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Kadir Yıldız: Biliyorum, gündeminiz yoğun. 
TBMM çalışmalarına ara verse de siyaset ara vermi-
yor. Sizin de siyasi çalışmalarınızı aksatmadan sür-
dürdüğünüz malum. Buna rağmen bizi kırmayıp rö-
portaj teklifimizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim.

Devlet BAHÇELI: Ben de size teşekkür ederim. 
TÜRKGÜN Gazetesi, Türk medyasının öne çıkan, dik-
kat çeken, sorumlu ve milli yayıncılık ilkeleriyle göz 
dolduran bir yüzü. 

Gündemin arkasında sürüklenen değil, gündem 
belirleyen bir özelliğiniz var. Bunu da dikkatle takip 
ediyorum. Bu vesileyle TÜRKGÜN Gazetesi’nin tüm 
yönetici, yazar ve çalışanlarına başarılar diliyorum.

Kadir Yıldız: Efendim, tatil demişken, şunu ev-
vela sormak isterim, en son ne zaman tatil yaptınız?

“AKLIMDA HEP TÜRKIYE VAR”
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Devlet BAHÇELI: Açıkçası pek fırsatım olmuyor. 

Çalışırken dinlenmek de mümkün. En azından 
benim düşüncem bu. Yaptığım da bu. 

Ama her insanımızın imkânları nispetinde tatil 
yapmasında fayda var. 

Verimli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için 
tatili önemli görüyorum. 

İnsanımız her şeyin en güzeline layık. Gitsinler, 
gezsinler, dinlensinler. 

Fakat her şeyi kararında bıraksınlar. Şahsımla 
ilgili samimi kanaatimi paylaşayım: Benim tatilim 
milletimin huzur bulmasıdır. Benim tatilim ülkemin 
refahı, esenliği ve güvenliğidir. Nitekim aklımda hep 
Türkiye vardır.

Kadir Yıldız: TBMM 1 Ekim’e kadar yasama fa-
aliyetlerine ara verdi. Geride kalan yasama yılı size 
göre nasıl geçti? 

Devlet BAHÇELI: 27’inci dönem 4’üncü yasama 
yılı partimiz ve Cumhur İttifakı adına son derece ak-
tif, etkin, dinamik ve dolu dolu geçti. 

Tempo yüksekti. 

Üstlendiğimiz millet vekâletinin gereği titizlikle 
yapıldı. 
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Parti grubu olarak Genel Kurul ve Komisyon ça-
lışmalarında üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getirdik. 

Milletvekillerimiz sabır ve sağduyu içinde yasa-
ma çalışmalarına katıldılar. 

Sabahlara kadar süren yorucu oturumlarda hiç-
bir arkadaşım görevden kaçmadı. 

Çok önemli alanlarda milletimizin talep ve ihti-
yaçları çerçevesinde kanuni düzenlemeler yapıldı. 

Cumhur İttifakı olarak milletimizin hak ve çıkar-
ları özenle korundu, yasal düzenlemelerle güvence-
ye kavuşturuldu. 

Özellikle milletvekillerimizin Genel Kurul çalış-
malarına devamı memnuniyet verici düzeydi. Her 
milletvekilimize teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.

“AŞI OLMAYANLAR MUTLAKA AŞI OLMALI”

Kadir Yıldız: Üstelik bir de Kovid-19 salgını olma-
sına rağmen Meclis çalışmalarından taviz vermedi.

Devlet BAHÇELI: Bu da ayrıca takdir edilecek bir 
durumdur.

İnsanlık çok tehlikeli bir musibetin tahribatı ve 
tasallutu altında.
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Bu musibet insandan insana bulaşan, mikroskop-
la görülebilecek kadar küçük bir virüs.

Yeni tip Koronavirüs salgını hayatın akışkanlığını 
bozmanın yanı sıra, siyasetten ekonomiye, ticaret-
ten sosyal ilişkilere, sanattan spora, kısacası pek çok 
alanda olumsuz tesirlerini gösteriyor.

Artık insanoğlu farklı bir dünya tablosuyla karşı 
karşıya.

Klişe sözler, şablon ifadeler, bildik ezberler bu 
yeni tabloyu açıklamakta şimdilik aciz kalıyor.

Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen, malum ve 
mahut hiçbir düşünce ve fikri müktesebatla izah edi-
lemeyen ağır bir yük insanlığın omuzlarına binmiş 
durumda.

Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene 
tutunacağı, nasıl ve hangi sonuçları doğuracağı belir-
sizliğini hala koruyor.

Bize düşen sabır ve soğukkanlılığımızı muhafaza 
ederek telaşa kapılmamaktır.

Bunun yanında ve mutlaka Sağlık Bakanlığı’mızın 
ve Bilim Kurulu’muzun hassasiyet ve isabetle tespit 
ve tavsiye ettiği kurallara aynısıyla riayet etmektir.
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Maske takmak, sosyal mesafeye ve temizliğe aza-
mi özen göstermek hepimizin ana ve asıl görevi ol-
malıdır.

Toplumsal alanda tedbirsizlikten ve dikkatsizlik-
ten kaynaklanan ihmaller ölümcül vakalara davetiye 
çıkarabilecektir.

Hiçbir insanımızın hayatı riske atılmamalıdır.

Yeni normal döneme geçer geçmez vaka sayıları 
düşmüştü, biraz da rehavet hâkim olmuştu, ne yazık 
ki şimdi vaka ve vefat sayıları tekrar artma eğiliminde.

Bu defa da Delta varyantından bahsediliyor.

Virüs sürekli mutasyona uğruyor. Delta varyantı-
nın çok hızlı yayılıp bulaştığı anlaşılıyor.

Benim çağrım şudur: Aşı olmayanlar mutlaka aşı 
olmalıdır. İnsan ve toplum sağlığı bakımından aşı 
yaptırmak mecburiyettir.

Sayıları 20 milyona ulaşan insanımızın henüz 
birinci doz aşısını, sırası gelen yaklaşık 5 milyona 
yakın insanımızın da ikinci doz aşısını yaptırmadığı 
tespit edilmiş durumda. Bu tehlikeli bir tablodur.

Aşıyı geciktirmenin sağlık, sosyal ve toplumsal 
maliyeti çok yüksektir. Buna da hiç kimsenin hakkı 
yoktur. 
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Yeniden bir kapanma dönemine dönüş yapmaya-
lım. Yeniden kısıtlamalara ihtiyaç duymayalım. Ço-
cuklarımızın tekrar yüz yüze eğitimine tedbirsizlik 
ve dikkatsizliklerle mani olmayalım.

Gevşemenin sonuçlarını ağır ödemeyelim. Geleceği-
miz için her vatandaşımızın duyarlılıkla hareketi şarttır. 

Her şey düzeldi düzeliyor derken, aşıdaki ih-
mallerin bedeli her geçen gün artış göstermektedir. 
Henüz toz bulutu dağılmış değil, virüs devamlı mu-
tasyona uğruyor, bulaş hızı her defasında bir önce-
kinden daha da yaygınlık kazanıyor. 

Maske, mesafe, temizlik ve aşı hayat iksirimizdir. 
Vatandaşlarımdan ricam bunlara uymasıdır.

“FELAKET TELLALLARI AĞIZLARINI KAPATMALI” 

Kadir Yıldız: Aşı konusunda farklı görüşler, fark-
lı iddialar var. İnsanların kafası karışıyor.

Devlet BAHÇELI: Bir defa ilgili ilgisiz herkes ko-
nuşuyor. Televizyonlarda nöbetleşe açıklamalar ya-
pan sözde uzmanlar vatandaşlarımızı endişeye sü-
rüklüyor. Bu yanlıştır. Bu vebaldir. 

Sağlık Bakanlığımız ne diyorsa, Bilim Kurulumuz 
neyi söylüyorsa ona uymakla sorumluyuz. Başka bir 
seçeneğimiz yok.
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Felaket tellalları artık ağızlarını kapatmalıdır. 

Yatıp kalkıp bunların tezviratlarını mı dinleyece-
ğiz? Yazık değil mi bu millete? 

