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Yüce Türk Milleti,

Sayg›de¤er Divan Baflkan› ve Üyeleri,

Partimizin Birli¤inin ve Dirli¤inin Sembolü Vefakâr Delege
Arkadafllar›m,

Aziz ve Çilekefl Ülküdafllar›m, 

K›ymetli Misafirler, 

Bas›n›m›z›n De¤erli Mensuplar›, 

Hepinize hofl geldiniz diyorum.

Sözlerime, baflta Baflbu¤umuz, Türk-‹slam Dünyas›’n›n Bil-
ge Lideri Merhum Alparslan TÜRKEfi Bey olmak üzere, Hakk’›n
rahmetine kavuflmufl bütün büyüklerimizi ve ülküdafllar›m›z› rah-
metle ve minnetle anarak bafllamak istiyorum.

Mukaddes davam›z›, kararl›, azimli ve emin ad›mlarla bu-
günlere getirerek bizlere emanet eden Merhum Baflbu¤’umuza
bu vesileyle bir defa daha Allah’tan rahmet diliyor, Türk Dünya-
s›’n›n bafl› sa¤ olsun diyorum.

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

9



K›ymetli Dava Arkadafllar›m,

Bugün yüce bir amaç için buraya toplanm›fl bulunuyoruz.
Türk-‹slam Dünyas›’n›n Bilge Lideri, Baflbu¤’umuzu kaybetmenin
ac›s› içinde buruk bir kongre yap›yoruz.

Kongre’mizden MHP’nin güçlenerek ç›kmas› ve bizlere
emanet edilen mukaddes davay› daha ileriye tafl›yabilmemiz
için, Hareketimizin geçmiflini çok iyi bilmek ve de¤erlendirmek
zorunday›z.

Bizler geçmifli çok çetin ve çok flerefli olan bir Hareketin
mensuplar›y›z. Merhum Baflbu¤’umuzun Cumhuriyetçi Köylü Mil-
let Partisine girerek, siyasi zemine tafl›d›¤› ve siz çileli Türk milliyet-
çileriyle birlikte bugünlere getirdi¤i bu mukaddes davan›n bay-
raktarlar› olarak, geçmiflimizi bilmek, geçmiflimizden ilham ala-
rak partimizi daha ilerilere götürmek, bütün ülkücülerin boynu-
nun borcudur. Çünkü partimizin ne ismi ne de sembolü tesadüf
eseri de¤ildir. 1969 y›l›ndaki tarihî kongreyi yapan büyüklerimiz,
a¤abeylerimiz, çok düflünerek, çok tart›flarak bu noktaya gel-
mifllerdir.

Partimizin sembolü olan üç hilal, tarihimizi bir bütün say›p
kucaklamam›z›, atalar›m›z›n dünyaya medeniyet ve adalet gö-
türüflünü ifade eder.

Partimizin ismi de hem Türk milliyetçili¤i ülküsünü, hem de
s›radan bir siyasi partiyi aflan dinamizmimizi, aksiyonumuzu anla-
t›r.
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fiu anda mensubu olmakla iftihar etti¤imiz Milliyetçi Hare-
ket Partisinin temel de¤erleri, Merhum Baflbu¤’umuzun bizlere
b›rakt›¤› kutsal emanetlerdir. Devlet Bahçeli olarak bu emanet-
lerin k›ymetini ve önemini bilerek huzurlar›n›zday›m.

Baflbu¤’umuzun b›rakt›¤› bofllu¤u doldurmak mümkün
de¤ildir. Ancak bizler, Baflbu¤’umuzun ülkülerini, hedeflerini, ger-
çeklefltirirsek görevimizi yapm›fl oluruz.

K›ymetli Ülküdafllar›m, 

Sevgili Bozkurtlar,

Türkiye’miz son y›llarda tarihinin en zor dönemecinden
geçiyor. Dünya yeniden kurulurken bugün Türkiye’ye biçilen rol
hiç de iç aç›c› de¤ildir.

Hepinizin yak›ndan bildi¤i gibi, Türkiye’nin kaderi milletle-
raras› pek çok zeminde tart›flma konusu yap›lmaktad›r.

Di¤er taraftan, Balkanlar kayn›yor... Kafkaslar kayn›yor...
Orta Do¤u barut f›ç›s› gibi! K›saca, Türkiye bir atefl çemberinin
tam ortas›nda...

‹flte Büyük Kongre’miz, böyle kritik bir dönemde toplan›-
yor. Bu sebeple, Büyük Kongre’mizde, sadece Genel Baflkan
seçmek için de¤il, Türkiye’mizin ve partimizin birli¤i ve gelece¤i
için milliyetçi-ülkücü iradenizi kullanacaks›n›z. Çünkü, Türkiye’nin
gelece¤i ve birli¤i ile partimizin gelece¤i ve birli¤i aras›nda do¤-
rudan bir iliflki vard›r.
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Türkiye’miz, giderek ciddi bir bunal›ma do¤ru sürüklen-
mektedir. Türkiye’nin istikrar›n› istemeyenler ve buna göz yuman-
lar, MHP’nin bir an önce parçalanmas›n›, MHP’nin yok olmas›n›
bekliyorlar.

Türk milliyetçileri ve ülkücüler bu oyunu bozmal›d›r, boza-
caklard›r da. Çünkü, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin sigorta-
s›d›r, çimentosudur. 

Dünya Türklü¤ünün ümidi, Türk-‹slam Dünyas›’n›n gelece-
¤idir.

Milliyetçi Hareket Partisi Osmanl› ile Cumhuriyet aras›nda
bir köprüdür. ‹slam’la Türklük aras›nda bir köprüdür.

Kim ne derse desin, MHP geçmiflle gelecek aras›nda bir
köprüdür. 

Türk milliyetçileri bu tarihî sorumluluklar›n›n fluurunda olmal›-
d›r.

Bunun için de¤erli dava arkadafllar›m, bugün tarihî bir gö-
revle karfl› karfl›ya bulunmaktas›n›z. Çünkü bugün, sadece
MHP’nin kaderini de¤il, ayn› zamanda Türkiye’nin de kaderini
oylayacaks›n›z. ‹flte partimizin Genel Baflkanl›¤› seçimi, bu se-
beple büyük önem tafl›maktad›r.

Çilekefl Dava Arkadafllar›m,

Türkiye’yi hak etti¤i yere, bölgesinin en güçlü ülkesi hâline
getirmeye, daha ötesi bir dünya devleti yapmaya mecburuz.

MHP’liler, ülkücüler, bunu gerçeklefltirmeye ehil insanlard›r.
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Türk milliyetçileri, ülkemizin en dinamik, en kabiliyetli ve en
ilkeli insanlar›d›r.

fiimdi zaman, bütün ülkücülerin ve bütün vatanseverlerin
MHP’de toplanma zaman›d›r.

Biz, bu dava arkadafllar›m›zla, ülküdafllar›m›zla Türkiye’yi
XXI. yüzy›la tafl›maya talibiz.

Peki, Türkiye’yi XXI. yüzy›la nas›l tafl›yaca¤›z?

Bu sorulara cevap ararken, tarihî misyonumuz göz önün-
de bulundurulmal›, millî ve manevi zenginliklerimizi koruyarak ya-
flatman›n önemi unutulmamal›d›r. Gelece¤e do¤ru kuraca¤›m›z
köprü, geçmiflle bugün aras›ndaki köprüyü tamamlayan, onun-
la ahenkli bir bütün oluflturan tafllarla döflenmifl olmal›d›r.

Bu nas›l mümkün olacakt›r?

Bu soru, bizim hedeflerimizi aç›kça ortaya koymam›z› ge-
rektirmektedir. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, Türkiye’nin XXI.
yüzy›l dünyas› flart›yla rekabet edebilmesini sa¤layacak “millî
kültür endüstrisi”ni oluflturmas›d›r. Millî Kültürü ve Millî Devleti ya-
flatarak gelifltirmenin temel flart› budur.

‹kincisi, XXI. yüzy›lda Türkiye’nin, dünya standartlar›n›n üze-
rinde bir seviyeye ulaflmas› gereken iktisadi sektörlerinin belirlen-
mesi ve bunun için flimdiden yat›r›m yap›lmas›d›r.

Üçüncü olarak e¤itim sisteminin mutlaka verimli ve kalite-
li bir yap›ya kavuflturulmas› gerekir.

Hedeflerimizin bir di¤eri de bütün bunlar›n bir belirleyeni
olan daha öncelikli bir hedeftir: Bunu, kendi tarihiyle ve kültü-
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rüyle bar›fl›k, idealist bir ayd›nlar kitlesine sahip olmak fleklinde
özetlemek mümkündür.

Milliyetçi Hareket, vatan›na ve milletine karfl› duyarl›, arafl-
t›rmac›, dünyaya ve Türkiye’ye genifl ufuklu bakabilen, okurya-
zar camias›n› mutlaka geniflletmeli; hem say›ca hem de nitelik-
çe zengin bir entelektüel kitleye sahip olmal›d›r.

Asl›nda bu sadece MHP’nin de¤il, MHP d›fl›ndaki bütün
vatanseverlere de ait tarihî bir sorumluluktur. Yine de esas görev
ve yük, Türk milliyetçilerinin, bizlerin omuzlar›ndad›r.

Türkiye’yi iki binli y›llara götüren trenin lokomotifinde, Milli-
yetçi Hareketin olmas›n› istiyor; Türkiye’nin k›yamete kadar yafla-
mas›n› arzu ediyorsak, bunlar› hiçbir zaman unutmamak mec-
buriyetindeyiz. Çünkü zor olan, ama ayn› oranda makul ve ger-
çekçi olan ç›k›fl yolu budur.

Partimizin bütün kademelerindeki dava arkadafllar›m›,
her meslekten ülküdafllar›m›, bu tarihî görevi birlikte yerine getir-
meye ça¤›r›yorum.

“Birlik ‹çinde Türkefl ‹deali”ni gerçeklefltirmek için iktidara
kararl› ve emin ad›mlarla yürümek; XXI. yüzy›la parti ve ülke ola-
rak haz›rlanmak zorunday›z.

Cenab›allah’›n izni ve sizlerin deste¤iyle bütün bunlar› ba-
flaraca¤›m›za olan inanc›m› bir kez daha tekrarl›yorum.
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K›ymetli Ülküdafllar›m, 

Sevgili Bozkurtlar,

MHP’nin d›fl›ndaki hiçbir siyasi parti, Türkiye’nin sorunlar›n›
kavrayacak, bölücü ak›mlara gereken dersi verecek, Türki-
ye’nin önüne yeni ufuklar açacak, devletimizi XXI. yüzy›l›n lider
ülkeleri aras›na sokabilecek fikrî donan›ma ve kadrolara sahip
de¤ildir.

XXI. yüzy›ldaki dünya, XX. yüzy›l›n sonunda flekillenen Al-
manya’n›n güdümündeki Avrupa Birli¤i, Amerika’n›n güdümün-
deki NAFTA ve Japon-Çin ittifak›n›n hâkimiyet alan› olan Pasifik
bölgesi aras›nda, güçlü bir çekiflmeye sahne olacakt›r.

Türkiye, bu bloklar›n hepsinin d›fl›ndad›r. Girmek istedi¤i
Avrupa Birli¤i’ne de al›nmayarak ülkemizin iktisadi k›ymetlerini,
Avrupa piyasas›na neredeyse bir sömürge piyasas› olarak sunan
Gümrük Birli¤i aldatmacas› ile karfl› karfl›yad›r.

Türk milliyetçili¤i, belirli ülkelerin güdümündeki topluluklar
içinde yer almay› ve Türkiye’nin kalk›nmas›n› böyle bir anlay›fla
endekslemeyi kabul edemez.

Yeteneksiz politikalarla, ülkemizi sürekli artan 70 milyar do-
lar d›fl, 30 milyar dolar iç borcun alt›na sokan, halk›m›z› y›llard›r
yüzde yüzlere varan bir enflasyona ezdiren, ülkemizin zenginlik-
lerini rantiye kesimlerine peflkefl çeken zihniyet flimdi, Türkiye’yi
Avrupa Birli¤i’ne yama olan Avrupa Birli¤i ülkelerinin sadakalar›-
na ihtiyaç duyan bir ülke hâline getirmifltir. Bizler, ancak ülkemi-
zin millî ç›karlar›na ayk›r› olmayan ve eflit statüde yer alaca¤›m›z
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milletleraras› organizasyonlara s›cak bakabiliriz. 

Türk milliyetçileri için temel hedef, k›sa vadede Türkiye’nin
gerçek potansiyelini, tarihî misyonunu göz ard› etmifllerdir.

Türkiye’nin kültürel birikimi, jeopolitik önemini kavrayama-
m›fllard›r. Siyasi yelpazede yer alan bütün partiler, ülkemizin millî
ve manevi de¤erlerine yeterince nüfuz edememifller; Türkiye’nin
yaflad›¤› tarihî tecrübelerden gerekli dersi alamam›fllard›r.

Milliyetçi Hareket Partisi; tarihiyle, gelene¤iyle ve gelece-
¤iyle Türk milletinin partisidir. Türk milletini bir bütün olarak kucak-
lay›p XXI. yüzy›la tafl›yacak olan yegâne partidir. Bunun için par-
timiz, Türkiye’nin gerçek anlam›yla merkez partisidir, örnek parti-
sidir.

Allah’›n izniyle MHP, ülkemizin potansiyelini harekete geçi-
recek, Türkiye’nin önüne yeni ufuklar açacakt›r.

Bütün bu ve benzeri konulardaki düflüncelerimi çeflitli ve-
silelerle sizlere anlatmaya çal›flt›m. Dava arkadafllar›m›n hepsi-
ne, çeflitli zorluklar ve imkâns›zl›klar sebebiyle ulaflmam mümkün
olamad›. Bu sebeple baz› konularla ilgili görüfllerimi k›saca da ol-
sa sizlerle paylaflmak istedim.
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Türk Milliyetçili¤i Davas›n›n De¤erli Mensuplar›,

Görüldü¤ü gibi mücadelemiz, Türkiye’nin bekas›, Türk
milletinin dirilmesi mücadelesidir. Türk-‹slam Dünyas›’n›n gelece-
¤ine sahip ç›kma mücadelesidir.

Bizim mücadelemiz, Türk milliyetçilerinin haysiyet müca-
delesidir, onur mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, dürüst ve se-
viyeli siyaset anlay›fl›n› hâkim k›lma mücadelesidir.

Milletimiz, y›llard›r tutulmayan vaatlerinde tutars›z politika-
lardan ve politikac›lardan b›km›fl durumdad›r.

‹nsan›m›z, refah düzeyinin yükselmesini, enflasyonun düfl-
mesini bekliyor. Çocu¤una kaliteli e¤itim, kendisine ve ailesine
bir ekmek kap›s› istiyor.

Milletimiz, millî ve manevi zenginliklerinin yaflat›lmas›n›,
inançlar›yla oynanmamas›n›, kültür ve tabiat miras›n›n korunma-
s›n› istiyor. Milletimiz, sa¤l›kl› iflleyen bir demokrasi istiyor. Bunun
için bizler klasik politikac› tipini aflan, dürüst ve seviyeli bir siyaset
anlay›fl›n› yerlefltirmek zorunday›z.

Türk milletinin önce gönlünü kazanmal› ve duas›n› almal›-
y›z.

Bizler, Türk milliyetçileri olarak Merhum Baflbu¤’umuzun ve
flehit ülküdafllar›m›z›n hedeflerine ulaflmaya çal›fl›yoruz.

Onlar›n onurlu mücadelesini örnek al›yoruz.

Bu arada önemli buldu¤um bir hususa daha dikkatlerinizi
çekmek istiyorum.
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Bu Kongre’mizde herkese, Milliyetçi Hareketin Genel Bafl-
kan›’n›, ancak Türk milliyetçilerinin, yani sizlerin seçece¤ini gös-
termek zorunday›z.

‹flte bu sebeple ben, önce bütün ülküdafllar›m›n, Türk mil-
liyetçilerinin gönlünde iktidar olmaya talibim. Zaten sizlerin gön-
lünde iktidar olmadan, Türk milliyetçili¤i düflüncesinin iktidara
gelmesi mümkün de¤ildir.

Hazreti Mevlana ne güzel söylemifl:

“Ayn› dili konuflanlar de¤il, ayn› duygular›, ayn› heyecan-
lar› paylaflanlar anlafl›r.”

‹flte ben bunun için MHP Genel Baflkanl›¤›’na aday›m.

Sizlerle sadece ayn› dili konuflmuyor, ayn› duygular›, ay-
n› heyecanlar› ve ayn› idealleri paylafl›yorum.

Bunun için huzurlar›n›zday›m.

Bugün, MHP’nin yeniden dirilifl ve iktidara yürüyüfl günü-
dür. Ancak bugünkü Kongre’mizin, öncelikle bütün siyasi partile-
re olgunluk, birlik ve görkem aç›s›ndan örnek olacak bir seviye-
de geçmesi gerekmektedir. Bugün, hepimizin birinci amac›n›n
bu olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Baflbu¤’umuzun ani vefat›ndan sonra gerçeklefltirdi¤imiz
bu ilk Kurultay’›m›zda bütün çevrelere Türk milliyetçilerinin gücü-
nü, birli¤ini, kararl›l›¤›n› ve tutarl›l›¤›n› göstermek zorunday›z.

Allah bu u¤urda hepimizin yard›mc›s› olsun, bizleri utand›r-
mas›n. 

Hepinize en derin sayg› ve sevgilerimi sunuyorum. 

Allah’a emanet olunuz.
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Yüce Türk Milleti,

Milliyetçi Hareket Partisinin Aziz Delegeleri,

K›ymetli Dava Arkadafllar›n›,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

Cenab›allah’›n takdiri, delege arkadafllar›m›n tercihi ve
ülküdafllar›m›n gönül deste¤iyle, mensubu olmaktan her zaman
fleref duydu¤um Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Baflkanl›¤›na
seçilmifl bulunmaktay›m.

Gösterdi¤iniz ilgiye, yard›mlara ve teveccühe flükranlar›m›
arz eder, hepinize teflekkür ederim. Allah sizlerden raz› olsun.

Baflta Baflbu¤’umuz Alparslan Türkefl Bey olmak üzere
Hakk’a kavuflmufl bütün büyüklerimize ve bütün ülküdafllar›ma
lay›k olmaya çal›flmak, hayat›m boyunca kendime rehber edi-
nece¤im bir ilke olacakt›r. Bundan emin olabilirsiniz.

K›ymetli ve çilekefl dava arkadafllar›m,

Hepinizin hat›rlayaca¤› gibi, 18 May›sta toplanan Kong-
re’mizde yapt›¤›m konuflmada, bizim mücadelemizin öncelikle
bir haysiyet ve fazilet mücadelesi oldu¤unu söylemifltim. Bugün
de ayn› fleyi söylüyorum, yar›n da ayn› fleyi söylemeye devam
edece¤im.

Kampanya dönemi boyunca verdi¤i sözleri unutmayan,
ilkeli ve dürüst siyaset çizgisinden ayr›lmayan bir genel baflkan
olaca¤›m› bilmenizi istiyorum. Ülkücü ahlak ve terbiyeyi benim-
semifl, Türk milliyetçili¤i ülküsüne gönülden inanm›fl her arkada-
fl›mla birlikte çal›flaca¤›m.
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Allah’›n izniyle, partimiz günden güne büyüyerek yürüyü-
flüne devam edecek ve k›sa zamanda da iktidara gelecektir.

Bunun için bizlerin el ele, gönül gönüle örnek bir çal›flma
anlay›fl›n› ortaya koymas›, yani Türk milletinin deste¤ini ve güve-
nini kazanmas› gerekir.

Bugün Türk insan›, ilkesiz, tutars›z siyasi tav›rlardan, k›s›r çe-
kiflmelerden çok rahats›zd›r. Siyasi hayat›n kirlilik ve ufuksuzluk
bata¤›na saplanm›fl olmas› ülkemizin önünü t›kamaktad›r.

Yolsuzluk, rüflvet, enflasyon, iflsizlik ve bunlar›n sonucu
olan yoksulluk, uzun y›llard›r insan›m›z›n üzerine çökmüfl bir kâbus
gibidir. Art›k kronikleflmifl olan bu sosyal belalardan bir an önce
kurtulmam›z gerekmektedir.

Bu zamana kadar iktidar olan partilerin büyük vaatlerde
bulunmas›na ra¤men al›nan mesafe yetersizdir, ümit k›r›c›d›r. Bu-
nun temel sebeplerinden biri, iktidar›n milliyetçi, bilgili ve dürüst
kadrolar› ve anlay›fllar› ihmal etmifl olmas›d›r.

‹flte Milliyetçi-Ülkücü Hareketin farkl›l›¤›, bu noktalarda or-
taya ç›kmaktad›r. Partimizin iktidar›, inançl›, dürüst ve milliyetçi
kadrolar›n eksikli¤inin hissedilmeyece¤i bir iktidar olaca¤› için
daha bafllang›çta çok avantajl› bir konumda olacakt›r.

Bir taraftan sosyal ve ekonomik sorunlar› çözmeye çal›fl›r-
ken di¤er taraftan da gelece¤imizi ve milletleraras› prestijimizi
düflünmek, bunun için stratejik kararlar al›p haz›rl›klar yapmak
durumunday›z.
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Türkiye’mizin ne bugünü ne de yar›nlar›, art›k tesadüflere,
ehliyetsiz kadrolara b›rak›lmayacak kadar çok önem tafl›makta-
d›r.

Bunun için diyorum ki; Genel Baflkan’›ndan, yurdumuzun
en ücra köflesindeki mensubuna kadar Milliyetçi-Ülkücü Hare-
ketin her gönüldafl›, fikir ve güç birli¤i yaparak hedeflerine ulafl-
mak zorundad›r. Türk milleti, bizlerden bunu istiyor, bunu bekliyor.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Bugünden itibaren hedeflerimizin ilk ad›m› olan onurlu ikti-
dar yürüyüflümüz bafllam›flt›r. Milletini ve vatan›n› seven, parlak
gelece¤imizi infla etmek isteyen herkesi Milliyetçi Hareket Parti-
sinde toplanmaya ça¤›r›yorum.

Seviyeli, ilkeli ve dürüst siyaseti hâkim k›lma mücadelemi-
ze kat›lmak isteyen herkese kap›m›z sonuna kadar aç›kt›r.

Evet ülküdafllar›m, ülkemizin k›s›r çekiflmelerden, suni ger-
ginliklerden, kamplaflmalardan kurtar›lmas› görevi bizlere düfl-
mektedir.

Türk milliyetçilerinin bu tarihî görevi yerine getireceklerin-
den kimse flüphe etmemelidir. Bunun için bizler, her zamankin-
den daha çok birlik ve dirlik içinde bulunmak, örnek bir çal›flma
anlay›fl› sergilemek zorunday›z.

Dünyan›n içinde bulundu¤u flartlar, Türkiye’mizin jeopolitik
ve jeostratejik konumu, ülkemizde birlik ve beraberlik duygusu-
nun pekiflmesini, huzuru ve insan›m›z›n gelece¤e güvenle bak-
mas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
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Bunu gerçeklefltiremedi¤imiz takdirde, yaln›z Türkiye de-
¤il, Türkiye d›fl›nda yaflayan kardefllerimiz de zarar görecektir. En
baflta Türk-‹slam Dünyas›’ndaki soydafllar›m›z umutsuzlu¤a düfle-
rek ya kendi içlerine kapanacak ya da büyük devletlerin tuza-
¤›na saplanacakt›r.

Görüldü¤ü gibi üzerimizdeki görev ve sorumluluklar hem
çok kutsal hem de çok a¤›rd›r. Lider Ülke Türkiye ülküsünün sev-
dal›lar›, öncelikle birlik içinde olmak, kaynaflmak ve hedefe kilit-
lenmek gerekti¤ini hiç unutmamak zorundad›r. Baflta aday ar-
kadafllar›m olmak üzere bütün ülkücüler karfl›l›kl› sayg› ve daya-
n›flma içinde hareket ederek hedeflerimize ulaflaca¤›z.

Genel Baflkan’›ndan delegesine, il baflkanlar›ndan üyesi-
ne kadar bütün Türk milliyetçileri, bu görev ve sorumluluklar›n flu-
urunda olan insanlard›r. Baflar›ya ulaflacak iradeye, bilgiye ve
idealizme sahip insanlar yine onlard›r.

fiimdi zaman, bunu herkese gösterme, herkese ispatlama
zaman›d›r. 

Zaman, “Birlik ‹çinde Türkefl ‹deali’ni gerçeklefltirme” za-
man›d›r. Arkadafllar›m buna haz›r m›y›z ?

Cenab›allah bu u¤urda hepimizin yard›mc›s› olsun ve biz-
leri utand›rmas›n. 

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor, muhabbetle ku-
cakl›yorum. 

Sa¤ olun, var olun... Allah’a emanet olun.
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Yüce Türk Milleti,

Say›n Divan Baflkan›m,

Say›n Divan Üyeleri,

K›ymetli Misafirlerimiz,

Bas›n›m›z›n ve Televizyonlar›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Partimizin Birli¤inin ve Gelece¤inin Sembolü Muhterem
Delege Arkadafllar›m,

Aziz Ülküdafllar›m, 

Sevgili Bozkurtlar,

Ülkemizin birli¤inin timsali, parlak gelece¤inin mimar› olan
Milliyetçi Hareket Partisinin demokrasi, dayan›flma ve kardefllik
flölenine hofl geldiniz. fiu anda sizlerle birlikte olman›n heyecan›-
n› ve mutlulu¤unu yaflatan Cenab›allah’a flükrediyor, hepinizi en
derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Rahmetli Baflbu¤’umuz bundan yaklafl›k çeyrek as›r ön-
ce aynen flunlar› söylüyordu:

“Baflar› için muntazam ve planl› çal›flmak laz›md›r. Son
nefeslerimizi verinceye kadar çal›flaca¤›z.”

Bu sözler, ancak ve ancak fedakâr bir dava adam›n›n,
büyük bir milliyetçinin kendine rehber yapabilece¤i sözlerdir.
Çünkü o, dava arkadafllar›na söyledi¤i bu sözü önce kendisi uy-
gulayan, son nefesini verip Hakk’a teslim oluncaya kadar bu ül-
ke için çal›flan ender devlet ve siyaset adamlar›ndan biriydi.

Bizlere düflen ilk görev, baflta Muhterem Lider’imiz olmak
üzere, hayatlar›n› mübarek vatan›m›z için vakfetmifl devlet ve
dava adamlar›n›, rahmetle, minnetle anmakt›r. ‹kinci önemli gö-
revimiz ise bayra¤›, onlar›n b›rakt›¤› yerden alarak tertemiz bir fle-
kilde onurla, gururla k›yamete kadar dalgaland›rmakt›r. 

Yüce milletimizin ve sizlerin, 18 May›sta bafllayan kongre-
ler zincirini, öncelikle böyle bir bayrak yar›fl› olarak görmenizi ve
de¤erlendirmenizi istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Temmuz-
dan bu yana geçen dört buçuk ayl›k dönemde, var olufl gaye-
sini hiçbir zaman unutmadan yoluna devam etmifltir. Birlik ve be-
raberlik içinde hayatiyetini sürdürebilmesi aç›s›ndan çok önem
tafl›yan ve o ölçüde de zor olan geçifl dönemini, Allah’a flükür-
ler olsun ki en iyi flekilde tamamlayarak bugünlere ulaflt›k.

Bu süre zarf›nda yönetim üslubumuzu ve tarz›m›z› belirler-
ken geçifl döneminin  ayn› zamanda Ola¤an Büyük Kurul-
tay’›m›za haz›rl›k dönemi oldu¤unu da göz önüne ald›k. Dolay›-
s›yla dayan›flma ve kardefllik ruhunun ebedîleflmesini sa¤laya-
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cak temellerin at›lmas› gerekiyordu. Bunun için, milliyetçi-ülkücü
terbiye ile parti içi demokrasiyi bir arada yaflatman›n gelene¤i-
ni oluflturmaya çal›flt›k. Son olarak, Türk insan›n›n özlemini çekti¤i
temiz ve seviyeli siyaseti, önce kendi içimizde uygulayarak di¤er
partilere de örnek teflkil edecek yeni bir siyaset anlay›fl› ortaya
koyduk. Tabii ki bütün bunlar› takdir edecek olan sizlersiniz. 

‹nflallah bugün, 18 May›sta bafllayan geçifl dönemi nokta-
lanacakt›r. Çünkü bugün, Milliyetçi Hareketin leke kabul etmez
flerefli bayra¤›n› kimin tafl›yaca¤›na k›ymetli delege arkadafllar›-
m›zca karar verilecek, parti üst yönetimi belirlenecektir.

‹flte, verece¤iniz bu karar, XXI. yüzy›lda nas›l bir parti, na-
s›l bir siyaset ve dolay›s›yla nas›l bir Türkiye istedi¤imizi belirle-
yen bir karar olacakt›r. Verece¤iniz karar bunun için tarihî bir
karar olacak ve milliyetçi- ülkücü iradenin karfl›s›nda bütün fler
güçler boyun e¤mek zorunda kalacakt›r.

Bu tercihinizin flimdiden hem kutsal davam›z ve milletimiz
için, hem de Türk-‹slam Âlemi için hay›rlara vesile olmas›n›  Ce-
nab›allah’tan  niyaz ediyorum.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Sevgili Bozkurtlar,

Gözlerimizi ister ülkemizin yak›n çevresine, ister dünyan›n
di¤er köflelerine çevirelim, so¤uk savafl döneminden sonra orta-
ya adil ve meflru bir milletleraras› düzenin ç›kmad›¤› görülecek-
tir. 
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Yeni bir yüzy›l›n efli¤inde oldu¤umuz bu dönemde dün-
yada yaflananlar› büyüteç alt›na ald›¤›m›zda karfl›m›za nas›l bir
tablo ç›kmaktad›r? Bu tablo, ülkemizi ve insanl›¤› nas›l etkile-
mektedir? Yeni dünya düzeni diye bir düzen gerçekten var m›-
d›r? Bütün bu sorular, Türk milliyetçilerinin cevap vermesi  gere-
ken sorulardan sadece baz›lar›d›r. 

Bunlar aras›nda özellikle “Milletleraras› iliflkilerin ve yap›lan-
malar›n ald›¤› flekiller nelerdir?” sorusuna cevap vermek ve bu
çerçevede Türkiye’mizin konumuna ve açmazlar›na iflaret et-
mek istiyorum.

Küreselleflme ya da globalleflme denilen son on-onbefl
y›ll›k dönemde komünizm çökmüfl, Bat› Bloku ile Do¤u Bloku ara-
s›ndaki ideolojik, teknolojik ve ekonomik alanlarda cereyan
eden amans›z rekabet sona ermifltir. Bunun yerine, geliflmifl kapi-
talist ülkeler aras›nda fliddetlenen teknolojik ve ekonomik reka-
bet gelmifltir. 

Yine bu dönemde  kuzey yar›m küre ile güney yar›m küre
aras›ndaki yoksulluk fark› daha çok büyümüfl, dünya etnik ve
bölgecilik esas›na dayal› yeni bir çat›flma ortam›n›n içine itilmifl-
tir. Bugün dünya nüfusunun dörtte birini oluflturan 1milyar 300
milyon insan yoksulluk s›n›r›n›n çok alt›nda, zor flartlarda yaflama-
ya çal›flmaktad›r. 

Baflta petrol ve su olmak üzere bütün do¤al kaynaklar
stratejik önemini korumakta, milletleraras› iliflkiler, ekonomik ç›kar
iliflkilerine göre yeniden flekillenmektedir. Mevcut göstergeler,
gelecek yüzy›lda bölgesel ittifaklar, kültürler ve ülkeler aras›nda-
ki rekabetin eskisinden daha çetin geçece¤inin iflaretlerini ver-
mektedir. 
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Küreselleflme sürecinin özelliklerine bakt›¤›m›zda, en
önemli de¤iflmenin sermaye ve iletiflim alan›nda yafland›¤› gö-
rülmektedir. Hem medya hem de sermaye alan›nda ortaya ç›-
kan ciddi tekelleflme e¤ilimi, en çok millî devletlerle ve kültürler-
le çat›flmakta, onlara âdeta meydan okumaktad›r. 

Yine dünyan›n belli bafll› kalk›nm›fl ülkeleri, bölgesel eko-
nomik birlikler oluflturarak milletleraras› sistemde daha etkin bir
rol oynamaya çal›flmaktad›rlar. Örne¤in; Avrupa Birli¤i’nin te-
mel amac›, Avrupa’y› kaynaflt›rarak ortak kültür yaratmak ve
topyekûn zenginleflme de¤ildir. Avrupa Birli¤i’nin esas amac›,
üye ülkelerin Amerika ya da Japonya’ya karfl› tek bafl›na ya-
pamayacaklar›n› birlikte yapmakt›r. 

K›sacas›, ortada, karfl›l›kl› sevgi, dayan›flma ve yard›mlafl-
maya  dayal› bir yeni dünya düzeni de¤il, eflitsizlik, yoksulluk, et-
nik çat›flma ile dinler ve kültürler aras› hoflgörüsüzlü¤ün egemen
oldu¤u bir düzensizlik bulunmaktad›r. Yani milletleraras› iliflkilerin
temel karakteristi¤i de¤iflmemifltir. Sadece iliflkilerin flekli ve rengi
de¤iflmifltir. Globalleflmenin di¤er  yüzünü oluflturan ve iletiflim-
den ulafl›ma kadar teknolojinin her alan›nda yaflanan geliflme-
ler ise zengin ülkelerin  etkinli¤ini art›rmas›na hizmet etmektedir. 

Türkiye’nin böyle bir dünya sistemindeki  konumu, pusu-
las› olmayan tecrübesiz bir kaptan›n yönetimindeki k›r›k dökük
bir geminin okyanusa aç›lmas›na benzemektedir. Son on y›l
içinde üst üste yap›lan hatalar›n ülkemizi, Avrupa Birli¤i’nin kap›-
s› önünde bekleyip duran bir dilenci pozisyonuna düflürmesini
baflka nas›l izah edebiliriz? Dünyada baflka bir örne¤i daha bu-

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

31



lunmayan Gümrük Birli¤i Antlaflmas›, Türkiye’yi sorumluluklar›n›
tek tarafl› olarak yerine getiren zavall› bir ülke durumuna sok-
mufltur. Bu da yetmiyormufl gibi, daha Birlik Üyesi olmadan d›fl
politikam›z üzerine ipotek konmaya çal›fl›lmaktad›r.  Çünkü Ege
ve K›br›s sorunuyla, bölücü terör örgütüne yaklafl›mlar›n› baflka
bir flekilde aç›klamak mümkün de¤ildir. 

Bütün bunlar hiçbir flekilde kabul edilmesi mümkün olma-
yan gayrimillî bir zihniyetin sonuçlar›d›r. Türkiye, meselelere at
gözlü¤ü ile bakan teslimiyetçi siyasetçilerin yanl›fl ve yetersiz po-
litikalar›n›n yol açt›¤› bu çarp›kl›klardan bir an önce kurtar›lmal›-
d›r.

S›n›r komflular›m›zla iliflkilerimiz de bu üzücü ve düflündürü-
cü tablodan farkl› de¤ildir. Komflumuz olan ülkelerin hemen he-
men hepsi, kendi kapasitelerini zorlayarak da olsa büyük devlet
politikas› uygulamaya çal›flmakta, ülkemize yönelik hesaplar
yapmaktad›rlar. Rusya’n›n s›n›r komflular›m›z› uzun menzilli füze
sistemleriyle donatmas›, PKK kart›n› oynamaya çal›flmas›, Türki-
ye’yi kuflatarak pasifize etme plan›n›n bir parças›d›r. Rusya’n›n
yan›nda, Suriye ve Yunanistan’›n da benzer bir plan› uygulama-
ya çal›flt›klar› görülmektedir.

Bu vahim tablo karfl›s›nda bizlerin yapaca¤› fleyler belli-
dir. Çünkü mevcut flartlar Türkiye’ye çok fazla seçenek b›rak-
mamaktad›r. Bu sebeple çok yönlü düflünmek, büyük stratejiler
gelifltirmek gerekmektedir. K›saca ifade etmem gerekirse,
mevcut sorunlar›, muhtemel geliflmeleri ve riskleri masaya yat›-
r›p analiz ederek, XXI. yüzy›ldaki yerimize iliflkin politikalar› bir
an önce belirleyip hayata geçirmek zorunday›z.
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Aziz Ülküdafllar›m,

Sizlerin de yak›ndan bildi¤i gibi, Milliyetçi Hareketin uzun
vadeli stratejiler konusunda ortaya koydu¤u ilkeler ve hedefler
bellidir. Bizler, orta vadede “lider ülke”, uzun vadede “süper
güç” olman›n heyecan›n› flimdiden yaflayan, bunun gerçeklefl-
mesinin mümkün oldu¤una yürekten inanan insanlar›z.

Türkiye, niye Cumhuriyetimizin 100. Kurulufl Y›l’Dönü-
mü’nü kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›na “lider ülke”, Fatih Sultan Meh-
met Han’›n ‹stanbul’u fethinin 600. Y›l’Dönümü’nü kutlayaca¤›-
m›z 2053 y›l›na “süper güç” olarak girmesin? Türkiye, niye Kara-
deniz Ekonomik ‹fl Birli¤i’nin yan›nda, Türk Cumhuriyetleriyle
oluflturaca¤› ekonomik, siyasi ve askerî organizasyonlara öncü-
lük etmesin? 

Tabii bizler de herkes kadar bütün bunlar›n kolay gerçek-
leflmeyece¤inin fark›nday›z. Yolumuza tafllar döflenece¤ini, içi-
mize çomak sokulaca¤›n› biliyoruz. Ancak bütün bunlar flimdi de
olmuyor mu? Buna bakarak rüyalar›m›zdan, ideallerimizden
vazgeçemeyiz. Çünkü hayaller kurmak, bugünün yan›nda yar›-
n› da düflünmek büyük hedeflere ulaflman›n ilk ad›mlar›d›r. 

Unutmayal›m ki atom silahlar›, uzay›n derinliklerini fethet-
me, içinde yaflad›¤›m›z yüzy›l›n ortalar›na kadar hayaldi. Ama
bugün hayal olmaktan ç›kt› ve hatta y›ld›z savafllar› projesinin
hayata geçirilmesi aflamas›na gelindi. Yine unutmayal›m ki ge-
lece¤ini düflünüp planlamayan toplumlar›n gelece¤i de yoktur.
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Bizler, Türkiye’yi XX. yüzy›ldan XXI. yüzy›la tafl›yacak ne-
siller olarak yeni mucizelere imza atabiliriz. Niye bizler, büyük
bir cihan imparatorlu¤unun mimarlar› olan Fatihler, Kanuniler
gibi, Millî Mücadele destan›m›z› çok zor flartlar alt›nda yazan
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadafllar› gibi zoru baflarmayal›m?

Peki bütün bunlar› nas›l gerçeklefltirece¤iz? Önce büyük
hedeflere inanm›fl, stratejik perspektife sahip bir siyasi iktidara ih-
tiyaç vard›r. Bu iktidar›n da ülkemizin elini kolunu ba¤layan siya-
si ve ekonomik istikrars›zl›¤› aflmak için güçlü bir irade ortaya koy-
mas› gerekir. Bunun yan›nda, devletle toplum aras›ndaki son y›l-
larda y›k›lan köprüler bir daha y›k›lmamak üzere infla edilmeli,
güvensizlik havas› da¤›t›lmal›d›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi, hem böyle bir iktidar olmaya ta-
lip olmufl, hem de bunu hak etmifl yegâne partidir. Çünkü dü-
rüst, kabiliyetli ve vatansever kadrolar›yla, ilkeli siyaset çizgisiyle
di¤er partilerden çok farkl› ve önemli bir yere sahiptir. Yine, siya-
setçilerin içine girdi¤i k›s›r çekiflmelerin ve ç›kar kavgalar›n›n ülke-
mizin düflmanlar›n› cesaretlendirdi¤ini, milletleraras› prestijimizi
ve etkinli¤imizi zay›flatt›¤›n› çok iyi bilen bir partidir.

