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SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
TTüürrkkiiyyee  BBüüyyüükk  MMiilllleett  MMeecclliissii’’nniinn,,
DDee¤¤eerrllii  ÜÜyyeelleerrii,,

60. Cumhuriyet Hükümeti’nin Program›
hakk›nda Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüfl ve
düflüncelerini aç›klamak amac›yla huzurunuzda
bulunuyorum.

23. Dönem çal›flmalar›n›n Türkiye’nin huzuru,
güvenli¤i, kardeflli¤i ve mutlulu¤unun hayr›na so--
nuçlar do¤urmas› dile¤iyle Yüce Meclis’i en derin
sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bu duygularla 22 Temmuz 2007 seçimleriyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan de¤erli mil--
letvekillerini kutluyorum.
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Türkiye’nin içinden geçti¤i bu hassas dönem--
de, Anayasa’da çizilen çerçevede ve milletvekili ye--
minlerine sad›k kalarak icra edecekleri görevlerin--
de kendilerine baflar›lar diliyorum.

Bütün siyasi partilerimizin Yüce Meclis’i bekle--
yen tarihi görev ve sorumluluklar›n bilinci içinde ol--
duklar›n›, sözleri ve fiilleriyle bunun gereklerini ye--
rine getireceklerini ümit ve temenni etti¤imizi bura--
dan belirtmek istiyorum.

Türkiye 22 Temmuz seçimlerine demokrasimiz
aç›s›ndan bir olgunluk s›nav› say›lamayacak sanc›l›
bir süreç sonras› gitmifltir.

Sand›k bafl›nda tecelli eden milli irade ortaya
yeni bir siyasi tablo ç›karm›flt›r.

23. Yasama Dönemi, genifl bir yelpazeye yay›--
lan farkl› siyasi görüfllerin Meclis’te temsil edildi¤i
yeni bir aç›l›mla bafllam›flt›r.

Kat›l›m›n yüksek oldu¤u seçimler, geçti¤imiz
dönemdeki demokrasi çarp›kl›¤›n› gidermifl ve
Meclis’te temsil oran› yüzde seksenbefller düzeyini
aflm›flt›r.
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Bugün itibariyle, Meclis’te, dördü grup kurma
hakk› bulunan yedi siyasi parti temsil edilmektedir.

Bunu, genç Türk demokrasisinin gelece¤i aç›--
s›ndan çok iyi de¤erlendirilmesi gereken bir f›rsat
olarak gördü¤ümüzü belirtmek isterim.

22 Temmuz seçimlerinde aziz milletimiz
AKP’ye ikinci dönem iktidar görevi vermifltir. 

Türk milletinin bu karar›n› herkes kabul etmek
ve buna sayg› göstermek durumundad›r. 

Parlamenter demokrasilerde egemenli¤in ye--
gane sahibi Türk milletidir.

Demokrasiye inanan herkesin flimdi yapmas›
gereken, bu milli iradeyi sorgulamak veya zafer
sarhofllu¤una kap›lmak de¤il, bunun anlam›n› çok
iyi de¤erlendirmek ve bundan gerekli sonuçlar› ç›--
kartmak olmal›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin bize
verdi¤i muhalefet görevini ve sorumlulu¤unu say--
g›yla karfl›lam›flt›r.

Önümüzdeki dönemde temel amac›m›z, bu
takdire uygun olarak, ilkeli, seviyeli, dürüst, sorum--
lu ve etkili bir muhalefet anlay›fl› sergilemektir. 
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MHP, k›s›r çekiflmelerin ve gerginliklerin taraf›
olmayarak Türkiye’nin sorunlar›n›n çözümüne,
sars›lmaz ve de¤iflmez ilke ve inan›fllar› do¤rultu--
sunda, yap›c› katk›larda bulunacakt›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bu konuda siyaset
gelene¤imizin geliflmesine hizmet edecek bir örnek
oluflturmaya kararl›d›r.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Seçim sonras› dönemde iktidar partisinin sergi--
lemesi beklenen tutum ve anlay›flla ilgili olarak,
unutulmamas› gereken baz› gerçekleri bu vesileyle
k›saca hat›rlatmak isterim.

Bunlardan birincisi, demokrasi’nin ruhu ve ger--
çek anlam›yla ilgilidir.

Demokrasi, Meclis’te sandalye say›s›na daya--
nan basit ve ç›plak bir aritmetik denklemi veya ifl--
lemi de¤ildir.

Dürüst, temiz ve namuslu bir siyaset anlay›--
fl›n› gerektiren demokrasi, sa¤lam inan›fllara ve
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teminatlara dayanan bir ahlak, fazilet ve feragat
rejimidir.

Demokrasi’nin yaflamas› ve kök salmas› için
flart olan manevi iklimin temel unsurlar›n›n itidal,
basiret, hoflgörü, karfl›l›kl› anlay›fl, demokratik uz--
laflma kültürü ve siyasi sorumluluk ahlâk› oldu¤u
unutulmamal›d›r.

Bu gerçekler karfl›s›nda, milli iradeyi bir k›l›f
olarak kullanarak demokrasiyi basit bir parmak he--
sab›na dayanan Meclis ço¤unlu¤una indirgemek,
demokrasinin özüne olan inançs›zl›¤›n bir ifadesi
say›lacakt›r.

Bu bahiste dikkatlerinize getirmek istedi¤im di--
¤er bir husus, seçim sonuçlar›n›n ifade etti¤i anla--
m›n münhas›ran rakamsal sonuçlara bak›larak de--
¤erlendirilemeyece¤i gerçe¤idir.

22 Temmuz 2007 seçimleri sonuçlar›n›n AKP
iktidar› aç›s›ndan do¤ru okunmas› ve anlafl›lmas› bu
bak›mdan büyük önem tafl›maktad›r.

Seçimlerde AKP’nin oylar›n› önemli ölçüde
artt›rd›¤› tart›fl›lmaz bir gerçektir. Ancak, artan bu
deste¤in ne anlam tafl›d›¤› çok iyi anlafl›lmal›d›r.
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Türkiye AKP’nin önceki iktidar›nda büyük bir
y›pranma, yozlaflma ve y›k›m dönemi yaflam›flt›r.

Bunun a¤›r tahribat› ortada durmakta ve etkile--
ri her alanda a¤›rlaflarak hissedilmektedir.

22 Temmuz seçimleri bu karanl›k dönemi ak--
lamam›flt›r.

Seçim sand›¤› bafl›nda tercihini ortaya koyan
Türk Milleti, ortak de¤erlerimiz olan milli kimlik,
milli birlik, Cumhuriyet’in temelleri ve devletin ku--
rulufl ilkelerinin tahrip edilmesi sonucunu do¤ura--
cak gaflet politikalar›n›n sürdürülmesi için AKP’ye
izin ve icazet vermemifltir.

AKP iktidar›n›n bu gerçekleri çok iyi görmesi
ve bu ikinci dönemde geçmiflteki hatalardan ders
almas›, Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan hayati önem
tafl›maktad›r.
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SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Türkiye çok a¤›r bir bunal›m sürecinden geç--
mekte, ülke ve millet olarak içine sürüklendi¤imiz
kriz ortam› giderek derinleflmektedir.

Önümüzdeki bu nazik dönemde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Türkiye’nin kaderini ilgilendiren ha--
yati görev ve sorumluluklarla karfl› karfl›yad›r.

Bu bunal›m sürecinden ç›k›fl yollar›n›n aranaca--
¤› tek organ, milli iradenin tecelli etti¤i yegâne yer
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Türkiye’nin sorunlar› ortak akl›n ve sa¤duyunun
rehberli¤inde bu kutsal çat› alt›nda çözülecektir.

Bunun için, ilk önce, sorun alanlar› ve dinamik--
leri hakk›nda, iktidar› ve muhalefetiyle bütün siyasi
partilerin üzerinde buluflabilece¤i asgari bir müflterek
zemininin oluflturulmas› hayati önem tafl›maktad›r.

Bu yöndeki ortak çabalarda hareket noktam›z,
do¤ru tespit ve teflhislere dayal›, dürüst ve objektif
bir de¤erlendirme yapmak olmal›d›r.
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Temel sorun alanlar›, önem ve öncelik itibariy--
le üç ana noktada toplanabilecektir.

Bunlardan birincisi, Türkiye’nin karfl›s›ndaki çok
ciddi iç ve d›fl güvenlik tehlikeleri ve tehditleridir.

Etnik bölünmeyi amaçlayan kanl› terör, siyasi
ayr›l›kç›l›k hevesleri ve etnik tahrikler önümüzdeki
en büyük sorundur.

Bugün Türkiye’de iç huzur, kardefllik ve daya--
n›flma ruhu yara alm›flt›r.

Türkiye’nin varl›¤›na ve milli birli¤ine kastet--
meyi amaçlayan kanl› terör son dönemde t›rman--
m›fl, etnik bölünmeye zemin haz›rlamaya yönelik iç
ve d›fl tahrik ve dayatmalar h›z kazanm›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel harc›
olan bütün ilke ve esaslar tart›flmaya aç›lm›fl, milli
devlet niteli¤ini ve üniter yap›s›n› tasfiye etmeyi he--
def alan bir kampanya bafllat›lm›flt›r.

Türkiye, bilinçli, sistemli ve sinsi tahriklerle bir
kavga ve iç çat›flma ortam›na çekilmek istenmektedir.

‹kinci büyük sorun ise, Türkiye’nin çok tehlike--
li bir cepheleflme sürecine sürüklenmifl olmas›d›r.
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Toplumsal huzursuzluk, gerginlik ve çat›flma
alanlar› her geçen gün genifllemekte, kamplaflma
ve kutuplaflma sürecinin y›k›c› tahribat› Türkiye’yi
için için kemirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, de--
mokratik rejim, milli ve manevi de¤erlerimiz siyasi
ve toplumsal çat›flma alan› haline getirilmifltir.

Türk milleti, “ilerici-gerici”, “laik-dindar”,
“inançl›-inançs›z” ayr›m›na dayal› kamplara bölün--
müfl, buna dayal› iki Türkiye tablosu çizilmeye çal›--
fl›lm›flt›r. 

Türkiye’nin bu gerginlik denklemini aflmak, bu
k›s›r döngüyü k›rmak zorunda oldu¤unu herkes ka--
bul etmelidir.

Her alana yay›lan bu süreci durdurmak, Türki--
ye’nin birlik, bütünlük ve huzur içinde ve demokra--
simizi koruyarak onurlu ve ayd›nl›k bir gelece¤e yü--
rümesini sa¤lamak siyaset kurumunun önündeki
en öncelikli görev ve sorumluluktur.

Siyasi partiler varl›k nedenlerinin bu oldu¤unu
anlamal›d›r.
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Üçüncü sorun alan›n›, siyasi ve sosyal bünye--
mizle ilgili yap›sal hastal›klar oluflturmaktad›r.

Siyasi ve ahlaki çürüme devlet ve toplum haya--
t›m›z› bir kanser gibi sarm›flt›r.

Yozlaflma kültürü her alanda kök salm›fl, Türki--
ye yolsuzluk, vurgun, talan ve kanunsuzluklar ülke--
si olmufltur.

Bunun sonucunda devlete ve adalete olan gü--
ven duygusu zedelenmifltir.

Siyaset kurumu kirlenmifl ve toplum nazar›nda
çok a¤›r bir itibar kayb›na u¤ram›flt›r.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Çok genel çerçevesiyle çizmeye çal›flt›¤›m bu
Türkiye manzaras›, her yönüyle karanl›k bir tablo--
dur.

