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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI
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YAPTIKLARI TWİTTER
AÇIKLAMASI
5 MAYIS 2018

Türkiye’nin önünde tarihi bir seçim, bu kapsamda sandıktan doğacak talihli bir gelecek, millet iradesiyle tahkim ve
tescili yapılacak güçlü bir yönetim gerçeği vardır. 24 Haziran
demokrasi randevusuna artık sayılı günler kalmıştır. Cumhur,
ittifakla tarih yazacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde
istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir.
Her dönemde Türkiye’nin gelişmesinden ürken, büyümesinden çekinen, birlik ve dayanışma ruhundan korkan hain,
tabansız, temelsiz, meymenetsiz ve edepsiz çevreler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Rüzgâr esmiyor diye bayrak
inmez, fırtına var diye gemi yolundan dönmez.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden, tarihi hedeflerinden, milli kimliğinden, bin yıllık kardeşlik ve kader
ortaklığından yüce bir umutla, yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal
ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır.
Bakınız ne kadar isabetle söylemişti Yusuf Has Hacib:
“Doğru söyle, kavlin bütün olsun. Küstah olur kavli yalan kişiler.” Gerçekten de böyle değil mi? Kavli yalana bulanmış,
karakteri yozlaşmanın çukuruna batmış kişi ya da kişiler küstahlıkta devamlı çıta yükseltmektedir.

Yine diyor ve uyarıyor Yusuf Has Hacib: “Küstahlara katılma, fesada uyma. Bu ikisinden kara bulaşır insana.” Dillerinde
ölümcül riya, yüzlerinde gölgeli ziya, gözlerinde suçluluğun
ciyası olan vefasız ve vicdansızlar fesat ve fitneye mihmandarlıktan geçinen sefalet yuvalarıdır.
Hafta içinde, Cumhurbaşkanı adayları için toplanması
gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaş11

tım. FETÖ’nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına
dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım!

Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar,
yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim
öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, “kötüye katılma, tavrını diri
tut” diyor ya, ben de aynen bunu yaptım.
Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok
iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya’nın bir tembih ve teşviki söz
konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.
CHP’nin 15 kiralık milletvekilinin takviyesiyle grup kuran
bir sözde parti, doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma
hakkına kanunen sahip olmasına rağmen, hangi destek vaadiyle kısa süre içinde imza toplamaya kalkışmıştır? Sorduğum bir diğer soru da budur.

Bir hanım olması sebebiyle İP’in başındaki şahsiyete karşı
bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık
onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu
bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini
açıkça ikaz etmek isterim.
Madem şahsıma açıkça çağrıda bulunuyor, Twitter’den
etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını
birden kargoyla bize göndersin.
En azından arşivimizde durur, bilgimiz dahilinde olur.
Dün yanımızda söyledikleri methiye dolu sözleri bugün inkara yeltenenler, yarın en azından bugününü yok sayamazlar,
namertlik yapamazlar.
12

CHP, parti teşkilatlarını inceden İnce’ye seferber ederken,
diğer yanda rakip Cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini istemiş, bunu da Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından ilan etmiştir. CHP, FETÖ’nün kuluçkası haline geldiğine yanmamış,
Türkiye muhaliflerinin gözdesi olmuştur.

Madem ona buna imza toplayacaktı, o halde CHP Lideri,
MHP’ye en yüksek husumet duyan bir şahsı, gel buraya bakayım diyerek, tariz ve tezyif dolu buyurgan bir üslupla niye
Cumhurbaşkanı adayı yaptı? Aday şahıs inceldiği yerden kopar, tuzağa çekildiğini görürse ne olacak?
Birbirinin sırtından geçinen, aynı projenin içinde buluşan
dört siyasi parti Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Sizin neyiniz milleti temsil etmektedir ki, ittifakınız
millet olsun? Millet değil, zillet; millet değil, illet çatısı FETÖ
harcıyla örülmüştür.

CHP, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyen ne kadar
kripto damar varsa siyasi omurgasına bağlamıştır. CHP, İP’e
çıkmış; İP, CHP’ye dolanmış; ipsiz, sapsız, şuursuz ve sorumsuz fesat bloğu düşe kalka, ine çıka, siyasi med cezir eşliğinde
bina ve tesis edilmiştir.
İbn-i Sina diyor ki; “hiç kimse görmek istemeyen kadar
kör değildir.” Ancak fesat kumpanyası 24 Haziran’da hak ettiğini görecek, layığını bulacak, kumdan kale gibi devrilip
gidecektir. Türkiye’yi felakete sürüklemek isteyenleri, Türk
milleti inanıyorum ki, fena yapacaktır.

Yusuf Has Hacib’in şu sözleri ne denli anlamlıdır: “Fesattır bozan her şeyin aslını, fesat bozar her iyi izi. Fesat kaçırır
bulunmuş kutu, fesat tutuşturur sönmüş ateşi. Fesadın etrafında durma, ona yakın yürüme. Fesat neredeyse ucuzluk
orada.” Zillet İttifakı ucuzdur, uçurumdur.
13

Bir ülkücü katili, siyasi iffetini kaybetmiş orak çekiç sevdalısı bir husumet kaynağı, 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu sormuş. Milleti fişlediğimi söylemiş. İsmini anmaktan
imtina ettiğim bu yabancı beslemesi, Beka Vadisi’nde sanıyorum aklını kaybetmiş,ruhunu da teslim etmiştir.

15 Temmuz gecesi nerede olduğumu millet biliyor, tarih
biliyor, maşeri vicdan biliyor, vatan biliyor, bayrak biliyor, ecdat biliyor, devlet biliyor; sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar. Emin ol ki, senin olmadığın her yerdeyim. Senin olduğun
yerde de zaten yokum.
İnsanlar başaklara benzermiş; içleri boşken başları havada, doluyken eğikmiş. Bu eğik olma hali, taviz ve teslimiyet
değil; müşfiklik, münevverlik, mülayimlik, müteyakkız bir şuurun hal özetidir.

Şahsım ve partim 15 Temmuz’da Türk ve Türkiye düşmanlarının tam karşısında bozkurt gibi duruş gösterirken,
bunu sorgulamaya cüret eden, dedikoduyla, yalan ve dolanla
piyasa değerini arttırmaya gayret eden müfteri ve alçağa millet hak ettiği muameleyi mutlaka yapacaktır.
Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: “İftiracı kişilere katılma,
uzak dur. İftiracının dilinde yanan ateş vardır. Gönlünü, dilini
doğru tut, erdemini ulu. Özünü unutma, şaşırma yolunu.”

Ankara Mamak’ta aşırı yağışlardan zarar gören, bunun
yanında afette yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu kardeşlerimize gerekli ekonomik yardım
ve sosyal desteğin acilen sağlanmasını temenni ediyorum.
Ayrıca Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamer’in yeryüzünde buluşma günü olarak idrak ve kabul edilen Hıdırellez’in
bereket ve bolluğa, barış ve kucaklaşmaya vesile olmasını
Allah’tan diliyorum.

14
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Fransa’nın tartışmalı ve tavsamış eski Cumhurbaşkanı
Sarkozy’nin de aralarında bulunduğu 300 sözde Fransız yazar-çizer, kuru ve küf bağlamış akıllarınca, Kuran-ı Kerim’den
bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Şu densizliğe bakar
mısınız? Vermeyince Mabud neylesin Mahmut!
Değil 300 sözde aydın müsveddesi,Fransa’nın alayı böyle
bir şuursuzluğa düşse,Avrupa’nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak,nereye varabilecek?
Dinin sahibi Allah’tır. Kuran Allah kelamıdır. Kelam Allah’ınsa
manen koruma ve kefalet de Allah’ın olacaktır.

Kimin ne haddinedir Allah’ın ayetlerini değiştirmek ve
dokunmak? Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler?
İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? Fransızlar, buna da Fransız demek ki?

Allah’ın hikmetinden sual olunmaz, kelamından kuşku
duyulmaz. Hak din, Allah indinde İslam’dır. Yüce Yaratanımız
öyle buyurmuyor mu; kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse
şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir.
Derler ki, hakikat iki kişiye muhtaçtır: Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Devam edegelen tarih boyunca dilden dile akan, elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan
hakikat ve hidayet ilkeleri Müslüman kalplerde hamd olsun
kök tutmuş, kuvvetle tutunmuştur.

Fransızların teşebbüs ettiği çirkinliğe laf yetiştirmek bir
bakıma zaman kaybı,misliyle cevap vermek bir yönüyle emek
israfıdır. Onlar gitsin, Kilise çanlarını dinlesinler,işleyip işleyip çıkardıkları günahlarını dert etsinler. Kuran-ı Kerim ilahi
hükümdür, hüküm ise Allah’ındır.
Son günlerde bir Afrika atasözünden hareketle karanlık
bir siyaset kampanyası güncel ve gündemde tutuluyor. Ney17

miş; “Aslan, sırtlan, zebra ve ceylan sırt sırta koşuyorlarsa
orman yanıyor” demekmiş! Merak ediyorum; yangın nerededir? Aslan kimdir? Sırtlan, zebra, ceylan kimlerdir?

Bu kapsamda acaba koşanların istikameti neresidir? Benim bildiğim sadece kovalanınca hızlı koşmak mümkündür.
Kararmış vicdanlarında bulamadıklarını, karanlık viranelerinde kaybettiklerini sokak lambasında arayanlar çıtırtıdan
ürken sincap gibi tabana kuvvet kaçanlardır.

Aslında yanan orman falan değildir. Orman yakmak değil,
ormanı muhafaza etmek asıl ve lazımdır. Yapılan da budur.
Ancak orman da çakalsız olmayacak, çakallar ise kuzunun bol
olduğu yeri değil, sahipsiz kaldığı yerleri seveceklerdir. Çok
şükür, kuzular sahipsiz değildir.
Doğan görünümlü şahin devri bitti derken,insan görünümlü çakalların pusuya yatıp,punduna getirip,milleti ve
devleti pula çevirmek için durum ve ortam kolladıklarını da
görmüş olduk. Uyarıyorum, bitpazarının kuralları geçmiyor,
sinekli yoğurdun alıcısı bulunmuyor. Hadi başka kapıya!

Yusuf Has Hacib yine taşı gediğine koymuş: “Düşman kaçarsa bu yeterlidir,izleme onu;ileri giden doyuncaya kadar
yer kamçıyı.” Kaçan,kaçmaya heveslenen,kaçak güreşen, kibriti çakıp araziye uymak için hazırlık yapan kim varsa, diyorum ki, geçti Borun pazarı, sürün eşeğinizi Niğde’ye.
Madem yangın varsa,iddia sahiplerine,Yusuf Has Hacib’in
sözüyle sesleniyorum: “Varsa ateş yaklaşma,eğer yaklaşırsan
hazır ol yanmaya.” Emin olunuz,leyleğin ömrü laklakla geçermiş, horozu çok olan köyün sabahı da geç olurmuş. Çürük çarık zihniyetlerin hal-i pür melali aynen budur.
Aslanla ceylanın sırt sırta koşması yangın sonucuysa şayet, Hacı Bektaş-i Veli’nin kucağındaki dostlukları nedir peki?
Burada da mı orman yanıyor? Hem yangın çıkarmak için uğ18

raşsınlar, hem de sözde yangından şikayet etsinler zavallılar,
bu kadar mı aciz, bu kadar mı çaresizsiniz?
Meşe ile çınar birbirinin gölgesinde büyüyemezler. İhanetle sadakat aynı gövdede buluşamazlar. Millet ile zillet
yangın da olsa dipdibe, yanyana, yanak yanağa bulunamazlar,
tarih boyunca da bulunmamışlardır. Bu devam edegelen, devamlılığını temin eden bir insanlık gerçeğidir.

Madem söz hayvanlardan açıldı, alın size bir misal: Tilki
gün doğarken gölgesine bakıp demiş ki; bugün öğle yemeği
için bir deve bulacağım. Ve bütün sabahı bir deve arayarak
geçirmiş. Öğle üzeri tekrar gölgesini görünce bu defa da fare
bana yeter demek zorunda kalmış. Anlayana!
Ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlar, davulun kasnağına
vuranlar, küresel simsar ve senaryolara bel bağlayanlar, hatırınızdan çıkarmayınız ki, ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
Endişe etmeyin, vatanın ekmeği size bile yeter!

Serçeden korkanlar darı ekmezler. En doğru yol ise en dikensiz yol değildir. Kötümserlik ekenler, mağlubiyet biçecektir. Karamsarlık aşılayanlar melanet salgınına tutulanlardır.
Çabalar beyhude, emeller boşunadır. Cumhur İttifakı siyasi
kundakçılara 24 Haziran’ı dar edecektir.
Anıları kucaklayıp atiye yelken açan kutlu bir iradenin
durması, boyunduruğu kabul edip esarete düşmesi ne vicdan, ne irfan, ne de iman açısından imkansızdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak kurum ve kurallarıyla
yerleşesiye kadar kutlu mücadele sürecektir.
FETÖ’cü alçakların, PKK’lı bölücülerin, ipsiz, sapsız, birbirine benzemez paslı ittifakların sosyal medyadan iktidar çıkarma arayışları nafiledir, art niyetliliktir, yanlış hesap zaten
Türk milletinin sinesinden aynen dönecektir.
19

İmza toplayıp niza çıkarmak için hava koklayan, zemin
yoklayan, gariban pozuna girip mazlum postuna yatanlar
avuçlarını yalayacaklar, inanıyorum ki, kaçacak delik, sığınacak liman arayacaklardır.
Diyorum ki, 24 Haziran’da millet iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen tesis edilecek, milli huzur ve
istikbalin önündeki tüm ayrık otları temizlenecek, tüm oyunlar bozulacaktır. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler.

20

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN
YAPTIKLARI TWİTTER
AÇIKLAMASI
10 MAYIS 2018

Demokrasinin kökleşmesine ve yaşamasına imkan sağlayan şartların başında, birbirlerinin egemenliğini, dolayısıyla
da keyfi baskısını önleyecek güçler dengesi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu sağlayan mekanizmalara,
dinamik vasıta ve muhtevalara sahiptir.

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikrarlı yükselişini gaye
edinmiş, Türk milletinin huzur ve güvenliğinin demokrasi
ilkeleri çerçevesinde tahkim ve temin etmeyi hedefleyerek
milli ülkülerin gerçekleşmesine baş koymuştur. Bunun çare
ve yolu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.

Türkiye’nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve
bayat siyasi akım ve aktörler,hangi tahrik ve tezgâha heves
ederlerse etsinler,asla başaramayacaklar,asla milli diriliş ve
devamlılığı engelleyemeyeceklerdir.Cumhur İttifakı mazlumların umudu,masum ve mağdurların ufku olacaktır.
Siyaset elbette millete hizmetin demokratik vasıtasıdır.
Ancak siyaset ahlaklı yapılmalı, adam gibi gerçekleştirilmeli,
siyasetçiler ise hile ve hülleye tevessül ve tenezzül etmemelidir. Bu açıdan, CHP ve İP Türk siyasetinin yüz karası mevkiine
çoktan çıkmışlardır.

Gözyaşlarıyla,boynu bükük şekilde,adeta pazarda alıcısını
bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan’da İP’e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili,18 gün sonra kendi mahallelerine
dönmüşlerdir.Karşımızda demokrasi kahramanları değil,demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir

Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar! Demokrasinin
önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler! 24 Haziran’da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar!
Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı! Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız!
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15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin
inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi
tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun.

Bu vekilleri CHP’den gönderen, İP’e görevlendiren, rezil
duruma gerileten, sonra da geri getiren hangi odaklar, hangi
çıkar ortakları, hangi çıban başlarıdır? Siyasi etik nerededir?
Siyasi ahlak nasıl ayağa düşürülmüştür? Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür?
18 gün süresince kiraya verilen/verdirilen milletvekillerine oy veren aziz vatandaşlarım böylesi bir ilkelliğe, böylesi
bir iradesizlik ve siyasi iffetsizliğe nasıl evet diyecekler, CHPİP kumpasına nereye kadar göz yumacaklardır?
Niye gittiler, neden geldiler? Olan biten iğrençlikler millete hakaret ve haksızlık değil mi? Madem İP’te cambazlık
yapmaya özeniyor idiyseler, madem İP’ten tutmayı hazmedebiliyor iseler, bunun daha doğal ve doğru yolları bulunamaz
mıydı?

CHP ahlaken tükenmiş,sıfırı tüketerek milli iradeyle köprüleri atmıştır. İP’e söyleyecek laf zaten yoktur,bu sözde partinin imamesi çoktan kopmuş,Türkiye düşmanlarının elinde
tutsak ve oyuncuğa dönüşmüştür.Vah ki vah,bunlar Türkiye’ye umut olacak öyle mi, güldürmeyin bu milleti!
Pensilvanya ile Kandil arasına sıkışmış siyaset bezirganlarına Türk milleti gereğini yapacak,günlerini gösterecek,beklenen ve hak ettikleri dersi Allah’ın izniyle verecektir.Cumhur
İttifakı,zillet ittifakını boşa çıkaracak,sandıkta önüne katıp
kaçtıkları yere kadar kovalayacaktır
Huzur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. İstikbal,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle parlayacaktır. İstik-
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lal haklarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle güçlenecek ve derinleşecektir. Tam tersini iddia edenler ihanetin
bekçileri, işgalcilerin yedekleridir.

CHP, 15 kiralık milletvekilinin kirini kesinlikle temizleyemeyecektir. 22 Nisan’da milletvekili siparişini onaylayıp, 23
Nisan’da İP’i Meclis’te konuşturanlar komplo ve karanlık kurgularının altında kalacaklardır. Bunu yapacak kuvvet ise Türk
milletidir.
Merhum Cemil Meriç der ki: “Kendini tanımak, marifetlerin marifetidir.” Kendimizi tanıdık, milletimize inandık, sonuna kadar da hakikatin tarafında olduk, olmaya da devam
edeceğiz.

Kötürüm ve kötü siyaset anlayışları setleri yıkan ırmaklar
gibi yayılmak, akmak istiyor. Ancak Cumhurun ittifak ruhu,
milletin varlık ve kimlik şuuru buna izin ve icazet vermeyecektir.
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Çanakkale’den Yemen’e, Kanije’den Plevne’ye, yazılmamış
destanlardan yaşanmış nice zaferlere kalemiyle dokunan; duyuş, duruş ve şuur ölçüleriyle roman satırlarına döken tarihçi, yazar ve fikir insanı Mehmet Niyazi Özdemir’in vefatından
üzüntü duydum.
Eserleriyle, mütevazı hayatıyla öne çıkan merhum Özdemir’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine,
Türk fikir hayatının mümtaz camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Tarih ilhamımız, ecdat kaynağımız, Türklük varlığımız,
Türk milleti yegâne gücümüz, dahası vazgeçilmezimizdir. Hayalini kurduğumuz, haysiyetle savunduğumuz ne varsa hedefimizdir. Ve de mutlaka ulaşılacaktır.

Büyük ülkülere tutunmak ancak kendini aşmayı bilen, fedakârlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye’yi
durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi
yetmeyecektir.
Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı’dır. Gelecek
özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur,
refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’dir.
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24 Haziran’da, 13’ncü Cumhurbaşkanı bizzat, aracısız,
doğrudan Türk milleti tarafından seçilecek, önümüzdeki beş
yıl için görev yapacaktır. Cumhurun taban ve tavana hakim
olan ittifak ruhu Cumhurbaşkanını belirleyecektir. Bu durum
demokratik olgunluğun emaresi ve esamisidir.

Yusuf Has Hacib şöyle seslenir: “Seçkin ve ender olan değerlidir, onu gerçekleştirmek kolay değildir. Kötülük ucuzdur
ve onu yapacak çok ve boldur.” Cumhur İttifakı mümtaz olanı,
münasip olanı, müstesna olanı Allah’ın izniyle yerine getirecektir.
Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı herkesin bildiği
ve gördüğü gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Ismarlama ve icazetli Cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başladı. Muhtemel adayların kesin listesi 13 Mayıs’ta
netleşecektir. CHP’nin hem milletvekili pazarı kurup hem de
imza kampanyasında aktif rol oynaması uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir çarpıklık olarak anılacaktır.
İP’inden Perinçekgillere kadar imzayı toplayan topladı,
parsayı kapan kaptı. CHP hışımla, hınçla, hırsla hem vekillerini hem de imzalarını kullanıma açtı. Kayış tam koptu. Ana
muhalefet bilye dağıttı. Şemsiyesi altına topladıklarıyla dağılmanın, dağınıklığın markası oldu. Yazık etti!
PKK’nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Vatan hainlerinin, Ülkücü katillerinin
Cumhurbaşkanı adayı olması bile demokrasi tarihimize, milli
ruh ve ahlaka kategorik bir darbe olarak akıllara kazındı. Millet bu gelişmeleri elbette kaydına aldı.
FETÖ ve PKK faaldir! Öyle ki, tescilli ve sabıkalı PKK’lı Demirtaş’ın serbest kalması için yoğun bir kampanya söz konusudur. Yusuf Has Hacib der ki: “Ev almak istersen komşusunu
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sor, yer almak istersen suyunu sor.” Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için kimlere sorulduğu ise ortadadır.
HDP imza toplamaya gerek duymadı, çünkü TBMM’de
grubu vardır. Diğerleri ise CHP ve FETÖ’nün çağrı ve çabalarıyla imzalarına kavuştu. Yani 100 bin imzayı toplayan adayım diye sahneye çıktı. Millet ittifakıymış, bunlardan çıksa
çıksa ihtilaf ve ihanet çıkacaktır.

Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara
yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat
Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu
kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir
kampanya yapılacak mıydı?
Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk
etmek ne kadar adil ve adaletlidir?
Hain el üstünde, vatan ve millete sadakat duyanlar geri
planda! Böyle bir yanlış sürdürülebilir mi? Peki, teröristler
için methiye düzenler, PKK/FETÖ müdafaası yapanlar kader
kurbanlarına ne diyecekler? Onların yüzlerine nasıl bakacaklar?

Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp
sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?

PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin
kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki
bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları
tez elden sağlanmalıdır.
PKK’lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını
canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan
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taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz
olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar.
Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları
çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi
buyurun…
Yusuf Has Hacib isabetle söylemiş: “Sözünü düşünerek
söyleyen üzülmez, gününü boşa geçirmeyen pişman olmaz.”
Sabahlara kadar düşündük, sonunda söyledik, sabırla duruş
gösterip sonuç itibariyle dileğimizi paylaştık…
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Fedakârlık abideleri olan annelerimiz, hayatları boyunca
ailelerinin yaşaması ve çocuklarının var olabilmesi için takdire şayan bir çabayı hiç düşünmeden, hesapsız bir şekilde
yerine getirmişler, kendilerinden sonraki nesillere bu kutsal
görevin nasıl taşınacağını öğretmişlerdir.
Günümüz şartlarında ağırlaşan hayat şartlarına karşı ailesinin geçimine yardım eden,yılların getirdiği zorlukların
çizgiler halinde yüzlerine yansımasına aldırmadan mücadelelerini sürdüren annelerimizin,hangi yaşta olursak olalım,bizlere öğretecekleri daha çok tecrübeleri vardır.

