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milliyetçi hareket partisi

Mensubu olmaktan gurur duydu¤umuz ve hiz-
metinde bulunmaktan asla usanmayaca¤›m›z Aziz
Türk Milleti.

Yurdumun her köflesinden milli bir heyecan
getiren vatanseverler,

Binlerce y›ll›k heyecan› yüreklerinde tafl›yan;
gün, birleflme günüdür diyerek Türkiye’ye kucak
açan Milliyetçi Hareket Partililer,

Yüre¤i millet aflk›yla dolu fedakâr ülküdaflla-
r›m, ve gelece¤imizin teminat› olan genç kardefl-
lerim, bozkurtlar›m,

Bas›n ve Televizyonlar›m›z›n de¤erli temsilcileri, 
Cenab›-Allah’a bizleri bu günde buluflturdu¤u

için flükrediyorum.
Hepinizi milli bir do¤ruluflun ve milli bir duruflun

gururu ve heyecan› içinde görmekten bahtiyar›m. 
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Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. 
Bugün, Tando¤an meydan›, milli fluurun aya¤a

kalk›fl›na flahit olmaktad›r.
Baflkentimizi dolduran onbinlerce heyecan ve

sevgi seli, Türk milli kimli¤ine ve Türkiyemize sa-
hip ç›kaca¤›n›z›n en güzel iflaretidir.

Rahmet ve flükranla and›¤›m›z, partimizin ku-
rucusu de¤erli baflbu¤umuz Alparslan TÜRKEfi’in
iflareti ile 15 Nisan 1978’de milletimizin bir uyan›-
fl›n›n gerçekleflti¤i bu meydan, aradan geçen 27 y›l
sonra yine bir dirilifle sahne olmaktad›r. 

Hepiniz hofl geldiniz. fieref verdiniz.

De¤erli dava arkadafllar›m.
Milli bir heyecan ile güzel Türkiyemizin 81 ilini

temsilen alanda haz›r bulunuyorsunuz. 
Bu güzel manzaray› sembolik bir yoklama ya-

parak tamamlamak istiyorum. 
Elbette 81 ilimizi tek tek saymay› dilerdim. An-

cak baz› illerimizi okuyarak temsili bir yoklama ya-
paca¤›m. 

Örnekleme yöntemi ile seçti¤im illerimizin is-
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mini okudu¤umda yüksek sesle “burada” fleklin-
deki hayk›r›fllar›n›z› duymak, dosta ve düflmana du-
yurmak istiyorum.

Yoklamaya bafll›yorum:
Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Af-

yon, ‹zmir
Edirne,  Trabzon, Kars, Van, Hakkari, Diyar-

bak›r, fianl›urfa, Hatay, ‹çel, Mu¤la, Çanakkale.
Ve nihayet,
Türkiye:  

Yürekten inanmaktay›m ki bu toplant›, milli ta-
rihimizde;

Memleketimizin kötü giden baht›n›n dönüflü, 
Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ayd›n-

l›k gelece¤inin müjdecisi olacakt›r.
Türkiye üzerinde, emelleri ve hesaplar› olanla-

r›n gerekli dersleri ç›karmalar›n›n zaman› art›k gel-
mifltir.

Bugün, buradan yükselen ses, Türkiye’nin mil-
li onuru ve haysiyetini sonsuza kadar koruma ira-
desinin bir meydan okumas›d›r.
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Büyük Türk milleti, 
Cumhuriyetimiz ve milletimiz tarihinin en kritik

dönemini yaflamaktad›r. 
Üzülerek ve utanarak itiraf etmeliyiz ki, 
1923 y›l›nda, bedeli kanla ödenerek kazan›lm›fl

Cumhuriyetimizin ve büyük milletimizin varl›¤›, bü-
tünlü¤ü ve gelece¤i tart›flmaya aç›lm›flt›r.

Hatta, bu tart›flma ve küstahl›klar, hükümetin
tasvipkâr bak›fllar› alt›nda devletimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün flahs›na kadar  yönelmifl
bulunmaktad›r.

Bu, Lozan’da hevesleri yar›m kalm›fl güçlerin,
yeni taktiklerle, ad›m ad›m ve sab›rla, ruhumuzu ve
heyecan›m›z› teslim almalar›na yönelik sinsi bir
oyunudur.

Bu, bin y›ll›k vatan topra¤›m›z üzerinde, as›rla-
r›n kardefllik ba¤lar›n› çözmeye yönelik gizli bir se-
naryodur.

Bu sinsi oyun ve gizli senaryolar›n ülkemizi sü-
rükledi¤i yoksulluk yolsuzluk, yozlaflma ve yabanc›-
laflman›n en tabi sonucu olarak, milletimiz açl›k,
ahlaks›zl›k, adaletsizlik ve asayiflsizlikle karfl› karfl›-
ya b›rak›lm›flt›r.
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Aziz vatan›m›zda mevcut  durum flöyledir:
Fabrikalar›m›z, zarar ettikleri bahanesiyle ya-

banc›lara haraç mezat sat›lmaktad›r.
Limanlar›m›z, gizli pazarl›klar ard›ndan ulûfe

gibi da¤›t›lmaktad›r.
Kamu düzeni, demokratikleflme ad›na suçluyu

kollayan, suçsuza boyun e¤diren bir garabet halini
alm›flt›r. 

Kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz, eli
kolu ba¤l›, s›n›rlar›m›z içine mahkum edilmekte, te-
röristin da¤lar› mesken tutmas› seyredilmektedir.

Milyonlarca vatan evlad›m›z bir tas çorbaya
hasret, aç, yoksul, iflsiz ve umutsuzdur.

Yolsuzluk resmi bir piflkinlik ve fütûrsuzlukla
alenen ve edepsizce yap›lmaktad›r.

Milyonlarca köylümüz ihmal edilmifl, itilmifl, hor-
lanm›fl, afla¤›lanm›fl olarak açl›kla karfl› karfl›yad›r. 

Esnaf›m›z siftah etmeden dükkân›n› kapatmak-
tad›r. Çaresizdir, eziktir, yaln›zd›r. A¤›r vergi yükü
alt›nda inlemektedir.

‹flçimiz, memurumuz, bofl vaadlerle y›llard›r
uyutulmaktad›r. Açl›k s›n›r›nda fazileti sorgulan-
maktad›r.
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Gençlerimiz, gelece¤imizin teminat› olmalar›
gerekirken e¤itimsiz, umutsuz bir Türkiye’de iflssiz-
li¤e mahkûm edilmektedir.

Halk›m›z gelecekteki kazanc›n› bugünden har-
camaktad›r. Kredi kart› borçlar› milli ahlak› ve eko-
nomiyi sarsacak noktaya ulaflm›flt›r.