Siyasi partilerin ülke sorunlar› hakk›nda farkl›
görüfl ve yaklafl›mlara sahip olmalar› do¤ald›r. An--
cak, Türkiye’nin kaderini ilgilendiren hayati mesele--
lerde asgari müfltereklerde buluflulmas› bir zarurettir.
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Burada hepimizin ayn› geminin yolcusu oldu--
¤u unutulmamal›, Türkiye’nin gelece¤ini her dü--
flüncenin üstünde tutan milli bir seferberlik ruhu
sergilenmelidir.

Yüce Meclis bu konularda üzerinde birleflebile--
ce¤imiz Milli Hassasiyetler Paydas› oluflturmal›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu hususlardaki sa--
mimi düflüncelerini siyasi partilerin de¤erlendirme--
sine sunmak istemektedir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Türkiye’nin önündeki en büyük sorun olan
kanl› terör ve etnik bölücülük son dönemde tehli--
keli boyutlar kazanm›flt›r.

Türk milletinin kardeflli¤ini, devletin siyasi yap›--
s›n› ve toprak bütünlü¤ünü hedef alan etnik tahrik--
ler pervas›zca sürdürülmektedir.

Milli kimlik ekseninde sürdürülen tart›flmalar,
Türk milletini parçalamay› ve üniter yap›da kurul--
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mufl milli devlet niteli¤ini tasfiye etmeyi amaçlayan
stratejinin ilk perdesi olarak görülmelidir.

Etnik köken temelinde bölünmeyi amaçlayan bu
süreçte, Türk vatandafllar›n›n Türk milletine mensu--
biyet fluurunun zay›flamas›na ve Türklü¤ün etnik bir
alt kimlik konumuna itilmesine çal›fl›lmaktad›r.

Etnik kimliklerin milli az›nl›k olarak tan›nmas›,
bu etnik özelliklere Anayasa teminat› alt›nda siyasi
ve hukuki statü kazand›r›lmas›, Türkiye’nin milli
birli¤ini y›karak Türk milletinden ayr› bir millet ya--
ratma aray›fllar›n›n temel stratejisidir.

Türkiye üzerinde oynanmak istenen bu hain
oyunun nihai hedefi, tteekk  mmiilllleett--tteekk  ddeevvlleett esas›na
dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birlik, bö--
lünmez bütünlük ve milli egemenlik anlay›fl›n›n ye--
niden tan›mlanmas› ve çok kimlikli, çok milletli
parçal› bir devlet yap›s›n›n devletin yeni kurulufl
esas› olarak kabul edilmesidir.

Kanl› terörden beslenen etnik bölücülük soru--
nunun, temel hak ve özgürlük sorunu ve meflru bir
kimlik talebi olarak tan›mlanmaya çal›fl›lmas›n›n
amac› budur.  
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Toplumsal huzur ve bar›fl›n sa¤lanmas› için de--
mokratikleflme alan›n›n geniflletilerek siyasi aç›l›m
yap›lmas› ça¤r›lar› da ayn› amaca yöneliktir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,  

Türk milleti ve milli kimlik kavramlar› ile devle--
tin kurulufl ilkelerinin do¤ru anlafl›lmas› hayati
önem tafl›maktad›r.

Türkiye’nin uzun tarihi geçmifline bak›ld›¤›nda
flu gerçekleri herkes teslim edecektir:

Millet kavram›, her dönemde, etnik köken, dil,
din ve mezhep farkl›l›klar›n› aflan kaynaflt›r›c› bir
kavram olarak görülmüfltür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflunda millet
kavram› bu niteli¤iyle kabul edilmifltir. Ortak kültür,
tarih bilinci ve paylafl›lan ortak de¤erler esas al›n--
m›flt›r. Etnik köken, dil ve din gibi farkl› özelliklere
bak›lmam›flt›r.

Türk milletini oluflturan temel ba¤, kan ba¤› ve
soybirli¤i de¤il kültür ve duygularda ortakl›kt›r.
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Ortak bir geçmifli paylaflan, ortak bir kültürü
yaflayan ve ortak bir gelecek idealine inanan tüm
Türk vatandafllar›, etnik kökenleri ne olursa olsun,
Türk milleti kimli¤inde birleflmifller ve Türk Milleti--
ne ortaklafla vücut vermifllerdir.

Bin y›la yak›n bir süredir birlikte yaflayan, ortak
bir kaderi paylaflan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne va--
tandafll›k ba¤› ile ba¤l› bütün Türk vatandafllar›,
Türk milletinin eflit ve onurlu bireyleri ve evlatlar›d›r.

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

Türk milli kimli¤inde bu flekilde birleflilmesi,
Türk vatandafllar›n›n etnik kökenlerini, dil ve dinle--
rini inkar veya yok saymak anlam›na asla gelme--
mektedir.

Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene”
sözü, ne mutlu bu kimli¤i benimseyene anlam› ta--
fl›maktad›r.

Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir, ülkesi ve
milleti birdir.

fierefli Türk bayra¤› ve ‹stiklal Marfl›m›z bütün
Türk vatandafllar›n›n ortak mukaddesat›d›r.
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MMiillllii  bbiirrlliikk  vvee  bbööllüünnmmeezz  bbüüttüünnllüü¤¤üümmüüzzüünn  ddaa--
yyaanndd››¤¤››  tteemmeelllleerr,,  tteekk  ddeevvlleett,,  tteekk  mmiilllleett,,  tteekk  vvaattaann,,
tteekk  bbaayyrraakk  vvee  tteekk  ddiill  üüllkküüssüüddüürr..

Bu tarihi, kültürel, siyasi ve hukuki gerçekler
karfl›s›nda; 

Türk devletine ve Türk milletine mensubiyetin,
“Türkiyelilik” gibi co¤rafi bir terimle tan›mlanmas›,

Hukuki bir statü olan vatandafll›k ba¤›n›n üst
kimlik olarak kabul edilerek, kurucu milli kimli¤in
bir alt-kimlik konumuna itilmesi,

Bu sanal kavramlar temelinde Türk milletine
kimlik aray›fl›na girilmesi, tek kelimeyle abesle
ifltigaldir.

Türkiye’nin milli devlet niteli¤i, üniter yap›s› ve
milli birli¤inin her türlü tart›flmas›n›n üzerinde tutul--

mas›, Türk milletinin gelecek sigortas› olarak görül--

melidir.
Bu ilke ve esaslar, Türk milletinin demokratik

düzen içinde birarada ve kardeflçe yaflamas›n›n da
asgari flartlar›d›r.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en öncelikli
görevi, Türkiye’nin birli¤ine, huzuruna ve genç
Türk demokrasisine sahip ç›kmak olmal›d›r.

Ancak, milli kimlik, milli kültür ve paylafl›lan or--
tak de¤erler yok say›larak, etnik kimlikler okflana--
rak ve etnik farkl›l›klar kafl›narak demokrasinin,
toplumsal huzur ve dayan›flman›n geliflti¤i dünya--
n›n hiçbir yerinde görülmemifltir.

Bölücü terörün siyasi gündemine hizmet ede--
cek zorlamalar›n bir kardefl kavgas›na davetiye ç›--
karmak olaca¤› art›k idrak edilmelidir.

Türkiye’yi bölme, etnik tahriklerle Türkiye’nin
milli birli¤ini y›kmaya çal›flma ve iç çat›flma k›flk›rt›--
c›l›¤› yapman›n demokratik hak ve özgürlüklerle
savunulamayaca¤› ortadad›r.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsil etti¤i Türk
Milliyetçili¤i ülküsü, bu esaslara dayanmaktad›r.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle
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bölünmez bütünlü¤ü anlay›fl›m›z›n temelleri de
bunlard›r.

Milliyetçi Hareket, kimsenin etnik kökeniyle,
dili, dini ve mezhebiyle ilgilenmeyen ve bunlar› sor--
gulamayan, Türk milleti kimli¤inde birleflerek millet
olgusuna birlikte vücut veren bütün vatandafllar›m›--
z› bir bütün olarak kucaklayan bir anlay›fl›n sahibi--
dir.

Bu milli duruflumuzu, Türkiye’yi 36 etnik gruba
bölen ve MHP’yi etnik bölücülerle ayn› denklemin
çat›flmac› di¤er ucu olarak göstermeye çal›flan Sa--
y›n Baflbakan’a bu vesileyle bir kere daha hat›rlat--
mak isterim.

Bizim durdu¤umuz nokta budur.
Bu ilkeler Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM

23. Dönem çal›flmalar›nda de¤iflmeyen rehberi
olacakt›r.

Baflta yeni Anayasa olmak üzere terörle müca--
dele ve siyasi reform konular›ndaki yaklafl›m›m›za
bu ilkeler yön verecektir.

fiimdi baflta iktidar partisi olmak üzere bütün
siyasi partilerden beklenen, bu milli konularda ne--
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rede durduklar›n›, özetlemeye çal›flt›¤›m bu de¤er--
ler manzumesinin neresinde bulunduklar›n› sözleri
ve fiilleriyle ortaya koymalar›d›r.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
YYüüccee  MMeecclliiss’’iinn  DDee¤¤eerrllii  ÜÜyyeelleerrii,,
Cumhuriyet, demokratik rejim ve Türkiye’nin

milli ve manevi de¤erleri milli birli¤imizin siyasi,
sosyal ve kültürel temelleridir.

Ülke ve millet olarak Türkiye’nin kaderi ve ge--
lece¤i, her fleyden önce bu temellerin sars›lmama--
s›na ba¤l›d›r.

Türkiye’nin onurlu ve ayd›nl›k gelece¤i ancak
bu temeller üzerinde yükselecektir.

Bunlar›n iç siyaset malzemesi olarak kullan›l--
mas› Türkiye’nin milli birli¤ini zedeleyen bir husu--
met cepheleflmesinin zeminini haz›rlamaktad›r.

Son dönemde laiklik ve din ve vicdan özgürlü--
¤ü ekseninde h›z kazanan k›s›r tart›flma ve çekifl--
meler bu bak›mdan endifle vericidir.

Laiklik ilkesi ve din ve inanç konular›, çok yön--
lü hassasiyetler tafl›yan nazik konulard›r.

24



milliyetçi hareket partisi

Bu konular› siyasi amaçlarla sürekli kafl›yan ve
kullanan karfl›t kutuplar, Türkiye’nin karfl›s›nda bir
gerginlik denklemi ç›karm›flt›r.

Bu ayr›flt›r›c› siyasi istismar politikalar› sonucu
bu de¤erler siyasi gerilim hatt›na dönüfltürülmüfltür.

TTüürrkk  mmiilllleettii,,  hheemm  ccuummhhuurriiyyeettii  vvee  ddeemmookkrraassiiyyii,,
hheemm  ddee  mmaanneevvii  ddee¤¤eerrlleerriinnii  bbiirrlliikkttee  yyaaflflaattmmaa  iirraaddee--
ssiinnee  vvee  tteeccrrüübbeessiinnee  ssaahhiippttiirr..

Burada temel sorun, bu temel de¤erler üzerin--
den nifak ve istismar siyaseti yapan çarp›k zihniyet--
lerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve
manevi de¤erlerinin siyasi ve toplumsal çat›flma
arenas› olmaktan ç›kar›lmas› için, ilk önce, bu de--
¤erlerin iç siyaset malzemesi ve siyasi rant kap›s›
olarak görülmesinden vazgeçilmelidir.

Türk milletinin din ve inanç temelinde kampla--
ra bölünmesinin çok tehlikeli bir husumet cephe--
leflmesi olaca¤›n› herkes görmelidir.