Annelerimizi hiç üzmeden, kutsal bir emanet gibi hayatlarının sonuna kadar en değerli varlığımız olarak üzerlerinde
titrememiz hepimizin bu fani hayattaki manevi görev ve vecibeleri arasındadır.
Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemler, öncelikle annelerimizin yol gösterici, hikmet ve hidayete davet eden nasihatleriyle aşılacaktır.

Hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin
yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Nitekim
“Cennet annelerin ayakları altındadır” kutlu seslenişi bunun
en bariz kanıtıdır.
Elbette, elleri öpülesi annelerimizi sadece yılın bir gününde hatırlamamız doğru değildir. Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla, şükranla ve büyük
bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız içindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yemeyen yediren, giymeyen
giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Muhterem Annemi rahmet, hürmet, hasretle anıyorum.
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Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden
şehit analarımıza da saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman
yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum.
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Hz.Adem’den Hz.Muhammed’e nice peygamberlerin ayak
bastığı, büyük medeniyetlerin barındığı, melikler, sultanlar,
komutanlar, alimler ve gönül insanlarının isimlerini toprağının her köşesine kazıdığı tarihsel mirasın medar-ı iftiharıdır
Kudüs.
Kudüs’ün kalbi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa’nın kalbi ise
Muallak Kayasıdır. Altın kubbeli Kubbetü’s Sahra Kudüs’ün
sembolüdür. Efendimizin Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Allah’ın lütfu üzerine yücelerin yücesi ilahi makamlara mucizevi yükselişinin ilk adım ve anısıdır Kudüs.
Hz. Nuh, gemisi ile büyük tufandan kurtulduğunda suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin uçurmuş,
güvercin günler sonra ağzında bir zeytin dalı geri dönmüştür.
Bu zeytin dalı, Kudüs’teki Zeytin Dağı’na aittir. Yani Falih Rıfkı’nın romanında anlattığı Zeytin Dağı…
Kudüs; kutsallığın mekânı, kutlu hatıra ve haysiyetin manevi membaıdır. Kudüs’ü anlamak tarihi anlamaktır. Kudüs’ü
tanımak inancımızın mehabet ve muhtevasını kavramaktır.
Kudüs ilk kıblemizin iffet, irade ve istiklal sancağıdır.

Kudüs zalimlerin tasallutu altında inim inlemekte, manen
feryat etmektedir. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler,
camilerin en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve
kuşatılmış, hüzne boğulmuş, için için yanmış Mescid-i Aksa’dır.

Mübarek Ramazan ayına kavuştuğumuz bugünlerde,
Kudüs’te oynanan şirret oyun küfrün, küffarın ve katil heveslerin en vahşi komplosudur. İlk kıblemizin önüne Evanjelist-Kabalist-Siyonist-Emperyalist perde çekilmek istenmektedir. Zulüm kol gezmekte, katliam hüküm sürmektedir.

Kudüs aynı zamanda dinlerin, kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların asırlarca iç içe, yan yana, huzur ve
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sükûnetle yaşadığı barış ve kardeşlik kentidir. Kudüs’te Müslümanlara yönelik suikastlar eşzamanlı şekilde diğer dinlere
ve gruplara da yapılmış sayılacaktır.
Gazze’de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve
kahredici bir sonucudur. Ramazan ayına girerken Filistinli
kardeşlerimize düzenlenmiş saldırılar bölgeyi, hatta dünyayı
ateşe verecek risk ve ihtimaller taşımaktadır.
Zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık
dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan,
buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır.
Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir. Başı rahmet,
ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan Mübarek Ramazan
ayında, mukaddesatımızın muhteşem bir diriliş ruhuyla kanatlanması, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusuyla
kenetlenmesi ve kucaklaşması başlıca niyazımdır.

Irak’ta yapılan seçimlerde, demokratik hak ve tercihleri
gasp edilen Türkmenlerin seslerinin ve seslenişlerinin duyulması, sandık yolsuzluğu kanalıyla irade hırsızlığı yapmaya teşebbüs edenlerin foyasının ortaya çıkması da en samimi
dileğimdir.
Unutmayalım ki, Kerkük Türk’tür, Türkmen’dir, suiistimal
edilen seçimlerle bu gerçek değişmeyecek, değiştirilemeyecektir.
Kaşgar, Karabağ, Keşmir, Kerkük, Kudüs, Kıbrıs, Kırım istikrar ve huzura kavuşmadan insanlık rahat nefes alamayacak, dünya güvenli olamayacaktır.
Aziz vatandaşlarımın, çok geniş bir coğrafyada hayat ve
varlık mücadelesi veren soydaşlarımızın, tüm din kardeşle44

rimizin, kısaca Türk-İslam aleminin Mübarek Ramazan ayını
buruk bir vicdanla, müteessir bir ruhla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İsrail vandallığını, ABD vicdansızlığını çok net, çok açık,
çok kararlı şekilde kınıyorum. Gazze’de şehit düşen onlarca
mazlumlara Allah’tan rahmet, binlerce yaralıya şifalar temenni ediyorum. Zalimin hesabı varsa Allah’ın da hesabı vardır.
Nitekim Allah bes baki hevestir.
Bugün gönüllerde Gazze, gözlerde Kudüs vardır. Mümin
kalpler Filistin davası için atmaktadır. Nitekim bütün Müslümanlar kıyam, infial ve intifadadır. İsrail hem ilahi adaletin
önünde, hem de insanlık vicdanı karşısında döktüğü kanların
hesabını damla damla verecektir.
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Tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmamıştır. Zulüm, insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baştacı,
kötülüğün saltanatıdır. Kuşku yok ki, zulme karşı tarafsız kalmak da zulümdür, zillettir, ziyandır, zarardır.

Bugün Tük ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanı egemendir. Buna sessiz kalmak, buna duyarsız
davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk
milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan
sonra da vermeyecektir.

Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir.
Kudüs semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanıdır. Ve Kudüs bugün zincire vurulmuş, Filistinli kardeşlerimiz
katliama maruz kalmışlardır.
Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş
gelinmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi zalimlerin tam karşısında milletiyle bir ve beraberdir. Milliyetçi Hareket Partisi
mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve
sözcüsüdür.

Gazze’de 8 aylık bebek Leyla’nın zehirli gazla katledilişi
insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanıdır. Sayıları 60’ı
aşan Filistinli kardeşimizin şehadeti ise vicdanların harap ve
bitap düşmesinin ifadesidir.
Zulüm lanetlenmezse, şeytani emeller selamlanmış olacaktır. Zalimler reddedilmezse masumlar iyice sönecek, iyice
sinecek, hepten kaybedecektir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket
Partisi zulmün amansız düşmanı, zalim ve canilerin ebedi
karşıtıdır.
Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat
16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet,
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Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber
olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız.
18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün
kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere
açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak
dileğiyle…
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Sadece insan olmak yetmez, insaf ve irade de gereklidir.
Bunlar yetmez, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimam
lazımdır. Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı
uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan
taklidi yapmaları elbette beyhudedir.
Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar
televizyon ekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler
vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki, Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye’yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir.

Cumhur İttifakı’na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu’na
suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son
bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar
hale gelmişlerdir. Ancak nafile!
Cumhurbaşkanı Seçimi 2.tura kalırmış, Allah’ın izniyle bu
iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek bir oyla seçilmesiyle
ilk turda biter. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş, bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında, ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır.

Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM’de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok
değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar
insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır.
Diyorlar ki, “MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan
bu nedenle oy kaybediyor.” Bu çevreler, Cumhur İttifakı’na
çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler.
Hele bir Gürkan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var
ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor!
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Yusuf Has Hacib, MHP’ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta
şamarı indirmiş:“Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik,edepsizin özü kapanmaz bir gedik.Edepsiz kişidir insanın alçağı,doğru söz söylemez utanmaz dili.”
MHP’yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana,
bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır
bir ihanettir.

Sinsi ve şuurlu siyasi Kürtçülük yapanlar PKK’nın değirmenine su taşıyan rezillerdir. Kürt kökenli kardeşlerim
MHP’ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK’lılardır,
PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt
denmez, denemez.
İki de bir, takılmış plak gibi, Kürtlerin oyları MHP’den dolayı oraya buraya kayar diyerek kirli ihbar ve ilanda bulunan
kripto ajanlar,mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara
yerleşmiş saatli bombadır.Bunlar, hain bir projenin figüran
ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür.

Türk ve Türkiye düşmanları MHP’ye sevgi ve sempatiyle
bakmaz.Allah muhafaza,varsayalım baktılar,kuşku etmeyin ki
kendimizden şüphe duyarız.Kürt kökenli kardeşlerim bizim
her şeyimizdir,ayrımız gayrımız yoktur,aramıza hendek kazmayı planlayanlar casuslar,terörizmin piyonlarıdır.
Ekran ve gazetelerde kim ne söylerse söylesin, MHP, milletin her evladını bir ve aynı görüp kucaklayacaktır. Bunu
söylüyorum yürekten, yarın söylenip sahiplenecek milyonlar
yürekten.
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Hakkımızda yalan yanlış algı oluşturmaya, siyasi operasyon yapmaya çabalayan kim varsa emelleriyle birlikte takip
ediyor ve gerekli notlarımızı alıyoruz. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafil olanları biliyor, görüyor, hesaplaşacağımız günleri sabır ve akılla bekliyoruz.

Demiş ki Yusuf Has Hacib: “Dil aslan gibidir, eşikte yatar;
dikkat etmezsen eğer başını yer. Dilinden çeken insan ne der
işit, bu sözü kulağına küpe et.” Sevinci az, kaygısı çok, öveni
az, söveni çok olan insan hasımları, insanlık azmanları sizinle
işimiz daha bitmedi!
“Cumhur İttifakı, Millet Aklı, Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı.” Başka söze gerek var mı?
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Fetih kolay değildir, önce talihin ve tarihin bağrından bir
Fatih doğacak, fakihlerle ruhu beslenecek, fethe inanmış faziletli yüreklerle desteklenecektir. Fetih sıradan askeri bir zafer
değildir; akıl, iman, irade, istek, istiklal ve istikbal umudu olmazsa olmaz gerekliliktir.

Fetih, yalnızca kılıçla olmaz. Yani kalem yoksa sonuç yoktur. Diyor ya merhum Cemil Meriç: “Kalemle yapılan fetihler
tarihe mal olur, tarihe, yani ebediyete.” O kalem ki, ariflerin
dudaklarından dökülen kelam; alim ve gönül insanlarının dualarıyla devleşen irfan kalesidir.

Fetih; inançsız kalabalıkların, ülkü ve heyecanını kaybetmiş yığınların,gölgesiyle kavgalı, ruhen dalgalı, fikren buhranlı aciz ve küçük insanların harcı değildir. Fetih, her şeyden
önce kendini aşmış, aşmayı mesele edinmiş,bu meselesinde
erimiş yüksek karakterlerin haysiyetidir.
Her fetih bir fikre,her fikir bir birikime,her birikim bir
mücadeleye,her mücadele ise inanmış bir kalbe ihtiyaç duyar.
Kısaca fetih demek inanmışlık demektir. Kuruntulu, kuşkulu,
kutuplu, vehimli, sancılı, güvensiz, sığıntı zihniyetlerden fetih
değil şahsiyetlerinin defni çıkar.
Fetihte yağma yoktur,vahşet yoktur,dehşet yoktur,katliam
yoktur. Fetih medeniyet kilidinin açılması,muzaffer ve müreffeh bir geleceğin müjdesi,karanlıkla aydınlığın yer değiştirmesidir. Fetih, onca Mehmet arasından birisini, hem de en
görkemlisini Fatih yapma meziyet ve mükâfatıdır.

İstanbul’un Fethi’nin 565’nci yıldönümünde,Türklüğün
fetih ruhunu,Fatih çıkarma potansiyel ve gücünü tekrardan
gözden geçirmek ve değerlendirmek en samimi dileğimdir.
Bizans fitneydi,günahtı,vebaldi,rezaletti,melanetti,o devirde
tarihin çıbanbaşıydı. Türk geldi, batıl kaybetti.
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Bizans çöktü sanıyorduk, meğer yaşıyormuş, çürük bedenlere nüfuz etmiş, soysuz fikirlere sinmiş, satılık ve karışık
zihniyetlere sızmış halde husumeti kamçılıyor, huşuneti kışkırtıyor. Köhne Bizans durmuyor, ama 24 Haziran’da dağılacak, inşallah bir daha da toparlanamayacaktır.
Cumhur İttifakı, Bizans komplosuna karşı Millet Aklını
harekete geçiren, Millet Aklıyla hıyanet ve hücuma sur çeken
565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır. Belini doğrultan, iç
ve dış destekçileri olan Bizans kalıntıları bir kez daha ezilecekler ve âdeme mahkûm edilecektir.
İstanbul hak eden ellere 565 yıl önce geçti. Ortaçağ’ın
perdesi açılmamak üzere indi. Dünyanın en büyük Türk kenti
İstanbul zincirlerinden kurtuldu. Surlara dikilen Üç Hilal devasa nitelikli Türk-İslam kültürünün, kardeşlik duygusunun
müstesna örneğini beşeriyete gösterdi.
İstanbul’un fethinden itibaren dünya, hem Türklerin fütuhat ve adalet ruhu ile karşılaşmış, hem de fethi kutlu Peygamberimiz tarafından müjdelenen bu kentle birlikte inançlarımızın huzur verici mesajıyla doğrudan tanışmıştır.
İstanbul’un fethi ile birlikte, “Osmanlı Barışı” olarak tanımlanan hakkaniyet ve insaniyete saygı esasına dayanan;
gıptayla, hayranlıkla, hürmetle hatırladığımız birlikte yaşama
projesi gerçekleşme imkanı bulmuştur.

Bugün karşımıza çıkan küresel tuzakların ve tarihi düşmanlıkların dayanağı 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethi ile başlayan süreçle yakından bağlantılıdır. Bunu
biliyor, bunu kavrıyor, oyunları milletçe bozmak için Cumhurun sinesinde ittifakla duruş gösteriyoruz.
Ümidim odur ki, 565 yıl önceki fetih ruhu, nesillerimizde tekrar doğacak; başta İstanbul olmak üzere ülkemizin bütün şehirleri layık oldukları refaha ve huzura kavuşacaktır.
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Çare Cumhur İttifakı,çözüm Millet Aklıdır. Demem odur ki,
Cumhur İttifakı Millet Aklı, Geleceğin Teminatı.

Bilge Kağan’dan Alparslan’a,Osman Gazi’den Fatih’e,
Kanuni’den Atatürk ve bugünlere kadar bağını koparmadan,
ülküsünü kaybetmeden gelen muhterem ve muhteşem neslin
açtığı çığır,yaptığı çağrıyla büyük Türk milleti tarihte olduğu
gibi yine hak ettiği mertebelere mutlaka yükselecektir.

Bu vesileyle bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, başta büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han
olmak üzere kahraman ecdadımızı saygıyla,minnetle anıyor,
Cenab-ı Allah’tan hepsine rahmet niyaz ediyorum

İnanıyorum ki,İstanbul bir kez daha Üç Hilalle parlayacak,Üç Hilalle doğrulacak; üzerine saçılmış ölü toprağı bir
kez daha Türk ve Türkiye sevdalıları tarafından dağıtılıp atılacaktır. Unutulmasın ki, İstanbul tarihin ve dünyanın en büyük Türk şehridir. Bu gerçek değişmeyecektir.

61

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN
YAPTIKLARI TWİTTER
AÇIKLAMASI
14 HAZİRAN 2018

Türk milleti tarih boyunca nice kahramanlık ve fedakarlıkla bekasını korumuş, birlik ve dirliğine toz kondurmamıştır. Bu konuda eşsiz bir görev şuuruyla mücadele eden vatan
evlatları her dönemde üstlendikleri sorumlulukları cesaretle
yerine getirmişlerdir.

Jandarma Teşkilatı vatan savunmasında, asayiş ve güvenliğin temininde insanüstü bir çaba sarfetmekte, takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Orhun Kitabelerinde Yargan olarak
geçen emniyet ve asayiş görevlileri Jandarma Teşkilatımızın
köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir.

Selçuklu Devleti’nde Surta, Osmanlı İmparatorluğu’nda
Subaşı, devamında Zaptiyeler bir bakıma devirlerinin Jandarmalarıdır. Jandarma Teşkilatı vatan ve millet sevdasıyla yanıp
tutuşan kahramanlar yuvasıdır.
Bugün Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 179’ncu yıl
dönümüdür. Jandarma; vatandaşlarımızla doğrudan temas
eden, kırsal alanda milli güvenlik ve düzenin sağlanmasında
eşsiz hizmetleri bulunan inanmışlık, adanmışlık, anıtlaşmış
mücadele ruhudur.
Terörle mücadelede en çok şehit veren kuruluşlar arasında Jandarma Teşkilatımız en ön saflardadır. Jandarma mazlumun yanında, zalimin karşısında; haklının savunucusu suçlu
ve hainlerin amansız takipçisi ve hasmıdır.

Özellikle Uzman Jandarmalarımızın çok sayıda meşru
talepleri vardır. Bunlardan birisi ek göstergelerinin 3600’e
yükseltilmesi, diğeri ise okulda geçen bir yıllık sürelerin fili
hizmetten sayılmasıdır.
Bu kapsamda Uzman Jandarmalarımızın talep ve beklentilerinin yanında olacağımızın, 24 Haziran’dan sonra gereği
neyse yapacağımızın bilinmesini özellikle temenni ediyorum.
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Ayrıca Uzman Çavuşlarımızın da 3600 ek gösterge talepleriyle birlikte kadroya alınmaları hususunda kararlı ve
tavizsiz bir mücadele vereceğimizi bir kez daha hatırlatıyor,
Uzman Jandarmalarımızla birlikte Uzman Çavuşlarımızın
seslerinin duyulmasını mecburiyet addediyorum.
Jandarma Teşkilatımızın 179’uncu kuruluş yıldönümünde hiyerarşik zincirde en üstten el alta bütün kahraman Jandarmalarımızı kutluyor, şehadete ulaşan jandarmalarımıza
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Jandarma milletin helal ve haysiyet bekçisi, huzur ve esenlik gücü, can ve mal teminatıdır. Var olsunlar, sağ olsunlar.
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Ramazan Bayramı’nda sevinçlerimizi artırmanın, hüzün
ve hasretlerimizi azaltmanın peşindeyiz. Sıkılı yumruklar
açılsın, çatık kaşlar düzelsin, buruk kalpler dirilsin, yaralı
bakışlar iyileşsin arzusundayız. Çok şey değil, sadece huzur,
saadet, adalet ve mehabet istiyoruz.
İnsanı insan yapan vicdanıdır. Bayram aynı zamanda maşeri vicdanın tecelli ettiği, muhabbet pınarlarının gönülden
gönüle akıp coştuğu müstesna zamanlardır. Dileğim her günümüzün bayram olması, her anımızın bayram coşkusuyla
dolup taşmasıdır.

Bu bayramda şahsımı çok sarsan, yüreğimi fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya’nın Sapanca ilçesinden aldım. Hiçbir
vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü
irkilerek öğrendim.
Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca
kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf
bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular,insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler! Ne hazin değil mi?
Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini
örtecek ne de bir kılıf vardır!

İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi.
Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı
yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz
gereken soru emin olunuz budur.
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Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları
hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu
kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur.

Bilhassa söylemeliyim ki,hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç
duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız. Hem insan
hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız.
Unutulmasın merhamet edene Allah da merhamet eder.
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Meşhur bir düşünür, asırlar önce demişti ki: “Korku, gelecek bir kötülüğü beklemenin adıdır.” Hiç şüphe yok ki, korkuya teslim olmak gelecekten ve gelecek haklarından vazgeçmektir. Korkuyu yenemezsek kahramanlığı yüceltemeyiz. Ya
korkarak dağılacağız, ya da kahramanca duracağız.

Korkular umutlarımızı kıramaz, kötülükler hayata tutunma ve mücadele azmimizi köstekleyemez. İftiralar irademizi
kundaklayamaz, ihanetler iddia ve ideallerimizi kapatamaz.
Korkaklığın ruhunda kalleşlik, korkakların duruşunda karmaşa vardır.
Hainler korkaktır. Her cani, her katil sinsice,sinerek,sürünerek yaşar. Kaldı ki insanlığın devasa tecrübe ve birikimi bu
gerçeğe açıkça işaret eder. Yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle, sızlamayan kalpleriyle aramızda dolaşanlar
zulmün çıbanbaşlarıdır. Ve bunlar korkaktır.

Ankara Polatlı’da 22 Haziran günü 8 yaşında Eylül isimli
bir kız çocuğumuz kaybolmuştu. Günlerce arandı, ama bulunamadı. Meğer Eylül’e acımadan kıymışlar. Üstelik toprağa
gömmüşler. Ne istediniz bu sabiden? Ne alıp veremediğiniz
vardı bu küçük yavruyla? Hiç mi yüreğiniz titremedi?
Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi! Korkak katiller
bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak
iş mi bu? Ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana
kuzusuna nasıl kast ettiniz?
Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek! Peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız? Eylül’ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylül’lere musallat
olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz?

Hakikaten çok üzgünüm. Bir yanda minik bir köpeğin
dört bacağıyla birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır, di73

ğer yanda küçük çocuklar hedef hâline gelir! Nasıl bu duruma
düştük? Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız.

Ağrı’da ailesiyle birlikte dedesinin köyüne bayramlaşmaya giden 3,5 yaşındaki Leyla da tam 16 gündür kayıp ve halen aramalar sonuç vermedi. Kaybolan yalnızca Leyla değil,
hepimiziz. Acaba masum bedeni nerede? Mazlum gözleri
nasıl bakıyor?
İsimleri Eylül olur, Leyla olur, hiç fark etmez. Onlar çocuk, onlar savunmasız, onlar masumiyetin zirvesi. İnanınız,
bu gidişle başımıza taş yağmazsa yatıp kalkıp şükretmemiz
gerekir. Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz.

Çocuklar sürekli katlediliyorsa, sürekli istismara uğruyorsa her şey anlamını kaybetmiş, sözün geçerliliği bitmiş
demektir. Durup düşünelim, çocuğa gücü yeten, çocuğa vahşet uygulayan, çocuğun ve körpe hayvanların kanını döken
barbarların yaşama hakkı var mıdır?

Dedim ya, her cani sürünerek yaşar. Her hain de korkaktır. İdam bile katiller için kurtuluştur! Bu rezillere öyle bir
bedel ödetmeliyiz ki, yankısı yedi cetlerinden hissedilmelidir.
Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu
savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır.

İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği
her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de
bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır.
Eylül’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı
temennilerimi iletiyorum. Katil ya da katilleri lanetliyorum.
Çocuk ve kadına yönelik artan şiddetin önlenmesi konusunda
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her sorumluluğu üstleneceğiz. Dilerim ki, Leyla da acilen ve
sağ salim bulunur, ailesine kavuşur.

Ayrıca 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na
(YKS) giren kardeşlerime üstün başarı ve muvaffakiyetler
diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyorum. Unutulmasın ki, asıl imtihan hayattır, sabırdır, mücadelenin sürekli
olmasıdır.
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Vefa, bizim için yalnızca İstanbul’daki bir semtin veya
bir faninin adı değildir. Vefa adam olmaktır, ahlaklı olmaktır,
mertliktir, iman ve vicdan alametidir. Dava ve ülkü arkadaşlarımıza karşı bitmeyecek bir vefamız, eksilmeyecek bir muhabbetimiz vardır.

