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 “Biliniz ki, 15 Temmuz yeni bir istila  

denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi.  
 

Mondros’ta çerçevesi çizilip Sevr’de dayatılan 
imha planları 15 Temmuz’da yeniden  

gün yüzüne çıkarıldı.”  
	

Devlet BAHÇELİ  
(Yenikapı, İstanbul, 7 Ağustos 2016)  
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ÖN SÖZ 
 

Bu	eser,	15	Temmuz	ihanet	kalkışmasının	1.	yılında,	bir	
yıl	 önce	 yaşananların	 tarihi	 arka	 planını	 aziz	 Türk	 milletine	
hatırlatmak	ve	tarihe	not	düşmek	üzere	kaleme	alınarak	Orta‐
doğu	 gazetesinde	 15	 Temmuz	 2017’den,	 22	 Temmuz	 2017	
tarihine	kadar	aynı	isimle	yayımlanan	yazı	dizisinin	bazı	yeni	
bilgiler	ve	ekler	ile	hazırlanmış	şeklidir.		

Yazı	dizisi	yayımlandıktan	sonra	kamuoyumuzdan,	bu	
bilgi	 ve	 analizlerin	gazete	 sayfalarında	unutulmaması,	 kitap	
hâline	 getirilmesi	 konusunda	yoğun	bir	 talep	 gelmiştir.	 İşte	
“FETÖ İhaneti ve Devlet Bahçeli Gerçeği”	 isimli	 eser,	 bu	
talep	üzerine	ortaya	çıkmıştır.	

Manevi,	dinî,	millî	değerlerine	önem	veren	Türk	mille‐
tinin	 bu	 temiz	 duygularını	 uzun	 yıllardır	 istismar	 ederek	
kendisini	 “Hizmet	 Hareketi”	 adıyla	 masumane	 bir	 şeklilde	
pazarlayan	 FETÖ	 (Fetullahçı	 Terör	 Örgütü)	 PDY	 (Paralel	
Devlet	Yapılanması),	yaklaşık	50	yıldır	devletin	her	kademe‐
sine	 sızmış,	 medyada	 yapılanmış,	 siyaseti	 şekillendirmek	
istemiş,	miletimizin	ve	devletimizin	bütün	temel	değerlerini	
acımasızca	sömürmüş	bir	ihanet	hareketidir.		

Küresel	 emperyalizmin	Türkiye	 ve	 Türk	dünyası	 üze‐
rindeki	 emellerinin	 taşeronluğunu	 üstlenen	 örgüt,	 nihayet	
hedefine	 ulaştığını	 düşündüğü	 15	 Temmuz	 2016	 tarihinde	
kanlı	bir	kalkışma	ile	derin	bir	ihanetin	odağında	yer	almış‐
tır.	

Tarihimizde	ilk	defa	TSK	içine	yuvalanmış,	şerefli	Türk	
ordusu	 üniformasının	 altına	 gizlenmiş	 küresel	 ihanet	 şebe‐
kesinin	mensupları,	milletin	parası	 ile	 alınan	milletin	uçağı,	
tankı	ve	silahları	ile	milletin	evlatlarını	acımasızca	katletmiş‐
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lerdir.	 249	 vatan	 evladı	 demokrasimizi,	 Cumhuriyet'imizi,	
vatanımızı	 ve	 bayrağımızı	 korumak	 için	 şehadet	 şerbetini	
içmiş,	2000’e	yakın	vatan	evladımız	da	gazi	olmuştur.	

Türk	 milleti	 tankın	 altına	 yatarak,	 ihanete	 geçit	 ver‐
memiştir.	Bundan	sonra	davermeyecektir.	Çünkü	Türk	mille‐
tinin	kendisi	ve	değerleri	için	“ölebilen”	evlatları	vardır.	

Her	zaman	olduğu	gibi,	FETÖ’nün	nasıl	bir	ihanet	için‐
de	 olduğunu	 ilk	 defa	 gören	 ve	 başta	 iktidar	 partisi	 olmak	
üzere	 tüm	 kamuoyunu	 ikaz	 eden	 yine	 MHP	 Genel	 Başkanı	
Sayın	 Devlet	 BAHÇELİ	 olmuştur.	 Onun	 liderliğindeki	
MHP’nin	 bu	 ihanet	 yapılanmasına	 karşı	 gösterdiği	 direnç,	
FETÖ’nün	MHP’ye	saldırılarının	da	kaynağını	teşkil	etmiştir.		

Bu	 kitapta,	 küresel	 emperyalizmin	 taşeronluğuna	 so‐
yunan	 FETÖ’nün	 MHP’yi	 ele	 geçirmek	 için	 gerçekleştirdiği	
tüm	 operasyonları	 da	 ayrıntılı	 bir	 şekilde	 okuyacaksınız.	
Şüphesiz,	FETÖ’nün	ve	onların	arkasında	duranların	hesap‐
layamadıkları	 tek	 şey	 “Devlet BAHÇELİ Gerçeği”	 idi.	 Kanaa‐
timce,	onu	da	15	Temmuz	ve	sonrasında	öğrendiler.	

Kitabın	hazırlanması	ve	yayımlanması	sırasında	emeği	
geçen	 tüm	 arkadaşlarıma	 teşekkür	 eder,	 başta	 15	 Temmuz	
demokrasi	 şehitlerimiz	 olmak	 üzere	 tüm	 şehitlerimize	
Cenabıallah’tan	rahmet;	gazilerimize	ve	ailelerine	sabrıcemil	
niyaz	ederim.		

	
	

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN 
Cevizlidere, Ağustos 2017 
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FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI 

MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli;	Türkiye’nin	badire‐
li	 günlerinde	Milliyetçi‐Ülkücü	camiayı	bilgeliğin	gölgesinde	
toplayarak	daima	en	sakin	limanlara	ulaştırmayı	başardı. 

MHP	 gemisinin	 dalgalı	 sulara	 sürüklenmesine	 izin	
vermedi.		

Onun	 liderliğinde	 Türk	 demokrasisi	 açısından	 tarihî	
adımlar	atılmasına	vesile	olan	MHP,	hep	kilit	roller	üslendi.		

Devlet	 Bahçeli,	 1997	 yılındaki	Olağanüstü	Kurultayda	
genel	başkan	seçildikten	sonra	çok	sayıda	liderlik	sınavı	ya‐
şadı.	

Sınavlardan	en	zorlusunu;	bir	dönem	paralel	yapı	diye	
anılan,	küresel	güçlerin	taşeronu	FETÖ’yle	karşı	verdi.	

Zira	“paralel”	yapının	MHP’de	nabız	yoklama	hamlele‐
ri,	örgütün	AKP	ile	kavgasından	çok	önceye	dayanıyordu.	

Eskiden	 Fetullah	 Gülen	 cemaati	 denilen	 FETÖ’nün	
MHP’ye	 duyduğu	 ilgi,	 AKP	 iktidarının	 5.	 yılından	 itibaren	
belirginleşti.	

Bunda,	MHP’nin	siyasi	tıkanıklıklara	gösterdiği	refleks	
ve	sunduğu	çözüm	önerilerinin	payı	büyüktü.	

2002	 Kasım’ındaki	 Genel	 Seçimlerden	 sonra	 AKP	 tek	
başına	iktidara	gelmişti.	

2007’de	de	güçlü	geleceği	tahmin	ediliyordu.	

Ana	muhalefet	partisi	CHP	ve	düzenin	dinamik	güçleri,	
iktidar	partisinin	yolunu	kesmek	 için	 sözde	demokratik	ba‐
haneler	icat	edecekti.	



Prof. Dr. E. Semih YALÇIN 

 

2 
 

“Demokrasi	 ve	 laiklik”	 gerekçesiyle	 parlamenter	 sis‐
temin	önüne	konan	antidemokratik	engeller,	sistemi	tıkama‐
ya	başlayınca	MHP	devreye	girmişti.	

Kadro	ihtilali	peşindeki	FETÖ	elebaşı	Gülen	ise	kurdu‐
ğu	eğitim	şebekesiyle	ülkede	 siyasi	 inisiyatifi	 ele	geçirmeye	
çabalıyordu.	

Dershaneler,	 okullar,	 yurtlar	 ve	 evlerde	 yetiştirilen	
elemanlar;	uygunsuz	yollarla	devlet	kademelerine	yönlendi‐
riliyordu.	

Üniversite	sınavlarına	giren	örgüt	elemanları	için	soru‐
lar	çalınıyordu.		

Aileler;	çocuklarının	iyi	bir	fakülteye	girmesi	için	çaba	
gösterirken,	 çocukları	 da	 dirsek	 çürütüp	 emek	 harcarken,	
onlar	kolayca	istedikleri	bölüme	giriyorlardı.	

Mezun	olanlar	da	yine	sorular	çalınarak	veya	mülakat‐
larda	torpil	yapılarak	devletin	en	kritik	kurumlarına	yerleş‐
tiriliyorlardı.		
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İNANÇ TİCARETİNİN SERMAYESİ, KUL HAKKI YENEREK  
BİRİKTİRİLİYORDU 

Bu	 sayede	 FETÖ’cüler,	 sistemin	 atardamarlarına	 sız‐
mıştı.			

Silahlı	Kuvvetler,	 emniyet	 ve	 yargıya	personel	 alımla‐
rında	FETÖ	elemanları	rekor	kırıyordu.			

Sözüm	ona	İslam’ı	tebliğ	edenlerden	müteşekkil	örgüt,	
hedefine	ulaşmak	 için	her	yolu	mübah	sayıyor,	helal	haram	
gözetmiyordu.		

İnanç	ticaretinin	sermayesi,	kul	hakkı	yenerek	birikti‐
riliyordu.	

Hak	 yolunda	 kurulduğu	 söylenen	 sofraya,	 her	 türlü	
halt	seriliyordu.	

Muhafazakâr	 ve	 değerlerine	düşkün	 olan	milletimizin	
duyguları	 istismar	 edilerek	 himmet	 adı	 altında	 muazzam	
miktarlarda	paralar	toplanıyordu.	

Abiler	ve	ablalar,	bu	korkunç	şebekenin	mahalle	kolla‐
rı	ve	ayaklarıydı.	

Şebekenin	medya	ayağı	da	vardı.		

Yıllar	boyunca	bu	düzen	böyle	sürüp	gitti.		

Kirli	işlerine	hizmet	süsü	verildiği	için	örgüte	“Hizmet	
Hareketi”	deniliyordu.	

Kadroya	 çok	 sayıda	 iş	 adamı	 da	 dâhil	 olunca,	 örgüt	
banka	kurma	imkânına	kavuştu.	

Zaten	arkasında	uluslararası	sermaye	de	vardı.	
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FETÖ,	artık	milyarlarca	dolarlık	sermayeye	hükmeden	
çok	tehlikeli	bir	şebeke	hâline	gelmişti.	

Örgüt,	 her	 gelen	 iktidarın	 sırtına	 kene	 gibi	 yapışarak	
kanını	emdi.	

AKP	iktidara	geldiğindeyse	FETÖ’cü	şebeke,	aradığı	en	
uygun	operasyonel	vasatı	buldu.	

Küresel	 bir	 proje	 olan	 FETÖ’nün	 temelleri,	 12	 Eylül	
1980	Askerî	Darbesi’nin	hazırlandığı	dönemde	atılmıştı.	

Türkiye’yi	çekip	çevirmeye,	bir	uydu	devlet	hâline	ge‐
tirmeye	dönük	başarısız	projelerin	alternatifi	niteliğindeydi.		

Askerlerin	 yönetimi	 devraldığı	 bir	 zaman	 diliminde,	
FETÖ’nün	öncelikle	askeriyede	yuvalanması	tesadüf	değildi.		