Dini inançlar Cumhuriyete ve devlete meydan
okuma arac› olarak kullan›lmamal›, devlet ve ku--
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rumlar› da inançlarla kavgal› duruma düflmemeye,
böyle bir görüntü vermemeye özen göstermelidir.

Hem laiklik ilkesinin hem de Türk milletinin
inanç ve de¤erlerinin sürekli gerginlik ve çekiflme
konusu olmaktan ç›kar›lmas› için, siyaset kurumu
üzerine düflen görev ve sorumlulu¤un gereklerini
iyi niyetle yerine getirmelidir.

Kronik gerginlik kayna¤› haline gelen toplum--
sal huzursuzluk konular›, toplumumuzu kucaklaya--
cak bir sa¤duyu ve hoflgörü ortam› yarat›lmas› yo--
luyla gündemden ç›kar›lmal›d›r.

Bireysel hak ve özgürlükler, devletin temel ilke--
leri, Anayasal düzenin esaslar› ve hukuk sistemi bu
konuda rehber olmal›d›r.

Herkes, bu yönde milli bir mutabakata var›lma--
s› için ortak çaba göstermelidir. Burada en büyük
görev iktidar partisinindir. Bunun için dürüst ve sa--
mimi olmalar› yeterlidir.
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SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,  

Siyasi ve toplumsal bünyemizi zehirleyen kronik
hastal›klarla mücadele, Türkiye Büyük Millet Mecli--
si’nin önündeki en önemli konulardan birisidir.

Dürüst ve namuslu bir siyaset anlay›fl›n›n tesisi,
siyasi ve ahlaki kirlilikle topyekün mücadele ve ger--
ginlikten beslenen çat›flmac› siyaset kültürü yerine,
siyasi sorumluluk ahlak› ve demokratik uzlafl› kültü--
rünün siyasi ve toplumsal hayat›m›za hakim k›l›n--
mas›, Parlamenter demokrasinin gelece¤i bak›m›n--
dan hayati önem tafl›maktad›r.

Bu amaçla öncelikli olarak ele al›nmas› gere--
ken temel konular flu bafll›klar alt›nda toplanabile--
cektir.

Türkiye’de, son dönemde, her alanda kurum--
sallaflan vurgun, soygun ve yolsuzluk hanedanl›¤›
kurulmufltur.

Bu hanedanl›¤›n çökertilmesi, yolsuzluk ve ka--
nunsuzluklar›n kökünün kaz›nmas› ve sorumlular›n--
dan Türk adaleti önünde hesap sorulmas›n›n sa¤--
lanmas›, iktidar› ve muhalefetiyle siyaset kurumu--
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nun kaçamayaca¤› siyasi, vicdani ve ahlaki bir so--
rumluluktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi ve ahlaki
yozlaflma ile mücadelede Türk toplumuna örnek ve
öncü olmak zorundad›r.

Devlet yönetiminde bulunanlar›n, kamu gücü--
nü, yetkilerini ve imkânlar›n› kullananlar›n her yö--
nüyle hesap verecek durumda olmalar›, kendileri
bak›m›ndan ahlaki bir vecibe olarak görülmelidir.

Bu, ayn› zamanda demokratik rejimin de sigor--
tas›d›r.

Bu bak›mdan Parlamento’nun itibar›n› koru--
mak, demokratik rejimin gelece¤ine, milli irade ve
millet egemenli¤inin üstünlü¤üne sahip ç›kmak için
de elzemdir.

Parlamento’nun demokrasiyi korumak için
elindeki en önemli vas›ta, sergileyece¤i ahlaki du--
rufl, tasarruf ve davran›fllar›yla Türk milletinin vic--
dan›nda kazanaca¤› itibard›r.

Demokratik rejimin teminat›n›n aranaca¤› ye--
gâne yer, kamu vicdan›d›r.
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Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, vic--
danlar› yaralayan bir kangren haline gelen milletve--
kili dokunulmazl›¤› ay›b› ve özründen biran önce
kurtulmal›d›r.

Türk milletinden ald›¤› yetkiyle ikinci dönem ik--
tidar olan AKP, bu konudaki direniflinden vazgeç--
mek durumunda oldu¤unu art›k idrak etmelidir.

Bugün Türkiye’nin, IMF ve Avrupa Birli¤i ç›pa--
s›ndan çok daha önemli olan siyasi ve toplumsal
ahlak ç›pas›na ihtiyac› bulunmaktad›r.

Bu yolu açacak olan da Türkiye Büyük Millet
Meclisi’dir.

Bu amaçla, milletvekili dokunulmazl›¤› yasama
faaliyetleriyle s›n›rl› bir çerçevede süratle kald›r›l--
mal›, yolsuzlukla topyekün mücadele için milli bir
program bu Parlamento çat›s› alt›nda uygulamaya
konulmal›d›r.

Bunun yan› s›ra, siyasi partilerin ve üst siyasi
yönetim kadrolar›n›n her kademedeki faaliyetlerini
etik esaslara ba¤layan kapsaml› bir Siyasi Ahlak
Yasas› ç›kart›lmas› öncelikli bir hedef olarak belir--
lenmelidir.
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Bununla ba¤lant›l› olarak, sosyal ahlak üçgeni
olarak tan›mlanabilecek siyaset, medya ve ifl dün--
yas› iliflkilerinde hakim olacak temel ahlak kurallar›
da behemahal hayata geçirilmelidir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Hükümet Program›n›n a¤›rl›k merkezini olufltu--
ran ekonomik ve mali politikalar bölümleri, sapt›--
r›lm›fl ve kurgulanm›fl rakamlarla pembe tablolar
çizmektedir. 

Bu konular elbette bütçe görüflmelerinde her
yönüyle ele al›nacak ve gerçekler bütün ç›plakl›¤›y--
la ortaya konulacakt›r.

Ancak, bu vesileyle k›sa bir hat›rlatmada bulun--
mak istiyorum.

AKP’nin ekonomik performans›n› 2002 y›l›n›
referans alarak “Cumhuriyet tarihimizin en parlak
dönemlerinden biri” olarak nitelendiren Hükümet
Program›, bundan önceki dönemi kay›p y›llar ola--
rak mahkûm etmifltir. 
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AKP, 2002 y›l›nda, krizlere karfl› dayan›kl›l›¤›
artt›r›lm›fl, hesaplar› fleffaflaflt›r›lm›fl, görev zararla--

r› tasfiye edilmifl, rekabet gücü art›r›lm›fl, Merkez
Bankas› ba¤›ms›z ve etkin bir flekilde görev yapa--

cak hale getirilmifl, bankac›l›k sistemi disipline edil--

mifl, sosyal güvenlik sisteminde önemli düzenleme--

ler yap›lm›fl bir ekonomi devralm›flt›r.
‹ktidara geldikten sonra yeni bir ekonomik

program ortaya koyaca¤›n› söyleyen AKP, bunun
yerine, sürekli elefltirdi¤i 57. Hükümet’in “Güçlü
Ekonomiye Geçifl Program›n›” aynen uygulam›flt›r.

Bunun yan› s›ra, AKP hükümetinin ortaya
koydu¤u ekonomik hedefler de, asl›nda 57. Hükü--

met döneminde haz›rlanan Sekizinci 5 Y›ll›k Kal--

k›nma Plan›’n›n 2023 Vizyonu Belgesi’nde yer
alan hedeflerdir. 

Bu bak›mdan, bugün gelinen noktada bu alan--

larda övünülecek bir baflar› varsa, kay›p y›llar ola--

rak topyekün karalanan bu dönemin bunda sahip
oldu¤u pay inkâr edilemez bir gerçektir. 
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Bu hakk›n teslim edilmesi, siyasi ve ahlaki bir
yükümlülüktür. Ancak, AKP Hükümeti bunun ica--
b›n› yerine getirme erdemini gösterememifltir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Sözlerime son vermeden önce Hükümet Prog--
ram›’n›n d›fl politika bölümü üzerinde de k›saca
durmak istiyorum.

Hükümet Program›’n›n en büyük zaaf›, iç ve
d›fl terör tehditleriyle mücadelede gereken asgari
irade ve kararl›l›¤› ortaya koyamam›fl olmas›d›r.

Irak’taki geliflmeler Türkiye’nin karfl›s›na çok
vahim bir güvenlik tehdidi ç›karm›flt›r. Türkiye Ku--
zey Irak’ta yuvalanan terör örgütünün fiili sald›r›s›
alt›ndad›r.

Kuzey Irak’taki gruplar terör kart›n› Türkiye’ye
karfl› bir tehdit silah› olarak kullanmakta ve milli
birli¤imizi hedef alan hayas›z tahriklerini sürdür--
mektedir.
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Bu gerçeklere ra¤men AKP hükümeti terörle
mücadele konusunu yuvarlak ve içi bofl sözlerle
geçifltirmifltir.

Bu konuda askeri güçle desteklenen etkili bir
siyasi cayd›r›c›l›k stratejisi uygulama iradesi ve ce--
sareti olmad›¤›n› bir kere daha tescil etmifltir.

Öte yandan, Program’da Kuzey Irak’ta son
aflamaya gelen Türkiye’ye düflmanl›k temelindeki
etnik siyasi yap›lanmaya ve bu gruplar›n sald›r›lar›
alt›nda varl›k mücadelesi veren Türkmen kardeflle--
rimize hiç yer verilmemesi, AKP hükümetinin te--
melden sakat Irak politikas›n› sürdürece¤inin bir iti--
raf› olmufltur.

Hükümet Program›’n›n K›br›s ve AB ile iliflkiler
konusundaki bölümleri de, AKP hükümeti ile öz--
deflleflen teslimiyetçi politikalarda ›srar edilece¤ini
göstermektedir.

Türkiye-AB-K›br›s iliflkilerinin bir ç›kmaza sap--
land›¤›; Türkiye’nin sanal AB sürecinin K›br›s ipo--
te¤ine ba¤land›¤› ve K›br›s sorununa bulunacak çö--
zümün AB dayatmalar›n›n boyunduru¤u alt›na so--
kuldu¤u bir gerçektir.
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AKP hükümeti, bugüne kadar, bu konuda
hem Rum taraf›na hem de AB’ye ümit ve cesaret
vermifltir.

60. Hükümet Program›, AKP’nin Türkiye’nin
ve Türklü¤ün K›br›s’tan tasfiyesini öngören sürecin
tafleronlu¤unu yapmaya devam edece¤ini ortaya
koymufltur.

Program’da K›br›s’ta bulunacak siyasi çözüme
iliflkin Türkiye’nin vazgeçemeyece¤i güvenlik, ga--

rantörlük, iki kesimlilik ve siyasi eflitlik gibi ilkelere
hiç yer verilmemesi, bunun bir göstergesidir.

Bütün bunlar AKP hükümetinin K›br›s sorunu--

nun çözümünü, Rumlar’›n istedi¤i bir çerçevede,
AB’ye havale etti¤ini ortaya koymaktad›r.

AKP hükümetinin sergiledi¤i bu acz ve teslimi--

yet Türkiye’nin karfl›s›na, limanlar›n aç›lmas›ndan
bafllayarak GKRY’yi tan›ma sonucunu do¤uracak
ad›mlar atmas› ve K›br›s’ta Rumlar’›n istekleri ze--

mininde yeni bir çözüm süreci bafllat›lmas› dayat--

malar›n› ç›karacakt›r.
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Hükümetin bütün bunlar› kabul edecek bir tes--
limiyet içinde olmas›n› esefle karfl›lad›¤›m›z› ifade
etmek isterim.