Değerli dava arkadaşım Alaattin Çakıcı uzun süredir Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hakkında verilmiş
cezasını çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalısıdır. Bizim taş duvarlar ardında bulunan bir ülküdaşımıza
vefa göstermemiz kadar doğal bir şey de yoktur.
Sayın Çakıcı’nın pek çok hastalığı vardır ve tedavisi de
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde sürmektedir. Sağlık
durumuyla ilgili medyaya çok sayıda iddia da yansımaktadır.
Öncelikle durumunun netleştirilmesi şarttır, acildir.
Bizim hem kader mahkûmu hem de sağlık sorunları yaşayan bir ülküdaşımızı kanuni izinler alındıktan sonra bulunduğu yerde ziyaret etmemiz insani, İslami ve vicdani bir
sorumluluktur. Yaptığımız budur, hatta yeri gelirse yine yapacağımız dava görevi de bu olacaktır.

Sayın Çakıcı’yı ziyaret etmemiz elbette bazı tartışmalara
yol açmıştır. Bunu anlayış ve saygıyla karşılıyorum. Ancak bir
ülküdaşımızdan vazgeçmemizi de hiç kimse beklememelidir.
Cezaevi psikolojisini herkesin objektif şekilde idrak etmesi
samimi temennimdir.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar’ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanması HSK Birinci Dairesi’nin tasarrufudur. Fakat bu
idari tasarrufun Sayın Çakıcı’yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır.
Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin başındayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi
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şahıs tutarlılık ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi
doğal olarak göstermelidir. İnancım odur ki, göstereceklerdir.
Bize göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı görevini eksiksiz yapmıştır. Konuyla ilgili iltimas, kayırma, hukuk ihlali,
etik ve ahlak dışı bir durum da söz konusu değildir. Her şey
normal prosedüründe gerçekleşmiştir. Hata yoktur, kusur
yoktur, kast zaten yoktur.

Sayın Başsavcı’nın görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu
durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve
beklentimdir.

Eylül’den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı’da günlerdir
aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül’e hem Leyla’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek
insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi
olacağımızı herkes bilmelidir.
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Kıbrıs bir adadan daha ötesidir, Türk vatanıdır. Kıbrıs bir
coğrafyadan daha fazlasıdır, milli davadır. Kıbrıs; çözüm oldu
olmadı, anlaşma sağlandı sağlanmadı karmaşasına havale
edilemeyecek büyük bir değerdir, nitekim tarih ve hatıralarımızın kalp atışıdır.
Hülasa Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye yeltenenler âdeme mahkûm olacaklar, hayat boyu mahcubiyet yaşayacaklardır.

Milli karakter milli kadere yön çizer, milli tarih milli istikbale yol verir. İstiklal onuru bu yönden,bu yoldan yükselir.
Eğer bu onurdan mahrum düşersek ne tutunacak bir dalımız,
ne de sığınacak bir limanımız kalır. Kıbrıs, Akdeniz’deki milli
mukavemetimiz, şehit emanetimizdir.
Kıbrıs’ta yıllarca kalıcı ve adil barış ortamı arandı. Seri ve
sürekli görüşme turları atıldı. Uluslararası düzeyde müzakere kapıları aralandı, sorun tespiti yapılıp çözüm ümitleri aşılandı. Ne var ki bir arpa boyu mesafe alınamadı. Kaldı ki art
niyetli adımlarla alınması da zordu.
Gömleğin ilk düğmesi hep yanlış iliklendi. Müspet ve yapıcı diyaloglar yerine, maksatlı ve marazi diplomasi öne çıktı. Devasa bir milletten taviz istendi, hatta tarihi haklarından
vazgeçmesi beklendi. Çözüm dayatmaları devamlı önyargıya
hapsedildi, ödün verme üzerine bina edildi.
Kıbrıs’ın ruhuna nüfuz eden,duruşuna hâkim olan,damarlarına kadar işleyen Türk varlığından rahatsız olan karanlık
çevreler engel üstüne engel çıkardılar. Vicdanlarına diktikleri
bariyerlerle,zihniyetlerine düşürdükleri lekelerle çözümsüzlüğün failleri,çarpıklığın fanileri oldular.

Aslında dedikleri şuydu, çözümden anladıkları da şu şekildeydi: Kıbrıs’ı terk edin, milli ve tarihi haklarınızı çiğneyin,
Türklüğün Akdeniz’de boğulmasına sessiz ve seyirci kalın!
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Bu Rum komplosuydu. Bu Enosis kumpasıydı. Tutar mı, asla!
Olur mu, kesinlikle hayır…

Türk’süz Kıbrıs kalpsiz beden gibidir. Türk’süz Akdeniz
feci kuraklıktan sonra kuruyan göl veya nehre benzer. Anlayacağınız, abes olduğu kadar akıl dışılıktır, tarih dışılıktır, tek
kelimeyle hezeyan ve hüsran derinliğidir.
Kıbrıs’ın Türklüğünü herkes inkar etse tarih etmez, herkes ihmal etse maşeri vicdan etmez, dahası affetmez. Türk
milleti namertliği hazmetmez.

İki kesimli; adaletin ve eşitliğin paydasında buluşmuş iki
toplumlu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşılırsa ne ala,
aksi halde kendi göbek bağımızı kesecek gücümüz, kendi
ayaklarımız üzerinde duracak takat ve özgüvenimiz hamd olsun vardır, yeri geldiğinde bu gösterilecektir.

20 Temmuz 1974’te, zulüm ve eziyetler arşa çıkınca, Ayşe
de tatile çıktı! Türkiye Cumhuriyeti isabetli ve iradeli bir şekilde, milli namusa musallat olan Rum emellerine haddini
bildirdi, gerekli ve gecikmiş dersini çok şükür verdi. Bununla
övünüyoruz.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünde sahnelenen milli kahramanlığı saygıyla anıyorum. Bu Harekâtın
öncesi ve sonrasında şehit düşen millet evlatlarına Allah’tan
rahmet diliyorum. KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük
Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Bilinsin ki, Kıbrıs’tan taviz verirsek Anadolu’yu ateşe atarız, Kıbrıs’tan çekilirsek Ankara’da çürümeye başlarız. Böylesi bir zillete hiç kimse tamam demeyecek, tamah etmeyecektir.
Tam bu sırada süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli
askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz. Askeri ihtiyaçlar
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elbette gözetilmiş,dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz
konusudur. Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur

Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin
yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim
de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde
deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir.
Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?

Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle
ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve
karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir,
sonuçta ilgililer terhis edilir.
Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel
ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi
evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır,
elzemdir, temennimdir.
Son olarak bir hususa daha değinmek istiyorum: İsrail
parlamentosunda dün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası şiddetli provokasyondur, açık ve kategorik bir tahriktir.

Kudüs’ün başkent olarak tanınmasından sonra yeni bir
meydan okuma bölgesel dinamikleri alt üst edecektir. Buna
da kimsenin hakkı yoktur.

İsrail’in ırkçı girişimi ve Filistinli kardeşlerimizi yok sayan bu yasal düzenlemesini kınıyor, adım adım felakete doğru kaydığını ikazla ifade ve ilan ediyorum. Bu terazi bu sıkleti
çekmez, Evanjelist ve Kabala tertibi asla dikiş tutmaz.
85

Filistin topraklarını işgale kalkışan, İslam’ın manevi ve tarihi mirasına sataşan ve ağır saldırı düzenleyen Siyonist bozgunculuk mutlaka kaybedecektir.

İsrail sadece ateşle değil, bizzat bölgesel ve küresel dengeyle oynamakta, bunda da ısrar etmektedir. Ancak rüzgar
eken fırtına biçerek eninde sonunda layığını bulacak, maneviyatın ve muazzam tarihi hakikatin hisarlarına çarpacaktır.
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Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı,
tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi
hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum
ki, başlattığım “Askıda Ekmek Projesi” geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur.
Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar
ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür.
Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok
yatanın bizden sayılmaması asıldır,esastır.
Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib
“Ekmek-Tuz Hakkı” kavramıyla vefakâr olmanın önemine,
toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir.

Yusuf Has Hacib diyor ki: “Tuzu, ekmeği bol tut, başkalarına ikram et; bir kimsenin ayıbını görürsen açma, üstünü ört.”
Yine bize şöyle sesleniyor: “Adının namlı ve şöhretli olmasını dilersen, başkalarına tuz-ekmek yedir; yaşamak dilersen,
yine aynı şeyi yap.”
Asırlar içinde büyüyüp kökleşen Türk kültür ve sosyal hayatında, “Ekmek ve Tuz Hakkı” dostluk ve barışı izah ve ifade eden bir semboldür. Askıda Ekmek Projesi’nin temelleri
köklü bir geçmişe sahip Türk adet ve ananelerinden feyzini
almıştır.
Diyor ki Yusuf Has Hacib: “İnsanlara güler yüz göster ve
onlara tatlı sözle tuz-ekmek yedir.” “Gözü tok, başkaları üzerinde tuz-ekmek hakkı olan, cömertlerin namlısı ne der dinle.
Malını insanlara dağıt, yedir, içir; mal seni kullanacağına, sen
onu kullan.”
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Derin ve kavrayıcı anlamını hem dinimizde hem de Ekmek-Tuz Hakkı’nda bulan Askıda Ekmek Projesi; kadim Türk
kültürünün şükran, minnet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık, mertlik, dürüstlük, cömertlik, yardımlaşma ve hatırlama
vasıflarını mahiyet ve mevcudiyetinde taşımaktadır.
17-21 Şubat 2001 tarihlerinde resmi olarak ziyaret ettiğim Türkmenistan ve Kazakistan’da şahsıma Ekmek ve Tuz
ikram edilmiş, Türk kültürünün canlı, şanlı ve yaşayan niteliklerine bizzat şahit olmuştum. Paylaştığım fotoğraflar ise o
günlerin yadigârları arasındadır.
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İnsanım diyen herkesin vicdanını tir tir titreten acı verici
ve vahim bir olay dün Hakkari Yüksekova’da vuku bulmuştur.
Döktüğü kanlardan beslenen, aldığı canlardan geçinen bölücü terör örgütü PKK, yeni bir vahşet ve katliamın fail ve tarafı
olmuştur.
Kahraman Astsubay Çavuşumuz Serkan Karakaya’nın ziyaretinden dönen 26 yaşındaki muhterem eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık cennet kokulu bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’yı taşıyan otomobilin geçişi esnasında yola tuzaklanan
patlayıcı infilak etmiştir.

Ne hazin ve hüsran verici bir akıbettir ki, hem Nurcan
Karakaya hem de kundaktaki bebeği hainlerin saldırısında
hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık
suçudur. Karşımızdaki tablo sözün bitişine alenen delalet, bahanelerin tükenişine açıkça işarettir.
Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK
bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan
mihrakların karanlık bekçisidir.

Hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş
Serkan Karakaya evladımızın şu sözleri ise vicdanlara yıldırım gibi düşmüştür: “İki canımız vardı, ikisini de vatan için
feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağolsun.”
Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın,
sabrın, samimiyetin, fedakârlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir.
Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla
övünüyor, şahsını kucaklıyorum.
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Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç
ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda
huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce
devam edecek misiniz?
Pek çok bebeğimiz terör örgütünün kanlı saldırılarına
kurban gitti. Pek çok masum ve savunmasız insanımız ya bir
kör kurşunla ya da bir bombayla hayatından oldu. Ancak şehadet şerbetinden kana kana içtikçe mücadelemiz daha da
güçlendi, inanç ve irademiz daha da güç kazandı.

Hainlere taviz yok. Bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız,katlanacağız,sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine
gideceğiz,sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. Herkes eşittir Türkiye diyeceğiz, millet birdir, o da Türk milletidir diye haykıracağız.

Şehit annemize, şehit bebeğimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Astsubay Çavuşumuza Allah sabırlar versin
diyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağolsun, millet sağolsun, devlet sağolsun, al bayrak her daim var olsun.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan
susmaz…
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Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine
haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye’yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar.
Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda! Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde! Makroekonomik parametreler bozulma işareti
veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor.
Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor!
Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle
yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek
ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor.

ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına
benzin döküyor. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini
amaçlıyor.
Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye’nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar!
Tam 1,5 asırdır küresel emperyalizm Türk milletinden
farklı gaye ve gerekçelerle intikam alma arayışındadır. Terör,
darbe, ekonomik krizler yıllarca kanımızı emen keneler gibi
kurgulanmış ve kullanılmıştır. Ancak düşmana ganimet, kuzgunlara yem, kuduzlara av olmayacağız.
Türkiye ekonomisinde dövizi açıktan ve alçakça yükselterek taviz ve teslimiyet çemberine hapsolmamızı planlayanlara karşı bilinsin ki, bağımlı değiliz, bunlara karşı bağışıklığımız ve başarı şansımız da tahminlerin ötesinde devasadır.
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Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacak, bu millet yedirilmek istenen zehri
yutmayacaktır.
Ülkemize güveniyoruz. Türk milletine yürekten inanıyoruz. Döviz, faiz ve rant lobisinin sırtımızı yere getiremeyeceğinden inancımız kadar emin olduğumuzu dosta, düşmana
haykırıyoruz. Bakınız ne demişti Namık Kemal: “Kimsenin
lütfuna olma talip, bedeli cevher-i hürriyettir.”

Türkiye karşısına çıkarılan badireleri aşacak kırattadır.
Aziz milletimiz dikilen ekonomik korkulukları inanç, sabır,
akıl, birlik ve dayanışma azmiyle yıkacak kudrette, kuvvettedir. Bugün açıklanan Yeni Ekonomik Yaklaşım 2023’e ülkemizi istikrar ve güven içinde taşıyacaktır.
Dövizin çıkışından memnuniyet duyup siyasi çıkar ve nihai olarak müsebbip kollayanlar, bunun üzerinden kaos ve
karmaşa hayali kuranlar emperyalizm canavarının günahkar
hizmetkarlarıdır. Bunlar harama çanak tutan, haine selam çakan vatansızlardır, milliyetsizlerdir.
Dolara mahkûm değiliz. Dolarla doğmadık, olmayınca da
ölmeyiz. Zalimlerin dövizi tetikleyen mekanizmaları, finans
ve ekonomik enstrümanları varsa, bizim de kırılmayacak
mukavemetimiz, kopmayacak ve kapanmayacak milli ruh ve
şuurumuz vardır.

Milletçe kenetlenmeliyiz. Dövizdeki yapay sıçramanın bu
ülkeyi dün olduğu gibi bugün de rehin almayacağını net ve
kategorik şekilde göstermeliyiz. Türk lirası itibarımızdır, iffetimizdir, ihtiramımızdır, istikbal ve istiklal haklarımızın izharıdır. Milli paramıza sahip çıkalım.
Türk devlet felsefesinde para bir devlet olma alametidir.
Türk lirasındaki erime,kontrol dışı oynaklık ve oynamalar
devlet olma vasfımıza zarar verecektir. Olan bitenler Türkiye
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düşmanlığıdır. Tertip melun,karşımızdaki tablo mezmumdur.
Fakat bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz

Bilinsin ki, düşünülmeyeni düşünmek, geçilmeyen yolları
denemek, bağımsız duruş göstermek; tarih, kültür ve maneviyatımızla ilişkilendirilmiş milli bir ekonomik sistemi projelendirmek, üzerinde kafa yormak zorundayız.
Bir gözümüz dövizde, diğeri borsada nereye kadar yaşayacağız?

Üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan, özellikle iktisat disiplini içinde öğretim görevi üstlenen
bilim insanları ne bekliyor, niye duruyor? Bugün sorumluluk
üstlenilmeyecekse, eller taşın altına koyulmayacaksa ne zaman olacaktır?
Hükümetin yapacakları vardır ve süreç devam etmektedir. Merkez Bankası’nın etkili araçları vardır ve bilinmektedir.
Unutmayalım ki, döviz insin diye papazı ve diğer tutukluları
verirsek asıl o zaman papazı buluruz.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi
değil diyor, ne zaman iyi oldu ki?
Küresel angajman ve ittifakları sorgulamanın, yeni ekonomik yaklaşımda da ifade bulduğu gibi, kararlı durmanın,
güçlü refleks ve güçlü stratejilerle ekonomik cephemizi tahkim etmenin tam zamanıdır.
Dövizin yükseliş temeli ekonomik değil, siyasi ve diplomatik şantajlardır. Buna da boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz.

ABD; İran’a yaptırım kararı alır, Türkiye’ye parmak sallar.
Suriye’de mevzi kaybeder, Türkiye’yi suçlar. S-400 füzelerinin
alınmasını hazmedemez, Türkiye’yi sıkıştırır.
Astana’ya şaşı bakar, bölgesel uyum ve işbirliği mekanizmalarını kaldıramaz, yetmez FETÖ’ye, PKK’ya kucak açar.
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Mesele çıkan döviz değil, mesele tökezletilmek istenen bekamızdır.

Döviz mermisi millet bedenine işlemez, işlese de derine
geçmez. Türkiye dövizden kat be kat büyüktür. Bunu heyecan
ve cesaretle ispatlamanın zamanı gelmiştir. Zaman Türk’ündür, zemin Türk milletinindir.
Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken;
ne vatandan,ne milletten,ne bayraktan,ne devletten,ne mukaddesattan,ne mukadderattan, ne de bin yıllık kardeşlik
hukukundan taviz verirsek aldığımız nefes bile haram olsun.
Ant olsun zalimler zafer naraları atamayacaklardır.
Dövizdeki çığa karşı herkes milli seferberlik ruhuyla harekete geçmelidir. Fiyat; arz ve talebin kesiştiği noktada oluştuğuna göre, döviz arzının artması fiyat artışını en azından
durduracaktır. Görev 81 milyonun tamamında, görev iş âleminin ve finans kesiminin sırtındadır.

Konvansiyonel olmayan finansal silahlarla ülkemizi yaylım ateşine tutanlar, unutmasınlar ki, karşılarında fedakârlık
nişanesi bir iman, fenalıkları ve feci akıbetleri göğüsleyecek
kutlu bir irade bulacaklardır. Hodri meydan!
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Söğüt bir ağacın değil, üç kıtayı gölgesi altına alan; adalet,
ahlak ve anıtlaşmış hakkaniyetiyle cihana nam bırakan bir
medeniyetin adı, milli vicdanda kök tutmuş cesaret ve muzafferlik anısıdır. Söğüt imparatorluğumuzun mayası, kudretli
mazimizin mahrecidir.
Söğüt bir doğumdan ziyade yankıları asırlar boyunca devam edecek devasa bir doğruluşun, beşeriyetin kaderini etkileyecek dengeli bir duruşun, Türk ve İslam değerlerini şuurla
duyan ve duyuran bir oluşun ağırlık merkezidir.

Elleri öpülesi ecdadımız Ertuğrul Gazi ile Söğüt’e tutunan
asil Türkmen ruhu, aralarına nifak girmiş Anadolu Türklüğünü yeniden birliğe ve dirliğe kavuşmasını, üzerinde yaşadığımız kutlu toprakları ebediyen yurt tutulmasını tescilleyen
talihli hükümranlık, tarihi haysiyettir.

Aynı zamanda Ertuğrul Gazi ve Söğüt, şefkate şiddet,
dostluğa ihanet, merhamete zulmetle karşılık veren entrikacı
tekfurların kol gezdiği bir yöreden başlayıp asırlarca sürecek
kutlu yolculuğa mihmandarlık ve mimarlık yapmışlardır.

Ertuğrul Gazi ve torunlarının en önemli başarısı, Türkmen boylarını kavga ve kargaşadan uzak tutup, ortak hedeflere yöneltmiş olmalarıdır. Bu, temel ilkeler, 400 çadırlık bir
Türkmen varlığından küresel bir kudretin yeşerip yükselişini
sağlamıştır.
Söğüt vizyonundan savrulan toplumların, geniş coğrafyaların acıklı hallerine lütfen dikkat ediniz! İç çekişmeler, kanlı çatışmalar, taşkın anlaşmazlıklar, aşkın ihtilaf ve ihanetler
buralara nüfuz etmiş durumdadır. Söğüt yörüngesinden sapanlar zaman içinde öğütülmüşlerdir.

Suriye’nin durumuna bakınız, bunu görürsünüz. Irak’a
bakınız, buna şahit olursunuz. Genel olarak Ortadoğu’ya, Balkanlara, Afrika’ya odaklanınız aynısıyla karşılaşırsınız. Nite103

kim dalından kopan yaprakların, gövdeden koparılan dalların akıbetini sert esen rüzgârlar belirlemiştir.

İdlib bahanesiyle sahne alan küresel ve bölgesel güç mücadeleleri giderek şiddetlenirken, yönetilebilir istikrarsızlık
ve dehşet verici kaos sarmalı tesir alanını genişletiyor. Suriye’de akan kan durmuyor, masumların canı üzerinden yapılan pazarlıklar bitmiyor.

Dünkü Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Suriye’de demokratik ve siyasi geçiş sürecinin behemehâl teminiyle ateşkes rejiminin tesisi kaçınılmaz ve beka düzeyinde
bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında muhatap bütün
ülkeler tarih ve insanlık önünde sorumludur.
Astana Mutabakatı, Soçi Zirvesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 Sayılı Kararıyla birlikte Cenevre süreçlerinin etkili olabilmesi için Türkiye haricinde sahada ve
masada bulunan diğer taraf ülkeler samimi ve yapıcı hareket
etmek durumundadır.

Bir defa Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalıdır.
Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas
olmalıdır. Esad ile Putin İdlib’e bomba yağdırmaktan, ateşkes
arayışlarını sabote etmek vazgeçmelidir.
İdlib’teki gelişmeler Türkiye’nin milli güvenliğini, Söğüt
emanetini olumsuz düzeyde etkileyecektir. Bu itibarla yeni
ve yoğun bir göç dalgasına asla müsaade edilmemeli, nüfus
istiklalimizi daha fazla zora ve sıkıntıya sokacak adım ve kararlardan ihtiraz edilmelidir.
Türkiye Türk milletinindir. Anadolu Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına
sevki acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının
geleceğini karartacaktır.
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Üzerinde gururla yaşadığımız toprakları; fetihle, bedel
ödeyerek, can vererek, çilelere katlanarak, fedakârlıklarla vatan yaptık. Gidecek yerimiz yok, sığınacak yeni bir yurdumuz
yok. Vatan varsa bayrak vardır, bağımsızlık vardır, istikbal
vardır, ar ve namus ayaktadır.

Ertuğrul Gazi, Orta Asya’dan bu yana süregelen Türkmen
boylarının yurt arama sevdasını Fırat’ın koynunda yatan babası Süleyman Şah’tan alarak Söğüt’e gelmiştir. Ezcümle geri
dönüşümüz, gelecek asırlarda Türklükten mahrum Anadolu
tamamıyla ham bir hayaldir.