Devlet Bahçeli, gelecek öngörüsü oldukça yüksek 
bir lider, feraset ve basiret sahibi bir politikacıydı. 

Daha	 2007’ye	 girilirken	 AKP’nin	 cemaat	 zihniyetine	
teslim	 olmasının	 doğuracağı	 mahzurlar	 konusunda	 kamuo‐
yunu	uyardı.	

AKP	 siyasetinde	 cemaat	 zihniyetinin	 egemen	 olmaya	
başladığını	görüyordu.	

Partisinin	11	Ocak	2007’deki	grup	toplantısında	şunla‐
rı	söyledi:	

“AKP, siyasi cemaat anlayışının hâkim olduğu, fi-
kirleri ve kadroları devşirme, uçların ve tezatların par-
tisidir. Yalan, riya ve aldatmacadan ibaret olan siyasi 
sermayesi tükenen bu zihniyet, şimdi ümidini gerginlik 
ve cepheleşmelere bağlamıştır.” 

Devlet	Bahçeli’nin	 bu	 sözlerindeki	 çarpıcı	 gerçekler	 o	
zaman	gözlerden	kaçtı.	
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AKP	 gücünün	 zirvesindeyken,	 FETÖ	 elebaşı	 henüz	
“muhterem	Fetullah	Hoca	Efendi”	ve	FETÖ,	“Hizmet	Hareke‐
ti”	diye	anılırken	Devlet	Bahçeli’nin	sesini	duyan	çıkmadı.	

Türkiye’de	 siyaset;	 neredeyse	 pervanelerin	 ışık	 etra‐
fında	döndüğü	gibi,	cemaatin	etrafında	dönüyordu.		

Meczup	sözde	bir	din	adamının	şeytani	 çekiciliği	 ruh‐
ları	efsunlamıştı.		

FETÖ	 elebaşı	 Gülen;	 ağdalı,	 ağlamaklı	 üslubuyla	 bir	
mıknatıs	 gibi	 zayıf	 ve	hastalıklı	 ruhları	 kendine	 raptediyor‐
du.	

Gözleri	 kamaştıran	 ışığın,	 henüz	 cehennem	 ateşinden	
yansıdığı	fark	edilememişti.	

2007,	Türkiye’de	siyasetin	çalkantılı	yıllarından	biriy‐
di.	

O	yıl,	Cumhurbaşkanı	Ahmet	Necdet	Sezer'in	görev	sü‐
resi	doluyordu.	

Kamuoyunda,	yeni	cumhurbaşkanının	kim	olacağı	tar‐
tışılıyordu.	

İktidardaki	AKP	Abdullah	Gül’ü	aday	gösterdi.	

Gül,	 TBMM'de	 357	 oy	 alınca,	 ana	muhalefetteki	 Cum‐
huriyet	Halk	Partisi	Anayasa	Mahkemesine	başvurdu.	
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM KRİZİ REJİM KRİZİNE  
DÖNÜŞMÜŞTÜ 

CHP,	cumhurbaşkanlığı	için	367	oy	şartının	sadece	ka‐
rar	yeter	sayısı	değil,	aynı	zamanda	 toplantı	yeter	sayısı	ol‐
duğunu	savunuyordu.		

Anayasa	Mahkemesi	 "367 iddiasını"	 onaylayarak	 bi‐
rinci	 tur	 oylamayı	 kabul	 edince,	 cumhurbaşkanlığı	 seçim	
krizi	ortaya	çıktı.	

CHP,	 eşi	 başörtülü	 olan	 Gül’ün	Köşk’e	 çıkmaması	 için	
çaba	gösteriyordu.	

O	 günlerde	 ana	 muhalefet	 partisinin	 birçok	 kentte	
Cumhuriyet	 mitingleri	 adı	 altında	 tertiplediği	 eylemlerde,	
“Gül’ü	 istemezük.	 İrtica	Çankaya’ya	 çıkamaz!”	 sloganları	 or‐
talığı	inletiyordu.	

Halk	 iradesine	 karşı	 eylem,	 demokrasilerin	 en	 yaman	
tenakuzlarından	biriydi.	

Halk	 iradesini	yok	sayan	sivil	girişimleri,	“üniformalı 
balans ayarcılar”	da	destekledi.			

TBMM’de	birinci	turun	gerçekleştiği	27	Nisan	2007'de	
Genelkurmay	 Başkanlığı	 İnternet	 sitesinden	 bir	 basın	 açık‐
laması	yapıldı.	

Daha	 sonra	 "e-muhtıra"	 olarak	adlandırılacak	açıkla‐
mada,	millet	iradesi	tehdit	ve	tedip	ediliyordu.		

Cumhurbaşkanlığı	seçim	krizi	rejim	krizine	dönüşmüş‐
tü.	

İktidardaki	 AKP	 ise	 22	 Temmuz	 2007’de	 erken	 genel	
seçime	gitti.	
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Ancak	oylarını	2002'ye	göre	12	puan	artırmasına	rağ‐
men,	367	düğümünü	çözecek	milletvekili	sayısına	ulaşamadı.	

AKP’nin	milletvekili	sayısı	341’de	kaldı.	

Demokrasinin	 gereği	 olarak	Meclisin	 çalışmasını	 sağ‐
lamakla,	tıkanıklığı	yine	MHP	giderecekti.	

71	 milletvekilliği	 kazanan	 MHP,	 TBMM'de	 Ağustos	
ayında	 yeniden	 yapılan	 cumhurbaşkanlığı	 oylamasında,	 ha‐
zır	bulunarak	kilidi	açtı.	

Neticede	 Abdullah	 Gül,	 339	 oyla	 11.	 Cumhurbaşkanı	
seçildi.	 CHP’nin	 millî	 iradeyi	 çeşitli	 bahanelerle	 yok	 sayan	
siyasi	tutumu,	Türkiye’yi	Anayasa	tartışmalarına	götürdü.	

İktidar	 tarafından	 hazırlanan	 ve	 cumhurbaşkanının	
halk	oyuyla	seçilmesini	de	öngören	Anayasa	değişikliği	pake‐
ti,	21	Ekim	2007'de	yapılan	referandumda	yaklaşık	%69	oyla	
kabul	edildi.	

Bu	 tercih,	 Türkiye’de	 hükûmet	 sistemini	 değiştirecek	
adımlara	kapı	araladı.	Türkiye	politika	platformu,	bir	güçler	
mücadelesi	 manzarası	 arz	 ediyordu.	 Ana	 muhalefet	 partisi	
CHP	ve	rejimin	dinamik	güçleri,	AKP	 iktidarının	önüne	yeni	
mâniler	çıkardı.	

İktidarın	başörtüsü	yasağını	 tamamen	kaldırma	 çaba‐
ları,	Anayasa	Mahkemesi	engeline	takıldı.	

Çıkarılan	 her	 engel	 paralel	 yapıyı	 güçlendiriyor,	 yeni	
sinsi	oyunlara	vesile	oluyordu.	

Sırada	AKP'ye	açılan	kapatma	davası	vardı.	

Yargıtay	 Cumhuriyet	 Başsavcısı	 Abdurrahman	
Yalçınkaya,	14	Mart'ta	"laikliğe aykırı fiillerin odağı hâli-
ne geldiği"	iddiasıyla	AKP’nin	kapatılması	istemiyle	Anayasa	
Mahkemesinde	dava	açtı.	Buna	karşılık	AKP	içindeki	ve	yar‐
gıdaki	FETÖ’cü	unsurlar	karşı	atağa	geçti.	
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Türkiye,	 2008’de	 Ergenekon	 ve	 benzeri	 davalarla	 ta‐
nıştı.	 	 O	 dönemde	 paralel	 yapının	 devlet	 kademelerindeki	
unsurlarıyla	 yayın	 organları	 kapatma	 davasının	 sarmalına	
giren	AKP’yi	düştüğü	girdaptan	kurtarmak	için	çırpınıyordu.		

FETÖ’cüler	demokratik	mücadele	yerine	meşrepleri	ve	
teşekkül	amaçları	gereği	entrika,	iftira	ve	karalama	gibi	gay‐
rimeşru	yolları	seçiyordu.	

Nitekim	Türkiye	2008’de	Ergenekon	ve	benzeri	dava‐
larla	tanıştı.		AKP	iktidarının	önüne	çıkarılan	her	engel;	para‐
lel	yapıyı	güçlendiriyor,	Gülen	cemaatinin	yeni	sinsi	oyunla‐
rına	vesile	oluyordu.	

O	 çalkantılı	 günlerde	MHP	Lideri	Bahçeli,	 dümeni	ba‐
şında	olduğu	gemiyi	sakin	sularda	tutmaya	çabaladı.	

Politika	 çarkının	 ürettiği	 sorunlara	 hep	 yapıcı	 çözüm	
önerileri	 sundu.	 Başörtüsü	 yasağı	 konusunda	 17	 Ocak	
2008’de	 yazılı	 bir	 basın	 açıklaması	 yaptı.	 Açıklamada,	 üni‐
versitelerdeki	başörtüsü	sorununun	"hukuki	zeminde	siyasal	
ve	 toplumsal	 gerginliklere	 yol	 açmadan	 çözüme	 kavuşma‐
sında	yardımcı	olacaklarını"	açıkladı.	

Şöyle	diyordu	Bahçeli:	

“Sayın Başbakan’ın millî konuları yabancı ülkeler-
de dile getirme huyu depreşmiş ve İspanya’da yabancı 
bir ajansın kahvaltısında Türkiye’yi ve Türkiye’deki hu-
kuki ve siyasi uygulamaları eleştiren bir konuşma yap-
mıştır. Beş yılı aşan bir süredir ve iki dönem olmak üze-
re hükûmet eden Adalet ve Kalkınma Partisinin, 
TBMM’de kahir ekseriyetle siyasal güce sahip olduğunu 
unutmuş görünen başbakan, başörtüsü konusunda tu-
tarlılık ve samimiyet açısından ciddi endişeleri davet 
eden beyanlarda bulunmuştur. 

Gerçekte Sayın Başbakan’ın ve partisinin başörtü-
sü meselesini çözmek gibi bir niyetinin olmadığı beş 
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yıllık icraatıyla sabittir. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçi-
mindeki gerginlik, kutuplaşma ve mağduriyet oyununu 
inançlarımızın istismarında da kullanmak istenmekte-
dir. 

Bu meselede toplumsal uzlaşmanın odağı kamu 
hizmetlerinden yararlanmada eşitlik ilkesinin korun-
ması olmalıdır. 

Adalet, sağlık ve eğitim gibi toplumun kolektif ih-
tiyaçlarının karşılanması devletin asli görevlerindendir. 
Kamu hizmeti alan vatandaşlarımızın bunların bir kıs-
mından yararlanıp bir kısmından mahrum bırakılması 
hem vatandaşlık hakları hem de inançların yaşanması 
açısından doğru değildir. 

Devletin sunduğu hizmetlerinden yararlanmada 
eşitsizliğe yol açması nedeniyle Milliyetçi Hareket Parti-
si başörtüsü yasağı uygulamasına karşıdır. 

Çözümü gerçekten arzulayanlara da teklifini yap-
maktadır. Milliyetçi Hareket Partisinin açık ve net teklifi 
şudur: 

Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyu, mevcut Ana-
yasa’nın 10. maddesinin 4. fıkrasında ‘Devlet organları 
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.’ 
ifadesine ek olarak bütün işlemlerinden sonra gelmek 
üzere “her türlü kamu hizmetlerinin sunulmasında ve 
bunlardan yararlanılmasında” cümlesine yer vererek 
çözmeyi önermektedir. 