Ekonomimiz yabanc›lar›n iki duda¤› aras›ndan
ç›kacak sözlerin ak›betine pamuk ipli¤i ile ba¤lan-
maktad›r.

‹ktisadi istikrar›m›z tamamiyle teslim oldu¤u-
muz yabanc› sermayenin insaf›na terkedilmektedir.

Mali piyasalar›m›z, ucuz ve kolay kazanç ve
rant peflinde koflan simsarlar›n cenneti haline geti-
rilmifltir. Devletimiz borç bata¤›na itilmektedir.

Ülkemiz, ahlaki kayg›lardan uzak bir ç›kar or-
takl›¤› taraf›ndan talan edilmektedir.

Milli birli¤imizi ve varl›¤›m›z› ortadan kald›racak
boyutlara ulaflan terör eylemleri, pervas›zca ger-
çekleflmektedir.

Gözü dönmüfl hainlerce, devlete meydan
okunmakta, flerefli Türk bayra¤›na  küstahca el
uzat›lmaktad›r.
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Milli tarihimiz, sözde özgür düflünce ve demok-
ratik aç›l›m ad›na günümüzün iflbirlikçileri taraf›n-
dan alenen afla¤›lanmaktad›r.

Milli kültürümüz, küreselleflme ç›¤›rtkanlar› ta-
raf›ndan gün be gün tahrip edilmektedir.

Bunlardan daha da önemlisi,
Kutsal bildi¤imiz devletimiz, köhnedi¤i, hantal

çal›flt›¤›, eskidi¤i, geri kald›¤› suçlamalar› ile ifl gö-
remez hale getirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her yurt d›fl› iliflki-
de  taviz ve talep listelerinin masalarda uçufltu¤u bir
tüccar siyaset zihniyeti ile sömürgelefltirilmektedir.

Türkiye, geçmiflinden kaçan, kendine güveni
olmayan, gelecek ümidi kararm›fl bir ülke durumu-
na düflürülmek istenmektedir.

Türkiyemiz bugün, içeride ihanet, d›flar›da hu-
sumet kuflatmas› alt›ndad›r.

Türk milleti, art›k maskeleri düflmüfl bu
ihanet odaklar›n› tan›mal›d›r.

Bunlar, bazen bölücü terörün sözcülü¤ünü ya-
parak masa bafl›nda boy göstermektedir.
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Bazen de tarihle yüzleflme perdesi ard›nda Er-
meni emellerine hizmet vererek karfl›m›za ç›kmak-
tad›r.

Bu bedhahlar, bazen sözde ayd›n, bazen yazar-
çizer, bazen sivil toplum örgütü, bazen de ifl adam›
maskesi ile kinlerini kusmaktad›r.

Bu ç›kar ortakl›¤› ve fler cephesinin bafl›nda ise
çürümüfl siyasetin son temsilcisi AKP yöneticileri
yer almaktad›r.

Çizilen bu çok karanl›k tablo, AKP hükümeti-
nin eseridir. Say›n Baflbakan›n eseridir.

Devlet ve millet hayat›n›n bu vahim du-
rumu karfl›s›nda AKP hükümeti ne mi yap-
maktad›r?

AKP hükümeti, Avrupa baflkentlerinde teslim
belgeleri imzalay›p, ülkeye dönüfllerinde kutlamalar
yapmaktad›r.

AKP hükümeti, Kazan kazan ad›n› verdikleri
diplomasi garabeti ile milli varl›klar›m›z›, ekonomi-
de ver kurtul, milli davalarda sat kurtulcu zihniyeti
ile birer birer elden ç›karmaktad›r.
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AKP hükümeti, Türk milletine s›rt›n›, bir avuç
ç›karc›ya ise yüzünü dönerek yalan, vurgun ve ta-
lanla ömrünü tamamlamaktad›r.

Ne yaz›kt›r ki, bu çarp›k zihniyet, günlük men-
faatler peflindeki baz› vizyonsuz kurum ve kurulufl-
lardan da destek alabilmektedir.

AKP’nin ülkemizi getirdi¤i bu  açmazda, gizli
emeller besleyen herkesin ifltah› kabarm›flt›r, ka-
bart›lm›flt›r.

Büyük Türk milleti; 
AKP hükümeti taraf›ndan, özetle;
Sokaklar›m›z, suçlulara,
Yollar›m›z, teröristlere, 
Meydanlar›m›z, bölücülere, 
Sermayemiz, f›rsatç›lara, 
Gelece¤imiz, yabanc›lara,
Tarihimiz, iflbirlikçilere
Milletimiz ve devletimiz ise küresel güçlere tes-

lim edilmifltir.
Bu gerçek ve ac› tablo karfl›s›nda; memleketin

her yan›nda, kabaran vatanseverlik duygular›, da¤›-
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n›k ve pusulas›z bir ortamda mecras›n› aramakta,
sahip ç›k›lmas›n› beklemektedir.

Bilinmelidir ki, vatan sevgisinin s›nav›n› ihtiyaç
duyulan her yerde ve her zaman ispat eden büyük
Türk milleti, bu zillete ve bu çöküntüye;

Asla müstahak de¤ildir, 
Asla mahkûm de¤ildir, 
Asla mecbur de¤ildir.

Aziz Dava Arkadafllar›m, 
Türkiye, rehin al›nmak istenmektedir. 
Türk milleti, teslim al›nmak istenmektedir.
Tehlike, büyüktür.
Tehlike, kurnazd›r. 
Tehlike, sinsidir.
Tehlike, Türk milletinin bekas› ile iliflkilidir.
Tehlike, Türk devletinin ebedili¤i ile iliflkilidir.
Türkün hürriyeti, Cumhuriyetin ba¤›ms›zl›¤›

tehdit alt›ndad›r.

‹çte ve d›flta bulduklar› destekle;
Türk milleti ile yar›m kalm›fl hesab› olanlar,
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Ecdad›m›z›n flanl› tarihinden utanç duyanlar,
Türk Devletini as›rl›k emellerine engel gören-

ler,
Kendilerini iflgal güçlerinin komiseri sananlar,
Güzel vatan›m›z›, aziz milletimizi Sevr flartlar›-

na götürmek istemektedirler.
Bu hükümeti tarihi bir f›rsat bilen, yerli ve ya-

banc› tüm gayri milli unsurlar, Cumhuriyetimiz ve
milletimiz için besledikleri ve saklad›klar›, ertelen-
mifl gizli emellerini ard› ard›na s›ralamaya bafllam›fl-
lard›r. 