Söğüt’te geleceğin rotasını dua ve üstün bir mücadele azmiyle çizmiştik. 9 Eylül 1922’de Türk vatanını müstevlilerden
temizleyip denize süpürmüştük. Tarihin sesine kulak veriyor,
ecdadımızın mirasına sonuna kadar sahip çıkıyoruz.
Ne çöküşümüz, ne göçümüz mümkündür; gözümüzü açtığımız topraklar gömüldüğümüz, gövdemizin sere serpe uzanacağı yer olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 737’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma
ve Yörük Şenlikleri kapsamında, Türk milletinin bekası için
canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve başta Ertuğrul Gazi
olmak üzere kahraman ecdadımızı hürmet ve rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü, Milli Mücadele’ye emek vermiş kahramanlarımızı,
9 Eylül 1922’de İzmir’e fırtına gibi giren cesur yürekleri tazimle yad ediyor, hepsine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Bugünlerde, milli birlik ve beraberliğimize musallat olan
bölücü terörle mücadelede ebediyete uğurladığımız vatan evlatlarımıza da en derin şükran hissiyatımla Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyorum.
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Asırlar su misali akıp gitse de, zaman değirmen olup ne
var ne yok öğütse de bazı acılar unutulmaz, unutulamaz,
unutturulamaz. Çünkü o acılar mazlumların çığlığı, masumların çağrısıdır. Muharrem ayının 10’ncu günü Kerbela’da yaşananlar işte böyle bir acının tezahürüdür.

Biliyor ve inanıyoruz ki, zalimlere biat ve boyun eğme zulme onay ve ortaklıktır. Böylesi bir alçalmayı da ne iman esasları kabul edecek, ne de insani erdemler benimseyecektir. Zillet ne yaparsa yapsın iman ziynetine üstünlük kuramayacak,
haklı duruşu gölgeleyemeyecektir.

10 Muharrem 61 tarihinde, Kerbela’da yaşanan katliam ve cinayetler yalnızca Mümin ve Müslüman vicdanları
değil, tüm insanlığı, tüm mahlukatı derinden sarsmıştır. Hz.
Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine kast eden Yezid ve
zihniyeti lanetlidir, çukurların en dibindedir.
Kerbela; esarete karşı özgürlüğün sancağı, hıyanete karşı
sadakatin kaynağı, barbarlığa karşı barış ve kardeşliğin vahasıdır. Kerbela’da kanlı emeller, çıkar hesapları, nefsi azgınlıklar Hüseyni asalet ve anlayış karşısında rezil rüsva olmuştur.

Hüseyni duruş adalettir, ahlaktır, adamlıktır. Hüseyni bakış şefkattir, merhamettir, müstesna bir yükselişin, muazzez
bir zirvenin izhar ve ifadesidir. Hz. Hüseyin ve ashabının kanı
çöl kumlarına dökülse de, haklılıkları bütün Yezid kafilesini
kesif bir yenilgiye uğratmıştır.
Onursuz yaşamaktansa şerefli bir şehadet Hüseyni ahlakın marifet ve mükâfatıdır. Kerbela’da gerçekte Yezid kaybetmiş, zalimler kaybetmiş, batıl kaybetmiş, haram kaybetmiş,
sonuç itibariyle bedeli ağır olsa da mazlum gönüller, imanla
çarpan kalpler, helal nefesler kazanmıştır.

Mateme bürünmüş Muharrem ayı içindeki Aşura Günü’nde, Allah’tan niyazım; yeni Kerbela’ların olmaması, terör ve
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şiddetin son bulmasıdır. Yüce dinimizi karalamak için rekabete giren iç ve dış mihraklara karşı dayanışma ve kucaklaşmayla direnç göstermek en doğru seçenektir.

Kerbela’da susuz kalan, çöl sıcağında şehitliğe koşan Hz.
Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in muhterem büyüklerine Allah’tan
rahmet diliyor, Muharrem oruçlarımızın kabulünü temenni
ediyor, Efendimizin şefaatine nail olabilmeyi niyaz ediyorum.
Unutulmasın ki, Yezidler her zaman nefretle hatırlanacak,
Hüseyinler her zaman dua ve hürmetle anılacaklardır. Aşura
Günü’nde Rabbim hidayetten bizi ayırmasın dileğinin yanında birlik ve dirliğimizi hüsrana uğratmasın diyor, aziz vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum.
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Bugün günlerden TÜRKGÜN’ü; çağı Türkçe kavrayışın
gücü, dünyayı Türkçe okuyuşun künhü. TÜRKGÜN tasavvur
ve tahayyülün Türkçe’yle tezahürünün övüncü. Ninnisini
Türkçe duyan, niyeti Türkçe olan, nifakı Türkçe’yle budayan,
hadiseler karşısında nihal gibi duran bir şuurun övgüsü.
26 Eylül Türk Dil Bayramı’nda dilimizin değerini, engin
zenginliğini, emsalsiz önemini gururla idrak ediyor, parlak ve
yüksek bir ufuk çizgisine haiz olduğuna inanıyorum. Türkçe
milli varlığımızın alametifarikası, milliyet vakarımızın iftihar
kaynağıdır.
Türkçe, Türk milletinin ağzında anasının ak sütüdür.

Merhum Ömer Seyfettin bakınız ne kadar derin bir muhakeme ve müşahedeyle bizlere seslenmişti: “Ne vakit milliyetin kıymeti bilindi, Türkçe’ye doğru büyük bir temayül başgösterdi. Milliyetperver olmak lisanperver olmaktır.”
Türklüğün omurgası, ana gövdesi, ana iskeleti, hasılı bütün bedeni Türkçe’dir.

Türkçe bizim için, tıpkı masallarda tasvir edildiği üzere;
zümrüt dağlardaki zirve, mor sisli ormanlardaki ziynet, gümüş köpüklü çağlayanlardaki ziverdir. Türkçe, aynadaki akisimiz, tarihteki anımız, atideki ahlakımız, cihandaki adımız,
geçmişteki namımız, gelecekteki bahtımızdır
Düşülen yada düşülmesi mümkün veya muhtemel olan
gaflet uykusundan, cehalet çukurundan kah dürte dürte, kah
ite kaka çekip çıkartacak kudret Türkçe’nin imkan ve ifadesinde gizlidir. Türkçe varsa millet vardır, Türkçe varsa Türk’üm
doğruyum diyen nesiller muhakkak olacaktır.

Türkçe düşerse elimizden saz düşer,Türkçe susarsa dudaklarımızda söz donar. Diyor ya Yusuf Has Hacib,“diriyse
insan nasıl söylemez,gerekli sözleri kişi gizleyemez.”Dil diri113

liktir,dil birliktir,dil temizliktir,dil bahtiyarlıktır,dil teslim olmayan dimağ,taviz vermeyen dik duruştur.

Birileri istiyor ki, daima felaket yağsın. Her felaketi bir diğeri takip etsin. Birileri diliyor ki, karışalım, kavgaya tutuşalım, kaosa takılalım! Vahi, vandal, vahim arzulara Türkçe’yle
göğüs gereceğiz, Türkçe’nin ilham ve ibramıyla milli beka ve
devletimizi yaşatacağız.
Türkçe çok geniş coğrafyalardaki nabız atışımız; muhtevasıyla helal hamurumuz, müktesebatıyla birlik ve beraberlik
harcımızdır. Boşuna söylememiş merhum Gaspıralı İsmail:
“Dilde, fikirde, işte birlik.” Dil giderse bağımsızlık gider, kök
kurur, milli kimlik kavrulur.
Türkçe mukadderatımızın vatanı; bizi geçmişe bağlayan,
gelecekle buluşturan, kaynaştırıp bir millete aidiyeti temellendirip tahkim eden zamanlar üstü kültürel bağ ve bağlantıdır. Türkçe Turan, Türkçe Türkiye, Türkçe Türk milletidir.

Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer
ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını
işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe’yle şer oyunu bozarız.
Türkçe’yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım
olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da
villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız.

Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır. 26 Eylül
1932’de toplanan Birinci Dil Kurultayının yıldönümünde
büyük Türk milletinin Dil Bayramı’nı kutluyorum. Türkçe’ye
emek ve ömür veren, gelişmesi için fedakarca çaba gösteren
kahraman ecdadımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
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Türkçe gönüllülerine,Türkiye sevdalılarına minnet ve
şükranlarımı sunuyorum. Türkçe akıl,Türkçe irfan,Türkçe
sabır,Türkçe muvaffakiyet senedi,muzafferlik beratıdır. Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: “Sözü çok dinle, fazla söyleme;
akılla söyle, bilgiyle süsle.” Biz böyle yapıyoruz…
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Onların isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık! Nerede
doğup nerede görev yaptıklarını da bilmiyorduk! Allah şahit,
hepsinin kahraman olduğundan eminiz. Onlar ki, Batman’da
şehit düştüler; vatan nöbetine millet hizmetine, beka mücadelesine kanlarıyla imza attılar.
İzmir’den Antalya’ya, Eskişehir’den Ankara’ya, Amasya’dan Samsun’a, Balıkesir’den yurdun dört bir köşesine al
bayrak olduk tabutlara sarıldık, ağıt olduk semalarda yankılandık, milli ant olduk hainlerin tepesine ateş olup düşeceğimiz günlere odaklandık.

Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Özgürcan İnce, Uzman Çavuş Okan
Dinçer, Uzman Çavuş Neşet Gök, Uzman Çavuş Uğur Göksu,
Uzman Çavuş Ali Hekim bugün şehit düşüp milli gönüllerde
yükseldiler!
Onlar kahramandı, onlar korkusuzdu, onlar vatan sevdalısı, millet aşıklarıydı. Şimdi Peygamberlere komşu oldular,
tartışmasız uçmağa vardılar. Tereddütsüz en yüce makama
ulaştılar. Tertemiz kanlarıyla arşın çatısına mühür vurdular.

Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan
hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında
boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz.
Gök girsin kızıl çıksın ki, katiller doğdukları güne lanet
edecekler!

Cehaletin ve ihanetin çirkin harabelerini bir bir yıkacağız,
yerine kutlu ve sağlam milli bir abide, bekamızın ebedi bir
anıtını dikeceğiz. Milli birlik ruhu, milli dayanışma ve kenetlenme azmi bütün tahrip ve teşvişi, bütün çukur ve çürük tahriki yerle yeksan edecektir.
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Başaracağız, melaneti yeneceğiz, gereğini milletçe yapacağız, kaldı ki yapmak zorundayız.

İhanet iman duvarını aşamayacak. Canilik cesaret sınırını
geçemeyecek. Türkiye’yi kafeslemeye, kanadını kolunu kırmaya, istiklal ve istikbaline kast etmeye ne alçak terör örgütlerinin, ne de arkalarındaki küresel müstevli çevrelerin takati
yetmeyecek, nefesleri yetişmeyecektir.
Kahraman şehitlerimizin şehadetleri makbul ve mübarek
olsun. Aziz ruhları şad ve Rabbim’in rahmetiyle mükâfatlansın. Yaralı kardeşlerimiz şifa bulsun; hepimizin, vicdanı kurumamış herkesin, büyük Türk milletinin, muhterem ailelerinin
ve silah arkadaşlarının başı sağolsun.

İyi bellemiş, tekeden süt çıkmaz. Bize saray yancısı, saray
paspası, lastik diyen, üzerine binip bir daha da inmediği kıratıyla karanlık vadiler, katran geceler dolaşan Secah Bint Haris’te adap, edep, erdem, insaf, irade, millilik ve siyasi ahlak
görülmez, aransa da bulunamaz.
HDP’ye Kürt siyasi hareketi diyordu. PKK’lı Demirtaş için
af istiyor, CHP’nin yörüngesine gönüllü şekilde giriyordu.
Takmadığı maske, yapmadığı makyaj yoktu. FETÖ’nün dümen suyundaydı. Kalkmış MHP’ye eylem ve fikir ortaklarıyla
saldırıyor, hakaretler sıralıyor; hadi oradan…

Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın.
Demedi deme, büyük lafı dinle!
CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar.
Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda
vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını
kurşun gibi yağdırıyorlar.
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Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi
durdurmak.

Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var,
yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye’yi
küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz.
Mckinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur.

Yeni Ekonomi Programı bünyesinde kurulan Maliyet ve
Dönüşüm Ofisi için danışmanlığa ihtiyaç duyulması, bu hususta siyasi tercih ve takdir hakkının 60’tan fazla ülkede ofisi
bulunan uluslararası bir kuruluştan yana kullanılması kendi
içinde tutarlıdır.
Mckinsey IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF’den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye’yi bilirler.
Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz.

Muhalefet etmek önüne geleni karalamak, gördüğüyle
kavgaya tutuşmak değildir. Muhalefet marazi olursa, muvaffakiyet hüsran olur.

Türkiye’ye yabancı yatırım çekilsin isteniyorsa, küresel
ekonomik saldırının toz bulutunun dağıtılması arzulanıyorsa, gerek ve ihtiyaç duyulan konularda icra yetkisi, kredi verme durumu, dayatma ve şantaj planı olmayan bir denetim
şirketiyle anlaşmak niye yanlış olsun ki?

CHP’nin ekonomiden sorumlu şahsı zırvalamış ve dikişi
patlamış yama gibi siyasi yırtılma yaşamış. Kemal Derviş’i davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağı olduğumuzu
söylemiş. Kendisini de Hazine Müsteşarı olarak atayan kararnamenin altında imzam olduğunu dile getirmiş.
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Bu şahsı DPT Müsteşar Yardımcılığı görevinden alan benim. Hükümetin DSP kanadı Müsteşar atama iradesi gösterince koalisyon adabı gereğince üçlü kararnameye imza atan
yine benim. Kemal Derviş’i çağıran da merhum Ecevit’tir. Ha
bugünkü aklım olsa, pire için de yorgan yakardım.
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Milli Eğitim Bakanlığı 1933 yılında yayımladığı bir genelgeyle ilk ve orta dereceli okullarda Andımızın okutulmasına
karar vermiş ve konuyla ilgili tutum ve duruşunu çok net göstermişti. Andımız uygulamasına 2012 yılında ortaokullarda,
2013 yılında da ilkokullarda son verilmişti.
8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi Danıştay 8.Dairesi’nin oy çokluğuyla aldığı
karar sonucunda iptal edildi.
Yargı süreci tamamlanmamış olsa da, okullarımızda Andımızın okutulması artık mümkün hale gelmiştir. Yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluk bundan sonra Milli
Eğitim Bakanlığı’ndadır.

Çözülme sürecinin en karanlık döneminde Andımız kurban seçilmişti. “Ne Mutlu Türküm Diyene” seslenişi her taraftan silinmiş ve kazınmıştı. Bu durum elbette yanlıştı, vahim
bir sapma haliydi. Kabullenmemiz imkansızdı.
Sonuç itibariyle çok yoğun itiraz ve tepkimizi dile getirdik, Andımızı sahiplendik.

Danıştay 8.Dairesi maşeri vicdana tercüman olmuş, Türk
milletinin ruh kökünden fışkıran çığlığa bigane kalmamış,
kalamamıştır. Andımızdan rahatsız olmaya, Andımızı hırpalamaya ve yaftalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Andımız
Türk milletine mensubiyet şuurunun tezahürüdür.
Terörle mücadelenin kahramanca sürdürüldüğü bugünkü
zaman diliminde Andımız ile ilgili geçmişteki bir hatanın tamir ve telafisi bizi memnun ettiği gibi, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir. Adımız Türk olduğuna göre
Andımızın da Türk olması tarihi mecburiyettir.

Peki, Danıştay’ın vermiş olduğu karara gölge düşürmek
için kuyruğa girenlere, adeta tahammülsüzlük yarışına heves
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edenlere ne oluyor? Neden kabus görmüş gibi hareket edip,
yıkım ve çözülme süreçlerinin kötü hatıralarına sarılıyorlar?
Ne var Andımızda? Neresi sinirlerini bozuyor, neyi vicdanlarını bulandırıyor?

Türküm demek suç mu? Doğruyum demek yanlış mı? Çalışkan olmak gaflet mi? Eğer Andımıza cephe alanlar kripto
damarın karanlık failleri değilse merakla soruyorum dertleri
nedir? Bu hazımsızlık niyedir? Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde yaşayan millet ise Türk’tür.
Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi
yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme
süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir.

Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan
yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve
meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti
kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin.

Andımızı fıtrat ve köküne uygun okumak isteyen varsa
kendi bilir. Ancak Türk milletinin Andına kimse karışmasın,
hiç kimse ortalığı karıştırmasın.
PKK’lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması
yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi
ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin.
Andımızın neresinde sorun vardır? And Türk’tür, çünkü
anı Türk’tür, ati Türk’tür, vatan Türk’tür, millet Türk’tür. Ağaç
kovuğundan çıkmadık, gökten zembille inmedik. Tesadü126

fen olmadık, toplamayla oluşmadık. Tarihte Türk’tük, halde
Türk’üz, istikbalde de Türk olacağız.

Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla
ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti
farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak
varsa kendi işine baksın.
Türküm, doğruyum, çalışkanım. İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok
sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm
Diyene !
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Sayın Cumhurbaşkanı’nın Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış
olduğu konuşmayı, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili
teklifimize yönelik değerlendirmelerini titiz bir bakış açısıyla
takip ve analiz ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı, “şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?”
ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: “Hele hele
50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde
biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?”
Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Partimizi
zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi
yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu
suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle
isabetsiz ve itibarsız bir isnattır.

Uyuşturucuyla en çok mücadele veren,bu uğurda her türlü imkânıyla fedakârlık gösteren ‘birileri’ diye tabir edilen
Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir. Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek,tahrip ve tahrif etmek
fahiş bir yanlış,fuzuli bir demagojidir.

Kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM’ne
sunulmuştur. Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi
beklemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler,takdir
ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir
Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin
temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM’nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ni
meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi
ahlak ve basirete asla sığmayacaktır.
Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve
duruşu muhataplarına inkâr ve ihmal edemeyecekleri so131

rumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi
millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir.
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Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen operasyonlar esnasında elverişsiz hava
şartlarından dolayı iki kahraman Uzman Çavuşumuzun donarak şehit olması milletimizde büyük bir üzüntüye neden
olmuştur.
Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler; buza, dona, soğuğa
rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz
ediyorum. Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun.
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Beşeriyetin tarihi akışı içinde; 1. Dünya Savaşı’yla İmparatorluklar dönemi kapanmış, 2. Dünya Savaşı’yla totaliter
sistemler rafa kalkmıştı. En azından görünen ve genel kabul
buydu. Ancak ne imparatorluk özlemleri son buldu, ne de totaliter eğilimler hız kesti.
Türkiye maruz kaldığı her küresel şok ve med-cezire milli birlik ve dayanışma ruhuyla direndi veya yönetim ve hükümet etme yapısını gözden geçirerek duruş ve durumunu
tekrardan teyit ve revize etti. Tarihin doğru yerinde durmak
bunu gerektiriyordu.

Dünya Soğuk Savaş Dönemini geride bıraktı. Belki de herkes öyle zannetti. Berlin Duvarı yıkıldı yıkılmasına ama, tarih
son bulmadı, tek kutuplu bir düzen hakimiyet kur(a)madı.
Tarih boyunca sıcaklığı artan hegemonya mücadeleleri devamlı üzerinde yaşadığımız coğrafyada vasat buldu.
ABD stratejik amaçlarını icra etmek amacıyla bazen küresel hakem,bazen küresel hakim,bazen de küresel hükümranlığa soyundu. Kıtalar arası tırmandırdığı istikrarsızlığı yönetmek,anlaşmazlıkları önce bileyip sonra köreltmek için bütün
imkân ve kabiliyetiyle sahaya ve araziye yöneldi

Türkiye, ABD’yle 1945 baharında yapılan San Francisco
Konferansı’ndan beri dalgalı bir seyir, inişli çıkışlı bir süreç,
sabır ve sinirleri gerip gerip yumuşatan bir ilişki safhası yaşadı. Adımıza müttefik dendi, ne var ki iki ülke arasındaki sorunlar hiçbir zaman eksilmedi.
Stratejik ve model ortaklığı içinde buluştuk,dostluk ilişkisiyle avunduk;her seferinde hayal kırıklığına,her defasında
heyecan kısırlığına savrulduk. ABD’yle Türkiye’nin tarihsel ve
egemenlik çıkarlarının bugünkü kadar cepheleşip cendereye
girmesine hiçbir dönemde de şahit olmadık.
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ABD’de Kongre ara seçimleri 6 Kasım’da yapıldı. Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirdi. Trump
sıkıştı, siyaseten zora girdi, dara düştü. Senato’daki üstünlüğü ise kendisini bir nebze de olsa rahatlattı.

Önemli olan ABD’nin bundan sonra Türkiye’yle ilişkilerini nasıl ve ne şekilde tesis edeceğidir. Bunu kararlı bir şekilde
takip edeceğiz.

PKK’lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD’dir. İsteseler
bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar.
ABD’nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir
cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı
sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir.

Hatta PKK=FETÖ=YPG’dir. PKK’lı teröristlerin başına
ödül koymuşken, FETÖ’cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasıl
itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin.
Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani
büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve
Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir.
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Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı
belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz
ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere
aynen uymakla mükelleftir.
Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket
Partisi’ni bağlamayacaktır.
Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.
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Bugün sabah erken saatlerde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara Yenimahalle’deki Marşandiz
İstasyonu yakınlarında yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpışmıştır. Bu elim kazada 9 vatandaşımız hayatını
kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır.
Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların
açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir.
Tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet,ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar
diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten,görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum.
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2018 yılı ülkemiz için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemidir. Bu yıl içinde yüzyıla sığmayacak demokratik atılımlar
yaşandı. Önümüzü kesmeye çalışanlar sükûtu hayale uğradılar. Pes etmemizi bekleyenler pert oldu, zamanla elendi.
Allah’a çok şükür bin yılların mirası yeni bin yıllara güvenle eklemlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 9 Temmuz
2018’den itibaren uygulamaya geçmesiyle Türkiye yeniden
doğruldu. Cumhur İttifakı’nın doğumu ve dik duruşuyla beka
düzeyindeki tehditlere karşı muazzam bir irade gösterildi.
Uyanan milli şuur uzayıp gelen tehlikeleri göğüsledi.
TBMM Genel Kurulu’nda 10 Aralık 2018’ten 21 Aralık
2018’e kadar geçen zaman dilimi süresince; 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşüldü ve kanunlaştı. 17
Ekim 2018’de başlayan bütçe süreci sonuçlanmış oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin
muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet
vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı’na
hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye
müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanmış, müstesna bir irade
tecelli etmiş, Cumhur İttifakı’nın muazzez dayanışması aynısıyla bütçeye mühür vurmuştur.
2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2017 Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bütçenin hazırlık aşamasından kabul safhasına kadar emeği geçen, katkısı bulunan herkesi içtenlikle kutluyorum.
Fırat’ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Orası Firavun sığınağı, orası Yezid’in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan
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ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat’ın doğusuna tam saha operasyon
hayat memat meselesi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ne getirip ne götüreceğini, taktik adım olup olmadığını, stratejik hedeflerin yeniden revize edilip edilmediğini şimdilik bir yana bırakalım.
Milli siyasetimizi oluştururken tarihe bakmalıyız, millet ne
diyor ona dikkat etmeliyiz.
Fırat’ın doğusu kurtarılmadıkça, zulüm kazınıp atılmadıkça, katiller cezalandırılmadıkça son vatanımızda dirliğimiz ve birliğimiz hep muallakta kalacak, mücavir toprakların
emniyeti muammasını sürdürecektir.
Hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat’ın doğusuna kuvvetle girilmeli, yer gök titremelidir.