Konu sağlıktır, bu meselenin de şakaya gelir, hafi-
fe alınır yanı yoktur.

Ben üç doz aşımı da yaptırdım. 

Korkacak veya çekinecek bir durum görmüyo-
rum. 

Taşıdıkları unvan, sahip oldukları görev ne olur-
sa olsun, gün aşırı gazete ve televizyonlarda insanla-
rımızın kaygılarını tırmandıran kişilerin kendilerine 
çeki düzen vermeleri, bir şey biliyorlarsa ya Sağlık 
Bakanlığıyla ya da Bilim Kurulu’yla paylaşmaları tav-
siyemdir.

Aşı üzerinden kutuplaşma insan sağlığını tehlike-
ye atmaktır.

Bunu yapanlar akıl ve ahlak yoksunudur. 

Sağlık konusu günlük polemiklerin malzemesi ola-
maz. 

Bu salgını hep birlikte yeneceğiz. 

İnsanlarımızın bir bölümü kurallara uyarken, di-
ğer bir bölümü vur patlasın çal oynasın havasında 
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olursa, özellikle tatil beldelerinde maskeyi atıp virü-
sün yayılmasına çanak tutarlarsa bunun altından hiç 
birimiz kalkamayız.

Kadir Yıldız: Efendim salgın yeni bir dünya dü-
zenin mi habercisi?

Devlet BAHÇELI: Bildiklerimizin dışında bir 
dünya tablosuyla karşı karşıyız. Böylesi bir dönemi 
daha önce hiç yaşamadık. 

Tarihin farklı dönemlerinde meydana gelen bü-
yük salgınları müteakiben siyasal, ekonomik ve sos-
yal değişimler yaşanmıştır. 

Böylesi dönemler medeniyetler için de bir kırıl-
maya işaret etmiştir.

Salgınla beraber hayatın hızı yavaşlamıştır. 

Sosyal ilişkilere mesafe hakim olmuştur. 

Sonuç itibariyle siyasal ve ekonomik sistemler de 
derecesi ne olur bilemem, fakat bundan etkilenecek-
tir. 

Bizim için önemli olan milli birlik ve beraberlik 
ruhunu demokratik ilkeler çerçevesinde muhafaza 
etmektir. 
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Aksi halde muhtemel bir panik halinin, yönetile-
mez bir sürecin sonu ve sonucu çok ciddi sorunlara 
yol açabilecektir.

Kadir Yıldız: Sizce salgın iyi yönetiliyor mu? 

Devlet BAHÇELI: Türkiye diğer pek çok ülkeden 
sağlık yönetimi alanında pozitif ayrışmıştır. 

Güçlü bir alt yapımız vardır. 

Şehir hastanelerine itiraz edenler bile artık sessiz-
liğe gömülmüştür. Kaldı ki başka seçenekleri de yoktur. 

Çünkü eleştirseler milletin hışmından kurtula-
mayacaklarını görmüşlerdir. 

Hükümet salgın dönemini çok iyi yönetmiş-
tir. Bunu tarihe not olarak düşmek isterim. Kuldan 
utanması kalmayanlar, Allah’tan korkusu olmayanlar 
tersini söyleyebilir, ama boşuna. Gerçekleri örtbas 
etmek mümkün değil. Her şey ortada.

Devletin bütün imkânları seferber edilmiştir. 

Devlet-millet uyumu her sahada, her seviyede 
hayranlık uyandırmıştır.

Zillet ittifakı tersini söylüyor. Türk Tabipleri Bir-
liği korku yayıyor, fitneye kol kanat geriyor. Fakat bu 
çırpınışlar sonuçsuz kalmaya mahkum.
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Yapılan mücadeleler, verilen emekler saygıyı hak 
etmektedir.

CHP’nin KOVİD’den siyasi rant umması başlı ba-
şına fecaattir, sefalettir. Tabipler Birliği ise salgına 
karşı değil, salgınla aynı mevizededir.

Özveriyle mücadele eden doktorlarımızı, fedakar 
hemşirelerimizi, yürekli diğer sağlık çalışanlarımızı 
şükranla anıyor, teşekkür ediyorum.

“TÜRKIYE’NIN CUMHUR ITTIFAKI’NA IHTIYACI VAR”

Kadir Yıldız: Efendim isterseniz biraz da sı-
cak siyasi tartışmalarla sohbetimize devam edelim. 
Cumhur İttifakı üzerine gölge düşürmek isteyenler 
çok fazla. Çatladı, çatlıyor derken pek çok iddia gün-
deme geliyor. Siz ne diyorsunuz bunlara?

Devlet BAHÇELI: Cumhur İttifakı Türk milletinin 
ittifakıdır.

Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun.

Cumhur İttifakı tarihin, kültürün, medeniyet ta-
savvurunun geçmişten geleceğe buluşması, kucak-
laşması, siyasi bir kararla taçlanmasıdır.

Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. Bu 
gerçeği tartışmaya açmak bile abestir. 
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Bizim ittifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin 
çıkarları esastır, ana eksendir.

İkbal hesapları değil istikbal hedefimiz, istiklal 
haysiyetimiz ittifak irademizde belirleyicidir.

Gözlerine kara perde inmiş olanların Cumhur İt-
tifakı’nı anlaması boşunadır.

Sönmüş siyaset fosillerinin tezviratlarına, çapsız 
tenkitlerine aldanacak yoktur.

Cumhur İttifakı güçlü Türkiye’nin, lider ülkenin, 
bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen bir dev-
letin müjdesidir.

Cumhur İttifakı dirilen milli ruhun muvaffakiyeti-
dir.

Şunu bilhassa ifade etmeye mecburum ki, Cum-
hur İttifakı 15 Temmuz 2016›da FETÖ›nün teşebbüs 
ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülke-
mizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara 
karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur.

Cumhur İttifakı’nda çatlak, kırık, sökük, defo ara-
yanlar; 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyen 
işbirlikçilerdir.

Biz sadece bir seçim ittifakı kurmadık.
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Bundan daha önemli olarak, Türkiye’ye yönelik 
iç ve dış kaynaklı husumet dalgasına karşı, milli ve 
ahlaki, aynı zamanda tarihi bir birliktelik inşa ettik.

Hiç kimse boş hayale kapılmasın. Duruşu ve te-
meli sağlam olan her ittifak, onun bunu tahrikleriyle 
zedelenmez, rüyasında darı ambarı görenlere bura-
dan ekmek çıkmaz.

İttifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke 
yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı 
sıra, İ’la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya ba-
rışının ve adaletinin teminatı, Türk-İslam aleminin 
ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türk 
milletini küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 
2071 vizyonun alt yapısını adım adım kuracaktır.

Böylesi bir vizyonun tarafları günlük siyasi çekiş-
melerle yüksek hedeflerini heba etmez, etmemelidir.

Yola çıkarken ne dedik, “gayret bizden, tevfik Al-
lah’tandır.” Aynı düşünce ve kararlılıktayız.

Kadir Yıldız: Cumhur İttifakı ne zamana kadar 
devam edecek?

Devlet BAHÇELI: Millet nereye ve ne zamana 
kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir 
vade biçmek doğru değil.
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Biz millet ne diyor ona bakarız. Türkiye’nin şart-
ları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı ve demok-
ratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız. 

Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinde, doğru şe-
kilde, doğru zamanlamayla durmaktır. 

Bu duruş geleceği imar ve ihya edecektir. Bundan 
en küçük şüphem yoktur.

“2023’TE CUMHURUN ZAFERINI YAŞAYACAĞIZ”

Kadir Yıldız: Yani 2023’te de Cumhur İttifakı 
varlığını koruyacak diyorsunuz.

Devlet BAHÇELI: Elbette, Cumhuriyet’in 
100’üncü yıl dönümüne büyük bir hazırlık içindeyiz. 

Cumhur, Cumhuriyet’in payidarlığını sağlayacaktır. 

Cumhur, Cumhuriyetle iç içe geçecek, yekvücut 
olacak, yıkım siyasetinin faillerini boşa düşürecektir.