Muhterem Dava Arkadafllar›m,

Sevgili Bozkurtlar,

Ülkemizin, hepimizin arzu etti¤i dirilifli gerçeklefltirebilmesi,
millî birlik ve dayan›flma ikliminin yarat›lmas›n›, kirlenmenin ve ah-
laki çürümenin önlenmesini zorunlu k›lmaktad›r. Çünkü istikrar
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içinde kalk›nman›n baflka bir yolu yoktur. Ahlaki çürüme, sade-
ce insanlar›n birbirine olan sayg›s›n›n kaybolmas›na hizmet et-
memekte, ayn› zamanda  siyasi kaos sürecini de beslemektedir.
Özellikle de karamsarl›k havas›n›n  yayg›nlaflmas›na sebep ol-
makta, devlete ve demokrasiye olan güveni erozyona u¤rat-
maktad›r. 

K›sacas›, rüflvet ve yolsuzluk  baflta olmak üzere bütün kir-
lilikler ve ilkesiz tav›rlar, ülkemizin ahlaki dokusunu bir kanser gibi
kemirmekte, bir arada yaflama kültürünü, alt›n› oyarak zay›flat-
maktad›r. 

‹flte bizler, bu sebeplerle temiz ve ilkeli siyaseti çok önem-
siyor ve siyasi mücadelemizi böyle bir anlay›fl üzerine bina ediyo-
ruz. Bunun için, ülkemizin ihtiyaç duydu¤u siyasi ve ahlaki de-
¤erlerin dürüstlük, tutarl›l›k, samimiyet ve hoflgörü oldu¤unu
söylüyor ve bunlar›n hayata geçirilmesini savunuyoruz.

Art›k, temiz ve seviyeli siyaset anlay›fl› Türk demokrasisi-
nin de¤iflmez ve tart›fl›lmaz bir düsturu hâline gelmeli, siyasi ha-
yat›m›z›n bel kemi¤ini oluflturmal›d›r. Bu sebeple diyorum ki ge-
lecek Milliyetçi Hareket Partisinindir. Çünkü gelecek, siyaseti
flahsi ç›karlar için araç yapan, ilkesizli¤i ilke hâline getiren par-
tilerin olmayacakt›r.

Türkiye yar›nlara güvenle bakan huzurlu bir ülke olarak var
olacaksa, yoksulluk, iflsizlik ve enflasyon ay›plar›ndan da bir an
önce kurtulmak zorundad›r. Art›k dünyan›n hiçbir taraf›nda
%100’lere varan enflasyonla yaflayan baflka bir ülke daha bu-
lunmamaktad›r. Ülkemiz, ne ekonomik kapasitesiyle ne de insan
gücü kayna¤›yla böyle bir haks›zl›¤› hak etmemektedir.
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Enflasyonu, ANASOL-D Hükûmetinin yapt›¤› gibi insafs›z öl-
çülere varan sürekli zam politikas›yla, gerçekçi olmayan bir büt-
çeyle iki y›l içinde %10’lara indirmek mümkün de¤ildir. Bu da yet-
miyormufl gibi ekonomiden sorumlu devlet bakanlar›n›n, sömür-
ge ülkesinin bir yöneticisi mant›¤›yla dolafl›p programlar›n› önce
d›fl çevrelere be¤endirmeye çal›flt›klar›n› görüyoruz. 

Tabii bu tür yaklafl›mlarla bir yere var›lamayaca¤›n›, insa-
n›m›z›n onurunu incitmeye haklar› olmad›¤›n› en k›sa zamanda
ö¤reneceklerdir.

K›ymetli Dava Arkadafllar›m,

Sevgili Gençler,

Hepinizin çok yak›ndan bildi¤i ve savundu¤u gibi bizler
aç›s›ndan millî devlet prensibi de manevi de¤erlerimiz de çok
önem tafl›maktad›r. ‹nsanlar›n dinî ihtiyaçlar› karfl›land›¤› ölçüde
hukuka sayg›l›, ülkesini ve milletini düflünen yurttafllar yetifltirmek
mümkündür. Mevcut hükûmet, bafl örtüsü zulmüne ses ç›karma-
yarak, kesintisiz temel e¤itimi 8 y›la ç›kararak bu ihtiyaca büyük
bir darbe vurmufltur. Di¤er taraftan da altyap›s›n› haz›rlamadan
uygulamaya koyarak hayati öneme sahip temel e¤itim sistemi-
ni, temelsiz hâle getirmifltir.

Peki yaflanan bunca ekonomik ve sosyal s›k›nt›ya ra¤-
men, ülkemizde ciddi boyutlara varan patlamalar›n olmamas›-
n› nas›l aç›klayaca¤›z? Bunun esas sebebini, bilmeyenler aç›s›n-
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dan bir kez daha huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum. Birli¤imizi
ve beraberli¤imizi her fleye ra¤men sa¤lam tutan temel dina-
mik, ülkemizin manevi sigortas›d›r, insan›m›z›n engin sa¤duyusu-
dur. Türk milletinin ‹slam inanc› ile yüksek milliyetçilik duygusunun
bir sentezi olan manevi sigortam›z, Allah’a flükürler olsun ki çok
sa¤lamd›r.

Ülkemizin düflmanlar› bu sebeple, bazen dinimizle bazen
milliyetimizle oynayarak, bazen de ikisini karfl› karfl›ya getirerek
kardeflli¤imizi ve dirli¤imizi bozmaya çal›flm›fllar ve hâlen de boz-
maya çal›flmaktad›rlar. Önlerinde en büyük engel olarak da Tür-
kiye’nin çimentosu olan Milliyetçi Hareket Partisini görmektedir-
ler.  Çünkü onlar da Milliyetçi Hareketin ne kadar tarihî bir görev
ifa etti¤inin fark›ndalar. Bu konunun önemine binaen bizlere yö-
neltmeye teflebbüs ettikleri elefltiriler üzerinde biraz daha dur-
mak istiyorum. Çünkü anlamad›klar› ya da anlamak istemedik-
leri baz› gerçekleri buradan bir kez daha hayk›rmak gerekiyor.

Dünyan›n en hassas, en nazik dolay›s›yla en sorunlu co¤-
rafyas›n›n tam ortas›nda yer alan Türkiye’de millî birli¤e özen
göstermeyece¤iz de baflka ne yapaca¤›z? XXI. yüzy›l›n karma-
fl›k dünyas›nda onurumuzla, flerefimizle, en önemlisi kendimiz
olarak var olmam›z için millî birli¤imize ve kültürümüze önem
vermeyece¤iz de ne yapaca¤›z? 

Gözlerimizi yak›n ve uzak geçmiflimize çevirdi¤imizde, ya-
ni tarihe biraz yak›ndan dikkatlice bakt›¤›m›zda ç›karaca¤›m›z
birçok dersin oldu¤unu görürüz. Çünkü tarih, insanl›¤›n kolektif
haf›zas› olarak bizleri uyar›r, gelece¤e ›fl›k tutar.
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XIX.yüzy›l›n önemli devlet adamlar›ndan biri olan Tunuslu
Hayreddin Pafla hat›ralar›nda, “Daha dün basit bir varsay›mdan
baflka bir fley olmayan fiark Meselesi, bugün bir problem olarak
kendini kabul ettirmifltir.” diye yazmaktad›r. Hayrettin Pafla’n›n
bu tespiti, millî birlik tehlikede de¤il diyenlere, birlik ve beraberli-
¤i fazla önemsiyorsunuz diyenlere, e¤er anlamak isterlerse çok
fley anlatmaktad›r.

Sizlere yak›n tarihimizden bir örnek daha vermek istiyo-
rum. Bu örnek, büyük fikir adam› ve ‹stiklâl Marfl› gibi bir flahese-
rin yazar› Mehmet Âkif Ersoy’un gelecek nesiller için uyar›lar içe-
ren bir konuflmas›ndan al›nm›flt›r. Büyük flairimiz, millî Mücadele
hareketine destek vermek amac›yla 19 Kas›m 1920 tarihinde
Nasrullah Camii’nde verdi¤i vaaz›nda aynen flunlar› söylüyordu:

“Milletler topla, tüfekle, tayyareler ile y›k›lm›yor ve y›k›l-
maz. Milletler ancak aralar›ndaki ba¤lar çözülerek, herkes ken-
di bafl›n›n derdine, kendi menfaatini temin etmek sevdas›na
düfltü¤ü zaman y›k›l›r. Atalar›m›z›n ‘Kale içinden al›n›r.’ sözü ka-
dar büyük söz söylenmemifltir. ‹slam tarihini flöyle bir gözümüz-
den geçirecek olursak cenupta, flarkta, flimalde garpte yetiflen
ne kadar Müslüman hükûmetleri varsa hepsinin tefrika yüzün-
den, fitneler, fesatlar, nifaklar yüzünden istiklallerine veda ettik-
lerini,baflka milletlerin esareti alt›na girdiklerini görürüz.” 

‹flte bizler, bunun için yani tarihin ortaya koydu¤u tecrü-
belerden dersler ç›kard›¤›m›z için millî birlik konusunda çok du-
yarl›y›z. Çünkü bizler, sömürgecili¤e oldu¤u kadar mandac›l›¤a
da karfl› olan kutsal bir davan›n y›lmaz savaflç›lar›y›z. Çünkü biz-
ler, Türk milletini ve vatan›n› siyaseten ya da usulen de¤il, can›-
gönülden seviyoruz. 
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Bu görüfllerimiz ve ilkelerimiz için bizlere ›rkç› de¤il, ancak
ve ancak samimi milliyetçiler ve büyük idealistler denilebilir. Bu
temel vasf›m›z, bizleri, her yerde ve her flartta ülkemizin birlik ve
bütünlü¤ünün sözcüsü, halk›m›z›n millî ve manevi de¤erlerinin y›l-
maz savunucusu yapmaya devam edecektir. Çünkü bizler ina-
n›yoruz ki önümüzdeki s›navlar ve sorunlar ne kadar çetin olursa
olsun, Türkiye as›l gücünü, ekonomik zenginliklerden ve geliflmifl
silahlardan önce, milletimizin birli¤inden ve dirli¤inden alacakt›r.
Millî devlet de dün oldu¤u gibi bugün de milletleraras› arenada
yegâne temsilcisi oldu¤u milletin ba¤›ms›zl›¤›n›n ve ç›karlar›n›n
koruyucusu olarak önemini hep muhafaza edecektir. 

Muhterem Dava Arkadafllar›m,

Sevgili Bozkurtlar, 

Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar bölücülü¤ün, boz-
gunculu¤un ve ufuksuzlu¤un panzehiri olarak bilinmifl ve tan›n-
m›flt›r. Art›k bugünden itibaren kirlili¤in, seviyesizli¤in karamsarl›-
¤›n ve yoksullu¤un da panzehiridir. K›sacas›, bütün insanlar›m›zla
kucaklaflarak Türkiye’yi yönetmeye yani iktidara taliptir. 

Türk insan› yeni bir umut, yeni bir ›fl›k ar›yor. ‹flte o ›fl›k kendi-
ni milletinin refah ve mutlulu¤una adam›fl Türk milliyetçileridir ya-
ni sizlersiniz.
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Bugün burada bizlere düflen tarihî görev, ›fl›¤›m›z›n ne ka-
dar parlak, ne kadar ulvi oldu¤unu herkese hep birlikte ispat et-
mektir. Yar›ndan itibaren de bu mutlulu¤u, bu hazz› bütün va-
tandafllar›m›za hiç kaybolmamak üzere tatt›rmal›y›z. Bunun için
de çok çal›flmal›, sevgi ve kardeflli¤i önce kendi aram›zda, da-
ha sonra da dalga dalga bütün Anadolu’ya yaymal›y›z. 

‹leride, genç nesillerin dönüp arkalar›na bakt›klar›nda biz-
ler için neler söylemesini istersiniz? Tabii ki çok çal›flt›lar, ülkeyi
imar ettiler, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve flerefimizin  sembolü ay y›ld›zl›
bayra¤›m›za leke sürdürmediler; çünkü onlar kendilerini bu ülke-
ye adam›fl dürüst, çal›flkan ve vatansever insanlard›, diyebilme-
lidirler.

E¤er XXI. yüzy›l›n yeni kuflaklar›na bunlar› gönül rahatl›¤›y-
la söyletmek istiyorsak, çok çaba göstermek, faziletli ve ilkeli ya-
flamay› kendimize rehber edinmek zorunday›z. Bu ülkenin tarihi-
ne, millî ve manevi de¤erlerine yabanc›laflm›fl, hele milliyetçi ol-
man›n onurunu ve mutlulu¤unu hiç yaflamam›fl olanlar, bütün
bunlar› bir slogan, birer bofl laf olarak görebilirler. Oysa bu özel-
likler insana, y›lmaz ve yan›lmaz bir irade, güzel bir karakter ka-
zand›r›r. Bunlar, engelleri aflmam›z için bizlere gerekti¤inde sab-
retmesini ö¤retir, gerekti¤inde cesaret verir. 
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Aziz Ülküdafllar›m,

Sevgili Bozkurtlar,

Hat›rlarsan›z konuflmama rahmetli Baflbu¤’umuzdan bir
özdeyifl naklederek bafllam›flt›m. Bitirirken de ayn› fleyi yapmak
istiyorum. Büyük devlet ve siyaset adam› Rahmetli Lider’imiz bir
konuflmalar›nda Türk milletinin büyüklü¤ünün, Türk töresinin flu iki
özelli¤inden kaynakland›¤›n› belirtmifltir. Bunlar›; millete hizmet
yolunda her türlü fedakârl›¤› yapmak ve yüksek vazife duygusu
olarak saym›fl ve hemen arkas›ndan bizlere flöyle seslenmifltir:

“Türkiye Cumhuriyeti de ancak böyle yaflayabilir, böyle
yükselebilir. Onu da sizler yaflatacak ve yükselteceksiniz.”

Evet dava arkadafllar›m, Türkiye’yi bizler yaflatacak, bizler
yükseltece¤iz. Ama nas›l yaflat›p nas›l yükseltece¤iz? Bafl-
bu¤’umuzun iflaret etti¤i temel hedeflerimiz ve genel prensiple-
rimiz bellidir ve bizler için çok kutsald›r. Ama üslup ve usul nas›l
olacakt›r? ‹flte bunu tayin edecek olan, baflta genel baflkan ol-
mak üzere bütün parti yöneticileridir. Bunun fluurunda olan bir
dava arkadafl›n›z olarak sizlerin deste¤ine talip oldum. Ama ben
sizleri, baflkalar›n› karalayarak siyaset yapmaya, içi bofl slogan-
larla konuflmaya ça¤›rm›yorum. Ben sizleri, ülkemizin zenginlikle-
rini bofl yere heba etmeye, kolayc›l›¤a hiç ça¤›rm›yorum. Ben

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

41



sizleri, önce dürüst, ilkeli, seviyeli siyaseti inflaya; hem kendi içi-
mizde hem de ülkemizde birli¤i ve kardeflli¤i hâkim k›lmaya ça-
¤›r›yorum.

Ben sizleri, XXI. yüzy›la Müslüman Türk’ün mührünü vur-
maya ça¤›r›yorum.

Cenab›allah bu u¤urda hepimizin yard›mc›s› olsun, bizleri
utand›rmas›n.

Sa¤ olun... Var olun... 
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K›ymetli Bas›n Mensuplar›,

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Sevgili Bozkurtlar,

En baflta Cenab›allah’›n takdiriilahisi, daha sonra da Milli-
yetçi- Ülkücü Hareketin yan›lmaz iradesi bugün burada, sizlerin
huzurunuzda tecelli ederek beni genel baflkanl›k makam›na
tekrar lay›k gördü.

Konuflmama, üzerime flu anda farz olan ilk manevi borcu-
mu yerine getirerek bafllamak istiyorum. Yerlerin ve göklerin ya-
rat›c›s› ve sahibi olan Yüce Allah’›ma sonsuz flükürler olsun. Yar-
d›mlar›n› bizlerden hiç eksik etmesin.

Büyük Türk milletinin çelik iradesini ve gücünü oluflturan
Milliyetçi- Ülkücü Hareketin mümtaz ve flerefli mensuplar›na da
can›gönülden teflekkür ediyor, sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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Milliyetçi Hareket Partisinin genel baflkanl›k görevinin
flahs›ma tevdi edildi¤i flu anda bu görevin zorlu¤unun, onuru-
nun ve büyüklü¤ünün fluurunda oldu¤umu bilmenizi isterim. Bu
ulvi görevin, asl›nda bir flahsa de¤il, ilkelere, üsluba ve en
önemlisi Milliyetçi Hareketi, dolay›s›yla ülkemizi parlak bir gele-
ce¤e tafl›ma ad›na verildi¤ini çok iyi biliyorum.

Bütün Türkiye için tafl›d›¤›m›z sorumluluklar› unutmadan,
büyük bir azim ve fluurla genel baflkanl›k görevimi yürütece¤im-
den emin olabilirsiniz. Bilmenizi istedi¤im ikinci husus, bugünkü
bayrak yar›fl›n›n hiçbir flekilde kaybedeni olmad›¤›d›r. Bugünkü
yar›fl›n bir tek galibi de yoktur. Kurultay’›m›z›n  galibi, sizler yani
bütün milliyetçiler ve tabii ki büyük Türk milletidir. 

Kutsal Davam›z›n Onurlu Mensuplar›,

Sevgili Bozkurtlar›m,

Bugün hep birlikte bütün partilere örnek olacak, demok-
rasi tarihimize alt›n harflerle yaz›lacak muhteflem bir kongre ger-
çeklefltirdik. Sizler bugün Türkiye’nin ihtiyac› olan, genifl ufuklulu-
¤un, güzelli¤in ve seviyenin meflalesini bir daha sönmemek üze-
re yakt›n›z. fiimdiki görevimiz, bu meflaleyi yar›ndan itibaren ülke-
mizin en ücra köflelerini ayd›nlatacak flekilde ulaflt›rmakt›r. Bunun
için hepimiz, Rahmetli Baflbu¤’umuzun ortaya koydu¤u hedef-
lere ulaflmak yolundaki gayretlerimizi geleneklerimizin ve tüzü-
¤ümüzün yol göstericili¤i alt›nda birlefltirece¤iz. Çünkü Genel
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Baflkan’dan il baflkanlar›na, belediye baflkanlar›ndan ilçe bafl-
kanlar›na ve üyelerimize kadar her Türk milliyetçisinin, tek bir
kalp, tek bir yumruk gibi birleflerek yürümelerinden baflka bir ç›-
kar yol yoktur. Siyasi baflar›n›n, dolay›s›yla da iktidara ulaflman›n
temel kriteri budur. 

‹kinci olarak da Milliyetçi Hareketin çok sistemli ve canl› bir
çal›flma temposuyla birlikte, seviyeli ve ilkeli bir siyaset anlay›fl›n›
ortaya koymas› gerekti¤ini hiç unutmamak zorunday›z. Çünkü
gelecek, kör dövüflünden medet uman, halk› seçimlerden seçi-
me hat›rlayan, flahsi ç›karlardan baflka bir fley düflünmeyen par-
tilerin olmayacakt›r. 

Gelecek, halk›n› can›gönülden seven, gerekti¤inde her
türlü fedakârl›¤› yapmas›n› bilen, vizyon sahibi partilerin ve li-
derlerin olacakt›r. 

Gelecek, liderleri bir demagog de¤il devlet adam› olan,
sevgi, kardefllik ve birlik havas›n› hâkim k›lmaya çal›flan partile-
rin olacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Baflkan› olarak, böyle bir
parti ve siyaset anlay›fl›n› önemsiyor, herkesin buna destek olma-
s›n› istiyorum. Milliyetçi Hareketin kap›lar›, böyle bir siyasetin ve
Türkiye’nin özlemini çeken, ülkemizin her gelir grubundaki, her
yafl›ndaki, her bölgedeki insan›m›za sonuna kadar aç›kt›r. Bizim
kap›m›zdan içeri, sadece manevi de¤erlerimize sayg›s› olma-
yanlarla, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, kardeflli¤imizin ve flerefimizin sembo-
lü olan Türk bayra¤›na sayg›s› olmayanlar giremeyecektir. 
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

Sevgili Bozkurtlar,

Sizlerin huzurunuzda Milliyetçi Hareket Partisinin yüklendi¤i
tarihî sorumlulu¤un ne kadar önemli ve ulvi oldu¤unu bir kez da-
ha ortaya koymaya çal›flt›m. Bizler, flimdi, bunu iktidara tafl›mak-
la mükellefiz. Bunun için de Türk milletinin bu tarihî görevimizi ye-
rine getirece¤imizden emin olmas› gerekir. Dolay›s›yla, seviyeli
ve ilkeli bir üslupla bezenmifl örnek siyaset anlay›fl›n› ortaya
koymak, her zamankinden daha çok çal›flmak ve en önemlisi
birlik ve beraberli¤imizi muhafaza etmek zorunday›z.

Zaten iktidar, en çok bu ülke için titreyen ve yegâna viz-
yon sahibi olan Milliyetçi Hareket Partisinin hakk›d›r. Ama önem-
li olan, bu hakk› hiçbir yerde ve flartta zayi etmemektir. 

Bugünkü Kurultay’›m›z›n, bu hakk›n yani iktidar›n gerçek
sahibi olan Türk milliyetçilerine teslim al›nmas›na vesile olmas›n›
Cenab›allah’tan niyaz ediyor, hepinizi can›gönülden kucakl›yor
ve selaml›yorum. Sa¤ olun ... Var olun ...
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Say›n Divan Baflkan› ve Üyeleri,

K›ymetli Bakan ve Milletvekili Arkadafllar›m,

Kardefl ve Dost Ülkelerin Say›n Temsilcileri,

Çok De¤erli Misafirler,

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Gelece¤imizin Teminat› Genç Ülküdafllar›m,

Sözlerime, seçkin heyetinizle birlikte olmaktan ve sizlere
hitap etmekten duydu¤um mutlulu¤u ve onuru ifade ederek
bafll›yorum.

Bütün muhterem misafirlerimizi, k›ymetli dava arkadaflla-
r›m› ve ekran bafl›nda bizleri izleyen bütün vatandafllar›m› sev-
giyle, sayg›yla selaml›yorum.

Hepiniz, sadece bugünün de¤il, yar›nlar›n da partisi olan
Milliyetçi Hareketin Büyük Kurultay›’na hofl geldiniz. 

Hepiniz, milletimize ve insanl›¤a yeni bir soluk ald›rmas›n›
ümit etti¤imiz Kurultay’›m›za fleref verdiniz.
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Üçüncü bin y›l›n ilk yüzy›l›na ad›m att›¤›m›z flu günlerde
bizleri buluflturan Yüce Allah’a flükrediyorum. Yine, bizi bugün-
lere tafl›yan büyük Türk milletine de minnet duygular›m› ifade
ediyorum.

Bugün burada hep birlikte tarihî bir an› paylaflmak üzere
bulunuyoruz. Partimizin 6. Büyük Kongresi, kanun ve tüzü¤e gö-
re üç y›lda bir yap›lan toplant›lar› aflan bir manaya ve öneme
sahiptir. Çünkü tarihî bir dönüm noktas›nda, bin y›llar›n kesiflti¤i
bir zaman diliminde toplanmaktad›r.

Bugün, Türk milliyetçileri, gelece¤e iliflkin tart›flmalar›n
yo¤unlaflt›¤› bir dönemde Türk milletinin de söyleyecek bir sö-
zü oldu¤u için buradad›r.

Evet, bugün Ankara, aziz vatan›m›z›n dört bir taraf›ndan
gelen Milliyetçi Hareketin güzide temsilcilerinin yüzy›lla bulufl-
mas›na ev sahipli¤i yapmaktad›r. Herkese, hepimize kutlu ve
u¤urlu olsun.

Bu vesileyle, Anadolu co¤rafyas›n› ebedî Türk vatan›
yapmak üzere yüzy›llard›r hayatlar›n› feda eden, al›n teri dö-
ken, baflta Alparslan ve Ertu¤rul Gaziler olmak üzere, bütün
devlet ve millet büyüklerini; ayn› ruh ve azimle Millî Mücadele
destan›m›z› yazan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadafllar›n›, bütün flehit ve gazilerimizi rah-
met ve minnet duygular›mla bir kez daha yâd ediyorum.

Burada yine, daha güçlü ve etkin bir Türkiye ülküsüne
ömrünü vakfetmifl olan Rahmetli Baflbu¤’umuz Alparslan Tür-
kefl Bey’i ve ebediyete intikal etmifl bütün dava arkadafllar›m›
rahmet ve minnetle an›yorum.
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Son olarak bu y›l içinde aram›zdan ayr›lan de¤erli siya-
set ve fikir adam›, Türk Dünyas› âfl›¤› Ebulfez Elçibey’e de Al-
lah’tan rahmet ve ma¤firet diliyorum.

K›ymetli Misafirler,

Milliyetçi Hareketin Çok De¤erli Mensuplar›,

Bas›n›m›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

Her iddia sahibi partinin büyük kurultay›, dünya, ülke ve
millet olarak yaflad›¤›m›z sorunlar›n bir muhasebesinin yap›ld›-
¤›, gelece¤e dair fikir ve hedeflerin dile getirildi¤i, belli bafll› si-
yasi platformlardan biridir. Hiç flüphe yok ki küreselleflme süre-
cinin geldi¤i aflama, bu tür bir muhasebe ve muhakeme ça-
bas›n›, hem anlaml› hem de gerekli hâle getirmifltir.

Bugün, bizler, milletimizin ve bütün insanl›¤›n yaflad›¤›
ve yaflayaca¤› sorunlarla bafl etmek, bunu da temel ilke ve
de¤erlere ba¤l› kalarak baflarmak zorunda olan tarihî bir ku-
fla¤› temsil ediyoruz.

Bunlar aras›nda, flüphesiz demokrasi, insan haklar›, ada-
let, dayan›flma, sorumluluk ve hoflgörü gibi ilke ve de¤erler ha-
yati öneme sahiptir. Bu ilkelerin yol göstericilik vas›flar›, ülkelerin
sadece iç dünyas› bak›m›ndan de¤il, aralar›ndaki iliflkiler aç›-
s›ndan da geçerlidir.

Hemen hemen bütün insanl›¤›n “ortak mal›” oldu¤una
flüphe bulunmayan ilke ve de¤erlerin hayatiyeti, “ortak gele-
ce¤imiz”i de belirleyecektir. Dolay›s›yla, bugünkü sorun, hem
millî hem de küresel ölçekte bunlar›n prati¤e ne kadar aktar›-
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l›p aktar›lamayaca¤› üzerinde dü¤ümlenmektedir. Çünkü bu-
gün, de¤erlerin ilan› ve reklam›yla yetinilecek bir gün de¤ildir.
Önemli ve gerekli olan, çözüm önerilerinin gelifltirilmesi ve uy-
gulanmas›d›r. Yine bu sürecin, yeryüzünün her gözene¤inde,
hayat›n her alan›nda hissedilmesini sa¤lamakt›r.

fiimdi, böyle bir duyarl›l›klar zincirinin flekillendirdi¤i genifl
bir bak›fl aç›s›ndan ülke ve dünya gündeminin belli bafll› mad-
delerini de¤erlendirmek, görüfl ve önerilerimizi aziz milletimizle
ve sizlerle paylaflmak istiyorum. 

Bilindi¤i gibi, içinde bulundu¤umuz y›l, insano¤lunun bir
bin y›l› geride b›rak›p yeni bir bin y›l›n ilk yüzy›l›na kap› aralay›fl›-
n› sembolize etmektedir. Takvim dönemlerini belirleyen tarihler,
kuflkusuz ne siyasi hareketleri, ne de hayat›n ak›fl›n› kesintiye
u¤ratamazlar. Ama bir taraftan katetti¤imiz mesafeyi kestir-
mek, di¤er taraftan dikkatlerimizi gelece¤e yöneltmek bak›-
m›ndan bizleri teflvik eden sembolik bir dönüm noktas›n› ifade
ederler.

‹ster “afl›r›l›klar”, ister “bulufllar”, isterse “dönüflümler”
ça¤› densin, XX. yüzy›l›n, insanl›k tarihinin zorlu ve uzun bir yüz-
y›l› oldu¤u kesindir. XX. yüzy›l›n takipçisi oldu¤u yüzy›l›n birebir
devam› olmad›¤› ne kadar do¤ruysa, onlardan çok farkl› bir
yüzy›l olmad›¤› da o kadar do¤rudur. Çünkü insanl›k tarihi, de-
¤iflim ve süreklili¤i içinde bar›nd›ran karmafl›k bir süreçtir. Top-
lumsal ve ekonomik hayat›n geliflimi aç›s›ndan belirleyici olan
insano¤lunun sosyal ve zihnî hususiyetleri, büyük bir de¤iflime
u¤ramadan beflerî tortular ya da miraslar olarak bugüne ulafl-
maktad›r. 
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Unutmayal›m ki nükleer enerjiyi, genetik bilimini, biyo-
teknolojiyi, iletiflimi insanl›¤›n yarar›na da zarar›na da kullanan
yine insan›n kendisidir. Bu gerçek, teknolojik geliflmeler gele-
cekte insani dürtü ve yetenekleri ikame etmedi¤i sürece de-
¤iflmeyecektir. ‹kame etti¤i ölçüde de bizleri nas›l bir gelece-
¤in bekledi¤ini tahmin etmek zorlaflacakt›r. 

Bugüne ve yar›na iliflkin tart›flma ve tasavvurlar›m›zda
gözden uzak tutulmamas› gereken en önemli noktalardan biri
budur. ‹kinci en önemli noktay› ise birincinin ça¤r›flt›rd›¤› ve onu
takip eden çok yönlü bir sorumluluk bilincinin varl›¤› ve geliflimi
meselesi oluflturmaktad›r.

Günümüzde, hemen her alanda gözlenen ac›mas›z bir
rekabet ile ifl birli¤i çabalar›n›n, ümit ile ümitsizli¤in, kaos ve dü-
zenin birbirinden giderek daha ince çizgiyle ayr›laca¤› flimdi-
den belli olan bir “evrensel iklim” ile karfl› karfl›ya bulunuyoruz.
Yeni ça¤›n dinamiklerinin alaca¤› nihai biçim, hiç tart›flmas›z in-
sanl›¤›n kaderini de belirleyecektir.

‹flte buna dair bir küresel anlay›fl›n ve sorumluluk ahlak›-
n›n varl›¤› ve yayg›nl›¤› önem kazanm›fl bulunmaktad›r. Küresel
sorumluluk ahlak›n›n, millî, bölgesel ve küresel sacayaklar› üze-
rine oturmas›n›n zorunlu oldu¤unu söylemeye gerek bile yok-
tur. Böyle bir sorumluluk zincirinin en bafl›nda da ileri sanayi top-
lumlar› yer almaktad›r.

Bugün, art›k, yeni teknolojilerin yayg›nlaflmas› yan›nda,
insan haklar›, demokrasi, piyasa ekonomisi gibi de¤er ve ku-
rumlar da evrensel düzeyde kabul görmekte, sayg›nl›¤› art-
maktad›r. Rejimlerin, demokratik ve insani boyutlar›n›n gelifltiril-
mesi, giderek daha çok arzu ve talep edilir hâle gelmektedir.
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Bütün bunlar, insano¤lu için en az›ndan görünürde güzel
bir gelecek vadetmektedir. Demokrasi ve insan haklar› rüzgâ-
r›, ayn› zamanda yeniden flekillenme sanc›lar› çeken dünya
düzeninin benzer de¤er ve duyarl›l›klar ile donanmas› ihtimali-
ni gündeme getirmektedir. 

Küreselleflme sürecinin damarlar›nda bu de¤erlerin ra-
hatça dolaflmas› kolay kolay gerçekleflecek bir durum olmasa
bile, bu tür talep ve beklentilerin giderek yank› bulmaya bafl-
lamas› önemlidir. Bu yönde ciddi bir geliflme, bütün insanl›¤›n
ortak yarar›na hizmet edecektir. 

Zaten Türk milliyetçilerinin küresel ölçekli iddia ve hedef-
lerinden biri de budur. Büyük fikir adam› Ziya Gökalp’in “millet-
lerin eflitli¤i ve ifl birli¤i” fleklinde formüle edip alt›n› çizdi¤i bu
ideali, bafllang›ç noktas› kabul etmek ve gelifltirmek gerekir.
XXI. yüzy›l dünyas›n›n daha yaflanabilir ve sevimli olabilmesinin
bir yolunun da böyle bir anlay›fl›n zenginlefltirilmesinden geçti-
¤i aç›kt›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

Son y›llarda, uluslararas› sivil toplum ve yard›m kuruluflla-
r›n›n güçlenmesi, büyük ölçüde felaketlerle s›n›rl› da olsa insani
dayan›flma çabalar›n›n önem kazanmas› sevindirici geliflme-
lerdir.

Küreselleflme olarak tan›mlanan çok yönlü de¤iflme ve
geliflme süreçlerinin siyasi ve sosyal boyutlar›, bunlarla s›n›rl› de-
¤ildir. Buraya kadar s›ralad›klar›m›z, sürecin daha çok olumlu
yüzünü oluflturmaktad›r. 

Küresel siyasi ve sosyal manzaran›n en az di¤erleri kadar
önemli olan baflka özellikleri de vard›r. Dünyan›n içinde bulun-
du¤u durum, efl zamanl› olarak yerelleflme, bölgeselleflme ve
küreselleflme süreçlerini de içermektedir. Ad›na ister “büyük
oyun”, ister “do¤al evrim” densin insanl›k böyle bir gerçe¤i ya-
flamaktad›r.

Bize göre, güçlü yerelleflme ve ayr›flma e¤ilimleri, küre-
selleflmenin önünü açan bir ufalanmay› ve korumas›zl›¤› ifade
etmektedir. Bölgesel ittifaklar ise daha çok bu süreçlerden üst
düzeyde yararlanma ve stratejik dengeleri etkileme düflünce-
sinin ürünüdür. 

Küreselleflmenin siyasi yans›malar›yla, ekonomik ve tek-
nolojik geliflmeler, bu noktada birbirini tamamlayan bir rol oy-
namaktad›r. Ekonomik iliflkiler ile teknolojik geliflmeler, özellikle
iletiflimin ulaflt›¤› boyutlar, bütün bu yap›lar›n geliflimine elveriflli
bir zemin oluflturmaktad›r.
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Bilgi üretme ve iletme endüstrisinin kazand›¤› ak›l almaz
h›z ve önem, zaman ve mekân farkl›l›klar›n› en aza indirmifltir. ‹fl-
te s›n›rlar›n ortadan kalkt›¤› iddias›, buralardan beslenmektedir.

Asl›nda, bölgesel örgütlenmelerin, mevcut s›n›rlar›n üze-
rine yeni ekonomik, siyasi ve kültürel s›n›rlar›n eklenmesi anlam›-
na da geldi¤i aç›kt›r. Son y›llarda yayg›nlaflan “vize” ve “kota”
gibi uygulamalar da uluslararas› iliflkilere getirilen di¤er düzen-
lemeleri, daha do¤rusu s›n›rlamalar› ifade etmektedir.

Bütün bunlar bize baflka baz› gerçekleri de hat›rlatmak-
tad›r. Bilginin ve sermayenin dolafl›m›nda kay›tlar ve s›n›rlar ya-
vafl yavafl ortadan kalkmakta, ama insanlar›n ve ürünlerin,
özellikle de eme¤in dolafl›m› ayn› imkân ve ayr›cal›klara sahip
olamamaktad›r.

Bu durum, küreselleflmenin atardamarlar›ndaki t›kanma-
n›n göstergelerinden biridir. Yani klasik ekonomik mant›k, genel
geçer bir kural olarak cazibesini korumaktad›r.

Küreselleflme sürecinin sosyal sonuçlar›n›n esas önemli
yönü ise fludur: Bilgi ve sermayenin h›zla ekonomik dinamizmi
belirleyen iki ana faktör hâline gelmesi, eflitlik, hakkaniyet ve
sefalet sorununa da küresel bir boyut kazand›rm›flt›r. Teknoloji
ve bilgi üretme kapasitesi yüksek olan ülkeler, tabii olarak eko-
nomik avantajlar›n› ve güçlerini ayn› oranda katlamakta, di¤er
ülkelerle olan mesafelerini daha çok açmaktad›rlar.

Küreselleflmenin geliflmeyi h›zland›rd›¤› ve nimetlerini
art›rd›¤› do¤rudur. En az bunun kadar do¤ru olan bir baflka hu-
sus, nimetlerinin yan›nda külfetlerin ve adaletsizliklerin de art›-
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yor olmas›d›r. Örne¤in; 1970’li y›llarda zengin ülkeler ile fakir ül-
keler aras›nda gelir uçurumu 1/35 iken, bu oran yirmi y›l sonra
ikiye katlanarak 1/70’e ç›km›flt›r.

Günümüzde 6 milyar› aflan dünya nüfusunun 3’te 1’i, ya-
ni yaklafl›k 2 milyar insan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaya
çal›flmaktad›r. Bu nüfusun büyük bir k›sm› ciddi boyutlarda has-
tal›k ve k›tl›k tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r. Bu rakam›n günümüz-
den 15 y›l önce 1 milyar civar›nda oldu¤unu hat›rlad›¤›m›zda,
genel refah art›fl›n›n ne kadar adaletsiz biçimde da¤›ld›¤› orta-
ya ç›kmaktad›r.

Yine XXI. yüzy›l›n keskin rekabet flartlar›nda önce ayakta
durmak, daha sonra da güçlenmek amac›yla birleflen “küre-
sel flirketler” gerçe¤i ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu flirketler,
devasa imkânlar› ve yap›lar›yla yeni ça¤›n “rakipsiz imparator-
lar”› olarak flekillenmektedir. 

Küresel flirketlerin, insan haklar› ve demokrasi gibi de-
¤erlerle nas›l yan yana yaflayaca¤› konusu, daha bugünden
cevapland›r›lmas› gereken önemli bir soru hâline gelmifltir. Bir-
çok ülkeden daha zengin ve güçlü bir konuma sahip olan bu
“yeni ekonomi imparatorluklar›n›n nas›l denetlenece¤i belli
de¤ildir. Böyle bir endifle bile tafl›mayanlar›n beyinlerde millî
devletlere ve kültürlere karfl› y›k›m seferberli¤i bafllatmas›n›n
hiçbir etik ve demokratik izah› yoktur.

Bu ba¤lamda sonuç olarak söyleyece¤im husus fludur:
Küresel sefaletin ve kargaflan›n hüküm sürdü¤ü, teknolojik ve
ekonomik uçurumlar›n büyüdü¤ü bir dünyada, bütün insanl›-
¤›n ortak birikimlerini ve de¤erlerini koruyup yaflatmak çok

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

59



zor, hatta imkâns›zd›r. Uluslararas› kurulufllar ve devletler, e¤er
adil ve insani bir dünya düzeninin tesisini gerçekten önemsi-
yor iseler, bu ve benzeri meselelere öncelik atfetmenin gerek-
lili¤ini de kabul etmek zorundad›rlar.