AB ile iliflkiler, bugüne kadar AKP hükümeti
taraf›ndan bir meflruiyet sigortas› olarak görülmüfl
ve AB’nin her dayatmas›n›n gere¤ini yerine getir--
mek bir ev ödevi olarak kabul edilmifltir.

22 Temmuz 2007 seçimleri nedeniyle AB’den
siyasi mola alan AKP’nin, önümüzdeki dönemde
bu çarp›k anlay›flla “b›rakt›¤› yerden yola devam
edece¤i” anlafl›lmaktad›r.

Bu zihniyetin Türkiye’nin karfl›s›na ç›karaca¤›
tehlikeler ve sosyal bünyemiz üzerindeki tahribat,
maalesef yaflanarak görülecektir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Milliyetçi Hareket Partisi’nin önümüzdeki nazik
ve güç dönemde sergileyece¤i siyaset anlay›fl›, bu
ilke ve inançlardan feyz alacakt›r.
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Parlamento çal›flmalar›nda rehberimiz olacak
bu ilkeler, Türkiye’yi seven herkesin arkas›nda du--

raca¤› ortak k›rm›z› çizgiler olarak görülmelidir.
Milliyetçi Hareket Partisi, iktidar›n bu çerçeve

içinde kalacak ve Türkiye’nin hayr›na olacak her
icraat›n› desteklemeyi bir vatanseverlik görevi saya--
cakt›r.

Ancak, Türkiye’nin bu k›rm›z› çizgilerinin çi¤--
nenmesi, demokratikleflme ve modernleflme ad› al--
t›nda Cumhuriyetin temel ilkeleri ve devletin kuru--
lufl esaslar›yla oynanmaya kalk›fl›lmas› halinde,
bunlara karfl› her demokratik zeminde sonuna ka--
dar direnece¤imizi herkes çok iyi bilmelidir.

Hükümet Programlar› iktidarlar›n siyasi hedef--
lerini ortaya koyan yol haritas› niteli¤inde siyasi ta--
ahhüt belgeleridir.

Bunlar›n siyasi iktidarlar›n geçmifl sicillerinden
soyutlanarak anlafl›lmas› ve de¤erlendirilmesi do¤--
ru ve mümkün de¤ildir.

Bu bak›mdan 60. hükümetinin program›n›n
AKP’nin geçmifl dönemdeki icraat sicilinin ve bu--
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nun a¤›r tahribat›n›n ›fl›¤›nda de¤erlendirilmesi ka--
ç›n›lmaz olacakt›r.

Geride b›rakt›¤›m›z bu dönemin vicdanlarda
namuslu bir muhasebesi yap›lmadan, yaflanan yol--
suzluklar›n ve kanunsuzluklar›n hesab› yarg› önün--
de görülmeden ve AKP hükümeti geçmiflteki hata--
lar›ndan dönme iradesini somut olarak ortaya koy--
madan, Say›n Baflbakan’›n ifadesiyle yeni ve “ak”
bir sayfa aç›lmas› düflünülemeyecektir.

Geçmiflin karanl›¤›n› sözle ayd›nlatmak müm--
kün de¤ildir.

AKP’nin bugüne kadar yapt›klar›, bundan son--
raki icraat›n›n bir göstergesi ve teminat›d›r. En
az›ndan, bugün itibariyle, bu konuda elimizde gü--
venilir baflka bir de¤erlendirme ölçüsü bulunma--
maktad›r.

Bu düflüncelerle MHP grubu güven oylamas›n--
da ret oyu verecektir. 

Yüce Meclisi en derin sayg›lar›mla selaml›yor,
hepinize flükranlar›m› sunuyorum. 
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SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

2008 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Ta--
sar›s› hakk›ndaki görüfllerimizi aç›klamak amac›yla
huzurunuzda bulunuyorum.

Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve
flahs›m ad›na Yüce Meclis’in de¤erli üyelerini say--
g›lar›mla selaml›yorum.

Sözlerimin bafl›nda Isparta’da vuku bulan elim
uçak kazas›nda hayat›n› kaybeden vatandafllar›m›--
za Allah’tan rahmet, yak›nlar›na sab›r ve metanet
diliyorum.

Bütçe görüflmeleri, hükümetlerin icraatlar›n›n
muhasebesinin yap›ld›¤› ve muhalefetin, siyasi ikti--
dar›n politikalar› hakk›nda uyar›, tenkit ve tavsiye--
lerini dile getirdi¤i önemli bir imkân ve vesiledir.
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3 Kas›m 2002 seçimleriyle iktidara gelen ve
22 Temmuz 2007 seçimleriyle yetki tazeleyen
Adalet ve Kalk›nma Partisi befl y›ld›r ülke yöneti--

mindedir.
Bu süreçte AKP hükümetleri “millet öncelikli

siyaseti” fliar edindiklerini, “büyüme ve adaletli kal--

k›nma hedeflerini gerçeklefltirmeyi” ve “Türkiye’yi
bir hukuk devleti haline getirmeyi” amaçlad›klar›n›
söyleyegelmifllerdir.

‹çerde siyasi ve ekonomik güven ve istikrar
ortam›, d›flar›da da güçlü ve itibarl› bir Türkiye,
AKP hükümetleri taraf›ndan bir klifle slogan ola--

rak kullan›lm›flt›r. 
Ancak, Türkiye’nin gerçekleri ve yaflanan ge--

liflmeler bu sloganlar›n içinin doldurulamad›¤›n›, iz--

lenen politikalar›n fiili sonuçlar›n›n bunlar›n bofl bir
iddia oldu¤unu ortaya koymufltur.

Karfl›m›zdaki gerçek Türkiye tablosuyla,
AKP’nin çizmeye çal›flt›¤› pembe tablolar aras›nda--

ki fark, gece ve gündüz fark› kadar büyüktür.
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SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Bütçeler; devletin hangi alanlara ne kadar kay--
nak ay›raca¤›n›, hangi alanlardan ne kadar kaynak
toplayaca¤›n› gösteren, ekonominin y›l içindeki
seyrini say›sal olarak ifade eden mali tablolard›r. 

Bu nedenle bütçeler ekonomik oldu¤u kadar
sosyal yönleri ile de önem arz etmektedir. Bütçele--
re güven duyulmas› için bunlar›n, öngörülebilir he--
deflere ve sa¤lam kaynaklara dayanmas› gerek--
mektedir.

Bütçenin baflar›s›, mali disiplinle birlikte yap›sal
reformlar›n gerçeklefltirilmesine, vergi geliri perfor--
mans›n›n art›r›larak sürdürülmesine ve kay›td›fl›
ekonominin azalt›lmas›na ba¤l›d›r. 

Kamu kaynaklar›n›n etkin ve verimli bir flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lamak için, baflta mal ve hizmet
al›mlar› olmak üzere kamu harcamalar›n›n kontrol
edilmesi, vergi reformunun gerçeklefltirilmesi, ka--
y›td›fl› ile etkin mücadele edilmesi ve kamu harca--
malar›n› azaltarak, kamu gelirlerini art›racak tedbir--
lerin uygulamaya konulmas› gerekmektedir. 
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Bunu yaparken dar ve sabit gelirlilerin yükünü
art›racak adil olmayan tedbirlerden kaç›n›lmas› bir
zarurettir.

2008 bütçesinin de¤erlendirmesine geçmeden
önce, AKP’ye hakim olan ve kendileri hükümet ol--
madan önceki dönemde yap›lanlar› yok sayma an--
lay›fl› üzerinde k›saca durmak istiyorum.

Bilindi¤i üzere baflta enflasyon hedeflemesi ve
dalgal› kur politikas› olmak üzere bugün ülkemizde
uygulanan ekonomik politikalar›n temelleri 57.
Hükümet döneminde at›lm›flt›r. 

2001 y›l›nda yaflanan kriz sonras› haz›rlanan
ekonomik programla enflasyonla mücadele ve
makro istikrar›n sa¤lanmas› için önce örtülü, sonra
resmi enflasyon hedeflemesine geçilece¤i, dalgal›
kur politikas› uygulanaca¤› ve ekonominin yap›sal
sorunlar›n›n giderilmesi için gerekli bütün tedbirle--
rin al›naca¤› kamuoyuna aç›klanm›fl ve program
uygulamaya konulmufltur. 
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Bu çerçevede 57. Hükümet döneminde;
• Enflasyon hedeflemesinin olmazsa olmaz›

olan Merkez Bankas›’n›n ba¤›ms›zl›¤a kavuflturul--
mas› sa¤lanm›flt›r.

• Bankac›l›k alan›nda yap›lan düzenlemelerle
BDDK faaliyete geçirilmifl, 57. Hükümet dönemi--
ne kadar kimsenin dokunamad›¤›, kaynaklar›n› ha--
kim ortaklar lehine kulland›ran ve halk deyimi ile
hortumlanan bankalar ile mali yap›s› afl›r› derecede
zay›flam›fl ve mali piyasalar için risk teflkil eder ha--
le gelmifl olan bankalar Tasarruf Mevduat› Sigorta
Fonu’na devredilmifltir. Sorumlular hakk›nda ala--
cak davalar› ve flahsi iflas davalar› aç›lm›fl, bunlar›n
mallar› üzerine ihtiyati tedbir konulmufl ve yurtd›fl›--
na ç›k›fllar› mahkeme karar›yla yasaklanm›flt›r. 

Burada AKP’nin “hortum edebiyat› ve istisma--
r›” hakk›nda bir noktaya dikkat çekmek isterim:

22 Temmuz seçimleri öncesinde baflta Say›n
Baflbakan olmak üzere AKP sözcüleri, bu dönem--
de bankalardaki hortumlar›n önü kesilerek bat›k
bankalar›n fona devredilmifl olmas›n›, bunlar›n 57.
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Hükümet döneminde hortumland›¤› gibi takdim
ederek, en hafif tabiriyle siyasi etikle ba¤daflmayan
bir sapt›rmadan medet ummufllard›r.

Bu konuda bir karalama kampanyas› bafllatan
AKP’nin, 57. hükümet döneminde yolsuzluk ope--
rasyonlar› ile tutuklanan ve mal varl›klar› üzerine
ihtiyati tedbir konulan bir çok hortumcunun vergi
borçlar›n› vergi bar›fl› kapsam›nda affetmesi, kendi--
leri aç›s›ndan hazin bir ibret vesilesi olarak hat›rla--
nacakt›r.

• Kamu bankalar› finansal ve operasyonel baz--
da yeniden yap›land›r›lm›fl, bu bankalar›n arpal›k
olarak kullan›lmalar›na son verilmifltir. 57. Hükü--
met göreve geldi¤inde GSMH’nin % 12.5’ni geç--
mifl olan kamu bankalar›n›n görev zararlar› tasfiye
edilmifl, sermaye yap›lar› güçlendirilmifltir. Bunun
sonucun da kamu bankalar› gerçek anlamda karl›
hale geçmifltir. 

• K‹T sisteminin kronik hastal›¤› olan görev za--
rar› uygulamalar›na son verilmifl, daha önceden ç›--
kar›lm›fl olan görev zarar› kararnameleri iptal edil--
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mifl ve K‹T’lerin daha verimli çal›flmalar› için gerek--
li altyap› oluflturulmufltur.

• Ülke için önemli ya da tekel statüsüne haiz
olan sektörlerde ba¤›ms›z düzenleme kurulufllar›
oluflturarak bu sektörlerin daha h›zl› geliflebilmele--
rine önayak olunmufltur.