Güçlü siyaset diyoruz.

Lider Ülke Türkiye’nin amacındayız.

Hedefimiz de 2023’te yeni bir Türk mucizesine 
imza atmaktır.

Çılgın Türkler seferdedir, güvenilir bir pusula olma-
dan yönlerini bulmaya çalışan çıldırmışlar ise tedirgindir.
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Ortak akılla, ortak iradeyle hareket edip, 2023’te 
ekolojik açıdan güvenli, toplumsal bakımdan huzur-
lu, milli birliğini pekiştirmiş, ekonomik ve siyasi den-
gesini kurmuş; adil, adaletli, eşitlik ilkelerini ihata 
eden; aynı şekilde temel ve kronik sorunlarını çöz-
müş bir Türkiye’ye ulaşma azmimiz günbegün kuv-
vetlenmektedir.

Bunu başaracağız. 

2023’te cumhurun zaferini yaşayacağız. Cumhu-
riyet’in önünü aydınlatacağız.

Bunları yapabilecek inancımız, itibarımız, irfanı-
mız, imanımız, irademiz, bunlarla mündemiç ittifakı-
mız vardır.

Kadir Yıldız: Size göre Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi beklenenleri verdi mi? Şöyle sorayım, 
yeni sistem tuttu mu?

Devlet BAHÇELI: Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk 
Tipi Başkanlık Modeli stratejik üstünlüğünü göster-
di. Sosyal ve siyasal bünyeye uyum güçlüklerini ça-
buk aştı. Milletimiz bu yeni sistemle bütünleşti.

Devlet yönetiminde kararlar seri alınıyor. Çark 
hızlı ve dengeli dönüyor. Kervan tereddütsüz ilerliyor. 
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Güçler ayrımı netleşti.

İddiaların aksine Meclis eskiye nazaran daha da 
güç kazandı, asli fonksiyonu perçinlendi.

Eski dönemdeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar en 
aza inmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul 
kararını veren bizzat Türk milletidir.

Egemenlik millete ait değil mi?

Milletin üstünde bir güç var mı?

Buna neden saygı duymuyorlar?

Millete rağmen siyaset yapanlar içinde bocala-
dıkları yanlıştan ne zaman dönecekler?

16 Nisan Halkoylaması muazzam bir demokrasi 
kazanımıdır.

Bu kazanımı gölgelemeye, millet iradesini tartış-
maya açmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Türk milleti tarihsel müktesebatıyla uyumlu Baş-
kanlık Sistemi’ne geçiş yapmıştır.

Bunu hazmedemeyenler çıkmıştır. Olacaktır. Bel-
ki de normaldir. 
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Ancak eskiye dönmek için yeni yönetim sistemi-
ni; tek adam rejimi, şahsım hükümeti, diktatörlük 
gibi ipe sapa gelmez ithamlarla itibarsızlaştırmaya 
çalışmak iyi niyetli bir tavır değildir.

CHP siyaseti kötü niyetli siyasettir, kriz siyaseti-
dir, yalan siyasetidir, iftira siyasetidir.

Bu siyaset anlayışından ülkemize bir yarar gel-
mez.

Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek akıl fu-
karalığıdır.

Aynı yoldan defalarca geçip, her seferinde farklı 
bir yere ulaşacağını zannedenler ya zeka özürlüdür, 
ya da ahmaktır.

CHP’nin geleceğe dair tek bir sözü yoktur.

Devamlı yapılanı eleştirmekle vakit kaybediyorlar.

Allah için, numune de olsa, Türkiye’nin bir başa-
rısından övünç duysalar ya! Ne gezer, Türkiye düş-
manlarıyla bir olurlar, ama Türkiye sevdalılarıyla bir 
araya gelemezler, buna meşrepleri, fıtratları izin ver-
mez.

“ZILLET ITTIFAKI PATINAJ YAPIYOR”

Kadir Yıldız: Sizin tarifinizle söyleyecek olursam, 
zillet ittifakı Parlamenter Sisteme dönmek istiyor.
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Devlet BAHÇELI: Nereye dönecekleri bizi ilgi-
lendirmiyor, dönecekleri kadar dönmüşler zaten. 
Nerede dönek var, nerede devşirilmiş yüz var can 
ciğer kuzu sarması içindeler. Tencere yuvarlanıp ka-
pağını buluyor.

Türk Tipi Başkanlık Modeli, büyük bir reformdur. 
Yönetim hayatımızda ileri bir aşamadır. 

Yüksek bir noktadır. 

Geçmişle geleceği aynı potada kaynaştıran bir 
muhtevaya sahiptir. İlke, kurum ve kurallarıyla kök-
leşmesi zamanla mümkün olacaktır. Varsa açığı, eksi-
ği, gediği pek tabii düzeltilecektir.

Bu konuda her zaman çalışıyor, yeni sistemin iş-
leyişini ve ilerleyişini takip ediyoruz.

Uygulamada görülen aksaklıklar oluyorsa bunlar 
telafi edilir.

Türkiye, yönetim sistemi alanında aradığı müs-
tesna fırsatı ve şifayı bulmuştur.

CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin iyileştirilmiş ve 
güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arayışları fason 
ve falsolu bir siyaset düşkünlüğüdür.

Ne dediklerini kendileri de bilmiyor.



22

Kamuoyuyla paylaştıkları görüş, temenni ve düşün-
celeri hakikaten nafiledir, israftır, temelsizdir, iş bilmez-
liktir.

Zillet ittifakının Parlamenter Sistemle ilgili çalış-
malarını inceledik.

Tutarsızlıklar ve çelişkilerle dolu olduğunu mü-
talaa ettik.

Geleceğe dair söyleyecek bir sözleri yok.

Gelişmeleri okumaktan acizler, bu konuda kabili-
yet ve kalite sorunları had safhada.

Dünyanın ve Türkiye’nin yeni şartlarını anlaya-
mıyorlar. 

Bu yüzden patinaj yapıyorlar. Adeta debeleniyor-
lar, zamanın ruhuna, çağın eğilimlerine, ülkenin ger-
çeklerine direniyorlar.

Bu nedenle de zillete düşüyorlar.

Parlamenter Sistem denenmiş, ama devlet ve 
toplum hayatına devamlı yeni sorunlar getirmiştir.

Bu sistem kutuplaşmanın sistemidir.

Bu sistem kavgaların sistemidir.

Bu sistem gerilimlerin sistemidir.
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Türk Tipi Başkanlık Sistemi ise istikrarın, huzu-
run, refahın, uzlaşmanın, milli birliğin, milli güvenli-
ğin anahtarıdır.

CHP yönetimi boş konuşuyor. Gereksiz konuşuyor.

Geçmiş yağmura kepenek tutuyorlar.

“CHP YÖNETIMI HACIZ ALTINDA”

Kadir Yıldız: Diyorlar ki, yeni sistem ekonomik 
sorunları tetikledi. Meclis’i etkisizleştirdi, pek çok 
alanda da tekledi.

Devlet BAHÇELI: Bunları söyleyenlere iyi bak-
mak, mayalarını ve mizaçlarını iyi tanımak, nereden 
ve kimlerden beslendiklerine iyi odaklanmak lazım.

Bunlar adam mı değil mi onu da araştırmak ge-
rekiyor.

İddia sahipleri boşa sallayıp dolu tutmanın arayı-
şında. Fiilleriyle fikirleri çatışıyor. Türkiye’ye baktık-
ları yer bulanık. Zihniyetleri buruşuk.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üç yılını dol-
durdu.

Bu üç yıllık zamanın yaklaşık 1,5 yılı dünyayı bile 
kasıp kavuran bir salgınla geçti. Hala ve maalesef bu 
süreç devam ediyor.
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Aynı zamanda dış bağlantılı ekonomik saldırılar, 
siyasal operasyonlar, bölgesel ablukalar, terör faali-
yetleri herkesin gözü önünde cereyan etti.

Ekonomide kriz var diyenler, bu minvalde çığırtkan-
lık yapanlar, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların far-
kındalar mı? Domates, patates, soğan derdine düşenler; 
beka mücadelesinin nasıl yapıldığını biliyorlar mı?