Aksi takdirde, ortaya, eski iliflki biçimleri olan düflmanl›k
ve ç›kar mücadelelerinin daha da büyüyerek yeni kurum ve
kavramlar›n flemsiyesi alt›nda devam ettirilmesinden baflka bir
sonuç ç›kmayacakt›r. Bu da kaç›n›lmaz biçimde küresel çat›fl-
ma ve kutuplaflmalar›, öldüresiye bir rekabeti beraberinde ge-
tirecektir. Böylesine kaotik bir yap›, ister istemez insanl›¤›n müfl-
terek beklentisini ifade eden ahenkli ve dengeli uluslararas›
düzen fikrinin bir ütopya olarak kalmas›na yol açacakt›r.

‹flte 2000’li y›llar›n temel evrensel sorunlar›ndan biri bu-
dur. ‹kincisini ise teknolojik imkânlar›n ve ekonomik hâkimiyetin
ola¤anüstü kolaylaflt›rd›¤› tek yönlü kültür ve de¤er aktar›m› sü-
recinin, millî kültürleri ve dilleri tehdit etmesi oluflturmaktad›r.
Önümüzdeki zaman diliminde, teknolojik ve ekonomik gelifl-
menin seyri ile medeniyetlerin ve kültürlerin ço¤ulculu¤u ara-
s›nda gözlenen evrensel gerilimin dozu artacakt›r.

Milliyetçili¤in ve demokrasinin stratejik önemi ve de¤eri,
özellikle bu noktada kendini iyice hissettirmektedir. 

XXI. yüzy›lda, beflerî ço¤ulculu¤un ve dayan›flman›n iki
anahtar kavram› demokrasi ve milliyetçilik olacakt›r. Bunun
için milliyetçili¤i, misyonunu tamamlayan bir fikir olarak gö-
renler ideolojik ön yarg›larla hareket edenlerdir. Milliyetçilik,
demokrasi ile birlikte yeni yüzy›lda giderek önemi artan fikirler
ve duyarl›l›klar sistemati¤i olmaya devam edecektir. 
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Muhterem Dava Arkadafllar›m,

K›ymetli Misafirler,

Hat›rlanaca¤› üzere, geçti¤imiz Eylül ay› bafl›nda topla-
nan Birleflmifl Milletler Milenyum Zirvesi, bu aç›dan iyi niyetli gö-
rüfl ve önerilerin dile getirildi¤i evrensel bir platform olmufltur.
Ancak gelece¤e dair iyimser beklentileri ve mesajlar› destekle-
yecek somut kararlar ve çözümler ortaya konulamam›flt›r. Bize
göre Zirve’nin en kayda de¤er baflar›s›, küreselleflmenin her iki
yüzünün yol açt›¤› geliflme ve sorunlar›n dünya kamuoyuna bi-
rinci a¤›zlardan duyurulmas› olmufltur.

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Say›n Kofi Annan, ayn›
Zirve’de XXI. yüzy›l›n “insan haklar› yüzy›l›” olaca¤›n› ifade et-
mifltir. Bizler de bu dile¤i bütün kalbimizle paylafl›yoruz. Ama bir
hususu da belirtmeden geçemiyoruz. XXI. yüzy›l, hiçbir zaman
kendili¤inden insan haklar› yüzy›l› olmayacakt›r.

Bunu mümkün k›lman›n birbirini tamamlayan üç yolu
vard›r: 

Birincisi, küreselleflme sürecinin daha insani ve adil
mecraya sokulmas›ndan geçmektedir. Bunun için de küresel-
leflmenin boyutlar›, mevcut ve muhtemel sonuçlar› üzerine
sa¤l›kl› tahliller yapmak flartt›r. 
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‹kincisi, teknolojik imkânlar›n, sadece sahiplerinin de¤il,
bütün insanl›¤›n ortak yarar›n› da gözetecek flekilde kullan›l-
mas›d›r. 

Üçüncüsü, insan haklar› kavram› ve politikalar›n›, birey-
sel hak ve özgürlüklerle s›n›rl› tutmamakt›r. Çevre, geliflme ve
sosyal haklar gibi ikinci ve üçüncü kuflak haklar›n da dikkate
al›nmas› gerekir. 

K›sacas›, yeni yüzy›lda, XX. yüzy›lda gelinen noktan›n ve
beflerî kazan›mlar›n gerisine düflmeyecek bir anlay›fl›n kabulü
ve hayata geçirilmesi zorunludur. Ayn› flekilde, insan haklar› po-
litikalar›, uluslararas› ç›kar çekiflmelerinin ve siyasi manevralar›n
dolgu malzemesi hâline dönüflmemelidir. 

Tabii bütün bunlar ancak küresel sorumluluk ve hakkani-
yet temelleri üzerinde yükselen gerçekçi insan haklar› politika-
lar› gelifltirmekle mümkündür. 

Bizim, Türk milliyetçileri olarak temennimiz, böyle bir in-
san haklar› yaklafl›m›n›n, bütün insanl›¤›n ortak yarar›na hiz-
met edecek bir “küresel düzenin bel kemi¤ini oluflturmas›d›r.
Bunun d›fl›ndaki herhangi bir amaç ve çaba, en iyi ihtimalle
büyük devletlerin ve uluslararas› örgütlerin kendi vicdanlar›n›
rahatlatma giriflimleri olarak kalacakt›r.

Bu süreçte, dinler ve din âlimleri de insanl›¤›n geliflimine
çok önemli katk›lar yapabilir. Bu sebeple dinlerin rekabetine
de¤il, dinlerin küresel dayan›flma ve hoflgörüyü teoriden prati-
¤e geçirecek çabalara öncülük etmesine ihtiyaç vard›r. ‹nsan-
l›¤›n, zaman zaman karfl›lafl›lan ›rkç› ve bölücü faaliyetler ile ye-
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ni haçl› seferi zihniyetlerini tamamen mahkûm ederek tarihe
havale etmesi zorunludur.

‹nsano¤lunun verece¤i kararlar›n ve gösterece¤i çaba-
lar›n sonucu, yeni bir Orta Ça¤›n flekillenmesine hizmet etme-
melidir. Di¤er bir deyiflle, yeni ça¤, din savafllar›n›, etnik kavga-
lar› ve adaletsizli¤i ifade eden “yeni bir Orta Ça¤” olmamal›d›r.

Biz bu konuda gelece¤in bizi hakl› ç›kartmas›n› istemiyo-
ruz. Bilakis insanl›k ad›na yan›lmak istiyoruz.

Huzurlar›n›zda iki somut öneriyi dile getirerek XXI. yüzy›la
iliflkin görüfl ve de¤erlendirmeleri tamamlamak istiyorum. Bu
çerçevede dikkatlerinizi, tekrar bütün ilgisini, insanl›¤›n ortak
yarar› ve gelecek kuflaklar üzerine yo¤unlaflt›rm›fl bir küresel
ahlak anlay›fl›n›n ve yeni bir sorumluluk bilincinin geliflimi ve ku-
rumlaflmas› meselesine çekmek istiyorum. Çünkü genetik bili-
minin, insan hayat›n› yeni belirsizlikler bofllu¤una terk etmek ih-
timalini de gündeme getiren bafl döndürücü geliflimi, bunu zo-
runlu k›lmaktad›r. Bu amaçla hizmet verecek bir “Uluslararas›
Bilim ve Teknoloji Denetçisi”ne ihtiyaç artm›fl bulunmaktad›r.
Böyle bir oluflumu infla etmek ve yaflatmak çok zor olsa bile de-
nemeye de¤erdir. Benzer flekilde, ekonomik faaliyetlerin ulaflt›-
¤› seviyeyi göz önüne ald›¤›m›zda insan› ve insanl›¤› koruyacak
baflka önlemlere de ihtiyac›m›z oldu¤u görülecektir. Tüketici
haklar›n› gerçek k›lmak bu aç›dan çok önemlidir. Tüketici hak-
lar›n›n uluslararas› güvencelere ve kurumlara kavuflmas›, bu-
gün insanl›¤›n önünde yeni temel görevlerden biri olarak dur-
maktad›r. 
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Bilinmelidir ki insano¤lunun, küreselleflme sürecinin kö-
lesi de¤il, efendisi olmas›n›n yollar› bellidir. Bu yollar, insanl›¤›n
müflterek gayretleri ve duyarl›l›klar› ile keflfedilmeyi bekle-
mektedir.

K›ymetli Arkadafllar›m, 

Sevgili Bozkurtlar,

Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,

Karfl›m›zdaki dünya tablosunun art›s›yla eksisiyle gerçek-
çi bir tasviri budur. Böyle bir yeryüzü manzaras›, sadece kötüm-
ser bir pencereden bak›ld›¤›nda görülen sisli bir manzara ola-
rak de¤erlendirilmemelidir. Bilakis, demokratik ve insani duyar-
l›l›klarla yap›lm›fl bir de¤erlendirmeyi yans›tmaktad›r. Sürecin
ad›na, “evrensel do¤ru”, “tarihin sonu” ya da “küresel kaos”
denmesi, gerçeklerin üstünü örtmemektedir. 

‹flte Türkiye’miz, insanl›k ailesinin bir parças› olarak yeni
yüzy›lda böyle bir dünyada yaflayacakt›r. Bu küresel gerçeklik,
ülke ve millet olarak içinde yer ald›¤›m›z en büyük daireyi ifa-
de etmektedir. Daha küçük olan ikinci daireyi ise uluslararas›
stratejilerin yeni ilgi oda¤› olan Avrasya jeopoliti¤i oluflturmak-
tad›r.

Ülkemizi kuflatan bu halkan›n en önemli özelli¤i, sanc›l›
tarihî geçmiflleri ve bugünkü sorunlu yap›lar›yla Balkanlar, Kaf-
kaslar ve Orta Do¤u bölgelerini kapsayan stratejik ve zorlu bir
üçgeni ifade etmesidir. Bu üçgenin merkezinde de Türkiye’miz
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yer almaktad›r. Di¤er bir deyiflle, Anadolu co¤rafyas›, Avrasya
jeopoliti¤inin kalbi gibidir. Ülkemizin dostunun da düflman›n›n
da çok olmas› bu yüzdendir. Jeopolitik konumu ve önemi, bu
niteli¤iyle de s›n›rl› de¤ildir. Bölgenin, istikrarl› devlet gelene¤ine
ve modern bir siyasi rejime sahip ender ülkelerinden biridir.

Türkiye’miz, jeoekonomik ve jeopolitik bak›mdan da çok
de¤erli ve ayr›cal›kl› bir konuma sahiptir. Petrol, su, do¤al gaz
gibi görünen gelecekte de stratejik ham maddeler olmaya
devam edecek olan kaynaklar›n üretim-pazar yollar›n›n üzerin-
de yer almaktad›r. Türkiye, bu maddelerin üreticisi olan “Do-
¤u”yla, tüketicisi olan “Bat›” aras›nda do¤al bir köprüdür.

Jeokültürel konumumuz da jeoekonomik yap›m›z› arat-
mayacak ölçüde benzersizdir. Hem tarihî ve dinî, hem de insa-
ni hasletlerimiz, dünya anlam haritas›nda benzersiz bir yer al-
mam›za sebep olmaktad›r. Bu beflerî vasf›m›z›, medeniyetlerin,
kültürlerin ve dinlerin buluflmas›na ev sahipli¤i yapan muhte-
flem bir noktada oluflumuz tamamlamaktad›r.

‹flte dünyada efline rastlanmayacak ölçüde bafl döndü-
rücü olan bütün bu niteliklerimiz, Yüce Allah’›n milletimize bir
lütfudur. Bütün bu konum, imkân ve potansiyeller, bir taraftan
Türk milletinin yükünü ve sorumluluklar›n› a¤›rlaflt›rmakta; di-
¤er taraftan önemli f›rsatlara, ayr›cal›klara ve büyük bir gele-
ce¤e iflaret etmektedir.

Bizim millet olarak sahip oldu¤umuz yaflama ve geliflme
azmi, tarihî birikim, hürriyetimize ve onurumuza düflkünlük en
büyük millî sermayemizi oluflturur. Türklü¤ün bin y›ll›k Anadolu
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tarihinde infla etti¤i Selçuklu ve Osmanl› medeniyetleri ile var
oluflun, son destan› olan flanl› Millî Mücadele’miz, en büyük il-
ham ve kuvvet kaynaklar›m›zd›r.

fiimdi, hep birlikte geçen yüzy›l›n bafllar›n›, 1910’lu, 1920’li
y›llar› hat›rlayal›m. Bu y›llar, Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar›n
dolaflt›¤› sanc›l› ve zorlu y›llard›r. Büyük bir imparatorlu¤un en-
kaz› alt›nda tarih sahnesinden çekilmesi beklenen bir millet,
ba¤›ms›zl›¤›n› korumas›n› bilmifl, yeniden dirilmeyi baflarm›flt›r.

Millî Mücade’lemizin hemen ard›ndan bafllayan siyasi
ve hukuki hamleleri, daha sonra sanayileflme çabalar› izlemifl-
tir. Buna karfl›l›k, çeyrek asr›n› tek parti rejimi alt›nda geçirmek
zorunda kalm›flt›r. 

Çok partili siyasete ise ancak II. Dünya Savafl›’n›n sonun-
da, yeni dünya dengelerinin ve iç dinamiklerin etkisiyle kavu-
flulmufltur. 23 Nisan 1920’de “millî hâkimiyet” ilkesinin, 29 Ekim
1923’te de Cumhuriyet’in ilan›yla flekillenen temel siyasi tercih,
demokrasiye geçifl ile birlikte yeni bir anlam kazanm›flt›r. Türki-
ye’miz bundan sonra yoluna, inifl ç›k›fllarla dolu olsa da de-
mokratik rejim içinde devam etmektedir.

1960’l› ve 1970’li y›llar, 1950’li y›llardan devral›nan sa¤-
l›kl› bir iktidar-muhalefet iliflkileri gelene¤inin yoklu¤unda ve so-
¤uk savafl dönemi flartlar›n›n gölgesinde geçen y›llar olmufltur.
Bu dönemde, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar›n yo¤unlaflt›-
¤›, terör ve sabotaj olaylar› ile afl›r› kutuplaflman›n siyasi hayat›-
m›z› âdeta esir ald›¤› görülmektedir.
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‹flte bu a¤›r flartlar alt›nda Türkiye gibi Milliyetçi-Ülkücü
Hareket de çok çetin bir s›navdan geçmifltir. Türk milliyetçile-
ri, vatan› ve milleti için hiçbir hesap yapmadan can›n› bile se-
ve seve veren bir ruhun ve inanc›n temsilcisi olmufllard›r. 

Bugün dönüp düne bakt›¤›m›zda yaflanan ac›lar›, çeki-
len çileleri hat›rlamamak mümkün de¤ildir. Yüce Allah’tan en
büyük dile¤imiz, bu ülke ve milletin zor ve ac›l› durumlarla kar-
fl› karfl›ya kalmamas›d›r. 

Bizler, geçmiflte yaflananlar›n her aç›dan paha biçilmez
birer tecrübe oldu¤unun fark›nday›z. Tarihî bir davan›n, çilekefl
bir Hareketin bugünkü temsilcileri olarak emaneti en güzel fle-
kilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de bizim boynu-
muzun borcudur. 

Türk milliyetçileri, millî görev ve sorumluluklar›n›n idraki
içinde, emaneti k›r›p dökmeden, günlük hesaplar içinde çar-
çur etmeden yar›nlara ulaflt›racak siyasi akla ve fluura sahiptir. 

Milliyetçi Hareketin K›ymetli Mensuplar›,

Bas›n›m›z›n Say›n Temsilcileri,

1980’li y›llar›, dünyada ve Türkiye’de çok önemli gelifl-
melerin yafland›¤›, teknolojik at›l›mlar›n h›z kazanmaya bafllad›-
¤› bir dönüm noktas› olarak de¤erlendirmek mümkündür. 

1970’li y›llarda, bir yandan Güney Avrupa ve Güney
Amerika ülkelerinde demokrasiye do¤ru yol alan siyasi de¤iflim
yaflanmakta, di¤er yandan dünya ekonomik sistemi petrol kri-
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zinin floklar›n› atlatmaya çal›flmaktad›r. Bu noktay› hat›rlatma-
m›n temel sebebi, bugünkü teknolojik geliflmelerle olan ba¤›-
n›n alt›n› çizmek içindir. 

1980’li y›llarda h›z kazanan teknolojik geliflmelerin bir se-
bebi, teknolojilerin kendi kendini yenileme kabiliyetidir. Esas se-
bebi ise yaflanan petrol krizlerinden gerekli derslerin ç›kart›la-
rak teknolojiye ve yeni bulufllara daha fazla yat›r›m yap›lmas›-
d›r. Sanayileflmifl ülkeler, bu y›llardan itibaren teknolojik yenilik-
leri teflvik etmeye ve daha çok kaynak ay›rmaya bafllam›flt›r. 

Ülkemizde de 1980 sonras› iç ve d›fl flartlar›n elveriflli ol-
mas› sebebiyle ekonomik geliflme sürecinde gözle görülür bir
canlanma söz konusu olmufltur. Siyasi hayat›n hareketlendi¤i
1990’l› y›llarda ise uzlaflma ile rekabet aras›nda denge kurula-
mad›¤› ve k›s›r çekiflmeler a¤›rl›¤›n› hissettirdi¤i için geliflme sü-
recinin temposu da düflmeye bafllam›flt›r. 

Bu sonuçta, Türkiye’nin, ayn› dönemde giderek palazla-
nan bölücü terör örgütüyle mücadele etmek zorunda kalma-
s›n›n da ciddi rol oynad›¤›na flüphe yoktur. Hem s›n›r komflular›-
m›zdan, hem de baz› Bat› Avrupa ülkelerinden lojistik destek al-
mas›, mücadelenin oldukça zorlu geçmesine ve uzun sürmesi-
ne yol açm›flt›r.

Bölücü-y›k›c› terör faaliyetlerinin sosyoekonomik gelifl-
memizi sekteye u¤ratt›¤› bilinen bir gerçektir. Ayn› zamanda,
d›fl politika alan›ndaki seçeneklerimizi azaltan, inisiyatif alma
kapasitemizi s›n›rland›ran bir sonuç daha do¤urmufltur. Di¤er
bir deyiflle, terörün bu dönemde ülkemize ödettirdi¤i siyasi ve
ekonomik fatura, tahmin edilenden çok daha a¤›r olmufltur. 
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Gerçekten de 1990’l› y›llar›n bafl›nda komünizmin çökü-
flü ve “So¤uk Savafl Dönemi”nin sona ermesi yeniden flekillen-
meye bafllayan jeopolitik dengeler karfl›s›nda Türkiye’nin gü-
cünü ve hareket kabiliyetini azaltm›flt›r. En önemlisi, ayn› y›llar-
da ba¤›ms›zl›¤a ad›m atan Türk Dünyas› ile yak›ndan ilgilen-
mek ve çok yönlü katk›lar yapmak mümkün olamam›flt›r.

Bugün, Türk Cumhuriyetleriyle iliflkilerimiz, maalesef arzu
edilen bir seviyede de¤ildir. Önümüzdeki y›llarda iliflkilerimizin
nak›fl ifller gibi özenle ve sab›rla ifllenmesi ve gelifltirilmesi flartt›r. 

Son on y›l boyunca, d›fl politika alan›nda oldu¤u gibi iç
politikam›za da sanc›l› ve dalgal› bir çizgi hâkimdir. 1990’larda,
özellikle de 1995 seçimleri sonras›nda yaflan›lan s›k›nt›lar›n ve
çekiflmelerin had safhaya ulaflt›¤› inkâr edilemez bir gerçektir. 

Siyasi kriz ve seviyesizlik bu dönemde, kendini sadece
hükûmet istikrars›zl›klar›nda de¤il, siyaset dünyas›n›n hemen
her alan›nda hissettirmifltir. K›s›r çekiflmeler, tutars›zl›klar ve üslup
kirlili¤i ile bezenmifl siyasi söylemler, demokratik hayat›m›z› âde-
ta esir alm›flt›r. 

Sözün k›sas›, 1990’l› y›llar, ülkemiz bak›m›ndan dünya
konjonktürü dikkate al›nd›¤›nda bir duraklama ve bocalama
dönemini ifade eder. 1990’lar›n bafl›nda yap›lmas› gereken
birçok düzenleme yap›lamam›fl, al›nmas› gereken kararlar ise
ya ertelenmifl ya da yanl›fl al›nm›flt›r.

Tabii olarak emekleme devresini tamamlamakta zorluk
çeken demokrasimizin, böyle bir atmosfer içinde sa¤l›kl› bir fle-
kilde geliflmesini beklemek yanl›fl olacakt›r. Demokratikleflme-
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den çok s›k söz edilmesine ra¤men, demokrasinin yeflerece¤i
siyasi iklim için kayda de¤er bir ad›m at›lmam›flt›r. Bu gerçek, ül-
kemizin karfl› karfl›ya bulundu¤u temel çeliflki ve çarp›kl›klar›n-
dan biri olmaya devam etmektedir.

Bütün bunlar›n anlam ve önemini fark etmek ve kavra-
mak çok zor de¤ildir. Bunun için önce niyetlerin ve zihniyetlerin
de¤iflmesi laz›md›r. Böyle bir dönüflüm, siyasi geliflme sürecinin
hem sa¤l›kl› hem de h›zl› bir nitelik kazanmas› bak›m›ndan zo-
runludur. 18 Nisan Seçimleri öncesi ve sonras›n›n özenli bir ana-
lizi, bu zorunlulu¤un alg›lanmas› ve gere¤i için yeterli olacakt›r.
Ancak dillerine sürekli olarak Milliyetçi Hareketi dolayanlar›n
böyle bir duyarl›l›k ve kararl›l›ktan uzak oldu¤u görülmektedir.
Bu kafan›n herhangi bir ciddi mesele karfl›s›nda söylediklerine
dikkatlice bak›ld›¤›nda, çarp›k zihniyet yap›lar› kendini ele ver-
mektedir.

Milliyetçi Hareket karfl›t› koronun üyeleri, s›k s›k yeni
sayfa açma iddialar›n› tekrarlamakta; yapt›klar›n›n olumsuz-
luklar›na dair itiraflarda bulunmaktad›r. Fakat buna ra¤men,
klasik al›flkanl›klar›n› ›srarla sürdürmektedirler. Yine ne ac›d›r ki
partimizi, sürekli tek siyasi rakip ve has›m olarak görmenin yol
açt›¤› zihin bulan›kl›¤›ndan ve üslup çirkinli¤inden kurtulabil-
mifl de¤illerdir. Ama ne olursa olsun, bütün bu olumsuzluklar›n
tek ilac› Milliyetçi Hareket Partisidir. Çünkü, Milliyetçi Hareket,
siyaset dersine ihtiyac› olanlar için kendi çizgisinden sapma-
yacak kadar kararl›, ama ders vermeye devam edecek ka-
dar sab›rl›d›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

Partimizin, gerek seçim öncesi gerekse sonras›nda takip
etti¤i strateji, iki ana kaynaktan beslenmifltir. Birinci kayna¤›,
Türk siyasetinin uzak ve yak›n dönemleri üzerine gerçekçi bir
gözle yap›lm›fl de¤erlendirmeler oluflturmaktad›r. Bu meyan-
da, Türk milletinin en çok flikâyet etti¤i hususlar ile demokrasi-
mizin kronik hastal›klar› dikkate al›nm›flt›r.

‹kinci olarak “Dünyan›n gelece¤i ile böyle bir dünyada
Türkiye’nin yeri ve önemi nedir?” sorusunun cevaplar› aranm›fl-
t›r. Çünkü teknolojik ve ekonomik geliflmelerin bafl döndürücü
bir h›za ulaflt›¤›, küresel etkileflimlerin yo¤unlaflt›¤› bir zaman di-
liminde böyle bir soruya cevap aramak hem gerekli hem de
önemli hâle gelmifltir. 

Her iddia sahibi partinin ve siyasetçinin bu ve benzeri so-
rulara cevap aramas›, gelece¤e iliflkin tasavvurlar›n› zenginlefl-
tirmesi giderek bir zorunluluk hâlini alm›flt›r. Zaten konuflmam›n
ilk bölümünde yapt›¤›m de¤erlendirme ve öneriler, ayn› za-
manda bu soruya verdi¤imiz baz› cevaplar› içermektedir. 
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Böyle bir durumda karfl›m›za, ister istemez k›sa, orta ve
uzun vadede yap›lmas› gerekenler, millî hedef ve öncelikler
meselesi ç›kmaktad›r. Yeni bir siyasi anlay›fl ve üslup, istikrarl› bir
ekonomik büyüme, sa¤l›kl› bir demokratikleflme süreci, millî ön-
celikler s›ralamas›nda ilk s›ralarda yer almaktad›r. Bunlar›, top-
lumsal hayat›m›z›n amans›z hastal›klar› olan yolsuzluk ve yoksul-
luk ile kararl› ve sürekli mücadele tamamlamaktad›r.

Bilindi¤i gibi partimizin iktidar sorumlulu¤unu paylaflma-
s›, siyasi ve ekonomik belirsizli¤in ve ümitsizli¤in doruk nokta-
s›na ulaflt›¤› bir dönemle örtüflmektedir. Bu tercihini yaparken
de herhangi bir basit siyasi hesab›n anl›k çekicili¤ine kap›lma-
dan, ülke ve milletin varl›¤›n› ve gelece¤ini dikkate alm›flt›r. O
zamanlar neredeyse karaya oturmak üzere olan ve geçici bir
bütçeyle yönetilen ekonomik tablo, Türkiye’nin ac› gerçekle-
rinden biridir. Yine borç ve faiz k›skac›nda s›k›fl›p kald›¤›m›z, bir-
kaç gün sonras›n› tahmin etmekte zorland›¤›m›z bilinmektedir. 

Siyasi tablo da ekonomik tabloyu aratmayacak ölçüde
karmafl›k ve s›k›nt›l› bir görüntüye sahiptir. Bugün ise istikrar›n
mumla arand›¤› dönemden, istikrar›n elefltirildi¤i ve tart›fl›ld›¤›
bir döneme gelinmifltir. Bu, bir aç›dan çok önemli geliflmeyi ifa-
de etmektedir. Özünde, istikrars›zl›¤›n yol açt›¤› kritik efli¤in afl›l-
d›¤› anlam›na gelmektedir. Ama unutulmamal› ki istikrar›n k›y-
meti, varl›¤›nda de¤il, yoklu¤unda daha iyi anlafl›l›r. Bu sebep-
le, olumlu geliflme ile olumsuzu, elefltiri ile karalamay› birbirine
kar›flt›rmaktan vazgeçmek flartt›r. 

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

72



Partimizin, uzlaflma ve at›l›m ilkesini düstur edinen 57. Hü-
kûmetin kurulufluna kat›l›m› ve çabalar›, bu çerçevede de¤er-
lendirildi¤inde daha anlaml› ve gerçekçi olacakt›r. Siyasi ve
ekonomik istikrar›n önemli ölçüde tesis edilmifl olmas›nda, Milli-
yetçi Hareket Partisinin varl›¤› ve gayretleri çok önemli bir pa-
ya sahiptir. Bu, inkâr edilemez bir gerçektir. 

Sadece partimizin de¤il, hükûmeti oluflturan di¤er siya-
si partilerin de planlay›p gerçeklefltiremedi¤i politikalar›n›n ol-
mas› tabiidir. Mevcut ülke flartlar› ve üçlü koalisyon yap›s› dik-
kate al›nd›¤›nda arzulanan her fleyi gerçeklefltirmenin müm-
kün olamayaca¤› aflikârd›r. 

Huzurlar›n›zda aç›k kalplilikle ifade ediyorum ki bu dö-
nem zarf›nda yap›lan birçok hizmetin yan›nda, tasarlay›p ya-
pamad›klar›m›z da vard›r. Yine hükûmet ve parti olarak orta ve
uzun vadede yapacaklar›m›z vard›r. Bütün bunlar, mevcut
dünya ve Türkiye flartlar›nda ve demokrasilerde çok do¤ald›r.
Bugün için önemli olan, ülkemizin ve milletimizin önceliklerinde
sa¤lanan geliflmelerdir, at›lan ad›mlard›r. 

Bilindi¤i gibi bu öncelikler aras›nda, çeyrek yüzy›ll›k bir
maziye sahip yüksek enflasyon belas›n›n özel bir yeri vard›r. Bu
temel ve kritik sorunu bela hâline getiren tabii ki sadece uzun
bir tarihe sahip olmas› de¤ildir. Ayn› zamanda  sosyal, kültürel
ve ekonomik hayatta çok yönlü ve önemli tahribatlara sebep
olmaktad›r. Ülkemizde, son 20 y›l içinde fiyatlar›n art›fl oran› ile
genifl kitlelerin sat›n alma gücü aras›nda büyük uçurumlar olufl-
turmufltur. 
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Özellikle iflsizlik ve enflasyon, gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inin
ürkütücü boyutlara ulaflmas›na yol açmaktad›r. Bilinmelidir ki
enflasyon belirli bir seviyede denetim alt›na al›nmad›¤› sürece,
olumsuz sosyal ve ekonomik yans›malar›n›n ortadan kalkmas›
mümkün olmayacakt›r. 

57. Hükûmet kuruldu¤unda, önünde zorlu bir tablo duru-
yor, ancak birden fazla gerçekçi yol bulunmuyordu. Türkiye’yi
öncelikle geçici bütçe ile yönetilen bir konumdan kurtarmak
gerekiyordu. Ekonomiyi ve ülkeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin onay›n› ve deste¤ini almam›fl bir bütçe ile idare etmenin
ça¤›m›zda ne anlama geldi¤i bellidir. 

Bundan sonra acilen at›lmas› gereken ad›mlar›n birço¤u
at›lm›flt›r. Araçlar› ve dozu konusunda baz› farkl› görüfller olma-
s›na ra¤men, yeniden yap›lanma ve enflasyonla mücadele
program› üzerinde genifl bir mutabakat ortaya ç›km›flt›r. 

Üç y›ll›k dönemi kapsayan bu gerçekçi ekonomik çözüm
paketinin, baz› yeni sorunlar›n varl›¤›na ra¤men devreye sokul-
du¤unu unutmamak laz›md›r. Toplumsal ve ekonomik maliye-
ti çok yüksek olan iki deprem felaketi ile dünya petrol fiyatla-
r›ndaki anormal yükseliflin yaratt›¤› elveriflsiz zemin ortadad›r.
Bunlar›n olumsuz etkisinin hafife al›nmayacak boyutlarda oldu-
¤u aç›kt›r. 

Yeniden yap›lanma ve enflasyonla mücadele program›-
n›n iki ana hedefi ve boyutu bulunmaktad›r. Birinci boyutu, da-
ha çok psikolojik ve sosyolojik, ikincisi ise daha çok ekonomiktir. 
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‹lk önce, uzun y›llard›r enflasyona karfl› oluflan b›kk›nl›k ve
y›lg›nl›k psikolojisinin k›r›lmas› gerekmifltir. Çünkü toplumun hükû-
mete ve programa güvenini sa¤lamak flartt›r. Gene bu çerçe-
vede, ekonomik aktörlerin de kendilerine ve ülkelerine olan
inanc› tazelenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

‹kinci temel hedef ve boyutu ise teknik düzeyde al›nan
tedbirler ile ekonomik k›s›r döngüyü k›rmak ve istikrarl› büyüme
sürecini temin etmek oluflturmaktad›r. Bir an önce sa¤l›kl› kay-
nak temin ederek ekonomiyi esir alan borç ve faiz sarmal› k›r›l-
maya çal›fl›lm›flt›r. Esas amac›n ise ekonomik yap›y› ve zihniyeti
dönüfltürerek yat›r›m ve üretim ekonomisinin önünü açmak ol-
du¤una flüphe yoktur.

Takdir edilece¤i üzere, bütün bu alanlarda ülkemizin
geldi¤i bugünkü nokta, hükûmetimizin ald›¤› mesafe yeterli
de¤il, ama önemlidir. Geriye dönüp bak›ld›¤›nda sa¤lanan
geliflmenin dikkate de¤er oldu¤u görülecektir. Hedeflenen bü-
yüklüklere önemli ölçüde ulafl›lm›fl, enflasyon uzun y›llard›r gö-
rülmeyen seviyelere do¤ru gerilemeye bafllam›flt›r. 

Özellikle dar gelirli vatandafllar›m›z›n çekti¤i s›k›nt›lar ise
devam etmektedir. Bundan sonraki hedeflerimizden biri, sosyal
çarp›kl›¤› ve gelir da¤›l›m› uçurumunu düzeltmek olacakt›r. 

‹nflallah, her geçen y›l, siyasi ve ekonomik istikrar pekifle-
rek uzun y›llard›r özlemini çekti¤imiz toplumsal huzur ve refah›
beraberinde getirecektir. Biz, bunun için gayret sarf ediyor, bu-
nun gerçekleflece¤ine yürekten inan›yoruz. Çünkü biz Türki-
ye’ye ve Türk insan›na güveniyor ve inan›yoruz.
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Hükûmetimiz döneminde, yolsuzluklar›n ve haks›zl›klar›n
üzerine kararl›l›kla gidiliyor olmas› da bunun delillerinden biridir.
Türk ekonomisini kanserli hücreler gibi sarmaya bafllayan yol-
suzluk mikrobu kaz›n›p at›l›ncaya kadar bu mücadele derinle-
flerek devam etmek zorundad›r. fiahs›m ve partim, Türkiye’yi
terörden, ya¤malardan ve haks›zl›klardan ar›nd›rma mücade-
lesinin sonuna kadar arkas›ndad›r.

De¤erli Misafirler,

Muhterem Dava Arkadafllar›m,

fiu ana kadar yapt›¤›m›z dünya ve Türkiye de¤erlendir-
memizin, baz› geliflmelere dikkat çekmenin yan›nda, bir önem-
li amac› daha bulunmaktad›r. Genel bir sonuca ulaflmak, aziz
milletimizin ve sizlerin huzurunda tarihe kay›t düflmekdir. fiimdi,
ileriye yönelik “genel hedef ve prensipler manzumesi” olarak
gördü¤üm baz› hususlar›n alt›n› çizmeyi millî bir görev ve so-
rumluluk addediyorum:

1-Türk siyasetçisinin ve ayd›n›n›n bir dünya bak›fl aç›s› ol-
mal›, alternatif fikir ve politikalar gelifltirilmelidir. Tasavvurlar›m›-
z›n ana çerçevesini de “Nas›l bir dünya?” ve “Nas›l bir Türki-
ye?” sorular›na verilecek cevaplar oluflturmal›d›r. Yüzy›l önce
Osmanl› ayd›n›n›n ve siyasetçisinin, altm›fl befl y›l önce ilk cum-
huriyet kufla¤›n›n böyle bir çabas›n›n oldu¤unu düflünürsek,
günümüzdeki tart›flmalar› yeterli bulmak mümkün de¤ildir. Ku-
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ru bir taklitçilik yerine, özgün proje ve iddialar›n aray›fl›nda ol-
mak, medeniyet tecrübemizin ve tarihin bize yükledi¤i bir so-
rumluluktur. Bütün insanl›k ile birlikte ülkemizi de zorlu bir gele-
cek bekledi¤ine göre, küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi ol-
mak hakk›m›zd›r. “‹nsanl›¤›n yüzy›lla yapmas› gereken adil ve
ahlaki bir sözleflme”de Türk milletinin de imzas› bulunmak zo-
rundad›r. Art›k, Türk milliyetçili¤inin yeni hedeflerinden biri de
budur.

2- Türk Dünyas› ile iliflkilerimizde, ba¤›ms›zl›klar›n› kazan-
d›ktan sonra geçen 10 y›ll›k süre boyunca ciddi ilerlemeler sa¤-
layamad›¤›m›z bir gerçektir. Bu konu, iliflkileri gelifltirmek ve ku-
rumlaflt›rmak için herkesin üzerine düfleni lay›k›yla yapmas› ge-
reken stratejik ve millî bir mesele olarak ele al›nmal›d›r. Mesele-
ye, yabanc› bir gözlükle ya da ideolojik ön yarg›larla yaklafl-
man›n, bu anlay›fl sahiplerine aldat›c› bir tatmin sa¤lamas› d›-
fl›nda, hiçbir faydas› dokunmayacakt›r.

3- Türkiye’de zaman zaman moda bile olan, tarihimizle
ve kültürümüzle hesaplaflma ya da kavga etme saplant›s›n-
dan bir an önce kurtulmak laz›md›r. Bunun yerine, millî varl›¤›-
m›z›n ve haf›zam›z›n garantörlerinden biri olan tarihimizi anla-
maya ve dersler ç›karmaya çal›flmak temel tercihimiz olmal›-
d›r. Osmanl› ile cumhuriyeti, cumhuriyet ile demokrasiyi, devlet
ile milleti kavga ettirmenin ya da kavgal› göstermenin bu za-
mana kadar kimseye bir yarar› olmam›flt›r, bundan sonra da ol-
mayacakt›r. Benzer bir de¤erlendirme, millî kültür ve de¤erler
karfl›s›ndaki olumsuz ya da neme laz›mc› tav›rlar için de geçer-
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lidir. Türkiye sevgisi ve millî de¤erlere sayg›, her ideoloji ve
parti mensubu için bir yük de¤il, bir gerekliliktir. 

4- Demokrasimizi ve insan haklar› politikalar›n› el birli¤i ile
gelifltirmenin makul ve mümkün yollar›n› bulup hayata geçir-
mek hem zorunlu hem de önemlidir. Ayn› flekilde, ülke ve millet
bütünlü¤ü ile demokrasiyi birbiriyle çeliflen de¤il, birlikte geliflen
bak›fl aç›s›yla ele almak flartt›r. Yine demokratik hukuk devleti-
nin, bütün Türk vatandafllar›n›n bir arada daha mutlu ve huzur-
lu yaflamas›n›n asgari flartlar›ndan biri oldu¤u konusunda te-
reddüt uyand›rmayacak bir samimiyetin ve kararl›l›¤›n sergilen-
mesine ihtiyaç vard›r.

5- Siyaset kurumunun inisiyatif ve itibar kayb›n›n temel
sebeplerinden biri olan, seviyesiz, tutars›z ve günübirlik söylem
ve davran›fllardan ›srarla uzak durulmal›d›r. 

Siyasetçinin, siyaset alan›n› daraltma de¤il, siyaseti zen-
ginlefltirme ve siyasete itibar kazand›rma gibi esasl› bir ifllevinin
bulundu¤u göz ard› edilmemelidir. Siyaset alan›na ve siyaset
etme tarz›na dair böyle bir durufl ve kararl›l›k, iktidar ile muha-
lefetin müflterek sorumluluklar›n›n en bafl›nda gelmektedir. 

Bilinmelidir ki cumhuriyet ile demokrasi birbirinin; temiz,
seviyeli ve ilkeli siyaset de her ikisinin sigortas›d›r.

6- Türkiye’nin varl›¤› ve gelece¤i, Türkçenin varl›¤› ve ge-
lece¤iyle do¤ru orant›l›d›r. Türkçemiz, bir sembol ve anlaflma
arac› olman›n ötesinde, bizi millet yapan temel k›ymetlerden
biridir. Yüzlerce kuflak boyunca atalar›m›z›n düflünceleriyle ve
tarihî tecrübelerin katk›lar›yla flekillenmifltir. Geçmiflten gelece-

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

78



¤e uzanan en güçlü köprülerden biri olan Türkçemizin yaflat›l-
mas›, hiçbir kufla¤›n ihmal edemeyece¤i ya da reddedeme-
yece¤i bir görevdir. Bu millî görev, devlet ile milletin müfltere-
ken üstlenmesi gereken görevler aras›nda hayati bir yere sa-
hiptir. 