Önerdiğimiz Anayasa değişikliğinin metni şudur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 10. Maddesi-
nin 4. Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi: 
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Madde 1: Anayasa’nın 10. maddesinin 4. fıkrasının 
“Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerin-
de ve her türlü kamu hizmetinin sunulmasında ve bu 
hizmetlerden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. ” 

Madde 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi-
rer, halk oylamasına sunulduğu takdirde tümüyle oyla-
nır. 

Başörtüsü konusunda herhangi bir yasaklayıcı ya-
sal düzenleme bulunmadığı bilinmektedir. Bu konudaki 
muhalif görüşlerin temel dayanağı Anayasa Mahkeme-
sinin 1989 yılında aldığı bir karardır. 

Bu şekilde bir düzenleme öncelikle bir kamu hiz-
meti olan yükseköğretim hizmetinden yararlanma hak-
kını anayasal eşitlik ilkesi kapsamına alacaktır. 

Böyle bir düzenlemeden sonra tartışma konusu 
olan yasal düzenlemelerin Anayasa'ya aykırılığı da laik-
lik ve eşitlik ilkesi birlikte değerlendirilip yorumlanaca-
ğından daha dengeli bir sonuca ulaşılması da mümkün 
hale gelecektir. 

Bu nedenle mevcut Anayasa'nın 10. maddesinin 4. 
fıkrasına yapılacak ek bir ifade ile konu hukuki zeminde 
siyasal ve toplumsal gerginliklere yol açmadan çözüme 
kavuşturulmuş olacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisinin önerdiği bu yaklaşı-
mın kabul görmesi hâlinde bu konu etrafındaki her tür-
lü tartışma, cepheleşme ve iktidar partisinin yıllardır 
devam eden istismarı son bulacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bu konunun kalıcı ve ke-
sin çözümü için yeni Anayasa hazırlıklarını beklemeden 
TBMM’yi bir an önce göreve davet etmektedir.” 
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Devlet	Bahçeli’nin	bu	tarihî	açıklaması,	Türkiye’de	ba‐
şörtüsü	yasağının	kaldırılmasına	giden	yolda	çok	önemli	bir	
kilometre	taşı	oldu.	

AKP	 iktidarı	 Devlet	 Bahçeli’nin	 desteğinden	 cesaret	
alarak	sorunun	çözümü	için	adımlar	attı.	

Üniversitede	 başörtüsünün	 serbest	 olmasını	 sağlaya‐
cak	 Anayasa	 değişikliği	 paketi	 Meclise	 getirildi.	 Paket,	 10	
Şubat	 2008	 günkü	 ikinci	 tur	 oylamada,	 411	 kabul,	 103	 ret	
oyuyla	Meclisten	geçti.		Ancak	Anayasa	Mahkemesi	yetkisini	
aşarak	milletin	 temsilcileri	 tarafından	 alınan	 kararı	 5	Hazi‐
ran’da	iptal	etti.	

Atananlardan	oluşan	Yüksek	Mahkeme,	milletin	seçtik‐
leri	tarafından	alınan	kararı	yok	saymıştı.	

Bu,	demokrasiye	darbe	niteliğinde	bir	iptal	kararıydı.	

Devlet	Bahçeli,	 ilk	 tepkisini	yazılı	bir	açıklamayla	ver‐
di.	 Anayasa	Mahkemesi	 kararının	 hukuki	 değil,	 siyasi	 oldu‐
ğunun	altını	çizdi.								

Açıklamasında,	şöyle	dedi:	

“Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusu üzerine 
TBMM’nin 9 Şubat 2008 tarihinde 411 oyla kabul ettiği 
Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerinde yapılan değişiklik-
lerini iptal etmiş ve yürürlüğünü durdurmuştur. 

Mahkemenin kararları kesin olup buna herkes 
saygı duymak durumundadır. Ancak, Türk milletinin 
duygularına tercüman olan bizlerin bu konudaki gerçek-
leri dile getirmesi de siyasi sorumluluğumuzun bir ge-
reğidir. Yükseköğretim kurumlarında başörtüsü soru-
nunun toplumsal bir huzursuzluk konusu olarak kana-
yan bir yara hâline geldiği bilinen bir gerçektir. 

TBMM’nin bu sınırlı amaçla Anayasa’nın 10 ve 42. 
maddelerinde yaptığı değişiklikler, bu soruna toplumsal 
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hoşgörü anlayışıyla makul bir çözüm bulunması amacı-
na yönelik samimi bir çaba olmuştur. 

Bunun devletin temel ilkelerine yönelik bir hare-
ket olarak değerlendirilmesi siyasi açıdan kabul edile-
mez. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararı, çözümsüzlüğe 
itilerek kanayan bu toplumsal yarayı derinleştirmiştir. 

Bu kararla millî vicdan yara almıştır. 

Sorun bu şekilde hukuki bir sonuca ulaştırılmış ol-
sa da bunun millî vicdanda nasıl çözüleceği konusu açık-
ta kalmıştır. 

Bu kararın çok yönlü sonuçları olması kaçınılmaz-
dır. Bu karar korkarız ki, Türk toplumunun inanç teme-
linde bölünmesi ve cepheleşmesi sürecini hızlandıra-
caktır. Milletle devleti, devletle milleti karşı karşıya gibi 
gösterecek bu karar, bu yöndeki istismar çabaları için 
değerli bir zemin teşkil edebilecektir. 

Burada şu gerçekler açıkça söylenmelidir: 

Anayasa Mahkemesinin kararı hukuki değil siyasi-
dir. Anayasa Mahkemesinin yetkisi, Anayasa değişiklik-
lerini sadece şekil bakımından inceleme ve denetleme 
ile sınırlıdır. Anayasa’da açık olarak belirlenen bu yetki 
aşılmış ve konunun esasına girilerek Anayasa değişik-
likleri iptal edilmiştir. Mahkemenin bu kararının 
AKP’nin kapatılması davası üzerindeki muhtemel etki-
leri hakkında görüş bildirmek doğru değildir. 

Ancak, iddianamenin özünü oluşturan başörtüsü 
konusundaki Anayasa değişiklikleri iptal edildiğine gö-
re, davanın esasının ortadan kalkmış olup olmadığı da 
üzerinde durulması gereken bir husustur. 
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Sonuç olarak, Milliyetçi Hareket Partisi millî vic-
danı yaralayan bu siyasi kararı Türkiye’nin geleceği açı-
sından büyük bir üzüntü ve endişe ile karşılamıştır.” 

Anayasa	Mahkemesi,	AKP	hakkındaki	kapatma	davası‐
nı	da	30	Temmuz’da	karara	bağladı.		

Yüksek	Mahkeme	heyetindeki	6	üye	partinin	"kapatıl‐
ması",	5	üye	ise	"kapatılmaması"	yönünde	oy	kullandı.	

Anayasa'da	 kapatma	 için	 aranan	 nitelikli	 çoğunluk	
olan	 7	 üyenin	 oyuna	 ulaşılamadı.	 Fakat	 Yüksek	 Mahkeme,	
AKP'nin	 2008'de	 aldığı	 hazine	 yardımından	 1/2	 oranında	
yoksun	bırakılmasına	karar	verdi.	

MHP	Genel	 Başkanı	 Devlet	 Bahçeli,	 bu	 konuda	 da	 ce‐
sur,	kararlı	ve	yapıcı	tavrını	sürdürdü.	

26	Ağustos	2008	günü	bir	basın	 toplantısı	düzenleye‐
rek	partisinin	görüşlerini	kamuoyuyla	paylaştı.	

Milliyetçi	 Hareket	 Partisinin,	 terör	 ve	 şiddeti	 siyasi	
amaç	 ve	 araç	 olarak	 gören	 partiler	 dışında	 siyasi	 partilerin	
kapatılmasına	karşı	olduğunu	söyledi.	Anayasa’nın	68	ve	69.	
maddelerinin	ve	Siyasi	Partiler	Kanunu’nun	ilgili	hükümleri‐
nin	gözden	geçirilmesini	teklif	etti.	

MHP	lideri,	şu	görüşleri	dile	getirdi:	

“Parlamento ile Anayasa Mahkemesi arasındaki 
ilişkilerin son içtihatlar ışığında yeniden değerlendir-
meye tabi tutulması ve devletin temel organları arasın-
da yetki çatışması ve aşımını önlemek için ilgili Anayasa 
hükümlerinin gözden geçirilerek yeni düzenleme ihti-
yaçlarının belirlenmesi gerekli hâle gelmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bu düşüncelerle Anaya-
sa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen Ana-
yasa’nın 148 ve 153. maddeleri dâhil olmak üzere, bu 
amaçla Meclis bünyesinde mümkün olabilecek en geniş 



Prof. Dr. E. Semih YALÇIN 

 

14 
 

tabanlı bir mutabakatla yapılması kararlaştırılacak de-
ğişiklikleri samimiyetle ele almaya ve 70 milletvekili ile 
bu sürece katkıda bulunmaya hazırdır. 

AKP hakkında kapatma davası sonuçlanmış olma-
sına rağmen parti kapatma konusu siyasi gündemdeki 
önemini ve sıcaklığını korumaktadır. Milliyetçi Hareket 
Partisi, terör ve şiddeti siyasi amaç ve araç olarak gören 
partiler dışında siyasi partilerin kapatılmasına karşıdır. 

Bu konudaki ilke tutumumuz AKP’nin kapatılma-
sın için dava açılmasından hemen sonra bütün açıklığıy-
la ortaya konulmuştur. 

Siyasi partilerin sadece Türk milleti tarafından ve 
seçim sandığı yoluyla tasfiye edilebileceğine inanan Mil-
liyetçi Hareket Partisi, parti kapatma yerine bireysel 
sorumluluğu esas alan bir öneriyi 15 Mart 2008 tarihin-
de gündeme getirmiş ve tartışmaya açmıştır. 

Bu noktada, Türkiye’nin siyasi parti kapatma ko-
nusundaki talihsiz tecrübeleri ve bunun siyasi hayatımız 
üzerinde fiiliyatta doğurduğu sonuçlar üzerinde de çok 
iyi düşünülmelidir. 

- Bu anlayışla hareket eden Milliyetçi Hareket Par-
tisi bu konuda somut bir düşünce geliştirmiş ve bunu 
tartışılması amacıyla başta AKP ve CHP olmak üzere 
siyasi partilerin değerlendirmesine sunmuştur. 

Anayasa’nın 68 ve 69. maddelerinin ve Siyasi Par-
tiler Kanunu’nun ilgili hükümlerinin gözden geçirilerek, 
siyasi partilerin kapatılarak hükmi şahsiyetlerinin ceza-
landırılması yerine, bundan sorumlu olduğu tespit edi-
lenlere cezai ve siyasi yaptırım uygulanmasını öngören 
önerimiz bugün de geçerliliğini korumaktadır. 

Bu konudaki düşüncelerimizin ana unsurları, 
anlamı ve amacı şu hususları ifade etmek isterim. 
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- Siyasi partilerin Anayasa ve kanunlar çerçeve-
sinde faaliyet göstermeleri ve tüzük veya programları 
ile eylemlerinin devletin bağımsızlığına, ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik Cum-
huriyet ilkelerine ve Anayasa’nın 68. maddesinin dör-
düncü fıkrasında yer alan değer esaslara aykırı olama-
yacağı temel bir normdur. 

- Tüzük ve programları Anayasa'mıza aykırı olan 
partilerin mevcut yasal usuller izlenerek kapatılması, 
üzerinde tartışma yapılamayacak bir husustur. 

MHP’nin önerisi, münhasıran siyasi partilerin 68. 
maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylem-
lerden ötürü kapatılmasıyla ilgili düzenlemenin gözden 
geçirilmesini amaçlamaktadır. 

