kayyumu falan geç, partine dol-

durduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönet-
tiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan 
açıkla. 

Zillet ittifakı Türkiye’nin ekonomik mahvoluşu üzerinden 
siyasi ikbal ve rant elde etmek için bütün imkanlarıyla faali-
yettedir.

Kılıçdaroğlu’nun sanıyorum şu günlerde canı fazla sıkıl-
dığından kendisine bir meşgale arıyor olsa gerektir ki, sosyal 
medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak sarmıştır.

Geceleri ardında bırakacağı mirası düşünüyormuş.
Anlaşılan başka işi gücü kalmamış.
Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme, kısaca ben sana 

söyleyeyim:
CHP’nin başına bir kaset komplosuyla ve paraşütle iner 

gibi gelmen,
Terör örgütü YPG’yi kendi vatanını koruyan örgüt olarak 

görmen,
Terörle mücadeleye hayır demen, terörizme gülücükler 

saçman,
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Ne işimiz var Suriye’de, Libya’da, Irak’ta sözlerin,
HDP’yi meşru sayman, terörist Demirtaş’ı övmen,
Milli meselelerde Türkiye’nin karşısına geçmen,
İstiklal Marşı’nı okuyamaman, istiklalimize kara çalman,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet etmen, CHP’yi kay-

nağından koparman,
HDP-PKK ile ittifak kurman, yabancı büyükelçilerden 

aman dilemen, emperyalizme kurşun asker olman senin le-
keli mirasın olarak anılacaktır.

Kılıçdaroğlu akli melekelerini yitirmiş olacak ki, “strateji 
bizim işimiz değil, o gençlerin işidir,” diyebiliyor.

Bir partinin stratejisi, siyaset yapıyor olmanın stratejik 
hedefleri nasıl yok sayılır?

CHP’nin kuru gürültüyle, günlük polemiklerle, yalan siya-
setle milletimize vereceği ne vardır?

Böyle bir zihniyete ülke yönetimi emanet edilebilir mi?
Daha taktik nedir, strateji nedir, hedef nedir bilmeyen ke-

miksiz bir cahilin niye siyaset yaptığı, neyin peşinde olduğu 
nasıl açıklanacaktır?

Terörist Demirtaş 24 Kasım sabahı miting yapın diyor, ak-
şamına Kılıçdaroğlu “haydi meydana” diyerek bu hain çağrıya 
sarılıyor, sadakat gösteriyor.

Bu mudur sizin helalleşmeniz? Bu mudur sizin siyaseti-
niz? Bu mudur sizin Türkiye’ye bakışınız?

Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum, hayrını gör-
meyin diye niyaz ediyorum.

PKK’nın terör elebaşları özyönetim ve özerklik şartıyla 
helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor, peki CHP’nin Genel 
Başkanı buna ne diyor? Yoksa kurulan pazarlık masalarına 
yüz sürüp de bunlara olur mu veriyor? 
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Cumhur İttifakı’na ve oy veren vatandaşlarımıza utanmadan 
gayri milli diyen Kılıçdaroğlu, ne milletin, ne milliyetin, ne de 
milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen, bilse de bu değerlerle 
gece-gündüz gibi ayrı olan siyaset yozlaşması, zillet temsilcisidir.

Gayri milli arıyorsa çevresine baksın, gitsin de teröristle-
rin yüzüne söylesin.

Kılıçdaroğlu şahsıma seslenerek, “yüreğinde bir damla 
millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç” demiş.

Sayın Kılıçdaroğlu, benim millet ve vatan sevgimin fitresi-
ni versem sana ve yedi sülalene yüz yıl yeter.

Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim 
yoktur, derhal seçim yoktur, bu tavizsiz karar ve irade beya-
nına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp 
riayet etmen tavsiyemdir.

Mersin’de miting yapacağına, ilk adımı kan kardeşin 
HDP’yle birlikte Kandil’de atmanın önünde hiçbir mani hal 
görülmemektedir.

En azından size yakışacak olan budur, sizin fıtratınızla da 
münasiptir.

Zillet ittifakını uyarıyorum, sokaklarda gelecek aramayın.
Sokak aralarında iktidar bulacağınızı zannetmeyin.
Sokak sokak gezip halka nifak aşılamayın.
Hesabını veremeyeceğiniz, altından kalkamayacağınız, 

bedeline katlanamayacağınız müptezelliklere, skandal yan-
lışlara tevessül etmeyin.

Türkiye sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, size de 
inşallah bırakılmayacaktır.

Kaosa yatırım yapanlar, krize oynayanlar, iç barış ve hu-
zur ortamımızı sakat bırakmak için provokasyon nöbetine 
girenler milletin sağduyusunu yanlışa yormasınlar.
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Akıllarını başlarına devşirsinler.
Unutmasınlar ki, sarı gömleklilere heves edip sokağa çı-

kan marjinal gruplarla, tencere tava çalarak onlara destek ve-
renler doğru bir yolda değildir.

Kifayetsiz muhterislerin tezgahına gelecek bir ülke yoktur.
CHP’ye ve yedeklerine diyorum ki, 2023 yılının Haziran 

ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın, ancak milletimizin 
sıkılı yumruklarının tepenize inmesi halinde de feryat figan 
etmekten sakının.

Muhterem Milletvekilleri,
“Birlikte Geleceğe” temasıyla 28 Kasım 2021 tarihinde 

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta toplanan Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı’nın 15’inci zirvesinde, ortak hedeflere ulaşa-
bilmek amacıyla belirlenmiş ilkeler 2025 vizyon belgesinde 
yer almıştır.