7- Ülkemizin birli¤i ve dirli¤i için siyasi ve ekonomik istikra-
r›n toplumsal istikrar ile birlikte oluflturaca¤› ahenkli bir üçgenin
varl›¤›na ihtiyaç vard›r. Dolay›s›yla, siyasi ve ekonomik istikrar,
toplumsal istikrar ile tamamlanamad›¤› sürece “alt›n üçgen”
ortaya ç›kmayacakt›r. Bunun için yoksulluk ve iflsizlik gibi sorun-
lar en alt seviyeye inmeden ekonomik geliflme mücadelemiz
baflar›ya ulaflm›fl kabul edilemez. Ayr›ca toplumsal vicdan›n ra-
hatlamas› bak›m›ndan da yolsuzluk ve haks›zl›klarla kararl›l›kla
mücadele edilmesi flartt›r. Bu sebeple, yoksulluk, iflsizlik ve yol-
suzluk ile savaflmak üzere millî bir seferberlik bafllat›lmas›,
“acil eylem planlar›” gelifltirip uygulanmas› gerekmektedir.

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

Muhterem Misafirler,

K›ymetli Arkadafllar›m,

Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,

Ülkemizin bugününe ve yar›n›na iliflkin görüfl ve önerileri-
mizi, sizlerin ve milletimizin takdirlerine arz etmifl bulunuyorum.
Sekiz ana bafll›k alt›nda toplad›¤›m›z bu tespit ve önerilerin sa-
y›s›n› art›rmak tabii ki mümkündür. Ama bizce önemli olan, sa-
y›dan çok, böyle bir çaban›n ifade etti¤i manad›r. Çünkü, siya-
set kurumunun de¤er ve çözüm üretme yetene¤inin geliflmesi
bak›m›ndan bu tür duyarl›l›klar›n katk›s› çok büyüktür.

fiimdi ise biraz önce arz etti¤im görüfl ve önerilerin ›fl›¤›n-
da, Türkiye gündeminde uzun süredir yer eden belli bafll› kritik
tart›flma konular›na temas etmek istiyorum. Bu çerçevede üze-
rinde ilk önce duraca¤›m konu, Türkiye-Avrupa Birli¤i iliflkileri
olacakt›r. Takdir edilece¤i üzere, ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne gi-
rifli, herhangi bir Avrupa ülkesinin üyeli¤inden daha derin bir
anlam ve öneme sahiptir. Bu tespit, iliflkinin her iki taraf› bak›-
m›ndan da geçerlidir.
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Bafllang›ç olarak bu noktan›n alt›n› çizmek istememin iki
ana sebebi vard›r: Öncelikle, Türkiye’nin üyeli¤inin, gerek
kendi gerekse Avrupa Birli¤i bak›m›ndan ciddi bir dönüm nok-
tas› oldu¤unu kabul etmek laz›md›r. Köklü bir medeniyetin ve
tarihin mirasç›s› olan milletimizin gelece¤ini yak›ndan ilgilen-
dirmektedir. Ayn› zamanda da tarihî bir buluflmaya iflaret et-
mektedir. Dolay›s›yla, meseleye basit bir ç›kar iliflkisi ba¤la-
m›nda yaklaflmak yanl›fl olacakt›r.

Üyeli¤imizin, Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler taraf›ndan tart›-
fl›lmas›n› ve hatta elefltirilmesini meflru görüp milletimizi böyle
bir haktan mahrum b›rakmaya çal›flmak ise ikinci çeliflkiyi ve
yanl›fl› oluflturmaktad›r.

Birlik bünyesinde, dün oldu¤u gibi bugün de Avrupa Bir-
li¤i’nin geniflleme mimarisiyle ilgili olarak fliddetli tart›flmalar ya-
p›lmaktad›r. Tart›flmalar›n büyük bir bölümünü de yeniden ya-
p›lanma politikalar› ile Türkiye’nin üyeli¤i sorunu oluflturmakta-
d›r. Bu ve benzeri sebeplerle, iliflkilerimizin dinamiklerini ve gele-
ce¤ini basit bir taraftarl›k ikilemine indirgemekten fliddetle ka-
ç›nmak laz›md›r. 

Bilindi¤i gibi ülkemizin Avrupa Birli¤i’yle olan ba¤›, nere-
deyse yar›m yüzy›l› bulan bir maziye sahiptir. Bu tarihî sürecin
vuzuha kavuflmas›, sadece iç de¤il, d›fl dinamiklerin de etkisiy-
le bir türlü mümkün olamam›flt›r. So¤uk Savafl Döneminin ard›n-
dan bir süre bocalama aflamas›na giren iliflkiler, son bir y›ld›r
ciddi bir boyut kazanmaya bafllam›flt›r.
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Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik meselesi, ülkemizde giderek
bir “devlet politikas›” hâline gelmifl, millî hedef ve stratejiler
aras›ndaki yerini alm›flt›r. Milliyetçi Hareket Partisi ise Avrupa Bir-
li¤i’ne mesafeli yaklafl›m›n› 1990’l› y›llar›n bafl›na kadar koru-
mufltur. Bu tarihlerden itibaren daha serinkanl› ve çok yönlü bir
yaklafl›m gelifltirmeye bafllam›flt›r.

Özellikle, komünizmin çöküflünün sembolize etti¤i so¤uk
savafl sonras› dönemde, bölgesel ifl birli¤i a¤lar›n›n önem ka-
zanmas›, Avrupa Birli¤i seçene¤inin daha çok dikkate al›nma-
s›na yol açm›flt›r. ‹kinci olarak ekonomik ve teknolojik geliflme-
ye dinamizm kazand›rmak için yeni ifl birli¤i alanlar› yaratmak
gerekli olmufltur.

Partimizin, Avrupa Birli¤i’ne yaklafl›m›nda, son olarak Av-
rasya co¤rafyas›n›n bir bar›fl, istikrar ve refah adas› olmas›na
dair görüflü rol oynam›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik
meselesini önemsemekte ve ciddiye almaktad›r. Birlik yöneti-
mi, Türkiye’nin üyeli¤ine gerçekçi ve samimi bir flekilde yak-
laflt›¤› ölçüde, kat›l›m›n makul bir zaman aral›¤›nda realize
olaca¤›na inanmaktad›r. 

Birkaç gün sonra aç›klanacak olan Kat›l›m Ortakl›¤› Bel-
gesi, Avrupa Birli¤i yönetiminin, hem Türkiye’ye hem de dünya-
ya bak›fl aç›s›n›n da bir aynas› olacakt›r. Bu süreçte, ülkemizin
ve milletimizin temel hassasiyetlerinin dikkate al›nmas›n› bek-
lemek, en tabii hakk›m›zd›r. Yine Avrupa Birli¤i yönetiminin
Türkiye ile iliflkilerinde Yunanistan’›n arkas›na s›¤›nmaktan,
K›br›s ve Ege sorunlar›na tek tarafl› yaklaflmaktan vazgeçme-
si gerekmektedir.
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Bizim aç›m›zdan as›l önemli olan, yeni yüzy›l›n y›k›c› bir
ekonomik ve teknolojik savafla de¤il, beflerî sorumluluklar›n göz
ard› edilmedi¤i “sürdürülebilir bir yar›fl”a sahne olmas›d›r. XXI.
yüzy›l›n bir milletler, kültürler ve dinler çat›flmas›n›n yerine, millet-
leraras› dayan›flma ve bar›fla ev sahipli¤i yapmas› çok önem
arz etmektedir. ‹flte Avrupa Birli¤i’nin temel ve evrensel misyo-
nu, böyle bir çerçevede flekillenmek zorundad›r. Küresel ölçek-
te sürdürülebilir bir yar›fl›n varl›¤› buna ba¤l›d›r.

fiimdi bu görüfl ve öneriler karfl›s›nda Milliyetçi Hareket
Partisine gelifligüzel elefltiriler yöneltenlere, MHP’nin sürekli dil-
lerine dolayanlara sormak laz›md›r: As›l sizler, neyi temsil edi-
yor, ne söylemek istiyorsunuz? Tabii ki neyi temsil ettiklerinin,
ne söylemeye çal›flt›klar›n›n kendileri de pek fark›nda de¤il-
lerdir.

Partimizin ifade etti¤i böyle bir küresel bak›fl aç›s›ndan,
Avrupa Birli¤i’yle adil ve onurlu bir ifl birli¤ini savunmas›ndan
rahats›z olanlar› anlamak zordur. As›l rahats›z olunmas›, esas
endifle edilmesi gereken tav›rlar, teslimiyetçi ya da neme la-
z›mc› tav›rlard›r. Meseleye, ç›karc› ya da perakendeci duygu
ve özlemlerle yaklaflman›n, ne insani ne de millî hiçbir de¤eri
yoktur. Bu tür yaklafl›mlar, sadece yeni ça¤› anlay›p kavraya-
mamakla de¤il, Türkiye’yi ve Türk milletini hafife almakla efl
de¤erdir. 

Unutulmamal› ki her türlü iliflkilerimizde sorumlu ve duyar-
l› bir üslup ve yaklafl›m› benimsemek, yaln›zca Milliyetçi Hare-
ket Partisine ait bir görev de¤ildir. Bu herkesin sorunu ve sorum-
lulu¤udur. 
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Muhterem Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

fiimdi ise üzerinde önemle durmay› düflündü¤üm bir di-
¤er hususa geçmek istiyorum. Bu, ülkemizde uzun y›llard›r de-
vam edegelen ve zaman zaman da siyasi gündemin merkezi-
ne oturan din ve laiklik eksenli tart›flmalar olacakt›r. Temel te-
orik tart›flmalar›n yan›nda, bu meselenin türevleri mahiyetinde
olan birçok konu bulunmakta; siyasi ve sosyal hayat›m›z üzerin-
de derin izler b›rakmaktad›r.

Bilindi¤i gibi din-toplum ve din-devlet iliflkileri, hem Do-
¤u hem de Bat› toplumlar›nda yüzy›llard›r süren sanc›l› ve tar-
t›flmal› bir geçmifle sahiptir. ‹nsano¤lunun manevi ihtiyac›n› kar-
fl›layan, madde ile mana aras›ndaki iliflkilerin dengelenmesine
temel referans teflkil eden dinlerin önemi ve etkinli¤i, her za-
man çok büyük olmufltur. Bu büyük güçten herhangi bir flekil-
de yararlanmak için onu çarp›tmaya ya da kullanmaya çal›-
flanlar sürekli ç›km›flt›r.

Laiklik prensibi, iflte bu uzun ve zorlu tarihî tecrübelerin
›fl›¤›nda insan-din-devlet iliflkilerini dengelemek ve düzenle-
mek üzere geliflen bir yönetim flekli olmufltur. Birçok ülke, bu
prensibe, kendi toplumsal özelliklerini ve tarihî tecrübelerini de
dikkate alarak devlet yönetim sistemini flekillendirmek amac›y-
la baflvurmufltur.
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Türkiye’de de bu yönde çabalar, bir zorunluluk olarak.
XIX. yüzy›lda ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Daha sonra Millî Mü-
cadele’nin ard›ndan kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
temel vas›flar›ndan biri olarak kabul görmüfltür. 

Ülkemizde, baflta Diyanet olmak üzere devletin dine
yaklafl›m›n›n esas›n› oluflturan politikalar›n›, dinin denetlenmesi
ve yönlendirilmesi olarak ele almamak gerekir. Devletin temel
görevini, vatandafllar›m›z›n dinî vecibelerini yerine getirmesini
kolaylaflt›rmak, elveriflli bir zemin yaratmak fleklinde düflün-
mek laz›md›r. Ayn› zamanda, derin tarihî izler tafl›yan baz› tar-
t›flmalar›n ve sorunlar›n, sosyal hayat› içinden ç›k›lmaz hâle ge-
tirmesinin önüne geçilmesi zorunlulu¤u vard›r. Dinî alg›lama ve
uygulamalar aras›nda var olan farkl›l›klar›n, insanlar›m›z›n iliflki-
lerine yans›mamas›, hiçbir sosyal gerilime ve kavgaya meydan
vermemesi hayati öneme sahiptir. Bunun için de devlete ve
topluma büyük görev ve sorumluluklar düflmektedir.

Bizler, Türk milliyetçileri olarak milletimizin ezici bir ço-
¤unlu¤unun, hem kendi inançlar›na samimiyetle ba¤l›, hem
de di¤er inançlara yeterince sayg›l› oldu¤unu düflünüyor ve
biliyoruz. ‹nsanlar›m›z aras›nda bu manada hiçbir ciddi sorun
olmad›¤›na inan›yoruz.

Bunun için zaman zaman alevlenen birçok tart›flma ve
sorun milletimiz nezdinde çok fazla bir anlam ve de¤er ifade
etmemektedir. Sözün k›sas›, çat›flma ve tart›flmalar›n kayna¤›
ne dinimizdir ne de milletimizdir.
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Sorunun temelinde, “din istismarc›lar›”n›n Yüce ‹slam di-
ni ad›na; “laiklik istismarc›lar›”n›n da cumhuriyet ve Atatürk
ad›na konuflma inad›ndan bir türlü vazgeçmemeleri yatmak-
tad›r. Kendi dar alg›lama ve tan›mlama biçimlerini konunun
özü hâline getirmekte; en kutsal ve hassas de¤erleri gelifligü-
zel bir flekilde yorumlamaktan ve kafl›maktan medet ummak-
tad›rlar.

Sadece yanl›fl de¤il, ayn› zamanda tehlikeli olan yakla-
fl›mlar bunlard›r. Bu tür anlay›fllar›n, b›rak›n›z meselelerin çözü-
münü ya da anlafl›l›r k›l›nmas›n›, daha çok içinden ç›k›lmaz
hâle gelmesine sebep olmas› kaç›n›lmad›r.

Buraya kadar söylediklerim daha çok din-devlet-toplum
iliflkilerinde karfl›m›za bir engel olarak ç›kan iki kategorik ve d›fl-
lay›c› yaklafl›m biçimini tasvire yöneliktir. Son on befl-yirmi y›l
içinde az çok önemini korumufl olan bafl örtüsü tart›flmalar›, bu
iki yaklafl›m›n gölgesinde kalm›fl bir baflka sorunumuzu olufltur-
maktad›r. Bu konunun, gerek 18 Nisan Seçimleri öncesinde ge-
rekse sonras›nda Türkiye’nin gündeminde bir hayli yer etti¤ini
hepimiz biliyoruz. 1990’l› y›llar boyunca siyasi mücadelenin ana
temas›, halk›n gerçek gündeminden ve d›fl politikadan gide-
rek tarih, din ve etnisite merkezli bir tart›flma alan›na do¤ru
kaym›flt›r. Bu süreçte, dinî de¤er ve sembollerimizin çeflitli vesi-
le ve gerekçelerle tart›flma ve çat›flmalara konu edildi¤i, ba-
zen de ac›mas›zca siyasi ç›karlar›n arac› hâline getirildi¤i bilin-
mektedir. Ayn› zamanda, siyaset s›n›f›n›n kolayc›l›¤a kaç›fl›n› ifa-
de eden bu durum, siyasi ve sosyal hayat›m›z›, yeni s›k›nt› ve
kutuplaflmalarla etkisi alt›na alm›flt›r.
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‹nan›yorum ki meseleye, böyle bir bak›fl aç›s›ndan yakla-
fl›ld›¤›nda tabloyu daha iyi tan›mlamak mümkün olacakt›r. 

“Laiklik” ya da “din” ad›na hareket etme iddias›yla or-
taya ç›kan baz› çevreler, milletimizin büyük ço¤unlu¤u taraf›n-
dan tasvip görmeyen üslup ve usulleri kullan›r olmufllard›r. Özel-
likle üniversite ö¤rencilerinin k›l›k k›yafeti, giderek tart›flman›n
merkezine oturmufl, karmafl›k ve kritik boyut kazanm›flt›r. Bu sü-
reçte, YÖK’ün e¤itimin kalitesinden daha çok k›l›k k›yafete za-
man ve enerji harcamas›, sorunun kronik bir mahiyet kazan-
mas›na zemin haz›rlam›flt›r.

Türkiye karfl›t› çevrelerin de meseleyi sürekli kafl›mas› ve
istismar etmesi, makul ve kal›c› çözüm yollar›n›n önünü t›kam›fl-
t›r. Hiç flüphe yok ki bu gerilim ve kutuplaflmalar›n yans›malar›
günümüze kadar uzanmaktad›r. 

Bize göre, benzeri sorun ya da tart›flmalar›n kimlerin ifline
yarad›¤› sorusuna do¤ru ve gerçekçi cevaplar aramak yararl›
olacakt›r. Baflka bir deyiflle, mevcut sorun ve geliflmelerden en
çok flikâyet edenlerin, sorunu en çok kafl›yanlar oldu¤u gerçe-
¤inden baz› dersler ç›karmak laz›md›r. 

Yine din ve vicdan hürriyetinin demokratik cumhuriyet
içinde özel bir yeri ve önemi bulundu¤unu gözden uzak tut-
mamak gerekir. Bütün bunlar› dikkate ald›¤›m›z ölçüde, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’ni y›kmak veya kar›flt›rmak için her yo-
lu mübah görenlere karfl› mücadelenin kolaylaflaca¤›na flüp-
he yoktur.
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K›sacas›, partimiz, milletimizi inciten bafl örtüsü mesele-
sinin, yeni gerilim ve çözümsüzlüklere yol açmadan en hak-
kaniyetli bir flekilde ve mutlaka halledilmesini savunmaktad›r.
Biz, dün böyle düflünüyorduk, bugün de böyle düflünüyoruz.
Yar›n da böyle düflünmeye devam edece¤iz. 

Milliyetçi Hareket Partisi, devletimizin ve milletimizin hiç-
bir flekilde hak etmedi¤i  s›k›nt› ve gerilimlerden ebediyen kur-
tulmas›n› arzulamaktad›r. Hassas meselelere hassasiyetle yak-
laflman›n önemini vurgulamakta; mümkün olan en k›sa zaman
diliminde en do¤ru ve sa¤l›kl› çözüme ulaflman›n gereklili¤ine
inanmaktad›r. Hangi gerekçe ile olursa olsun millet ile devletin
aras›n› açmak isteyenlere f›rsat vermeden, toplumsal dayan›fl-
may› ve huzuru pekifltirmek, her siyasetçinin ve kurumun temel
görevlerinden biri olmal›d›r. 

Gene biliyor ve inan›yoruz ki Türk milleti, hem cumhuri-
yet ve demokrasiyi, hem de dinî inançlar›n› bir arada en güzel
flekilde yaflatacak tecrübe birikimine ve iradeye sahiptir. Her-
kesin de bu imkân ve iradenin heba olmas›na, ç›kmaz sokak-
larda tükenmesine sebep olmaktan özenle kaç›nmas› flartt›r.

Partimizin çabalar› ve görüflleri bütün samimiyetiyle orta-
da iken basit siyasi polemiklerle ve k›flk›rt›c› söylemlerle oy avc›-
l›¤› yapanlara bir çift sözümüz vard›r. Siyaset, her siyasetçinin
her akl›na geleni konufltu¤u ve pazarlad›¤› bir panay›r de¤ildir.
Hele, halk›m›z›n temiz ve samimi duygular›n› önce ac›mas›zca
istismar edip daha sonra da onlara ›st›rap çektirme sanat› hiç
de¤ildir. 
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Tutarl›l›k, samimiyet ve sorumluluk gibi erdemleri ciddi-
ye almayanlar›, ahlaki ölçüleri günübirlik de¤iflenleri, ne tarih
ne de milletimiz affedecektir. Onlara verilecek en iyi ders za-
man zaman bu gerçekleri hat›rlatmak, daha sonra da tarihe
ve milletimize havale etmektir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

Huzurlar›n›zda, üçüncü ve son önemli tart›flma konusu
olarak demokrasi ve demokratikleflme meselesine iliflkin görüfl-
lerimi ifade etmek istiyorum. Bu ba¤lamda esas amac›m, be-
lirli bir çerçeve çizmek, konuya yaklafl›m biçimimizi milletimizin
takdirlerine sunmaktad›r.

Daha önce de çeflitli vesilelerle ifade etti¤im gibi de-
mokrasi, milletimizin içtenlikle benimsedi¤i temel siyasi tercihle-
rinden birini oluflturur. Demokrasi, Türk milleti aç›s›ndan art›k
dönüflü olmayan bir yol hâline gelmifltir. Ayn› de¤erlendirme-
yi cumhuriyet rejimi için de yapmak mümkündür.

Türkiye, zahmetli de olsa sorunlar›n› böyle bir siyaset ze-
mininde çözmeyi ö¤renmektedir. Hem demokrasinin geliflimi
hem de halk›n demokrasiyi benimseme ve sahiplenme süreci,
giderek daha çok h›z kazanacakt›r. Bundan kimsenin hiçbir te-
reddüdü ve endiflesi olmamal›d›r.
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O zaman problem nedir? Ülkemizde demokratikleflme
tart›flmalar› niçin tepki toplayabilmektedir? Türkiye, demokra-
tikleflme sürecinde mesafe almakta neden zorlanmaktad›r?
Tabii bu sorular›n say›s›n› art›rmak mümkündür.   Ancak bunlar›
art›rmak yerine, cevaplar› üzerine kafa yormak, problem nok-
talar› ya da k›r›lgan alanlar hakk›nda gerçekçi tespitlerde bu-
lunmak daha do¤ru olacakt›r. Burada, huzurunuzda bunlar
üzerinde uzun uzad›ya duracak de¤iliz. Ama baz› tespit ve
önerilerimizi sizlerle paylaflmay› bir görev addediyoruz.

Her fleyden önce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi
flartlar alt›nda nas›l kuruldu¤unu gözlerden uzak tutmamak la-
z›md›r. ‹kinci olarak dünyada demokrasilerin ortaya ç›k›fl› ve
gelifliminde yaflananlar› hesaba katmak, gerekti¤inde muka-
yeseli analizler yapmak flartt›r. Bu iki noktan›n en önemli fay-
das›n›n havanda su dövmekten kurtulmakla efl de¤er oldu¤u-
na flüphe yoktur. Herhangi bir ülkenin yeni bir at›l›ma karar ve-
rirken, milletin özelliklerini ve tarihini s›f›rlay›p her fleye yeniden
bafllamas›n›n mümkün olmad›¤›n› bilmek laz›md›r.

K›sacas›, tarihi ve toplumu d›fllayarak ya da yok farz
ederek sosyopolitik bir dönüflümü baflarmak imkâns›zd›r. Tür-
kiye’de rejim ve demokrasi meselesi ele al›n›rken böyle bir du-
yarl›l›¤›n yeterince sergilenmedi¤i göze çarpmaktad›r.

‹kinci önemli husus ise siyaset kültürünün belirleyicilikleri
ile siyasi ahlak›n ihmal edilmesidir. Siyaset kültürünün demokra-
silerin iflleyiflinde ve geliflimindeki yeri ve önemi zannedildi¤in-
den daha fazlad›r. ‹ktidar-muhalefet iliflkilerinin karakteristik-
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leri, sorumluluk ahlak›n›n yayg›nl›¤›, sevgi ve sayg›n›n siyase-
tin iliklerine kadar ifllemesi konusu demokratik kültürün ve ya-
p›n›n mütemmim cüzleridir.

Daha çarp›c› bir deyiflle, bu tür de¤er ve ilkeler, sa¤l›kl›
bir demokratik siyasetin yaz›l› olmayan anayasas› gibidir. Yeri
ve rolü de teneffüs edilen havan›n canl› hayat›nda sahip oldu-
¤u önemle efl de¤erdir.

Siyaset dünyas›n›n manevi atmosferini tamamlayan di-
¤er unsurunu ise tart›flma gelene¤i oluflturur. Ülkemizde, ma-
alesef yaln›zca siyasi de¤il, düflünce hayat›m›z da nitelikli bir
elefltiri ve tart›flma kültürü bak›m›ndan oldukça fakirdir.

Demokrasi, özellikle bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Par-
lamento, hükûmet, yarg› ve seçimler bu manada temel ku-
rumlar› oluflturur. Herkesin asgari düzeyde de olsa üzerinde an-
laflmas› ve daha sonra da riayet etmesi gereken kurallar ise bu
kurumlar›n nas›l oluflaca¤›n› ve aralar›ndaki iliflkileri belirler. Siya-
si ve sosyal aktörler de bu kurallar çerçevesinde kurumlar› iyi ifl-
leterek halk›n refah ve mutlulu¤unu yükseltme görev ve sorum-
lulu¤unu üstlenirler. Bu süreçlerin alaca¤› biçim, her fleyden ön-
ce partilerin ve siyasetçilerin söylem ve eylemlerinin niteli¤ine
ba¤l›d›r. 

Demokrasinin, karfl› karfl›ya kal›nan siyasi ve toplumsal
sorunlara sa¤l›kl› ve kal›c› çözümler üretme yetene¤i ise siyase-
tin kalitesini ortaya koyar. Bunun için demokrasilerin özünde,
olaylar› ve sorunlar› do¤ru dürüst ele alabilmek, sorgulayabil-
mek ve çözebilmek becerisi yatmaktad›r.
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Ne var ki ülkemizde inceleme, sorgulama ve çözüm bul-
man›n usulleri ve ahlaki ilkeleri konusunda ciddi s›k›nt›lar bulun-
maktad›r. Çarp›k bir tart›flma ve elefltiri kültürünün etkisi kendini
bu noktalarda olanca a¤›rl›¤›yla hissettirmektedir. Özellikle, uz-
laflma ile rekabet aras›ndaki nazik ayr›m›, dolay›s›yla dengeyi
gözetmeyen üstünkörü bir siyaset anlay›fl›, uzun y›llard›r Türk si-
yaset dünyas›nda bir hayalet gibi dolaflmaktad›r.

Son zamanlarda, farkl› siyaset projelerini militan bir üslup-
la s›k s›k telaffuz edenlerin önemli bir k›sm›n›n bu tür duyarl›l›k-
lardan yoksun oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bunlar, ço¤u za-
man, kendi ideolojik hedeflerine ulaflmak ya da giderek pato-
lojik bir hâl alan devlet ve millet düflmanl›¤› gibi saiklerle hare-
ket etmeye bafllam›flt›r. Sözde Ermeni soy k›r›m› iddialar› karfl›-
s›nda tak›n›lan baz› tav›rlar, bu durumun en yeni örneklerinden
biri olmufltur. ‹ster bilinçli isterse bilinçsiz olsun, bu ve benzeri
demokrasi maskeli giriflimler, daha bafltan ölü do¤makta, de-
mokratikleflmeye hiçbir katk› sa¤lamamaktad›r. 

Türkiye’de yap›lan demokrasi tart›flmalar›n›n bir anlam
ifade etmesi, özellikle de demokratikleflme çabalar›n›n baflar›-
ya ulaflmas› için meselenin bu boyutu üzerinde de serinkanl› bir
flekilde durulmas› flartt›r. Bunun önemsenmesi ayn› zamanda
demokrasinin ve Türkiye’nin önemsenmesi demektir. Demokra-
siye dair tart›flma, elefltiri ve önerilerin, böyle bir duyarl›l›ktan
beslenmesi kaç›n›lmazd›r.

Bu de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda diyoruz ki cumhuriyet,
demokrasi ve Türkiye sevdas›, birbiriyle çeliflen ya da birbirinin
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alternatifi olan tercihler ve k›ymetler de¤ildir. Bilakis anlaml› ve
de¤erli olan, hepsinin bir arada mükemmel bir uyuma sahip
olarak yaflamas›n› mümkün ve sürekli k›lmakt›r.

‹flte Milliyetçi Hareket Partisinin, üzerinde titredi¤i ve ken-
dine rehber kabul etti¤i temel siyasi anlay›fl budur. Çünkü Türk
milletinin yeni yüzy›ldaki varl›¤›, bu üç paha biçilmez k›ymeti
birlikte zenginlefltirip korumaya ba¤l›d›r.

Görüldü¤ü gibi demokrasi de cumhuriyet de Türkiye
içindir, milletimizin bugünü ve yar›nlar› içindir. Demokratikleflme
çabalar›n›n baflar›ya ulaflmas›, bu bak›mdan da çok önemlidir.
Baflka bir deyiflle, demokratikleflme, herhangi bir kifli, grup ya
da s›n›f için de¤il, bütün vatandafllar›m›z›n daha huzurlu ve
onurlu hayata kavuflmas› bak›m›ndan elzemdir. Ayn› flekilde,
insan haklar›, suçlular ile ma¤durlar aras›nda suçlular› kollamak
ya da devleti etkisizlefltirmek için de¤ildir. Daha ileri bir hukuk
devleti, daha demokratik bir anayasa ve daha kaliteli hizmet
üreten bir devlet içindir.

Yine, demokratikleflme sürecini az›nl›k haklar›n›n tan›n-
mas› seviyesine indirgemek, etnik ve dinî farkl›l›klar›n kamusal
alanda belirleyici bir rol oynamas›yla özdefllefltirmek, bir ülke-
ye ve demokrasiye yap›lacak en büyük kötülüklerden biridir.
Böyle bir politika sadece sosyal dokuyu, bir arada yaflama ze-
minini tahrip etmekle kalmaz, ayn› zamanda demokratik düze-
ni de felç eder. 

Hiç kimse, demokrasi ad›na demokrasiye mezar kazma
imtiyaz›na sahip de¤ildir.

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

93



Dünyan›n her taraf›nda, her toplumda sosyal ve kültürel
farkl›l›klar vard›r ve bunun olmas› da do¤ald›r. Problem, bu top-
lumsal özelliklerin tan›mlanmas›nda, çeflitli düzeylerdeki bu
farkl›l›klara yüklenen rol ve anlamda dü¤ümlenmektedir. S›k›n-
t›, demokrasinin ve insan haklar› politikalar›n›n bu noktaya in-
dirgenmesinde ortaya ç›kmaktad›r.

Demokrasilerin, etnik ve dinî ayr›flma ve çat›flmalar›n
belirleyici oldu¤u bir siyaset etme tarz› olman›n çok ötesinde
bir de¤eri ve ifllevi vard›r. Siyaset kurumunu, sosyal ve ekono-
mik beklenti, talep ve önerilerin yan› s›ra, etnik ve dinî farkl›-
laflmalara göre dizayn etmenin demokrasiyi güçlendirmeye-
ce¤i aç›kt›r. Dolay›s›yla demokrasi, bir ülkede farkl›l›klar› kafl›-
y›p derinlefltirmenin, y›k›c› ve bölücü faaliyetleri meflrulaflt›r-
man›n arac› olamaz.

Milliyetçi Hareket Partisinin, eninde sonunda demokratik
düzenin alt›n› oyacak, ayr›mc›l›¤a ve parçalanmaya yol aça-
cak giriflimleri kabul etmesi mümkün de¤ildir. 

Türk milletinin hangi kökenden, hangi meslekten, hangi
mezhepten olursa olsun bütün mensuplar›n›n bir arada kar-
deflçe yaflamas›n› temin ve teflvik etmek, demokratik rejimin
hem varl›k sebebi hem de asli görevidir. Bu sürecin önünde
engel ve s›k›nt› oluflturan kurumsal ve yasal düzenlemeleri iyi-
lefltirmek de parlamentolar›n ve hükûmetlerin temel varl›k se-
bebidir.

Birliktelik ve dayan›flma kültürünün önemini kabul et-
meyenlerin, farkl›l›k ve çat›flma noktalar›n›n kurumlaflmas›na
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sürekli vurgu yapmas›, demokrasiye de¤il baflka fleye hizmet
edecektir. Çünkü özünü milletimizin müflterek de¤erleri ve öz-
lemlerinin belirledi¤i “kamu ruhu ve alan›”n› ufalaman›n, ne
demokrasiye ne de ülkemize bir faydas› dokunmayacakt›r. Bu,
dünyan›n her demokratik rejiminde geçerli olan bir gerçe¤i
ifade etmektedir. 

Unutmayal›m ki demokratikleflme projeleri, böyle bir du-
yarl›l›kla ele al›nd›¤› ve asgari müflterekler zemini üzerine bina
edildi¤i sürece anlaml› ve kal›c› olacakt›r. Bu sa¤lam temeller
üzerine daha güçlü ve ileri demokratik ve hukuki yap›lar infla
etmek de bizlere düflmektedir.

Bugün, ülkemizin, anayasas› baflta olmak üzere de¤ifl-
mesi ve iyilefltirilmesi gereken genifl bir hukuki mevzuat› ve ku-
rumlar› bulunmaktad›r. Özellikle anayasam›z›, yeni ça¤›n genel
kabul görmüfl normlar›n› dikkate alan ve milletimize yak›flan bir
“toplumsal uzlaflma ve demokrasi belgesi” hâline dönüfltür-
memiz flartt›r. 

Yine, en baflta siyaset kurumu ve kamu kurulufllar› olmak
üzere, topluma ve ülkeye karfl› sorumluluk tafl›yan her yap›da
ve süreçte, saydaml›k ve dürüstlük esas olmak zorundad›r. Si-
yasetten ekonomiye, ekonomiden medya dünyam›za kadar,
her alanda sorumluluk ahlak›n›n yerleflmesi gerekir. Ayn› flekil-
de, halk›n kat›l›m›n› ve denetimini her zeminde güçlendirmek
ve kurumlaflt›rmak, hem insani hem de demokratik bir gerekli-
lik hâline gelmifltir. 
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Vatandafl›na eziyet eden, çile çektiren kamu hizmeti sis-
temini ve mant›¤›n› mutlaka de¤ifltirmek laz›md›r. Kamu binala-
r› ile personelinin hacmi sürekli genifllemesine ra¤men, hizmet-
lerin kalitesinde ise ayn› ölçüde iyileflme görülmemektedir. An-
cak yeniden yap›lanma sürecinden önce, çarp›k zihniyetlerin
de¤iflmesi flartt›r.

Ülkemizde son y›llarda, sorumlu ve yetkili mevkilerde bu-
lunanlar›n sürekli flikâyet ve elefltiri üretmeleri kötü bir al›flkanl›k
hâline gelmeye bafllam›flt›r. Asl›nda, sorunlu ve yetkili mevkiler-
de bulunanlar, en son flikâyet etme hakk› olanlard›r. Herkes,
uyar› ile flikâyeti birbirine kar›flt›rmadan görevini en iyi flekilde
yapmakla mükelleftir. Çünkü en az mükemmel kurum ve kural-
lar›n varl›¤› kadar, onlara hayat verenlerin görev ve sorumluluk
bilinci de önemlidir. Herkesin her fleyden flikâyet etti¤i bir or-
tamda hiçbir fley yap›lm›yor, hiçbir fley iyiye gitmiyor demektir.
Buna da kimsenin hakk› yoktur. 

Kurumlar ve kurallar de¤iflinceye kadar, mevcut flartlar
ve imkânlar dâhilinde en iyisini yapmaya çal›flmak bir zorunlu-
luktur. Çünkü bu tav›r, milletin bizlere verdi¤i görev ve sorumlu-
lu¤un bir gere¤idir.
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De¤erli Misafirler,

K›ymetli Dava Arkadafllar›m,

Sevgili Bozkurtlar,

Görüldü¤ü gibi biz, birçok büyük ve önemli sorun ile ay-
n› anda mücadele etmesi gereken bir ülkeyiz. Biz, dünyan›n en
gözde ve zorlu co¤rafyas›nda yaflayan ve bundan böyle de
yaflamak zorunda olan bir milletiz. Dolay›s›yla, ne tarihimizi ne
de co¤rafyam›z› de¤ifltirme imkân›na sahip de¤iliz. Ama hep
birlikte daha güzel bir gelecek infla edebiliriz. Bizler, Türk milli-
yetçileri olarak bunun için var›z, bunun için de var olmaya de-
vam edece¤iz.

Türkiye, yeni ça¤›n bafl›nda, yeni bir heyecan ve at›l›m
ruhuyla hareket etmek mecburiyetiyle karfl› karfl›yad›r. Türkiye,
Avrasya’n›n bir bar›fl ve istikrar bölgesine dönüflmesi, küresellefl-
menin insani bir boyut kazanmas› için büyük bir dinamizme ka-
vuflmak ve böyle bir iddian›n sahibi olmak durumundad›r.

Bunun temel flart›, kalk›nma ve demokratikleflme süreci-
ni tamamlamak, büyük devlet gelene¤ini ve tecrübe birikimle-
rini yeni yüzy›l›n flartlar›nda yeniden yorumlamakt›r. 

Türkiye’nin muhteflem konumu ve manevi birikimleri,
yüzünü ne Do¤u’ya ne de Bat›’ya dönmesini mümkün k›lar.
Türkiye, hem Bat›’ya hem de Do¤u’ya dönük olmak zorunda-
d›r.
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Bizler biliyor ve inan›yoruz ki tarih bilincine sahip, kendi
kültür ve medeniyetiyle bar›fl›k bir siyaset etme tarz›, sadece
demokrasiyi ve cumhuriyeti güçlendirmekle kalmayacakt›r.
Ayn› zamanda, bu co¤rafyay› yeniden istikrara ve refaha tafl›-
yacak dinamikleri de harekete geçirecektir. Türk milleti ve dev-
leti bunu baflaracak potansiyellere sahiptir. Bunlar› kavrad›¤›
ve hayata geçirdi¤i ölçüde de güzel gelecek, yak›n bir gele-
cek olacakt›r.

Bu noktada Milliyetçi Hareketin de¤iflip de¤iflmedi¤ini,
milliyetçili¤in misyonunu tamamlay›p tamamlamad›¤›n› çok
merak edenlere hat›rlatmak isterim ki tarihî kökleri ve iddiala-
r› güçlü olan hareketler, varl›¤›n› ve ayr›cal›¤›n› sürekli muha-
faza ederler. Yani de¤iflip baflkalaflmazlar, ama geliflirler. Or-
taya ç›kan yeni ihtiyaç ve geliflmelere yeni cevaplar ve çözüm
aray›fllar› içinde olurlar. Bu durum, onlar›n hem hayatiyetinin bir
göstergesi, hem de ileri görüfllülü¤ünün bir eseridir.

Milliyetçi Hareket, Türk milletinin temel de¤er ve birikim-
lerini yeni at›l›mlar›n dinamosu yaparak onu ilelebet var k›lacak
bir büyük siyasi ve fikrî hareketin ad›d›r.

Bu ad ve iddia, dünya var oldukça yaflamaya devam
edecektir.

Türk milliyetçileri, böyle iddia ve hedeflerin sahipleri ola-
rak her zaman kararl›l›¤›n› ve öncülü¤ünü sürdürecektir. Hiçbir
karalama kampanyas›, hiçbir ön yarg›l› bak›fl, bu ç›plak gerçe-
¤i örtmeye yetmeyecektir.
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Neredeyse bütün mesailerini partimizi karalamak için
harcayanlar›n, bizi anlamas› da baflar›l› olmas› da mümkün de-
¤ildir. Parlamento içinde ya da d›fl›nda yer alanlar ne yaparsa
yaps›nlar, Milliyetçi Hareket hak bildi¤i yoldan ayr›lmayacak-
t›r. Onlar Milliyetçi Hareket Partisiyle, Milliyetçi Hareket de Türki-
ye ve dünya sorunlar› ile u¤raflmaya devam edecektir.

Bizler, siyaseti, “siyaset olsun diye” de¤il, milletimize ve ül-
kemize hizmet için yap›yoruz. Çünkü bizler, baflkalar› gibi, ilke-
leri, nezaketi, hoflgörüyü unutma lüksüne sahip de¤iliz. Hiçbir
Türk milliyetçisi, hiçbir dava ve gönül adam›, günübirlik yafla-
yamaz, savurgan ve sorumsuz davranamaz.

fieyh Edebali Hazretleri’nin Osman Gazi’ye dedi¤i gibi,
gerçek inanç ve dava adamlar› “sabah do¤up akflam ölen-
lerden olamaz.”