Ya KOVİD-19’la kıran kırana mücadele edilirken 
harcanan paralara, sosyal ve ekonomik desteklere ne 
diyecekler?

Esnaflarımıza, emeklilerimize dar ve orta gelirli 
insanlarımıza bütçe imkanları doğrultusunda hep 
destek verildi, ama gözleri var görmez, kulakları var 
duymaz, dilleri var söyleyemez.

CHP, KOVİD-19’la aynı cepheye girdi. 

Ekonomik tetikçilerle emel birliği yaptı.

Küresel emperyalizmin içimize sızan Truva atına 
dönüştü.

Şu hususu dürüstçe vurgulamak isterim ki, şayet 
9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçmemiş olsaydık, yine karan-
lık senaryolar devreye alınsaydı, bunun bedelini mil-
letçe çok ağır öderdik.
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Yürürlükteki sistemle her saldırı zamanında gö-
ğüslendi.

Müdahaleler gecikmeden yapıldı.

Kararlar süratle alındı.

CHP istiyor ki, Türkiye KOVİD-19’a yenilsin. De-
mokrasi dışı eğilimler güçlensin. Ülkemiz yönetile-
mez hale gelsin. Sokaklar karışsın, insanlar birbirine 
girsin. CHP küresel vampirlere gözcülük, hafiyelik ve 
kuryelik yapacak kadar istikametinden şaşmıştır.

CHP, ahlaken tükenmiş, siyaseten dağılmıştır.

Bu partinin sömürgesi, siyasi karakolu olan İP de 
aynen böyledir.

Birbirlerini iyi bulmuşlar.

İftirayı geçim kapısı haline dönüştürmüşler.

Yalan bunların ruhuna yuva yapmış.

Bir muhalefet ülkesinin yıkımına umut bağlar mı?

Demokrasilerde bu tip bir muhalefete müsamaha 
gösterilir mi?

Kur artıyor, CHP’li yöneticiler bayram ediyor.
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Enflasyon artıyor, CHP’li yöneticiler sevinçten ha-
valara uçuyor.

Terör vuruyor, CHP’li yöneticiler el ovuşturuyor.

Faiz tırmandıkça, CHP’li yöneticiler peşin satan-
lar gibi koltuklarına kuruluyor.

Bu CHP yönetimi haciz altındadır, zincire vurul-
muştur, iflasını açıklamasına da az bir süre kalmıştır.

Gördüğümüz, müşahede ettiğimiz gerçekler bun-
lardır.

Dünya üzerinde siyasetiyle, ekonomisiyle, milli 
dokusuyla, kardeşlik hukukuyla göz dolduran, öne 
çıkan yegane ülkelerden birisi, şartlar ne kadar ağır 
olsa da Türkiye’dir.

Kılıçdaroğlu öncelikle bu sarih gerçeği kabul etmeli.

Biden lobisine kiraladığı aklını geri almayı denemeli.

Türkiye’nin devrilmesine bel bağlamaktan vaz-
geçmeli, biraz adam olmalı, biraz insaf ve izan sahibi 
olmaya çabalamalı.

“ANAYASA MAHKEMESI BUNUN HESABINI VEREMEZ”

Kadir Yıldız: HDP’nin kapatılmasına çok temas 
ettiniz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırla-
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dığı ikinci iddianame de Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan kabul edildi. Sizce HDP kapatılır mı?

Devlet BAHÇELI: HDP’nin kapatılma meselesi 
artık hukukun konusudur. Anayasa Mahkemesi’nin 
vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz.

Fakat, HDP’nin kapatılması bir demokrasi ve hu-
kuk onurudur.

Sınır ötesinde, sınır içinde, dağda taşta elde edi-
len başarıları bir kalemde silip atamayız.

Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Mec-
lis’te boyun eğemeyiz.

HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereği-
dir.

Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında 
HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını mil-
lete veremez. Ortaya çıkacak milli ve manevi fatura-
nın üstesinden gelemez, bunu hiç kimseye anlata-
maz.

Batı’da terör örgütlerini kınamayan partilerin 
bile kapatılması söz konusudur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları bel-
lidir.
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İspanya’daki Batasuna örneği henüz çok yenidir.

HDP, PKK’nın diğer yüzüdür. Bölücüdür, vatan ve 
millet hasmıdır.

HDP’li bir heyet Haziran ayı sonunda ABD’ye git-
mişti.

Burada meğer HDP’nin kapatılmasına karşı 
Kongre’den destek istemişler, bazı Kongre üyelerin-
den Biden’den inisiyatif üstlenmesi için çağrıda bu-
lunmasını talep etmişler. HDP’nin kökü bu topraklar-
la, bu toprakların üzerinde yaşayan insanlarla hiçbir 
ilgisi yoktur.

CHP, nasıl ki yabancıların denetim ve gözetimin-
deyse, HDP de Türkiye düşmanlarının piyonudur. 

Eşkıyanın fermanını şehitlerin kanıyla, gazilerin 
mücadelesiyle yırtıp atan kahraman güvenlik güçle-
rimizin verdikleri emekleri Ankara’da heba edeme-
yiz, ettiremeyiz.

HDP, zehirdir, CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yolda-
şıdır.

Kim HDP’ye destek veriyorsa, milletin bedduası 
üzerinedir.

Etnik temelli bölücü bir partinin kurulması da 
hukuken imkansızlaştırılmalıdır.
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Kadir Yıldız: Anayasa Mahkemesi HDP Milletve-
kili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hak ihlaline uğra-
dığına hükmetti, tekrar milletvekili olmasının yolu-
nu açtı. Siz de eleştirdiniz.

Devlet BAHÇELI: Bu eleştiri sıradan bir eleştiri 
değildir.

Gergerlioğlu, terör örgütüne yardım ve yataklık 
yapan bir bölücüdür.

Terör propagandasından suçlanmıştır.

Bu yüzden cezaevine girmiş, milletvekilliği düşü-
rülmüştür.

Sonra, Anayasa Mahkemesi devreye girerek bu 
bölücüyü mükâfatlandırmıştır.

Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Hak ihlali 
diyerek devasa bir haksızlığa ortak olmuştur.

Gergerlioğlu, sanki üstlendiği yıkım görevini ba-
şarıyla yerine getirmiş bir militan edasıyla geldiği 
Genel Kurul’da alkışlarla, zılgıtlarla karşılanmıştır. 
Bu rezalettir, Gazi Meclis’in mehabetine, tarihi varlı-
ğına bölücü bir darbedir. İhanetin taltifi, milli irade-
nin inkarıdır. 

Bu tablonun sorumlusu da Anayasa Mahkeme-
si’dir.
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Hainin hak ihlali kararıyla korumaya alındığı bir 
ortamda hukuk çuvala girmiş demektir.

Neyin hakkından bahsediyorlar? Hangi hakkın 
savunmasını yapıyorlar?

Terör örgütüne destek vermenin neresi haktır?

O zaman kahraman Mehmetçikler, kahraman po-
lisler ve güvenlik korucuları haksız mıdır? Şehitleri-
miz haksız mıdır?

Anayasa Mahkemesi bölücülüğü ve terörü akla-
mak için yarış halindedir.

Bu durum utanç verici bir zillettir.

Anayasa Mahkemesi’nin mevcut yapısı gözden 
geçirilmeli, bu mahkemenin yeniden yapılandırılma-
sı, yeni baştan kurulması mutlak surette gündeme 
alınmalıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin, anayasayı çiğnemeye, 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
zedelemeye hakkı kesinlikle yoktur.

Bizim hazırladığımız 100 maddelik anayasa tek-
lifinde, Anayasa Mahkemesi’yle ilgili gerekli çalışma 
da yapılmıştır.
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“YENI ANAYASA ÇALIŞMAMIZ TEK BIR 
METINDE TOPLANACAK”

Kadir Yıldız: Efendim, hazırladığınız anayasayı 
biraz açar mısınız? Ayrıntılarını kamuoyuyla ne za-
man paylaşacaksınız?