Aziz milletim,
Türkiye, AKP iktidar› taraf›ndan k›r›lma

noktas›na kadar bükülmüfl durumdad›r.
K›br›s, AKP için mesele olmaktan ç›km›fl ve Av-

rupa Birli¤i taraf›ndan Rumlar lehine çözülmüfltür.
Ermeni Soyk›r›m›, AKP’nin getirdi¤i noktada,

sözde demokratik tart›flma ad›na ve kendi sözde
ayd›nlar›m›z taraf›ndan, dile getirilmeye bafllanm›fl-
t›r. Hükümetin siyasi deste¤i de bu cephenin emri-
ne verilmifltir.
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Ruhban Okulunun aç›lmas›, s›ras› geldi¤inde
çözülmek üzere AKP hükümetince vaad edilmifltir.

Ortodoks Parti¤i AKP iktidar›n›n gafletini kul-
lanm›fl, kendisini Ekümenik ilan ederek uluslararas›
dini mahkeme teflkil etme küstahl›¤›n› göstermifltir.

AKP hükümetince, ülkemizde sanki bir düfl-
manl›k varm›fl gibi “Dinlerin Kardeflli¤i” ad› alt›nda
baflka dinlerin propagandas›na f›rsat tan›nm›fl, mis-
yonerlerin kap› kap› gezmelerine teflrifatç›l›k yap›l-
m›flt›r.

Bat› Trakya’daki Türk varl›¤›n› yok sayan Yu-
nanistan ile Türk kimli¤inin inkâr›na destek ç›k›l-
m›fl, soydafllar›m›z›n “Avrupal› olduklar› için gurur
duymalar›” istenmifltir.

Irak’ta defalarca ihlal edilen k›rm›z› çizgiler, ay-
mazl›k ve piflkinlikle izlenmifl, hiçbir eyleme kalk›fl-
mam›fl mazlum Türkmenlerin sürülmeleri ve ezil-
melerine göz yumulmufltur.

Her platformda kutsal dinimiz ‹slam› referans
alarak yap›lan istismarlara ra¤men, komflular›m›z-
da Müslüman kan›n›n  dökülmesine seyirci kal›n-
m›flt›r.
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Art›k sözde yasallaflma ve siyasallaflma aflama-
s›na getirilmifl terör örgütüne yönelik bir s›n›r ötesi
harekât›n yap›lmas› zorunluyken, dostlar›m›za flirin
görünmek u¤runa, meydanlarda terörle pazarl›k
yap›lm›flt›r. Bölücü heveslerin ifltah› kabart›lm›flt›r.

Baflbakan›n gafletinden cesaret alan bölücüle-
rin yeniden kan dökmeleri ile her gün yeni flehit
haberleri yürekleri da¤lamaktad›r. Her gün bir
ocakta daha kaybedilen bir evlad›n ac›s› yank›lan-
maktad›r.

Baflbakan için yüzlerce flehide ra¤men ciddiye
al›nacak bir husus olarak görmedi¤i terörle müca-
dele konusunun, TBMM taraf›ndan ele al›nmas›na
bile gerek duyulmam›flt›r.

Baflbakan terörle mücadelenin AB sürecinde
dikkate al›naca¤›n› aç›klam›fl, verilen haklardan ge-
ri ad›m at›lamayaca¤›n› söyleyerek, ihanet ça¤r›la-
r›n› ve bölücü tahrikleri hak ve özgürlük alan› ola-
rak tan›mlam›flt›r.

Baflbakana göre ‹mral›’dan terörü yönetmek
demokratik bir hak, Anadolu’dan yükselen “fiehit-
ler ölmez, vatan bölünmez” hayk›r›fllar› ise tah-
rik say›lm›flt›r.
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Tüm bu dayatmalar bir plan dahilinde, en az
tepki ile azami neticeyi alacak flekilde sinsice sunul-
maktad›r. 

Onlar›n akl›na gelmeyenleri ya da cesaret ede-
mediklerini de AKP hükümeti ortaya atmaktan as-
la hicap duymamaktad›r.

Her Avrupa Parlamentosu yada Avrupa Birli¤i
toplant›lar›nda devletimiz ve milletimize hakaretler
savrulmaktad›r.

Maruz kald›¤›m›z bu afla¤› muamele AKP hü-
kümetince baflar›, zafer, ilerleme ad› ile sunul-
makta ve böylelikle kamuoyu aldat›lmaktad›r.

Huzurunuzda AKP hükümetine 
soruyorum:
Bir ay kadar sonra, 29 Ekim tarihinde, stad-

yumlarda, meydanlarda neyin bayram›n›, ne yüzle
kutlayacaks›n›z?

Atatürk’ün “benim en büyük eserimdir dedi¤i”
Cumhuriyetten tahrip olmam›fl, y›pranmam›fl ne
b›rakt›n›z da bayram›n› kutlamaya kalk›flacaks›n›z.

Cesaretlendirdi¤iniz kanl› terörün ve bölücülü-
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¤ün neden oldu¤u kay›plar›m›z›n günah›n› milli
bayrama kat›larak m› ç›karacaks›n›z?

Aziz Dava Arkadafllar›m, 
AKP hükümetinin Avrupa Birli¤ine girmek ha-

yali u¤runa, ülkemizi getirdikleri noktada flu sorula-
r›n cevab›n› sizden almak istiyorum: 

Türkiye, terör patentli siyasetle, bölücülü¤ün
Meclis’e tafl›nmas›yla m› Avrupal› olacakt›r?

Milli birli¤imizin temeline dinamit koymay›
amaçlayan siyasi suikastler mi Türkiye’yi Bat›l› de-
¤erlere tafl›yacakt›r?

‹çerde etnik tuzaklar içine çekilerek, kardefl
kavgas›na sürüklenecek bir Türkiye mi ça¤dafll›k
yolunda yürümüfl say›lacakt›r?

Türkiye:
Teröre teslim olarak, 
Kanl› teröristler için genel siyasi af ç›kartarak,
Aziz flehitlerinin kemiklerini s›zlatarak, 
‹mral›’daki katili yeniden yarg›layarak m› Avru-

pa standartlar›na ulaflm›fl olacakt›r?
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Ve nihayet;
K›br›s Türklerini Rum’un zulmüne terk ederek, 
Ege’deki hayati ç›karlar›m›zdan vazgeçerek, 
fierefli tarihimize ihanet ederek, 
Ermeni soyk›r›m› yalan›n› kabul ederek mi Tür-

kiye’yi demokratik ülke yapacakt›r. 
Elbette hay›r.
Avrupa Parlamentosu’nun son karar›, AKP hü-

kümetinin Türkiye’yi Avrupa’da düflürdü¤ü duru-
mu ve sürükledi¤i açmaz› göstermesi bak›m›ndan
ibret verici olmufltur. 

Bugüne kadar bu sürece seyirci kalan ve des-
tekleyenlerin ahlaki ve vicdani bir de¤erlendirme
ve muhasebe yapmalar›n›n zaman› çoktan geç-
mektedir.