Mevcut düzenlemeye göre bir siyasi partinin bu 
nedenle kapatılması için, bu nitelikteki fiillerin işlendiği 
bir odak hâline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit 
edilmesi gerekmektedir. 

Odak hâline gelmenin şartları ve kriterleri de 69. 
maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, bu nitelikteki fiilin parti üyelerince 
yoğun biçimde işlenmesi ve bu durumun parti yönetimi 
ve organları tarafından benimsenmesi veya bu fiillerin 
doğrudan bu organlarca işlenmesi şartı getirilmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bu hükmün gözden geçi-
rilerek, bu filleri işleyen parti üyeleri, yöneticileri ve 
milletvekillerinin bireysel olarak doğrudan sorumlu 
tutulacağı bir düzenlemenin hayata geçirilmesini ön-
görmektedir. 

Bu yaklaşımın uygun görülmesi hâlinde, bu gibi 
durumlarda partinin hükmi şahsiyet olarak kapatılması 
yerine, bu fiillerin sorumluları hakkında cezai soruş-
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turma ve yaptırım uygulanmasını, milletvekili doku-
nulmazlığının da buna göre yeniden düzenlenmesini 
öngören yeni bir anayasal çerçeve oluşturulabilecektir. 

Terörü destekleyen ve bunu bölücü amaçları için 
bir araç olarak gören siyasi partiler bu düzenlemenin 
kapsamı dışında tutulacaktır. 

Gündeme getirdiğimiz bireysel sorumluluk yön-
teminin, bir siyasi partinin temelli kapatılması için dava 
açılmasından önce, ihtar ve ikaz amaçlı bir ara aşama 
olarak öngörülmesi de mümkündür.” 

2008’in	fırtınalı	siyasi	atmosferinde	Genel	Başkan	Dev‐
let	Bahçeli’nin	sergilediği	tutum	ve	duruş	karşısında	paralel	
yapı	ve	onu	destekleyen	medyanın	MHP’ye	ilgisi	arttı.		

Bununla	 birlikte	 MHP’nin	 görüş	 ve	 projelerine	 hep	
şüpheyle	yaklaşıldı.	
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HANGİ TAŞ KALDIRILSA ALTINDAN FETÖ'NÜN AKREPLERİ  
ÇIKIYORDU 

Zaman	gazetesi	yazarı	Mümtazer	Türköne,	28	Ağustos	
2008’deki	 yazısında	MHP’nin	 sistemdeki	 obstrüksiyona	 ge‐
tirdiği	çözüm	önerilerini	şöyle	yorumluyordu:	

“Birincisi Anayasa Mahkemesinin yetkilerini par-
lamenter demokrasiye uygun hâle getirmek; ikincisi de 
siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştırmak. Bu öneri-
lerde bir tuzak var mı? Ben ince ayarlı bir 'diplomasi' ve 
iyi örülmüş bir strateji olduğunu düşünüyorum. MHP 
siyaset yapıyor. Temel istikamet olarak 'yapıcı 
muhalefet' stratejisi izliyor. Böylece hem CHP'yi yalnız-
laştırıyor hem de AK Parti seçmenini mesaj menzili içine 
almış oluyor. 'Yapıcı muhalefet'in sihirli formülü ise, 
Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yol haritası'nın tamamına 
sinmiş olan 'istikrarı sürdürme' çabası.” 

O	günlerde,	Ergenekon	ve	Balyoz	gibi	dava	süreçleriyle	
ilgili	arama	kararlarını	gözaltı	ve	tutuklamalar	takip	etti.		

Hangi	 taş	 kaldırılsa	 altından	FETÖ’nün	 akrepleri	 çıkı‐
yordu.	Zirve	Yayınevi	Davası,	Ergenekon	Davası	ile	birleştiri‐
lerek	 biri	 Alman	 ikisi	 Türk	 vatandaşı	 üç	 Hristiyan’ın	 öldü‐
rülmesi,	Ergenekon	mağdurlarının	üzerine	yıkıldı.		

FETÖ’cü	 Zaman	 gazetesinde	 Malatya’daki	 Zirve	 Yayı‐
nevi	cinayetiyle	ilgili	sistematik	algı	yönetimi	yürütüldü.		13	
Mart	2009	tarihli	Zaman	gazetesinin	manşeti	şöyleydi:		

“Ergenekon Zirve’ye Uzandı.” 

Yasa	dışı	telefon	dinlemeleri	ve	yargı	organlarının	tar‐
tışmalı	tasarrufları	da	bunların	üzerine	tüy	dikiyordu.		Bütün	
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bunlar,	 adli	 süreçlerde	 kanun	 ve	 meşruiyet	 dışına	 çıkıldığı	
kanaatinin	toplumda	giderek	yer	etmesine	yol	açtı.	

Gülen	 cemaatinin	 sakat	 İslam	 anlayışını	 ve	 siyasete	
müdahalelerini	 eleştiren	 bazı	 ilahiyatçılar	 da	 örgütün	 kum‐
paslarına	kurban	gitti.	

2008‐2009	yıllarının	fırtınalı	siyasi	atmosferinde	Dev‐
let	 Bahçeli’nin	 sergilediği	 tutarlı	 duruş	 karşısında	 paralel	
yapının	MHP’ye	ilgisi	arttı.			

MHP	Lideri	Bahçeli	ise	FETÖ	elebaşı	Gülen’e	yakın	ku‐
ruluşlar	ve	basın	yayın	organlarına	her	zaman	mesafeli	dur‐
du.	 Kendi	 programlarının	 takibi	 sırasında	 da	 akreditasyon	
uygulattı.	
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ŞERİF ALİ TEKALAN, PARALEL YAPININ BEYİN  
TAKIMINDANDI 

Bu	 yasaklar	 yayın	 kuruluşları	 tarafından	
Pennsylvania’ya	şikâyet	edilince	FETÖ	elebaşı	devreye	girdi.		

En	mutemet	 adamlarından	birini,	MHP	Genel	Başkanı	
Devlet	Bahçeli’yle	görüşmesi	için	görevlendirdi.	

Aracı	olarak	da	Prof.	Dr.	Şakir	Akça	seçildi.	2009	yılının	
Haziran	 ayında	 Eski	 Gazi	 Üniversitesi	 Rektörü	 Şakir	 Akça,	
ziyaret	için	Devlet	Bahçeli’den	randevu	istedi.	

Randevu	alındıktan	sonra	Akça,	görüşmeye	Eski	Fatih	
Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	Şerif	Ali	Tekalan’ı	da	getirdi.	

Sonradan, Gülen’in karakutusu	 olduğu	 söylenen	
Tekalan,	paralel	yapının	beyin	takımındandı.	

Görüşmede	 Şakir	 Akça	 tarafından	 takdim	 edilen	
Tekalan	ile	Devlet	Bahçeli	arasında	şöyle	bir	diyalog	geçti:	

‐	Efendim	biz	sizleri	seviyoruz,	saygı	duyuyoruz.	Ancak	
birçok	 faaliyetimize	 katılmıyorsunuz.	 Geçmişte	 partinizin	
Kurucu	Genel	Başkanı	 Sayın	Alparslan	Türkeş,	 Fetullah	Gü‐
len	 ile	 zaman	zaman	görüştü	ama	sizinle	görüşme	bir	 türlü	
olmadı.	

‐	 Bazı	 faaliyetleriniz	 milletçe	 olumlu	 karşılanmıştır.	
Ancak	 bazı	 faaliyetleriniz	 olumlu	 karşılananları	 da	 silip	 at‐
mıştır.	Türkiye'nin	bütün	kültürel	değerlerini,	millî	ve	mane‐
vi	 değerlerini	 tahrip	 eden	 yayınlarınıza	 şahit	 olmaktayız.	
Ayrıca	 cemaate	 bağlı	 yayın	 kuruluşları	 MHP	 aleyhine	 aslı	
olmayan	haberler	yapıyor.	

‐Efendim,	 ama	Türk	birliği	 açısından	 yaptığımız	 faali‐
yetler	çok	önemli.	Türklerin	bulunduğu	hemen	her	coğrafya‐



Prof. Dr. E. Semih YALÇIN 

 

20 
 

da	okullar	açtık.	Bu	faaliyetlerimizi	de	Türkiye’de	düzenledi‐
ğimiz	Türkçe	Olimpiyatları	ile	taçlandırdık.		

‐	 Türkiye’de	 Türkçe	 Olimpiyatları	 düzenliyorsunuz.	
Ama	Erbil’de	Kürtçe	Olimpiyatları	da	yapıyorsunuz!	Bu	böyle	
devam	 eder,	 toplumumuzun	 bütün	 değerlerini	 tahrip	 eder‐
seniz,	bir gün Ülkücü Hareket ile karşı karşıya kalmanız 
mukadderdir. 

‐	 Yakında	 Pensilvanya’ya	 bir	 ziyaretim	 olacaktır.	 Bu	
görüşmeyi	Hocaefendi’ye	aktarabilir	miyim?		

‐	İstediğiniz	yere	aktarabilirsiniz.	

Tekalan’ın	 yaptığı	 ziyaret;	 buzları	 eritmek	 şöyle	 dur‐
sun,	paralel	yapıyla	MHP	camiası	arasına	buz	dağları	sürük‐
ledi.	

Şerif	 Ali	 Tekalan’ın	 Devlet	 Bahçeli’yle	 görüşmesinden	
sonra	MHP	tabanında	bir	fitne	dalgası	yayıldı.	

Kulaktan	 kulağa,	 “Devlet Bahçeli dinsizdir, namaz 
kılmasını bilmez.”	tarzında	dedikodular	fısıldanmaya,	hatta	
MHP	Genel	Başkanı'nın	artık	değişmesi	gerektiği	dillendiril‐
meye	başlandı.	

Paralel	 yapının	 gazete	 ve	 televizyonları	 MHP	 lideri	
aleyhinde	haberler	yayınlıyor,	 yorumlara	yer	veriyordu.	Di‐
ğer	taraftan	iktidar	cephesinde	de	hareketlilik	başladı.	
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GÜL'ÜN BEYANI, PKK AÇILIMI İÇİN İŞARET FİŞEĞİ OLDU 

AKP’de	2009‘un	ikinci	yarısından	itibaren	bir	değişim,	
dönüşüm	ve	açılım	furyası	baş	gösterdi.		

PKK açılım projesinin sayfalarında da cemaatin 
parmak izi vardı. 

Bu	konuda	önce	Cumhurbaşkanı	Gül	topa	girdi	ve	ikti‐
dara	pas	attı.	

9	Mayıs	2009	tarihinde	Prag’dan	Ankara’ya	dönüş	yo‐
lunda	 “İster terör ister güneydoğu, ister Kürt meselesi 
deyin, bu, Türkiye’nin en önemli meselesidir ve mutlaka 
halledilmelidir.”	dedi.	

Gül’ün	beyanı,	PKK	açılımı	için	işaret	fişeği	oldu.	

Arkasından	yandaş	basın	ve	paralel	yapı	medyası	açı‐
lım	 konusunu	 parlatmak	 için	 yazılar	 yazmaya,	 programlar	
düzenlemeye	başladı.	

Dönemin	 Başbakanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 23	 Tem‐
muz	2009	tarihinde	“	açılım	için	çalışma	başlattıklarını”	açık‐
ladı.	Bu	proje	yüzünden	millet	çok	ağır	bedeller	ödeyecekti.	

AKP’nin	değişimcilik	 ve	 açılımcılık	 iştiyakı,	 karşısında	
kale	gibi	MHP	savunmasını	buldu.	