Felaketlerin içinden bir celadet anıtı gibi yükselen nice
kahramanımız Türk tarihinin akışını değiştirdi. Kimi zaman
dondular, kimi zaman buz kestiler, kimi zaman da çöl kumlarında yandılar. Gene de teslim olmadılar, hiç vazgeçmediler.
104 yıl önce Sarıkamış’ta yaşananlar bu söylediklerime
ibretlik bir misaldir.

Allahuekber Dağları’nda sadece düşmana değil; kara, tipiye, soğuğa da meydan okundu. İstiklal uğruna pek çok bedel
ödendi. Kahraman ecdadımız üşüyerek şehit oldu, ama biz
sayelerinde sıcak bir vatanla buluştuk. Donarak devleşip istikbalimizi ısıttılar.
Bir hilal uğruna nice güneşler battı. Bu topraklar dökülen
tertemiz şehit kanlarıyla vatanlaştı. Aziz şehitlerimizi Fatihalarla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Unutmayalım ki, kahramanlık ruhun bedene karşı elde
ettiği imrenilecek bir zaferdir. Bu nedenle Türk milleti muzafferdir, mutlak hakim olan da bir tek Allah’tır.
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Bayrak olup inmeyenleri, ezan olup dinmeyenleri, şehit
olup ölmeyenleri tazimle yad ediyor, bıraktıkları emanetlerini can pahasına savunacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.
Doğu Türkistan’da işkence ve asimilasyonlara maruz kalan soydaşlarımızın asla yalnız olmadığını çok gür ve güçlü
bir şekilde haykırıyorum. İnanıyorum ki, mazlumların ahları
gün gelecek zalimleri tahtlarından indirecektir.

İster Fırat’ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk’ün
iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale
kapılmamalıdır. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum
ki, ya beka ya da bela…
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27 Aralık 1936’da hayata gözlerini yuman, istiklalimizin
manzum iftiharı olan, duruşu ve eserleriyle milli gönüllere
taht kuran merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 82.vefat
yıldönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

Akif’i yakından tanıyanlar müstesna derecede vefakâr olduğunu söylemişlerdi. Vefasızlığın onun nazarında namertlik
olduğunu, dostluğuna bihakkın güvenildiğini ifade etmişlerdi. Gösterişten uzaktı. Mütevazılık adeta uzviyetiydi.

Cahilane taassubun müthiş düşmanı olduğuna sevenleri
ittifakla kefildi. Eskiye bila kayd-ü şart bağlı olmadığı, yeniye
de körükörüne taraftar bulunmadığı kesindi. Ona göre eski,
eski olduğu için atılmaz, fena olursa atılırdı. Yeni, yeni olduğu
için değil, iyi olursa alınırdı.

Akif’in ahlaki meziyetleri, insani vasıfları hem şiirinden
hem de malumatından yüksekti. Hür fikirliydi, müsamahakarlığı özümsemiş bir fazilet timsaliydi. Köksüz, kimliksiz ve
kişiliksiz şair, edip ve sözde münevverlere hasımdı. Bunları
musibet addetmişti.
Haksızlığa karşı hiçbir tahammülü yoktu. Diyordu ki: “Üç
buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.” İstibdadın aleyhindeydi. İhanetin can düşmanıydı. İrfan ve liyakate meftundu.
Eşsiz bir vatan sevgisine, emsalsiz bir millet mensubiyet
ve muhabbetine sahipti. Ecdadımızın adeta nefesi, gür ve teslim olmayan sesiydi. Ne güzel de söylemişti: “Zannetme ki
ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki
yurdu.”
Sanemin izinden gidenlere Samedin keskin bir kılıcı olup
cephe almıştı. İstiklalimizin ruh özlemlerini, Türk milletinin
haklı ve meşru hedeflerini manzum dizelere döken ahlak
kahramanımız merhum Akif’ten Allah razı olsun diyorum.
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Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl evvel Ankara’ya gelişi istiklal meşalesini körüklemiş,istikbalimizin üzerindeki sis perdesini kaldırmıştır. Nitekim 27 Aralık 1919’da
Dikmen sırtlarında parlayan irade Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında öncü ve lider rol oynamıştır.
Bu vesileyle dönemin yiğit Seymenlerine, Milli Mücadele
kahramanlarına, aziz şehitlerimize, elbette devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene.
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Dün sabah emeli belli, hedefi belli, varmak istediği yer
belirgin olan malum bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı’nın şahsımla ilgili değerlendirmelerini ibretle izledim.
Milliyetçilik konusunda kestiği ahkamı, kırdığı potu, döktüğü
aklının dibini gülümseyerek takip ettim.
Sayın Kılıçdaroğlu yine yaş tahtaya bastı,yine baltayı taşa
vurdu,bir kez daha açığa düştü! Gerçi bu gibi durumlar onun
için öylesine olağan ve otomatiğe bağlanmıştı ki, haline ne
acıyan ne de haksızlığını araştıracak kalmıştı. Ancak haksızlık
karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır

Aklına eseni konuşan hak ettiğini bulur,lafın okkalısını
duyar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi
olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka
özrü değil, zilletin zehir tesiridir

Bir yanda, Sakarya’daki Silah Fabrikası’nın satışına neden
sessiz kaldığımı soruyor, diğer yanda Bahçeli’den hiçbir çıkış
beklemiyorum diyor. Sayın Kılıçdaroğlu tam bir çelişki yumağı, tam bir yalan ve aldatma yuvası. Benim için üzülüyormuş,
dert etmesin buda geçer!

Bak Sayın Kılıçdaroğlu, kalbin çürük olsa da, kulağını bana
ver. Milliyetçilik lafla olmaz, doğru. Senden zaten milliyetçi
olmaz. Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş
birisinin ağzına alacağı ne millet, ne de milliyetçiliktir, sadece
zillet ve rezalettir.
Sakarya’da Kurulu bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne ait olan 1.Ana Bakım
Fabrikalar Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019’a kadar tamamlanacaktır.
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Burada takip edilecek özelleştirme yöntemi bir satış değil, işletme hakkının 25 yıl süreyle devridir. İşletme hakkının
devir faaliyetleri 20 Aralık 2018 tarihinden itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Koordinatörlüğünde ilgili kurumların katılımıyla devam etmektedir.

Ortada satış yok iken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı
demek sahtekârlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu farkındaysan yine
çaktın, yine sınıfta kaldın.

Neyden rahatsız oluyorsun? Savunma sanayinde yerlilik
ve millilik oranının yüzde 68’e çıkmasından mı? Kendi kendine yeten bir ülke olmamızdan mı? Ülke kaynaklarının etkin
ve verimli kullanılmasından mı? Nedir seni hoplatan, hazım
zorluğu çektiren? Söyle de belki tedavisi bulunur!
Yıllarca tankı, topu, mühimmatı yabancılardan almadık
mı? Dönem dönem uygulanan silah ambargolarıyla Türk ordusunun harekât kabiliyeti kısıtlanmadı mı? Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan acıklı yaptırımlar ne çabuk unutuldu?

Sayın Kılıçdaroğlu havanda su dövüyor, havada istismar
taklaları atıyor. Fakat gafillik nafiledir. Sakarya ve çevresinin
savunma sanayii merkezlerinden birisi olmasından ürkmesi
boşunadır. Korkuyor, çünkü HDP’ye karşı yüzü kara çıkacak,
PKK’ya verdiği sözün altında ezilecek.
Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini
açıkla.

Kandil ittifakınızdan umutlandı, emperyalizm ittifakınızla kanlandı, Türk ve Türkiye düşmanları ittifakınızla canlandı. Yanınıza 12 Eylül zulmünü de aldınız, artık fren ve dikiş
tutmazsınız.
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CHP Genel Başkanı ve tetikçi sözcüleri bize sarayın bekçisi diyorlar. Karıştırıp saptırıyorlar. Vatansa konu, evet bekçiyiz. Milletse konu evet bekçiyiz. Türklük ve milli bekaysa
konu evet bin defa bekçiliğe tamam deriz.

CHP’nin başını çektiği zillet ittifakına sesleniyorum; Peki
sizler nerenin kuyruğu, nerenin kuytusu, nerenin kuvvesi, nerelerin seli önünde sürüklenen kütüğüsünüz?

Sayın Kılıçdaroğlu, Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum
diyor. Hayırdır, hangi ara kardeş olduk? Nurettin Soyer Ülkücülere her türlü eziyeti, işkenceyi, çileyi ve hatta idamı layık
görürken de kardeş miydik?
Var git işine Sayın Kılıçdaroğlu, incir ağacından oklava,
darı unundan baklava, senden de bir halt olmaz, olamaz.

Neymiş, babadan oğula suç geçmezmiş. Bunu çilekeş Ülküdaşlarıma anlatın. Bunu yarın Mahkemey-i Kübra’da, darağaçlarına çıkarılan şehitlerimize söyleyin. Bunu taş duvarları
medreseye çevirmiş Yusuf Yüzlülere haykırın da göreyim.

Korkunun ecele faydası yok, Cumhur İttifakı 31 Mart’ta
zilleti yere serecek, tarihi yenilgisini tattıracaktır. CHP-HDPİP’ten oluşan derme çatma nifak çatısı milli iradenin rüzgarıyla kurumuş yaprak misali savrulup gidecektir.
Demem odur ki: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin
İstikrar…
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor.

CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık
merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden
destekliyor.
Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir.
HDP Eş Genel Başkanı’nın “Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” çürük sözü skandal
bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir.

Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir
döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek
ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin
işidir.
HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye’nin yıkımına
asal ve asıl fail olarak girmiştir.

31 Mart’ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir. HDP, PKK’yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir
şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir.
Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye’ye kazandıracaktır.

İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan
Parkverde Sitesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 kahramanımıza, yine İstanbul
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Kartal’da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden
21 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Halen tedavisi süren vatandaşlarıma acil şifalar temenni
ediyorum. Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum.
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Merhum Peyami Safa siyaseti; “Hayatın ta kendisi” olarak
görmüş ve göstermişti. İnsanın bütün halleri, hayatın bütün
yönleri elbet siyasetin yakın veya uzak ilgi sahası içindedir. Siyaset yalnızca karar ve kaynak yönetimi değil, aynı zamanda
hayatın idare ve idamesidir.

Haktan, hakikatten ve halktan yana siyaseti kötülemek;
ahlaklı, hamiyetli ve vicdanlı siyasetçiyi kötü göstermek bir
bakıma hayat dediğimiz karmaşık süreci baltalamak, insanı
tepeden tırnağa batırmak demektir. Asıl ve yakın tehlikelerden birisi de budur.

Hz. Mevlana, “Her sedefte inci bulunmaz” demişti. Her
siyaset ekolünde, her siyaset adamında aranan ve arzulanan
adanmışlık, fedakârlık, hasbilik, ölçülülük ve millilik farikaları bulunamaz. Doğru siyaset kadar siyasetin doğru yapılması
da bir fazilet ve fikir pırıltısıdır.
Tecrübe, sadece başımıza gelen hadiselerin yekûnu değildir. Esasen tecrübe, başımıza gelenlerle ne yaptığımız, ne yapacağımız, neyi başaracağımızdır. Tecrübeli siyasetçi demek,
pek çok badireyi yenmiş, beka ve birliğe samimiyetle yüreğini
koymuş adam gibi adam demektir.
Beka, tasarlanmış bir propaganda kavramı, dönemsel ihtiyaçlara cevap veren bir söylem aparatı, içi dolmamış/doldurulmamış bir ifade aracı, gerçeklerin maskelendiği hamaset
sığınağı değildir. Aksi iddialar ise tamamıyla hezeyandır.

Beka, Şems-i Tebrizi’de misal olarak şöyle anlatılır: “Kötü
huyların yok olup onun yerine Allah’ın vasıflarının ağır basması ve böylece Allah’a yaklaşıp ebedi olunması.” Beka demek
var olmak, diri kalmak, bağımsız yaşamak, ebediyetin ufkuyla
buluşup bütünleşmek demektir.
Bugün aldığımız patlıcan, biber, patates mesela bir kilogram az, iki kilogram çok olabilir. İşimiz yoksa yarın olur, yok171

sulsak gün gelir varlığa kavuşuruz. Yani konu az yedim, çok
yedim konusu değildir. Bunların hepsi aşılır, ama beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner.

Hacı Bektaş-ı Veli diyor ki: “İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi
çalar.” Esir bir kalbin imanı olur mu? Kiralık bir aklın inandırıcılığı mümkün mü?
İşte kalpte iman, millette beka, devlette akıl, şehide vefa
Türk milletinin tarihi vasfı ve vakarıdır.

Bekayı bilmeyen milleti bilmez, tehditleri görmez, tarihten anlamaz, ecdadı tanımaz. Bakınız ne diyordu Gazali: “Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.” Beka özdür, payidar milli ömürdür. Kabukla uğraşan, kalburla elenip gitmeye de mahkumdur.

Yusuf Has Hacib demişti ki: “Yola çıkan insan yol üzerinde
ev yapmaz. Göç eden insan eşyasını evde bırakmaz. Sen bir
konuksun, bu dünya da bir konuk evi.” İnsan fanidir, devlet
bakidir, milletin bekası ise daimidir. Buna hizmet ve riayet
boynumuzun borcudur.
Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst
ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ancak bu sayede
varlığını temin ve tescil ettirecektir. Bu nedenle zillette hayır
yoktur, zilletle gidilecek yol yoktur.
Unutmayalım ki, “Başını acemi berbere teslim eden pamuğu cebinden eksik etmeyecektir.” Tecrübe bekayla önemlidir, Türkiye sevdası her şeyin önündedir. Hz. Ömer ne kadar
isabetli söylemiş: “Dört şey asla geri gelmez: Söylenen söz,
atılan ok, geçmiş hayat, kaçırılmış fırsat.”
Bir olursak, birlikte duruş gösterirsek hiçbir dış tesir, hiçbir müessir mihrak düşüşümüzü sağlayamayacaktır. Sayın
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Deniz Baykal’ın uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği Milletvekili Yemin Töreni’ne damga vuran beraberlik ruhu keşke
hayatın her alanına yansımış olsaydı.
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi isminin Adana
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinde gösterilen uyumun, anlayışın, işbirliğinin ve
hoşgörünün hem kalıcı olması, hem yaygınlık kazanması huzursuzluk ve gerginlik tortularını kazıyıp atacaktır
Daha çok müşfikliğe, daha fazla muhabbet ve mutabakata
ihtiyacımız olduğu kesindir. Çatık kaşlarla bir yere gidemeyiz, asık suratlarla, sıkılı yumruklarla, çatışmacı anlayışlarla,
kamplaşmış vicdanlarla uzun mesafeleri kat edemeyiz.

Büyük ozanımız Yunus, asırlar önce hepimize tavsiye ve
öğüt niteliğinde şunları söylemişti: “Sevelim, sevilelim, dünya
kimseye kalmaz.”

Göze nur gönülden gelirmiş. Sadırdan satıra, siretten surete sevgi ve saygıyla bütünleşip Türk milletinin asalet ve
kudretini bütün dünyaya ispat etmek elimizdedir. Diyor ya
Hacı Bektaş-ı Veli, “Okunacak en büyük kitap insandır.” Bu kitabı gönülden okursak hiç kimse bizi ayıramaz

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi isminin Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere, TBMM’de grubu bulunup da destek veren her
partiye, her milletvekiline teşekkür ediyorum.
TBMM’nin 29’uncu Başkanı’nın seçileceği yarınki özel
oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp
AK Parti’nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa
Şentop’u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
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Son olarak, vefatından büyük bir üzüntü duyduğum saygın tarihçimiz Prof. Dr. Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, bilim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum.
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Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih
yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe
şuurla bakışın ispatıdır.

Tarih bütündür, parça parça anlatılamaz, anlamlandırılamaz. Bilhassa tarih yalancı şahit gösterilemez, gösterilse bile
buna tarih denemez. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her
asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir.
Türk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih
yazmış hem de tarih yapmıştır. Bu mümeyyiz, muharrik ve
müteyakkız vasfıyla beşeriyetin övgüsüne hak kazanmış,
buna da hakkıyla layık olmuştur. Türk milleti tarihten çekip
alındığında tarih diye bir şey de kalmayacaktır.

Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe
yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş
köksüzler bekayı itiraf edemez.
Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için
mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir.

Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia
edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla
andığımız milli iftiharlarımızdır.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin sekiz hükümdarıyla birlikte bazı şehzadelerin kemikleri Konya’da türbelerinin restore
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edileceği gerekçesiyle bundan 70 küsur yıl önce kabirlerinden çıkartılmış, yıllar boyunca da oradan buraya taşınmış,
pek çok müteessir olay yaşanmıştır.

Aziz ecdadımızın karışan kemikleri sonunda DNA analizleriyle birbirinden ayrılmış, asırlar sonra tekrar kefenlenmiş
ve sekiz adet sandukaya koyulmuştur. Şimdi sırayı Konya
Alaeddin Tepesi’nde başlayan restorasyonun bitimi ve defin
işleminin yapılması almıştır.
Anadolu Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur. Elleri
öpülesi hünkârlarımızın ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi
geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur.

Dilek ve temennim odur ki, hükümdarlarımızın kemiklerini daha fazla sızlatmadan büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmeleri, böylelikle emsalsiz saygı
ve bağlılığımızın nispeten gösterilmesidir.
Bu çok önemli konuyu gündeme taşıyan yazar ve tarihçi Sayın Murat Bardakçı’ya da bu vesileyle teşekkür ediyor,
esenlikler diliyorum. Unutmayalım ki, ecdadımız rahat ve huzurlu uyumuyorsa ne yapsak boş, ne desek anlamsız ve kifayetsizdir.
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Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında, makûs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum
tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. Ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da
heba olarak ufalanıp gidecektir.

Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü
olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve
tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir.

7 Ağustos Yenikapı Ruhu, 16 Nisan Halkoylaması şuuru, 24 Haziran Seçimiyle birlikte tarihin sesine, coğrafyanın
seslenişine, aziz milletimizin istiklal ve istikbal özlemlerine
kulak verilmiş, elbette gereği neyse demokratik ilkeler çerçevesinde yapılmıştır.
Türkiye 9 Temmuz 2018’de resmen Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlamıştır. Bu kapsamda yeni hükümet sistemi tam 236 gündür faaldir, hakimdir ve hadimdir. Bu yeni sistemin istikrar ve güvenli bir şekilde devamı ise
hem beka meselesi hem de milli bir gayedir.

27’nci Dönem TBMM’nin süresi 2023 yılında dolacaktır.
31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinden
sonraki beş yıllık süre de 2024 yılında tamamlanacaktır. Anlaşılacağı üzere, bütün yollar Cumhuriyet’in yüzüncü yılına
çıkmaktadır.
Hedef bellidir, niyet halistir, akıbet inşallah hayırlı olacaktır.

Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı
Cumhur İttifakı’dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli
iradeden, kavlini Cumhuriyet’in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019’da, 24 Haziran Seçiminde aldığı desteğin
gerisine düşmemesi yegâne amaçtır.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.

Bir ateş çemberinin içinde olduğumuz bilinmektedir. Güney sınırlarımız boyunca oynanan şiddetli ve sinsi oyunların
vahim boyutlara ulaştığı da her vicdan sahibi insanımız tarafından itiraf ve ifade edilecektir. Hakimiyet ve bölüşüm kavgaları artık şirazesinden çıkmıştır.

Hedef ülke Türkiye’dir. Zulüm ibresi, ihanet okları Türkiye’ye çevrilmiştir. Bunu görmek, bunu kabullenmek lazımdır.
Bu nedenle milli bekamızın muhafaza ve müdafaası her siyasi
mülahazanın müttefiken üstündedir.

Milli bekamızı karartmaya, gerçekleri çarpıtmaya, saman
altından su yürütmeye çalışan zillet kafilesi bütün kirli ve
karanlık emelleriyle meydandadır. Yeni hükümet sistemini
hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler alenen
Türkiye’nin sırtındaki kamburlardır.
Şayet zillet 31 Mart’ta hedefine ulaşırsa en kesif saldırıyı
yeni hükümet sistemine yapacak, bu kapsamda milli güvenlik
tehditlerinin yanında ateş topuna dönüşecek bir sistem anlaşmazlığı ve tartışması ülkemizi boğacaktır.
31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.

İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar! Cevabı aranan soru ise şudur:
Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne
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yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne
diyeceğimi merak ediyorlarmış.

Bir defa 31 Mart 2019’da zafer Cumhur İttifakı’nın olacaktır. Bu görüşüm bir kanaatten öte bir inancın, somut emare ve
iddiaların mahsulüdür. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın,
çalı dibi yoklamasın, boşa sallayıp dolu tutacağını sanmasın.

Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019’da sonuç
ne olursa olsun harcı Yenikapı’da karılan, hedefleri 16 Nisan
Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır.
Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
2023 hedeflerini yüksek bir inanmışlık ve adanmışlıkla kucaklayacak, ardında da Türkiye’yi gelecek nesillerin emanetine güvenle teslim edecektir.

31 Mart’ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur,
vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek
asla olmayacaktır.
Cumhur İttifakı var olacak, Türkiye demokrasiyle, hukukuyla, milli birliğiyle ve bin yıllık kardeşliğiyle gıpta edilecek
bir huzur, bereket ve güvenlik ortamına gururla ve kararlıca
tutunacaktır.
Biz siyaseti mertçe yaparız, yüreklice yaparız, adam gibi
yaparız. Düşsek bile yerden bir tutam toprakla kalkmasını
biliriz. Zaman olur da hedeflerimizin gerisine düşersek, unutulmasın ki, yenilgi yenilgi büyümesini de biliriz.

Cumhur İttifakı gölgelenmez, gevşemez, gövdeyle kök
ayrılamaz. Diyorum ki, Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin
İstikrar. Gelecek aydınlıktır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi ve Cumhur İttifakı milli geleceğin teminatı ve parlak
bir tescilidir.
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Ne büyük bir şuursuzluk? Bekaya inanmıyorlar, bekayı
inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset
ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı
vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi?
Asırlar evvel Şeyh Edebali Osman Gazi’ye öğüt verirken
üç kişiye acımasını söylemiş: “Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene…” Bekayı
yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini
ibretle takip etmek lazımdır.
PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ
beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu
da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet beka sorununa dönüşmüştür.

CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına
inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor
olması başlı başına melanet ve rezalettir.
ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam
ettiriyor. Hatta YPG’ye hava savunma sistemlerinin verildiği
bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor,
ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!

S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu
ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu?
Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız
haciz kıskacında mı? ABD’nin duruş ve tutumu düpedüz küs187

tahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye’nin neyi
alıp neyi satacağına ABD’nin karışma hakkı kesinlikle yoktur.
YPG’yi silahlandırırken bize mi sormuştur?

Zillet İttifakı’nın tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok,
kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, demokrasi diyorlar,
HDP-PKK’yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil’e selam verip
çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar.
Halk zillete düşmez, millete zillet iftirası tutmaz. Zillet
İttifakı başka, bu ittifaka oy veren tertemiz vatandaşlarımız
başkadır. Halka terörist denildiğini söyleyen müfteriler aslında kalplerinden geçenleri dışa vuran yalancılardır. Yalancının
mumu 31 Mart’ta sönecektir.

Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı
HDP de rahatsız. Bir terörist “Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil” diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil,
Bozkurt’un yanı büyük Türk milleti.

Umumi sükûtumuz kadar mağrur ve mahcup sabrımızı
da hiç kimse yanlışa yormasın. Olgunluğumuz ruh ve vicdan
asaletimizin temyiz kudreti, temkin kuvvetidir. Zillet karanlığına, mihnet karamsarlığına bu aziz ülkeyi Allah’ın izniyle
teslim etmeyeceğiz.
Bugün Regaip Kandili’ni idrak ediyoruz. Rabbim’den niyazım odur ki, Türk milletini darda bırakmasın. Türk-İslam
âleminin diriliş ve yükselişini nasip ve müyesser eylesin. Bekamızın müessirliğini daimi etsin.

Regaip Kandilimizin ve karşılayacağımız Üç Aylarımızın
mübarek olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımın, gönül ve
kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimin bu kutlu gecesini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah.
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Beka kandilimiz ilelebet yanacak, buna karşılık Kandil’e
yuvalanmış ihanet belası yerle yeksan olacak. Bir olacağız, biz
olacağız, beraber olacağız, sonsuza kadar var olacağız. Beka,
Türk milletinin ezeli yörüngesi, ebedi yönüdür. Yörüngeden
çıkmak yok, doğru yönden sapmak hiç yok.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle de bütün
kadınlarımızı kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Kadın
insandır, kadın itibardır, kadın iffettir, kadın iradedir, kadın
istikbaldir, kadın istiklaldir. Kadın yoksa beşeriyet yoktur, hayatın canlılığı bitmiştir.
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Gün geçmiyor ki, mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz
saldırıya uğramasın. Türk ve İslam düşmanları gözlerini kan
bürümüşçesine kötülük saçıyor, kan döküyor, barbarlıkta sınır ve eşik tanımıyorlar.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma Namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları elliye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş,
hüsrana sürüklemiştir.

Camilerimize kast eden, Müslümanlara acımasızca ölüm
yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu,
özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali
bilinmektedir.
Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur.

Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir. Türk ve
İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri
alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki,ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur
terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır.

Yeni Zelanda’daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi
planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılara şifa diliyorum.
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Unutulmasın ki, “Allah Bes, Baki Hevestir.” “Galip Olan Yalnızca Allah’tır.” Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde
de bir hesap vardır. Cuma’mız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki,
fırsat vermesin.
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İnanmak başarmanın yarısıdır. Hiçbir kutlu hedefe sıkıntı
çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden, dert etmeden ulaşılmamış, bundan sonra da ulaşılamayacaktır. Başarmanın sırrı hem çok istemek hem de inançla
mücadele etmektir.

Aziz Atatürk veciz bir sözünde aynen şöyle demişti: “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen
toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha
sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”
Ne kadar doğru değil mi?
31 Mart seçimlerine 7 günlük bir süre kaldı. 7 gün sonra
milli irade sandıkta tecelli edecektir. 7 gün sonra Türkiye’nin
ufuk çizgisi netleşecek, milli ümitler yükseldikçe yükselecektir. Tarihin şaşmaz hakikati bir kez daha cumhurun şahlanışını gösterecektir.

Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin bütün teşkilat
mensuplarından, bütün dava arkadaşlarımdan, milletimin
her güzel ve muhterem insanından ricam kalan süre içinde
7/24 çalışmalara hız vermeleri, milli beka ve parlak gelecek
için daha fazla inisiyatif üstlenmeleridir.

Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye’nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin
bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok,
beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek
asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız.
Cumhur İttifakı’nın zaferi Türkiye’nin zaferi olacaktır.
Cumhur İttifakı’nın yürüyüş ve yükselişi Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlam ve sarsılmaz
esaslara bağlayacaktır.

Kendimize inanırsak başkaları da bize inanır. Tarihimize
inanırsak talihimiz açılır. Türkiye’ye inanırsak gücümüze güç
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katılır. Mukaddesatımızı rehber yaparsak, milletimizin ülkülerini ruhumuzda duyarsak tüm melanet emeller, tüm hain
niyetler karşımızda tel tel dağılır.
Gün Cumhur İttifakı’nda buluşma günüdür. Zaman Türk
milletinin, zemin Türk vatanıdır. Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar. Sağduyunun Birlikteliği Cumhur İttifakı,
Türkiye Ehline Emanet. Allah cumhuru mahcup etmesin, milletimizi mağlup duruma düşürmesin. Amin.

198

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN
YAPTIKLARI TWİTTER
AÇIKLAMASI
28 MART 2019

28 Mart 1991’de, Kerkük’ün Altunköprü Kasabası’nda
102 soydaşımız şehit edilmişti. Zalimler iftar hazırlığı yapan
masumları acımadan, yürekleri sızlamadan, vicdanları titremeden hunharca hedef almışlar ve katletmişlerdi. Altunköprü’de Türkmen kanı aktı, hem de nehir gibi…

Türkmenlerin varlık mücadelesi nice cana, nice badireye,
nice bedele mal oldu. Türklüğün beka mücadelesi asırlara
hem mühür vurdu, hem de istikamet çizdi. Bu haklı ve tarihi
mücadele halen devam ediyor. Türk milletinin beka mücadelesi durmayacak, beklemeyecek, kesilmeyecek.
Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik
olaylar elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır. Türkmeneli’nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir.

Başta Altunköprü şehitleri olmak üzere, Türk ve İslam’ın
yaşaması için varını yoğunu fedakârca ortaya döken; candan,
serden ve yardan geçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan
rahmetler diliyorum. Türk milleti dünya durdukça var olacak,
bedeli neyse buna da katlanacaktır.
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Miraç hem bir mucize, hem de manevi bir muvaffakiyettir. Miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir
gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü lazımdır.
Mucize beşerin harcı değildir, ancak Hak Teâlâ’nın eşsiz bir
lütfu, emsalsiz bir keremidir.

Zamanlar ve mekânlar üstü hallerin kavranması elbette
kolay olamaz. Yüce huzura yapılan nice sırlarla örülü, nice
hikmetlerle örtülü seyahatin derin anlam ve mesajına ulaşmak da emek ister, erdem ister, bu da yetmez, ahlak ister, itikadi adanmışlık bekler.

Miraç yükseliştir,ama en kutlusudur, en kutsalıdır. Miraç
vuslattır, ama en görkemlisi, en güzelidir. Bir gece Mescid-i
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allah’ın sonsuz kudretine ve nihai olarak yüce huzura ulaşmakla biten muhteşem
yolculuk Hz. Peygamber’in bizlere mirasıdır.
Bugün Mescid-i Aksa hüzünlüdür, hain emellerin tasallutu altındadır. Miracımızın emanetleri üzerinde amik hevesler,
ahlaksız hedefler baskı kurmuştur. Mümin gönüller, Müslüman vicdanlar elbette sızlamaktadır. Bu nedenle Müslümanların birlik miracına ulaşmaları niyazımdır.

Miracımızın şehri Kudüs harap ve bitap düşmüştür. Mukadderatımızın mihrabı Türk ve İslam yurtları durgunluk ve
sukut içindedir. Mukaddesat düşmanları kibrin,kindarlığın,
kifayetsizliğin ve küstahlığın izindedir. Manevi toparlanmanın, maddi doğrulmanın miracına tutunmamız şarttır.

Mehabet yerine mahvın eline düşenler, karanlık senaryolara figüranlık edenler, hıyanet refakatçisi kesilenler, haktan
yana poz verip hayasızlığın ileri karakolluğuna özenenler
kenara itilmeden, gündemden çekilmeden, siyaseten çürütülmeden Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyecektir.
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Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları
maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp
kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atları’nın iki
cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır.

Temennim milli huzur ve haysiyetin miracına ulaşmaktır.
Dileğim zilletle değil hakikatle yürümek, halktan yana duruş
göstermektir. Miraç doğruya, doğruluşa, manevi bir doğuşa
adım adım vasıl olmaktır. Bunu hak eden gönüllere, Miraç’ın
ruhuyla dolup taşan vicdanlara selam olsun.
Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Miraç Kandili’ni
yürekten kutluyorum. Duanın miracına erişmeyi, af ve merhametin miracına layık olabilmeyi, Allah’a kulluk görevlerimizi, millete hizmet sevdamızı vicdan imbiğinde damıtarak
yerine getirmeyi içtenlikle diliyorum.
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Manevi arınmanın, günahlardan aklanmanın, ilahi af ve
mağfirete layık olabilmenin müstesna zamanlarından birisi
olan Berat Kandili’nde kurtuluşa erişmemizi diliyorum. Bu
kutlu gecenin insanlığın huzur, saadet ve barış arayışına müessir katkılar sağlamasını temenni ediyorum.
Mazlumlar sıcak ilgi bekliyor, garipler tutacak el bekliyor,
muhtaçlar müşfik ses bekliyor, Türk-İslam alemi diriliş ve
yükseliş umuduyla ağır yüklerinden kurtulmayı hedefliyor.
Allah beratımızı nasip etsin, yardım ve himayesini üzerimizden esirgemesin.

Berat Kandili’mizin manevi temizlenmeye, vicdani doğrulmaya, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını ümit ediyor; aziz milletimizin, gönül coğrafyalarımızda
yaşayan kardeşlerimizin bu mübarek gecesini kutluyor, en
derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.
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Bugün aldığımız iki ayrı kara haber yüreklerimizi kavurdu,milletimizi acıya ve yasa boğdu. Teröristler bir kez daha
vatan evlatlarımıza kast etti. Ancak yılgınlığa düşmek,yeise
kapılmak,yorgunluk emaresi göstermek söz konusu değildir,
aksini düşünenler boş bir hayalin içindedir.
Suriye’nin Azez Bölgesi’nde PKK/YPG’li canilerle çıkan
çatışmada bir yüzbaşımız şehit olurken, bir binbaşımız da yaralandı. Hakkari sınırındaki bir üs noktasına caniler tarafından Irak’ın Kuzeyinden yapılan hava atışı sonucunda 3 Mehmedimiz şehit, birisi de yaralandı.

Berat Gecesi 4 kahramanımızın şehadetinden sonra bugün 4 kahramanımızın daha şehit düşmesi elbette milletimizi
derin bir üzüntüye sevk etti. Bilinsin ki, terörle mücadelenin
amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir
sorumluluktur.
Canımıza kast eden, bekamıza hançer sallayan, devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını
tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta
mukaddes bir ödevdir.

Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam
ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son
terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her
türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne
gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır.
Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağolsun, vatan ve millet sağolsun. Unutulmasın ki, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa
korunacaktır.
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Terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain
ve hunhar eylemleri sadece Türkiye için değil bütün ülkeler
için bir numaralı tehdittir. Terör insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felakettir. Dünya bu felaketle amasız, aracısız,
amansız mücadele etmek zorundadır.
Türkiye terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz
kalmıştır. Bölücü terör örgütleri yıllardan beri güvenliğimizi,
varlığımızı, birliğimizi, elbette milli bekamızı kesif şekilde hedef almışlardır. Terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyeti
ne yazık ki çok fazla olmuştur.

Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet
vatanımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz aziz milletimiz küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi
hesaplaşmaların odağında yer almıştır. Türkiye’nin mücavir
bölgelerine terör örgütleri alenen yuvalanmıştır.

Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır,meşrudur,yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur. Terör
örgütlerinin kökünün kazınması, tamamen imha edilmeleri
Türk milletinin ilk gündem konusu, devlet olma vasfımızın en
önemli gayesidir. Bu gayenin tavizi imkansızdır.
27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin
hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en
önemli safhalarından birisidir.
MHP, “Pençe Operasyonu”nu önşartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman askerleri
üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah
ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir.
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Irak’ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa
canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler
doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş
yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır.
Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın
Doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da
güçlendirilmeli, genişletilmelidir.

Pençe Operasyonu’na katılan kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hükümetin
ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren
muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için
her fedakârlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
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Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş
hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükâfatıdır. Fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakârlık gösterilmeden, fakih ve
falih bir irade sergilenmeden muktedir ve mutlak bir fethin
gerçekleşmesi mümkün değildir.
Fetih canlı ve dinamik bir süreçtir. Nitekim büyük fetihlerin sonuçları asırlar boyunca yankı bulmuş, çağların akış ve
ilerleyişini temelinden etkilemiştir.

Her fetih tarihin rotasını değiştirmiş, beşeriyetin kaderine tesir etmiş, dünyanın siyasi ve stratejik yapısında derin
izler bırakmıştır.
Tarihte hiçbir başarının, hiçbir fethin, hiçbir zaferin tesadüfi ve sürpriz olmadığı bilinen bir gerçektir. Fethin olması
için önce onu hak eden bir ruhun, fethe odaklanan bir inanmışlığın, muhtevalı bir hazırlığın, müessir bir stratejinin varlığı elbet şarttır.

Fetih sadece askeri sefer, silaha ve güce dayalı bir seferberlik değildir. Gönüllere girmeyi hedeflemeden, adaletle yönetmeyi gözetmeden,insanlık onuruna hürmet etmeden ulaşılacak askeri sonuçlar başarı olsa bile fetih sayılamayacaktır.
Nitekim fetih çok boyutlu bir sürecin adıdır
İstanbul’un fethi, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli, en
göz alıcı fetihlerden birisidir. Bu sayede tarihin aktığı yatakla
birlikte, insanlık, coğrafyalar, medeniyet ve kültürler değişime uğramıştır. Fetih bir işgal ve istila değil; sabrın, sevginin,
imanın iradesidir.

566 yıl önce Türk milleti Efendimiz tarafından fethi
müjdelenen İstanbul’a bileğinin hakkıyla,aklının marifetiyle,inanmışlığının lütfuyla mührünü vurmuştur. Bu mührün
sökülmesi, bu mührün silinmesi imkansız olduğu gibi, bunu
düşünenler vahim bir sapmanın ve sapkınlığın içindedir.
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Mehmedimizi Fatih, Konstantinopolis’i İstanbul yapan;
hilali haçın önüne çıkaran, çan seslerini susturup ezanımızı
yücelten fetih, Türk milletinin muhteşem bir kazanım ve iftiharıdır. Fethimiz uzun bir hazırlık devresinin, yüzyılları bulan arayış ve ülkünün kutlu bir mahsulüdür.
Fetih hareketiyle birlikte zulüm bitmiş, köhnelik son bulmuş, karanlığın perdesi inmiş, kalleş ve kötürüm emeller
çöpe gitmiş; mukaddes ümitler, muzaffer özlemler, harcı muzafferlik ve muvaffakiyetle karılmış Türklüğün mukadderatı
hamd olsun kazanmıştır.
İstanbul’un fethinin 566. yıldönümünde cihangir hükümdarımız Fatih’i, fetihte görev alan kahraman ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları sulayan muhterem şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyorum.

Ruhları şad olsun, Rabbim hepsinden razı olsun. Fethimiz
kutlu olsun.
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Bin aydan daha hayırlı bir gecenin rahmet ve bereketiyle müşerref oluyor, bu müstesna ve mübarek gecenin nice
manevi güzellik ve görkemiyle umutlanıyor, heyecanlanıyor,
hevesleniyor, elbette aradığımız huzurun sesini duyuyoruz.
Hamd olsun Kadir Gecemizi idrak ediyoruz.
Öyle bir aydayız ki, adı Ramazan. Öyle bir gündeyiz ki, adı
Cuma. Öyle bir gecedeyiz ki, adı Kadir. Üç kutlu anın, manevi hayatımızın üç muazzez döneminin tertemiz vicdanlarda
yoğrularak affı, bağışlamayı ve nice mükafatı müjdelemesi
Türk-İslam alemi için nimetlerin en büyüğüdür.
Kadir Gecesi’nde açılan ellerin Cenab-ı Allah katında geri
çevrilmeyeceğine yürekten inanıyorum. Mazlumların ahının
yerde kalmamasını, zulümle abat olacaklarını zannetme yanlışına düşen zalimlerin layık oldukları acıklı sonuçlarla eninde sonunda karşılaşmalarını temenni ediyorum.
Kaşgar ve Kerkük başta olmak üzere soydaşlarımıza yapılan alçak saldırıları,kurgusu yapılan mütecaviz komploları;
Filistin’den Arakan’a kadar din kardeşlerimize yönelik insanlık dışı muameleleri,hunhar eylemleri,menfur niyetleri kınıyor,canileri öncelikle Allah’a havale ediyorum.

Elbette zulüm kaybedecek, haklı olan, hakikatten yana
duran kazanacaktır. Zorbalık kaybedecek insanlık, vicdan,
doğruluk ve adamlık kazanacaktır. Batıl kaybedecek and olsun hak kazanacaktır. Bütün mazlum kardeşlerimi selamlıyorum. Duamız onlarla, kalbimizle onlar bir.
Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda
yaşayan kardeşlerimin Kadir Gecesini kutluyor, en içten saygı
ve sevgilerimi sunuyorum. Gecemiz mübarek olsun, dualarımız kabul olsun. Allah yardımcımız olsun.
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Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta
toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etmişlerdir. Başarı bir son değil, bir süreçtir.
A Milli Futbol Takımımız Konya’da muazzam bir başarı
elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu
Fransa’yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç
madalyamız olmuştur.

Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere,
teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa’ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakâr futbolcularımızı yürekten
tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum.
A Milli Futbol Takımımız alın teriyle,emeğiyle,mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen,bundan
rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda’da
yaşanan rezaletler,sporun centilmenliğine,hoşgörü ruhuna
aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir

İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not
edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi,eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik
saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur.

Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi
niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provakatörlüktür. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve
isabetli değerlendiriyorum.
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İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete
dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır.
Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulmakta,kuyusu kazılmakta,egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum
Yönetiminin,Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile
işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur,kepazeliktir

Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa
teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek,
Türkiye’ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış
karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir.
Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş
çekilmeyecektir.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre
kaldı. Cumhur İttifakı’nın başarılı olması konusunda samimiyiz,heyecanlıyız, İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi
propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları,
çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye ucuz ve uçuk soru
soranlara,diyorum ki, İstanbul’un her yerindeyiz. Gözleri
olup görmeyenler,kulakları olup duymayanlar,ağızları olup
konuşamayanlar,üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler,hakkımızı teslim edemezler.
İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon
yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran’da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan
yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El
mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır.
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Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının katılacakları televizyon programı, bu programı kiminle
yapacakları, yani moderatörün kim olacağı uzunca bir süredir tartışma ve polemik konusu haline gelmiştir.
Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en
uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır. Tartışmaları
ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16
Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı
karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail
Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek
mümkün değildir!

İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş
değilim.
Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen
tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir,
yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse,
bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın,
haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır.
Özellikle ifade etmek istediğim bir başka konu ise şudur:
Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın amansız savunucusudur. İlkelerimizden tavizimiz düşünülemeyecektir. Ülkülerimizden kopmamız akla bile getirilemeyecektir. Duruşumuz
sağlam,mayamız temiz,fikriyatımız köklü ve güçlüdür.
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Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra
da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik,özümüzün
öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz
aynıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi’ni mesnetsiz yere eleştirenler,
suskunluğumuzu yanlışa yoranlar, olgunluğumuzu ve sağduyumuzu tersten okuyanlar köksüzlüğe, kimliksizliğe, kozmopolit emellere hizmet eden kripto bedhahlardır. Bunlarla
mücadelemiz ise sonuna kadar devam edecektir.
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Türk milleti zorlu vatan coğrafyasında zora ve zorbalara
direne direne hayat hakkını muhafazayı başarmış, milli haysiyetini müdafaayı bilmiştir. Tarihin ibret levhaları, milli hafızanın iffet vesikaları bu gerçeğin tebarüz ve temerküzüne
başlıca delildir.

21-22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi
Milli Mücadele’nin yol haritasını cümle aleme tebliğ etmiştir.
Milletin istiklalinin yine milletin azim ve kararı marifetince
kurtarılacağı cihanın alnına kazınmış, böylelikle Cumhuriyet’in ufuk perdesi aralanmıştır.
Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas etapları Ankara’nın bağrında yeşeren, milletin sinesinde yükselen mücadele azmiyle birleşince tutsaklık çiğnenmiş, uşaklık gömülmüş,
bağımsızlık bir bayrak gibi milli yüreklerde dalgalanmıştır.

23 Temmuz 1919 Çarşamba günü toplanıp 14 gün boyunca devam eden Erzurum Kongresi “30 Ekim 1918 tarihinde
milli sınırlar içinde kalan vatan parçalarının bölünmez, parçalanmaz bir bütün olduğunu” devasa bir kahramanlık şuuruyla beyan etmiştir.
Nitekim 1919’un karanlık ve kahredici ortamından 24
Temmuz 1923’ün Lozan şartlarına varıncaya kadar Türk milleti canı pahasına, devleşen iradesiyle, nice fedakârlıkların
eşliğinde istiklalini kazanmış, tarihe ve beşeriyetin vicdanına
kaydetmiştir.

Lozan sabrın, aklın, duruşun, uyanıklığın, usta bir diplomasinin savaş meydanlarında elde edilen kahramanca mücadeleyle birleşmesi ve bütünleşmesidir. Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti’nin mukaddimesi, emperyalist
emellere karşı muvaffakiyetidir.
Her barış anlaşmasını çağının siyasi iklimine, uluslararası gelişmelerin seyrine göre yorumlamak çelişki ve tenaku235

za düşülmesini engelleyecektir. Türk milleti bağımsızlığını
Lozan’da tescil ettirmiş, hâkimiyet ve egemenlik haklarının
tanınmasını Lozan’da sağlamıştır.
Lozan sadece bir sonuçtur, mühim olan Lozan’a kadar
geçen her sayfası çile ve meşakkatle yazılmış ağır süreçtir.
Türkiye Cumhuriyeti masa başı imalatı değil, mihnet ve melanete kafa tutan bir inanmışlığın onurlu ve şerefli eseridir.
Türkiye’yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele’yi
incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim.

Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa
koşa giyeriz. Mukaddesatımızın varlığı için urgan ise boynumuza geçecek olan başımızı uzatmaya da seve seve hazırız.
Ancak bedel ödemeden öne atılıp bedel ödetmek asaletimizin bizatihi gerçeğidir.
Türk milleti bir asır önce müstevli kuşatmasını yarmak
için muazzam bir direniş haline geçmişti. Teslim olmak bazı
soysuzların dışında kimsenin aklının ucuna gelmemişti. Çok
şükür bu şuur aynısıyla yaşamaktadır.
Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır.

Lozan Barış Anlaşması’nın 96. yıldönümünde, kurucu
kahramanları, Milli Mücadele’nin mümtaz isimlerini, muhterem şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah
hepsinden razı olsun diyorum. Emanetlerine gölge düşmeyecek, muhterem hatıralarına asla halel gelmeyecektir.
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Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık varlığıyla, ahlaki
tutarlılığıyla, anıtlaşan ilke ve ülküleriyle Türkiye’nin en köklü siyasi müesseselerinden birisidir. Aynı zamanda Türk milletine mensubiyet şuurunu müstesna bir onurla özümsemiş
büyük bir davanın bayraklaşmış halidir.
Tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olmuştur. Nitekim üç hilal varsa
huzur vardır, umut vardır, birlik ve dayanışma ruhu vakarını
mahfuz tutmuştur. Bu gerçekler şerefli mazimizin iftihar vesikasıdır.