Devlet BAHÇELI: Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dö-
nümü münasebetiyle 100 maddelik anayasa teklifi-
miz hazırdır. 

2023’ü yeni bir anayasayla karşılamak, artık ge-
niş ve katılımı yüksek bir uzlaşmayla bu bahsin ka-
patılması görüşündeyiz.

Cumhur İttifakı’nın ortak bir anayasa hazırlığı 
olacaktır.

Biz teklifimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza gön-
derdik.

Onların da çalışmalarını bitirmesini bekliyoruz.

Arkasından iki parti hazırladıkları anayasa çalış-
malarını tek bir metinde toplayarak milletin huzuru-
na çıkacaktır.

Düşüncemiz, ümidimiz budur.

100 maddelik anayasa teklifimizde, Anayasa 
Mahkemesi’nin yüksek mahkeme statüsünden çıka-
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rılması, yüce divan işlevinin bu mahkemeden alın-
ması, özel statülü bir hale dönüştürülmesi hedeflen-
miştir.

Anayasa teklifimizin ana hatlarını 4 Mayıs 2021 
tarihli basın toplantısında kamuoyuyla paylaşmıştım.

Daha fazla ayrıntıya girmem doğru olmaz.

Zamanı gelince Cumhur İttifakı’nın anayasa tas-
lağını inanıyorum ki herkes, muhatap her kesim gö-
recek ve öğrenecektir.

“BÖLÜCÜ TERÖRÜN SONU YAKLAŞMIŞTIR”

Kadir Yıldız: Peki terörle mücadeleyi nasıl bulu-
yorsunuz?

Devlet BAHÇELI: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
komuta kademesi başta olmak üzere tüm kahraman-
larımıza, tüm polislerimize, tüm güvenlik korucu-
larımıza, elbette terörle mücadelenin siyasi iradesi 
olan hükümete özellikle teşekkür ediyorum.

Şehitler veriyoruz. Rabbim aziz şehitlerimizi rah-
metiyle mükafatlandırsın.

Şu anda tedavi gören gazilerimize şifalar diliyo-
rum.

Biz öyle bir milletiz ki, ölürsem cennet bizim, ka-
lırsam devlet ve millet biziz, inancındayız.
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Terör örgütlerine yönelik artan bir şiddet ve içe-
rikte, taarruzi anlayışla, tüm güvenlik güçleriyle bir 
bütün halinde ve koordinasyon içerisinde operas-
yonların devam ettiği görülüyor. Bundan çok mem-
nunum.

Teröristlerin barınakları, lojistik üsleri yok edili-
yor. Sözde lider kadrosu etkisiz hale getiriliyor.

24 Temmuz 2015’ten itibaren İkiyaka Dağları’n-
da başlayan ve başarıyla icra edilen mücadele altı yıl-
dır kesintisiz devam ediyor.

CHP, bu mücadeleden rahatsız. HDP kabus görüyor.

Bölücülük musibetinin damarı kesiliyor, kaynağı 
kurutuluyor.

Terörle yaşamaya alışmayacağız, bu zilleti sineye 
çekmeyeceğiz.

Terörle mücadele muazzam bir kararlılıkla yürü-
tülüyor.

Son hain son silahıyla ele geçirilesiye kadar dur-
mak yok.

Türkiye, inşallah 2023’e terörü en aza çekmiş bir 
şekilde girecektir.

Bölücü terörün sonu yaklaşmıştır.
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Kürt kökenli kardeşlerim teröre tepkilidir.

Aynı şekilde HDP’ye de mesafelidir.

37 yıldır devam edegelen kanlı döngünün bitme-
sine az kalmıştır.

Hükümetin duruşu cesurdur, tavizsizdir. Bundan 
ziyadesiyle bahtiyarız.

Güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonları 
en üst noktadadır.

Bizim de destek ve duamız sonsuzdur.

Terör ürediği alanlarda kurutulmaktadır.

Canilerin kökü kazınmaktadır.

Kahramanlarımızdan Allah razı olsun diyorum.

“TERÖRISTLERI KUCAKLAYANLAR 
ZULME ORTAKTIR”

Kadir Yıldız: ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin te-
rör örgütüne destekleri sürüyor. Siz bu açmazı nasıl 
yorumluyorsunuz?

Devlet BAHÇELI: ABD; PKK/PYD/YPG’ye ale-
nen destek veriyor. Bundan hiç gocunmuyor.  NATO 
ittifak ruhunu zedeliyor. Müttefiklik hukukuna kast 
ediyor. Teröristlere eğitim veriyorlar, para veriyorlar, 
silah veriyorlar, kime karşı, elbette Türkiye’ye karşı.
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ABD’nin PKK/YPG ile fiili ittifak içine girmesi de-
mokrasi ve insanlık değerlerinin ihlali, hatta imhası-
dır. Ayıplı bir tercihtir.

ABD’nin verdiği silahlarla evlatlarımız hedef 
alınmaktadır.

ABD’nin ihanet çadırında teröristler pışpışlan-
makta, sırtları sıvazlanmakta, her anlamda itibar gö-
rüp ikmal edilmektedirler.

Sanıyorum Kürdistan’ın düşünü kuruyorlar.

Suriye’nin kuzey doğusunda hem petrol kuyula-
rını işletiyorlar, hem de fitne üretiyorlar.

ABD’nin yolu yol değildir.

Terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülkeyi insanlık 
vicdanı asla affetmez.

Kürdistan kurulması ise ham bir hayaldir.

Biz Irak’ın da, Suriye’nin de toprak bütünlüğüne 
ve siyasi birliğine saygılıyız.

Türk milleti, sınırlarının hemen dibinde bir terör 
devleti kurulmasına izin vermeyecektir.

Bunun bedeli ne olursa olsun, yanlış hesap Türk 
milletinin azametine çarpıp dönecektir.
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Avrupa ülkeleri de boş durmuyor. Onların terör 
sevdası bir türlü azalmıyor, eksilmiyor, hafiflemiyor. 
Yara sürekli kanıyor.

Geçen günlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron, Elysee Sarayı’nda, YPG/PYD’lileri yüz-
süzce ağırladı.

Teröristleri kucaklayanlar zulme ortaktır.

Zulüm ise zalimlerin vasıtasıdır.

Macron gelecek seçimlerde kaybedeceğini anla-
dıkça hezeyandan hezeyana koşuyor. İnanıyorum ki, 
akıbeti de hiç iyi olmayacak, çok kötü izleri geride 
bırakarak siyaset çöplüğüne gidecek.

“CHP ZIHNIYETI ZORBADIR”

Kadir Yıldız: CHP’li Bolu Belediye Başkanı, kent-
teki yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına ve ver-
gilerine 10 kat zam yapılacağını duyurdu. Ne diyor-
sunuz?

Devlet BAHÇELI: Bu karar sakat ve skandal bir 
karardır. İnsanlık değerlerine suikasttır. Ayrımcılık-
tır, ırkçılıktır, milletimizin alicenaplığıyla bağdaşma-
yan bir ilkelliktir. 

Ne yapacaklar, oksijenden de para mı alacaklar?
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CHP zihniyeti zorbadır. Türkiye’ye sığınmış in-
sanları bu yolla dışlamaya, ötekileştirmeye, yok say-
maya, eziyet etmeye, istismara ne hakları var?

Parti yönetimi farklı düşünse de, bu kurnazca 
tertip edilmiş bir rol paylaşımıdır. Bu konuda CHP’de 
çatlak matlak yoktur, çürümüşlük egemendir.

Bolu Belediye Başkanı şehrinin diğer işleriyle 
vakit geçirse daha hayırlı bir iş yapar. Türk milleti-
nin tarihinde kendisinden yardım isteyip sığınan hiç 
kimse zalimlere teslim edilmemiştir.

Bunlar tarih de bilmiyorlar. Ecdattan haberleri 
yok.

Bu yanlış kararın hukuktan dönmesi de şarttır.

“GÜVENLI VE HUZURLU ŞEKILDE 
ÜLKELERINE GÖNDERILMESINDEN YANAYIZ” 

Kadir Yıldız: Peki siz göç olgusuna nasıl bakıyor-
sunuz? Suriyeliler, Afganlar derken Türkiye doldu 
taştı?