Sayın	Devlet	Bahçeli,	 11	Ağustos	 2009	 günü	düzenle‐
diği	basın	toplantısında	kararlı	bir	tutumla	şöyle	konuştu:	

AKP zihniyetinin gündeminde hiçbir zaman bu-
lunmayan “terörle mücadele”, yerini önce “terörle mü-
tareke”ye, sonra “terörle müzakere”ye, şimdi ise “teröre 
teslimiyet”e bırakmıştır. 
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Hiç kimse Türk milliyetçilerinin vatan sevgisinden 
kaynaklanan sorumlu ve sağduyulu tutumuna bakarak, 
başka anlamlar çıkarmamalı, bir hesap hatasına düş-
memelidir. Türkiye’nin kaderi ve Türk milletinin gele-
ceği, bugün yönetimi ele geçirmiş bir avuç ilkesiz ve 
inançsız kadronun siyasi hesaplarına kurban edilmeye-
cektir. Türk milletinin haysiyetiyle oynayan, Türkiye’yi 
küçük düşüren siyaset tüccarlarının, menfaat çeteleri-
nin ve bölücü ihanet odaklarının yakasına yapışmak ise 
bizim için vazgeçilmez namus borcu olacaktır. Vatanımız 
ve milletimiz için ödemeye hazır olmadığımız hiçbir be-
del yoktur. Bilinmelidir ki, Türk milleti henüz son sözü-
nü söylememiştir. 

22	Ağustos	2009	günkü	açıklamasında	şöyle	dedi:	

“Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne 
sözde değil özde sahip çıkmaya ve Türkiye’nin millî bir-
liğini ve kardeşliğini bedeli ne olursa olsun sonuna ka-
dar korumaya azimli ve kararlıdır.” 

Devlet	Bahçeli,	 29	Eylül	 2009’daki	 grup	 toplantısında	
da	şunları	söyledi:	

Bu süre içinde yaşanan bölünme modelleri tartış-
maları, sınır tanımayan tehdit ve tahrikler, bölücülük 
manifestoları ve meydan okumalar siyasi tansiyonu 
yükseltmiş, toplumda çok tehlikeli bir gerilim ortamını 
karşımıza çıkartmıştır. 

Türk milleti bu gelişmelerden son derece huzur-
suz, tedirgin ve endişelidir. 

Bölücülüğü siyaset alanına taşıyan Başbakan, Tür-
kiye’nin millî birliğinin temellerine uzaktan kumandalı 
saatli bir bomba yerleştirmiştir. 
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Başbakan’ın ne pahası olursa olsun dönüşü olma-
dığını söylediği yol, Türkiye’yi topyekûn kaos ve karma-
şa ortamına sürükleyecek kör bir çıkmazın adresidir. 

Bunun Türkiye’ye bedeli ve faturası korkarız ki 
çok ağır olacaktır. 

Bu yolda her bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade 
eden Başbakan’ın Türkiye’yi ateşe attığını hâlâ idrak 
edememesi çok vahim bir durumdur. 

Başbakan’ın hırs ve ihtiraslarına set çekilerek bu 
gidişatın durdurulması, Türkiye için bir beka meselesi 
hâline gelmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin Türkiye’nin millî bir-
liğinin temelleri konusundaki görüşleri ve hassasiyetle-
ri çok iyi bilinmektedir. 

Başbakan’ın yıkım projesine ilişkin düşünceleri-
miz de bütün yönleriyle aziz milletimizle paylaşılmıştır. 

Bu vesileyle önemli gördüğüm bazı hususları kısa-
ca hatırlatmak istiyorum. 

Türk milleti kavramı birleştirici ve kaynaştırıcı bir 
oluşumdur. 

Milliyetçi Hareket, kimsenin etnik kökeniyle, dili, 
dini ve mezhebiyle ilgilenmeyen, bunları sorgulamayan, 
Türk milleti kimliğinde birleşerek millet olgusuna bir-
likte vücut veren bütün vatandaşlarımızı bir bütün ola-
rak kucaklayan bir anlayışın temsilcisidir. 

“Adımız bir, anımız bir, acımız bir” söylemimizin 
temsil ettiği anlam da budur. 

Milleti oluşturan temel unsur kan bağı değildir. 
Kültür ve duygularda ortaklıktır. 
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Türk milliyetçiliği anlayışımız da buna dayanmak-
tadır. 

Cumhuriyet'in kuruluşunda farklı etnik kökenleri 
olan Türk vatandaşları gönüllü ve bilinçli olarak Türk 
milleti kimliğinde birleşmişler ve bu olguya ortaklaşa 
vücut vermişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkes, millet bilinciyle devleti kuran Türk milleti-
nin eşit ve onurlu bireylerdir. 

Devletin millî varlığının temeli, bu millî şuur ve 
millî birlik ruhudur. 

Asırlar süren birlikteliğin harcını kardığı kaynaş-
mış millet yapısı şimdi yıkılmak istenmektedir.” 
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MHP ALEYHİNDEKİ YAZI VE YORUMLARIN BAŞINI  
ZAMAN GAZETESİ ÇEKİYORDU 

MHP	Lideri	Devlet	Bahçeli,	PKK	açılımına	şiddetle	kar‐
şı	 çıktığı	 için	 iktidardan	 gelen	 sert	 eleştirilere	 metanet	 ve	
kararlılıkla	direndi.		

Buna	karşılık	başını	paralelcilerin	çektiği	yandaş	med‐
ya	 ise	 MHP’nin	 duruşu	 aleyhinde	 algı	 operasyonlarına	 hız	
verdi.	

MHP	aleyhindeki	yazı	ve	yorumların	başını	Zaman	ga‐
zetesi	çekiyordu.	

MHP'nin	 tutarlı	 duruşunu	 baltalamak	 için	 ne	 gereki‐
yorsa	yapılıyordu.	

MHP'nin	 ihanet	 projeleri	 karşısındaki	 tutarlı	 duruşu,	
ihanet	çukuruna	yuvarlanmış,	Ülkücülükle	ve	MHP	camiasıy‐
la	 ilgisi	 kalmamış	 kimselere	 sorgulatılıyordu.	 Yazısı	 turası	
silinmiş	 bazı	 kişiler	 “eski MHP'li, eski Ülkücü, Alparslan 
Türkeş'in eski çalışma arkadaşları”	gibi	uydurma	yaldızlı	
sıfatlarla	kamuoyuna	sunuluyordu.	

Bunlardan	mevcut	siyasi	ortam	ve	açılım	gibi	konular‐
da	görüş	alınıyor,	MHP	haksız	çıkarılmaya	çalışılıyordu.	

MHP	 ile	 hiçbir	 alakası	 kalmayan,	 geçmişte	 Alparslan	
Türkeş'in	 fikirlerini	 beğenmeyip	 ayrılanların,	 demokratik	
açılım	konusunda	MHP’den	 farlı	düşündükleri	 ispatlanmaya	
çabalanıyordu.	Paralel	yapının	MHP’ye	yönelik	algı	çalışma‐
larında	hiçbir	ahlaki	kaygı	güdülmüyordu.	

4	Eylül	2009’da	Zaman	gazetesinde	"Başbuğ, Türkiye' 
nin Ermenistan'ı Kucaklamasını İstiyordu."	 başlıklı	 sap‐
tırma	bir	haber	yayımlandı.	
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Eski	 bir	MHP	milletvekilinin	 açıklamalarına	 dayanıla‐
rak	 yapılan	 haber,	 AKP'nin	 Ermenistan'a	 verdiği	 tavizleri	
Alparslan	 Türkeş	 üzerinden	 meşrulaştırma	 çabasının	 ürü‐
nüydü.	

Sonradan	 bu	 haber	 yalanlansa	 da	 inandırıcı	 olmadı.	
Aynı	milletvekili	daha	sonra	paralel	yapı	tarafından	kullanıl‐
dığı	izlenimini	veren	bir	tutum	içine	girecekti.	

1	 Kasım	 Seçimlerinden	 sonra	 Bahçeli	 hakkında	
'muğlak' ve	 ‘arkasında kimsenin bilmediği bir irade ol-
ma ihtimali yüksek'	gibi	ölçüsüz	ifadeler	kullanacaktı.	

Bahçelisiz	 MHP	 senaryolarını	 hayata	 geçirmek	 için	
düğmeye	basan	FETÖ	unsurlarına	bol	bol	malzeme	verecek‐
ti.	 Bu	 milletvekili,	 2012	 yılının	 Ekim	 ayında	 Abant	 Platfor‐
muna	katılacak	ve	orada	aynen	şunları	söyleyecekti:		

“Düşünce hürriyetine inanan bir insan olarak, 
anayasal vatandaşlık ve Türkiyelilik kavramlarından 
rahatsız değilim.” 

Abant	Platformunda,	FETÖ’nün	medya,	siyaset	ve	fikir	
dünyasını	 dizayn	 etme	 planlarını	 hayata	 geçirdiği	 ihanet	
toplantıları	düzenleniyordu.	

1	 Ekim	 2009’daki	 köşe	 yazısında	 Gazeteci	 Mahmut	
Övür,	o	günlerin	zehir	gibi	atmosferini	şu	sözlerle	anlatıyor‐
du:	

İstanbul'dan Ankara'ya bakınca siyasetteki puslu 
hava dikkat çekiyor. Hiçbir şey net değil. Daha ilginci 
siyasetin dili zehir gibi...Bunun nedeni de iktidarın Kürt 
ve Ermeni meselesi gibi Türkiye'nin temel sorunlarını 
çözmeye kalkması. Bu nedenle başlatılan demokratik 
açılım hamlesi, muhalefetin sert ateşiyle karşılaştı ve 
işler bu noktaya geldi. Yani Ankara'da siyaset kilitlendi. 
Şimdi ne yeni bir adım atılıyor ne de gündem değişiyor.” 
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O	dönemde	paralel	yapı	bir	yandan	MHP’ye	saldırıyor,	
diğer	yandan	da	parti	yönetimiyle	diyalog	yollarını	arıyordu.	

Cemaatle	MHP	camiası	arasında	doku	ve	ruh	uyuşmaz‐
lığı	vardı.	

2010	başında	ise	Türkiye'nin	gündemine	Balyoz	Darbe	
Planı	Davası	girdi.				

Dava	 süreci,	 20	 Ocak	 2010'da	 FETÖ’cülere	 ait	 Taraf	
gazetesinin	yayımladığı	dosya	ile	başladı.		

İddianameyse	9	Temmuz	2010'da	kabul	edildi.		

Balyoz	Darbe	Planı	Davasını,	 28	Nisan	2010’da	 emni‐
yet	 birimlerine	 gelen	 bir	 sahte	mail	 ihbarıyla	 startı	 verilen	
Askerî	Casusluk	Davası	takip	etti.	

Amaç,	ordudaki	paralel	yapı	muhaliflerini	sindirmekti.	

12	 Eylül	 2010	 Anayasa	 Değişikliği	 Referandumu	 işte	
böyle	gerilimli	ve	hassas	bir	siyasi	atmosferde	yapıldı.	

Referanduma	 giderken	 FETÖ,	 siyaseti	 dizayn	 etmek	
için	her	türlü	entrikayı	çevirdi.	

Anayasa	 değişikliği,	 Anayasa	Mahkemesi	 başta	 olmak	
üzere	 AKP’nin	 elini	 kolunu	 bağlayan	 yargıya	 tabiri	 caizse	
ayar	çekmeyi	hedefliyordu.	

O	günlerde	FETÖ	elebaşı	Fetullah	Gülen	iktidar	kavga‐
sına	bizzat	katıldı.	

Gülen,	mesajlarını	cemaatin	İnternet	sitesi	herkül.org	
üzerinden	veriyordu.	

FETÖ	elebaşı,	12	Eylül'de	yapılacak	referandumla	ilgili	
mesajlarını	da	buradan	verdi.	