Özellikle siyasi müesseselerin gelişmesi bazen onlarca,
bazen de nesiller boyunca sürmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi bu gelişmeyi pek çok badireyi atlatarak, pek çok sorun ve
sıkıntıyı aşarak başarmıştır. Yarım asrın her sayfası buna müşahit, hatta bunun mübeşşiridir.
Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat
bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat
derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır.

Elbette dalından kopan yaprağın akıbetini her zaman rüzgâr tayin etmiştir. Bu durum şaşmaz bir hayat ve siyaset gerçeğidir. Milliyetçi Hareket Partisi düştüğü her yerden kalkmasını başarmış, adeta küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir.

Çünkü davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, Allah davasıdır. Millete adanmış ömürlerin, mahkûmiyet ve mağduriyetlere direnmiş asalet ve ahlakın tarihi haklarından vazgeçmesi, tertemiz davasından taviz vermesi akla ve hayale bile
getirilemeyecektir.
1 Kasım 2015’ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıa239

dır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her
dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir.
MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İYİ
Parti’yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı
aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir.

CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın
kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır.
Bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen, makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı
her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür.
Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi
dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür.
3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü
Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren
aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar
alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir
Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle
bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe
taşıyacaktır.
Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.
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Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı’na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme
ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz.
Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin
kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bayramın birliğimizi ve
dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum.

Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin
koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek,
birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır.
Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının
Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Ağır krizler altında umut ve
huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum.
Hac faraziyesini yerine getiren kardeşlerime gönül dolusu
selamlarımı iletiyor, ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını
temenni ediyorum. Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve
ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın,
küçükler sevgiyle kucaklansın.
Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim’den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik
ve selametle perçinlemesidir.

Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz.
Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak
ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız.
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Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan
olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı
Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram
geçirmelerini yürekten diliyorum.
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Milletlerin hayatında felaketler dönüm noktalarıdır. Her
felaket fikri dirençle, faziletli dayanışmayla, maddi ve manevi
direnişle aşılır. Büyük milletler felaketlere teslim olmaz. Türk
milleti de her felaketten vakarını ve varlığını koruyarak çıkmasını bilmiştir.
Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük
bir doğal felaketti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan
deprem üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmamış, elbette unutulmayacaktır.

17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını
kaybetti. 48 bin 901 insanımız da yaralandı. Felaketin boyutu
öylesine yüksekti ki, 96 bin 808 ev yıkıldı, 231 bin 364 konut
hasar gördü. 45 saniye süren ve 7,4 şiddetinde olan deprem
pek çok umudu enkaz altında bıraktı.

Deprem hayatın bir gerçeğidir. Bundan kaçış ve kurtuluş
yoktur. Öncelikle bunun kabulü, depremle yaşanılmasını öğrenmek lazımdır. Aslında insan canına kast eden deprem değil ihmaldir, tedbirsizliktir. Bahse konu insan hayatıdır ve her
şeyden mühimdir.
Depreme dayanıklı konutların yapılması, depreme karşı
bilinçlendirmenin sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu
kapsamda 2012 yılında başlatılan “Kentsel Dönüşüm Çalışmaları”nın depreme karşı önleyici ve ön alıcı bir mücadelenin
önemli yollarından birisi olduğu açıktır.
Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen
“Kentsel Dönüşüm Eylem Planı”nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün
tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız.

Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkiinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve
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teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum.

Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına,
bina ve toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım.
1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti
görevdeydi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak o hükümette siyasi sorumluluk taşıyorduk. Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden bakanlıklar partimizin yönetimi altındaydı. Nasıl
bir yıkımın olduğunu yaşayarak biliyoruz.
Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık altı ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda
gayret sarf ettik.
Deprem hayatımızı söndürmesin, yuvalarımızı devirmesin, nefesimizi kesmesin. Bu itibarla bugünden harekete geçmek ve gereğini yapmak mecburiyetindeyiz.
Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Allah’tan milletimizi
ve ülkemizi görünür-görünmez her türlü afet ve felaketten
esirgemesini niyaz ediyorum.
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Toprağı vatan yapan, coğrafyayı kahramanlıklarla yükselten, ne tarihe ne de engellere sığmayıp taşan aziz şehitlerimizdir, muhterem gazilerimizdir. Türk milletinin en büyük
gücü şehitlik ve gaziliğe verdiği değer, bundan mülhem tavizsiz mücadele ruhudur.
Milli varlığımızın devamlılığı, milli bekamızın güvenliği
faziletli yüreklerin duruşuna, fedakâr nesillerin şuuruna bağlıdır. Şehitlerimiz böylesi bir duruşun anıtı, söz konusu şuurun tazimle anılacak nişanesidir. Elbette onlara çok şey borçlu olduğumuz sarih bir hakikattir.

Terörizm ülkemize musallat olmuş büyük bir melanet ve
musibettir. Bu musibetin aşama aşama etkisizleştirilerek zaman içinde yok edilecek olması pek çok badireye ve müteessir hadiseye de yol açmaktadır. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız.
Dün Hakkari Çukurca’da bir kahramanımızı şehit verdik.
Bugün de, Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı
kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız

Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip
süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği
temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum.
Başımız sağolsun, vatan sağolsun. Unutulmasın ki, şehitler
ölmez, vatan bölünmez.
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Tertemiz şehit kanlarıyla yoğrulmuş kutlu vatan topraklarında varlık haklarımızın, varoluş hakikatimizin mücadelesini korkusuzca vere vere bugünlere geldik. Tarih boyunca zulme rıza göstermedik, zalimlere göz açtırmadık, zora düşsek
de zaafa düşmedik.
Bir asır önce habaset planlar, hain senaryolar, hunhar
tertip ve teşebbüsler her yerimizi ölümcül ur gibi sarmıştı.
Dönemin Birleşik Krallık Başbakanı “En ağır ceza Türklere
verilecek…Türkiye öldü!” rezil beyan ve bildirisiyle avunuyor,
düşmanlıkta eşik ve sınır tanımıyordu.
Ağır saldırıların içinden çıkarak, barbar kuşatmaları parçalayarak, en müşkül zamanlarda bile olağanüstü diriliş ruhu
göstererek kefenleri yırtmıştık. Merhum M.Cemal Kuntay bakınız ne demişti: “Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta,
çekmez kürenin sırtı o tabût-ı cesîmi.”
4 Eylül 1919 Perşembe saat 14.00’de 38 delegeyle toplanan Sivas Kongresi yedi düvele meydan okumasıyla, İstiklal
Savaşı’nın adeta ilanı olmasıyla, esarete ve erimeye karşı çıkmasıyla elbette Türk tarihindeki müstesna yerini almış, milletin azmini tamim ve temin etmiştir.

Sivas Kongresi’nde yükselen irade sayesinde; istikbalin
önüne çekilen sömürge perdesi indirilmiş, kırılan umutlar
tazelenmiş, azalan heyecanlar tahkim edilmiş, azgınlaşan hezimetlerin tasfiyesine baş koyulmuştur. Sivas’tan istiklal çıkmış, Cumhuriyet’in sütunları çakılmıştır.
Milli Mücadele’nin ruh kökünü arayanlar, kurtuluş fikrimizin kuvveden fiile, duygudan şuura nasıl ulaştığını görmek
isteyenler Sivas Kongresi’nin muhterem ve muteber sonuçlarına dikkatle kafa yormalı, sahnelenen diplomatik ve siyasi
ustalıkları özenle, önemle yorumlamalıdır.
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Sivas Kongresi denildiği zaman akıllara en fazla gelen hususlardan birisi hiç kuşku yok ki manda ve himayenin reddidir. Ancak bunun ne kadar muhataralı, münakaşalı ve maliyetli bir tartışma konusu olduğu Kongre ortamın vaziyetiyle,
tarihi vesikaların verileriyle malumdur.

8 Eylül 1919’da, Kongre’ye iştirak eden 38 delegenin
25’inin imzasıyla Amerikan mandasını esas alan bir önerge
verilmiştir. Bu 25 kişinin arasında kimler yoktu ki! Mücadeleye dudak büken, kurtuluştan umut kesen nice tanınmış şahsiyet ABD’nin himayesine el uzatmıştı.

Gazi Mustafa Kemal manda ve himaye özlemi çekenleri
şu sözlerle reddetmişti: “Oh ne ala! Mücadele yerine mandayı
kabul edeceğiz ve rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, bu ne körlük, bu ne budalalık!” Rauf Orbay da aynen demişti ki: “Hayret, en güvendiğimiz arkadaşlar bile yanılıyor.”

Sivas Kongresi’nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota
çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi’nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP’de aynısıyla yaşıyor.
Aziz Atatürk CHP’nin 1927 tarihli kurultayında Sivas
Kongresi’ni ilk kurultayları olarak açıklar. Ancak o günkü
CHP’yle bugünkü kaçak ve korsan CHP geceyle gündüz kadar
birbirinden uzaktır, birbirine yabancıdır.
CHP’nin bugün Sivas’ta toplanan PM ve Genel Başkanlarının yaptığı konuşma eğer orta oyunu değilse aczin telaş
maskesi takıp görücüye çıkmasından başkası olamayacaktır.
CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır.
CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan
bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siy-
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le en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik
sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir.

Sayın Kılıçdaroğlu Sivas Kongresi’ni, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün önemli bir aktör(!) olarak ortaya çıktığı bir kongre şeklinde tanımlıyor. Samsun’a kim çıktı? Amasya Genelgesi’ni kim yayınladı? Erzurum Kongresi’ni kim yaptı? Peki
Anaftartalar ve Conkbayırı’ında kim vardı?

PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı
tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur! Bu savruluş iflastır. Sivas’ta PM’yi toplayanlar hata yapmışlar, istismara çanak tutmuşlardır. Asıl toplanacakları orası
değil emperyalizmin karanlık kovuğudur.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum’da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan
ekmekle oynamayı tercih etti.

Dahası zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı. CHP demenin yalan demek olduğunu bariz
şekilde ispatladı. Elbette yanlışa imza attı, milli iradeye çamur sıçrattı. Ama HDP’li üç büyükşehir belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca birden ayağa kalktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta
Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi,
PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir.

Madem Diyarbakır’a gitti gitmesine, evlatları dağa kaçırılan gözü yaşlı anaları da ziyaret etseydi! Terörü lanetleseydi.
Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman
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Mehmetçiğe başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon
tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor?

CHP’li Belediye Başkanı’nın HDP’lileri görünce “Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız” itirafı bölücü bir dil, terörü aklamaya çalışan lekeli bir duruş, hıyanete selam duran köhne bir
üsluptur. İstanbul’da işler bitti de sıra Diyarbakır’a mı kaldı?
CHP, HDP’nin kuluçka yerine yatmıştır.
Ali Galip Sivas Kongresi’ni nasıl dağıtmaya muvaffak olamadıysa, Damat Ferit ve Dahiliye Nazırı Adil Bey nasıl Milli
Mücadele kararlılığına boyun eğdiremediyse bugünkü takipçileri ve teminçileri de aynı şekilde başarısızlığa mahkum
olacaklardır.

İstanbul’un diyetini Diyarbakır’da ödemeye kalkanların
önüne Türk milleti bedel faturasını demokratik olarak ilk fırsatta koyacaktır. Teröristle yatan terörist kalkar. HDP’yle elele tutuşanın yolu Kandil’e açılır. CHP güzergahından sapmış,
yakasını bölücülere kaptırmıştır.

Kuva-yı Milliye’nin emaneti Cumhur İttifakı’ndadır. Sivas
Kongresi’nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı’nındır. CHP’nin bu
alanlarda dolaşması beyhudedir. Bu partinin anıları şu anda
işgal ettiği vahim ve trajik alanla birlikte gömülmüştür. CHP
kayış koparmış, dingili kırmıştır.
Sivas Kongresi’nde söz alıp konuşan Erzurum Delegesi
Hoca Raif Efendi “Bizim hedef gayemiz tam istiklal” demişti.
Şu veya bu devletin himayesi altına girmeyi, müzaheret adıyla bile olsa karşı çıkmıştı. CHP ise tamamen Türkiye muhaliflerinin eline geçmiş, kontrolüne girmiştir.
Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümünü hürmetle anıyorum. Aziz Atatürk’e, kahraman şehitlerimize, Milli Mücadele’yi fedakarca yerine getiren Türk milletinin asil evlatlarına
Allah’tan rahmet diliyor, Türkiye’nin sonsuza kadar yaşayacağını inançla ifade ediyorum.
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Mücadele ya başarılı olmazsa diyenlere Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün cevabını ikazen hatırlatıyorum:“Ya başarılı olamazsa demek,o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek
demektir. Binaenaleyh,millet hayatta kaldıkça ve fedakarca
teşebbüsüne devam ettikçe başarısızlık söz konusu olamaz.”
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Bazı acılar vardır, hiç unutulmaz, hiç de unutulamaz; hatta
asırlar geçse de inanmış gönülleri, insanım diyen her vicdanı
yakar kavurur. Hicri 10 Muharrem 61’de Kerbela’da yaşanan
vahşet böyle bir acıdır, asla da hatırdan ve hafıza kayıtlarından çıkmamış, çıkmayacaktır.

Kerbela’da dökülen tertemiz kanlar, kastedilen ve katledilen ihlaslı ve imanlı canlar hepimizin ortak yürek yarasıdır.
Bir yanda zalimler diğer yanda masumlar, bir yanda caniler
diğer yanda cesaret timsalleri Kerbela’yı matemin simgesi
haline getirmişlerdir.
Efendimizin “Reyhanım” diyerek sevip kucakladığı aziz
torunu Hz. Hüseyin ve aralarında Ehl-i Beyt’in muhterem
mensuplarının da bulunduğu 70’i aşkın kişi Kerbela’da hunharca şehit edilmiştir. Mümin kalpler bu şehadetlerle yüzyıllarca matem yerine dönmüştür.

Kerbela’da devleşen Hüseyni ahlak, küçülüp yerin yedi
kat dibine geçen Yezidi adavettir. Hz. Hüseyin şehit olmuştur,
ama insanlık ve İslam nezdinden masumiyetin ve mazlumiyetin simgesi haline gelmiştir. Hz. Hüseyin hasret ve saygıyla
anılırken, Yezid ve çetesi lanetlenmiştir.

Kerbela Vakası’nı doğru okumak, bununla kalmayıp gerekli ders ve sonuçları dosdoğru çıkarmak İslam toplumlarının geleceği açısından acil ve mecburi bir ihtiyaçtır. Kerbela
Vakası aynı zamanda dik duruşun, adaletle duyuşun, nefse
direncin, kahramanca direnişin sembolüdür.
Bugünkü zaman diliminde Kerbela’dan ibret alınmadığı
açık bir gerçektir. Hala masumların kanı dökülmektedir. Ne
üzücüdür ki, hak ve hakkaniyet örselenirken haksızlık ve
hayâsızlık serpilip sivrilmektedir. Her yer Kerbela, her taraf
zulüm tasallutundadır.
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Elbette Yezid ile su içmektense Hz. Hüseyin gibi susuz
kalıp onurlu ve imanlı şekilde mücadele etmek, sonunda feryat figan da olsa temel tercihimizdir. Hüseyni bakış adalettir,
cesarettir, fazilettir, vefadır, vicdandır, birlik ve beraberliğin
kaynağı ve kaderidir.
Şehadetiyle muzaffer olan, duruşuyla İslam aleminin iftiharı ve iffetin nişanesi mertebesine yükselen Hz. Hüseyin
taviz vermeyen, saltanat hesaplarına aldanmayan, inandığı
yoldan geri dönmeyen asalet ve ahlaki zirvedir. Nitekim demişti ki: “Zilleti kabul edenlere yazıklar olsun.”
Siyasi hırslar, bölgesel ayak oyunları, haksızlık ve adaletsizlikler törpülenip tasfiye edilecekse Kerbela’nın mesajlarını
isabetle ve iradeyle analiz etmek şarttır. Maalesef henüz bu
aşamaya gelinemediği, dahası bir arpa boyu mesafe bile alınamadığı hazin bir gerçektir.

Kerbela, ihanete boyun eğmeyen, hedeflerinden vazgeçmeyen, varlığını muhafaza etmek için pazarlığa heveslenmeyen, korkuya ve tehditlere teslim olmayan rahmani gönüllerin
şirke batmış şeytani hesapları şaşkına çevirmesi, hezimete
uğratmasıdır. Kerbela Hz. Hüseyin’dir.
Fırat’ın doğusuna yuvalanmış teröristleri Hüseyni mücadele ruhuyla tesirsiz hale getirip milli bekamızı güvenceye kavuşturmak önümüzdeki en temel gündemdir. Güvenli
bölge, ortak devriye derken insanlık düşmanlarına hala silah
sevkiyatı yapan ABD ise samimiyetsizdir.

Kerbela’dan sızan kanı dindirmenin yolu, bölgesel huzur
ve güvenliğin sağlanması kahramanca ve korkusuzca harekete geçmeye bağlıdır. Yezid’in kaybetmesi için Hz. Hüseyin’in
birlik ve beraberlik çağrısı Türk milletinin müdahalesiyle tesis ve temin edilmelidir.
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Öncelikle Efendimiz Hz. Muhammed’e, şehadetinin 1380.
yılında Hz. Hüseyin’e, Kerbela şehitlerine, Ehl-i Beyt’in aziz
büyüklerine selat-ü selam olsun diyor, mukaddes anılarını
hürmet ve rahmetle yad ediyorum.
Ayrıca bugün Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucunda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Niyaz ediyorum ki,
zulüm bitsin, ortak akıl ve iman sancağı altında muazzam bir
diriliş şuuruyla birliktelik sağlansın.
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Gazilik, inanmış bir kalbin, irfanla yoğrulmuş bir ruhun
felaketler karşısında fazilet ve fedakârlık anıtı olup yükselmesidir. Şayet mevzubahis gazilik ise, kutlu ve kutsal değerler
uğruna her şeyi göze alanların varlığı kesif ve kesin şekilde
anlaşılacaktır.
Elbette aziz şehitlerimize, muhterem gazilerimize hem
vefa, hem gönül, hem de manevi borcumuz vardır, hatta pek
çoktur. Gazilik şehadeti hedef almış muazzam bir mücadele
hissiyatının mükâfatı, korkunç hadiseler sürecinin içinden bir
cevher gibi parlayan kahramanlık beratıdır.
Türk milleti gazi bir millettir. Gaza şuuru gazilik yuvası,
vatan ve millet sevdası gaziliğin mümbit yurdudur. İstiklalimiz güvencedeyse, istikbalimiz güvenlik zırhına bürünmüşse
bunda nice faninin insanüstü meziyet ve müdahalesinin emsalsiz payı bulunduğu vakidir, varittir.

Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen
gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengâverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat
verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür.

Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler;
barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip
fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe
açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler işbirlikçidir.

Kolunu, bacağını, gözünü veya bir başka uzvunu terörle
mücadelede kaybetmiş gazilerimizin hakkını ve hukukunu
korumak sadece milli bir görev değil aynı zamanda ikamesi
olmayan şeref meselesidir. Şerefimiz kadar varız, şerefimiz
kadar insanız. Nitekim gerisi laf-ı güzaftır.
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Gazilerimizin mevcut sorunlarının çözümü hususunda
herkesin duyarlılıkla hareketi, vicdan seferberliğiyle sorumluluk alması kaçınılmaz bir zarurettir. Mesela terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan gazilerimiz uzanacak bir
el beklemektedir.
Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte
onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir.
İlave olarak iş hakkı tanınmalı, serbest seyahat kartı ve
faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti temin edilmelidir.
Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan, ancak
malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim
bir tenakuzdur. Ve de acilen telafi edilmelidir.
Kore ve Kıbrıs gazilerimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını acilen gidermek lazımdır. Konuyla ilgili gereği neyse
yapılacaktır.
Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ne versek azdır. Onların hayranlık verici fedakârlıklarını parayla pulla mukayese
etmek, yani vatan ve millet sevgilerini dünyevi kıymetlerle
ölçmek imkansız olduğu kadar izan ve insaf yoksunluğudur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” ve “Müşirlik” unvanlarının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü’nde bütün gazilerimize hürmetlerimi sunuyor, uzun bir
ömür diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.
Unutulmasın ki, “Ölürsem şehit kalırsam gaziyim” diyen
Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş,
bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve
ihaneti rezil etmiş, yine edecektir.
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Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8
şiddetindeki deprem maalesef kaygıları tırmandırmış, korkuları tetiklemiştir. 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan
sarsıntı dün itibariyle yaşanmıştır.

Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten,
buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek
yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde
ehemmiyet arz etmektedir.
Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket
karşısında gösterilen fedakârlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet
ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır.
Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak
üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü’nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür,
her sorunun üstesinden gelinecektir.

Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket
tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık
olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır.

Cenab-ı Allah’tan niyazım her insanımızı, her vatandaşımızı, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan, cefalardan, ezalardan koruması ve kollamasıdır. Aziz
milletime ve Türk-İslam alemine hayırlı Cumalar diliyor, bu
vesileyle şükranlarımı sunuyorum.
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Bugün kutlu bir doğumun, muazzam bir doğruluşun, gıpta edilecek manevi bir uyanışın aziz anısını bütün güzellik ve
görkemiyle idrak ediyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa’nın dünyaya teşrif ve teşerrüf edişinin yıldönümünü
saygı ve duayla karşılamanın onurunu taşıyoruz.

Allah Rasülü adalet, ahlak ve akıl mihveri; hoşgörü, merhamet ve fazilet zirvesidir. Aynı zamanda cehaletin karşısındaki ilim ummanı; şiddet, şekavet ve şerrin karşısındaki manevi ufuk; ihlas, iman ve barış huzurudur. Nitekim Efendimiz
alemlerin rahmet pınarıdır.
İnsanlık onurunun çiğnendiği, zulmün kol gezdiği, haklıyla haksızın birbirine karıştığı, muhabbet ve hürmetin ayaklar
altında kaldığı bir dönemde, Cenab-ı Allah’ın lütfuyla Peygamberimiz kapanan gönülleri bir güneş gibi ısıtmış, kararan
kalpleri muhteşem tebliğiyle ışıtmıştır.

Yalan onun karşısında tutunamamış, riya ona rağmen barınamamış, gıybet ve münafıklık onun müdahalesiyle nefes
alamamış, müşrik niyetler, batıl hedefler onun mücadelesiyle
hezimetle tanışmıştır. Efendimiz buhran içindeki beşeriyete
hikmet ve hidayeti tanıtmıştır.

Peygamberimiz nur olup vicdanları bereketlendirmiş,
şuur olup insanlığı birlik ve kardeşliğe davet etmiştir. Keşke
Efendimiz tam olarak anlaşılıp hayatı ve hedefleri örnek alınabilse ve tatbik edilebilseydi. Böyle olsaydı ne terör olurdu,
ne de yozlaşma ve manevi yıkım görülürdü.