AKP, gelinen bu aflamada, tamamen teslim ol-
du¤u Avrupa Birli¤i sürecinde Türkiye’yi a¤›r ipo-
tek alt›na sokmufl bulunmaktad›r.

Bu talihsiz ak›bette, etnik az›nl›k haklar›, ve
bunlar›n siyasi ve hukuki statü kazanmalar›, Türk
devletinin kurulufl esaslar›n›n yeniden düzenlenme-
si de yer almaktad›r.
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MHP’nin ›srarla karfl› ç›kt›¤› ve bafltan beri a¤›r
flartlar›n ileri sürüldü¤ü bu süreci devam ettirmek
mümkün de¤ildir. 

Avrupa Birli¤inin Türkiye’yi tam üye olarak içi-
ne almak istemedi¤i aç›kt›r.

Avrupa’n›n amac›, hor ve hakir gördü¤ü Türki-
ye’yi terbiye ederek yörüngede tutabilmektir.

Say›n baflbakan, 
Sizin ve hükümetinizin fluursuz Avrupa serüve-

ninde ulaflaca¤› bu çirkin sonucu Milliyetçi Hareket
Partisi olarak y›llard›r öngördük ve hayk›rd›k. 

Tren kaçt› kaç›yor ç›¤l›klar› aras›nda, siz belki
duyamad›n›z ama Milliyetçi Hareket Partisi bu gidi-
flin ac› neticelerini sürekli hat›rlatt›, milli uyar›y›
yapt›.

Türkiyeyi kand›rarak sürükledi¤iniz bu
ilkesiz ve teslimiyetçi süreçte;

Avrupa Birli¤inin bizi kabul etmeyece¤ini bafl-
tan söyledik, hakl› ç›kt›k,

Türkiye’nin sosyal dokusunun dayatmalarla bo-
zulaca¤›n› söyledik, hakl› ç›kt›k.
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K›br›sl› Türkleri Rumun insaf›na terk etti¤inizi
söyledik, hakl› ç›kt›k.

‹mral›’ya taviz vermenizle bölücülü¤ün zemin
bulaca¤›n› söyledik, hakl› ç›kt›k.

Sokaklar› muhatap alman›z halinde, terörün
azaca¤›n›, flehitlerin artaca¤›n› söyledik, hakl› ç›kt›k.

‹dam› kald›rman›z›n bölücülü¤e destek olaca¤›-
n›, cesaret verece¤ini söyledik hakl› ç›kt›k.

Milli kimli¤in tart›fl›las›na yönelik verdi¤iniz ta-
vizlerin milletimizi ayr›l›¤a ve kardefl kavgas›na sü-
rükleyece¤ini söyledik, hakl› ç›kt›k.

Sözde Ermeni meselesinin dayat›laca¤›n› ›srar-
la vurgulad›k, hakl› ç›kt›k.

Sözde uyum ad›na ç›kard›¤›n›z yasalar›n suçla-
r› art›raca¤›n› söyledik, hakl› ç›kt›k.

Bu aymazl›kla milli ve tarihi de¤erlerimizin sor-
gulanmaya bafllanaca¤›n› belirttik, hakl› ç›kt›k.

Y›llar içerisinde dile getirdi¤imiz öngörülerimi-
zin tamam› gerçekleflmifltir.  

Bu talihsiz netice tamamen AKP hükümetinin
eseridir.

Bundan sonraki geliflmeler de Milliyetçi Hare-
ket partisini hakl› ç›karacakt›r. 
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Buradan iddia ediyorum:
Bu süreç AKP zihniyeti ile sürdürüldü¤ü takdir-

de, Türkiye’nin haysiyeti ile oynanmaya devam
edilecek ve AKP hükümeti bu onursuz serüvenin
k›lavuzu olacakt›r.

Verilecek tavizler, bölücü talepleri art›racak ve
Türkiye’nin karfl›s›na etnik ayr›flma ve çat›flma ola-
rak fatura edilecektir.

Türklerle ilgili hiçbir geliflme sa¤lanmadan,
K›br›s Rum Yönetimi beyaz bayrak çekmifl AKP
yönetimince tan›nacakt›r.

Sözde Ermeni soyk›r›m›, AKP hükümetince
aflama aflama kabul edilecektir.

Rumlar›n Nato’ya dahil olmas› AKP hüküme-
tince onaylanacak, Ege’deki haklar›m›zdan vaz ge-
çilecektir. 

Türkiye’de yapay az›nl›klar›n oluflturulmas›na
AKP hükümetince yeflil ›fl›k yak›lacakt›r.

Patrikane Ekümenik olarak tan›nacak, Heybe-
liada Ruhban Okulu aç›lacakt›r.

Terör örgütünün uzant›lar› ile toplant› ve gö-
rüflmeler demokrasi ad›na sürdürülecektir.
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‹kinci bir resmi dilin kabulüne iliflkin küstahca
dayatmalar sinsi sinsi gündeme tafl›nacakt›r.

Üniter yap›m›z, milli kimli¤imiz ustaca haz›rlan-
m›fl bir etkileme süreci sonunda sorgulanacakt›r.

Sözde demokratik anlay›fl sonucu, bölücülük
hofl görülecek, milli hassasiyetler tahrik olarak ad-
land›r›lacakt›r.

E¤er, bu aflamalardan sonra, Türkiye hala
ayakta kalabilmiflse ve ad›na da hala Türkiye Cum-
huriyeti diyebilirsek, devletimiz en iyimser tahmin-
le 25 y›l sonra imtiyazl› ortakl›k ad› ile bir s›¤›nt›
olarak, tükenmifl ve takatsiz bir halde yük vago-
nunda yer alacakt›r.

AKP taraf›ndan rotas›ndan sapt›r›lan ve karfl›-
m›za dayat›lan denklem ve ç›kmaz yolun haritas› ve
neticesi malesef budur.

Bu itibarla 3 Ekim tarihi, sunuldu¤u gibi bir
bafllang›ç de¤il, AKP’nin teslimiyet anlay›fl›n›n ka-
ç›n›lmaz sonudur. Bu gün vard›¤›m›z neticenin ta-
ahhütleri,  geçmiflte verilmifltir.

Bu bak›mdan 3 Ekim günü içi boflalt›lm›fl bir
oylama ve aldatma süreci bafllat›lacakt›r. Sahte ve
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geçici kahramanl›klar da AKP hükümetini kurtara-
mayacakt›r.

Bugün, düfltü¤ü k›skaçtan ve tuzaktan kurtul-
mas› mümkün olmayan AKP hükümeti ile birlikte,
Avrupa sürecini bafltan beri alk›fllayan ve onayla-
yan sözde vizyon ve strateji üreten kurumlar ve ku-
rulufllar da pusulas›n› kaybetmifltir. 