Devlet BAHÇELI: İnsanlığın var oluşundan beri 
göç mühim bir mesele olarak varlığını korumuştur.

Türkiye bir göç güzergahındadır.
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Aynı zamanda kıtaların kavşak ve kaynaşma nok-
tasındadır.

Suriyelilerin ülkelerindeki zulüm, terör ve iç ka-
rışıklıklardan dolayı Türkiye başta olmak üzere pek 
çok ülkeye sığındıkları bilinmektedir.

Onlar bize misafirdir. Ve geçici koruma statüsüyle 
ülkemizde bulunuyorlar.

Göçlerine neden olan vahim olaylar durulmadan, 
şiddet sahneleri durmadan bunları kapı dışarı etmek 
insanlıkla izah edilemez, inançlarımızla örtüşmez.

Türk milleti aranan, beklenen, özlenen, merha-
met ve hoşgörüsüne ihtiyaç duyulan bir millettir.

Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulu-
nan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu 
şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden 
yanayız.

Ancak öncelikle göçe kaynaklık teşkil eden sıcak 
ortamın soğuması, sertliklerin yumuşaması, gergin 
atmosferin zayıflaması lazımdır.

Bu vasat ortaya çıkmadan, bize sığınanları nasıl 
ateşe atarız?

Nasıl ölüme terk ederiz?
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Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülke-
lerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşama-
yanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur.

Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek 
zorundayız.

Nüfus istiklalimizi korumak mecburiyetindeyiz.

Önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl için demografik bir 
projeksiyon hazırlanmalıdır.

Gelecekte nüfusun bileşenleri nasıl olacak?

Anadolu coğrafyasındaki demografik dağılımın 
içeriği nasıl şekillenecek?

Suriyeliler bize emanettir.

Buna diyeceğim bir şey yoktur.

Ama ilanihaye burada kalmaları mümkün değildir.

Vatandaşlarımızın sorun ve şikâyetlerinden biri-
si de budur.

Gettolaşmaya, şiddet ve asayişsizlik olaylarının 
yayılmasına, huzursuzluğun genişlemesine müsaade 
edilmemelidir.

Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar var-
ken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif 
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sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulan-
maktadır. Bu çelişki tepki toplamaktadır.

“EN HAZIRLIKLI PARTIYIZ”

Sınır aşan göçler konusunda Milliyetçi Hareket 
Partisi en hazırlıklı partidir.

Bu konuda çok değerli ilim ve fikir insanlarımızla 
çalıştık, 2018 yılında kapsamlı bir rapor hazırladık.

Partimizin Araştırma ve Strateji Geliştirmeden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının koordinasyo-
nunda çok önemli bir çalışma hayata geçmiştir.

Ne yapacağımızı biliyoruz, neyin olması gerekti-
ğinin farkındayız.

Milletimizin taleplerini görüyoruz.

Unutmayalım ki, bizi umut görüp, güvence görüp, 
sığınak görüp, ülkemize gelen hiç kimseyi de, gelmele-
rine sebep olan hadiseler bitmeden geri gönderemeyiz.

Sığınmacıların kontrol ve denetimden uzak şe-
kilde istedikleri yerlere gidip yerleşmelerine de bir 
sınır getirmeliyiz.

İstanbul’da sıkıntı vardır, Kilis ve Gaziantep baş-
ta olmak üzere sınır il ve ilçelerimizde şikayetler üst 
düzeydedir.
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Bunları görmek, vatandaşlarımızın sesine kulak 
vermek durumundayız.

“DÜZENSIZ GÖÇ ADI KONMAMIŞ BIR ISTILADIR”

Kadir Yıldız: Ya Afganların gelişine ne diyorsu-
nuz? Kitlesel bir göçten bahsediliyor.

Devlet BAHÇELI: Afganistan’daki çatışma orta-
mı kızışmış haldedir.

Bu ülkede belirsizlikler artmıştır. Kırılgan bir 
devlet yapısı gittikçe derinleşmektedir.

Taliban son haftalarda bilhassa ülkenin kuzeyin-
deki vilayetlerde kontrol alanlarını genişletmiştir.

İlk aldığım bilgiler çerçevesinde söylersem, şu 
anda, Afganistan’daki toplam 398 ilçenin yarısından 
fazlasında Taliban hakimiyet kurmuştur.

Diğerlerini ele geçirme mücadelesi de kanlı şekil-
de sürmektedir.

Taliban hiçbir vilayet merkezinde egemen değildir.

Fakat Eylül ayıyla birlikte şehir merkezlerine sal-
dırıların yoğunlaşacağı ileri sürülmektedir.

Türkmenistan, İran ve Tacikistan sınır kapıları 
Taliban’ın elinde.
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Özbekistan sınır kapısının düşmesi de an mese-
lesi.

Afganistan’da son zamanlarda özellikle sivilleri 
ve okul öğrencilerini hedef alan ve çok sayıda can 
kaybına yol açan terör eylemleri gerçekleşmiştir.

ABD, 13 Nisan 2021 tarihinde, Afganistan’dan 
çekilme sürecini 11 Eylül’e kadar tamamlayacağını 
açıklamıştır. Çekilme süreci de 1 Mayıs’ta başlamıştı.

Aynı ABD’de şimdi de Irak’tan çekileceğini açık-
lamıştır.

Biden, Irak Başbakanı’yla Beyaz Saray’da görüş-
tü, ABD’nin savaş misyonunun 2021 yılının sonun-
da resmen biteceğini söyledi, elbette altında bir bit 
yeniği var. Aslında çekilmiyorlar, böyle bir niyetleri 
yok, coğrafyamızdaki kuşatmayı daha da sinsi ve sert 
şekilde yoğunlaştırıyorlar.

Afganistan’da, NATO müttefikleri Kararlı Destek 
Misyonu çerçevesinde ülkedeki birliklerini çekmiş-
tir. Anlaşılan, ABD ve NATO’nun çekilme işlemi bü-
yük oranda tamamlanmıştır.

Afganistan’da giderek kötüleşen güvenlik duru-
mu, salgın, ekonomik zorluklar ve kuraklık gibi ne-
denlerden dolayı insanlığın karşısına yeni bir göç 
dalgası çıktı.
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Son dönemde ülkelerini terk eden Afgan sayısı 
yüzde 50 artmıştır.

Bana ulaşan bilgiler dâhilinde şu verileri paylaş-
mak isterim:

2015 yılında Afganistan kaynaklı düzensiz göç 
sayısı 35.921 iken bu rakam 2016’da 31.360’a geri-
lemiş, 2017’de 45.259’a çıkmış, 2018’de 100.841’e 
sıçramış, 2019 yılında da 201.437’ye ulaşmıştır.

Salgının da etkisiyle 2020 yılında Afgan düzensiz 
göçmen sayısı 50.161 olmuştur.

Bu yılın Temmuz ayı ilk haftası itibariyle de, ya-
kalanan Afgan düzensiz göçmen sayısı 25.643’tür.

Ülkemizde 500.000’e yakın Afgan mülteci olduğu 
tahmin ediliyor.

Elbette önümüzdeki riskli ve tehlikeli süreçte göç 
dalgasının sınırlarımıza iyice dayanacağı, ülkemizi 
zorlayacağı görülüyor.

Buna karşı tedbirli olmalıyız. Teyakkuz halinde 
olmalıyız.

Bir derviş sabrıyla kozamızı örmeliyiz.

Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demog-
rafik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçle-
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rin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştır-
mak gerekmektedir. Tehlike alarm verici düzeydedir.

Yapılan tahminler kapsamında ifade edersem, 
yakın gelecekte 1,25 milyon Afgan’ın İran’a; 1,2 mil-
yon Afgan’ın ise Pakistan’a geçmesi bekleniyor.

Asıl üzerinde durulması gereken risk ve tehdit 
ise bu göç hareketliliğinin nihai durağının Türkiye 
olacağı yönündeki yorum ve tahminlerdir.