Bugün İslam toplumlarının hali ibret vericidir. Yüce dinimizi pis emellerine alet etmeye cüret eden, zalimlerin uşağı
ve uydusu haline gelen terör örgütleri hepimizin ezeli ve ebedi ortak düşmanlarıdır. Bunlar aynı zamanda İblisin yeryüzü
acentesi ve cani ajanlarıdır.
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Terörün dini, ırkı, milliyeti ve milleti olmaz. Terörün iyisi-kötüsü, bizdeni-sizdeni, müspeti-menfisi olamaz. İslam’ı
terörle eşitleyip eşleştirenler, arkasından da dönüp demokrasi ve özgürlük ahkamı kesenler Hz. Peygamber’in mesajlarını
karalayan kanı ve kalbi bozuklardır.
Hoca görünümlü hainler, dini kisveye bürünüp ihanet,
rezalet ve cinayetlerin faili olanlar İslam’ın ve insanlığın yüz
karaları, çıbanbaşlarıdır. Bu günahkarlara bakıp İslam’ı boğmaya çalışanlar hem sahtekar hem de suçludur. Elbette Allah
her şeyi bilen ve görendir.

Türk milleti İslam’ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA’nın, milli futbolcularımızın asker
selamı vermesini politik ve provakatif hareket bahanesiyle
suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam’a öteden beri
taşınan önyargı ve küstahlıktır.
Artık haysiyet ve husumet tarafları ayan beyan ortadadır.
Kim dost kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler
iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir.
Zulmün oyunları elbette bozulacaktır. Tuzaklar nafile,
tertipler beyhudedir. Müslüman Türk milleti haksızlığa karşı
direnecek, hainlere karşı devleşecek, Efendimizin duruşuyla,
tarihi ve milli emanetlerle inancımızın ve irademizin bekasını
sonuna kadar muhafaza edecektir.
Muhammedi ahlak melanetin akınını mutlaka durdurup berhava edecektir. Bu düşüncelerle aziz milletimizin ve
Türk-İslam aleminin Mevlid-i Nebi’sini dua ve niyazlarımla
kutluyor,Efendimizin şefaatine nail olmayı temenni ediyorum. İnandığımız sürece zafer bizimdir. Galip olan Allah’tır.
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A Milli Futbol Takımımız dün akşam hepimize haklı bir
gurur ve sevinç yaşattı. Helal terlerini yeşil zemine dökerek
Türk milletinin göğsünü kabartan başta futbolcularımız olmak üzere, Federasyon Yönetimiyle, Teknik Direktör Şenol
Güneş ve teknik heyetle iftihar ediyorum.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı hak
eden A Milli Futbol Takımımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye’nin yükseliş süreci her alanda
tesir ve neticesini gösterecek, hasretle beklediğimiz zaferler
halka halka büyüyüp genişleyecektir.
Başarının sınırlarını azmimiz ve inancımız belirleyecektir. Yılgınlığa düşmeden, yeise kapılmadan, yorgunluk emaresi göstermeden, birlik ve beraberliğimizi zedelemeden Türk
milletinin varlık ve vakarını her seviyede ibra ve ifade edeceğimizden asla kuşku duymuyorum.

Gelecek Türk Milletinindir. Geleceğin yükselen değeri
Türkiye’dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç
kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki bir olalım, diri kalalım.

281

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN
YAPTIKLARI TWİTTER
AÇIKLAMASI
23 KASIM 2019

Öğretmenlerimiz geleceğin hazırlayıcıları, gelecek nesillerin ilim ve irfan kaynaklarıdır. Öğrenen ile öğretimin buluşması, sınıf ile öğrencinin kavuşması öğretmenlerimizin fazilet ve fedakârlıklarıyla sağlanmaktadır. Öğretmen karanlığı
yaran, cehaleti yenen duruşun adıdır.

Aklı güçlendiren, ahlak ve adaleti güvenli hale getiren
doğru öğrenim süreci, isabetli ve iradeli öğretim serüvenidir.
Elbette doğru, kısa ve kesin olarak kendine varır. Yalan, kararsızlaşıp karmaşıklaşarak kendini arar. Öğretmenlerimiz
doğrunun ve doğruluğun refakatçileridir.
Aklı güçlendiren, ahlak ve adaleti güvenli hale getiren
doğru öğrenim süreci, isabetli ve iradeli öğretim serüvenidir.
Elbette doğru, kısa ve kesin olarak kendine varır. Yalan, kararsızlaşıp karmaşıklaşarak kendini arar. Öğretmenlerimiz
doğrunun ve doğruluğun refakatçileridir.
Kendini bilen varlığını bilir. Varlığını bilen yurdunu bilir.
Yurdunu bilen milli ve tarihi görevlerini idrak ve ifade eder.
Birbirine eklemlenmiş bu süreçlerin ana dinamiği ve dimağı
öğretmenlerdir. Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları da öğretmenlerimizdir.

Öğrenmek için evvela sevmek lazımdır. Öğretmenlerimiz hem öğreten hem de sevdirendir. Onlar geleceğin büyük
Türkiye’sinin güvenceleri, Türk milletinin umut ve aydınlık
yüzleridir. Öğretmenlerimize hürmet etmek, beklenti, talep
ve ihtiyaçlarını karşılamak şarttır.

Millet Mekteplerinin açıldığı, rahmetle andığım Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu müstesna günde, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor; sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.
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Görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Şehit düşmüş ve bir nedenle hayatlarını kaybetmiş
öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, emeklilerimize uzun ve
sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Öğretmenlik bir şuur
timsali, anıtlaşmış bir onur emsalidir.
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Mısır polisi 14 Ocak 2020 akşamında Anadolu Ajansı’nın
Kahire Ofisi’ne baskın düzenlemiş, biri Türk vatandaşı olmak
üzere dört çalışanı hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına
almıştır. Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur.

Bölgesel işbirliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve
barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde Anadolu Ajansı’nın Kahire Ofisi’ne yapılan karanlık
operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye’ye
çok net hakaret ve husumettir.

Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla
sürdüğü, Akdeniz’de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte; Libya’da Hafter’in, İdlib’te Esad’ın,
Mısır’da Sisi’nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur.

Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye’den özür
dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor,
Mısır’ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni
ediyorum.

289

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN
YAPTIKLARI TWİTTER
AÇIKLAMASI
25 OCAK 2020

Dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz
bir dönemdeyiz. Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün olacaktır.

Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem hiç şüphesiz hepimizi
derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha
yüzleşmiştir. Aziz milletimizin tüm dikkati deprem alanlarına
yönelmiş ve sabitlenmiştir.
Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde
bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem
bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız.
Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle, tedbirli ve
hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Felaketlere teslim
olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir.
Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki,
arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik
ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir.
Barınma, beslenme, enerji, haberleşme gibi acil ihtiyaçlarının giderilmesi, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarının deprem bölgesine zamanında intikali memnuniyet vericidir. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç
birliğiyle gelinecektir.
293

Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyor, bölge
insanımıza ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afet, felaket ve musibetten Türk
milletini ve Türkiye’yi korusun diyorum.
Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta
eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs
edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar,
kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah
hak ettiklerini bulacaklardır.
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Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz
sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem
milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır.

Deprem sarsıntısının İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir
başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi
bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Yüce Allah’tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum. Ayrıca Elazığ ve Malatya’da hayatlarını kaybeden kardeşlerime bir kez
daha Allah’tan rahmet diliyorum.
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Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Türk bayrağı Türk milletinin itibarını,
istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem
varlık hükmüdür. Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır.
Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda alçak bir
Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve
kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik
skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti
necaset cüssesinden taşmıştır…

Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili
ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Diyor ya Arif Nihat Asya;
“Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni
selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım.”
Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk
milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk,
yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin
bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922’de önüne
serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin’in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki,
“Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.”
Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur.
Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez; köksüz ve soysuz vardır,
eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar.
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Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağının yırtılmasını
şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve
ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi
ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen
bekliyorum.
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2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem
felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van’ın
Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler
milletimizi derinden yaralamıştır.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33.km’sinde üzerine çığ
düşen minibüste bulunanları kurtarma çalışmaları devam
ederken bölge ikinci defa çığ faciasına maruz kalmıştır. Dün
çığ altında kalan 5 vatandaşımızın ardından bugün yaşananlar daha feci boyutlara ulaşmıştır.

İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok
büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi
kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum.
Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

İnanıyor ve niyaz ediyorum ki, Türk milleti elbirliğiyle
deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak, doğudan
batıya gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecektir.

Cenab-ı Allah aziz milletimize ve ülkemize yardım etsin,
her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin.
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Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye husumetin alenileştiği,
teröre ve terör örgütlerine yataklığın tescillendiği işbirlikçi bir yapıya dönüşmüştür. Bu haliyle insanlık değerleri çiğnenmiş, adalet ve hukuk değerleri çürümeye terk edilmiştir.
Avrupa tarihin ters istikametindedir.

Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu
yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet
taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet
alkışlanmıştır.

Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde
Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak
hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir.
Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde bulunan
PKK’nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu’nda ağırlanıp Türkiye’ye tehditler savurmasına
ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir
kepazelik ve soysuzluktur.

Kandil Avrupa Parlamentosu’na taşınmıştır. Masumların
canına ve varlık haklarına, ülkemizin ve milletimizin egemenlik değerlerine kast etmek için saldırı üstüne saldırı yapan
seri katiller Avrupalı dostlarıyla yanak yanağa vermişlerdir.
Terörizm Avrupa’ya yuvalanmıştır.
Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye’ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır.
Sözde Kürt Konferansı’nda söz alan küstahların Türkiye’nin
Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira
değil,aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır.
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Avrupa Parlamentosu’nda teröristlerin davet edilip konuşturulmaları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütlerine destek veren Avrupa Parlamentosu’nun bu karanlık ve kirli tutumunu
açıktan ve kararlı bir şekilde kınamaktadır.

Ayrıca dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak
kazasında hayatlarını kaybeden, Van’ın Bahçesaray ilçesinde
çığ altında kalan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun diyorum.
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Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi
oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha
karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz. Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız.
Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen
meşum ve melun bir hevestir. Bu heves her defasında boşa
çıkarılmış, vahşi tezgâh kırılıp atılmıştır.

Türk milleti İdlib ve Libya’da muzaffer tarihinin, milli
bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini
yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet
ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk
devletinin duruşu Hak’tan yanadır ve doğrudur.
Mahkûm ve mağlup bir millet değiliz. Hiçbir zaman da
olmadık. Ecdadımızın çağrısı, coğrafyanın seslenişi, mazlumların iç çekişi, şühedanın hatırası milli şuurda mevcut ve
meknuzdur. Duruşumuz bunlarla mündemiçtir. Türk milleti
beklenendir, bekleyendir, özlenendir, övülendir.
İdlib’de zalime karşı mazlumun safındayız. İdlib’de caniye
karşı cesaretin tarafındayız. Türk vatanını müdafaa azmiyle,
milli güvenliği muhafaza amacıyla İdlib’deyiz. Mücadelemiz
gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis’in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır.

Elbette şehit veriyoruz. Acı duyuyoruz. Hüzün diyarında
filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık
vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir.
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Bu mübarek günlerde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet
niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Başımız sağolsun diyorum, ama baş versek de tek bir
taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyorum.
Regaib Kandilimizin fazilet ve feyziyle, umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah
katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimiz ve Türkİslam alemiyle ebedi saadet ve selamet dileklerimi paylaşıyorum.

İdlib’deki kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyor,
onlar için dua ediyor, devletin ve hükümetin sonuna kadar
arkasında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyorum. Hayırlı
Kandiller, Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun.
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5 Mart 2020’de Moskova’ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve
Rus heyetiyle altı saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde
bulunmuştur. Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur.
Türkiye ve Rusya, Suriye’deki ateşkes rejiminin tatbik ve
temin edilmesinden sorumlu olan iki garantör ülkedir. Bu
kapsamda 17 Eylül 2019 Soçi Muhtırası baz ve esas alınarak
iki ülke tarafından ek bir protokol düzenlenmiş ve taraflarca
imza altına alınmıştır.

Türkiye’nin egemenlik ve tarihi çıkarları sahada da, masada da layıkıyla savunulmuştur. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart
2020 gece yarısından itibaren durdurulmuştur. Yani (geçici)
ateşkes üzerinde mutabık kalınmıştır.
Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 km, güneyinde 6 km
derinlik ve genişlikte bir güvenli koridor tesis edilecektir.
15 Mart’la beraber, M4 karayolunun belirlenen alanlarında
Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılacaktır.

Moskova’daki Liderler Zirvesi’nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması
memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus,
rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir.

Uzlaşma demek tarafların bulundukları pozisyondan makul sınırlar içinde ve hazmedilebilir seviyelerde telafi edilebilir tavizler vermesi demektir. Maksat yıkmak değil yapmak,
bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır.
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Türkiye’nin İdlib’den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir. Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden, sabotaj ve
provokasyona yeltenen kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, elbette hak ettiği bedeli misliyle ödeyecek, ağır vebal altında kalacaktır.

Bizim katil Esad’a bakışımız, Rusya’yla ilgili görüşümüz
bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer Türkiye’dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir.
Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim
olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz.
Suriye’de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli
ve gönüllü şekilde, insana yaraşır bir şekilde ikamet yerlerine
dönüşleri konusunda her ülkenin yapacakları vardır ve acilen
de sağlanmalıdır. Türkiye’nin Suriye politikası doğrudur, haktan ve hakikatten yanadır.
Rusya ve Suriye’nin dürüst ve namuslu hareketi, bilhassa
Moskova yönetiminin verdiği sözlere bağlı ve sadık kalması
en temel ve inkar edilemez sorumluluktur. Türk milleti yapılanları unutmaz, dökülen kanları aklından çıkarmaz. Şehitlerinin ruhlarını ise asla muazzep etmez.

İdlib’de mukadderatımızın davası, bekamızın hakları, ülkemizin güvenlik haysiyeti muazzam bir şuurla korunmuş,
her şart altında da korunmaya devam edilecektir. Bu kutlu
yolda ayağımızdan çekiştiren, önümüze çıkarılan, hızımızı
yavaşlatan her engel kahramanca aşılacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ekibini; sabırlı, duygusallıktan uzak, akıl dolu, stratejik bakabilen ve milli hakları müdafaa eden diplomatik mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve
minnetle anıyorum.
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İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike
ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım
adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor.

İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte
birleşmemişti. Uygarlıkların günbatımında; her renkten, her
dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eşgüdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün
müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor.
Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale
karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket
etmemiz tarihi bir görevdir.
İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya
düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı
dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir.

Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın
kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi,
hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. Ve de nefs-i emmareyi sorguya çekelim.
Her şey Allah’tandır. Kendini bilen Allah’ı bilir. Allah’ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah
etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye,
kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez,
müsaade etmez.
321

Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik
vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu
mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım,
kötümserliği yöremizden uzak tutalım.

Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır.
Ancak inanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir
engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi
surlarımızı aşamayacaktır.
KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve
bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre
evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim.
Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma,
sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz.
KOVİD-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır.

Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.
Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman
inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır.

Bugün Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir. Orta Asya’dan Balkanlara kadar kutlanan Yeni
Gün’ü biraz buruk ve içe kapanık olarak karşılasak da bugünlerin geçici olduğuna inancım eksiksizdir.
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Nevruz, binlerce yıllık tarihî süreç içerisinde, büyük Türk
milletini ortak sevinç ve gelecekte, ortak ülkü ve dostlukta
buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugünlere ulaşmıştır. Bu kültürel miras bizim için her zaman iftihar kaynağıdır.

Aziz milletimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyor,
Türk-İslam dünyasına ve insanlık âlemine, şu kasvetli korona
günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik
ve bolluk getirmesini temenni ediyorum.

Ayrıca bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi’ni idrak edeceğiz. Miraç pek çok hikmetin tezahürü olmasının yanında, Allah’ın sonsuz kudretinin Efendimize
gösterildiği muhteşem ve mucizevi yükselişin adıdır.
Miracımız mübarek olsun. Rabbim üzerimizden rahmetini esirgemesin. KOVİD-19 hastalığının bertaraf edilmesi
konusunda Türk milletine ve tüm insanlığa yar ve yardımcı
olsun. Huzurun, sağlıklı ve saadet dolu günlerin miracına hep
birlikte ulaşmayı yürekten niyaz ediyorum.
Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor,
hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun
diyorum. KOVİD-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum.
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Beşeriyet olağanüstü bir sürecin bütün yönlerini ağır bir
şekilde yaşamaktadır. Ölümcül bir virüs insanlığa adeta savaş
açmış durumdadır. Ülkeler, milletler, medeniyetler diken üstünde, bıçak sırtında, tahammül sınırındadır. KOVİD-19 musibetiyle mücadele de üst noktadadır.

Dünya genelinde KOVİD-19’dan hastalanan insan sayısı 537.736, vefat eden sayısı 24.136, yoğun bakımda tedavi gören sayısı da 19.733’dir. Özellikle İtalya’da ölüm sayısı
8.215’e sıçramıştır. Ülkemizde şu ana kadar hastalanan kişi
sayısı 3.629 düzeyindedir.
KOVİD-19’dan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 75’dir. Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul
ve mantıklı her yola başvurulmaktadır.
Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına
direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki
mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte
tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip
inanmak yegâne çare ve çözümdür.
Bilim Kurulumuzun 26 muhterem üyesi bulunmaktadır.
Hepsi de birbirinden değerli bu bilim insanlarının fedakârca
çalışmaları ümitlerimizi diri tutmaktadır. Ancak bu bilim insanlarının her birisi farklı farklı televizyon kanallarına çıkıp
sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktadır.

Ellerin nasıl yıkanacağından tutun da diğer temizlik ve hijyen şartlarına nasıl uyulup riayet edileceği Bilim Kurulu’nun
saygın üyeleri tarafından ısrarla ve inatla anlatılmaktadır.

Herhalde söylenenleri anlamayan, ellerin nasıl yıkanacağını bilmeyen kalmamıştır. Bunlar oluyorken değerli bilim
insanlarımızın kimisi umut vermekte, kimisi ufuk çizmekte,
kimisi korku salmakta, kimisi de zevahiri kurtarmaktadır.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye gireli 628
gün olmuştur. Bu süre zarfında AK Parti’nin sözcülüğü görevini Sayın Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünü de
Sayın İbrahim Kalın gayet başarılı bir şekilde yapmışlar ve
kamuoyunu isabetle bilgilendirmişlerdir.

Sağlık Bakanımız her gün şeffaf ve samimi bir üslupla
KOVİD-19 virüsüyle ilgili gelişmeleri açıklayıp milletimizle
en doğru bilgileri paylaşmaktadır. Bu gerçek ortadayken, televizyon ekranlarından maksadı aşan, farklı yerlere çekilen,
kargaşa yaratan beyanatlara ne gerek vardır?
Aziz milletimiz Bilim Kurulu’nun değerli üyelerinin hangi
birisine kulak versin? Hangisine itibar etsin? Hangisini dikkate alsın? Karşımızda bir karmaşa vardır. Bu çerçevede ihtiyaç varsa Bilim Kurulu’ndan bir sözcü tayin edilerek beyanat
enflasyonun önüne geçilebilecektir.

Tıp eğitimi almamış, virüs nedir bilmeyen sabitleşmiş sabit yorumcular ekranlarda bilirkişilik taslamaktadır. Deprem
olur bunlar çıkar, sel olur bunlar konuşur, salgın olur bunlar
dile gelir. Bıktık bunların hezeyan ve cehaletlerinden! Susulacak yerde konuşmak ahmaklıktır.
Mücadele ettiğimiz hastalıkla ilgili derinlikli, doyurucu ve
tesirli bilgilendirme gerekirse anbean yapılmalıdır. Herkes
konuşursa, önüne gelen müktesebatına göre yorum yaparsa
vatandaşlarımızın kafası allak bullak olacak, belirsizlik korkuları ve kaygıları tırmandıracaktır.
Ya etkin bir aşı bulunacak, ya insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak, ya da virüs tıpkı SARS hastalığı gibi zamanla mutasyona uğrayıp bulaşma özelliğini kaybedecektir. Bir
dördüncü yol şimdilik yoktur. Doğru mücadele, doğru tedavi,
doğru süreç yönetimiyle mümkündür.
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KOVİD-19 hastalığından hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Hükümetin çalışmalarını ve aldığı tedbirleri
sonuna kadar destekliyorum. Türk milleti bu badireyi atlatacak, bu belayı inşallah def edecektir.

Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak,
yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde
hayat normalleşecek, birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz.
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İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda
kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.
Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını
dikkatle takip ettim. “BİZ BİZE YETERİZ” diyerek başlattığı
“MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür
ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ
DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum.
İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak
akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

333

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN
YAPTIKLARI TWİTTER
AÇIKLAMASI
7 NİSAN 2020

İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik
etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış
kalıpları yeşermeye başlamıştır.

KOVİD-19 salgını dünyaya bulaşmakla kalmamış, insanlık
değerlerinin yekpare hatırlanıp kuvveden fiile çıkışını da tetiklemiştir. Bir yürekten kopan çığlık, bir başka yüreğin hazin
tellerini titretmiştir. Coğrafyalar arasında köprüler kurulmuş,
ülkeler aynı mevzide buluşmuştur.

Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip
Koronavirüs’ten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki
alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik,
hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır.
Bir yanda KOVİD-19 hastalığıyla mücadele ederken, diğer
yanda manevi muhasebeye elbette mecburuz, hatta muhtacız. Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun
yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir.
Akılla duygu arasındaki bağların, dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili bağlayıcı ve bütünleştirici ağların sosyal muvazenemizi, milli mukavemetimizi takviye, hatta taltif edeceğine inanıyorum. Bugünkü ağır ortamda yegâne gücümüz
birliğimiz ve inançlarımızdır.

İnsanlık tarihinin oldukça nazik bu döneminde sadece
kendi kaderimizi, kendi istikbalimizi değil, tüm insanlığın
kader yolculuğunu, gelecekteki mevki ve mertebesini düşünmek, dert etmek durumundayız. Çünkü çatışıp cepheleştiğimiz trajedinin hedefi insan olan herkestir.
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Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi
sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin
sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır.

Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim; ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın
anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip,
daha mühimi cansiperane muhafaza edelim.
Hayatın içinden çıkardığımız doğrularla,doğrunun içinden çıkardığımız hayatları eklemleyip kaynaştırarak karamsarlığı kovalım,umutları diri ve taze tutalım. Zaman öncelikleri değiştirir,bugünler geçecektir. Dünyanın yeni şartlarına
her anlamda hazırlıklı olmak başlıca gerekliliktir

Allah’tan niyazım KOVİD-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam âlemini ve bütün insanlığı korumasıdır. Barış
açlığı, huzur açığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın KOVİD-19
karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşması gönülden dileğimdir.
Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış,
devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti
sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten
daha da güçlenerek çıkacağız.

Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes
hatırda tutalım. Allah’ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin
Berat Kandilini tebrik ediyorum.
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KOVİD-19 hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet,halen tedavi altında olanlara
da şifalar diliyorum. Her biri kahramanca ve özveriyle duruş
gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Unutulmasın ki, Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa
vermiştir.
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Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin
içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgınını
engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik
ruhuyla hareket edilmektedir.

Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş
göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı
Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele
ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.
Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul
edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği
bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır.
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