Yak›nda, utançlar›ndan haf›zalar›n› da kaybe-
decekler, hat›rlamak istemeyeceklerdir. Bu kurum-
lar, bu kararlar al›n›rken ve memleketimiz bu kaç›-
n›lmaz a¤›r koflullara itilirken hangi tavsiyelerde bu-
lunmufllar, hangi öngörüleri devletin önüne koy-
mufllard›r?

Esasen bu açmazlar› bafltan beri bilen AKP hü-
kümeti için Avrupa Birli¤i süreci, birkaç ay daha
rant elde edebilmek için kullan›lan hayal ticaretin-
den baflka birfley de¤ildir. 

Esas›nda, K›br›s, Milli tarihimiz, Milli bütünlü-
¤ümüz, ve güzel Türkiyemiz AKP kadrolar›n›n um-
runda bile de¤ildir.

Bu noktada, art›k Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimiz-
de stratejik karar an› gelmifltir. 

27



12

milliyetçi hareket partisi

‹liflkilerin ipoteklerden kurtar›lmas› ve yeniden
tan›mlanmas› gerekmektedir. 

Bu vesile ile, hükümeti,  bugüne kadar tam bir
teslimiyetle boyun e¤di¤i dayatmalara ve erbab› ol-
du¤u siyasi piflkinli¤e son vermeye ça¤›r›yorum.

Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimize 3 Ekim tarihin-
den itibaren yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum.

Say›n Baflbakan, bugüne kadar verdi¤iniz taviz-
ler ülkemizi karanl›¤a sürüklemifltir. 

Bundan sonra, yeni taviz ve taleplerin önünü-
ze konmas›na f›rsat vermeyiniz. 

Teslimiyete dayal› Avrupa Birli¤i sevdan›z›n,
ülkemize pahal›ya mal oldu¤unu kabul ediniz. Yeni
bir a¤›r vebalin alt›na girmeyiniz.

Görüflmelere gitmeyiniz. 
Görüflmelere gitmeyiniz ki, yurt d›fl›nda taviz ve

yurt içinde kutlama döngüsüne mahkûm etti¤iniz
sanal Avrupa Birli¤i siyasetinizin nas›l bata¤a sü-
rüklendi¤ini milletimiz görsün.

Size ve hükümetinize ça¤r›da bulunuyorum.
Hiç de¤ilse bu defa olsun, Milliyetçi Hareket
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Partisinin sesine kulak veriniz ve görüflmeleri red-
dediniz.

Say›n Baflbakan, flayet kapal› kap›lar ard›nda
verilmifl sözünüz ve vaad edilmifl taahhütleriniz
yoksa korkmay›n›z, Türkiye Cumhuriyetini kendi
ayaklar› üzerinde durduracak kudret kendisinde
vard›r. 

Büyük Atatürk’ün 1919’da belirtti¤i gibi “Mil-
letin ba¤›ms›zl›¤›n›, yine milletin azim ve karar›
kurtaracakt›r.” 

Biz, milletimizi Avrupal› gibi yaflatmay› ülkü
edinir, onurumuzla yükselerek lider ülke olma he-
defini baflar›r›z.

Devletimize, milletimize güveniniz, inan›n›n›z.
Biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti AKP

zihniyetinin görmeyi arzulad›¤› melez bir devlet,
çokluklar devleti de¤ildir. Tam tersine;

Devleti tekdir. 
Bayra¤› tekdir. 
Milleti tekdir. 
Baflkenti tekdir.

29



12

milliyetçi hareket partisi

Onun için bu mitingin ad› Baflkent 
Ankara’d›r. 

Baflka baflkent aray›fllar›na dur demek için an-
laml› bir milli uyar›d›r, Baflkent Ankara.

Baflkent Ankara, bundan 85 y›l önce üstü-
müze çöreklenen kara bulutlar›n def edildi¤i yerdir.

Baflkent Ankara, Kurtulufl Savafl›m›z›n sim-
gesidir.

Baflkent Ankara, üniter yap›m›z›n belgesidir.
Baflkent Ankara, milli birli¤imizin sembolü-

dür.
Baflkent Ankara, Atatürk’tür, ‹nönü’dür,

Çakmak’t›r, Karabekir’d›r. Bayard›r.

De¤erli dava arkadafllar›m,
Türkiye asla, kaybedilen bir savafl›n ma¤lubu

de¤ildir .
Türkiye asla, kaynaklar›n› yabanc›lara peflkefl

çekecek bir sömürge art›¤› de¤ildir.
Türkiye asla, baflka devletlerin izni ve imzas› ile

kurulmufl bir lütuf Cumhuriyeti de¤ildir.
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Vatan›n her bölgesinden, her kökenden millet
evlatlar›n›n kanlar› ile kurulmufl milli, üniter ve laik
bir Cumhuriyettir. Baflkenti Ankara’d›r.

Geldi¤imiz üç y›ll›k büyük tahribat süre-
ci sonunda;

AKP Hükümeti, büyük milletimizin ve Cumhu-
riyetimizin varl›¤›n› baflka milletlerin insaf›na terk
etmifltir.

AKP Hükümeti, Türkiye’nin gelece¤ini kendi
elinden alm›fl, birkaç yüzbin nüfuslu adac›klar›n
müsamahas›na b›rakm›flt›r.

AKP Hükümeti, milli birlik ve beraberli¤imizin,
kardefllik iliflkilerimizin devam›n› eli kanl›, gözü kan-
l› silahl› çapulcular›n merhametine teslim etmifltir.

AKP zihniyetine göre, milliyetçilik ay›p ve ça¤-
d›fl›, bölücülük marifet, soyk›r›m tüccarl›¤› moda,
Avrupa Birli¤i u¤runa teslimiyetçilik geçerlidir.

AKP hükümeti toplumsal huzuru bozacak teh-
likeli bir oyunun içindedir. Bu oyun, üniter devlet
yap›m›z›n temellerini sarsacak boyutlara ulaflm›flt›r.

“Ne mutlu Türküm” diyen milletimizin gü-
zelliklerine fesat kar›flt›r›lm›flt›r.
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Etnik kimlikler okflanarak ve etnik farkl›l›klar
kafl›narak, demokrasinin ve toplumsal dayan›flma-
n›n geliflti¤i nerede görülmüfltür de Türkiye’de de
görülecektir.

Hükümet, eli kanl› terörist ile temiz kalpli, va-
tansever ve faziletli halk›m›z› ayn› kefeye koyma
yanl›fl›n› yapm›flt›r. 

Bir kez daha vurgulayal›m ki;
Bin y›la yak›n bir süredir beraber yaflayan ve

ortak bir kaderi paylaflan bütün Türk vatandafllar›,
Türk Milletinin eflit ve onurlu evlatlar›d›r. 