• Tar›ma destek verdi¤i iddia edilen ama ken--
dilerine aktar›lan kaynaklar› köylüye ulaflt›ramayan
tar›msal kurulufllara iliflkin yeni düzenlemeler yap›l--
m›fl ve do¤rudan gelir deste¤i uygulamas› bafllat›la--
rak küçük çiftçinin korunmas› yöntemi benimsen--
mifltir. 

• % 70’lerde devral›nan enflasyon 2002 y›l›n--
da % 30’un alt›na çekilmifl ve ayn› anda hem enf--
lasyonu düflürme hem de büyümeyi sa¤lama aç›s›n--
dan önemli bir baflar› gerçeklefltirilmifltir. Enflas--
yondaki düflüfle paralel olarak nominal ve reel faiz--
ler düflürülmüfltür. (Reel faizler Nisan-May›s 2002
de yüzde 16’ya kadar gerilemifltir.)

58 ve 59. Hükümetlerin en büyük flans› böyle
bir tabloyu devralm›fl olmas›d›r. 
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Yeni bir program haz›rlamak bir yana devrald›--
¤› ekonomik program› dahi hakk›n› vererek uygu--
lama basiretini gösteremeyen Hükümet, almas› ge--
reken önlemleri zaman›nda almam›flt›r. Bunun ye--
rine uluslararas› piyasalarda faizlerin düflmesi ve li--
kidite bollaflmas› gibi d›fl konjonktür geliflmelerinin
ekonomide yaratt›¤› baz› olumlu etkileri kendi ba--
flar›s› zannederek, sürdürülebilirli¤i flüpheli baflar›--
lar› gerçek ekonomik geliflme ve kalk›nmaya tercih
etmifltir. 

Türkiye ekonomisi bütün bu yanl›fl anlama ve
uygulamalar neticesinde yeniden afl›r› de¤erlenmifl
Türk Liras›, çok yüksek d›fl aç›klar, bunca özellefl--
tirme ve yerli flirketlerin yabanc›lara sat›fl›na ra¤--
men artan iç ve d›fl borçlar, iflsizlik ve yoksulluk so--
runlar›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. 

Nitekim IMF’de son raporlar›nda Türkiye’nin
dünyan›n en riskli ekonomilerinden biri oldu¤una
vurgu yapmaya bafllam›flt›r. 

Ülkemizin en önemli risk göstergelerinden
olan faiz d›fl› cari aç›k rakamlar› tarihinde daha ön--
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ce hiç görülmemifl seviyelere ulaflm›fl ve alarm ver--
meye bafllam›flt›r. 

Yerli paran›n de¤erinin k›sa vadede sermaye
hareketleri, uzun vadede ise cari ifllemler hesab›n--
da yaflanan geliflmeler taraf›ndan belirlendi¤ini an--
lamayan ya da anlamak istemeyen Hükümet artan
yabanc› sermaye girifllerini kendi baflar›s› zannet--
mifl ve özellikle 2004 y›l›ndan itibaren ülke için bir
risk unsuru olmaya bafllayan s›cak para girifllerini
kontrol etmeyerek önemli bir hata yapm›flt›r. 

D›fl konjonktürün sonsuza kadar olumlu sürme--
yece¤ini idrak edemeyen Hükümet, uygulamas›
önceden bafllat›lan dalgal› kur rejimini de yanl›fl an--
lam›fl ve dalgal› kurun ülkemizi ödemeler dengesi
krizlerinden koruyaca¤›n› zannetmifltir. 

Oysa dalgal› kur rejimi uygulayan di¤er ülke ör--
neklerine bakt›¤›m›zda durumun hiç de böyle olma--
d›¤› görülecektir. 

Nitekim 1994-1999 döneminde Brezilya’da,
1989-1997 döneminde Meksika’da ve 1987-
1992 döneminde Kanada’da yaflananlar dalgal›
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kur uygulamalar›n›n tek bafllar›na ödemeler denge--
si krizlerine çare olmad›¤›n›n sadece birkaç örne¤i
olarak karfl›m›zda durmaktad›rlar. 

Cari aç›k 2002 y›l›ndaki 1.5 Milyar Dolarl›k
seviyesinden 2006 y›l› sonunda 33 Milyar Dolara
yükselirken Hükümet, aç›¤› kapatmaya yönelik
önlemler almak yerine bir fleyler satarak ya da
borçlanarak bu aç›klar› nas›l finanse ederim diye
çabalam›flt›r. 

‹hracattaki art›fllardan sürekli bahseden Hükü--
met nedense patlayan ithalattan ve ithalat ile ihra--
cat aras›ndaki fark› gösteren ve 7 Milyar Dolardan
41 Milyar Dolara ç›kan d›fl ticaret  aç›¤›n› görmez--
den gelmeyi tercih etmifltir. 

2003-2006 döneminde uluslararas› piyasalar--
da faiz oranlar› düflmüfl ve Türkiye’nin de dahil ol--
du¤u geliflmekte olan ülkelere bir sermaye ak›fl›
bafllam›flt›r. 

Bu sermaye ak›fl› sonucu birçok geliflmekte
olan ülke Türkiye kadar ve hatta Türkiye’den daha
yüksek büyüme h›zlar›na ulaflm›fl ve büyümelerini
finanse etmifllerdir. 
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Bu çerçevede 2003-2006 dönemindeki büyü--
menin ülkemize has bir olgu olmad›¤›n› belirtmek
gerekmektedir. 

Geliflmekte olan ekonomiler bir bütün olarak
2003 y›l›nda % 6.7, 2004 y›l›nda % 7.7, 2005
y›l›nda % 7.4, 2006 y›l›nda ise % 7.3 büyüme
göstermifllerdir. 

Ancak uluslararas› piyasalarda faiz oranlar›n›n
sonsuza kadar düflük seyretmesi mümkün de¤ildir
ve faiz oranlar› yükselmeye bafllam›flt›r. 

Geliflmifl ülkelerde yaflanan faiz oran› art›fllar›--
n›n geliflmekte olan ülkelerden sermaye kaç›fllar›na
sebep olaca¤› ve bu durumun ekonomik istikrar›
yok edebilece¤i unutulmamal›d›r. 

TL’nin afl›r› de¤erlenmesinden kaynaklanan
sanal büyüme, enflasyon düflüflü ve bütçe iyileflme--
leri u¤runa d›fl aç›klar, artan borçlar, iflsizlik ve yok--
sulluk yaratan Hükümet, döviz kurlar›nda yaflana--
cak dalgalanmalar sonucu bütün bu sanal baflar›la--
r›n tehlikeye girece¤ini ve gerçekle yüzleflmek zo--
runda kalaca¤›n› çok iyi bilmelidir. 
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ABD Merkez Bankas›’n›n aç›klad›¤› hedef faiz
oranlar› 1996–2001 Mart döneminde % 5’in alt›--
na hiç düflmemifl iken 2002 y›l› boyunca % 1.25
seviyesinde kalm›fl, 2003 y›l›nda % 1’e düflmüfl ve
bu seviyede kalm›fl daha sonra 2006 y›l›nda ise ye--
niden % 5’e ç›km›flt›r.

2007 y›l›nda da ABD hedef faiz oranlar› %
4.5-4,75 seviyelerinde seyretmifltir. 

Benzer durum LIBOR faiz oranlar›nda da ya--
flanm›flt›r. 2000 y›l› ve öncesinde % 6 ve üzerinde
seyreden 12 ayl›k LIBOR faiz oran› 2002 y›l›nda
%1-2 aral›¤›nda seyretmifl ve 2004 y›l›n›n sonun--
da % 3’e ç›km›flt›r. 2006 y›l›nda ise LIBOR faiz
oranlar› % 5’i geçmifltir.

Uygulanan s›cak paraya dayal› ekonomik poli--
tikalar› desteklemek için elde tutulan rezervlerin
maliyeti de giderek artm›fl ve bu maliyet milyar do--
larlar› geçmifltir. Hükümet d›fl borçlanma maliyetle--
rinin % 7’ler  civar›nda seyretti¤i bir dönemde elde
bulunan rezervlerin yüzde kaç getiri ile plase edildi--
¤ini ve aradaki farktan dolay› ne kadar kayna¤›m›--
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z›n baflta ABD olmak üzere Bat›l› ülkelere transfer
edildi¤ini aç›klamal›d›r. 

AKP Hükümetleri döneminde ülkemizde yafla--
nan iç talep, yüksek de¤erli TL ve ithalata ba¤›ml›
büyüme ancak d›flar›dan sermaye ya da borç bu--
lundu¤u sürece sürdürülebilir. Serbest dalgal› kur
uygulamas›na geçilmiflken özellikle 2006 y›l›nda
100 $’l›k büyümeye karfl›l›k 58 $ ithalat yap›lm›fl
olmas› ithalata ba¤l› büyümenin sürdürülebilirli¤i--
nin tart›flmal› oldu¤unu göstermektedir. 

2008 bütçe tasla¤›na bakt›¤›m›zda 2007 y›l›n--
da 100 $’l›k büyümeye karfl›l›k 42 $’l›k ithalat,
2008 y›l›nda ise 100 $’l›k büyümeye karfl›l›k 52
$’l›k ithalat beklendi¤i görülmektedir. 

Türkiye’de ekonominin bu derece s›cak paraya
ve d›fl borca ba¤›ml› k›l›nmas› bu Hükümetler dö--
neminde d›fl politikam›z›n da bir finansman arac›
haline gelmesine sebep olmufltur. Hükümetin
2004 y›l›ndan itibaren s›cak para girifllerini denet--
leme yoluna gitmemesi ülkemiz ekonomisini kur
hareketlerine afl›r› derecede duyarl› hale getirmifl
ve Hükümetin elini kolunu ba¤lam›flt›r. 
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Yanl›fl anlafl›lan ve uygulanan enflasyon hedef--
lemesi ülkemizde örtülü bir kur hedeflemesi siste--
mine dönüflmüfltür. Bugün ülkemizde yaflanan
enflasyon düflüflü ve büyüme bafltan sona afl›r› de--
¤erlenen TL ve k›sa vadeli sermaye girifllerinin bir
sonucudur. 

Bütün bunlardan daha vahim olan› Say›n Bafl--
bakan›n durumu anlamamakta ›srar ederek TL’nin
afl›r› de¤erlenmesinden mütevellit Dolar cinsinden
GSMH hesaplar›yla kifli bafl›na gelirin 7000 Dolar--
lara ç›kt›¤›n› iddia etmesidir. 

Cumhuriyetin kifli bafl›na geliri 80 y›lda 2500
Dolara ç›kard›¤›, oysa kendi dönemlerinde bunun
5000 Dolar› geçti¤ini söyleyerek kendi dönemle--
rinde yap›lanlar› Cumhuriyetin bütün yapt›klar›n--
dan daha fazla oldu¤unu söyleyecek kadar ölçüyü
kaç›ran Say›n Baflbakan bunun sebebinin yüksek
faiz ve s›cak para oldu¤unu hala görememekte ya--
da görmek istememektedir. 

Unutulmamal›d›r ki benzer bir durum
1988–1993 döneminde yaflanm›fl kifli bafl›na gelir
1600 Dolar seviyesinden 3000 Dolar›n üzerine
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ç›km›fl ancak daha sonra yaflanan ödemeler denge--
si krizi kifli bafl›na geliri yeniden 2000 Dolar sevi--
yelerine indirmifltir.

Meseleye bütçe aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da al›n--
d›¤› iddia edilen mesafelerin büyük oranda afl›r› de--
¤erli TL’den kaynakland›¤› görülmektedir. 