1	Ağustos	2010	günü,	referandumun	demokrasi	adına	
çok	önemli	bir	adım	olduğunu	söyleyen	Gülen,	darbe	dönem‐
lerinde	binlerce	masum	insanın	işkence	gördüğünü	belirtti.	
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	Gülen,	 "İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak 
referandumda 'evet' oyu kullandırmak lazım. Ben zan-
nediyorum kalkarlar da. Ben zannediyorum ruhları ko-
şar da. Çünkü demokrasi adına çok önemli bir adımdır."	
dedi.	

Oysa	 cemaatin	 kumpasları	 yüzünden	 Ergenekon	 ve	
Balyoz	davalarında	yüzlerce	masum	insan,	işkenceden	beter	
eziyetlere	uğrayacaktı.	

	 MHP	Lideri	Bahçeli,	FETÖ	elebaşının	“Mezardakile-
re oy kullandırın.”	 talimatının	ne	demeye	geldiğini	 iyi	bili‐
yordu.	

Bu,	“Referandumdan evet çıkması için her türlü hi-
le mubahtır.”	anlamına	geliyordu.	

Sayın	Devlet	Bahçeli,	3	Ağustos	2010’da	Manisa	Bele‐
diyesini	ziyareti	sırasında	gündeme	dair	açıklamalar	yaptı.	
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BAHÇELİ, FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN SİNSİ MESAJINI  
İMA YOLUYLA DEŞİFRE ETMİŞTİ 

Gündemin	 ana	 konusu	 12	 Eylül	 2010’da	 yapılacak	
Anayasa	değişikliği	referandumuydu.	

Bahçeli,	şöyle	dedi:		

“Son yıllarda cemaat ve tarikat liderlerinin siyase-
te çok yoğun bir şekilde karıştığına şahit olmaktayız. 
Sayın Fethullah Gülen’in ölüleri mezardan kaldırıp oy 
kullandıracağına, ABD’den gelerek 12 Eylül’de oy kul-
lanması daha hayırlıdır.”	

MHP	 Genel	 Başkanı	 Devlet	 Bahçeli,	 FETÖ	 elebaşı	 Gü‐
len’in	sinsi	mesajını	ima	yoluyla	deşifre	etmişti.	Aynı	zaman‐
da,	cemaat	ve	tarikatların	siyasete	müdahalesinin	doğuracağı	
mahzurları	 kendi	 ironik	üslubuyla	 ortaya	koymuştu.	Bunun	
üzerine	 Zaman	 gazetesinin	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	 Ekrem	
Dumanlı,	 9	 Ağustos	 2010’daki	 yazısında	 Devlet	 Bahçeli’ye	
hücum	etti:	

“Fethullah Gülen Hocaefendi, referandumda 'evet' 
demenin milletimiz adına büyük hayırlara vesile olaca-
ğını söyledi ya; birileri telaşla ve art niyetle neler söylü-
yor neler. Hocaefendi ısrarla, referandumun siyasî bir 
konu olmadığını, 'evet' demenin bir partiye destek an-
lamına gelmediğini söylüyor ama bu ifadeler bazılarının 
bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Mesela, milli-
yetçi kimliğiyle tanınan bir partinin başında duran 
adam, seviyesiz ve anlamsız bir imaya başvuruyor. Bu 
tip insanların kendi liderlerine saygısı yok ki, o liderin 
yıllar önce Hocaefendi ile ilgili söylediği samimi sözlerin 
bir anlamı olsun.” 
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FETÖ’nün	12	Eylül	 2010	Referandumunda	 “evet”	 çık‐
masını	 hayat	 memat	 meselesi	 hâline	 getirmesinin	 hikmeti,	
Anayasa	değişikliğinde	gizliydi.		2010	Anayasa	değişikliğinde	
şu	maddeler	yer	alıyordu:	

• Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. 11 
asıl 4 yedek üyeli Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden 
oluşacak. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçile-
cek.  

• Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapılabi-
lecek. 

• Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğinin ipta-
li ile siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardı-
mından yoksun bırakılmasına toplantıya katılan üyele-
rin üçte ikisinin oyuyla karar verebilecek. 

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ye-
niden yapılandırılacak.  

• HSYK'nin 7 olan asıl üye sayısı 22'ye, 5 olan ye-
dek üye sayısı ise 12'ye çıkarılacak. HSYK 3 daire hâlin-
de çalışacak. Kurulum üye yapısı da değişecek.  

• Yüksek Askerî Şûradaki ihraç kararlarına yargı 
denetimi getirilecek.  

• Askerî yargının görev alanı yeniden belirlenecek.  

• 12 Eylül Darbesi'nin sorumlularının yargılanma-
sını engelleyen "geçici 15. madde" kaldırılacak. 

• "Kamu Denetçiliği Kurumu" (ombudsmanlık) 
oluşturulacak. Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak 
kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri incele-
yecek. 

FETÖ,	 gerçekten	 de	 referandum	 sonrası	 HSYK’yi	 ele	
geçirdi	ve	bütün	melanetlerin	temelini	atma	imkânına	kavuş‐
tu.	



FETÖ İhaneti ve Devlet Bahçeli Gerçeği    

 

31 
 

	

 
FETÖ'NÜN DOLAPLARI BİTMEK TÜKENMEK BİLMİYORDU 

MHP	 Lideri	 Bahçeli,	 2010	 Referandumundan	 “evet”	
çıkmasının	doğuracağı	vahim	sonuçları	görmüştü.	

FETÖ’nün	siyasete	müdahalelerine	bu	yüzden	karşı	çı‐
kıp	duruyor,	örgütün	elebaşına	bu	yüzden	çatıyordu.		

FETÖ’nün	dolapları	bitmek	tükenmek	bilmiyordu.	

2010’un	Mayıs’ında	CHP	Genel	başkanı	Deniz	Baykal’a	
kaset	komplosu	düzenlendi.	

Türk	 siyasindeki	 en	 büyük	 skandallardan	 biri	 olarak	
tarihe	 geçen	 kaset	 görüntüleri,	 6	 Mayıs	 2010’da	 İnternet	
sitelerinde	yer	aldı.	

Baykal	 sert	 tepki	göstererek	olayı	 “tezgâh”	ve	 “komp‐
lo”	olarak	nitelendirdi.		

Yapılan	 soruşturmada,	 görüntülerin	 ABD	 üzerinden	
gönderildiği	belirlendi.		

Görüntüler	8	yıl	öncesine	aitti	ve	Baykal	17	yıl	boyun‐
ca	izlenmişti.	

Deniz	Baykal,	10	Mayıs’ta	istifa	etti,	Kemal	Kılıçdaroğlu	
22	Mayıs’taki	 Kurultayda	Baykal’ın	 yerine	 genel	 başkan	 se‐
çildi	

O	günlerde	pis	kokuyu	alan	ve	tehdidin	MHP’ye	yaklaş‐
tığını	gören	MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli,	beklenmedik	
bir	çıkış	yaptı. 

Devlet	Bahçeli,	31	Mart	2011’de	yazılı	bir	açıklama	ya‐
parak	 “Gülen Hareketi”ne	 geçici	 olarak	 faaliyetlerini	 dur‐
durması	çağrısında	bulundu.	

Açıklamasında,	şu	ifadelere	yer	verdi:		
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“Türkiye’de korku ve baskı düzeni kurmak isteyen 
AKP hükûmetinin uygulamaları ve adli yargı süreçleriy-
le ilgili olarak yaşanan son gelişmeler ciddi bir huzur-
suzluk kaynağı hâline gelmiştir. 

Son olarak dava süreçlerinin ilahiyat fakülteleri-
mizin değerleri hocalarını da kapsayacak şekilde geniş-
letilmesine çalışılması bu yöndeki endişeleri daha da 
arttırmıştır. 

Bu uygulamaların kasıtlı ve bilinçli bir şekilde bir 
merkezden yönetildiği, Fethullah Gülen Hoca ve cemaa-
tinin bunların arkasında olduğu düşüncesi yaygınlaş-
mıştır. 

Bu gelişmeler Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ve 
cemaatini zan ve töhmet altında bırakmaktadır. 

Bu konudaki gerçeklerin bir an önce inandırıcı bi-
çimde ortaya konulması ve kamuoyundaki endişe ve 
tereddütlerin giderilmesi bu bakımdan önem taşımak-
tadır. 

Hiç kimseyi haksız yere suçlamak veya şaibe altın-
da bırakmak niyetinde olmadığımızı herkes çok iyi bil-
melidir. 

Ancak, süregelen olaylarda Fethullah Gülen cema-
atinin rolü olduğu kanaatinin giderek kök salması karşı-
sında herkes şu hususlar üzerinde çok iyi düşünmelidir. 

Eğer bu iddialarda bir hakikat payı varsa, bu du-
rumda şu iki husus akla gelmektedir: 

Fethullah Gülen Hocaefendi yurt dışındadır. Tür-
kiye’deki cemaatin bu konuda bir dahli varsa, 
Hocaefendi’nin cemaat üzerinde tam olarak etki ve 
kontrol icra edemediği,  bilgisi ve iradesi dışında bazı 
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unsurların bu işlere karışmış olacağı bir ihtimal olarak 
karşımızdadır. 

Diğer akla gelen husus ise Türkiye’deki cemaatin 
başka odaklar tarafından yönlendiriliyor olabileceğidir. 

Her iki ihtimal de çok vahimdir. 

Bu durum karşısında Türkiye’nin geleceği bakı-
mından ve Fethullah Gülen Hocaefendi ve cemaatinin 
zan altında kalmaması ve yıpranmaması düşüncesiyle 
Hocaefendi’nin bu konuda sessiz kalmayarak inisiyatif 
almasının ve net ve kararlı bir tavır koymasının gerekli 
olacağı düşünülmektedir. 

Hocaefendi ve cemaatinin kendilerini ilgilendiren 
ve hedef alan konularda nasıl hareket edecekleri, neyi 
yapmayı uygun görecekleri tabiatıyla kendilerinin tak-
dir edecekleri bir husustur. 

Bu konuda dışarıdan fikir ve telkine ihtiyaçları bu-
lunmadığı gibi, bizim de resen kendilerine yol gösterme 
görevi üstlenme durumunda olmadığımız açıktır. 

Ancak, bu yöndeki kuşku, tereddüt ve endişelerin 
derinleşerek sürmesi, hem Türkiye’ye zarar verecek 
hem de Hocaefendi’yi ve Gülen cemaatini bir tartışma 
zeminine çekecektir. 

Bu durum karşısında, bu tespitlere ve görüşlere 
katılıyorlarsa, durum bütün unsurlarıyla aydınlanana 
kadar Hocaefendi’nin, Gülen cemaati mensuplarının bu 
konularla hiçbir şekilde ilgisi olmadığını göstermek ba-
kımından cemaatin faaliyetlerini durdurduğunu veya 
askıya aldığını açıklamasının yerinde ve yararlı olabile-
ceği akla gelmektedir. 

Bu görüş ve düşüncelerimizin iyi niyet ve samimi-
yetinden hiç kimse şüphe duymamalıdır. 
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Takdir kendilerinindir.” 

FETÖ’cülerin	 gerçek	 yüzleri	 yavaş	 yavaş	 ortaya	 çıkı‐
yordu.	

Arkasına	saklandıkları	sözde	dindar	“Hizmet	Hareketi”	
perdesi	aralanmaya	başlamıştı.		

MHP	Lideri	Bahçeli,	perdeyi	kaldırmış	ve	akrep	yuva‐
sına	çöp	sokmuştu.	

Bunun	üzerine	FETÖ,	Devlet	Bahçeli	aleyhinde	derhâl	
linç	kampanyası	başlattı,	MHP’ye	âdeta	savaş	açtı.		