Kadir Yıldız: Siz bir tehlike mi görüyorsunuz?

Devlet BAHÇELI: Tehlikeden ziyade bir durum 
tespiti yapıyorum. Muhtemel gelişmeleri sizinle pay-
laşıyorum. Suriyelilerden sonra çok sayıda Afgan’ı 
nasıl kabul ederiz, nasıl hazmederiz, iyi düşünmek 
lazım.

Bunlar arasında soydaşlarımız da var. Onları yeni 
bir yerleşim politikası belirleyerek ülkemizin farklı 
bölgelerine iskan edebiliriz.

Merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle söylersem, muh-
taç olduğumuz şey ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır.

Kadir Yıldız: Düzensiz göçle mücadele ediliyor mu?

Devlet BAHÇELI: Gördüğüm ve takip ettiğim ka-
darıyla mücadele tam saha pres halinde sürüyor. Üs-
telik güven veriyor.



45

Sınır güvenlik önlemleri arttırılıyor.

Sınır dışı ve geri gönderme kapasiteleri yükseltiliyor.

Düzensiz göçü kaynağında önlemek için ulusla-
rarası mekanizmalar çalıştırılıyor.

İran ve Irak sınırlarımızda; 54 km’lik Iğdır-İran 
sınırının tamamı, 84 km’lik Ağrı-İran sınırının 82 
km’si ve 121 km’lik Hakkari-İran sınırının 13 km’sin-
de olmak üzere 149 km’lik kısmında güvenlik duvarı 
ve devriye yolu çalışmaları tamamlanmıştır.

Hakkâri-İran sınır hattının 30 km’lik kısmında 
güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmalarının da de-
vam ettiği anlaşılmaktadır.

Ülkemiz lazım gelen önlemleri sırasıyla almaktadır.

Afganistan’daki gelişmeleri kuşkusuz dikkatle iz-
lemekte yarar vardır.

“MESELE HAVALIMANINI BEKLEMENIN ÇOK 
DAHA ÖTESINDE”

Kadir Yıldız: Türkiye’nin Kabil Uluslararası Ha-
mid Karzai Havalimanındaki muhtemel mevcudiye-
tiyle ilgili görüşünüzü çok merak ediyorum.

Devlet BAHÇELI: Afganistan’la tarihi bağlarımız 
vardır.



46

Milli Mücadele yıllarında saygıyla ve şükranla ha-
tırladığımız ikili ilişkilerimiz olmuştur.

İki ülke arasında 1 Mart 1921›de imzalanan Tür-
kiye-Afganistan İttifak Antlaşması’nda dikkat çeken 
ifadelerden birisi “Bu iki ülkenin kaderi ve saadeti 
birbirinindir.” İkincisi de “Eğer bir ülkeye düşman 
hamle ediyorsa bu, diğer ülkenin de aleyhine bir hü-
cumdur.”

Dünden bugüne Türkiye’nin Afganistan politika-
sında dört unsur ön plana çıkmıştır: 

Bunlar, Afganistan’ın birlik ve bütünlüğünün ko-
runması, güvenlik ve istikrarının sağlanması, ülkede 
halk desteğini ve katılımı ön planda tutan geniş ta-
banlı siyasi yapının güçlenmesi ve Afganistan’ın te-
rörden ve aşırı akımlardan arındırılarak, halkın hu-
zur ve refaha kavuşturulmasıdır. 

Bu ülkenin istikrar ve iç barışına destek verme-
miz tabiidir, olmalıdır.

Mesele bir havalimanını beklemenin çok daha 
ötesindedir.

Bu ülkede huzurun ve güvenliğin temini için Tür-
kiye üzerine düşeni yapabilir.

Netice itibariyle orada işgalci olmayacağız. Bunu 
aklımızdan bile geçirmeyeceğiz.
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Türkiye Afganistan’da her kesimle görüşmelidir. 
Buna Taliban da dâhildir.

ABD’yle masaya oturan Taliban’ın, Türkiye’ye 
şaşı bakması eşyanın tabiatına aykırıdır.

Afganistan yönetimi, ülkemizin havaalanı misyo-
nunun hukuki alt yapısı için gereken davet mektubu-
nu bildiğim kadarıyla Türkiye’ye iletti.

Askeri varlığımızın meşruiyet zemini ise, NATO 
anlaşması ve tezkere çerçevesinde 11 Eylül’e kadar 
geçerli. Bunu uzatmalıyız.

Taliban, 13 Temmuz’da bir açıklama yapmış.

Afganistan’daki askeri varlığımızın Doha Anlaş-
ması hilafına sürdürülmesini kınamış.

Taliban ve diğer unsurlarla çözülemeyecek bir 
sorun yoktur.

Hedef Afganistan’ın güvenliği ve dirliğidir.

Bu ülke nüfusunun yüzde 20’ye yakını soydaşı-
mızdır.

Biz başkalarından çok daha yakınız.

Beraberce her müşkülü aşarız.
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Parti olarak Türkiye’nin Kabil Uluslararası Ha-
mid Karzai Havalimanındaki muhtemel mevcudiye-
tini destekliyoruz.

CHP yönetimi bu işlerden anlamaz. 

Yaydıkları karamsarlık tutmaz.

“AVUSTURYA BAŞBAKANI HALT ETMIŞ”

Kadir Yıldız: Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz, “eğer insanlar kaçmak zorundaysalar, Avustur-
ya, Almanya ya da İsveç’e gelmelerindense Türkiye 
gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan’ın güvenli bölge-
lerini daha doğru yer olarak görüyorum” dedi.

Devlet BAHÇELI: Halt etmiş. Kendi işine baksın. 
Bu tip meseleleri çok yönlü, bilgiye ve insafa dayalı 
şekilde incelemesini öneririm. 

Nerenin güvenli olup olmayacağına Viyana’dan 
karar veremez.

Bu şahıs daha Afganistan’ın hangi ülkelere komşu 
olduğunu bilmiyor. Gitsin tarih ve coğrafya öğrensin.

“TUNUS’TAKI MÜDAHALENIN ARKASINDA 
KIMLERIN OLDUĞU ARAŞTIRILMALIDIR”

Kadir Yıldız: Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays 
Said, ordu desteğiyle yönetime el koydu. Meclis’i ve 
hükümeti feshetti. Sizin yorumunuzu alabilir miyim?
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Devlet BAHÇELI: Dost ve kardeş ülke Tunus’u 
demokrasi hayatına tekrar dönmeye davet ediyo-
rum. Bu ülkeyi derinden sarsan ekonomik ve sağ-
lık krizinin gölgesinde bu anti demokratik tutumun 
çok tehlikeli olaylara kapı aralayacağını düşünüyo-
rum.

Gördüğüm kadarıyla, anayasadaki bir madde 
kötüye kullanılarak sivil darbe yapılmış.

Halkın demokratik iradesine muhakkak saygı 
duyulmalıdır.

Yanlıştan dönülmelidir.

Tunus Cumhuriyet Bayramı’nda yaşanan bu 
darbe ülkenin birlik ve bütünlüğünü zayıflatacaktır.

Diğer yandan bir hukuk profesörü olan Kays Sa-
id’in bu pervasız ve yasa dışı müdahalesinin arka-
sında hangi güçlerin, hangi lobilerin, hangi bölge-
sel veya küresel çevrelerin bulunduğu da iyi analiz 
edilmelidir.

Arap Baharı’nın merkez üssünün tarihin ge-
risine düşmesi sadece kendisini değil, bölgeyi de 
karanlık bir girdaba çekebilecektir. Tunus’ta aklı-
selimin, demokrasinin, toplumsal ve siyasi mutaba-
katın hakim olmasını diliyorum.
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“PARAYI NEREDEN ALIYORLARSA ORANIN 
DÜDÜĞÜNÜ ÇALIYORLAR”

Kadir Yıldız: Türkiye’de bazı medya organları-
nın ABD’de faaliyet gösteren Chrest Vakfı tarafından 
fonlandığı ortaya çıktı. 

Devlet BAHÇELI: Daha doğru bir deyimle satın 
alındı diyelim.