Afl›r› de¤erli TL gerek do¤rudan ve gerekse do--
layl› olarak bütçe dengesini olumlu yönde etkile--
mektedir. Mesela yüksek de¤erli TL ithalat› ve do--
lay›s›yla ithalde al›nan KDV gibi gelirlerini art›r›r--
ken döviz cinsinden borç faizi ödemeleri gibi baz›
ödemeleri düflük göstermektedir. 

‹çeride vergilendiremedi¤i sektörlerde kota yo--
lu ile ithalat kap›s›n› açan Hükümet bir yandan yol--
suzluklara davetiye ç›kar›rken öte yandan vergiyi
içerdeki üretimden de¤il ithalattan alarak bütçe
dengesi oluflturma gayreti içine girmifltir.

Bu politikalar sonucunda büyüme, enflasyon ve
bütçe konular›nda baz› olumlu geliflmeler sa¤lan--
makla beraber iflsizlik, yoksulluk, d›fl aç›klar ve borç
art›fl› konular›nda baflar›s›z olundu¤u ortadad›r.
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AKP döneminde yaflanan ekonomik büyüme
istihdam yaratmam›flt›r. Tar›m ürünlerinde bile d›fl
ticaret aç›¤› vermeye bafllad›¤›m›z ve köyden kente
göçün h›zland›¤› bir ekonomik politikayla istihda--
m›n art›r›lmas› esasen mümkün de¤ildir. 

Öte yandan Hükümet yoksul kesimlerin gelirle--
rini art›rmad›¤› halde, zaman zaman yoksullu¤un
düfltü¤ünü iddia etmektedir ki, bunun da temelinde
afl›r› de¤erlenen TL vard›r. 

‹stihdam yaratmayan, tar›m› çökerten, yoksul--
lu¤u, d›fl aç›klar› ve borçlar› art›ran ekonomik poli--
tikalar› daha uzun süre sürdürmek isteyen Hükü--
met, ülkemizin önündeki ekonomik riskleri gerekti--
¤i gibi de¤erlendirememekte ve hatal› politikalarda
›srar etmektedir. 

Uygulanan ekonomik politikalar›n bugüne ka--
dar çökmemifl olmas› bir “peso problemi” vakas›--
na iflaret etmektedir. 

Önümüzdeki süreçte Türkiye düflük kur yüksek
faiz politikalar›ndan vazgeçmedi¤i ve ihracata ve
ülkenin döviz cinsinden gelirlerini art›r›c› politikala--
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ra yönelmedi¤i sürece ne iflsizli¤in ve yoksullu¤un
azalt›lmas›, ne borçlar›n ödenmesi ne de d›fl aç›kla--
r›n kapat›lmas› mümkün olacakt›r. 

Büyük d›fl aç›klar›n borçla ve s›cak parayla fi--
nansman› uyuflturucu ile tedavi gibidir ve bu süreçte
hastal›k tedavi edilmemekte aksine ilerlemektedir.

DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,
Ekonomi politikas› üzerindeki bu genel de¤er--

lendirme ›fl›¤›nda flimdi temel ekonomik gösterge--
lerin ayr›nt›lar›na iliflkin baz› tespitlerimizi sizlerle
paylaflmak istiyorum.

• Son iki y›lda enflasyonla mücadelede ciddi
sorunlar ve t›kan›klar yaflanmaktad›r.

Enflasyon oran›, 2006 bütçesinde yüzde 5 ön--
görülmüfl yüzde 9.6 gerçekleflmifltir. 2007’de yine
yüzde 4 öngörülmüfl, ancak yüzde 6.5 olarak revi--
ze edilmifltir. 2008’de öngörülen yüzde 4’lük hede--
fin de tutmayaca¤› anlafl›lmaktad›r.

Merkez Bankas›n›n inand›r›c›l›¤›n› olumsuz et--
kileyen bu durum, önümüzdeki dönemde enflas--
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yonla mücadeleyi de zora sokmaktad›r. Bunun te--
mel nedeni yine ekonomideki k›r›lganl›kt›r. Düflük
kur bir yandan enflasyonun artmas›n› engellerken
di¤er yandan enflasyonu kur hareketlerine afl›r› de--
recede duyarl› hale getirmifltir. Bu yüzden, 2006
ve 2007 y›llar›nda oldu¤u gibi, bu kur politikas›yla
enflasyonun hedeften büyük ölçüde sapma riski
mevcuttur. 

• Büyüme rakamlar› incelendi¤inde, büyüme--
nin sürdürülebilirli¤inin de pamuk ipli¤ine ba¤l› ol--
du¤u görülmektedir. 

Düflük kur- yüksek faiz nedeniyle yurda gelen
k›sa vadeli sermayenin finanse etti¤i büyümenin
kal›c› olmas› beklenemeyecektir. 

Nitekim, ekonomik büyüme yavafllam›fl ve
2004’den sonra bir dura¤anl›k ve düflüfl sürecine
girmifltir.

Büyümeyi yavafllatan en önemli etken ise, dü--
flük kurun ithalat› çok cazip hale getirmesi sonucu
yurt içinde özellikle ara mal›nda yaflanan üretim
daralmas›d›r. 
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Bu durumun sürdürülebilir olmad›¤›, bu e¤ili--
min devam etmesi halinde düflük büyüme ve yük--
sek cari aç›k sorunlar›n›n birlikte yaflanaca¤› orta--
dad›r. Bunun anlam› da bir çok iflyerinin kapanma--
s› ve iflsizliktir.

DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

• Son y›llarda ortalama yüzde 7’nin üzerinde
gerçekleflen büyümenin nimetleri vatandafla yans›--
mam›flt›r. ‹flsizlik ve gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i konu--
sunda kayda de¤er bir iyileflme sa¤lanamam›flt›r.
‹flsizlik en önemli sorun olmaya devam etmekte,
özellikle e¤itimli iflsizler ç›¤ gibi büyümekte, genç--
lerimiz gelecekten ümitlerini kesmektedir. 

TÜ‹K verilerine göre; çal›flabilir nüfusun iflgü--
cüne kat›lma oran› 2002 y›l›nda yüzde 49,6 iken
2006 y›l›nda yüzde 48,0 oran›na düflürülmüfltür.
Böylelikle 2002 y›l› oran› dikkate al›nd›¤›nda 2006
y›l›nda 830 bin kiflinin iflgücüne, dolay›s›yla iflsiz
say›s›na dahil edilmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Buna ra¤--
men, iflsizlik oran› 2002-2005 y›llar›nda yüzde
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10,3 seviyesini korumufl, 2006 y›l› itibariyle de
yüzde 9,9 oran›na inmifltir. 2002 y›l›nda 2 milyon
464 bin kifli olan iflsiz say›s›, 2006 y›l› itibariyle 2
milyon 446 bin kifli olup, sadece 18 bin kifli azal--
m›fl görülmektedir.

Ancak, çal›flmaya haz›r oldu¤u halde ifl arama--
yanlar iflgücüne, dolay›s›yla iflsiz say›s›na dahil edil--
memekte olup, 2002 y›l›nda 1milyon 20 bin kifli
olan ifl aramay›p çal›flmaya haz›r olanlar, 2006 y›--
l›nda 2 milyon 87 bin kifliye yükselmifltir. Bunlar
içerisinde dikkat çekici olan ifl bulma ümidini kay--
bedenlerdir. ‹fl bulma ümidi olmayanlar›n say›s›
2002 y›l›nda 73 bin kifli iken, 2006 y›l› itibariyle
bu say› 706 bin kifliye yükselmifltir. 

2006 y›l› için yüzde 9,9 olarak ifade edilen ifl--
sizlik oran›; çal›flmaya haz›r oldu¤u halde ifl arama--
yanlar ile eksik istihdam dahil edildi¤inde gerçekte
yüzde 20,5 olmaktad›r.

• 2008 Y›l› Bütçesinde sabit sermaye yat›r›m--
lar›n›n, ayr›nt›s›na bak›ld›¤›nda, kamu yat›r›mlar›--
n›n gayri safi milli hâs›laya oran›ndaki düflmesini
sürdürdü¤ü görülmektedir. 
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Esasen 2007 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe--
si’ndeki yat›r›m harcamas› ödeneklerinin 12.1 mil--
yar YTL, 2008 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Tasa--
r›s›’ndaki yat›r›m ödeneklerinin de 11.8 milyar
YTL oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, cari fiyatlarla dahi
yat›r›mlarda bir azalma oldu¤u çok aç›kt›r. 

Bu durum, sabit fiyatlarla yap›lan incelemede
daha aç›k bir flekilde görülmektedir. 

2007 y›l›nda KÖYDES ve BELDES projeleri
için yap›lan harcamalar incelendi¤inde KÖYDES
projesinde ödeneklerin yüzde altm›fl›n›n seçim ön--
cesi dört ayda, BELDES projesinde ise bafllang›ç
ödeneklerin Eylül ay› itibariyle afl›ld›¤› ve harcama--
lar›n seçim öncesi üç ayda gerçeklefltirildi¤i görül--
mektedir. 

KÖYDES projelerine ayr›lan ödeneklerin
2007 Y›l›’nda 2 milyar YTL ’den 2008 Y›l›’nda
500 milyon YTL’ye düflürülmesi bu konuda sami--
mi bir yaklafl›m ortaya konulmad›¤›n› çok net ola--
rak ifade etmektedir. Ayr›ca, 2008 Y›l› Tasar›--
s›’nda yer alan BELDES projesi kapsam›nda bele--
diyelerin altyap›s›n› gelifltirmek amac› ile öngörülen
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300 milyon YTL’lik ödene¤in proje kapsam›ndaki
belediyelerin say›s› dikkate al›nd›¤›nda çok yetersiz
kalaca¤› aflikârd›r. 

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

• Yoksulluk Türkiye’nin en önemli meseleleri--
nin bafl›nda gelmektedir.

TÜ‹K’in 2005 y›l› yoksulluk araflt›rmas›na gö--
re; nüfusun yüzde 0,87’si g›da (açl›k) yoksullu¤u s›--
n›r›n›n alt›nda iken, g›da ve g›da d›fl› yoksulluk ora--
n› yüzde 20,5’tir. Bu oran, kentlerde yüzde 12,8’e
kadar düflerken k›rsal kesimde yüzde 32,95’e ka--
dar yükselmektedir. 

Baflka bir ifadeyle; Türkiye genelinde her befl
kifliden biri, kentlerde her sekiz kifliden biri ve k›r--
sal kesimde her üç kifliden biri yoksuldur. Toplam
14,7 milyon yoksul vatandafl›n 9 milyonu k›rsal ke--
simde yaflamaktad›r.

Dolar baz›nda hesaplanan yoksulluk araflt›rma--
lar›, gerçe¤i yans›tmamakta olup, tamamen Türk
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paras›n›n dolar karfl›s›nda de¤er kazanmas›n›n ista--
tistiklerle yans›yan çarp›k bir sonucudur. Bu ülke--
nin yoksul vatandafllar› ne gelirini dolar üzerinden
kazanmakta ne de harcamas›n› dolar üzerinden
yapmaktad›r.

Gerçekte, yoksullu¤un son y›llarda nereden ne--
reye geldi¤ini aç›klayan en önemli gösterge “har--
cama esasl› göreli yoksulluk oran›”d›r. Buna göre
hesaplanan göreli yoksulluk oran›; 2002 y›l›ndaki
yüzde 14,74 düzeyinden yüzde 16,16 düzeyine
yükselmifltir.