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi, nereden kaynakla-
n›rsa kaynaklans›n küçük siyasi hesaplar›n kendi ayaklar›na
pranga vurmas›na izin vermeyecektir. Hiçbir Türk milliyetçisi,
hiçbir Türkiye sevdal›s› buna göz yummayacakt›r. Bilakis, her
gün biraz daha kenetlenip büyüyerek lider ülke yolundaki yü-
rüyüflümüz devam edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, baz›lar›n›n akl›n›n almayaca¤›
kadar engin bir millet sevgisiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket
etmeyi ilke edinmifl bir partidir. Bu anlay›fl›n gerektirdi¤i her tür-
lü karar› yeri ve zaman› geldi¤inde almas›n› bilmifltir. Bundan
sonra da böyle olacak, gerekeni yapmaktan hiçbir zaman ka-
ç›nmayacakt›r.
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Huzurlar›n›zda flimdi milletime seslenmek istiyorum.

Büyük Türk Milleti;

Bu aziz vatan hepimizindir, temel var olufl sebebimizdir.
Bunun için her fleyimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir
anlay›fl›n samimi temsilcisi ve savunucusudur.

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

Bu duygu ve düflüncelerle, bütün misafirlerimizi ve dava
arkadafllar›m› can›gönülden selaml›yorum. 

Yüre¤i bizlerle beraber atan, ama buraya gelememifl
olan bütün vatandafllar›ma, bütün gönül ve dava adamlar›na
da sevgiler, sayg›lar sunuyorum.

Cenab›allah, Türk milletinin yard›mc›s› ve koruyucusu
olsun. Hepiniz sa¤ olun... Var olun...
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K›ymetli Bas›n Mensuplar›,

Aziz Arkadafllar›m,

Yi¤it Bozkurtlar,

Milliyetçi Hareket Partisi bugün burada Cenab›allah’›n
yard›mlar›yla, Türkiye sevdal›s› yi¤it arkadafllar›m›n coflkulu katk›
ve kat›l›mlar›yla anlaml› bir buluflmay› ifade eden Büyük Kongre,
sini tamamlam›fl bulunmaktad›r. Bu vesileyle kongremize ifltirak
eden baflta yabanc› misafirler olmak üzere, bütün davetlilere,
bas›n mensuplar›na, de¤erli delegelere, ülkemizin her köflesin-
den buraya ak›n eden vefakâr ve çilekefl ülküdafllar›ma, dava
arkadafllar›ma gösterdikleri ilgiden ve katk›lar›ndan dolay› teflek-
kürlerimi iletiyorum. Hepinize bir kez daha sayg› ve selamlar›m›
sunuyorum.

Takdir edilece¤i üzere, kongremiz, birçok aç›dan ülkemiz
ve milletimiz için mühim kararlar›n al›nd›¤›, Türk milliyetçilerinin
büyük bir gelece¤e haz›rland›¤›, tarihî bir kurultay olmufltur.

Bugünkü buluflmam›z, sadece takvim aç›s›ndan XXI. yüz-
y›l›n bafllang›c›na tesadüf etti¤i için de¤il, ayn› zamanda insan-
l›¤›n yaflad›¤› bir ça¤ de¤iflimiyle örtüflmesi itibar›yla da önem
kazanm›flt›r. 
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Kongremiz, bize ad›m att›¤›m›z yeni yüzy›l›, dünyada mey-
dana gelen de¤iflmeleri, her fleyden önce Türkiye’nin bugünü-
nü ve gelece¤ini ele al›p de¤erlendirme imkân› vermifltir. Bura-
da yap›lan çal›flmalar bir durum muhasebesi oldu¤u kadar, ge-
lece¤e dair fikir ve projelerin ele al›nd›¤› bir zemin olmufltur.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Bilindi¤i gibi, yeni bir yüzy›la geçifl, sadece bir zaman dili-
minin de¤iflmesi demek de¤ildir. Ça¤ de¤iflimiyle ifade etti¤imiz,
bir dönemi karakterize eden  olaylar ve geliflmelerin nitelik ve ni-
celiklerinde meydana gelen köklü geliflmeleri kapsamaktad›r.

Sanayi ötesi ça¤ veya bilgi ça¤› fleklinde tan›mlanan ye-
ni bir geliflme dalgas›, tesirlerini flimdiden bütün yeryüzünde or-
taya koymaya bafllam›flt›r.

Türkiye’de, düflünen insanlar özellikle siyaset yapma so-
rumlulu¤una sahip olan herkes, içine girdi¤imiz yüzy›l›, yafla-
maya bafllad›¤›m›z yeni ça¤› çok iyi analiz edip de¤erlendir-
mek durumundad›r.

Bizler Türk milliyetçileri olarak bu sorumlulu¤u herkesten
fazla duyan, duymak mecburiyetinde olan insanlar oldu¤umu-
zun bilincindeyiz. Çünkü biliyoruz ki yeni geliflme ve dinamikle-
ri kavrayamayanlar, gerekli at›l›m ve dönüflümleri baflarama-
yacak olanlard›r.
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Yak›n tarihte ça¤ de¤iflimini kavrayamam›fl olman›n bera-
berinde getirdi¤i a¤›r maliyeti, biz Türkler kadar yaflayan baflka
bir millet olmam›flt›r. Çünkü Türkiye, XVIII. yüzy›lda bafllayan yeni
geliflmeleri zaman›nda fark edip kavrayamam›fl olman›n bede-
lini, iki yüzy›l süren bir ‘geri kalm›fll›k’ süreciyle çok a¤›r bir flekilde
ödemifltir. Bu yüzden, bugün yeni ça¤›n dinamiklerini kavray›p
Türkiye’ye tafl›ma mecburiyeti vard›r. Bunun için köklü bir dönü-
flümü baflarmak ve geri kalm›fll›¤›n bütün tortular›n› tasfiye et-
mek, önümüzde tarihî ve millî bir görev olarak durmaktad›r.

Bugün, burada yeni yüzy›lla bir sözleflme yap›yoruz. Türk
milletinin yeni yüzy›la iliflkin katk›lar›n›n olaca¤›n› ilan ediyoruz.
Bu sözleflme, her fleyden önce ça¤›n ekonomik, teknolojik ve si-
yasi alanda yükselen dalgalar›yla Türkiye’nin birikim ve iddialar›-
n›n bulufltu¤u bir alan› ifade etmektedir. Ayn› zamanda Türk siya-
set alan›n› toplumsal ihtiyaç ve taleplere göre biçimlendirmeyi,
toplumun siyaset, medya ve ekonomi ile iliflkilerini demokratik-
lefltirmeyi kapsayan bu sözleflme, ülkemizi küresel rekabete aça-
cak ekonomik büyüme ve performans› ortaya koymay› hedef-
lemektedir.

Türkiye, XXI. yüzy›lda ; düflünce, inanç, siyaset yapma, sos-
yal ve ekonomik hak ve özgürlükleri de zenginlefltiren bir sözlefl-
me ile yol ald›¤›nda, Türk insan›n›n yarat›c›l›¤›n› engelleyen bü-
tün ba¤lardan kurtularak geliflmesini h›zland›racakt›r. Bunda
flüphe yoktur.
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Çok De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Say›n Bas›n Mensuplar›,

Yüzy›lla yapt›¤›m›z sözleflme, k›sacas›, Türk milliyetçileri-
nin büyük Türk milletini, yaflad›¤›m›z ça¤›n lider ülkesi hâline
dönüfltürme mücadelesini ifade etmektedir.

Türkiye ça¤›n teknolojileriyle üretemeyen, ça¤›n imkânla-
r›n› kullanamayan, ça¤›n ak›fl›na yön veremeyen bir ülke ola-
maz.

Türkiye’yi geri kalm›fll›¤›n göstergeleri olan yoksulluk ve yol-
suzluk ekonomilerinden, temel hak ve özgürlüklerin yetersiz oldu-
¤u, terör ve fliddet olaylar›n›n yafland›¤› bir ülke manzaras›ndan
çok uzaklara götürmek zorunday›z. 

Bizim milliyetçili¤imiz, Türk milletine, tarihî derinli¤imiz içeri-
sinde yo¤rulmufl olan millî de¤erleriyle, ça¤›n birikimi olan gelifl-
meleri birlikte yaflatmay›; millî ve evrensel olan› birlikte de¤erlen-
dirmeyi esas alm›flt›r. Böyle bir yaklafl›m› benimsemifl Türk milliyet-
çileri, yüzy›lla yapt›klar› bu sözleflmenin, her bir maddesini haya-
ta geçirmek için büyük bir yürüyüfl bafllatm›fllard›r.

Bu kongre bu kutlu yürüyüflün karar›n› veren kongredir. Ye-
ni tarihî ve insani bir yürüyüflü bafllatan bir kongredir.
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Bugün hepimize düflen görev, bu kongrede ortaya konan
yaklafl›mlar içerisinde, teflkilatlar›m›za döndü¤ümüz zaman bü-
yük bir heyecanla çal›flmaya bafllamakt›r.

Türkiye’nin önündeki yeni ça¤›n dinamiklerini kavrama
meselesini baflarmak, fedakâr ülkücü insanlar›n iflidir. Bunu ger-
çeklefltirmek ise bütün teflkilatlar›m›z›n ve milletvekillerimizin siya-
setimizi milletimizle bütünlefltirecek çal›flmalar›yla ve gelece¤e
güçlü bir flekilde haz›rlanmalar›yla mümkün olacakt›r.

Biliyor ve inan›yorum ki Türk milliyetçileri Allah r›zas›ndan ve
Türkiye sevdas›ndan baflka bir fley düflünmeden yaflayan dava
ve gönül insanlar›d›r. Büyük dava adamlar›n›n inand›klar› fleyleri
baflarmalar›n› engelleyecek hiçbir fley yoktur. Unutmayal›m ki
baflar› azmi ve inanc›, en az baflar›n›n yar›s›d›r.

Muhterem Dava Arkadafllar›m,

K›ymetli Bas›n Mensuplar›,

Milliyetçi Hareket Partisinin bu Büyük Kongre’si, bütün Tür-
kiye’ye ve insanl›¤a aç›kça flu mesaj› vermektedir:

Tarihin yaflayan en köklü milletlerinden birisi olan Türk mil-
leti, kendi kimlik ve kiflili¤iyle, içine girdi¤imiz yüzy›lda bafl› dik ve
onurlu bir flekilde ileri bir yaflama seviyesine ulaflmak için yeni bir
at›l›m›n haz›rl›¤›ndad›r. Bu haz›rl›k yeni bir medeniyetin kurulufl ha-
z›rl›¤›d›r. Türk milletini bu yeni medeniyetin inflas›nda tarihî gele-
ne¤ine ve birikimlerine uygun, çok önemli bir rol beklemektedir. 
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Türk milliyetçilerinin bugün yapmas› gereken, bunun bi-
lincini hiç kaybetmeden tarihî misyonunu hayata geçirmek,
Türkiye’yi yeni bir dirilifle, yeni bir medeniyete haz›rlamakt›r. 

Bu haz›rl›k bafllam›flt›r. Türk milletine, hepimize, hepinize
kutlu ve u¤urlu olsun. 

Cenab›allah  yolumuzu aç›k, gönlümüzü zengin, zihnimizi
berrak, varl›¤›m›z› daim k›ls›n. 

Hepiniz Allah’a emanet olun. 
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Aziz Türk Milleti,

Say›n Divan Baflkan› ve Üyeleri,

Kardefl ve Dost Ülkelerin Say›n Temsilcileri,

Çok De¤erli Misafirler,

Milliyetçi Harekete Omuz Vermifl, Gönül Vermifl Ülküdafl-
lar›m,

Sevdam›z›n Yi¤it ve Çilekefl Bozkurtlar›,

K›ymetli Dava Arkadafllar›m,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi en içten duygular›mla, sevgiyle ve sayg›yla se-
laml›yorum.

Milliyetçi Hareket Partisinin 7. Büyük Kongre’sine hofl geldi-
niz, fleref verdiniz.

80. y›l›n› idrak etmekte oldu¤umuz Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arka-
dafllar›n›, vatan ve ülkü u¤runa topra¤a düflen bütün flehitlerimi-
zi ve Baflbu¤’umuz Alparslan Türkefl Bey’i rahmet ve minnetle
an›yoruz.
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Türk milleti ve devletinin bekas› için hizmet etmeyi fliar
edinmifl, ülkesini ve ülküsünü can›ndan aziz bilmifl Ülkücü Hare-
ketin, bu büyük buluflmas›n› nasip eden Yüce Allah’a flükürler ol-
sun.

Bugün, milletçe, tarihî bir dönüm noktas›nday›z.

Ateflle imtihan edilip zaferle bitirdi¤imiz ‹stiklal Harbi’mi-
zin, tüm kutsiyetinin ayaklar alt›na al›nd›¤› bir dönemden geç-
mekteyiz.  Bu dönemde, üzerimizdeki tahakkümden kurtulmak
ya da kurtulmamak aras›nda bir tercih yapmak durumunday›z.

Kimli¤inden, tarihinden ve kültüründen ald›¤› güç ve
inançla, tercihini “millî devlet”, “millî iktidar”dan yana yapanlar
gönüllerini bu salonda birlefltirdiler.

Buradan, tercihini, “millî devletin tasfiyesi” ve “Türki-
ye’nin küçültülmesi”nden yana yapm›fl olan Hükûmete sesleni-
yorum.

Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin kararlar›na, bu kongre-
lerin yap›ld›¤› mukaddes mekânlarda hakaret edip milletin za-
fer burçlar›na teslimiyet bayra¤› çekenler:

Hevesiniz bofluna, çaban›z beyhudedir...

Millî Mücadele’yi gerçeklefltiren ruh bugün bu salonda
dim dik karfl›n›zdad›r.

Erzurum Kongresi’ndeki fluur ve heyecan ayn›yla burada-
d›r!...

Sivas Kongresi’ndeki milletin azim ve kararl›l›¤› buradad›r!...

Türkiye yekvücut buradad›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün Türk milliyetçileri olarak yeni bir medeniyet hamle-
sini bafllatma azmiyle “Büyük Buluflma”m›z› gerçeklefltiriyoruz.

Büyük Buluflma’m›z, bir yandan ülkemizi, di¤er yandan
dünyam›z› saran buhranlar neticesinde bir kat daha önem ka-
zanm›flt›r.

‹çinde bulundu¤umuz dönemde, Bat› medeniyetinin ç›-
karc› ve tekelci dünya görüflü, insanl›k de¤erlerini tehdit etmeye
yönelmifltir.

Savafllar›n ve kaosun dinmek bilmedi¤i bu yüzy›lda, kendi
hâkimiyetlerini ebedî k›lmak isteyen devletler, yeni sömürgecili-
¤i “özgürlefltirme” maskesiyle yürütmektedirler. Yeni sömürgeci
güçler; bu faaliyetlerinde, kimi zaman hedef ülkelerdeki millî bü-
tünlü¤ü bozarak, kimi zaman da ekonomik krizler yaratarak kar-
gafla ve huzursuzlu¤a sebep olmaktad›rlar.

Yeni dünyan›n güçlü aktörleri, kendi millî devlet yap›lar›n-
dan vazgeçmeden, di¤er devletlere millî egemenlik ve ba¤›m-
s›zl›klar›ndan vazgeçmeyi dayatmaktad›rlar. Bu hedeflerine
ulaflmak için ekonomik, psikolojik ve askerî yöntemlere baflvur-
maktad›rlar. Bu müdahaleler sonucunda, devletlerin ekonomik
ba¤›ml›l›klar› art›r›lmakta; devlet ve millet aras›ndaki köprüler y›-
k›lmakta; gerekti¤inde ise hedefteki ülkeleri iflgale yönelik askerî
planlar devreye sokulmaktad›r.
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Ekonomik planda, küresel sermaye ve finans sistemi,
“dünya krall›¤›”n› ilan edercesine, önündeki millî mukavemet
kalelerinin y›k›lmas›n› talep etmekte, imtiyazlar a¤›n› sürekli genifl-
letmektedir.

Uluslararas› odaklar›n güdümündeki medya baronlar›,
yeni sömürgeci güçler ad›na psikolojik harp faaliyetlerinin tafle-
ronlu¤unu yapmaktad›r. Neticede, bu sömürgeci güçler, kendi
beklenti ve menfaatleri do¤rultusunda kullanacaklar› “kukla hü-
kûmetleri” iktidara getirebilmektedir. 

Nitekim, bugün, Türkiye’mizin de hem fiilî hem de zihnî ola-
rak teslimiyetçi bir kuflatma alt›nda oldu¤u, haysiyet sahibi hiç
kimsenin inkâr edemeyece¤i bir gerçektir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Yi¤it Bozkurtlar›m,

Karfl›m›zda duran Türkiye ve dünya gerçekleri, milletçe
yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›n, dünyadaki geliflmelerle çok yak›n bir iliflki
içinde oldu¤unu göstermektedir.

‹çeride bizim “egemen blok” olarak isimlendirdi¤imiz güç
odaklar›, demokratikleflmeden ekonomiye, kültür hayat›m›zdan
siyasete kadar birçok alanda Türkiye’nin önünü t›kamaya de-
vam etmektedir. 

Yozlaflm›fl bürokrasi, tekelci büyük sermaye ve Bat›c› elit-
lerin koalisyonundan oluflan bu egemen blok, küresel serma-
yeyle ifl birli¤i yaparak, millî olan her fleyi tahrip etme arzusu ve
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gayretindedir. Bu sald›r›lardan yaln›zca maddi k›ymetlerimiz
de¤il, kimlik ve kiflili¤imizi infla eden de¤erler sistemimiz de na-
sibini almaktad›r. Zira yeni sömürgecilik, insanl›¤›n binlerce tec-
rübesinden süzülerek gelen millî kültürleri tahrip etmek istemek-
tedir.

Hedeflenen; kimliksiz, kifliliksiz insan y›¤›nlar›ndan oluflan,
kolay idare edilebilir bir dünyad›r.

Karfl›m›zdaki bu küresel tablo, tek boyutlu medeniyet an-
lay›fllar›n›n insanl›¤› sürükledi¤i uçurumlar› aç›kça gözler önüne
sermektedir. 

Sömürünün, savafl›n, vahflet ve sefaletin girdab›nda in-
sanl›¤› k›vrand›ran maddeci dünya görüflüne dayal› Bat› mede-
niyeti, insani de¤erlerle olan irtibat›n› her geçen gün daha da
koparmaktad›r.

Sömürgeci imparatorluklar kurma hevesinde birleflen kü-
resel güçlerin sözde evrensellik ça¤r›lar›yla, millî kimliklerinden
kopart›lan kitleler, kabile aidiyetlerine hapsedilmektedir.

‹nsanl›k, küresel tahakküm ya da yeni sömürgeci impa-
ratorluklar gibi sefil alternatifler aras›nda s›k›flt›r›lmaktad›r.

Bu sebeple, milliyetçilik, millî ve manevi de¤erler sistemi-
nin, insan onurunun, millî kültürlerin hayat haklar›n›n, küresel
ahenk ve adaletin, demokrasi ve insan haklar›n›n en önemli te-
minat› olmaya devam etmektedir.

Bugün, küresel tahakküm karfl›s›nda, hürriyet ve flahsiye-
tin bayra¤› milliyetçili¤in surlar› üzerinde dalgalanmaktad›r.
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Türk milliyetçileri olarak biliyor ve inan›yoruz ki egemen
medeniyetin sebep oldu¤u krizlerin üstesinden, ancak yeni bir
medeniyet anlay›fl›yla gelmek mümkündür. 

Meselelerimizi çözmek ve Lider Ülke idealine ulaflmak için
milletimizle beraber bütün insanl›¤› kucaklayacak zihniyet de¤i-
flimini, hakkaniyete dayal› yeni bir dünya hedefimizi ve toplum-
la bütünleflmeyi esas alan, kesintisiz demokrasi anlay›fl›m›z› haya-
ta geçirmek mecburiyetindeyiz.

Bugün Milliyetçi Hareket olarak bu tarihî kurultaydan
“Türkçe” bir ça¤r› yap›yoruz.

Ça¤r›m›z›n kayna¤›, Türkiye’nin insanl›¤›n anlam haritas›n-
daki “özgün” yeri ile Milliyetçi Hareketin tarihî misyonu ve iddias›-
d›r. Çünkü Milliyetçi Hareket, Türkiye merkezli yeni bir medeni-
yet, yeni bir dünya ve yeni bir toplum anlay›fl›n›n siyasetteki
temsilcisidir. 

Aziz Dava Arkadafllar›m,

K›ymetli Ülküdafllar›m,

Sizlerin çok iyi bildi¤i gibi bütün dünya için, bütün insanl›k
için bu küresel kuflatmaya ve sömürüye karfl› yeni bir ruh, yeni bir
alternatif, yeni bir durufl art›k kaç›n›lmaz olmufltur.

‹flte bu hareketi bafllatacak ruh, Türk-‹slam kaynaklar›n›n
manevi ikliminde yeflermekte, Cihan Devleti Osmanl›n›n miras›
ile ‹stiklal Savafl›’m›z›n tecrübeleri üzerinde yükselmektedir.
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Türk-‹slam medeniyetinin tecrübe ve birikimini, insanl›¤›n
ihtiyaç ve problemleri ›fl›¤›nda “asr›n idrakine söyletmek”, bizim
Milliyetçi Hareket olarak insanl›k karfl›s›ndaki millî vazifemizdir.

Biliyoruz ki insanl›¤›n önünde yeni ufuklar açmak, ancak
dünyada sözü dinlenir, güçlü ve Lider Türkiye’nin inflas›yla
mümkün olacakt›r. Bu yüzden Milliyetçi Hareket, yeni bir dünya
ve yeni bir Türkiye için Büyük Buluflma’y› gerçeklefltirme karar-
l›l›¤›ndad›r. 

Bugün bu yürüyüfl bafllam›flt›r.

Türkiye’nin yeniden büyük ve lider bir ülke olmas›n› iste-
yenler yola ç›km›flt›r ve buradad›r. 

Ça¤r›m›z, Türkiye sevgisini kaybetmemifl herkesedir.

Ça¤r›m›z, atalar›n›n kutsal miras›na sayg› duyan, gelecek
nesillere onurlu bir Türkiye b›rakmak isteyenleredir. Türkiye’nin
birlik ve bütünlü¤üne duyarl› bütün vatandafllar›m›zad›r.

Muhterem Dava Arkadafllar›m,

Siyaset, inifl ve ç›k›fllar› olan uzun soluklu ve engebeli bir
hizmet yoludur.

Bundan önceki Büyük Kongre’miz, Milliyetçi Hareketin ik-
tidar orta¤› oldu¤u bir dönemde idrak edilmifltir.

3 Kas›m Seçimleri sonras› ortaya ç›kan siyasi tabloda ise
Milliyetçi Hareket Partisi parlamento d›fl›nda kalm›flt›r.
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Bu sonucun partimiz için arzu edilen ve beklenen bir so-
nuç olmad›¤› ortadad›r. Ancak ne kadar üzücü olsa da millî ira-
denin mutlak üstünlü¤üne gönülden inanan Milliyetçi Hareket,
aziz milletimizin bu karar›n› sayg›yla karfl›lam›flt›r.

Millete küsmemifl, k›r›lmam›flt›r. Milliyetçi Hareket, sadece,
milletimizin gelece¤ini tehdit eden, içte ve d›flta Türkiye’yi büyük
bir kuflatma alt›na almay› amaçlayan planlar karfl›s›nda, milleti-
mizin hak ve hukukunu koruyacak ve savunacak bir konuma
gelememenin buruk bir hüznünü yaflam›flt›r. Üzüntümüz sadece
ve sadece bundan kaynaklanm›flt›r.

Türkiye’yi hiçbir karfl›l›k beklemeden seven Türkiye sev-
dal›lar›, geçmiflte oldu¤u gibi bugün de aziz milletimizin emrin-
de ve hizmetindedir.

3 Kas›m Seçimlerinin sonuçlar› bu konudaki flevkimizi k›r-
mam›fl, heyecan›m›z› azaltmam›flt›r. Aksine, sahte demokrasi
havarilerini ve sahte kurtar›c›lar› milletimizin, gerçek hüviyetleriy-
le tan›mas› için daha fazla çaba harcama azmimiz, daha etkili
mücadele etme kararl›l›¤›m›z daha da bilenmifltir.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

3 Kas›m Seçimlerine giden süreçte yaflananlar›n ve Milli-
yetçi Hareketi hedef alan cephenin entrikalar›n›n hepinizin ha-
f›zas›nda hâlâ tazeli¤ini korudu¤una inan›yorum.

Bildi¤iniz gibi partimiz, 18 Nisan 1999 Seçimlerinden sonra
ortaya ç›kan parçal› Meclis tablosu karfl›s›nda sorumluluktan
kaçmayarak 57. Cumhuriyet Hükûmetine kat›lm›flt›r.

Siyasi felsefesi ve siyaset yapma anlay›fl› farkl› üç partinin
oluflturdu¤u Koalisyon Hükûmeti çok güç bir dönemde görev
yapm›flt›r. Bu dönem içinde Milliyetçi Hareket “önce ülkem,
sonra partim” anlay›fl›na   uygun   olarak   üzerine   düflen   iyi
niyeti göstermifl, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrar› için parti
düflüncelerini ve hesaplar›n› aflan bir feragat ve sorumluluk an-
lay›fl›yla hareket etmifltir.

Türkiye’yi bir uçurumun kenar›na sürükleyecek oyunlar ve
Türk milliyetçili¤ini hedef alan dayatmalar karfl›s›nda da “ben-
den sonra isterse tufan olsun” diyerek kolay bir ç›k›fl yolunu seç-
memifl, parti hesaplar›n›n yan›lt›c› cazibesine kap›larak Türkiye
üzerinde kumar oynanmas›na izin vermemifltir. Bu flartlar alt›nda
Türkiye’nin siyasi istikrar› ve selameti için tek ç›kar yol olan mille-
tin hakemli¤ine baflvurulmas›n› sa¤lam›flt›r.
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

Bu s›k›nt›l› ve güç süreçte Milliyetçi Hareketin izledi¤i siya-
set, seçim öncesi dönemde de tart›fl›lm›fl olup bugünde ve ile-
ride de tart›fl›lacakt›r.

3 Kas›m Seçimleri sonras› gelinen noktadan, geride kalan
döneme bak›larak farkl› düflünce ve de¤erlendirmelerin dile
getirilmesi asl›nda do¤al say›lmal›d›r. Ancak burada bir nokta
unutulmamal›d›r: Her dönem, kendi özel flartlar› ›fl›¤›nda de¤er-
lendirilmek zorundad›r. 

Her olay ve geliflmeyi, yafland›¤› dönemin flartlar› içinde
ele almadan yap›lacak k›smi ve sathi de¤erlendirmelerin, iyi ni-
yetli de olsa, her zaman isabetli sonuçlar vermeyece¤i hat›rda
tutulmal›d›r. Bu konuda yap›lacak de¤erlendirmelerde, Türki-
ye’nin flartlar› ve imkânlar› ile hükûmet etme sorumlulu¤unun
icaplar›n›n da göz önünde tutulmas›, insaf ölçülerinin bir gere¤i
olarak görülmelidir. Koalisyon döneminin böyle bir objektif de-
¤erlendirmesi yap›ld›¤›nda, baz› konularda daha etkili olunabi-
lece¤i, baz› eksiklerin ve aksakl›klar›n görüldü¤ü tabiat›yla söyle-
nebilecektir. Ancak flunu bütün aç›kl›¤›yla belirtmek isterim ki bu
dönemde, Milliyetçi Hareketin siyasi ideallerinden ve siyasi mis-
yonundan sapma anlam›na gelebilecek hiçbir hatan›n içinde,
yan›nda ve arkas›nda olunmam›flt›r.
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Aziz Ülküdafllar›m,

K›ymetli Misafirler,

Teslimiyetçi iktidar›n ve d›fl destekçilerinin istekleri do¤rul-
tusunda, Türkiye’nin sürüklenmek istendi¤i batakl›k, Büyük Bulufl-
ma ça¤r›m›z›n hayatiyetini ve vazgeçilmezli¤ini aç›kça ortaya
koymaktad›r.

Hepinizin bildi¤i gibi, seçim meydanlar›nda verdi¤i sözleri
unutan, tam teslimiyetçi AKP Hükûmeti, yaklafl›k 1 y›ld›r tek bafl›-
na iktidardad›r. Bu hükûmet, aradan geçen bunca zaman bo-
yunca, milletin hayr›na hiçbir ad›m atmam›flt›r.

“Plan›m›z, program›m›z haz›r, gelir gelmez ifl bafl› yapa-
ca¤›z.” diyen AKP’nin hiçbir haz›rl›¤›n›n olmad›¤› gün gibi orta-
dad›r.

Bu hükûmetin icraatlar›n› iki cümleyle özetlemek müm-
kündür:

D›flar›da “tam teslimiyet”!... 

‹çeride “bütünüyle acziyet”tir!...

Baflbakan’›n, memurlar› paylay›p iflçileri tehdit etti¤i, Tar›m
Bakan›’n›n çiftçilere hakaret etti¤i bir Türkiye manzaras›yla karfl›
karfl›yay›z.

Dün meydanlarda, “garip-gureba” edebiyat› yapanlar,
bugün, “memleket iflsiz dolu, ald›¤›n›za flükredin!” diyorlar.

D›fl politikas›n› AB ve ABD’ye endeksleyen hükûmet, içeri-
de de Dünya Bankas› ve IMF ba¤›ml›s› bir ekonomi politikas› yü-
rütmektedir.
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Kendilerinden öncekileri d›fla ba¤›ml› olmakla suçlayan-
lar, flimdi IMF’ye olan ba¤l›l›klar›n› her f›rsatta tekrarl›yorlar.

Buradan soruyoruz: Bu gidifl nereyedir?

Maalesef, her geçen gün daha aç›k bir flekilde görülüyor
ki Türk ekonomisi, tekellerden oluflan büyük sermayenin büsbü-
tün egemenli¤i alt›na girmektedir. Bu durum, Türkiye’nin kalk›n-
ma lokomotifini oluflturan, küçük ve orta ölçekli sermaye grupla-
r›n›n ve hayat›n› aln›n›n teriyle kazanan insanlar›n, çilesini her ge-
çen gün art›rmaktad›r.

Türk insan› bilmektedir ki tekeller güçlendikçe, Türk ekono-
misi güdümlü hâle geldikçe ve d›fl mihraklar›n bask›s› artt›kça,
Türkiye üretim gücünü ve sosyal adalet temellerini h›zla yitirmek-
tedir. Hâl böyleyken baz› medya kurulufllar›n›n a¤›z birli¤i etmifl-
çesine pembe tablolar çizmesi tesadüf müdür?

“Kan sat›p kredi ald›k.” diye bayram edenler: 

Kime ya da kimlere hizmet etmektedirler?

Milletimizin flüphesi olmas›n ki Türkiye’nin kaynaklar›n›
yabanc›lara peflkefl çekerek ald›klar› payla sefa sürenlerin bu
ülkedeki saltanatlar› uzun sürmeyecektir.

D›fl politikada çok tehlikeli sonuçlar› olacak bir yol izleyen
AKP, köklü devlet gelenekleri olan Türkiye’yi, millî ç›karlar›n›
“ucuz pazarl›k” konusu yapmaya haz›r bir devlet konumuna
sokmufltur. Bu hükûmet taraf›ndan, millî birli¤imizi ve bütünlü¤ü-
müzü tehlikeye aç›k hâle getiren temelden sakat politikalar uy-
gulamaya konmufltur.
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Hassas millî konularda üçüncü taraflara ümit ve cesaret
verilmifltir.

AKP’nin on ayl›k icraat›, d›fl politika alan›nda çok tehlike-
li bir yola sürüklenmekte oldu¤umuzu göstermektedir. Bu tehli-
keli gidifl, özellikle; Avrupa Birli¤i ile iliflkiler, K›br›s ve Irak konular›n-
da kendisini göstermektedir.

AKP içeride hissetti¤i meflruiyet krizini aflmak için d›flar›ya
ve Avrupa Birli¤i’ne tavizler vermektedir.

AKP, bu amaçla Avrupa Birli¤i’ni kullanmakta ve Türki-
ye’de özel amaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltirmek istedi¤i her
fleyi, “Avrupal› olmak” ad›na ve “AB standard›” olarak günde-
me getirmektedir. Buna karfl›l›k, Avrupa Birli¤i de, Türkiye’nin mil-
lî birli¤ini ve sosyal dokusunu zedeleyecek taleplerini ve dayat-
malar›n› hayata geçirmede, AKP’yi en uygun vas›ta olarak gör-
mektedir. Bu anlamda AKP ve Avrupa Birli¤i kendi özel gün-
demleri ve amaçlar› için birbirlerini kullanmaktad›r.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

K›ymetli Ülküdafllar›m,

Sayg›de¤er Misafirler,

Avrupa Birli¤i’ni Türkiye için bir amaç olmaktan çok, ken-
di gelece¤i bak›m›ndan bir araç olarak gören AKP ile asl›nda
Türkiye’yi üye yapmak istemeyen ve sürekli oyalayan AB ara-
s›ndaki bu iliflkinin karfl›l›kl› samimiyete ve iyi niyete de¤il, kar-
fl›l›kl› fayda ve kullan›m esas›na dayand›¤› ortadad›r.
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AKP, iktidar koltu¤unda tutunabilmesinin yolunun Türk mil-
letinin iradesinden de¤il, baflta Avrupa Birli¤i olmak üzere d›fl
desteklerden geçti¤ini hesaplamaktad›r. Bu nedenle Avrupa
Birli¤i’nin her dayatmas›n› “kutsal bir emir” kabul etmektedir.
AB’nin tafleronlu¤u görevini liyakatle yerine getirmesinin hikme-
ti baflka sebeplerde de¤il, bunda aranmal›d›r. 

Avrupa Birli¤i yolunda ilerlemek için gerekli ça¤dafll›k öl-
çüleri ad› alt›nda Türkiye’ye empoze edilen düzenlemeler, asl›n-
da, demokratikleflme sürecinin gerçek anlamda ilerletilmesi
amac›na da hizmet etmemifltir.

Aksine, s›k›nt›lar›n daha da derinleflmesine, etnik ve mez-
hep ayr›mc›l›¤› temelinde çok ciddi yeni sorunlar›n yeflermesi
için müsait bir ortam haz›rlanmas›na yol açm›flt›r.

Avrupa Birli¤i, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getiril-
mesi bahanesiyle Türkiye’nin karfl›s›na her gün yeni bir dayatma
ile ç›kmaktad›r. Çünkü flu ana kadarki deneyimleriyle, bu yön-
temle sonuç al›nabilece¤i konusunda cesaretlenen Avrupa Bir-
li¤i, Türkiye’de her talebi yerine getirmeye amade bir iktidar
bulmufl olmas›n›n rahatl›¤› içindedir.

Yine bu durumdan destek ve kuvvet buldu¤unu düflü-
nen PKK/KADEK de kendi siyasi hedeflerinin gerçekleflmesi için
Avrupa Birli¤i’ni ve bu yolla AKP iktidar›n› sonuna kadar kullan-
maktad›r.

Avrupa Birli¤i’nin samimiyetsiz tutumunun en çarp›c› ör-
ne¤i, PKK/KADEK’in hâlâ terör örgütleri listesine al›nmam›fl olma-
s›d›r. AB, bu konuda direnmektedir. Buna karfl›l›k, AKP iktidar›n›n
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da bunu mesele yapmak gibi bir niyeti olmad›¤› görülmektedir.

Avrupa Birli¤i’nin PKK/KADEK’i terör örgütü olarak kabul
etmemesinin arkas›nda, bunlara siyasi bir misyon yükleme arzu-
sunun yatt›¤› art›k aç›kça görünen bir gerçektir. Türkiye’de Avru-
pa Birli¤i’nin dayatmalar› kabul edilerek terör örgütünün siyasal-
laflma stratejisinin ilerletilmesi amac›na hizmet edecek baz› dü-
zenlemelerin AB uyum paketleriyle yap›lm›fl olmas›, Avrupa Birli-
¤i’ne bu konuda da ayr›ca cesaret vermektedir.

Türk kamuoyu Avrupa Birli¤i konusunda yo¤un bir kam-
panya sonucu flartland›r›lm›fl, a¤›r bir psikolojik bask› alt›na
al›nm›flt›r. Millî refleks ve direnifl gücü âdeta ortadan kald›r›lmak
istenmifltir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

AKP iktidar›n›n, devlet hayat›na hâkim k›lmaya çal›flt›¤›
sakat zihniyetin ve d›fl politikas›n›n dayand›¤› teslimiyetçi “ver-
kurtul” anlay›fl›n›n sonuçlar›ndan birinin de millî davam›z K›br›s
olaca¤› art›k ortadad›r. Bu zihniyetin K›br›s sorununa iliflkin yak-
lafl›m›, millî davam›z K›br›s’›n Türkiye’nin s›rt›nda bir yük, bir
kambur oldu¤u gibi çarp›k bir anlay›fla dayanmaktad›r.

Bu hükûmet, K›br›s’› Avrupa Birli¤i ile ucuz bir pazarl›k ko-
nusu hâline getirmekten en küçük bir endifle duymamaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nden müzakere takvimi için içi bofl bir vaat
al›nabilmesi   karfl›l›¤›nda,   K›br›s   sorununun   Yunanistan   ve
Rumlar›n emellerine uygun olarak   çözümlenmesine    haz›r ol-
du¤unu ortaya koymaktad›r.
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Maalesef, K›br›s’› ve K›br›s Türklü¤ünü bu amaçla feda et-
meye haz›r bir teslimiyetçilik içine girilmifltir.

Teslimiyetçi iktidar, ayn› zamanda, K›br›s Türk toplumunu
cephelere bölerek içeriden çökertilmesi için Avrupa Birli¤i ve
Amerika’n›n yürüttü¤ü nifak kampanyalar›na da destek ver-
mektedir. 

Rumlar›n silah zoruyla yapamad›¤›, flimdi Avrupa Birli¤i
perspektifinde toplumsal bilinçlenme ad› alt›nda ve K›br›s Türkle-
ri Rum devletine yamanarak yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Buna
karfl› ç›kan ve onurlu bir çözümü savunan büyük dava ve dev-
let adam› Rauf Denktafl Bey, hedef tahtas› hâline getirilmek is-
tenmektedir. D›fllanmaya, tasfiye edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu
amaçla kendisine karfl› çok çirkin ve haks›z bir karalama kam-
panyas› sürdürülmektedir.

Türkiye’deki ABD Büyükelçisi bile aç›kça bu yönde ça¤r›-
larda bulunma cüretini gösterebilmektedir.

Bütün bunlara karfl› hükûmet sessizli¤ini korumakta, en
ufak bir tepki dahi göstermeyerek dolayl› destek vermektedir.

Say›n Cumhurbaflkan› Denktafl’a karfl› yap›lan bu sald›r›la-
r› ve hükûmetin bu sald›rgan ve küstah tav›rlar karfl›s›ndaki sessiz-
li¤ini fliddetle k›n›yoruz.

Türk milliyetçileri Say›n Cumhurbaflkan› Denktafl’la tam bir
dayan›flma içindedir. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyorum
ki K›br›s Türkleri yaln›z de¤ildir. Millî kahraman Say›n Denktafl yal-
n›z de¤ildir.
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

Sayg›de¤er Misafirler,

Milliyetçi Hareket, AKP iktidar›n›n K›br›s konusunda içine
düfltü¤ü gafletten bir an önce ç›kmas›n› beklemektedir.