Gerek	 elindeki	 medya	 organlarını	 gerekse	 destekçisi	
olan	 politikacıları	 kullanarak	 MHP	 aleyhinde	 yıkıcı	 propa‐
gandalara	başladı.	
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FETÖ'NÜN ELEBAŞINA METHİYE YARIŞINA GİRDİLER 

Bahçeli’nin	 cemaate	 faaliyetlerini	 durdurma	 çağrısı,	
bütün	siyasi	aktörlerden	şiddetli	tepki	gördü.	Bugün	en	yük‐
sek	makamlarda	 bulunan	 ve	 15	 Temmuz	 sonrasında	 FETÖ	
ile	mücadele	 şampiyonu	 olan	 bazı	 siyasiler,	 o	 zaman	 Sayın	
Devlet	Bahçeli’ye	demediğini	bırakmadı.	

Herkes	FETÖ’nün	elebaşına	methiye	yarışına	girdi.	

Devlet	Bahçeli,	dönemin	Başbakanı	Tayyip	Erdoğan	ta‐
rafından	ülkeye	ihanet	etmekle	suçlandı.	

Erdoğan;	 14	Mayıs	2011	günü,	propaganda	üslubuyla	
şunları	söyledi:		

“Yani Hocaefendi, işi gücü bırakmış da Bahçeli'yle 
mi uğraşıyor? Bir defa onun bulunduğu makam böyle bir 
şeye müsaade etmez. Onun meşgalesi böyle bir şeye mü-
saade etmez. Bu çok çirkin, çok ayıp bir şey... Ben bunu 
ihanet derecesinde kınıyorum. Burada kendini bir defa 
çek etmesi lazım, kendiyle uğraşması lazım. Ben inanı-
yorum ki, aklıselim sahibi Ülkücü kardeşlerim de bunun 
bu yaptıklarından ciddi manada rahatsızlar.” 

MHP	 liderine	 tepkiler	 cemaatin	ve	öteki	 yandaş	med‐
yanın	gazetelerinde	manşete	çekildi.	

Bahçeli’yi	 hedef	 alan	 yorumların	 görüntüleri,	 televiz‐
yonlarda	günlerce	yayınlandı.	 İnternet'te	MHP’yi	hedef	alan	
çok	sayıda	paravan	site	kuran	FETÖ,	Devlet	Bahçeli’nin	ham‐
lesine	bu	siteler	üzerinden	Kaset	Komplosuyla	cevap	verdi.	

Paralel	 yapının	 MHP	 bünyesindeki	 en	 büyük	 operas‐
yonu	da	böylece	başlamış	oldu.	
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MHP’YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ 

MHP’ye	 saldıran	 İnternet	 sitelerinden	 biri	 de	 Farklı 
Ülkücülük	adı	altında	kurgulandı.	

26	Nisan	2011’de	MHP’lilere	ait	uygunsuz	görüntüleri	
ilk	 olarak	 yayımlayan	 bu	 şer	 sayfası,	 	 MHP	 Genel	 Başkanı	
Devlet	Bahçeli’yi	yeni	kasetlerle	tehdit	etti.		

Bazı	MHP	Başkanlık	Divanı	üyeleri	hem	dinlenmiş	hem	
de	uygunsuz	görüntüleri	kayda	alınmıştı.	

MHP	Genel	Başkanının	yakın	çevresine	dinleme	ve	 iz‐
leme	komplolarının	düzenlenmesi,	MHP’nin	kurumsal	kimli‐
ğini	 baltalama	 amacına	 işaret	 ediyordu.	 Bu,	 aynı	 zamanda	
MHP’yi	 çökertme	 ve	 ele	 geçirme	hamlesiydi	 ama	FETÖ’nün	
asıl	hedefinde	Devlet	Bahçeli	vardı.	

MHP’ye	sızmak	ya	da	partiyi	ele	geçirmek	için	önlerin‐
de	Genel	Başkan	Bahçeli’yi	engel	olarak	görüyorlardı.	

Ancak	Devlet	 Bahçeli’nin	 ne	 açık	 edilecek	 bir	 aybı	 ne	
ifşa	edilecek	gizli	bir	günahı	vardı.	

MHP	 lideri	 çevresinde	 dürüstlük	 ve	 doğruluğu,	 beye‐
fendiliği,	 mertliği,	 iyilikseverliği	 ve	 devlet	 adamlığı	 feraseti	
ile	bilinen	yüksek	ahlaklı	bir	Ülkücüydü.		

Ülkücü	nesiller	için	numuneiimtisal	bir	dava	adamıydı.	
Yaptığı	 iyilik	 ve	 hayırları	 da	 ibadet	 ve	 taatını	 da	 herkesten	
gizler,	karşılığını	sadece	Yaradan’dan	beklerdi.	

Onun	 şeref	 ve	 haysiyetinin	 zekâtı	 bile	 bütün	
FETÖ’cüleri	satın	alacak	kırattaydı.		

Bu	yüzden,	kirli	 tezgâhlar	onun	çalışma	arkadaşlarına	
yöneldi.	
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Başta	 Zaman	 gazetesi	 olmak	 üzere	 FETÖ’nün	 medya	
organları	da	pervasızca	bu	rezaletin	üzerine	gitti.	

FETÖ,	 hem	 siyasi	 partilere	 hem	 de	 devletin	 iliklerine	
kadar	sızmış	bir	organize	suç	çetesiydi.	

Kirli	 tezgâhın	 devlet	 ayağında,	 yargıda	 ve	 emniyette	
yuvalanmış	FETÖ’cüler	vardı.	

FETÖ	unsurlarının	başlattığı	 operasyonu,	paralel	 yapı	
medyası	 ve	 çok	 sayıda	 paravan	 İnternet	 sitesi	 eş	 zamanlı	
olarak	destekledi.	Zaman	gazetesi	yazarı	Mümtazer	Türköne	
12	Mayıs	2011	tarihinde	şunları	yazdı:	

"Devlet Bahçeli’nin tarihî sorumluluğu, kendisini 
inancına, davasına adamış olanların önünü açmaktan 
ibaret. Bunun için istifa etmesi yeterli."  

Ertesi	 gün	de	Farklı	Ülkücüler	adındaki	 çete	bir	mek‐
tup	yayımlayarak	şöyle	bir	çağrıda	bulundu:	

"Devlet Bahçelinin ve ekibinin görevlerinden istifa 
edip hiç vakit kaybetmeden Ülkücü Hareketin ve 
MHP’nin yakasını bırakmaları gerekmektedir."  

Farklı	 Ülkücülük	 adlı	 İnternet	 sitesiyle	 FETÖ	 tetikçisi	
Mümtazer	Türköne’nin	talepleri	ortaktı.	

Bu,	elbette	bir	tesadüf	değildi	ve	ortada	bir	tertip	var‐
dı.	Sonradan	sitenin	ABD’den	yönlendirildiği	ortaya	çıktı.		

Kaset	komplosuyla	ilgili	görüntüleri	servis	eden	sitele‐
rin	25’i	yurt	dışından,	biri	Türkiye’den	yayın	yapıyordu.	

Farklı	Ülkücülük	adlı	paravan	siteyi,	FETÖ’cü	iş	adamı	
İbrahim	Faruk	Bayındır’ın	kredi	kartı	 ile	 finanse	ettiği	anla‐
şıldı.		

AKP’den	 milletvekili	 aday	 adayı	 olan	 Bayındır,	 kaset	
skandalının	patlak	vermesinin	ardından	partiden	 ihraç	edil‐
di.		
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İbrahim	Faruk	Bayındır,	17‐25	Aralık	Operasyonların‐
dan	sonra	yurt	dışına	kaçtı.	

MHP	 Lideri	 Devlet	 Bahçeli,	 bu	 alçak	 ve	 rezil	 komplo	
karşısında	şantaja	boyun	eğmeyerek	kaya	gibi	dimdik	durdu.	

Devlet	Bahçeli,	"Bu andan itibaren kimin elinde ne 
kaset varsa ne bilgi varsa İnternet aracılığıyla duyursun-
lar. Kimseyi istifaya davet etmeyeceğim, sorumluluğu 
üzerime alıyorum."	diyerek	rest	çekti.	

Bahçeli,	18	Mayıs	2011’de	Kastamonu	Belediyesini	zi‐
yareti	sırasında	kaset	iddialarıyla	ilgili	konuştu.	

MHP	Lideri	Bahçeli, “Türk milliyetçileri hedeftedir!” 
diyerek	mal	bulmuş	mağribi	gibi	kaset	komplosunu	manşet‐
lerine	ve	programlarına	taşıyan	medyayı	eleştirdi.		

Bahçeli,	 ''Anlaşılıyor	 ki	 Türk	 medyası	 tarafsız	 değil.	
Türk	medyası	 birilerinin	 Türkiye	 üzerinden	 oynanan	 oyun‐
larına	dolaylı	da	olsa	araç	olarak	kullanılan	bir	kurum	hâline	
dönüşmüştür.''	diye	konuştu.	

Daha	sonra	konuşmasına	şöyle	devam	etti:	

''Ne ölçüde yayımlarsınız o sizin takdirinizedir. 
Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde 12 Eylül Referandum 
öncesinden başlayan ve 12 Haziran Milletvekilliği Genel 
Seçimlerine kadar süreceği tahmin edilen bir karalama, 
iftira, kamuoyunu yanıltma ve MHP'yi etkisizleştirme 
faaliyetleri devam ediyor. Bu faaliyetlerin yapıldığı sıra-
da yine nereden yayınlandığı belli olmayan bir İnternet 
aracılığıyla kaset siyaseti ortaya koymuştur ve bu kaset 
siyaseti sonrası MHP, ahlaklı, dürüst yaklaşımıyla kaset-
ten muhatap olan kişileri milletvekili adaylığından, Baş-
kanlık Divanı üyeliğinden ve parti mensubu üyesi ol-
maktan çıkartmış ve bunu da kamuoyunu çok açık bir 
şekilde bildirmiştir. Buna karşılık, siyasi iktidardan, bu 
tür kaset siyasetini yürüterek, Türkiye'yi bir siyasi kar-
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gaşaya, kaosa ve anayasal suç işleyen bu unsurlara karşı 
herhangi bir tedbir alıp almayacağını sormuşuz. Başta 
Başbakan olmak üzere Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), 
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve 
medya, medyanın aşırı ilgisi ve yaygınlaştırmasıyla ka-
seti yayımlayanların ve o İnternet sayfasını çıkaranların 
sanki teşvikçisi şeklinde bir yanlış içine düşmüşlerdir. 
Bundan da cesaret almışlardır. 'Medya buna sarılmıştır 
ve İnternet sayfasının ulaşılabilme alanını çok uzaklara, 
milyonlara taşıyan bir yanlışın içerisine düşmüştür. Bu-
nu habercilik zannetmiştir ve onlar da bundan cesaret 
alarak şimdi ikinci bir mektup yayınlamaktadırlar. Baş-
kanlık Divanı üyelerinden bazılarından kaseti olacağını 
ifade etmektedirler. Şimdi açıkça ifade ediyorum. Bu 
andan itibaren kimin elinde ne kaset varsa ne bilgi varsa 
bunu İnternet aracılığıyla kamuoyuna duyursunlar. 
Medyamız sabahtan akşama kadar dizi filmi gibi bunları 
24 saat yayımlasın. Nereye ulaşmak istediklerini hep 
beraber görelim. Ancak bilinmesi gereken bir şeyi bura-
da tekraren ifade ediyorum. MHP her şeye katlanır, 
Kendi aleyhinde de olsa. Önce ülkem ve milletim sonra 
partim der ama bir şeyi kabul etmesi mümkün değil. O 
da Türk milletinin karakterinden kaynaklanan tehdit ve 
şantaja MHP boyun eğemez. Bundan sonra da eğmeye-
cektir. Hâl böyle olunca MHP'nin lideri olarak yoluma 
devam edeceğim. Kaset konusunda isimleri bu iğrenç 
internet sayfasıyla kamuoyuna aktarılan ve şu saate ka-
dar da başta TRT olmak üzere diğer medya kanallarında 
yayınlanan isimlerin hiçbirisini istifaya davet etmeyece-
ğim. Milletvekili adayları olarak sorumluluklarını taşı-
yacaklar. Başkanlık Divanı olarak görevlerini yerine 
getirecekler. Bütün sorumluluğu, vebali, MHP lideri ola-
rak üzerime alıyorum.”  
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Konuşmasında,	 “Yargıda ses yok, MİT vurdumduy-
maz.”	 diyen	 Devlet	 Bahçeli,	 savcının	 gecikmeli	 çalıştığını	
söyledi.	