Bu sars›lmaz milli ba¤, Türk milli kimli¤inin ve
Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel harc›d›r.

Gönülleri ve yürekleri, vatan ve millet sevgisi ile
dolu Türk milliyetçileri var oldu¤u sürece;

Hiçbir güç, farkl› renklerden, farkl› ton ve ko-
kulardan oluflan bir çiçek bahçesi olan Türk Mille-
tinin toplumsal huzurunu bozamayacakt›r. 

Hiçbir güç, etnik nifak tohumlar› ekerek bu
cennet bahçede ayr›k otlar›n›n yeflertilmesini bafla-
ramayacakt›r. 
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Hiçbir güç, bu milli birlik ve beraberlik ba¤›n›
zedeleyemeyecektir.

Hiçbir güç Türkiye’ye ve Türk milletine zarar
verecek bir kavga ve kargafla ortam›na Türk milli-
yetçilerini çekemeyecektir.

Ülkemizin birlik ve beraberli¤inin güvencesi
Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücülerdir. 

Hangi kökenden gelirse gelsin, Türk milletini
oluflturan her fert tarihimizin miras› ve Cenab› Al-
lah›n kutsal bir emanettir. 

Tarih flahittir. Bulunduklar› co¤rafyalarda, zul-
me u¤rayan, horlanan ve güvenilir bir dost arayan
kardefllerimizin yüzy›llar boyunca en emin s›¤›na¤›
milletimizin konuksever yüre¤i olmufltur.

Bu kaynaflma ve kucaklaflma devam etmekte-
dir, edecektir.

Beraberce, mutlu günlere do¤ru kat edece¤i-
miz daha çok yüzy›llar vard›r.

Verilecek topra¤›m›z, 
Terkedilecek ilimiz, 
Çizilecek s›n›r›m›z, 
Vazgeçilecek insan›m›z yoktur. 
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Ülkenin her yeri, hepimizindir.
Diyarbak›r bizimdir. Istanbul bizim. Artvin,

Uflak, bizimdir. Sinop, Antalya, Isparta bizim. Ay-
d›n, fi›rnak bizimdir, Kayseri bizim. 

Ve daha nice illerimiz. Oralarda biz yafl›yoruz
ve kardeflçe yaflamaya da devam edece¤iz. 

Yüre¤imiz oralar için atmaya devam edecektir.

Türkiye bizimdir. Biz Türkiye’yiz.
Aziz Dava Arkadafllar›m, Ülküdafllar›m, 
Bizim milliyetçili¤imiz, ›rk ve kan milliyetçili¤i

de¤ildir.
Bizim milliyetçili¤imiz mezhep milliyetçili¤i de-

¤ildir.
Bizim milliyetçili¤imiz 19. yüzy›l›n modas› geç-

mifl bir ak›m› de¤ildir. 
Bizim milliyetçili¤imizde küçük görme, afla¤›la-

ma, böbürlenme yoktur. 
Bizim milliyetçili¤imizde Bilge Ka¤an da vard›r,

Alparslan da, Osman Bey de vard›r, Atatürk de.
fieyh Edebali de vard›r, Hac› Bektafl da.

Biz Horon kadar Karadeniz, Zeybek kadar

34



milliyetçi hareket partisi

Egeyiz. Karfl›lama kadar Trakyal›, halay kadar, bar
kadar, semah kadar Do¤uyuz, Güneydo¤uyuz,
Anadoluyuz. 

Müfltereklerimiz ayr›l›klar›m›zdan çok çok üs-
tündür. 

Bütün Türk illerini de kapsayan büyük
bir aileyiz.

Biz büyük Türk Milletiyiz. 
Bu aç›dan, Milliyetçi Hareket Partisi, vatan

sevgisini, büyük Türk Milletinin köklü, flerefli ve
sayg›n tarih ve kültüründen al›r.

Türk milliyetçili¤i, ilelebet payidar kalacak,
ça¤lar üstü, zaman ötesi heyecan, heves, bilinç ve
eylem plan›d›r. 

Türk milletini kucaklama ve gelece¤i beraberce
oluflturma hareketidir. 

Anlam›n› büyük Atatürk’ün “Türkiye Cum-
huriyetini kuran Türk halk›na Türk Mille-
ti denir” sözlerinden alan bir bütünleflme hareke-
tidir.
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Milli hassasiyetlere ba¤l›l›¤›m›z konusunda, sa-
b›r ve tahammül s›n›rlar›m›z›n zorland›¤› flu günler-
de, ne olursa olsun devletin meflru güçlerinin ve
yöneticilerinin geliflmelerin fark›nda olduklar›n› far-
zetmek durumunday›z. 

Milliyetçileri tahrik için eylemler siyasal iktida-
r›n gözü önünde t›rmand›r›lmaktad›r. 

Susuyorsak, korktu¤umuz için de¤ildir.
Suskunlu¤umuz yanl›fl hevesleri coflturmas›n.
Hükümetin bu güne kadar yapt›klar›, gelecekte

yapamayacaklar›n›n iflareti olmufltur. Milletimiz
AKP hükümetinden umudunu kesmifltir. 

Buradan bütün kurumlara, oluflumlara
ça¤r›da bulunuyorum: 

Gelin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin sesine ku-
lak verin:

Gelin, Anayasam›zda flekillenen temel ilkelere
demokratik düzen içinde sahip ç›k›n,

Gelin, ifl iflten geçmeden milli dokunun bozul-
mas›na engel olun, 
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Milletvekillerine seslenmek istiyorum, 
Gelin “Devletin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›,

vatan›n ve milletin bölünmez bütünlü¤ü,
milletin kay›ts›z ve flarts›z egemenli¤ini
koruyaca¤›n›za” dair; içti¤iniz kutsal and?a
ba¤l›l›¤›n›z› gösterin. 

Ömrü tükenmifl bu iktidar› daha fazla tafl›maya
çabalamay›n. Yapt›¤›n›z ve yapaca¤›n›z tüm hata-
lardan milletimizin iradesine teslim olun ve seçime
gidin.

Aksi takdirde biliniz ki olumsuz geliflmelerin so-
rumlulu¤unu sizler de tafl›mak zorunda kalacaks›n›z.

Aziz Dava Arkadafllar›m, 
Geçti¤imiz dönem içerisinde tüm tahriklere

ra¤men,
Sokaklara taflmadan, 
fiiddete baflvurmadan, 
Yasalar› çi¤nemeden, 
Milli birli¤in ve üniter devletin nas›l savunulaca-

¤›n›, birlik ve beraberlik ruhunun nas›l korunaca¤›-
n› gösterdiniz.
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Bundan sonras› için izleyece¤iniz yol, ülkemi-
zin bu iktidardan bir an önce kurtar›lmas› için,
meclisi seçime zorlamak maksad›yla, milletimizi
kucaklamak olmal›d›r.