‹zlenen yol yanl›fl ve tehlikeli bir yoldur.

‹yi bilinmelidir ki Türkiye ve Türk milleti, K›br›s üzerinde oy-
nanmak istenen oyunlar karfl›s›nda K›br›sl› kardefllerinin her za-
man ve her flekilde yan›nda olacakt›r.

Türkiye, hiçbir flart alt›nda ve hiçbir düflünce u¤runa, K›b-
r›s Türklerini feda etmeyecektir.

Yine çok iyi bilinmelidir ki Türk milliyetçileri buna asla
izin vermeyecektir.

Buna, teslimiyetçi AKP’nin de, Avrupa Birli¤i’nin ç›karlar›n›
Türkiye’de savunma görevini üstlenen sözde sivil toplum örgüt-
leri görünümündeki teslimiyet lobilerinin de gücü yetmeyecek-
tir. Bundan hiç kimse flüphe duymamal›d›r. 

Türk milletinin kararl›l›¤›n› hiç kimse test etmeye kalk›fl-
mamal›d›r.
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

AKP iktidar›n›n izledi¤i flahsiyetsiz ve teslimiyetçi politikala-
r›n iflas etti¤i di¤er bir önemli alan da Irak olmufltur.

Bilindi¤i üzere, Türkiye, Irak’tan kaynaklanan ciddi sorun-
larla on y›l› aflk›n bir süredir u¤raflmak durumunda kalm›flt›r.

Irak’ta yaflanan geliflmeler Türkiye’nin hayati konularda-
ki millî ç›karlar›n› do¤rudan etkilemektedir. Bu ç›karlar›m›z›n ko-
runmas› amac›yla Irak konusunda bir devlet siyaseti belirlenmifl-
tir. Siyasi düflünce fark›na bak›lmaks›z›n geçmifl bütün hükûmet-
ler, partiler üstü bir anlay›flla bu temel politikay› referans olarak
alm›fllar ve uygulam›fllard›r.

Bu devlet politikas›, “üç k›rm›z› çizgi” olarak ifade edilen
ve Türkiye için olmazsa olmaz nitelikteki üç esas üzerine bina
edilmifltir.

Irak’›n toprak bütünlü¤ünün ve siyasi birli¤inin korunma-
s›, bu suretle Kuzey Irak’ta bir kukla devlet oluflumuna imkân
verilmemesi; PKK terör unsurlar›n›n Irak’ta yuvalanmalar›n›n ön-
lenmesi ve Irak’l› Türkmenlerin hak ve hukuklar›n›n korunmas›,
güvenliklerinin sa¤lanmas›, bu devlet politikas›n›n ana esaslar›-
n› oluflturmufltur.

Bugün, bu üç k›rm›z› çizgi her yönüyle ihlal edilmifltir. Buna
karfl›l›k AKP iktidar› bu vahim geliflmeleri sadece seyretmifl, hiçbir
tepki ortaya koyamam›flt›r.
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On y›ld›r uygulanan millî devlet politikam›z, AKP iktidar›n›n
on ay›nda yerle bir edilmifltir. Millî politika izleyece¤i vaadiyle ik-
tidara gelen hükûmet, Türkiye’nin millî onurunun ve hassasiyet-
lerinin çok ciddi biçimde yara almas›na sebep olmufltur.

Yine bilinece¤i üzere, terörizmle mücadele amac›yla
bafllat›lan Irak’a yönelik askerî harekât sonras›, ABD kuvvetleri
Irak’taki yabanc› terör örgütlerinin tümünü, güç kullanarak te-
mizlemifltir. Bunun yegâne istisnas› terör örgütü PKK/KADEK ol-
mufltur. Stratejik orta¤›m›z ve müttefikimiz olarak nitelendirilen
ABD kuvvetleri bunlarla mücadele etmek bir yana, bu terör ör-
gütüyle resmî temas kurmufltur. 

ABD yetkilileri, bu iliflkileri gün yüzüne ç›k›nca yalanlama,
inkâr yoluna bile gitmemifl hatta terör örgütü ile görüflmelerin
Türkiye’nin bilgisi alt›nda yürütüldü¤ünü aç›klam›flt›r.

Hükûmet, bu konuda da anlafl›lmas› ve affedilmesi müm-
kün olmayan bir gaflet ve dalalet içine girmifltir.

De¤erli Ülküdafllar›m,

K›ymetli Misafirler,

Millî meselelerde hep, basiretsiz bir tüccar zihniyetiyle ha-
reket eden AKP iktidar›n›n Türkiye’nin millî güvenli¤ini ilgilendiren
hayati ç›karlar›n› da pazarl›k konusu hâline getirdi¤i anlafl›lmak-
tad›r.

Nitekim, ABD’den al›nacak kredi konusunda yap›lan an-
laflman›n bas›na yans›yan içeri¤i bunu teyit etmifltir.
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Türkiye ad›na bakan düzeyinde imzalanan kredi anlafl-
mas›nda, ABD’den al›nacak para karfl›l›¤›nda, Türkiye’nin Kuzey
Irak’a PKK terörü ile mücadele etmek için dahi asker gönder-
meme sözü verdi¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu haysiyet k›r›c› durum, AKP
iktidar›n›n Türkiye’yi felakete sürükleyebilecek bir kafa yap›s›na,
çarp›k bir siyasi anlay›fla sahip oldu¤unun en aç›k göstergesidir.

Irak’ta Türkiye’nin ayaklar alt›na al›nan k›rm›z› çizgileri,
PKK terörüne müsamaha edilmesiyle de s›n›rl› kalmam›flt›r.

Kuzey Irak’ta ayr› bir kukla siyasi oluflum yönünde son dö-
nemde çok ciddi geliflmeler yaflanm›flt›r. Peflmerge gruplar› bu
yönde önemli mesafeler alm›fllard›r.

ABD kuvvetleri ile yak›n ifl birli¤i içinde olan bu unsurlar,
a¤›r silahlarla teçhiz edilmifller, Musul ve Kerkük dâhil Türkmen-
lerin yo¤un oldu¤u bölgeleri kuflatarak buralarda hâkim konu-
ma gelmifllerdir.

Ayr› bir düzenli silahl› güç örgütlenmesine giden peflmer-
ge gruplar›, nüfus ve etki alanlar›n› sürekli gelifltirmifller ve Musul
ve Kerkük’ün mahallî yönetimlerine âdeta el koymufllard›r.

ABD deste¤inden ve Türkiye’nin tepkisiz kalmas›ndan ce-
saret alan bu unsurlar maalesef, Türkiye’ye dil uzatmak cesare-
tini de göstermifltir.

Barzani ve Talabani’nin Türkiye’yi hedef alan küstah be-
yanlar›, ne ac›d›r ki, Türk yetkililerden hak etti¤i karfl›l›¤› görme-
mifltir. AKP iktidar› bu konuda da k›l›n› k›p›rdatmam›flt›r. Bunlar›n
millî onur ve haysiyet anlay›fl› maalesef budur. 
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

Irak’taki bu tehlikeli geliflmeler karfl›s›nda sessiz ve tepkisiz
kalan AKP iktidar›, Türkmen kardefllerimizi de kendi kaderlerine
terk etmifltir.

Saddam rejimi alt›nda büyük s›k›nt›lar çeken, millî kimlikle-
ri ve varl›klar› yok edilmek istenen Türkmenler, flimdi de peflmer-
genin mezalimi alt›nda bir beka mücadelesi vermektedir.

Türkiye, Türkmenleri kaderleriyle bafl bafla b›rakm›flt›r.

AKP iktidar›n›n iflas eden Irak politikas›n›n peflmerge grup-
lar›n› hofl tutmak anlay›fl›na dayand›¤› görülmektedir. Türkmen
kardefllerimizin bu denklemde yeri yoktur.

Türkiye’nin, ABD’nin ve peflmergenin insafs›z ellerine terk
etti¤i Türkmenler, Saddam rejimi sonras› dönemde Irak’›n yeni si-
yasi yap›lanmas› sürecinden de d›fllanm›fllard›r.

25 üyeden oluflan Irak Geçici Yönetim Konseyi’ne sade-
ce bir Türkmen al›nm›flt›r. Buna karfl›l›k befl üyeyle temsil edilen
Kürt gruplar› Konsey’de hâkim konuma gelmifllerdir.

Bu dengesiz temsil, Irak Geçici Bakanlar Kurulunda da sür-
dürülmüfltür. D›fliflleri Bakanl›¤› dâhil befl önemli bakanl›k peflmer-
gelere b›rak›l›rken Türkmenlere göstermelik bir bakanl›k verilmifl-
tir. Askerî harekât sonras› harap olmufl ülkede, hiçbir ifllevi bulun-
mayan Bilim ve Teknoloji Bakanl›¤›na bir Türkmen kardeflimiz ge-
tirilmifltir.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Millî de¤erlere ve hassasiyetlere yabanc› olan AKP zihni-
yetinin Irak’taki onursuz ve teslimiyetçi siyaseti Türkiye’yi iflte bu
utanç tablosuyla karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Bu zihniyet, Kuzey
Irak’ta bulunan Türk subaylar›n›n alçakça bir muameleye maruz
b›rak›lmalar›na zemin haz›rlam›flt›r.

Peflmerge gruplar›n›n tahrikiyle 11 subay›m›z› gözalt›na
alan Amerikan askerleri, AKP iktidar›n›n bu teslimiyetçi anlay›fl›n-
dan cesaret alm›fllard›r.

Millî onurumuzu derinden yaralayan bu olay karfl›s›nda
hiçbir tepki göstermeyen hükûmet, hiç utanmadan ve s›k›lma-
dan bu konuda Amerikal›lar› hakl› ç›karmaya ve Türk askerini
suçlamaya çal›flm›flt›r.

Unutulmamal›d›r ki bu zillet karfl›l›ks›z kalmayacakt›r. Bu ik-
tidar, bunun hesab›n› millî vicdan önünde verecektir.

Aziz milletimiz, elbette bir gün, AKP’nin bafl›na “millî ira-
de” sillesiyle bir çuval geçirecektir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Türk askerine yap›lan bu alçakça sald›r›n›n millî vicdanda
yaratt›¤› yara hâlâ kanarken AKP iktidar› flimdi de Irak’a asker
göndermeye haz›rlanmaktad›r.

PKK terör tehdidi ortadayken, para karfl›l›¤›nda Kuzey
Irak’a asker göndermeme yükümlülü¤ü içine giren, Amerikan
kredisi alabilmek için Türkiye’nin güvenli¤ini pazarl›k konusu ya-
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pan AKP, flimdi de Amerikan iflgalinin sürmesine yard›mc› olmak
ve Amerikan askerlerini korumak için Irak’a Türk askeri göndere-
cektir.

‹ktidar koltu¤una sar›lmak için her yolu mübah gören AKP
kadrolar›, flimdi de Mehmetçi¤i, paral› bir asker gibi Amerikan
kuvvetlerine koruma olarak verecektir.

Üstelik Türk askeri Türkiye’nin güvenli¤ine tehdit teflkil
eden, PKK teröristlerinin yuvaland›¤› Kuzey Irak’a gitmeyecektir.

Türk askerinin Irak’ta görev yapmas› peflmerge vetosuna
b›rak›lm›flt›r. Irak’a Türk askerinin gelmesine esastan karfl› olan bu
unsurlar, ABD’nin bask›s›yla Kuzey d›fl›nda baflka bir bölgede gö-
rev yapmas›na kerhen r›za gösterebileceklerdir.

fiu zillete bak›n ki, Türk askeri, peflmergelerin vetosu nede-
niyle “kukla” devlet kurma haz›rl›¤› içinde olduklar› ve Türkmen-
lerin tarihî yerleflim birimlerinin bulundu¤u bölgeden uzak tutu-
lacakt›r. Bunun yerine, Irak direniflinin en yo¤un oldu¤u Ba¤-
dat’›n civar› ile kuzey-bat› ve bat›s›ndaki en sorunlu bölgeye gi-
decektir.

AKP iktidar› flimdi iflte böyle bir pazarl›k içine girmifltir.

Bütün bunlar›n hesab›n› Türk milleti elbette soracakt›r. Türk
milletinin onurunu ve haysiyetini ayaklar alt›na alan bu rezaletin
hesab› çok a¤›r biçimde ç›kacakt›r. “Takiyye yapma” al›flkanl›¤›
da AKP’yi kader günü geldi¤inde, bu hesab› vermekten kurta-
ramayacakt›r.
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Aziz Dava Arkadafllar›m,

Türkiye, maalesef, böyle bir periflanl›k tablosu içine sokul-
mufltur. ‹ktidar›n Türkiye’yi 10 ay içinde getirdi¤i nokta, tuzaklar-
la dolu bir ç›kmaz sokakt›r.

Türkiye içeride ve d›flar›da büyük bir kuflatma alt›na al›n-
m›flt›r.

Millî kimli¤imizi ve millî varl›¤›m›z› tehdit eden bir sald›r›
bafllat›lm›flt›r.

Amerika ve Avrupa Birli¤i güdümündeki AKP iktidar›n›n iz-
ledi¤i teslimiyetçi ve ilkesiz politikalar, aziz milletimizi tarihî bir kav-
flak noktas›na getirmifltir.

Teslimiyetçi AKP iktidar› ve içerdeki ifl birlikçileri, Türkiye’nin
millî de¤erlerini ve millî ç›karlar›n› hiçe sayan puslu ve may›nl› bir
yola girmifllerdir.

Sonu uçurum olan bu yolda, Türk milleti a¤›r bir bask› alt›-
na sokulmufl, Türkiye’de bir tepkisizlik ortam› yarat›lm›flt›r.

Siyasi istikrar ve Avrupa yolunda ilerleme yalan›yla Türk
milleti yan›lt›lmak ve sindirilmek istenmektedir. Bu tehlikeli gidifle
dur demek ve topyekûn bir millî seferberlik bafllatmak, Türkiye
ve Türk milliyetçileri için kutsal bir görevdir.
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Anadolu Türklü¤ünün son ba¤›ms›z devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin içinde yaflad›¤› bu sorunlu co¤rafyada,
ebedî vatan›nda millî varl›¤›n› korumas› ve her alanda güçlen-
mesi için güçlü ve istikrarl› bir toplum olmas› kriz üreten de¤il,
krizleri aflma kabiliyeti olan etkin bir devlet düzeni ve siyasi ya-
p› kurmas› Türkiye için bir beka meselesi hâline gelmifltir.

Türkiye, millî tarih ve kültür bilincinin, vârisi oldu¤u Türk-‹s-
lam kültür gelene¤inin ve millî de¤erlerinin rehber olaca¤› yeni
ve büyük at›l›mlar› süratle hayata geçirmek mecburiyetindedir.

Bu amaçla yeni ve büyük bir de¤iflim süreci bafllat›lmas›
art›k ertelenemez bir zaruret olarak karfl›m›zdad›r. Bu de¤iflim sü-
reci, aziz milletimizin ortak de¤erlerine sayg› temeline dayanan
ve kat›l›mc› bir anlay›flla Türk toplumunun dinamiklerini  yeni   he-
defler   do¤rultusunda   harekete   geçiren, gerçek ve samimi
bir anlay›fl üzerine bina edilmelidir.

Millî de¤erlerle bütünleflme yolunu açarak etkin ve de-
mokratik hukuk devletine bütün icap ve müesseseleriyle ifllerlik
kazand›racak gerçek anlamda bir demokratik düzenin kurul-
mas›, bu sürecin bafll›ca amaçlar›ndan birisi olmal›d›r.

Türkiye’nin kronik sorunlar›n›n gerçek sebepleri ve kay-
naklar›n›n do¤ru teflhisine dayal›, yeni bir ekonomik-sosyal viz-
yon gelifltirilmesi de bu amac› tamamlayacak önemli bir hedef
olarak görülmelidir.

Boyunduruk ve teslimiyet zincirlerinin k›r›larak sadece
Türkiye’nin millî ç›karlar›na ve stratejik hedeflerine göre belirle-
necek yeni bir d›fl politika anlay›fl›n›n hâkim k›l›nmas› ve Türki-
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ye’nin Avrasya perspektifi merkezli yeni bir d›fl siyaset aç›l›m›-
n›n hayata geçirilmesi de di¤er bir hedefimiz olmal›d›r. Bu
esaslara dayanan yeni bir toplum ve devlet düzeni aray›fl›n›n,
bu yönde Türkiye merkezli yeni bir ayd›nlanma hareketinin
bafllat›lmas›n›n öncüsü Milliyetçi Hareket olacakt›r. Böyle bir
topyekûn de¤iflimi gerçeklefltirmek için Türk milletine güvenen,
gücünü aziz milletimizden ve sahip oldu¤u üstün millî hasletler-
den alan millî bir iktidara ihtiyaç bulunmaktad›r.

Milliyetçi Hareket iflte bu millî misyona taliptir.

Bugünkü gidiflattan rahats›z olan sessiz ço¤unlu¤u, bilinç-
li bir ço¤unluk hâline getirmek ve Türkiye’nin gelece¤ine sahip
ç›kmak için bafllat›lacak bu yeni mücadelenin öncüsü elbette
Milliyetçi Hareket olacakt›r.

Ülkücü camia, millî fluuru aya¤a kald›rmaya haz›r ve ka-
rarl›d›r. Büyük Kongre’miz bu tarihî misyon için hayati bir dönüm
noktas› olacakt›r.

Türkiye çaresiz ve sahipsiz de¤ildir. 

Bu zillet Türkiye için kader de¤ildir.

Bu büyük kuflatmay› k›rmak ve yeni bir vizyonla, yeni bir
Türkiye Projesi’ni hayata geçirmek, Türk milliyetçilerinin aziz mil-
letimize namus borcudur.

Milliyetçi Hareket bunun için vard›r. 

Türk milliyetçileri var oldu¤u sürece Türkiye’nin Büyük ve
Lider Ülke olmas›n›n önünü kimse kesemeyecektir.

Büyük Kongre’miz bu konudaki iman ve azmimizi tazele-
me vesilesi olacakt›r.
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12 Ekim, Milliyetçi Hareketin eridi¤i, Türk milliyetçili¤inin ar-
t›k modas› geçmifl ve ça¤›n gerisinde kalm›fl bir nostalji olarak
kalmaya mahkûm oldu¤u yolundaki temennilere karfl› gereken
cevab›n verilece¤i gün olacakt›r.

Büyük Kongre’miz, ayn› flekilde, Milliyetçi Hareketi tarihî
misyonundan uzaklaflt›rmak için MHP’yi içten çökertmek ve yoz-
laflt›rmak için beslenen ümitlere ve sahneye konulmak istenen
oyunlara karfl› da ülkücü iradenin gereken cevab› verece¤i bir
gün olacakt›r.

Büyük Kongre’miz, bu anlamda bir “Ülkücü Milat” olacakt›r. 

Millî de¤erlerimizi esas alan yeni bir Türkiye Projesi etraf›n-
da flahlanma ve Türkiye’yi aya¤a kald›rma mücadelesini bafl-
latma günü olacakt›r.

Milliyetçi Hareket hepimizindir. 

Bu Parti ve bu Dava hepimizindir. 

Saflar›m›z› s›klaflt›rarak Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›k-
mak hepimiz için tarihî bir görev ve sorumluluktur.

Büyük Kongre’miz Türk milliyetçilerinin toparlanmalar›,
küskünlük ve darg›nl›klar› bir kenara b›rak›p Türkiye’nin onurlu
gelece¤i ve aziz milletimizin ebedî saadeti için “yeni bir dünya
ve yeni bir Türkiye  için Büyük Buluflma’y›” gerçeklefltirecekleri
gün olacakt›r.

Türkiye sevdal›lar›, Türkiye ortak paydas›nda buluflacak,
millî de¤erler etraf›nda kenetlenecektir.

Bu “Büyük Buluflma” günü, bugündür.
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Her kademede Milliyetçi Hareket Partisinin yönetimine
talip olacak bütün aday arkadafllar›ma baflar›lar diliyorum.

Türk milliyetçilerinin daha nice Büyük Kongreleri, Büyük
Buluflmalar› ayn› flevk, heyecan ve coflkuyla idrak etmelerini ni-
yaz ediyorum.

Yüce Allah, Milliyetçi Harekete Türkiye’nin gelece¤ine sa-
hip ç›kma mücadelesinde yard›mc› olacak, bu millî heyecan›-
m›z› ve azmimizi karfl›l›ks›z b›rakmayacakt›r.

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi en derin sevgi ve say-
g›lar›mla selaml›yor ve kucakl›yorum.

Hepinizi Yüce Allah’a emanet ediyorum. 

Sa¤ olun... Var olun...
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Aziz Dava Arkadafllar›m, 

De¤erli Ülkücü Kardefllerim, 

Yi¤it Bozkurtlar,

Milliyetçi Hareketin, vatan sevgisini temiz yüreklerinde
bir bayrak gibi dalgaland›ran inançl› kadrolar›n›n flahlan›fl›-
na sahne olan Kongre’miz çal›flmalar›n› tamamlam›fl bulun-
maktad›r.

Türkiye ülküsünün gönül erlerinin inanç ve iman taze-
ledi¤i Kongre’mizde, Milliyetçi Hareketin tarihî misyonunda
yeni bir sayfa açan önemli görüflmeler yap›lm›flt›r.

Türkiye’nin gelece¤ine ve aziz milletimizin kaderine
sahip ç›kma iradesini ortaya koyan Türk milliyetçileri, bu
amaçla topyekûn bir seferberlik bafllatma karar› alm›fllard›r.

Tarihî bir dönüm noktas› olan Kongre’mizde “Ülkücü
Milat” gerçeklefltirilmifltir.

Bu konuda sergiledi¤iniz üstün görev ve sorumluluk
anlay›fl› ile fikrî katk›lar›n›z için hepinize teker teker minnet ve
flükranlar›m› sunmay› flerefli bir görev addediyorum.
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Aziz Dava Arkadafllar›m, 

De¤erli Ülküdafllar›m,

Milliyetçi Harekete yak›flan bir vakar ve olgunluk için-
de geçen ve seviyeli bir hizmet yar›fl›na sahne olan Kongre,
mizde, ülkücü irade, bu yeni dönemde Milliyetçi Hareket
Bayra¤›n› tafl›yacak kadrolar› da belirlemifltir.

Bu kutsal davan›n Genel Baflkanl›¤› görevini naçiz
flahs›ma tevdi ederek gösterdi¤iniz güven ve teveccühe
minnettar›m.

Milliyetçi Hareketin ideallerini gerçeklefltirmek için
bafllatt›¤›m›z yeni mücadeleyi sizden ald›¤›m›z güçle ve siz-
lerle birlikte hedefe tafl›yaca¤›z.

Kongre’miz art›k geride kalm›flt›r. fiimdi, bu tarihî mis-
yonun, Türkiye’nin onurlu gelece¤ini haz›rlama misyonunun
baflar›s› için gönül birli¤i yapmak, gönül seferberli¤i bafllat-
mak zaman›d›r.

Görevimiz, flerefli bir görevdir.

fierefli oldu¤u kadar çok a¤›r bir görevdir.

Türkiye’nin içinde bulundu¤u flartlar çok çetin ve
a¤›rd›r.
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Talip oldu¤umuz misyon, büyük bir sorumluluk, fera-
gat ve fedakârl›k gerektirmektedir. Ancak inan›yorum ki Mil-
liyetçi Hareketin çileli ve flerefli mücadele geçmifli, Türki-
ye’yi hiçbir karfl›l›k beklemeden seven ülkücü camian›n her
güçlü¤ü aflma azmi ve iradesi, önümüzdeki bu büyük mü-
cadelenin baflar›ya ulaflaca¤›n›n en büyük güvencesidir.

fiartlar ne kadar a¤›r olursa olsun, Türk milliyetçileri
bu kutsal dava etraf›nda kenetlenerek yeni bir Kuvay›milli-
ye ruhunu harekete geçirecektir.

Bunu baflarmak; tarihimize, aziz vatan›m›za ve büyük
Türk milletine namus borcumuzdur.

Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kma mücadelesinde
gücümüzün yegâne kayna¤›; evrensel medeniyetler kur-
mufl büyük Türk milletinin flerefli tarihine ve üstün hasletleri-
ne olan inanc›m›z ve güvenimiz olacakt›r.

Türkiye’nin tarihine inanmayanlar, Türk milletine gü-
venmeyen, onu hor ve hakir görenler, teminat›n› d›fl mihrak-
lar›n yörüngesine girmekte arayanlar, bu büyük millî onur ve
haysiyete sahip ç›kma flahlan›fl› karfl›s›nda hüsrana u¤raya-
caklard›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m, 
Gelece¤imizin Teminat› Ülkücüler,
Bugün, bütün milliyetçilerin kucaklaflma, kenetlenme

ve saflar›n› s›klaflt›rma günüdür.

Gün, geçmifl k›rg›nl›klar› ve küskünlükleri aflarak bu
büyük yürüyüflte kol kola girmek, gönül birli¤i yaparak omuz
omuza yürümek günüdür.

Yürekleri vatan sevgisiyle çarpan, millî heyecan›n›
kaybetmemifl, vicdanlar› ve gönülleri ipotek alt›na girme-
mifl, millî de¤erlerine sahip ç›kmak isteyen, Türkiye’nin mil-
lî birli¤ine ve bütünlü¤üne duyarl› olan, Türkiye sevdas›n›n
tüm gönül erleri, tüm vatanseverler ve milliyetçiler bu millî
flahlan›flta yerini almal›, bu büyük yürüyüfle kat›lmal›d›r.

Milliyetçi Hareketin flimdi önündeki en önemli görev,
bu büyük gönül kervan›n›n giderek artan kat›l›mlarla hede-
fe ulaflmas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için, Türkiye’nin en ücra
köflelerine kadar ulaflarak bu seferberlik ça¤r›s›n› yapmak-
tad›r.

Ülkücü Hareketin fierefli Mensuplar›, 
Aziz Dava Arkadafllar›m,
Cenab›allah  bu  mukaddes yolda  hepimizin  yar-

d›mc›s›  ve koruyucusu olsun, yolumuzu nurland›rs›n.

Yolumuz aç›k, azmimiz daim olsun.

Hepinizi  en derin sayg›lar›mla selaml›yor,  yürekten
sevgilerle kucakl›yorum.

Yüce Allah’a emanet olun.

Sa¤ olun... Var olun...
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Dertleri derdimiz, sevinçleri coflkumuz olan, mensubu
olmaktan sonsuz fleref ve gurur duydu¤umuz büyük Türk
milleti, 

Say›n divan baflkan› ve de¤erli üyeleri, 

Muhterem misafirler,

Bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri,

As›rl›k Türk milliyetçili¤i davas›na gönül veren çilekefl
ülkücü kardefllerim, 

Türkiye sevdam›z› gelecek nesillere tafl›yacak yi¤it
bozkurtlar›m,

Aziz ülkü, dava ve yol arkadafllar›m 

Hepinizi en içten duygular›mla, sevgi ve sayg›yla se-
laml›yorum.

Türk milletine gönül vermifl korkusuz yüreklerin bulufltu-
¤u Milliyetçi Hareket Partisi 8’inci Büyük Kurultay›na hofl gel-
diniz, fleref verdiniz.

Cenab-› Allah’a kutlu davam›z yolunda bizleri yeni-
den buluflturdu¤u için flükrediyorum.

Bugün de¤eri çok daha iyi anlafl›lan bir mücadelenin
kahraman› ve devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal
Atatürk ile silah ve dava arkadafllar›n›n aziz hat›ras›n› bir kez
daha sayg› ve flükran duygular›mla an›yorum.
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Bu vesileyle, tarih boyunca Türklü¤ü yaflatmak u¤ru-
na hayatlar›n› feda eden kahraman ecdad›m›z›; bugün
bölücülükle mücadele ederken flehit düflen kahraman gü-
venlik güçlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygula-
r›mla yad ediyorum.

Bugün burada bir ülkü etraf›nda toplanmak için bizle-
re önderlik etmifl, yol göstermifl, bizleri yetifltirmifl olan, ömrü-
nü Türklük ve Türkiye ülküsüne adam›fl Baflbu¤umuz Alpars-
lan Türkefl Bey’e ve ebediyete intikal etmifl bütün dava ar-
kadafllar›ma Cenab-› Allah’tan rahmet diliyorum. 

Ekranlar› bafl›nda bizleri izleyerek teveccüh gösteren
bütün vatandafllar›m› sevgiyle, sayg›yla bir kez daha selam-
l›yorum.

Sözlerime, seçkin heyetinizle birlikte olmaktan ve sizle-
re hitap etmekten duydu¤um mutlulu¤u ve onuru ifade
ederek bafllamak istiyorum.

‹nan›yorum ki, a¤›r sorunlar›n alt›nda ezilen Türki-
ye’miz, içine düfltü¤ü ümitsizli¤in çaresini, karart›lan gelece-
¤inin ayd›nl›¤›n› bu muhteflem toplant›da bulacakt›r.

Türkiye’nin kaderine sahip ç›kan Milliyetçi Hareketin
“millî kararl›l›k”, “millî do¤rulufl” ve “millî kucaklaflma” Ku-
rultay›na hofl geldiniz, fleref verdiniz.

De¤erli Arkadafllar›m,
Yak›n tarihinin en karanl›k günlerini yaflayan Türki-

ye’nin kalbi bugün burada atmaktad›r.

Çok a¤›r sorunlar›n alt›nda ezilen Anadolu insan›,
ümitsizli¤in çaresini, karart›lan gelece¤inin ayd›nl›¤›n›, bu
salonda aramaktad›r.
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H›rpalanan, onuru ve haysiyeti yara alan yorgun
Anadolu, sadece gözü ve kula¤› ile de¤il, asil yüre¤iyle de
bugün buraya bakmakta ve buradan yükselecek sesi ve
onurlu ve ayd›nl›k bir gelecek müjdesini beklemektedir.

Ateflle imtihandan geçen Türkiye’yi bugün yaflad›¤›
bunal›mlardan ç›kartacak yegâne siyasi güç, ruhu ve ben-
li¤i Türkiye sevdas› atefliyle yanan Milliyetçi Harekettir.

Bu ruh ve benlik, bu çelikten irade ve bu inançl› kad-
rolar, iflte bugün buradad›r ve bu millî görev için aya¤a
kalkm›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedî baflkenti Ankara’da
sergilenen bu muhteflem manzara, Türkiye’nin onurlu ve ay-
d›nl›k gelece¤inin en büyük güvencesidir.

Türk milletinin yegâne ümidi olan Milliyetçi Hareketin
iktidar yürüyüflünde son dönemece girilmifltir.

Kurultay›m›z, gerçek manada yol arkadafllar›n›n gö-
nül seferberli¤i ve aziz milletimizin deste¤iyle bu kutlu hede-
fe mutlaka ulaflacakt›r.

Bugün idrak etmekte oldu¤umuz Büyük Kurultay, bu
bak›mdan tarihî bir dönüm noktas› olacakt›r.

Tarihî bir görev ve sorumlulukla karfl› karfl›ya bulunan
ülkücü irade, bugünkü Kurultayda Türkiye’yi Cumhuriyetimi-
zin 100. y›ldönümü olan 2023 y›l›na tafl›yacak siyasi vizyonu
ortaya koyacakt›r. 

Milliyetçi Hareketin iktidar yürüyüflünün yol haritas›n›
ve kadrolar›n› belirleyecektir. 

Ülkücü ahlaka yak›fl›r bir demokratik olgunluk içinde
geçece¤ine emin oldu¤um Büyük Kurultay›m›z›n, Türki-

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

149



ye’miz ve hareketimiz için hay›rl› olmas› temennisiyle çal›fl-
malar›n›zda baflar›lar diliyorum.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,
Bedeli kanla ödenerek kazan›lm›fl Türkiye Cumhuriye-

ti’nin temel de¤erleri, 

-Baflkent Ankara’dan yönetilen “üniter devlet” yap›s›-
na, 

-Türk milleti gerçe¤i üzerine infla edilen “millî devlet”
yap›s›na,

-‹nançlar›m›z ile yönetim iliflkilerinin belirlendi¤i “laik
devlet” yap›s›na dayanmaktad›r.

Bu yap› Cumhuriyetimizin kurucu kahramanlar› ve
kadrolar› taraf›ndan ça¤›n ve ötesinin dikkate al›nd›¤› mü-
kemmel bir vizyon ile belirlenmifltir.

Bir devlet çat›s› alt›nda beraberce yaflayabilmemizin
asgari kurallar› 1923 y›l›nda konulmufltur.

Baflkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayra¤›m›z›n
ay y›ld›zl› al bayrak, millî marfl›m›z›n ‹stiklâl Marfl› oldu¤u be-
lirlenmifl ve Anayasa’m›z taraf›ndan da güvence alt›na
al›nm›flt›r.

Cumhuriyetin 83 y›ll›k tarihi, bu ilkeleri benimsemekte
zorlanan, reddeden ya da de¤ifltirilmesine çabalayan
bedhahlar›n zaman zaman beyhude kalk›flmalar›na, ç›k›fl-
lar›na da flahit olmufltur. Bu giriflimler her defas›nda büyük
Türk milleti taraf›ndan lanetlenmifl, bu hezeyan sahipleri hak
ettikleri karfl›l›¤› görmüfllerdir.  Ancak bugün, durum geçmifl-
ten çok farkl›d›r.
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Malum mihraklar›n, yaflad›klar› tecrübelerinden hisse
ç›kararak yeni yöntemler ve yeni manevralar gelifltirmifl ol-
duklar› anlafl›lmaktad›r.

Kendilerine sa¤lanan uluslararas› himayeyi de kulla-
narak Cumhuriyetimizin temel de¤erlerini her zamankinden
daha ciddi boyutta tahribe bafllam›fllard›r.

Gelinen aflamada, 83 y›l önce kurulan devletimizin
varl›¤› büyük tehdit alt›na girmifltir. Bu co¤rafyan›n sahibi
olan büyük Türk milletinin millî birli¤i ve beraberli¤i a¤›r yara-
lar almaya bafllam›flt›r.

Anayasa sayfalar›nda güvence alt›na al›nan mad-
deler, sinsi bir siyasi kurnazl›kla fiiliyattan ç›kar›lma tehlikesi ile
yüz yüze gelmifltir.

Milleti düflünen beyinler, vatan için çarpan yüreklerin
asla kabullenemeyece¤i bu yüksek risk ve tehditlerin bir
kayna¤› “küreselleflme” denilen bizim d›fl›m›zdaki büyük rüz-
gârlar›n etkisidir.

Di¤er taraftan millî varl›¤›m›za yönelik tehdidin bir ko-
lu da maalesef ülkemizi yönetme f›rsat› elde etmifl olan
“gayrimillî zihniyetin” tek bafl›na iktidar›d›r.

Bugün, iktidardaki AKP ile;
-Türkiye’miz kuflat›lmaktad›r.
-Milletimiz yarg›lanmaktad›r.
-Üniter yap› sars›lmaktad›r.
-De¤erlerimiz tart›fl›lmaktad›r.
-Tarihimiz sorgulanmaktad›r.
-Beraberli¤imiz parçalanmaktad›r.
-Vatan›m›z içeriden hançerlenmektedir.
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‹lham›n› ve sevgisini büyük Türk milletinden alan Milli-
yetçi Hareket, flimdi devlet ve milletimizin bekas› için dün-
den daha önemli ve kutsal bir görevle karfl› karfl›yad›r.

Küreselleflme olgusunu kullanan yeni emperyalizmin
çekim alan›na kap›lan devletimiz, strateji üretmekten çok
uzak, küresel kaosun bir parças› hâline gelmek üzeredir.

Baflta millî ekonomisi olmak üzere, hayati millî men-
faatleri, gelecek projeleri ve hatta millî varl›¤› egemen
güçlerin inisiyatifine teslim edilmek üzeredir. Bu teslim süre-
ci, yaklafl›k altm›fl y›ld›r milletimize yönelik oynanan ve da-
yat›lan sessiz ve sinsi yozlaflt›rma ve çürütme senaryolar›n›n
kaç›n›lmaz sonucudur. Bu zihniyet çürümesinden kaynakla-
nan atalet ve teslimiyetin neden oldu¤u kokuflma, maale-
sef Türk milletini öz de¤erlerinden ve benli¤inden uzaklaflt›r-
m›flt›r.

Yönetici elitler, Bat› dünyas›n›n ve özellikle okyanus
ötesinin yörüngesine tutunmufl, bütün sorunlar›m›za Bat›
merkezli bir bak›fl hâkim olmufltur. Bu görüfllerin temelinde,
ayd›nlar›m›zdaki özgüven eksikli¤i ve millî perspektife da-
yanmayan yönetim anlay›fl›n›n etkileri çok büyüktür. 

Ancak bunlar›n yan› s›ra ve daha da y›k›c› olan›; eko-
nomik faaliyetlere, ticari iliflkilere, siyasal yap›m›za, sosyal
dokumuza, kültürel alan›m›za ve hatta inanç dünyam›za
kadar s›zm›fl bulunan küresel güçlerin, içimize s›zm›fl müritle-
rinin tahribat›d›r.

Türkiye’miz; bu y›k›c› ve vahim geliflmelerle beraber,
bugün iktidar› ele geçirmifl zihniyetin neden oldu¤u;

-Diplomatik bask›, alay ve hakaret, 
-Ekonomik s›zma, flantaj ve sömürme, 
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-Kültürel ve tarihî de¤erlerimize sabotaj, 
-Varl›¤›m›za yönelik stratejik tehdit,
-Devlet kurumlar›na yönelik kuflatma,
-Millî yap›m›za yönelik sald›r›, 
-‹nançlar›m›za yönelik afla¤›lama,
-Yo¤un bir propaganda ablukas› ve 
-Gizli servislerin örtülü operasyonu ile karfl› karfl›yad›r.

Türk milleti, bugün her alanda derin bir buhran içinde
ç›rp›nmaktad›r. 

Baflka baflkentlerin sundu¤u kurtulufl reçetelerinin Türk
milletini bir ad›m ileri götürmeyece¤i aç›kt›r. 

Bunun tek çözümü, sorunlara “Türkiye” merkezli bak-
makla, gelece¤i “Türkçe” okumakla mümkündür. 

Maksad› ne olursa olsun, bu küresel dayatmalar›n
önündeki en önemli engel “millî devlet yap›s›” ve bu yap›-
n›n temel tafl› olan “milliyetçiliktir.”

Art›k oyun belli olmufltur ve ülkücülere düflen, bu oyu-
na alet olmamak, büyük güçlerin beklentilerini bofla ç›kar-
makt›r.

Yak›n geçmiflte ülkemize yönelik rejim tehdidine karfl›
duran milliyetçi-ülkücü hareket, flimdi de bu yeni sömürme
siyasetinin önüne engel olarak ç›kmal›d›r ve ç›kacakt›r.

Y›llarca süren ve sab›rla ifllenen sinsi bir s›zma, y›prat-
ma ve yönetme stratejisi uygulayan güçlerin baflar›ya ulafl-
malar›na art›k bir tek engel kalm›flt›r.

Bu gücün ad›: Milliyetçi Harekettir.
Milliyetçi Hareket, üzerimizde oynanan oyunlara asla

müsaade etmeyecektir.
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Milliyetçi Hareket, sizlerin çal›flmalar› ile “tek bafl›na ik-
tidar”a gelecektir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,
Türkiye, AKP ile beflinci y›l›na girmifltir.

83 y›ll›k cumhuriyet tarihimizin en ›zd›rapl› ve en karan-
l›k dönemi olan AKP iktidar›, Türkiye’ye büyük ac›lar çektir-
mifl ve çok a¤›r bir tahribat yapm›flt›r.