Kalemleri satılık, vicdanları satılık, iradeleri satı-
lık güruhun medya özgürlüğünden bahsetmesi tam 
bir akıl tutulmasıdır.

Meğerse parayı nereden alıyorlarsa oranın düdü-
ğünü çalıyorlarmış.

Bu durum bir milli güvenlik sorunudur.

Yargı derhal konunun üstüne gitmelidir.

Dikkat ediniz, Türkiye’ye kim hakaret ediyorsa, 
kim ihanete teşneyse onu paraya boğmuşlar. Bir de 
satılmışlara casusluk yaptırmışlar. Vah ki vah!

Bu mudur basın özgürlüğü?

Bu mudur demokrasi?

Bu mudur adalet, özgürlük, medya etiği?

Türkiye aleyhtarlarına ganimet olmuş içimizdeki 
uşakların maskeleri düşmüştür.
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Hepsinin ipliği pazardadır.

Bağımsız medya diyenler, Türkiye’nin bağımsızlı-
ğını kundaklamaya çalışan işbirlikçilerdir.

Oyun bellidir.

Bize hiç kimse özgür medya masalıyla gelmesin, bu 
gelenlerin hepsi manen ölmüş medya taraftarlarıdır.

“AFETZEDELERIMIZIN YANINDAYIZ”

Kadir Yıldız: Son zamanlarda bazı illerimizde 
aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelanlar ya-
şandı. Bir mesajınız olur mu acaba?

Devlet BAHÇELI: İklim değişiklikleriyle beraber 
yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada doğal afetler 
görülüyor.

Bakınız Hindistan’a, bakınız Almanya ve Belçi-
ka’ya, buna vakıf olursunuz.

Artvin, Rize, Düzce gibi illerimiz aşırı yağışlardan 
doğan sel ve heyelana maruz kaldı. Bu afetlerde ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyor, yöre insanımıza geçmiş olsun temennilerimi 
iletiyorum.

Hükümet, bu üç ili afet bölgesi ilan etti. Vergi, SGK 
prim ödemeleri ve esnaf kredilerinin geri ödemeleri 



52

ertelendi. Doğrusu da budur. Eşya zararlarının, işyeri 
ve araç zararlarının karşılanması için destek verilecek.

Afetzedelerimizin yanındayız. Her desteği ver-
meye, her yardımı yapmaya hazırız. Kaldı ki, teşkil 
ettiğimiz bir heyeti de Rize’ye göndermiş, gerekli in-
celemeleri yaptırmıştık.

Kadir Yıldız: Ya orman yangınlarına ne diyorsunuz?

Devlet BAHÇELI: Sadece ormanlar değil yüreği-
miz de yandı. Ciğerlerimiz kavruldu. Güney il ve ilçe-
lerimiz diken üstündedir. Sabotaj ihtimalinin üzeri-
ne kararlıca gidilmelidir. Ormanlarımızı yakanlar en 
ağır şekilde, en acımasız biçimde cezalandırılmalıdır. 

Orman yakmakla insan canına kıymak aynıdır. 
İnsan ve doğa katillerine hayat zindan edilmelidir. 

Devletin nefesi canilerin ensesindedir. İnanıyo-
rum ki, devam eden soruşturmaların neticesinde her 
şey netlik kazanmış olacaktır.

Yeşile, ağaca, orman canlılarına kıyanların insan 
olması mümkün değildir. 

Yapılan açıklamalara göre, 27-28 Temmuz 2021 
tarihlerinde 13 ilde 41 yangın çıkmıştır. Hitamında 
31 yangın kontrol altına alınmıştır. Diğer 7 ilin 13 
noktasında alevler her yeri kaplamıştır.
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Özellikle Antalya, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, 
Adana, Muğla, Mersin başta olmak üzere; il ve ilçele-
rimizde meydana gelen yangın felaketlerinden zarar 
gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyo-
rum. 

Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralarımız 
sarılacaktır, mağduriyetler giderilecektir, küle dönen 
orman alanları daha da yeşillendirilecek, buralara 
eskiye nazaran daha fazla ağaç dikilecektir, ancak 
kundakçılar, hainler, vandallar yaptıklarının bedelini 
çok ağır ödeyeceklerdir.

“CHP BOŞA KÜREK ÇEKIYOR”

Kadir Yıldız: Efendim, erken seçim olur mu?

Devlet BAHÇELI: Duymayan varsa tekrar ede-
yim, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 
zamanında yapılacak. 

CHP, boşa kürek çekiyor. Sabretsinler, 2023 yılı-
nın haziran ayında sandıkta hesaplaşacağız. Cum-
hurun zaferine şahit olacaklar. Yüzleri varsa bundan 
ders ve ibret alırlar, yoksa aynı hamam aynı tas de-
vam ederler, ama Kılıçdaroğlu’nu zor günler bekliyor. 
Cumhurbaşkanı adaylığına iyice ısındığı belli. Ama 
zillet ortakları İP ve HDP’yi hesaba katmasında yarar 
var. Çünkü adaylık düşü kuranlar kuyrukta bekliyor. 
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Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı bellidir, 
o da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. 

Peki zillet ittifakının adayı kimdir? Daha neyi 
bekliyorlar? Niye adaylarını netleştirmiyorlar? Yoksa 
henüz Biden’den izin ve icazet alamadılar mı?

Neymiş, Cumhurbaşkanı adayını ulusal ve ulusla-
rarası karar vericilerin işaret edeceği birisini yapa-
caklarmış.

Kim bu karar vericiler? Milletten başka karar ve-
rici mi var?

 Bu esaret altında bir siyaset anlayışı değil mi? 
İşte zillet budur. Teslimiyet budur. İşte zavallılık böy-
le bir şeydir.

“AKINCININ SEVIYESINE INEMEM”

Kadir Yıldız: Kıbrıs konusu da gündemde. En 
son yaptığınız basın açıklamasında Mustafa Akın-
cı’ya sert sözlerle yüklendiniz. O da size cevap verdi. 
Ayrıca Kapalı Maraş’ın açılmasından geri dönülmez-
se AB yaptırım uygulayacağını açıkladı. Kısa da olsa 
değerlendirmelerinizi alabilir miyim?

Devlet BAHÇELI: Kıbrıs’ta, eşit, egemen ve ba-
ğımsız bir devletin tezahürü kaçınılmazdır. Müzake-
reler çuvalladı. Herkes kendi yolunu tercih etti. Biz 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni destekliyoruz.
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Akıncı benim muhatabım değil. Onun seviyesine 
inemem. Onu dengi ve eşiti Rumlardır. Çarpıtmasın, 
AKEL mensubu mu değil mi? EOKA militanı mı değil 
mi? Onu söylesin.

AB’ye gelince, Kapalı Maraş’ın açılmasına bak-
tıkları yer Yunanistan-Rum çizgisidir. Ne biliyorlar-
sa yapsınlar. Elle gelen düğün bayram. Bu tehditlere 
aldırış edilirse Kıbrıs’ta Türk varlığı tartışmaya açı-
lır. Verilmiş bir karardan geri dönüş olmaz. Maraş’ın 
açılması ENOSİS defterinin bir sayfasını kapatacak-
tır. Rahatsızlıkları bundandır. Varsın rahatsız olsun-
lar, Kıbrıs Türklüğünün hakları, tarihsel çıkarları 
ve egemenlik kazanımları neyi gerektiriyorsa onu 
yapmalıyız. Sayın Ersin Tatar demişti ki, “47 yıldır 
kapalı olan Maraş’ın insanlığa açılması gerekiyordu. 
O yapılmıştır.” Yapılan tekrar yıkılmaz, herkes aklını 
başına alsın. AB sabrımızı test etmesin.

Kadir Yıldız: Efendim, bize zaman ayırdınız, so-
rularımıza sabırla cevap verdiniz. Teşekkür ederim.

Devlet BAHÇELI: Bu imkanı vermenizden dolayı 
ben de size teşekkür eder, çalışmalarınızda ve yayın 
hayatınızda başarılar dilerim. Bu vesileyle aziz mille-
timi hürmetle selamlarım.