Vatandafllar›m›z› yoksulluktan kurtaracak poli--
tikalar uygulanmamakta, sadece bir k›s›m ihtiyaçla--
r› ayni ve nakdi yard›mlarla geçici olarak gideril--
mektedir. Muhtaç durumda olan insanlara dönük
uygulamalar, toplumda “sadaka kültürü”nün yay--
g›nlaflmas›na ve “veren el”e her zaman için sada--
kat ve minnet borcu psikolojisinin oluflmas›na yol
açmaktad›r. Geçmiflte, “veren el”in devlet oldu¤u
“alan el” taraf›ndan aç›kça bilindi¤i için; yard›m
alan kifli “Allah devlete zeval vermesin” söylemiyle
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her zaman için sadece devletine ba¤l›l›k duygusu
içinde olmufltur. 

Ancak AKP döneminde, yard›m› veren el her
zaman için AKP ile aynilefltirilmifltir.

Yüce ‹slam dininin sosyal dayan›flma felsefesini
yans›tan “sa¤ elin verdi¤ini, sol el bilmemeli” anla--
y›fl› maalesef AKP taraf›ndan yok say›lm›fl, devlet
bütçesinden finanse edilen yard›mlar parti kimli¤iy--
le bütünlefltirilerek, yoksul insanlar›n minnet duy--
gusu alt›nda ezilmesine yol aç›lm›flt›r.  

DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

• AKP döneminde, vergi tabana yay›lamam›fl,
dolayl› vergiler art›r›lm›fl, kay›t d›fl› ekonomi büyü--
müfltür.

AKP Hükümeti’nin büyüme ve enflasyon he--
defleriyle vergi geliri hedefleri aras›nda bir orans›z--
l›k ve çarp›kl›k bulunmaktad›r. Yüzde 5,5 büyüme
ve yüzde 4 enflasyon hedefine karfl›l›k, 2008 y›l›n--
da ÖTV’de yüzde 15.7, ithalde al›nan KDV’ de
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yüzde 17.3, banka ve sigorta muameleleri vergisin--

de yüzde 23.5 oran›nda art›fllar öngörülmüfltür.
Bu durum hükümetin dolayl› vergilere ve özel--

likle ithalattan al›nan KDV’ye ba¤›ml› kalmaya da--
yal› çarp›k anlay›fl›n› sürdürece¤ini ortaya koymak--
tad›r.  

2008 Y›l› Bütçesinde toplam vergi gelirlerinin
2007 Y›l› gerçekleflme tahminine göre yüzde 13.3
artaca¤› öngörülmektedir. Hedef büyüme ve enf--
lasyon hedefi ›fl›¤›nda, bu art›fl vergi gelirlerinin re--
el olarak artmas› anlam›n› tafl›maktad›r. 

Ancak, hükümetin vergi oranlar›n› m› art›raca--
¤›, yoksa yeni vergiler mi ihdas edece¤i sorusu
aç›kta kalmaktad›r.

Bir fley çok aç›kt›r ki, hükümet umudunu üreti--
me de¤il ithalata ba¤lam›flt›r. 

DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

• Cari aç›k Türkiye ekonomisinin yumuflak kar--
n› olmaya devam etmektedir.
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2002 y›l›nda 1,5 milyar dolar olan cari ifllem--
ler aç›¤› 2006 y›l›nda 32,9 milyar dolara yüksel--
mifltir. Cari ifllemler aç›¤›n›n GSMH’ya oran› da on
kattan fazla artarak yüzde 8’in üzerine ç›km›flt›r. 

Cari aç›k s›cak para ile finanse edildi¤inden, ta--
fl›ma suyla dönen ekonomi çark› çok ciddi bir risk--
le karfl› karfl›yad›r.

• AKP 5 y›lda kamu borç stokunu 132.8 mil--
yar dolar, toplam borç stokunu 225.4 milyar dolar
art›rm›flt›r. 2002 sonunda 180,3 milyar dolar olan
kamu iç ve d›fl borç stoku 2007 Eylül ay› itibariyle
313.1 milyar dolara yükselmifltir. 5 y›ll›k dönemde
kamu borç stoku dolar baz›nda yüzde 73.7 oran›n--
da artm›flt›r. 

Özel kesim borç stokunda da son 5 y›lda h›zl›
bir art›fl yaflanm›flt›r. 2002’de 43.2 milyar dolar
olan özel kesim d›fl borç stoku Haziran 2007 itiba--
riyle 138.5 milyar dolara ulaflm›fl olup, 5 y›ll›k ar--
t›fl oran› yüzde 220’dir. Ayr›ca özel sektörün k›sa
vadeli borç stoku 37 milyar dolara ulaflm›fl olup,
kur riski afl›r› derecede artm›flt›r. 
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Türkiye’nin toplam borç stoku son befl y›lda or--
talama her ay 4 milyar dolar artm›flt›r. Böylece
AKP hükümetleri 3244 dolar olarak ald›¤› kifli ba--
fl›na düflen borç miktar›n› 6162 dolara yükseltmifl--
tir. Yani AKP vatandafllar›m›z›n her birine 2923
dolar ilave borç yüklemifltir.

Kamunun yan› s›ra, özel sektörün borcundaki
h›zl› art›fl da üretmeden tüketen ve borcu borçla ka--
patan bir ekonomik yap›n›n özel sektörde de ha--
kim oldu¤unu ve riskin katlanarak artt›¤›n› göster--
mektedir. Kurlarda yaflanacak olumsuz geliflmeler
reel sektörde genifl çapl› iflaslara ve iflten ç›karma--
lara neden olabilecektir.

DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

• Yaklafl›k yirmi milyonun üzerinde kiflinin ta--
r›mla u¤raflt›¤› ülkemizde, uygulanan politikalar
Türk tar›m›n› h›zla çökertmektedir. 

Tar›m sektörünün milli gelirden ald›¤› pay
2002 y›l›ndaki yüzde 13.4 seviyesinden, 2006 y›--
l›nda yüzde 11 seviyesine gerilemifltir. 2007 y›l›

67



12

milliyetçi hareket partisi

için ise 10,6 olmas› program hedefi olarak öngö--

rülmüfl ise de, daha düflük gerçekleflmesi beklen--

mektedir. Bu durum zaten k›t kanaat geçinen çift--

çimizin, AKP iktidar› taraf›ndan uygulanan politi--

kalar sonucunda fakirlefltirildi¤ini göstermektedir.
Tar›msal desteklerin milli gelire oran› 2002

y›l›nda yüzde 1,11 iken, 2006 y›l›nda da 0,92
olmufltur.

2007 Y›l› Bütçesi’nde yer alan tar›msal amaçl›
transferlerde bafllang›ç ödene¤inin yaklafl›k yüzde
71’inin Nisan,  May›s ve Haziran aylar›nda harcan--

d›¤› ve ödeneklerinin tamam›na yak›n›n›n bitirildi¤i
dikkate al›nd›¤›nda bütçenin samimilik ilkesine uy--

gun olarak de¤il, seçim öncesi çiftçilerimizi istisma--

ra yönelik geçeklefltirildi¤i görülmektedir. 
2008 y›l›ndaki tar›msal destekleme ödene¤i--

nin, 2007 y›l›ndan kalan ödenmeyen miktar da
dikkate al›nd›¤›nda tar›m sektörüne yap›lacak
transferlerin yetersiz olaca¤› aç›kt›r.

• Esnaf ve Sanatkarlar›n durumu da içler ac›s›d›r.
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Esnaf ve sanatkarlar piyasadaki durgunlu¤un ya--
n› s›ra a¤›r vergi yükü alt›nda ezilmektedir. AKP dö--
neminde, esnaf ve sanatkar sicilinde kay›t sildirenle--
rin say›s›ndaki yükselme, protestolu senet ve karfl›--
l›ks›z çek rakamlar›nda görülen yüksek art›fllar ve
vergi mükellefi say›s›nda görülen azalma esnaf, sa--
natkar ve bütün ticaret erbab›n›n faaliyetlerini yürüt--
mekte s›k›nt›ya düfltü¤ünü aç›kça göstermektedir.

DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

• Sosyal Güvenlik Kurumlar›n›n aç›klar› ülke--
nin kanayan yaras› olmaya devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2006 y›l›nda
GSMH’n›n yüzde 4’ü kadar olan toplam bütçe
transferi rakam›n›n, 2007’de yüzde 5.3’ü,
2008’de yüzde 5.1’i olarak gerçekleflmesi beklen--
mektedir.

Sosyal güvenlik kurumlar›n›n aktif-pasif denge--
si 2006 y›l›nda 2.03’e kadar düflmüfltür. 

Bu olumsuz yap›n›n oluflmas›nda kay›t d›fl› is--
tihdam›n önemli bir etkisi bulunmaktad›r. Ancak,
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kay›t d›fl› istihdam›n önlenmesi konusunda etkin
yap›sal tedbirler al›nmam›flt›r. 

• Kamu personel rejiminde istihdam, statü ve
ücret karmaflas› yaflanmaktad›r. Personel rejimi re--
formu gerçeklefltirilmemifl, mevcut sistem giderek
daha adaletsiz, daha dengesiz ve içinden ç›k›lmaz
hale getirilmifltir.

2008 bütçesinden ayr›lan pay kamu çal›flanla--
r›na bir kere daha hayal k›r›kl›¤› yaflatm›flt›r. Hükü--
met; ço¤unun yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ücret ald›--
¤› çal›flanlar› ve emeklilerini insanca yaflayabilece¤i
bir ücret düzeyine kavuflturamad›¤› gibi, bütçede
öngörülen rakamlar her hangi bir iyilefltirme hede--
finin de olmad›¤›n› göstermektedir. 

DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii  

• AKP döneminde yolsuzlukla mücadele ala--
n›nda da hiçbir somut ve köklü tedbir al›nmam›flt›r.

AKP’nin 5 y›ll›k iktidar dönemi; Say›n Baflba--
kan, bakanlar, milletvekilleri, belediye baflkanlar›,
parti yöneticileri ile bürokratlar ve ifladamlar›n›n
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birlikte an›ld›¤› birçok yolsuzluk iddias›n›n günde--
me geldi¤i y›llar olmufltur. 

Milletvekili dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas›
konusunda verilen sözler bugüne kadar yerine ge--
tirilmemifltir. 

AKP’nin, teftifl kurullar›n› kald›rma girifliminde
bulunarak yolsuzlukla mücadelenin en önemli araç--
lar›ndan biri olan ve devletin temel fonksiyonlar›
aras›nda yer alan denetim ifllevini yok etmeye kal--
k›flmas›, yolsuzlukla mücadele konusunda samimi--
yetsizliklerini aç›kça göstermektedir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

• AKP hükümetleri döneminde Türkiye suç ve
suçlular cenneti haline gelmifltir.

Avrupa Birli¤ine uyum, demokratikleflme ve
hak ve özgürlüklerin yayg›nlaflt›r›lmas› ad›na suç si--
yaseti, ceza ve adalet sisteminde yap›lan düzenle--
melerin toplum hayat›m›z üzerindeki olumsuz etki--
leri asayifl durumuna iliflkin verilerle sabittir. 

71



12

milliyetçi hareket partisi

Geçti¤imiz iki y›l›n de¤erlendirmesini yapt›¤›--
m›zda ülkenin önümüzdeki y›llarda kifli ve toplum
güvenli¤i bak›m›ndan ne kadar riskli ve emniyet--
siz bir ülke hâline gelebilece¤inin aç›k iflaretlerini
görebilmekteyiz. 