Bu kara dönemin bilançosu;
-Yoksulluk ve açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflamaya mahkûm

yirmi milyon insan,
-‹flsizli¤in ve sefaletin pençesine terk edilen büyük

halk kitleleri,
-Küresel sermayenin ve uluslararas› tefecilerin emrine

verilmifl, millî kaynaklar› ya¤malanm›fl ve baflta tar›m olmak
üzere genifl kesimlerin geçim kap›s› olan alanlarda tam bir
çöküfl yaflayan ekonomi,

-Bütün kurumlar›yla kuflat›lm›fl ve y›prat›lm›fl devlet ya-
p›s›,

-Kirlenen, seviye ve itibar kaybeden siyaset kurumu,
-Kanl› terörün flehirlere indi¤i, sokaklar›na hain bölü-

cülerin hâkim oldu¤u, kanunsuzluk, vurgun ve soygunun kol
gezdi¤i karanl›k bir asayifl ve güvenlik tablosu,

-Onuru ve haysiyeti ayaklar alt›na al›nm›fl, millî birli¤i
hain sald›r›lar›n hedefi hâline getirilmifl, çok ciddi iç ve d›fl
güvenlik tehlikelerine maruz b›rak›lm›fl ve harabeye dönmüfl
bir Türkiye’dir.
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Türkiye’nin giderek a¤›rlaflan sorunlar›n›n ve s›k›nt›lar›-
n›n kayna¤›nda, AKP’nin temsil etti¤i çarp›k siyasi anlay›fl ve
siyaset kültürü yatmaktad›r.

AKP’nin çürümüfl zihniyeti, Türkiye’yi bir uçurumun ke-
nar›na sürüklemifltir.

Türkiye’nin hayr›na düflünmeyen bu hükûmet, dört y›l-
l›k iktidar dönemi boyunca sadece umut sömürüsü, hayal
ticareti ve inanç hortumculu¤u yapm›flt›r. Bunun yan› s›ra, si-
yasi ve ahlaki çürümenin sembolü olan bu kadrolar, emsali
görülmemifl bir vurgun a¤› kurarak kurumsal bir yolsuzluk
markas› hâline gelmeyi baflarm›flt›r.

AKP’li belediyeler vurgun cenneti ve talan yuvas› ol-
mufl, her kademedeki parti yöneticileri bo¤azlar›na kadar
yolsuzluk ve h›rs›zl›k çamuruna batm›flt›r.

Devlet kaynaklar›n› yandafllar›na peflkefl çekmifl ve
devlet imkânlar›ndan yemlenen bir menfaat çetesi olufltur-
mufltur.

Aldatt›¤› Türk milletine s›rt›n› dönen hükûmet, “borsa
simsarlar›n›n”, “özellefltirme vurguncular›n›n”, “inanç tefe-
cilerinin”, “belediye ve ihale mafyalar›n›n” iktidar› olmufltur.

AKP için Türk milletinin manevi de¤erleri de siyasi
amaçlarla kullan›lacak ucuz bir siyasi kazanç ve istismar
alan›d›r.

Manevi de¤erleri iç siyaset malzemesi olarak kullan-
mak, AKP’nin inanç ve duygu sömürüsüne dayal› siyaset
anlay›fl›n›n bel kemi¤i olmufltur.

“‹nanç hortumculu¤u” olarak adland›rd›¤›m›z bu istis-
mar anlay›fl›, siyasi kamplaflmadan medet uman AKP’nin
en önemli siyasi sermayesidir.
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De¤erli Arkadafllar›m, K›ymetli Misafirlerim,
Dört y›ll›k iktidar döneminde sergiledi¤i tutum, AKP’nin

Türkiye’nin millî de¤erleriyle çok ciddi sorunlar yaflad›¤›n›
bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymufltur.

Adalet ve Kalk›nma Partisinin temsil etti¤i zihniyetin;
-Türkiye’nin tarihiyle ve millî de¤erleriyle,

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulufl ilkeleri, temel
felsefesi ve millî devlet yap›s›yla,

-Türkiye’nin birli¤iyle, Türk kimli¤iyle ve Türk milliyetçili-
¤iyle kökleri çok derinlere giden ve tedavisi mümkün olma-
yan marazi sorunlar› bulunmaktad›r.

AKP’nin devletle, rejimle ve milletle kavgal› olmas›n›n
gerisinde, bu kronik hastal›k yatmaktad›r.

AKP yöneticileri gerçek niyetlerini saklamak için gös-
terdikleri bütün çabalara ra¤men, beyan ve fiilleriyle bu ko-
nuda suçüstü yakalanm›fllard›r.

AKP’nin bu alandaki lekeli sicilinin sat›r bafllar› flun-
lard›r:

-Türkiye’nin flerefli tarihini karalamak, Türk milletini ve
Türklük de¤erlerini afla¤›lamak maalesef günün modas› hâ-
line gelmifltir. Bunu Bat›l›laflma ölçüsü olarak gören çevrele-
rin en büyük destekçisi AKP hükûmetidir.

Türklük de¤erlerine karfl› bafllat›lan topyekûn inkâr ve
afla¤›lama kampanyas›na öncülük eden de bu hükûmet
olmufltur.

Tarihle yüzleflmek ad› alt›nda Ermeni yalanlar›n›n söz-
cülü¤ünü yapanlar› himaye eden, bu yöndeki faaliyetlerin
önünü açan AKP hükûmeti, flimdi de Türklü¤e hakareti ta-
mamen serbest b›rakmak için harekete geçmifltir.
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Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde “ince ayar”
yapmak için uygun bir zaman kollamaktad›r.

-AKP hükûmeti, inatla izledi¤i gaflet siyasetiyle, hain
bölücülerin amaçlar›na hizmet etmifl ve Türkiye’de etnik kö-
ken farkl›l›klar›na dayal› bir ayr›flma ve bölünme sürecini ha-
rekete geçirmeye çal›flan ihanet odaklar›n›n cesaret kay-
na¤› olmufltur.

-AB uyum yasalar›yla terörü desteklemeyi suç olmak-
tan ç›karan hükûmet, etnik bölücülere rahatça at kofltura-
caklar› bir hareket alan› sa¤lam›flt›r.

-Terör propagandas› ve devlete ihanet ça¤r›lar› yap-
mak, ‹mral› canisi lehine de gövde gösterileriyle devlete
meydan okumak, AKP hükûmeti taraf›ndan Bat›l›laflma ve
demokratikleflme kriteri say›lm›flt›r.

-Türkiye’nin üniter yap›s›n›n y›k›lmas›n›n ilk ad›m› olan
“eyaletler sistemi”nin tart›fl›lmas›na s›cak bakan AKP hükû-
meti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kimli¤ini de tart›flmaya
açm›flt›r.

-PKK’n›n stratejik hedeflerinin bafl›nda gelen millî kim-
li¤in sorgulanmas›n›n amac›, Türklük bilincini ve Türk milleti-
ne mensubiyet fluurunu zay›flatmakt›r. 

-“Türkiyelilik” ve “alt-üst kimlik” hezeyanlar›n›n peflin-
de koflarak Türk milletine kimlik aray›fl›na giren Say›n Baflba-
kan, bölücülerin bu stratejisine en büyük deste¤i vermifltir.

-Vatandafll›k hukuki ba¤›n›n üst kimlik olabilece¤ini
söyleyen Say›n Baflbakan, Türklü¤ü di¤er etnik özellikler gibi
bir alt kimlik konumuna iterek, PKK’n›n parçal› millet anlay›-
fl›n›n savunuculu¤unu yapm›flt›r.
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-Geçti¤imiz y›l Diyarbak›r’da ‹mral› canisi ile ayn› fre-
kansta konuflarak terör ve bölücülük sorununu, etnik ve si-
yasi bir sorun olarak tan›mlayan ve PKK’n›n “demokratik
Cumhuriyeti”nin sözcülü¤üne soyunan Baflbakan Erdo¤an,
siyasi çözüm beklentilerini teflvik etmifl ve PKK’n›n amaçla-
r›yla ayn› çizgide buluflmufltur.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene!” vecize-
sini bile tahrik sebebi sayacak kadar gözü kararm›fl olan Sa-
y›n Baflbakan ve hükûmeti, bu sakat tutumuyla etnik bölü-
cülü¤ün cüret ve cesaret kazanmas›n›n en büyük sorumlu-
sudur. Bunun sonucu, bugün Türkiye’de parçalanma senar-
yolar› hayas›zca tart›fl›lmakta ve Türk vatan›n› bölen harita-
lar elden ele dolaflmaktad›r.

Toplumsal huzur ve bar›fl projesi ad› alt›nda pazarlan-
maya çal›fl›lan bu planlar, ‹mral›’n›n bölünme ve parçalan-
ma projeleridir. Bu ihanet senaryolar›n›n Türkiye’nin karfl›s›na
bir çat›flma sürecini ç›karaca¤›, bu yöndeki tahriklerin Türki-
ye’yi etnik cepheleflmelere ve bir kavga ortam›na sürükle-
yece¤i meydandad›r.

AKP hükûmeti, Türkiye üzerinde oynanmak istenen
bütün bu hain oyunlar için müsait bir ortam haz›rlam›flt›r.

-PKK terörü AKP döneminde yeniden hortlam›fl ve bü-
yük flehirlerde, genifl çapl› eylem potansiyeline kavuflmufltur.

-Kanl› terör örgütü siyasallaflma, meflruiyet kazanma
ve uluslararas› sorun olma yönünde büyük mesafe alm›flt›r.
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-Etnik farkl›l›klara siyasi kimlik ve statü kazand›r›lmas›n›
amaçlayan iç ve d›fl tahrikler AKP iktidar›nda büyük h›z ka-
zanm›fl ve etnik bölücülük siyaset sahnesine tafl›nm›flt›r.

-Terörün içimizdeki odaklar› ve etnik tahrikler karfl›s›n-
da sessiz ve hareketsiz kalan AKP hükûmeti, terörle müca-
delede büyük bir acz sergilemifl ve devlet güçlerini zaafa
u¤ratm›flt›r.

-Terörün iç kaynaklar› karfl›s›nda böyle bir teslimiyet
içine giren hükûmet, d›fl kaynaklar konusunda da hiçbir so-
mut ve etkili tedbir almam›flt›r.

Kuzey Irak’tan kaynaklanan terörle mücadele, koor-
dinatörler mekanizmas›yla ABD, Barzani ve Talabani’ye ha-
vale edilmifl; Türkiye’nin PKK yuvalar›na s›n›r ötesi askerî ope-
rasyon yapmas› gündemden tamamen ç›kart›lm›flt›r.

Terörle mücadele konusunda tam bir atalet içinde
olan AKP hükûmeti, terör örgütünün sözde ateflkes ilan› son-
ras›nda da PKK’n›n siyasi gündeminin ve manevralar›n›n
peflinden sürüklenmifltir.

Son dönemde Türkiye’nin gündemine sokulan terö-
ristlere af ve siyaset yolunun aç›lmas› tart›flmalar› bu bak›m-
dan endifle ve esef vericidir.

Patenti PKK’ya ait olan siyasi senaryolara AKP hükû-
metinden sonra baz› muhalefet partileri taraf›ndan sahip
ç›k›lmas›, Türkiye için bir bühtand›r.

Terör yuvalar›n› kurutmak için Kandil Da¤›’na gidilme-
si gerekirken “Kandil Da¤›’n› Ankara’ya getirmek” için ha-
maset ve gaflet yar›fl›na girilmesi üzerinde herkes çok iyi dü-
flünmelidir. Bugün bar›fl ve huzur projesi olarak sunulan ve
“da¤daki teröristleri af yoluyla Ankara ovas›na indirerek
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Türkiye Büyük Millet Meclisine tafl›may›” öngören reçeteler
hakk›ndaki hükmünü de aziz milletimiz zaman› geldi¤inde
elbette verecektir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

AKP döneminde izlenen ekonomik ve sosyal politika-
lar, Türk halk›n› açl›k, yoksulluk ve iflsizli¤in pençesinde bir
yaflam savafl› verme kaderiyle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.

Say›n Baflbakan ve hükûmeti, bu periflanl›k tablosu
karfl›s›nda hâlâ, Türk halk›n›n sat›n alma gücünün artt›¤›, re-
fah düzeyinin yükseldi¤i, çay ve simit hesab›yla herkesin ko-
nut sahibi olabilece¤i ve ekonomik güven ve istikrar ortam›-
n›n sa¤land›¤› gibi pembe tablolar çizmektedir.

Her on kifliden üçünün yoksulluk ve açl›k s›n›r›n›n alt›n-
da yaflad›¤›, özellikle genç ve e¤itimli nüfus aras›nda art-
maya devam eden iflsizli¤in yüzde on dokuz oran›na ç›ka-
rak iflsizler ordusunun alt› milyon s›n›r›na dayand›¤› ve tarihin
en büyük borç bata¤›na saplanan Türkiye’de hâlâ hayalî
baflar› hikâyeleri anlat›labilmektedir. Bu durum karfl›s›nda,
yoksulluk, iflsizlik ve sefaletin ac›s›n› yaflayan büyük kitleler,
Say›n Baflbakan’›n nerede yaflad›¤›n› ve çizdi¤i pembe
ekonomik tablolarla hangi mutlu, mesut ve bahtiyar ülke-
den ve halk›ndan bahsetti¤ini merak etmektedir.

AKP hükûmeti ekonomi alan›nda çok ciddi bir planla-
ma, yönetme, takip, anlama ve alg›lama sorunu yaflamak-
tad›r. 

‹zlenen ekonomik politikalar, Türkiye’yi s›cak para,
ucuz kazanç ve rantiye cenneti hâline getirmifltir.
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‹thalata ve tüketime dayal›, borçla ve cari aç›kla fi-
nanse edilen ekonominin çark›, düflük kur-yüksek faiz politi-
kas›yla geçici olarak cezbedilen para ve d›fl borçlanma ile
döndürülmeye çal›fl›lmaktad›r.

AKP’nin uygulad›¤› bu çarp›k ekonomik modelde,
enflasyon düflük kurun içinde saklanmaya çal›fl›lmakta, sa-
nal ekonomik büyüme borçla finanse edilmekte ve bu yol-
la makroekonomik dengelerde suni istikrar görüntüsünün
kurtar›lmas› amaçlanmaktad›r.

D›fl güçlerin dikte etti¤i bu politikalar›n sonucu, Türk
ekonomisi rekabet gücünü kaybetmifl, yerli üretim, istihdam
yaratan lokomotif sektörler ve tar›m çökmüfl, cari aç›kta
dünya rekorlar› k›r›lm›flt›r.

Türkiye, bugün üretti¤inden fazlas›n› harcayan, bu
aç›¤› borçlanma yoluyla finanse eden, borç bulabilmek
için yüksek faiz veren, bu faizi de millî iflletmelerini ve vatan
topraklar›n› yabanc›lara satarak karfl›layan müflis bir miras-
yedi konumuna sokulmufltur.

AKP döneminde, özellefltirme ad› alt›nda Türkiye’nin
millî servetleri bu amaçla pazarlanm›flt›r. Bugüne kadar
Cumhuriyet’in 83 y›ll›k kazan›mlar›n› satarak özellefltirme ge-
liri sa¤layan AKP’nin 2007 y›l›ndan sonra sataca¤› bir fley
kalmam›flt›r. 

Yabanc› sermaye, istihdam yaratacak yeni yat›r›mlar
yerine, Türk sanayiinin bel kemi¤i olan kârl› kurulufllar›m›z›n
sat›n al›nmas› için Türkiye’ye gelmifltir.  Bunun sonucunda
stratejik sanayi kurulufllar›m›z ve son olarak bankac›l›k sek-
törümüz yabanc›lar›n kontrolüne girmifltir.
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AKP’nin sakat politikalar›n›n sonucu, karfl›m›za bu ka-
ranl›k ekonomi tablosu ç›km›flt›r.  

K›r›lganl›¤› ileri derecede artan ekonomide, kriz iflaret-
leri güçlenmekte, para politikalar› alarm vermektedir.

Çok ciddi bir ekonomik çöküntü ve kriz kap›ya da-
yanm›flt›r.

AKP hükûmetinin sahte baflar›larla övündü¤ü ekono-
mide gelinen nokta maalesef budur.

De¤erli Arkadafllar›m,
AKP döneminin en ciddi tahribatlar›ndan biri de d›fl

politika alan›nda yaflanm›flt›r.

Türkiye her cephede zemin ve itibar kaybetmifl, millî
ç›karlar›m›z tehlikeye at›lm›fl ve millî onur ve haysiyetimiz
a¤›r yara alm›flt›r.

Onurlu ve ilkeli bir d›fl politika vizyonu olmayan AKP
yönetiminde Türkiye’nin hayatî d›fl politika ç›karlar›, AB ve
ABD’nin güdümündeki teslimiyetçi politikalara kurban edil-
mifltir.

Ver kurtul anlay›fl›n›n iflah olmaz temsilcisi olan tafleron
ruhlu bu hükûmet, Türkiye’yi her alanda bir ç›kmaza sürük-
lemifltir.

Bölgesel bir güç potansiyeli olan Türkiye, AKP’nin sa-
yesinde uluslararas› iliflkilerde ciddiye al›nmayan, hiçbir
a¤›rl›¤› olmayan marjinal, ezik ve etkisiz bir ülke konumuna
itilmifltir.

-K›br›s millî davam›z› Türkiye’nin s›rt›nda bir kambur
olarak gören AKP hükûmeti, K›br›s Türklerini gözden ç›karm›fl
ve Rumlar›n insaf›na terk etmifltir.
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Türkiye’nin K›br›s’tan tasfiyesi sürecini bafllatan hükû-
met, AB’nin bu konudaki bütün dayatmalar›n› bafl› öne
e¤ik kabul etmifltir. Bugün, Türk limanlar›n›n Rum gemilerine
aç›lmas› konusunda AB’ye karfl› sahte kahramanl›k yapan
Say›n Baflbakan’›n derdi K›br›s de¤il, yaklaflan seçimlerdir. 

Seçimler sonras› gerekli siyasi imkân› bulabilirse, K›br›s’›
Rumlara teslim için son ad›mlar› ataca¤›ndan kimsenin flüp-
hesi olmamal›d›r.

-Türkiye’nin Irak politikas› da tam anlam›yla bir hezi-
met tablosudur.

Türkiye, bugün Irak’taki siyasi süreçten tamam›yla d›fl-
lanm›flt›r. Mezhep çat›flmas› yaflanan Irak’›n parçalanmas›
sürecini bir seyirci olarak uzaktan izlemektedir.

AKP, Irakl› Türkmen kardefllerimize s›rt›n› dönmüfl, yok
olmaya terk etmifltir. Bundan cesaret alan Kürt gruplar Ker-
kük’ü ele geçirmek üzeredir. Bu konuda takvim ifllemekte-
dir. Kerkük’te iç savafl flartlar› oluflmaktad›r.

Etnik temizli¤e maruz kalan Türkmenlerin varl›¤› çok
a¤›r bir tehdit alt›ndad›r.

Kuzey Irak’ta ba¤›ms›z bir Kürt devleti art›k kap›dad›r.
ABD’nin himayesine s›¤›nan Barzani ve Talabani Türkiye’ye
her gün meydan okumakta, hayas›z tehditler savurmaktad›r.

Türk iflçisine, köylüsüne ve çiftçisine karfl› diklenmeyi
marifet sayan Baflbakan Erdo¤an’›n bu tahrikler karfl›s›nda
sesi ve solu¤u ç›kamamaktad›r.

- Yunanistan’la iliflkiler AB ipote¤ine ba¤lanm›fl, Bat›
Trakya Türk Az›nl›¤› unutulmufl ve Ege sorunlar› çok tehlikeli
bir sürece sokulmufltur.
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-AB ve ABD’nin dümen suyunda sürüklenen AKP hü-
kûmeti, Türk dünyas›nda, Orta Asya ve Kafkasya Cumhuri-
yetlerinde yoktur. 

-Tarihî ve kültürel ba¤lar›m›z olan bu ülkelerle iliflkileri-
miz bugün hiç düzeyindedir. 

Türk dünyas› kavram›, Say›n Baflbakan ve hükûmeti
için tören konuflmalar›nda hat›rlanan bir slogan olmaktan
öte bir anlam ve önem ifade etmemektedir.

-Ermeni iflgali alt›ndaki Azeri topraklar› ve binlerce
mülteci, AKP’nin d›fl politika gündeminin k›y›s›nda dahi yer
almamaktad›r. Buna karfl›l›k Say›n Baflbakan, Ermeni liderle-
rinin peflinden koflmakta ve iliflkilerin düzeltilmesi için âdeta
ricac› olmaktad›r. Bundan cesaret alan iflgalci ve tarih sah-
tekâr› Ermenistan, her vesileyle Türkiye’ye meydan okumak-
ta ve Bat›’n›n siyasi deste¤iyle s›n›r kap›s›n›n aç›lmas›n›, am-
bargonun kald›r›lmas›n› ve soyk›r›m yalan›n›n tan›nmas›n›
Türkiye’ye zorla kabul ettirebilme ümidi içindedir.

-Türkiye’nin millî ç›karlar›n› ve d›fl politikas›n› AB ve
ABD’nin emrine sokan AKP, bu güçlerin küresel ve bölgesel
projelerinin figüran› olmay› birinci önceli¤i olarak görmüfltür.

Amac› ve hedefleri birçok noktada karanl›k olan ABD
patentli Büyük Orta Do¤u Projesi’nin tafleronlu¤u rolüne he-
yecanla talip olmas› bu bak›mdan yad›rganmayacakt›r.

AKP hükûmetinin baflar›l› d›fl politika yalanlar›n›n ve
Türkiye’ye kazand›rd›¤› sözde itibar›n özeti bu olmufltur.
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De¤erli Arkadafllar›m,
K›ymetli Misafirlerim,
Siyasi ufku ve sa¤lam ilkeleri olmayan AKP hükûmeti-

nin günü kurtarmay› amaçlayan gecekondu siyasetinin en
somut sonuçlar› Avrupa Birli¤i konusunda görülmüfltür.

Hayalî bir hedef olan AB üzerinden siyasi ticaret ya-
pan AKP, art›k yolun sonuna gelmifltir. Bugün AB süreci t›-
kanm›fl, bir yalan dizisi olan bu sanal proje bitkisel hayata
girmifltir.

Geçmifle dönük bir muhasebe yap›ld›¤›nda, yaflanan
bu sürece iliflkin tart›fl›lmaz gerçekler flunlard›r:

-Avrupa Birli¤i, Türkiye’yi sürekli oyalam›fl, d›fllam›fl ve
haysiyetiyle oynam›flt›r.

-Türkiye’yi üye olarak kabul etmek istememesinin ger-
çek nedeninin, bir Hristiyan projesinde Türk ve Müslüman
Türkiye’ye yer bulunmad›¤› oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

-Avrupa Birli¤i Türkiye’de zorla millî az›nl›k yaratma
sevdas›na düflmüfltür. Etnik temelde bir ayr›flmay› karfl›m›za
getiren AB politikalar›, ayn› zamanda mezhep farkl›l›klar›n›
da kafl›maktan geri durmam›flt›r.

-Bunun sonucu, Türkiye’nin millî birli¤ini ve kardeflli¤ini
hedef alan tahriklere zemin haz›rlanm›flt›r.

-Avrupa Birli¤i; etnik bölücülerin, teröre destek ç›kan
ihanet odaklar›n›n, millî birli¤imizi parçalamak isteyenlerin,
Türk tarihini karalamay› ve Türkiye’nin millî de¤erlerini afla¤›-
lamay› bir geçim yolu olarak gören bütün bedbahtlar›n ce-
saret kayna¤› ve s›¤›nma kap›s› olmufltur.
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-Türkiye ile tarihî sorunlar› olan bütün çevreler, AB sü-
recinde eski hesaplar› görmek ve Türkiye’yi dizlerinin üzerine
çökertmek için sahneye ç›km›flt›r. 

K›br›s Rumlar›, Yunanistan ve Ermenistan, AB sopas› ile
amaçlar›n› gerçeklefltirmek hevesiyle s›raya dizilmifltir.

Avrupa Birli¤i maceras›n›n k›sa hikâyesi budur. Bu ko-
nulardaki sonu gelmeyen bask›, tehdit ve dayatmalar›n
ipote¤i alt›na al›nan böyle bir sürecin ilerleyemeyece¤i or-
tadad›r.  Bugün K›br›s konusunda yaflanan k›r›lma, bu hasta-
l›kl› iliflki denkleminin sadece do¤al bir ilk sonucudur.

Temel sorun, AB’nin Türkiye’ye dayatmak istedi¤i bu
denklemdir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,
Özetlemeye çal›flt›¤›m bu gerçekler karfl›s›nda, AKP

hükûmetinin K›br›s krizini ileriye atmak ve günü ve imaj›n›
kurtarmak için sarf etti¤i çabalar, beyhude ç›rp›n›fllard›r.

Türkiye’nin gelece¤ini de¤il, yaklaflan seçimleri ve
kendi siyasi gelece¤ini düflünen AKP hükûmeti, bir taraftan
mukadder olan krizi bir süre daha erteletmek için gizli pa-
zarl›klar yaparken di¤er taraftan milliyetçi söylemlere sar›la-
rak günah ç›karma telafl›na düflmüfltür. Ancak, K›br›s krizini
erteletme çabalar› nafiledir. AKP’nin Avrupa Birli¤i treni ray-
dan ç›km›flt›r.

Say›n Baflbakan’›n Avrupa Birli¤ine karfl› tav›r koyan
milliyetçi söylemleri ise inand›r›c› ve samimi de¤ildir.

Avrupa Birli¤i teslimiyetçili¤inin sembolü olan Say›n
Baflbakan’›n siyasi efendilerine diklenmesi, eflyan›n tabiat›-
na ayk›r›d›r.
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Milliyetçi söylemler ise bu erdemden nasibini almam›fl
olanlar›n a¤z›nda çok e¤reti durmaktad›r. 

Bizim Say›n Baflbakan’a tavsiyemiz, yabanc›s› oldu¤u
Türk milliyetçili¤i söylemlerine s›¤›nmas›n›n kendisini kurtara-
mayaca¤›n› idrak etmesidir. Bugüne kadar Brüksel’e hesap
verme derdinde ve telafl›nda olan Say›n Baflbakan ve hü-
kûmeti, flimdi Türk milletine verece¤i hesab› düflünmeli ve
buna haz›rlanmal›d›r.

Milliyetçi Hareket, Avrupa Birli¤i konusunda bugüne
kadar ilkeli, gerçekçi ve dürüst bir durufl sergilemifltir. 

Yaflanan geliflmeler MHP’nin tespit ve teflhislerinin
do¤rulu¤unu ve endiflelerinin hakl› oldu¤unu göstermifltir. 

Bugün gelinen kavflak noktas›nda Avrupa Birli¤i konu-
sundaki görüflümüz fludur:

-Bizim için hiçbir siyasi hedef ve proje, Türkiye’nin birli-
¤inden, dirli¤inden ve bin y›ll›k kardeflli¤inden daha önemli
ve öncelikli de¤ildir.

-Türkiye’nin millî devlet niteli¤i, üniter yap›s› ve Türk
millî kimli¤i etraf›ndaki millî birli¤i, her türlü tart›flman›n üze-
rindedir.

Hiçbir siyasi projenin, bu ortak de¤erlerimizi tart›flmaya
açarak suland›rmas›na ve y›kmas›na izin verilmeyecektir.

-Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin bugününe ve gelece-
¤ine Brüksel gözlü¤üyle de¤il, Türkiye gözlü¤üyle bakmak-
tad›r. 

Türkiye; tarihî geçmifliyle, devlet tecrübesiyle, millî kül-
tür, ahlak ve fluuruyla ve insan kaynaklar›yla büyük ve güç-
lü bir ülkedir. 
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Kendi sorunlar›n› kendisi tan›mlayacak ve çözümünü
kendisi bulacak kudrettedir. Bu noktada Türk milletini hor ve
hakir gören Avrupa Birli¤i komiserlerine ihtiyaç yoktur.

Türkiye ne pahas›na olursa olsun Avrupa Birli¤i’ne
üye olmaya mecbur, mahkûm ve muhtaç de¤ildir. 

Avrupa Birli¤i’ne üye olmamak, Türkiye için de, AB için
de dünyan›n sonu olmayacakt›r. 

Avrupa Birli¤i, Türkiye’ye karfl› husumet boyutlar›na
ulaflan bu çarp›k bak›fl aç›s›n› de¤ifltirmedi¤i sürece, Türkiye-
AB iliflkilerinin gelece¤i olamayaca¤› art›k anlafl›lm›flt›r. Bu
dayatmac› ve d›fllay›c› tutumunu sürdürmesi hâlinde karfl›-
m›za bir yol ayr›m› ç›kmas› mukadderdir. Bu kavflak noktas›-
na gelinirse, do¤al olarak herkes kendi yoluna gidecektir. 

Yaflanan bu sürecin vicdani, siyasi ve ahlaki de¤er-
lendirmesini ve muhasebesini de ileride tarih yapacakt›r.

Onun için Milliyetçi Hareket, Avrupa Birli¤i’ne onurlu
üyelik derken “Türkün nazik bir cümlesini” dünyaya hayk›r-
maktad›r.

Demek ki onurumuzun zedelendi¤i yerde, “Al Kopen-
hag kriterlerini git! “ diyebiliriz.

De¤erli Arkadafllar›m,
Türk milliyetçileri, bugün karfl›m›za ç›kar›lan tuzaklar›

ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlar› her yönüyle çok iyi
anlamak ve de¤erlendirmek durumundad›r.

Uzun bir süreden beri, devlet ve millet yap›m›z› yeni bir
biçime sokmak için sinsi bir siyasi ve toplumsal tahribat pro-
jesinin uygulanmas›na çal›fl›lmaktad›r.
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Bu projenin siyasi amac› ve hedefi;
Türkiye Cumhuriyeti Devlet’inin; millî devlet niteli¤ini

kaybetmifl, üniter yap›s› suland›r›lm›fl, bin y›ll›k ortak de¤erle-
rinin içi boflalt›larak millî birli¤i sars›lm›fl, farkl›l›klar üzerine bi-
na edilen, çok milletli ve parçal› bir etnik kimlikler cumhuri-
yeti olarak yeniden biçimlendirilmesidir.

Türk milletinin toplumsal dokusunu hedef alan amaç
ise Türk milletinin; köklerinden, kültüründen ve tarihinden
kopmufl, geçmiflinden utanan,  kifliliksiz ve bilinçsiz, tepkisiz,
ürkek ve itaat eden, bir toplum hâline getirilmesi, daha aç›k
bir ifadeyle, ezik ve silik bir toplulu¤a dönüfltürülmesidir. 

Türkiye’de baz› sermaye gruplar›n›n, bas›n›n ve aka-
demik çevrelerin de sahip ç›kt›¤› bu projeyi ilerletmek için
bafllat›lan yan›ltma ve aldatma kampanyas›nda üç sahte
tez ve klifle slogan ön plana ç›kmaktad›r. Bunlar; küresellefl-
me dinamikleri, Avrupa Birli¤i sürecinin gerekleri ve Türk top-
lumunun de¤iflim ihtiyac› ve ça¤a ayak uydurma zorunlulu-
¤u olarak sunulan safsatalard›r.

Bu çevrelerin Türkiye’nin gelece¤i hakk›nda verdikleri
hüküm, flu hezeyanlarla dile getirilmektedir:

-Küreselleflme sürecinde millî devletler ve milliyetçilik
zeminini kaybetmifl, fonksiyonunu tamamlam›fl ve yok olma
sürecine girmifltir.

-Türkiye’nin bu yeni ça¤a ve flartlara uyum sa¤lama-
s› için Avrupa Birli¤i son flans olup AB’nin yörüngesinde kal-
mak Türkiye için var olma-yok olma sorunudur.

-Türk milleti, AB sopas› ve d›flar›dan müdahale olmazsa,
ça¤ d›fl› kalm›fl geri bir toplum olarak kalmaya mahkûmdur.
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-Avrupa Birli¤i dinamikleri ve az›nl›k haklar› kriterleri
karfl›s›nda Cumhuriyet’in kurulufl dönemindeki devlet yap›s›-
n›n sürdürülmesi mümkün de¤ildir.

Türk milletine medeniyet ve refah projesi olarak tak-
dim edilen bu proje, Türkiye’nin çözülmesini, da¤›lmas›n› ve
parçalanmas›n› amaçlayan hain bir y›k›m projesidir. Bunun
tafleronlu¤unu yapanlar›n hayalî bir cennet vadi olarak pa-
zarlamaya çal›flt›klar› bu proje, PKK’n›n, ‹mral› canisinin ve
Türkiye ile tarihî husumetleri ve hesaplar› olan çevrelerin
gerçeklefltirmeyi hayal ettikleri Türkiye’nin varl›¤›na kastet-
me projesidir. 

Türkiye bugün böylesine hain tezgâhlar›n hedefi hâli-
ne getirilmifltir.

De¤erli Arkadafllar›m,
Son dönemde, “yükselen milliyetçilik tehlikesi” slo-

gan›yla yürütülen ve Milliyetçi Hareketi hedef alan kam-
panyalar›n arkas›nda da bu hain projenin tafleronlar› bulun-
maktad›r. Bu karalama ve y›ld›rma kampanyas›n› bafllatan
bu husumet cephesi, Türk milliyetçili¤i fluurundan, düflünce
sisteminden ve temsil etti¤i millî de¤erlerden rahats›zd›r.

Türk millî benli¤ini, kimli¤ini, birli¤ini ve de¤erlerini ko-
ruma ve yüceltme azmi ve iradesi, bu hain projenin haya-
ta geçirilmesinin önünde en büyük engel olarak görülmek-
tedir. Bunlar için Milliyetçi Hareket, zaptedilmesi gereken
son millî direnç kalesidir.

Türkiye’ye kefen biçmeye haz›rlananlara buradan
seslenmek ve uyarmak istiyorum:
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-Kuflatma ne kadar a¤›r olursa olsun, tarih henüz hük-
münü vermemifltir. 

-Türk milliyetçileri henüz son sözünü söylememifltir.
-Hiçbir güç, hiçbir tezgâh ve oyun, Milliyetçi Hareke-

tin mücadele azmini k›ramayacakt›r.

-Bu kale zaptedilemeyecek, teslim al›namayacakt›r.

-Türk milliyetçileri ve yegâne siyasi temsilcisi olan Milli-
yetçi Hareket, bu hain emellere geçit vermeyecek, Türki-
ye’nin millî varl›¤›na ve birli¤ine kastetmek isteyenleri mutla-
ka hüsrana u¤ratacakt›r. Bundan kimsenin flüphesi olma-
mal›d›r.

Dün oldu¤u gibi bugün de Türk milletini yaflad›¤› buh-
randan ç›kartacak güç sizlerin elinde, yüre¤inde ve fikrin-
dedir.

-Tahrip edilmeye çal›fl›lan binlerce y›ll›k kültür kodlar›-
m›z›n, 

-Yok edilmeye çal›fl›lan köklü devlet yap›m›z›n ve 

-Asil milletimizin yegâne koruyucusu ve kollay›c›s› Mil-
liyetçi Hareket olacakt›r.

Milliyetçi Hareket, a¤›r tahribatlara ra¤men Türk mil-
letinin dimdik ayakta kalm›fl son burcudur.

Milliyetçi Hareket, derin stratejik çat›flmalar›n yaflan-
d›¤› bu yeni savafl ortam›nda Türk devletinin son siperidir.

Milliyetçi Hareket, Türk milletinin, kendisini düfltü¤ü kü-
resel sarmaldan çekip ç›karacak son gücüdür.

Milliyetçi Hareket, ölüm karfl›s›nda s›nav vermifl bir kut-
lu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son umududur.
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Milliyetçi Hareket, bunun için iktidara gelmektedir ve
bu yürüyüflü engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Türkiye’nin millî birli¤i ve kardeflli¤i, geçmiflte oldu¤u
gibi bugün de en büyük güç ve kudret kayna¤›m›zd›r.

Millî birli¤imizi hedef alan hain sald›r›lar›n amac›, Türk
milletini düflman kamplara bölerek bir çat›flma ortam›na sü-
rüklemektir.

Türk milleti, bir bütün olarak ve ortak millî de¤erler et-
raf›nda kenetlenerek bu hain oyunu bofla ç›karacak güce
sahiptir.

Türk milliyetçileri de bedeli ne olursa olsun, buna karfl›
koymaya, Türkiye’yi böldürmemeye kararl›d›r.

Bugün gelinen tarihî dönüm noktas›nda herkes had-
dini bilmeli, akl›n› bafl›na toplamal› ve ateflle oynamaktan
vazgeçmelidir.

Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin bir kavga ortam›na sü-
rüklenmesini önlemek ve millî birli¤imizi korumak için herke-
sin üzerinde mutab›k kalmas› gereken temel ilkeleri, çok ön-
ceden ortaya koymufl ve bugüne kadar bu do¤rultuda so-
rumlu ve sab›rl› bir tutum sergilemifltir.

Bizim için, vatan topraklar› üzerinde bin y›la yaklaflan
tarih yolculu¤unu birlikte yapan bütün Türk vatandafllar›,
Türk milletinin eflit ve onurlu evlatlar›d›r.

Ortak bir geçmifli ve kaderi paylaflan, ortak bir gele-
cek idealine inanan ve ortak bir kültürü yaflayan bütün Türk
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vatandafllar›, etnik köken, dil ve din gibi farkl›l›klar›na bak›l-
maks›z›n Türk milleti kimli¤inde birleflmifllerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu kimli¤i olan
Türk millî kimli¤ini bu ortak irade oluflturmufltur. Türk milletine
vücut veren de bu ortak iradedir. Bu sars›lmaz millî ba¤, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel harc›d›r. Devletin millî
varl›¤›n›n temeli olan bu millî fluur ve millî birlik anlay›fl›, Türk
milletine ortaklafla vücut veren Türk vatandafllar›n›n etnik
kökenlerinin inkâr› anlam›na gelmemektedir. Bu tarihî, siyasi
ve hukuki gerçekler karfl›s›nda, Türkiye’de millî kimlik aray›fl›-
na girilmesi, alt ve üst kimlikler tart›flmas› yap›lmas› abesle ifl-
tigaldir. 

Say›n Baflbakan buraya dikkat et.

Türkiye, sadece bir co¤rafi bölgenin ve toprak parça-
s›n›n ad› de¤ildir. 

Bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bir Türk milleti de vard›r.
-Türkiye Cumhuriyeti Devleti tektir, ülkesi ve milleti bir-

dir. Millî birlik ve bölünmez bütünlü¤ümüzün dayand›¤› te-
meller tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülküsüdür.

Cumhuriyet’in kurulufl ilkelerini ve yap›s›n› tart›flmaya
açmak ve etnik köken farkl›l›klar›na dayanarak bunlar› y›k-
maya çal›flmak, devletin varl›¤›na kastetmekle efl de¤erdir.
Bunun ad› ihanettir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi Türk milletidir.
Anadolu Türklü¤ünün son ba¤›ms›z devleti olan Türki-

ye Cumhuriyeti, ebedî vatan›nda millî varl›¤›n› ve birli¤ini
koruyarak ad›, kurulufl ilkeleri ve millî kimli¤i de¤iflmeden
sonsuza kadar yaflayacak ve yaflat›lacakt›r. 
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MHP’nin Türk milliyetçili¤i fikriyat› da bu kültürel, siyasi
ve hukuki esaslara dayanmaktad›r. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü anlay›fl›-
m›z›n temelleri de bunlard›r.

Kan ba¤›na ve soya dayal› ›rkç› milliyetçilik anlay›fl›n›n
her flekli, Türk milliyetçili¤i anlay›fl›na yabanc› ve ayk›r›d›r. Bu-
nu arayanlar Avrupa’ya bakmal›d›r.