Tehdit sinsidir, tehdit sab›rl›d›r. Dikkatleri par-
timizin üzerindedir.

Türkiyeyi teslim almak isteyenler için en büyük
engel Milliyetçi Hareket Partisidir. 

Türk milletinin yegane umudu Milliyetçi Hare-
ket Partisi üzerinde, geçmiflte oldu¤u gibi gelecek-
te de oyunlar beklenmelidir. 

Partimiz, tek ses, tek yürek olarak iktidara yak-
laflt›¤›n› görenlerin hedefidir. 

Bu günü bir tarihi dönüm noktas› kabul ederek,
her türlü zorluk ve engele karfl› uyan›k olmal›s›n›z. 

A¤›r geçim s›k›nt›s› ve gündelik gailelerle, fela-
ketin fark›na varamam›fl milletimizi uyand›rma,
uyarma sizin görevinizdir.

Kendisine el uzat›lmam›fl millet evlatlar›n›n
elinden tutmak sizin görevinizdir.

Memleketimizin her köflesine kardefllik mesaj-
lar›n› götürmek sizin görevinizdir.
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1919’da çaresizli¤in içinden mucize yaratm›fl
Türk milleti için bugün de  yurdun her yan›ndan bir
meflale yanm›flt›r.

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

Emin olunuz ki yakt›¤›n›z bu milli meflale, t›pk›
1919 ruhunda oldu¤u gibi önümüzdeki yüzy›lda
yaln›zca büyük Türk milletini de¤il, baflta Türk ve
‹slam ülkeleri olmak üzere ezilen, sömürülen, alda-
t›lan tüm mazlum milletleri de kurtaracak küresel
bir destan olacakt›r.

Türk milliyetçilerinin mücadele azmi, yöntemi
ve heyecan› bu milletlerin kurtulufl haritas›nda bir
‘kutup y›ld›z›’ gibi parlayacakt›r.

Hayk›r›fllar›n›z dosta güven vermektedir.
Hayk›r›fllar›n›z, düflmana korku salmaktad›r.
Susmay›n›z, durmay›n›z, düflmeyiniz, yorulma-

y›n›z.
Engellemelere karfl› y›lmay›n›z. 
Baflarmaktan baflka çaremiz yoktur. 
Bu maksatla, herkese, her aileye ulafl›n›z; yü-

reklerine sevgi, düflüncelerine fluur kazand›r›n›z. 
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Umutsuzluklar›n›n içinde bir umut ›fl›¤› olunuz,
oldu¤unuzu da kalpleri ve ruhlar› kazanarak göste-
riniz.

Milliyetçi Hareket olarak en büyük beklentimiz,
Türkiye’nin bir kardefl kavgas›na sürüklenmeden
seçim sand›¤›n›n aziz milletimizin önüne getirilme-
sidir. 

Bu kaç›n›lmaz milli hesaplaflma daha fazla ge-
ciktirilmemelidir. 

Tarihle ve geçmiflle yüzleflmeye merakl› olan
AKP, çok yak›nda gerçeklerle yüzleflecektir.

AKP hükümeti ve destekçileri yapt›klar›n›n he-
sab›n› ba¤›ms›z yarg›ya vererek sonuçlar›na katla-
nacakt›r. 

Bu inançs›z ve ilkesiz kadrolar geride harap ol-
mufl bir Türkiye enkaz› b›rakarak yak›nda gidecek-
lerdir. Biz bunlar› iktidar›m›zda telâfi ederiz.

Bizim temennimiz, Türkiye’nin kardeflli¤ini
atefle atmak gibi a¤›r bir vebal alt›na girmeden bir
an önce gitmeleridir. 

Bugün, içerisinde milli vicdan, memleket sevgi-
si, millet aflk›, ba¤›ms›zl›k ülküsü olan her kesimden
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insan›m›z›n sa¤duyusunun uyand›¤›n› memnuni-
yetle görmekteyiz. 

Bu toplumsal heyecan, milletimizin yaflama ve
var olma azminin ifadesinden baflka bir fley de¤ildir. 

Ülkesi ve ülküsü u¤runa her güçlü¤e flerefle
katlanan, bu u¤urda her fleyini feda etmeye haz›r,
nefsini aflm›fl gönül ve iman erlerinin kalesi olan
Milliyetçi Hareket, her türlü engeli yok ederek Tür-
kiye’nin gelece¤ini yeniden infla etmeye kararl›d›r. 

Aziz Milletimizle birlikte ve Milliyetçi Hareketin
flerefli geçmiflinin teminat› alt›nda sürdürülecek bu
demokratik mücadelenin hedefine ulaflaca¤›ndan
hiçbir kuflkum yoktur.

Bugün Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin gelece¤i-
ne, “lider ülke Türkiye” idealine yürümektedir. 

Çünkü Milliyetçi Hareket Partililer için
iktidar;

fiahsi menfaatler için bafla konmufl bir talih ku-
flu de¤ildir.

Çünkü Milliyetçi Hareket Partililer için
iktidar;

Y›llard›r yüreklerde saklanan kin ve intikam
duygular›n›n sergilendi¤i bir f›rsat ortam› de¤ildir.
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Çünkü Milliyetçi Hareket Partililer için
iktidar;

Yaln›zca millet ve devlet için verilecek ahlak ve
fazilet mücadelesinin çat›s›d›r.

Çünkü Milliyetçi Hareket Partililer için
iktidar;

Milleti ve devleti yüceltmek için üstlenilmifl kut-
sal bir görevdir. 

Bugün geldi¤imiz bu noktada;
Art›k ne Milliyetçi Hareket Partisinin, ne de gü-

zel Türkiyemin bekleyecek sabr› kalmam›flt›r. 
Tek bafl›na iktidardan baflka ülkemin seçene¤i

kalmam›flt›r.

Biliniz ki Milliyetçi Hareketin tek bafl›na
iktidar›nda;

Milletimizin huzur, güvenlik ve kardefllik içinde
birli¤inin bekçisi olaca¤›z,

Milletimizi açl›k, yokluk, yoksulluk ve ezilmifllik-
ten mutlaka kurtaraca¤›z.

Sosyal adaleti, insaf›, merhameti ve hukuku si-
yasetin dayana¤› yapaca¤›z.
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Milli kaynaklar›m›z› ve varl›klar›m›z› müflterek
ve yaln›zca millet için kullanaca¤›z.

Milli kültürümüzü ayaklar alt›ndan al›p, sayg›n
ve flerefli mevkisine tafl›yaca¤›z.

Milletimizi ça¤dafl dünya milletleri aras›nda hak
etti¤i zirveye ulaflt›raca¤›z.