Elbette, hiç suç ifllemeyen bir toplum düflünü--
lemez. Ancak suç oranlar› toplumda güven ya da
korku duygusunun hâkimiyeti konusunda önemli
ip uçlar› vermektedir. Bu rakamlar suç ve suçlula--
r›n âdeta toplumu kuflatt›¤›n›, vatandafl›n can, mal
ve namus emniyetinin sürekli bir tehdit alt›nda bu--
lundu¤unu, devlet otoritesine olan inanc›n zede--
lendi¤ini ve sokaklarda suçlular›n hâkim oldu¤unu
göstermektedir. 

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

D›fl politikada yaflananlar bugün Türkiye’nin
karfl›s›na karanl›k bir tablo ç›karm›flt›r.

Vizyon odakl› ve etkili bir d›fl politika izledi¤ini,
Türkiye’nin küresel sorunlar›n çözümüne katk›da
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bulunan ve ortakl›¤› aranan uluslararas› bir aktör
haline geldi¤ini iddia eden AKP’nin bu alandaki
karnesi içler ac›s›d›r.

Türkiye’nin milli ç›karlar›n› ve hassasiyetlerini
gözetmeyen, milli davalar› Türkiye’nin s›rt›nda bir
yük olarak gören AKP, d›fl politikay› “ver-kurtul”,
“taviz” ve “teslimiyet” anlay›fl›yla yürütmüfltür.

D›fl politika, günü ve görüntüyü kurtarmak
amac›yla bir aldatma ve göz boyama arac› olarak
görülmüfltür.

Hayati konulardaki milli ç›karlar›m›z ucuz pa--
zarl›klar›n konusu haline getirilmifl, bölgesel bir güç
potansiyeli olan Türkiye, uluslararas› iliflkilerde et--
kisi ve a¤›rl›¤› olmayan marjinal bir ülke konumuna
itilmifltir.

K›br›s’ta gelinen nokta ortadad›r.
K›br›s sorununun çözümü ve K›br›s Türklerinin

gelece¤i Rumlar›n etkisi ve kontrolü alt›ndaki Avru--
pa Birli¤i’ne havale edilmifltir.

K›br›s’›n Avrupa Birli¤i ipote¤i alt›na sokulma--
s›yla, siyasi ve hukuki sonuçlar› olacak tehlikeli bir
süreç bafllat›lm›flt›r.
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Öte yandan, Türkiye-Avrupa Birli¤i iliflkileri
K›br›s’›n rehini haline getirilmifl, böyle bir rehin-
ipotek denklemi gölgesinde her iki konuda da kör
bir ç›kmaza girilmifltir.

AKP hükümetinin ad›n› “kazan-kazan” koydu--
¤u teslimiyet anlay›fl› sonucu Türkiye K›br›s’ta ze--
min kaybetmifl, K›br›s sorunu da sanal Avrupa Bir--
li¤i sürecinde ilk k›r›lma ve kopma noktas› olmufltur.

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i tam üyeli¤i niha--
i hedef olmaktan ç›km›fl, süreç Avrupa Birli¤i’nin
yörüngesinde kalaca¤› özel iliflki modeline yönlen--
dirilmifl ve bu bile K›br›s dâhil bir dizi ön flart ve da--
yatmaya ba¤lanm›flt›r.

AKP hükümetinin Avrupa Birli¤i maceras›nda
gelinen nokta bu olmufltur.

Bu gerçekler ortadayken, AKP hükümetinin ha--
la Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n› karfl›lamak için
özel bir heyecan duymas› siyasi bak›mdan izah› ve
anlafl›lmas› güç bir garabet olarak karfl›m›zdad›r.

Bu çerçevede, Türkiye’nin milli de¤erlerine ha--

karet etmeyi serbest b›rakmak için haz›rl›k yapma--
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s› ve etnik bölücülü¤ün önünü açacak aray›fllar›
içinde olmas›, Türkiye’yi çok tehlikeli bir sürecin
bekledi¤ini göstermektedir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

AKP hükümetinin Irak politikas› da her yönüy--
le bir iflas tablosudur.

Irak’taki geliflmeler Türkiye’nin iç ve d›fl güven--
li¤ini, milli birli¤ini ve hayati ç›karlar›n› çok ciddi bi--
çimde tehdit eden vahim boyutlar kazanm›flt›r.

Kuzey Irak’ta Türkiye’ye muhas›m etnik devlet
yap›lanmas›nda son aflamaya gelinmifl, Barzani’nin
himayesinde bu bölgede yuvalanan PKK’n›n terör
tehdidi had safhaya ulaflm›fl ve Türkmen kardeflle--
rimizin varl›¤›na kastetmeyi ve Kerkük’ü zorla ele
geçirmeyi amaçlayan stratejik plan›n son perdesi
aç›lm›flt›r.

Türkiye’ye her vesileyle meydan okuyan Bar--
zani karfl›s›nda sessiz ve tepkisiz kalan AKP hükü--
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meti inisiyatifi her alanda peflmergelere b›rakmak--
la kalmam›fl, Türkiye’nin milli güvenli¤ini de Barza--
ni’ye havale etmifltir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Türkiye’nin karfl›s›ndaki iç ve d›fl güvenlik teh--
dit ve tehlikeleri a¤›rlaflarak sürmektedir.

Kanl› terör t›rmanm›fl, etnik bölücülük ve hain
tahrikler h›z kazanm›flt›r.

Milli birli¤imizin ve bölünmez bütünlü¤ümüzün
dayand›¤› temelleri y›kmay› amaçlayan topyekün
bir sald›r› bafllat›lm›flt›r.

Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek
dil ilkeleri sorgulanmakta ve y›k›lmak istenmektedir.

Türkiye’nin milli devlet niteli¤i ve üniter yap›s›
hedef al›nm›flt›r.

Türk milletinin bin y›ll›k kardeflli¤i tehdit
alt›ndad›r.

Terörün t›rmand›¤› bir dönemde etnik bölücü--
ler, hain emellerini siyasi yollarla gerçeklefltirme
ümidiyle yeniden ortaya ç›km›flt›r.
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Böyle bir ortamda, siyasi çözüm ça¤r›lar› yo--
¤unluk kazanm›fl, Türkiye’nin bölünme modelleri
parti kongrelerinde ve ABD Büyükelçisinin resmi
konutunda Say›n Baflbakan’›n yak›n çevresinde yer
alan AKP Milletvekillerinin de kat›ld›¤› etnik davet--
lerde alenen tart›fl›lmaktad›r.

Say›n Baflbakan’›n da¤daki militanlar› siyasi af
vaadiyle özendirerek flehirlere ve siyasete davet an--
lam›na gelen beyanlar›, silahlar›n b›rak›lmas› için
siyasi tedbirler aray›fl›na girdi¤ini gösteren iflaret--
ler, Meclis çat›s› alt›ndaki etnik bölücülerin siyasi ve
hukuki koruma alt›na al›nmas›, herkes kabul etme--
lidir ki hakl› endifleleri davet eden vahim geliflmeler
olmufltur.

Etnik bölücülü¤ün meflru bir faaliyet alan› hali--
ne getirilmesi için siyasi süreçler bafllat›lmas› iflaret--
lerinin artt›¤› bir ortamda, hükümetin terörle müca--
delede hedef küçültmesi Türk milletinde derin bir
hayal k›r›kl›¤› ve infial yaratm›flt›r.

AKP hükümetinin PKK’y› Kuzey Irak’tan sö--
küp atmak ve tasfiye etmek hedefinden vazgeçe--
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rek, fiili sald›r›lar›n durdurulmas› amac›yla s›n›rl› ba--
z› tedbirlerle yetinece¤i art›k anlafl›lm›flt›r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin s›n›rötesi ope--
rasyon yetkisini vermesinden alt› hafta geçtikten
sonra askeri makamlar›m›za siyasi direktif verilme--
si ve k›fl flartlar›n›n gelmesi, s›n›rl› bir bölgede nok--
ta operasyonlar›yla yetinilece¤ini ve PKK’y› gerçek
anlamda tasfiye edecek çapta bir askeri müdahale--
nin gündemde bulunmad›¤›n› ortaya koymufltur. 

Diplomatik ve siyasi zeminin haz›rland›¤› gibi
gerekçeler bu gerçekleri de¤ifltirmeyecektir.

Önümüzdeki dönemde, silah b›rakma ve siyasi
süreç denkleminde Türkiye’nin karfl›s›na hangi tehli--
kelerin ç›kaca¤› daha iyi görülecek ve anlafl›lacakt›r.

Hükümet program› üzerinde 3 Eylül 2007 gü--
nü yapt›¤›m konuflmada “bölücü terörün siyasi
gündemine hizmet edecek zorlamalar›n bir kardefl
kavgas›na davetiye ç›karmak olaca¤›n›n art›k idrak
edilmesi” gerekti¤ini dile getirmifltim.

Aradan geçen üç ay içinde cereyan eden gelifl--
meler bu konudaki endiflelerimizi maalesef çok cid--
di biçimde artt›rm›flt›r.
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Bu tehlikeye karfl› hükümeti uyarmak ve bu fe--
laket gidiflat›na engel olmak bizim için bir vatanse--
verlik görevi ve borcudur.

Burada ateflle oynayan, bu samimi gayretler
içinde olanlar de¤il pusulas›z bir sürüklenifl içinde
bunun flartlar›n› haz›rlayanlard›r.

Siyasi istismar ve rant hesaplar› da ayn› adres--
te aranmal›d›r.

BBaaflflttaa  SSaayy››nn  BBaaflflbbaakkaann  oollmmaakk  üüzzeerree  bbuu  kkoonnuuddaa
ssoorruummlluulluu¤¤uu  oollaann  hheerrkkeess  ddüürrüüsstt  bbiirr  vviiccddaann  mmuuhhaassee--
bbeessii  yyaappmmaall››  vvee  ggeelleecceekk  sseeççiimmlleerrii  ddee¤¤iill  ggeelleecceekk  nnee--
ssiilllleerrii  ddüüflflüünneerreekk  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ggeelleeccee¤¤iinnii  aatteeflflee  aattaa--
ccaakk  bbuu  yyoollddaann  bbiirraann  öönnccee  ddöönnmmee  bbaassiirreettiinnii  ggöössttee--
rreebbiillmmeelliiddiirr..

Türkiye’nin milli birli¤inin ve kardeflli¤inin si--
gortas› olan Milliyetçi Hareket ve Türk Milliyetçileri
bu konuda her bak›mdan vicdan huzuru içindedir.

SSaayy››nn  BBaaflflkkaann,,
DDee¤¤eerrllii  MMiilllleettvveekkiilllleerrii,,

Bilindi¤i üzere UNESCO taraf›ndan, Hazret-i
Mevlana’n›n do¤umunun 800. y›ldönümü olan
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2007 y›l› “Mevlana Y›l›” ilan edilmifltir. ‹çinde bu--
lundu¤umuz 01-17 Aral›k 2007 tarihleri de Haz--
ret-i Mevlana’n›n 734. vuslat y›ldönümü olarak
an›lmaktad›r.

Bütün karanl›klar› ayd›nlatan ›fl›¤›, ulaflt›¤› bü--
tün gönülleri ›s›tan s›cakl›¤› ile Hazret-i Mevla--
na’n›n anlay›fl, düflünce ve inanç zenginli¤inin siya--
set, ilim ve toplum hayat›m›za yans›mas›n› diliyor,
Hazret-i Mevlana’y› rahmetle an›yorum.

2008 y›l› bütçesinin Türkiyemiz için hay›rl› so--
nuçlar getirmesi temennisiyle yüce heyetinizi içten
duygularla selaml›yor, sayg›lar›m› ve teflekkürlerimi
sunuyorum.
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