Türk milliyetçili¤i, Türk devletine vatandafll›k ba¤› ile
ba¤l› olan herkesi Türk sayan, her türlü ayr›mc›l›¤› ve d›flla-
may› reddeden birlefltirici, toparlay›c› ve bütünlefltirici bir fik-
riyatt›r.

Türk milliyetçileri aziz vatanlar›n›n ve Türk milletinin hu-
zuruna, kardeflli¤ine ve birli¤ine sahip ç›kmaya ve Türki-
ye’nin bir kardefl kavgas›na sürüklenmesini önlemeye karar-
l›d›r.

Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin millî birli¤inin tehlikeye
düfltü¤ü bir ortamda, bunlar› korumak için taraft›r ve bunun
için ödenecek ne bedel olursa, buna da gönül rahatl›¤›
içinde haz›rd›r. Ancak, terör ve bölücülerle mücadele siya-
si iktidar›n sorumlulu¤undad›r. Bu mücadeleyi yapacak
olan da devletin meflru güvenlik güçleridir. Bu bak›mdan,
mevcut flartlarda hiçbir güç milliyetçi-ülkücü gençli¤i bir
sokak çat›flmas›n›n taraf› hâline getiremeyecektir.

Milliyetçi Hareket, etnik tahriklerin bu hain oyununa
gelmeyecek, soka¤a ç›kmayacakt›r.
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Milliyetçi Hareket ve ülkücüler Ankara’da, iktidar ola-
cakt›r. Bölücülerle mücadele sokaklarda de¤il, Milliyetçi
Hareketin iktidar›nda yap›lacakt›r.

Türkiye’yi yönetmek için gün sayan Milliyetçi Hareket,
bugüne kadar izledi¤i sab›r, sorumluluk ve sa¤duyu yolun-
dan bundan sonra da ayr›lmayacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye bugün seçim sürecine girmifltir. Önümüzdeki
seçimler, Türkiye için kader seçimi olacakt›r.

AKP hükûmetinin seçimlerden kaçmak için seferberlik
bafllatmas›na ra¤men, seçim sand›¤› er veya geç Türk mil-
letinin önüne gelecektir.

Aziz milletimiz, AKP döneminde yaflananlar›n bir mu-
hasebesini yapacak ve her siyasi partinin durufluna, çizgisine
ve geçmifline bakarak hükmünü sand›k bafl›nda verecektir.

Siyaset sahnesinde son dönemde yaflanan geliflme-
lere bak›ld›¤›nda, suni ittifak ve yön aray›fllar›n›n h›z kazan-
d›¤›, siyasi partilerin konumlar›n›n sürekli de¤iflti¤i, belirsizlefl-
ti¤i ve kayd›¤› dalgal› bir ortama girildi¤i görülmektedir.

Muhalefet partilerinin bu amaçla ortaya koyduklar›
yeni yönelimler ve kendilerine yeni bir çizgi ve konum ara-
y›fllar› üzerinde bu aflamada durmak istemiyorum. 

Her fley aziz milletimizin gözleri önünde cereyan et-
mektedir. Bu konudaki görüfllerimiz seçim döneminde ge-
rekti¤i flekilde ortaya konulacakt›r. Bugün burada AKP yö-
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neticilerinin son günlerde bir cankurtaran gibi sar›ld›klar› mil-
liyetçi söylemlere birkaç kelime ile temas etmek istiyorum.

Siyasi sonunun geldi¤ini gören AKP, günah ç›karmak
ve vicdan›n› temizlemek telafl›yla, yeni bir siyasi kimlik mas-
kesi takm›fl ve milliyetçilik takiyesine soyunmufltur.

Baflbakan Erdo¤an’›n son dönemde milliyetçi söy-
lemlere sar›lmas› kendisi aç›s›ndan ilginç ve ibret verici bir
geliflme olmufltur. Ancak, bu tören ve etiket milliyetçilerine
buradan flu gerçekleri hat›rlatmak isteriz:

-Demokratik cumhuriyet edebiyat›yla ‹mral› canisi ile
a¤›z birli¤i yapanlar›n,

- “Askerlik yan gelip yatma yeri de¤ildir.” hezeyan›y-
la flehitlerimizin aziz ruhlar›n› muazzep edenlerin,

-Türkiye’nin millî de¤erlerine sahip ç›k›lmas›n› “saman
milliyetçili¤i” diye afla¤›lamaya çal›flarak “sapla saman›”
kar›flt›ranlar›n,

-Türk millî kimli¤inden ve Türklük de¤erlerinden alerji
duyanlar›n,

-Türkiye’nin flerefli tarihinin karalanmas›n› demokratl›k
sayanlar›n,

Türk milliyetçisi olmalar› ve bu yüce s›fat› a¤›zlar›na al-
malar› mümkün de¤ildir. 

Milliyetçilik, onlar›n zannetti¤i gibi sadece demir döv-
me, poflu ba¤lama da de¤ildir.

Milliyetçilik, milletine kara sevda ile ba¤lanmakt›r.

Milliyetçilik, binlerce y›ll›k miras› yüreklerde tafl›makt›r.
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Milliyetçilik, yok oldu¤u san›lan bir co¤rafyadan yeni-
den do¤mak ve ihtiyaç oldu¤unda da ölüm karfl›s›nda im-
tihan olmakt›r.

Milliyetçilik, Orta Asya bozk›rlar›na kadar uzanan ulu
bir ç›nard›r,

Milliyetçilik: Mete’dir, Selçuk Bey’dir, Yavuz’dur, Ata-
türk’tür.

Milliyetçilik, sab›rd›r, çiledir, inançt›r, çelikten bir yü-
rektir.

Milliyetçilik; Ziya Gökalp’tir, Ats›z’d›r, Türkefl,

Nene Hatun, Antepli fiahin, Sütçü ‹mam’d›r,

Milliyetçilik; Köro¤lu’dur, Pir Sultan’d›r, Baki’dir,

Yesevi’dir, Yunus’tur, Hac› Bektafl’t›r,

Milliyetçilik; Malazgirt’tir, Mohaç’t›r, Sakarya’d›r,

Osman Bey’dir, Y›ld›r›m’d›r, Fatih’tir,

Milliyetçilik; gurbetteki Çolpan’d›r, Vahapzade’dir.

Milliyetçilik; semaht›r, halayd›r, horondur, bard›r, zey-
bektir, se¤mendir, yi¤it dadaflt›r.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin son dö-
nemde sergiledikleri yeni kimlik aray›fllar›ndan farkl› olarak
Milliyetçi Hareketin siyasi çizgisinde bugüne kadar hiçbir k›-
r›lma ve sapma olmam›flt›r.
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Milliyetçi Hareketin bafltan beri savundu¤u ilkeler, bu-
gün bir çekim merkezi hâline gelmifl, son dönemde herkes
bunlara sahip ç›kma yar›fl›na girmifltir. Ancak, burada
önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarl›l›kt›r. Aziz milleti-
miz, ucuz f›rsatç›l›k ve takiye yapanlarla, geçmiflinin kefale-
ti ve flahadeti alt›nda dürüst ve ilkeli siyaset yapanlar› mut-
laka ay›racakt›r.

Milliyetçi Hareketin yeri ve konumu bellidir.

Türkiye’nin millî de¤erlerine ve ç›karlar›na yönelik teh-
ditlere karfl› dik ve kararl› durufl sergileyen yegâne siyasi ira-
de, Milliyetçi Hareket olmufltur. Bugüne kadar yapt›¤›m›z
bütün tespit ve uyar›lar›n do¤ru ve yerinde oldu¤u yaflanan
geliflmelerle somut olarak ortaya ç›km›fl, hakl›l›¤›m›z millî vic-
danda tescil edilmifltir.

Türkiye’nin içinden geçmekte oldu¤u bu hassas dö-
nemde sergiledi¤imiz bu ilkeli tutum ve yüksek sorumluluk
ve sa¤duyu anlay›fl›, Milliyetçi Hareketin millî ve manevi de-
¤erlerin oda¤› ve millî ç›karlar›n bekçisi oldu¤unu göster-
mifltir. Bu anlamda, Milliyetçi Hareket toplumsal siyasetin
merkezidir.

Son y›llarda yaflanan geliflmeler milletin siyaset alg›s›-
n› milliyetçi merkeze do¤ru tafl›maktad›r. Do¤ru ve do¤al
olan da budur. Çünkü bir milletin millî ve manevi de¤erler
manzumesini kabullenmek ve savunmak, toplumsal merke-
zi siyasetten ifade etmek demektir.

Toplumsal merkezin siyasal izdüflümü ise siyasi merkez-
dir. Onun için, siyasi merkez, Milliyetçi Harekettir.
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‹ktidara giderken bu kutlu yürüyüflte herhangi bir ka-
zaya sebebiyet vermeden iktidara varabilmek için, önce
sa¤a bak›n, sonra sola bak›n, tekrar sa¤a bak›n. Alay›n› ku-
caklay›n, iktidara do¤ru gidin.

Merkez kavram›, genel politik kanaatin kabul etti¤i
gibi her e¤ilimin temsil edildi¤i fikirler koalisyonu demek
de¤ildir.

Milliyetçilik bir merkez de¤er olarak nas›l Atatürk dö-
neminde devletimizin ve milletimizin geliflmesinde belirleyici
olmuflsa, ça¤› kavrayan Milliyetçi Hareket Partisinin milliyet-
çilik siyaseti, yine ülkemizin temel dinami¤ini oluflturacakt›r.

Milliyetçili¤in merkezde yer ald›¤› Türk siyaset arena-
s›nda ise di¤erleri kendilerini bu merkeze göre tan›mlamak
zorunda kalacaklard›r.

Elbette milliyetçilik Milliyetçi Hareket Partililerin tekelin-
de de¤ildir. Herkes milliyetçi olabilir. Ancak milliyetçili¤i bir si-
yaset yönetim projesi olarak kabul eden tek politik hareket
Milliyetçi Hareket Partisidir.

Milletimiz y›llar süren yönlendirmenin nihayet fark›na
varm›flt›r. Milliyetçilik yükselen bir de¤er olarak milletin gön-
lünde yerini almaktad›r. Kimin kendi de¤erlerini temsil etti¤i-
ni siyaset berraklaflt›kça anlamaya bafllam›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçili¤i merkez alan bir
model ile devlet ve millet uyuflmas›n› sa¤layacak, laik ile di-
nîyi, millî ile evrenseli, küresel ile yereli, birey ile toplumu, mil-
lî durufl ile uzlaflt›r›lacak tek siyaset seçene¤idir.
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Adres art›k belli olmufltur.

Adres Milliyetçi Harekettir.

‹nsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönül-
lü paylafl›m› ve iflbirli¤ini amaçlayan, küresel kaynaklar› hak-
kaniyete uygun flekilde insanl›¤›n istifadesine sunan yeni bir
ayd›nlanma sürecinin bafllamas› Milliyetçi Hareket Partisi
kadrolar›nca gerçeklefltirilecektir.

Bizim yegâne güç kayna¤›m›z, Türk milletinin flaflmaz
sa¤duyusu, temiz vicdan› ve yüre¤idir.

Milliyetçi Hareket, hiç kimseye diyet borcu olmadan,
temiz ve vatansever ço¤unlu¤un deste¤iyle iktidara gele-
cektir.

Vaflington’a gitmeden de Ankara’da iktidar olacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Hedefimiz, sadece tek bafl›na iktidar de¤il, Anayasa
de¤iflikli¤i yapabilecek bir ço¤unlukla iktidard›r.

Milliyetçi Hareket, Türk insan›n› ve millî de¤erlerimizi
merkezine alan yeni bir “Türkiye Projesi ve Vizyonuyla” ve li-
yakatl›, inançl› ve tecrübeli kadrolar›yla bu hedefe yürü-
mektedir.

Milliyetçi Hareket;

-Türkiye’nin onuruna ve haysiyetine sahip ç›kmak,

- Millî ve manevi de¤erlerimizi ve millî ç›karlar›m›z› ko-
rumak,

-Millî birli¤imizin ve kardeflli¤imizin bekçili¤ini yapmak,
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-Devlet ve toplum hayat›m›zda adaleti, hukuku, siya-
si ahlak›, temiz ve namuslu yönetim anlay›fl›n› hâkim k›lmak,

-Türk milletinin özlemini çekti¤i refah toplumunu infla
etmek,

-Türkiye’yi dünya milletler toplulu¤u içinde itibarl› ve
güçlü bir konuma tafl›mak,

-Terörün kökünü kaz›mak ve millî birli¤imizi hedef alan
bölücü tahriklerin önünü kesmek,

-Türkiye’ye büyük kötülükler yapanlardan, kul ve ye-
tim hakk›na el uzatanlardan, devleti ya¤malayan bütün
soyguncu ve vurgunculardan hesap sormak ve

-Yang›n yerine dönen Türkiye’yi yeni bir Millî Mücade-
le ruhuyla aya¤a kald›rmak için, iktidara gelmektedir.

Milliyetçi Hareketin iktidar›nda, siyasetin, ekonomik ve
sosyal politikalar›n merkezine kucaklay›c› milliyetçilik anlay›-
fl›m›z yerlefltirilecek, toplumsal yaralar›n sar›lmas› ve son y›l-
lar›n tahribat›n›n giderilmesi için, topyekûn bir millî onar›m,
yeniden infla ve kalk›nma süreci bafllat›lacakt›r.

Milliyetçi Hareketin hedefi;

-Da¤lar›nda teröristlerin, meydanlar›nda bölücülerin
ve ovalar›nda sivil maskeli terör maflalar›n›n cirit atmad›¤›,

-Yoksulluk, açl›k, iflsizlik ve sefaletin Türk milleti için bir
kader olmad›¤›,

-Eme¤inin ve al›n terinin karfl›l›¤›n› alamayan iflçi, me-
mur, esnaf, köylü ve çiftçilerin yaflam mücadelesi vermedi¤i,
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-Kanunsuzlu¤un kol gezmedi¤i, h›rs›zl›¤›n, gasp ve
kapkaçç›l›¤›n sokaklar›na hâkim olmad›¤›,

-Vurguncular›n ve soyguncular›n millî kaynaklar›n› ve
servetlerini talan etmedi¤i,

-Okullar›na toplumsal fliddetin, uyuflturucu illetinin ve
ahlaki çöküntünün girmedi¤i,

-Millî de¤er ve hassasiyetlerinin sayg› gördü¤ü, millî ç›-
karlar›n›n siyaset tüccarlar› taraf›ndan peflkefl çekilmedi¤i,

-Ermenilerin, Rumlar›n ve Peflmergelerin dil uzatmaya
ve meydan okumaya cesaret edemedi¤i,

-Avrupa Birli¤i komiserlerinin tepeden bakamad›¤›,

-Türk milletinin hor ve hakir görülmedi¤i,

-Etnik köken, dil ve din farkl›l›klar›na bak›lmaks›z›n bü-
tün evlatlar›m›z›n, Türk milletinin eflit ve onurlu bireyleri ola-
rak huzur, güven, refah ve mutluluk içinde bir arada kar-
deflçe yaflayaca¤› bir Türkiye’dir.

Milliyetçi Hareket, bu flerefli misyona taliptir ve milleti-
mizin teveccühü ve Yüce Allah’›n izniyle bunu gerçeklefltir-
mek için iktidara gelmektedir.

Türkiye’mizi Lider Ülke yapmak üzere yola ç›kan Milli-
yetçi Hareketin ana ilkeleri;

-Devletimizin bölünmezli¤i,

-Üniter yap›m›z›n korunmas›, 

-Millî birlik ve beraberli¤imizin sürdürülmesi, 

-Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n kutsall›¤›,
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-Millî de¤erlerimize sayg›,

-Milletimizin yüceltilmesi,

-Egemenli¤imizin korunmas›,

-Millî ve manevi de¤erlerimizin güçlendirilmesi, 

-Millî onurumuzun korunmas› esaslar›na dayanacakt›r.

Sayd›¤›m›z bu temel ilkeleri bütünleyen ve milletimizi
ça¤dafl dünyan›n yükseldi¤i noktan›n üstüne tafl›yabilecek
siyasi, sosyal ve ahlaki ilkelerimiz ise;

-Demokrasiye ba¤l›l›k,

-‹nsan hak ve hürriyetlerine sayg›,

-Hukukun üstünlü¤üne olan inanç ve kararl›l›k,

-Laiklik ile din ve vicdan hürriyetini bir arada korumak,

-Kiflisel ve toplumsal ahlaka ba¤l›l›k ve ahlaki yozlafl-
may› önlemek,

-Sosyal devleti oluflturmak ve sosyal adaleti sa¤la-
mak, 

-Çevreyi ve küresel miras› sahiplenip kollamak,

-‹lkeli, seviyeli, fleffaf ve temiz siyaset yapmak,

-Bar›fl ve huzuru sa¤lamak ve gerçek bir küresel bar›fl›
savunmak olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Konuflmam›n bu son bölümünde Milliyetçi Hareketin
iktidar›n›n öncelikli üç hedefi üzerinde k›saca durmak istiyo-
rum.
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‹ktidar dönemimizde birinci önceli¤imiz, yoksullu¤u
kader olmaktan ç›karmak ve a¤›r ekonomik sorun ve s›k›n-
t›lar›n alt›nda ezilen Türk halk›n›n nefes alaca¤› ve aya¤a
kalkaca¤› flartlar› süratle haz›rlamak olacakt›r.

Türkiye’nin millî kaynaklar›, imkânlar› ve potansiyeli bu
hedef için harekete geçirilecek ve topyekûn bir millî ekono-
mi seferberli¤i bafllat›lacakt›r.

‹flsizlik sorununun tedricen çözümü için, büyüme mo-
delinde gereken yap›sal de¤ifliklikler hayata geçirilecek ve
Türk halk›na ekonomik refah olarak yans›yan, sa¤l›kl› ve
dengeli bir büyüme hedef al›nacakt›r. Bunun için, istihdam
yaratan, tüketim yerine yat›r›m ve üretime dayal› bir ekono-
mik model uygulanacak, yeni ifl imkânlar› yaratacak sektör-
lere öncelik verilecek, istihdam üzerindeki a¤›r yükler azalt›-
lacak ve kay›t d›fl› istihdam önlenecektir.

Baflta tar›m olmak üzere do¤rudan deste¤e ihtiyaç
duyan sektörler ve KOB‹’ler bütün imkânlarla desteklene-
cek ve aya¤a kald›r›lacakt›r.

Faiz d›fl› fazla ve millî bir anlay›flla yap›lacak özellefltir-
melerden elde edilen gelirler, istihdam ve bölgesel kalk›n-
ma projelerinin finansman›na yönlendirilecektir.

Özet olarak Türk ekonomisi IMF’ye muhtaç olmaktan
ç›kar›lacak, millî kaynaklar›m›z Türk milletinin refah düzeyinin
yükseltilmesi amac›n›n emrine verilecektir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Milliyetçi Hareketin di¤er bir önceli¤i, terör belas›n›n
kökünü kaz›mak ve etnik bölücülü¤e son vermek olacakt›r.
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Terörle mücadele, devletin meflru güçlerinin bütün
imkânlar›yla etkili ve amans›z bir biçimde yürütülecektir. Bu
mücadelede, bölge halk› ile teröristler aras›nda gerekli ay-
r›m yap›lacak ve bu evlatlar›m›z PKK’n›n bask›s›na ve terö-
rüne karfl› mutlaka korunacakt›r. Bunun yan› s›ra, yaflanan
ekonomik ve sosyal s›k›nt›lara köklü ve kal›c› çözümler geti-
rilmesi için çok genifl kapsaml› bir ekonomik ve sosyal kalk›n-
ma projesi hayata geçirilecektir.

Bölgede devlet otoritesi mutlak flekilde tesis edilecek,
kamu hizmeti makam›n› etnik tahrikler için kullanan yerel
yöneticiler karfl›lar›nda devleti ve kanunlar›n› bulacakt›r.

Terörün d›fl kaynaklar› ile mücadelede, s›n›r ötesi as-
keri harekât dâhil gereken tüm siyasi ve askerî tedbirler te-
reddütsüz al›nacakt›r. Bu mücadele devletin kendi imkânla-
r›yla yap›lacak ve Türkiye’nin güvenli¤i üçüncü taraflar›n iz-
nine ve inisiyatifine b›rak›lmayacakt›r.

MHP iktidar›nda, hangi ad alt›nda olursa olsun, terör
suçlar› için de adi suçlar için de genel, özel veya siyasi af
gündeme asla gelmeyecektir. Bugün ‹mral›’da özel olarak
misafir edilen cani Öcalan, AKP hükûmetinin aczinden ya-
rarlanarak siyasi kuryeler arac›l›¤›yla terör örgütünü yönete-
bilmektedir.

Bizim iktidar›m›z döneminde, terörist bafl›n›n ‹mral› mi-
safirli¤ine son verilecek, bu hain, kalan ömrünü, sevk edile-
ce¤i “F”tipi bir cezaevinde, tam tecrit koflullar› alt›nda ge-
çirecektir.
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Terör ç›kmaz›na saplanarak Türkiye’ye ihanet eden
her kademedeki PKK militanlar› için yegâne ç›k›fl yolu;

-Terör eylemlerine koflulsuz olarak derhal son vermek,

-Silahlar›yla da¤dan inip Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’ne teslim olmak ve 

-Türk adaletinin verece¤i hükme raz› olarak cezalar›-
n› çekmek olacakt›r.

Da¤dan indirip ovaya salmak yerine “F” tipi ceza-
evinde hak etti¤i kadar kalmas›n› sa¤lamak olacakt›r.

Milliyetçi Hareketin iktidar›nda bu hainler için baflka
bir kurtulufl yolu yoktur. Hiç kimse bunun d›fl›nda ham hayal-
lere kap›lmamal›d›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

MHP iktidar›nda yolsuzluk ve kanunsuzluklara karfl›
amans›z bir savafl verilecek ve sonuna kadar hesap sorula-
cakt›r.

AKP döneminde merkezî ve yerel yönetimlerde vur-
gun, talan ve yolsuzlu¤a bulaflan ve bunda sorumlulu¤u
olan herkes, makam ve mevkii ne olursa olsun, Türk adale-
ti önünde hesap verecektir.

Kul ve yetim hakk›na el uzatan hiç kimse bu hesaptan
kurtulamayacak, yapt›klar› yanlar›na kâr kalmayacakt›r.

Bunun yan› s›ra AKP kadrolar›n›n; 

-Millî bünyemizde açt›klar› derin yaralar›n,

-Millî ekonomimizde açt›klar› dipsiz kuyular›n,
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-Millî varl›¤›na yönelik a¤›r tahribat›n hesab› da Yüce
Divanda ve Türk mahkemeleri önünde bir bir sorulacakt›r.

Milliyetçi Hareket bunun sonuna kadar amans›z takip-
çisi olacakt›r.

Huzurunuzda bir kere daha ifade etmek istiyorum:

Hiçbir makam bundan kaçmak için bir s›¤›nma lima-
n› olarak görülemeyecektir.

Baflta Say›n Baflbakan olmak üzere AKP döneminde-
ki yolsuzluk, vurgun ve h›rs›zl›klardan, memur k›y›mlar›ndan
sorumlu olan her kademedeki AKP yöneticilerini ve ç›kar or-
taklar›n› Türk adaleti önünde hesap verme günleri bekle-
mektedir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

De¤erli Misafirler,

Milliyetçi Hareket, Türkiye sevdas›ndan baflka hiçbir
karfl›l›k beklemeden yaflayan dürüst, idealist ve yüksek ah-
lakl› ülküdafllar›m›n yoludur.

Milliyetçi Hareket, büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün,
karfl›l›¤› olmayan sonsuz bir vatan ve millet sevgisinin ad›d›r.

Milliyetçi Hareketin flerefli mücadele tarihi, bu u¤urda
çekilmifl çilelerin, ödenmifl bedellerin ve ateflle imtihanlar›n
bir hikâyesidir. Bu büyük yürüyüflte, çok a¤›r flartlar alt›nda
verilen bu onurlu mücadelede, nihai hedefe ulafl›lmas›na
çok az bir zaman kalm›flt›r.
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fiafak sökmekte, gün a¤armaktad›r. Milliyetçi Hare-
ketin iktidar› ufukta görünmektedir.

Büyük Türk milleti ailesini, bir bütün olarak kucaklayan
Milliyetçi Hareketin iktidar›, gerçek anlamda Türk milletinin
iktidar› olacakt›r.

Türk milletine giydirilmek istenen kefeni y›rtarak Türki-
ye’nin kaderini yeniden yazacak olan Milliyetçi Hareketin
iktidar›, Türk milletinin temiz ve vatansever insanlar›n›n ikti-
dar› olacakt›r.

Bu noktada millî bir ça¤r›da bulunmak istiyorum:

Bu aziz vatan› ve bu büyük milleti temiz ve samimi duy-
gularla seven herkesin yeri, Milliyetçi Hareketin saflar›d›r. Bu
flerefli mücadelede bizlere yol arkadafll›¤› yapacak temiz
ve namuslu vatanseverleri Milliyetçi Hareketin bayra¤› ve
çat›s› alt›nda toplanmaya davet ediyorum.

Milliyetçi Hareketin flerefli geçmiflinde çok de¤erli hiz-
metleri olan dava, ülkü ve mücadele arkadafllar›m bu millî
ça¤r›m›z›n do¤al muhataplar›d›r.

Siyasi rüzgârlar›n etkisiyle, art›k geride b›rak›lmas› ge-
reken k›rg›nl›klar ve küskünlükler nedeniyle bugün ayr› düfl-
tü¤ümüz arkadafllar›m›za Milliyetçi Hareketin kap›s› sonuna
kadar aç›kt›r.

Ortak hat›ralar›m›zla ve ortak ac›lar›m›zla yo¤rulmufl
bulunan bu kutsal davaya sadakat ve samimiyetle ba¤l› ol-
ma inanc›n› ve heyecan›n› kaybetmemifl bütün kardeflleri-
mizi yuvalar›na dönmeye davet ediyorum.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bu kurultay ile yaln›zca partimizin yönetim iradesini
göstermekle kalmayacaks›n›z. Ayn› zamanda 2007 y›l›nda
yap›lacak Genel Seçimlerle 23.dönem parlamento kadro-
sunu belirleyerek ülkemizi 2023 y›l›na tafl›yacak vizyonun
da kilometre tafllar›n› döfleyeceksiniz. 

Karar›n›zla 2007’den 2023’e kadar 16 y›ll›k bir siyasal
süreci derinden etkileyeceksiniz. Bu nedenle bu kongre
partimiz ve ülkemiz için bir dönüm noktas› olmal›d›r.

Bu itibarla, önümüzdeki bir y›ll›k süreçte her birimize
düflen görev ve sorumluluklar vard›r.

Birincisi, günübirlik politikalar›n çare olmad›¤› konu-
sunda aziz milletimizi uyarmakt›r.

‹kincisi, yoksulluk ve yoklu¤un bask›s› ile göz ard› etti¤i
millî de¤erlere yönelik felaketler konusunda uyand›rmakt›r.

Üçüncüsü, kurtuluflun milliyetçilik, çözümün ise ancak
Milliyetçi Hareket Partisinde oldu¤una milletimizi inand›r-
makt›r.

Dördüncüsü ise tek çarenin genel seçimde Milliyetçi
Hareket Partisini tek bafl›na iktidara tafl›mak oldu¤una ikna
etmektir.

Herkesi, vatan sevgisi ortak paydas›nda, Milliyetçi Ha-
reketin bafllatt›¤› gönül seferberli¤ine kat›lmaya davet edi-
yorum.
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Kaybedilecek zaman art›k kalmam›flt›r. Yar›ndan itiba-
ren milletimizle kucaklaflma bafllamal›d›r.

Yar›ndan itibaren milletimizin gönlünü ve yüre¤ini ka-
zanma gayreti bafllamal›d›r.

Ben flu anda tek bafl›na iktidar kampanyas›n› bafllat›-
yorum.

Ben büyük bir inanç ve heyecan ile yola ç›k›yorum.

Ve sizlere soruyorum:

Benimle bu yola ç›kmaya haz›r m›s›n›z?

Cevab›n›z evet ise, o hâlde yar›ndan tezi yok, her ka-
p›y› çal›n›z. 

Her yüre¤i kucaklay›n›z. B›kmadan, usanmadan anla-
t›n›z.

Durmay›n›z, düflmeyiniz, y›lmay›n›z. 

Yolunuz aç›k olsun. Cenab-› Allah mahcup etmesin.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bir Kurultaydan ziyade muhteflem bir milliyetçiler flöle-
nini and›ran, bu toplant›, saflar›m›z› s›klaflt›rmak ve tazelen-
mifl bir inançla yola ç›kmak için bir vesile olmufltur.

Büyük Kongremiz ard›ndan, eminim ki Türklük sevdal›-
s› arkadafllar›m “Türkiye” ortak paydas›nda buluflacak, millî
de¤erler etraf›nda kenetlenecektir.

Bu duygularla yurdumun her köflesinden, dünyan›n
her yerinden gelen ülküdafllar›ma flükranlar›m› sunuyorum.
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Buradan gidece¤iniz vatan köflelerine, gurbet illerine
aziz milletimizin her ferdine en içten selam ve sevgilerimi gö-
türünüz. 

Tek bafl›na iktidara giden yolda partimizin yönetimine
talip olan bütün aday arkadafllar›ma baflar›lar diliyorum.

Türk milliyetçilerinin daha nice büyük kongreleri, ayn›
flevk, heyecan ve coflkuyla idrak etmelerini temenni ediyo-
rum.

Yüce Allah’›n, Türkiye’nin gelece¤ine sahip ç›kma
mücadelesinde milliyetçilerin eme¤ini karfl›l›ks›z b›rakmaya-
ca¤›na yürekten inan›yorum.

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi en derin sevgi ve
sayg›lar›mla selaml›yor ve kucakl›yorum. Sa¤ olun, var olun.

Altm›fl›nc› Hükûmet, Milliyetçi Hareket.

“Ne mutlu Türküm diyene!”

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

191





M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAfiKANI 

SAYIN

Dr. Devlet BAHÇEL‹’nin

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

8. OLA⁄AN BÜYÜK KURULTAY

KAPANIfi KONUfiMASI

19 KASIM 2006
PAZAR
ANKARA





Say›n Divan Baflkan›,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Aziz Ülkü ve Dava Arkadafllar›m,

Tarihî bir dönüm noktas›nda yap›lan 8. Ola¤an Büyük
Kurultay›m›z çal›flmalar›n› tamamlam›fl bulunmaktad›r.

Milliyetçi Hareketin tek bafl›na iktidar yürüyüflünde
son dönemece girildi¤i bir zamanda gerçeklefltirilen Büyük
Kurultay›m›z, Türk milliyetçilerinin bu vatana sahip ç›kma
azim ve kararl›l›¤›n›n hayk›r›ld›¤› müstesna bir kucaklaflma
ve iman tazeleme vesilesi olmufltur.

Türkiye’nin dört bir köflesinden buraya ak›n eden ve-
fakâr ülküdafllar›m›z, Kurultayda sergiledikleri millî durufl, he-
yecan ve coflku ile bizlere büyük güç katm›fllard›r. Bunun
için hepinize ayr› ayr› kalbî teflekkürlerimi sunuyorum.

Kurultay›m›z›n ülkücü vakara yak›flan bir olgunlukla ve
seviyeli bir demokratik rekabet ortam›nda gerçeklefltirilmifl
olmas›ndan duydu¤um büyük memnuniyeti bu vesileyle
ifade etmek istiyorum.

Cenab-› Hakk’›n Milliyetçi Hareketin flerefli mensupla-
r›na ayn› flevk ve heyecanla idrak edecekleri daha nice ku-
rultaylar nasip etmesini niyaz ediyorum.
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Büyük Kurultay›m›zda ülkücü irade tecelli etmifl ve Mil-
liyetçi Hareketin iktidar yürüyüflünde merkez yönetim kad-
rolar›nda görev yapacak arkadafllar›m›z belirlenmifltir. Bu
görevlere seçilen de¤erli arkadafllar›m› tebrik ediyor, zor ve
çetin geçecek önümüzdeki mücadele döneminde kendi-
lerine baflar›lar diliyorum.

Milliyetçi Hareketin Genel Baflkanl›¤› görevini naçiz
flahs›ma tevcih ederek bu kutsal davan›n bayra¤›n› tafl›ma
flerefini bahfletti¤iniz için minnettar›m.

Gösterdi¤iniz bu güven ve teveccüh için hepinize
flükranlar›m› sunuyorum.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Türkiye’nin çok a¤›r bir bunal›mdan geçti¤i bir dö-
nemde yap›lan Büyük Kurultayda, Türkiye’nin gelecek ufku
ve hedefleri ortaya konmufltur. 

Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› idrak edece¤i-
miz 2023 y›l›nda “Lider Ülke Türkiye” hedefine, bugün bafl-
kent Ankara’da sergiledi¤iniz bu millî heyecan ve millî viz-
yon tafl›yacakt›r.

Türkiye, flimdi gelece¤e daha büyük bir ümit ve gü-
venle bakmaktad›r. 

Büyük Kurultay›m›zda Türk milliyetçileri, Türkiye’nin ge-
lece¤ine kastetmek isteyen bütün çevrelere çok aç›k bir
mesaj vermifltir. Bu mesaj, Türk milliyetçilerinin Türkiye’nin mil-
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lî birli¤ine, kardeflli¤ine, onuruna ve haysiyetine sahip ç›ka-
rak kaderini yeniden yazma kararl›l›¤›n›n bir meydan oku-
mas›d›r. Bu mesaj, Türk milletinin sahipsiz ve çaresiz olmad›-
¤›n›n, Misak›millî’nin topra¤›yla kar›lm›fl Türkiye sevdas›n›n
gönül erlerinin bu vatan›n gelece¤ine el koyma azminin,
dosta ve düflmana ilan edilmesidir. Bu mesaj, Türk milletinin
asil çocuklar›n›n gelece¤inin, vurguncular›n, h›rs›zlar›n ve
al›n teri soyguncular›n›n elinde karart›lmas›na izin verilmeye-
ce¤inin yüksek sesle hayk›r›lmas›d›r. Bu mesaj› herkes do¤ru
okumal› ve iyi anlamal›d›r.

Türk milliyetçileri bu vatan› böldürmemeye, Türk mille-
tinin bin y›ll›k kardeflli¤ini y›kt›rmamaya, cephelere ve
kamplara ayr›larak kan kaybetmesini önlemeye ve Türki-
ye’yi aya¤a kald›rmaya sonuna kadar kararl›d›r.

Milliyetçi Hareketin yaklaflan iktidar›nda, son y›llar›n
büyük tahribat›n› gidermek ve yaralar› sarmak için kucakla-
y›c› ve kaynaflt›r›c› bir anlay›flla millî bir seferberlik bafllat›la-
cak, yoksullu¤a, iflsizli¤e ve yolsuzluklara karfl› amans›z bir
mücadele verilecektir.

Tarihinde yaflad›¤› zor ve s›k›nt›l› dönemleri millî birlik
ruhuyla aflan büyük Türk milleti, bugünkü güçlükleri de mut-
laka geride b›rakacak ve bafl› dik olarak onurlu ve ayd›nl›k
bir gelece¤e yürüyecektir.

Cenab-› Allah’a flükrederiz ki bu millî flahlan›fl›n siyasi
öncülü¤ünü yapmak flerefi ve mutlulu¤u da Milliyetçi Hare-
ketin olacakt›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Milliyetçi Hareket, 8. Büyük Kurultay›m›zdan flevki ve
heyecan›, mücadele azmi ve karl›l›¤› bilenerek ç›km›flt›r.

Çetin bir mücadeleye sahne olacak önümüzdeki
hassas dönemde karfl›m›za ç›kart›lacak tuzaklara, maksatl›
tahrik ve çirkin tezgâhlara karfl› sürekli teyakkuz hâlinde ol-
mam›z büyük önem tafl›maktad›r. Bugüne kadar içine sokul-
mak istenen fitne ve fesatlar›, alçakça oynanmak istenen
bütün oyunlar› bofla ç›karan Milliyetçi Hareket, bundan
sonra da bütün engelleri aflarak iktidar yürüyüflünü sürdüre-
cektir.

Milliyetçi Hareketin önünü kesmeye, ne AKP iktidar›n›n
ne kendinde güç vehmeden ç›kar odaklar›n›n ne de bun-
lar›n zavall› maflalar›n›n gücü yetecektir.

Milliyetçi Hareketin iktidar› engellenemeyecektir.

Milliyetçi Hareketi hedef alan bütün kin, nifak ve fesat
odaklar›yla, Türkiye sevdas›na savafl açan husumet cephe-
leri için art›k oyun bitmifltir.

Milliyetçi Hareketi önümüzdeki seçimlerde iktidara ta-
fl›yacak olan en önemli güç, sahadaki kadrolar›m›zd›r.

‹l, ilçe ve belde teflkilatlar›m›z›, mahalle ve köy temsil-
cilerimizi, Anadolu’daki kanaat önderlerimizi ve Türkiye sev-
das›na gönül vermifl bütün ülkücü kardefllerimizi flimdi çok
büyük görev ve sorumluluk beklemektedir.
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Seçim start› verilmifl, seçim seferberli¤i bafllat›lm›flt›r.

Yar›ndan itibaren bütün kadrolar›m›zla meydanlara
ç›k›yor, Anadolu yollar›na düflüyoruz.

Bugün burada sergilenen millî heyecan› ve bu millî
kararl›l›k mesaj›n› Anadolu’nun en ücra köflelerine kadar ta-
fl›mak en öncelikli görevimiz olacakt›r.

Türkiye’de ayak basmad›k mezra, köy, belde, kasaba
ve mahalle, çalmad›k kap› b›rakmayaca¤›z.

Herkese ulaflaca¤›z, herkesi kucaklayaca¤›z, herkese
sevgi ve sayg›yla yaklaflaca¤›z.

Aziz milletimizin maruz b›rak›ld›¤› bilgi kirlili¤ini ve ka-
rartmay› y›rtarak do¤rular› ve gerçekleri görmesini sa¤laya-
ca¤›z. Bu amaçla herkesle dilden gönüle yollar ve köprüler
kuraca¤›z. 

Milliyetçi Hareketin Asil Evlatlar›,

Aziz Dava Arkadafllar›m,

fiimdi yaflad›¤›n›z yerlere dönüyorsunuz.

Bizlerden Anadolu’ya kalbî selamlar›m›z›, kucak ve
yürek dolusu sevgilerimizi götürün.

Ve söyleyin ki Türk milleti müsterih olsun, gelecek ümi-
dini asla kaybetmesin.

Türkiye’nin ufkunu karartan kara bulutlar›n da¤›lmas›-
na ve Milliyetçi Hareketin iktidar›n›n flafa¤›n›n sökmesine az
bir zaman kalm›flt›r.
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Milliyetçi Hareketin, Türk tarihine ve büyük Türk milleti-
ne olan fleref ve namus borcunu ödeyece¤i gün gelmek-
tedir.

Yüce Allah bu kutlu davada bizleri mahcup etmeye-
cek, hidayetini ve himmetini bizlerden esirgemeyecektir.

Bu duygu ve düflüncelerle, Milliyetçi Hareketin asil ev-
latlar›n› bir kere daha sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor, kalbî
flükranlar›m› sunuyorum.

Milliyetçi Hareketin iktidar› flimdiden kutlu olsun, Ca-
nab-› Hakk’›n r›zas› her daim üzerinizde olsun.

Sa¤ olun, var olun.

Yüce Allah’a emanet olun.
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