Mezkur zirve geniş bir coğrafyanın sesi olmuştur.
8 milyon kilometrekarelik alanda 500 milyonluk bir nü-

fusun dinamizmiyle ekonomide yeni bir çığır açılması, sahip 
olunan muazzam potansiyelin kuvveden fiile geçirilmesi, ti-
caret hacminin de 100 milyar dolara çıkarılması bize göre 
hayal değildir.

Aşkabat Eylem Mutabakatı da bu hedefler doğrultusunda 
hazırlanmış tarihi bir belgedir.

İstikrar, güvenlik, barış ve huzur arayışlarına ülkemizin 
yapacağı çok katkılar bulunmaktadır.

Geliştirici işbirliği ve diyalogların Ekonomik İşbirliği Teş-
kilatı’na üye ülkelerin çıkarına olduğunu bilhassa vurgula-
mak isterim.

Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız, sivrilen bir ülkedir.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin teşvik ve tesiriy-
le gücümüze güç katacağımız bir gelecek önümüzdedir.

Ekonomik sorunları yeni yönetim sistemine bağlayan pe-
şin hükümlü zihniyetler de bize göre samimiyetsizdir, önyar-
gılıdır, nesnel siyasi gerçeklerle ters düşmüşlerdir.

Türkiye’nin kaybedecek yılları yoktur.
Geleceğimizi ipotek ettirmeye kimsenin hakkı yoktur.
Bugün Türkiye’de siyasi istikrar tam ve hakimdir.
CHP’nin sıkıntısı da budur.
Şayet parlamenter sistem geçerli olsaydı, Türkiye öngö-

rülemez bir ülke olacak, risk ve belirsizliklerin içinde sürekli 
bocalayacaktı.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ara-
yışları vesayet özlemidir, fason bir siyasi imalattır, zaman 
kaybıdır, bayağı bir ezberdir.

Bakınız, Almanya’da 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan se-
çimlerin arkasından 16 yıllık bir iktidar sona erdi.

Aylar sonra Alman Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Li-
beral Hür Demokrat partileri koalisyon hükümetini zorlukla 
kurabildiler.

Bu ülkede 2013 yılında 86 gün, 2017’de de 172 günde hü-
kümet teşekkül etmişti.

Çekya’da 8-9 Ekim 2021’de seçim yapılmasına rağmen 
hala ortada hükümet yoktur.

Hollanda’da seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağ-
men hükümet kurulamamıştır.

Bulgaristan son 8 ay içerisinde 3 kez erken seçime gitmiş, 
henüz tam siyasi istikrarı yakalayamamış ve hükümet kurma 
işlemini tamamlayamamıştır.
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Norveç’te 13 Eylül 2021 tarihinde seçim yapılmış, bir ay 
boyunca hükümet görüşmeleri sonuçsuz kalmış, en sonunda 
güç bela bir azınlık hükümeti kurulmuştur.

Parlamenter sistemde, umutlarla yapılan seçimler ve hep 
bir öncekinden daha iyi olacağı tasavvuruyla kurulan hükü-
metler, özellikle de koalisyon hükümetleri, ülkeyi bir adım 
ileriye taşıyamamıştır.

Tek başına göreve gelen hükümetler ise ya cumhurbaş-
kanlarının engellemeleriyle ya da darbe veya benzeri kanal-
lardan çalıştırılmamış, çalışsalar bile devamlı krizler yaşan-
mıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle, yani Başkanlık 
Sistemiyle, devlet yönetiminde çift başlılık sona ermiş, siyasal 
istikrar kurumsallaşmıştır.

Tek adam rejimleri doğası gereğince, baskı, darbe, çatış-
ma ve iç kargaşa sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Alkışlarla İmparatorluk koltuğuna oturup, daha sonra 
Cumhuriyet’e son veren Roma Sezarlarının devri çoktan ka-
panmıştır.

Aristo’nun zorba yönetim halk desteğine dayanır düşün-
cesi dönemine ait bir tespittir ve bize göre fasa fisodur. 

Cumhurbaşkanını millet aracısız ve doğrudan seçmekte-
dir.

Türkiye’nin ekonomiden güvenliğe, diplomasiden siyase-
te, kısaca hayatın her alanında verdiği yüksek mücadele, eğer 
parlamenter sistem hakim olsaydı, sekteye uğrar, düğüm dü-
ğüm biriken krizler önümüzü kapatır, yürüyüşümüze taş ko-
yardı.

Bilinmelidir ki, geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’dir.
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Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı’dır.

Türkiye artık denenmiş yollardan geçmeyecek, ufuk öte-
sini kavrayan bir irade şahlanışıyla karşısına çıkan her mese-
leyi kökünden çözecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görü-
şülmesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 38 gün boyunca sür-
müş, 225 kamu idaresinin bütçesi ele alınmış, 198 Sayıştay 
raporu değerlendirilmiş, sonunda da kabul edilmiştir.

Şimdi sırayı Genel Kurul safhası almıştır.

Gelecek haftadan itibaren 2022 yılı Merkezi Yönetim Büt-
çe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda müzakere edilip 
karara bağlanacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi bütçeye destek verecek ve evet 
oyu kullanacaktır.

Sizlerden hassaten ricam, Meclis Genel Kurulu’nda ya-
pacağınız konuşmalarda dikkatli olmanız, tahriklerden uzak 
kalmanız, iyi hazırlanmanız, anlamsız ve çarpık söz düello-
larına girmekten kaçınmanız, Cumhur İttifakı’nın ilkelerine 
bağlı kalmanızdır.

Bütçe süreci dolayısıyla gelecek haftadan itibaren grup 
toplantılarımıza ara vereceğiz ve bu suretle Genel Kurul ça-
lışmalarına yoğunlaşacağız.

Siz değerli milletvekillerine şimdiden başarılar diliyor, 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev yapan arkadaşlarıma te-
şekkür ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyorum.
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