Devletimizi soygundan, yolsuzluktan, talandan
kurtaraca¤›z.

Devletimizi emperyalizmin oyunca¤› olmaktan
kurtaraca¤›z.

1919’ ruhunu yeniden devlet ve millet hayat›-
na kazand›raca¤›z.

2023’te Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda Türki-
ye’yi lider ülke yapaca¤›z.

Buna talibiz. Buna haz›r›z, 
Projelerimizle, bilgimizle, birikimimizle haz›r›z.
Bu inanç bizde vard›r.
Bu kadro bizde vard›r.
Bu tecrübe bizde vard›r.
Ve herfleyden önemlisi, bu yürek bizde vard›r.
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Büyük Türk milleti,
Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi’nin tek bafl›-

na iktidar›nda daha huzurlu, daha onurlu, daha
zengin, daha güçlü bir hayat bekliyor.

Tek bafl›na iktidar›m›zda,Türkiye’den yeni bir
›fl›k do¤acak ve yaln›z Türk milletini de¤il Avras-
ya’y›, Önasya’y›, Ortaasya’y›, ve k›sacas› tüm dün-
yay› ayd›nlatacakt›r. 

Dünyan›n her yerinde, küresel, vahfli bir dayat-
man›n ma¤duru olan milyonlarca Türk ve Müslüman
kardefllerimiz de sizin baflar›n›z› beklemektedir.

Bu nedenle, bütün vatanseverlerin, bütün milli-
yetçilerin, yüre¤i vatan için çarpan herkesin adresi
Milliyetçi Hareket Partisi olmal›d›r, olacakt›r. 

Çünkü Milliyetçi Hareket Partisinin merkezin-
de yer almad›¤› hiçbir çaban›n, heyecan›n, iyi niyet
gösterisinin baflar› flans› yoktur.

Herkesi, vatan sevgisi ortak paydas›nda, milli-
yetçi Hareketin bafllatt›¤› gönül seferberli¤e ka-
t›lmaya davet ediyorum.

Çünkü, Milletimizin onurlu gelece¤i Milliyetçi
Hareket Partisi’dir.
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Çünkü, Milletimizin kardeflli¤inin teminat› Mil-
liyetçi Hareket Partisi’dir.

Gelin, k›rg›nl›klar›, umutsuzluklar›, küskünlük-
ler ve geçmifli bir yana b›rak›p Milliyetçi Hareket
Partisinde buluflal›m. 

Milliyetçi Hareketin müsamahas› herkesi ku-
caklamaya yetecektir.

Çünkü, Türkiye’de siyasal iktidar›n yegane al-
ternatifi Milliyetçi Hareket Partisidir.

Aziz Vatandafllar›m,
Bu tarihi toplant›n›n sonunda, büyük Türk

milletinin huzurunda,  Türkiye Cumhuriyeti’nin
Baflkenti Ankara’dan, dünya kamuoyuna seslen-
mek istiyorum:

1. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Lozan’da belir-
lenmifl milli s›n›rlar› içerisinde bölünmez bir bü-
tündür. Hiç bir koflulda bu bütünlü¤ün bozulmas›
teklif edilemez, Lozan öncesine asla dönülemez.

2. Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi, milleti ve ege-
menlik unsurlar› ile üniter bir devlettir. Bu yap›-
n›n sorgulanmas›, tart›fl›lmas› asla kabul göremez.
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3. Türk milleti tarihi ve kültürel kökleri itibariy-
le ayr›l›k kabul etmeyen bir bütündür. Mezhep,
köken, ya da dil ve lehçe gibi yapay ayr›mlarla düfl-
manl›¤a sürüklenmesine asla müsade edilemez.

4. Türkiye Cumhuriyetinin ba¤›ms›zl›¤› kut-
sald›r. Türk devleti ve Türk milleti üzerinde, karfl›-
l›kl› hak ve menfaatlere dayal›,  medeni ve onurlu
iflbirli¤i d›fl›nda, hiç bir devletin ya da  uluslarüstü
birli¤in dayatmalar› kabul edilemez.

5. Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük ve ba¤›m-
s›zl›k mücadelemizin taçland›r›lmas›d›r. Ay y›ld›zl›
al bayra¤›m›z ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve egemenli¤imi-
zin, milli birlik ve beraberli¤imizin sembolüdür. ‹s-
tiklal Marfl›m›z bu onurlu mücadelenin destan›-
d›r. ‹çte ya da d›flta bu de¤erlerimizi alçaltmaya yel-
tenmek Türk milletini reddetmek demektir. Buna
ra¤men iliflkilerin sürdürülmesi düflünülemez.

6. Türk milletinin ça¤dafl milletler ailesindeki
hür, eflit, sayg›n ve flerefli mevkisinin inkar edilme-
si, tart›flmaya aç›lmas› ya da flanl› tarihinin  sorgu-
lanmaya çal›fl›lmas› asla hofl görülemez. 

7.Türk milleti için, baflka devletlerin egemenlik
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haklar›, milli de¤erleri  ve halk› sayg› de¤erdir.  Ay-
n› sayg› ve de¤eri kendisi için de görmeyi bekledi-
¤i bu karfl›l›kl› güven ve itibar ortam›n›n hiç bir güç
taraf›ndan aleyhimize bozulmas›na f›rsat verilemez. 

Aziz Vatandafllar›m,
De¤erli dava arkadafllar›m,
Kutsal bir görev bilerek bugün buraya heyecan

içinde geldiniz ve heyecan içinde memleketimizin
her köflesine döneceksiniz. 

‹lk göreviniz, seçimlerde Milliyetçi Hareket
Partisini tek bafl›na iktidara getirdi¤inizde son bula-
cakt›r. 

Bu nedenle zorlu bir halkla kucaklaflma ve
halka do¤ru süreci sizleri bekliyor. 

Herkese ulafl›n›z, her kap›y› çal›n›z. Y›lmay›n›z,
k›zmay›n›z, b›kmay›n›z. Sevgi ve sab›r ile kazana-
mayaca¤›m›z yürek yoktur. 

Bu duygu ve düflüncelerle hepinize baflar›lar di-
liyor, en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. 

Yüce Allah, Türkiye’yi ve Büyük Türk Milletini
hiçbir karfl›l›k beklemeden seven, bu u¤urda her çi-
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leye ve güçlü¤e katlanmaya haz›r olan Türk Milli-
yetçilerini elbette muzaffer k›lacakt›r. 

Önümüzdeki günlerde bafllayacak olan kutsal
Ramazan ay›n›n huzur, bar›fl, uyanma ve ayd›nl›k
getirmesini diliyor, baflar›l› çal›flmalar›n›z›, ve müj-
deli haberlerinizi bekliyorum. 

Sa¤l›cakla kal›n.
Ne mutlu Türküm diyene.
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