Ardından	da	konuşmasını	şöyle	sürdürdü:	

“İstihbarat Daire Başkanlığının ne yaptığı meçhul… 
Siyasi iktidarın ise bunu siyasi malzeme olarak kullan-
dığı bir ortamda biz bütün bunları Cenabıallah'a havale 
ediyoruz. Ancak tek kala kala aziz milletim kaldı. Şimdi 
Allah'a sığınıyor, milletime güveniyor, 12 Haziran'da 
seçimlere bu arkadaşlarla katılacağım. Artık medyanın 
değil, Amerika'da uzantısı olan İnternet yayınlarından 
değil, iktidarın araştırmasından değil, savcılığın her-
hangi bir gayretinden değil, milletimizin tercihine göre 
hem kendimin hem MHP'nin geleceğini belirleyecek 
olan tek unsurun, büyük Türk milleti olduğu kanaatin-
deyim. Seçime de milletimle beraber gireceğim. Aldığım 
sonuçtan sonra MHP'nin kendisini tehdit ve şantaja mu-
hatap kılan, bunlara yardakçılık yapan, bunlardan siyasi 
ikbal peşinde koşanlardan da kesin hesap soracağını 
bilmenizi istiyorum. Bundan sonra da medya daha dik-
katli olsun, daha tarafsız olsun. Bu gibi konularda 
'çoğaltan' etkisi yaratarak, kamuoyunu bir iktidar lehi-
ne kullanmaya çalışmasın. Bu patronlar kendileri için de 
bir gün yazık ederler diye düşünüyorum.'' 

O	 sırada	 iktidar	 cephesi	 de	 Kaset	 Komplosundan	 ala‐
bildiğine	yararlandı.	

Hicap	 duyulması	 gereken	 konular,	 “Özel mi, genel 
mi?” tartışmaları	arasında	seçim	meydanlarına	taşındı.	

Bırakın	 İslam	 ahlakını,	 genel	 ahlakın	 bütün	 normları	
ayaklar	altına	alındı.	
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İslam’da	bir	Müslüman'ın	ayıbını	izhar	etmenin	günah	
olduğu	 gerçeğine	 rağmen	 anlı	 şanlı	 bir	 ilahiyat	 profesörün‐
den	fetva	bile	çıkarıldı.	

Fetvada,	büyük	bir	pişkinlikle	şöyle	deniliyordu:	

“İslam ahlakına göre insanların gizledikleri davra-
nışlarını bilmek ve görmek için teşebbüste bulunmak 
men edilmiştir. 

-Ama gizlenen kusur ve günah kamuyu ilgilendiri-
yor ve bilinmemesi kamuya zarar veriyorsa devreye 
zaruret girer ve zaruri olarak tespit ve gerektiği kadar 
teşhir edilir.” 

Bu	fetvaya	dayanan	iktidar,	kasetler	üzerinden	MHP’ye	
yüklendi.	
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BAHÇELİ’NİN TAVİZSİZ VE DİK DURUŞU RÜZGÂRI  
TERSİNE ÇEVİRDİ 

Buna	karşılık	MHP	Lideri	Devlet	Bahçeli	onurlu,	kararlı	
ve	 sağlam	 bir	 duruş	 sergileyerek	 parti	 tabanını	 konsolide	
etti.		

Onun	tavizsiz	ve	dik	duruşu,	rüzgârı	tersine	çevirdi.	

MHP	seçmeni	de	bu	duruşu	onayladığını	sandıkta	gös‐
terdi.	12	Haziran	2011	Seçimlerinde	baraj	tehlikesi	yaşama‐
yan	MHP,	%13	oy	aldı	ve	53	milletvekili	çıkardı.		

MHP	 kaset	 operasyonuna	 uğradığında	 tepki	 verince	
saldıranlarsa	sonradan	meyus	ve	pişman	oldular.	

17‐25	Aralık	sürecini	yaşayınca	paralel	yapıyı	herkes‐
ten	önce	terör	örgütü	ilan	ettiler.	

MHP’yi	seçim	meydanlarında	ayıplar	ve	günahlar	üze‐
rinden	vurmaya	çalışanlar,	17‐25	Aralıkta	başlarının	derdine	
düştüler.	

2011	Seçimlerine	giden	süreç,	FETÖ’nün	siyasallaşma	
süreciydi.	

AKP	 içinde	 planladığı	 operasyonları	 hayata	 geçirmek	
için	 önemli	 sayıda	 milletvekilliğini	 ele	 geçirmek	 üzere	
100’den	fazla	FETÖ’cü	milletvekilliği	için	başvurdu.	

AKP’de	 de	 gizliden	 gizliye	 paralel	 yapıyla	 ilgili	 rahat‐
sızlık	dillendirilmeye	başlamıştı.	

Dönemin	Başbakanı	Tayyip	Erdoğan,	AKP’nin	bir	genel	
başkan	yardımcısına,	“Fethullah Hoca o kirli yapının tam 
göbeğinde yer alıyor ve liderliğini yapıyor.” demişti.	
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Tayyip	 Erdoğan’ın	 müdahalesiyle	 2011’in	 aday	 liste‐
sinde	FETÖ’cü	sayısı	sınırlı	kaldı.		

O	kirli	yapı,	ileride	Tayyip	Erdoğan’ın	da	başını	isteye‐
cekti.	

2014’te	 FETÖ’nün	 kirli	 çamaşırları	 karıştırılırken	
MHP’ye	kaset	kumpası	yargının	“kozmik oda”sından	çıktı.	

Kaset	 komplosu,	 “hâkim kararıyla”	 gerçekleştirilen	
dinleme	ve	izleme	sırasında	yapılmıştı.	

Emniyet	 İstihbarat	 Dairesinin	 talebi	 üzerine	 MHP	
kurmayları	hakkında	dinleme	kararı	çıkarılmıştı.	

Birinci	karar	Ankara	12.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	tarafın‐
dan	16	Aralık	2010’da;	ikinci	dinleme	kararı	ise	11.	Ağır	Ceza	
Mahkemesince	27	Aralık	2010	tarihlerinde	verildi.		

14	 Mart	 2011’de	 de	 dinlemeler	 yeterli	 görülmedi	 ve	
uzatma	kararı	alındı.	

İki	gün	sonra	16	Mart’ta	da	yine	12.	Ağır	Ceza	Mahke‐
mesi	 tarafından	 MHP	 lideri	 Bahçeli’nin	 danışmanları	 hak‐
kında	teknik	takip	kararı	verildi.	

Kumpas	 için	 malzeme	 elde	 edilinceye	 kadar	 dinleme	
ve	kayıtlar	sürdü.	

İnternet’e	“sızdırılan”	görüntülerin,	söz	konusu	karar‐
la	yapılan	teknik	takip	sırasında	kaydedildiğine	şüphe	yoktu.		

Ahlaksız	kayıtlar	için	devletin	imkânları	ve	memurları	
kullanılmıştı.	

Emniyetin	dinleme	ve	izleme	taleplerinin	gerekçesiyse	
24	 Kasım	 2010	 tarihinde	 yapılan	 TİT	 operasyonunda	 14	
kişinin	gözaltına	alınması	ve	6’sının	 tutuklanması,	ardından	
da	9	Aralık	2010’da	gelen	 isimsiz,	 imzasız	bir	 ihbar	mektu‐
buydu.	
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İsimsiz	 ihbar	 mektubu,	 FETÖ’nün	 alçakça	 yöntemle‐
rinden	biriydi.	

Mektupta,	Türkçü	İntikam	Tugayı	(TİT),	Türk	 İntikam	
Birliği	Teşkilatı	(TİBT)	ve	Türk	Akıncı	Timi	(TAT)	adlı	sözde	
örgütlerin	 Türk‐Kürt	 çatışması	 çıkarmak	 amacıyla	 eylem	
planları	yaptığı	öne	sürülüyordu.	

MHP’nin	o	dönemdeki	kurmaylarının	27	Aralık	2010‐
19	Mayıs	2011	tarihleri	arasında	"yasal	izlemeye"	alındığına	
ilişkin	mahkeme	kararı	2014’te	ortaya	çıktı.	

Sonradan;	bu	dinleme	ve	izleme	kararlarının,	Emniyet	
İstihbarat	 Dairesinde	 bulunmadığı,	 aynı	 zamanda	 TİB’deki	
dijital	kayıtlardan	da	silindiği	anlaşıldı.		

Bunun	 üzerine	 savcılık,	 ilgili	 mahkemeye	 12	 Şubat	
2014’te	yazı	yazarak	kararın	kopyasını	istedi.	
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AKP İKTİDARI VE PARALEL YAPI YAVAŞ YAVAŞ YOL  
AYRIMINA GİRİYORDU 

Kararın	 verilmemesi	 üzerine,	 "imha edilebileceği"	
endişesiyle	adliyede	mahkeme	kararlarının	saklandığı	 "koz‐
mik	oda"nın	kilidi	değiştirildi.		

Başına	24	saat	nöbetçi	polis	dikildi.		

Arşivde	yapılan	araştırmada	da	hâkim	kararlarına	ula‐
şıldı.	 2012’de	 Başbakanlık	 başka	 olmak	 üzere	 bazı	 devlet	
kurumlarında	böcek	yerleştirildiğinin	ortaya	çıkması,	dikkat‐
leri	bir	kez	daha	FETÖ’ye	çevirdi.	

Böcek	olayı,	paralel	çetenin	kendisine	her	türlü	imkânı	
tanıyan	AKP’yi	de	tarassut	altına	aldığının	göstergesiydi.	

Bu	durum,	çetenin	devlet	kurumlarındaki	güç	mücade‐
lesini	de	su	yüzüne	çıkardı.	İktidar	ve	paralel	yapı	yavaş	ya‐
vaş	yol	ayrımına	giriyordu.	15	Temmuz	Darbe	Girişimi’nden	
sonra	yapılan	soruşturmalarda,	31	Mayıs	2013’te	Taksim’de	
başlayan	 Gezi	 Olaylarının	 arkasında	 da	 FETÖ’nün	 olduğu	
ortaya	çıktı.	

Mürettip,	müşevvik	ve	muharriki	FETÖ	olan	Gezi	kal‐
kışmasının	hedefi,	hükûmetini	güçlü	sokak	eylemleriyle	sar‐
sıp	devirmekti.	 Bir	 numaralı	 iş	 birlikçileriyse	başta	PKK	ol‐
mak	üzere	sol	örgütlerdi.	

Gezi	tertipçileri,	MHP	camiasını	provoke	etmeye	çalış‐
tı.	 Bozkurt	 işareti	 yapan	 çakma	 Ülkücülerle	 solcular,	 polise	
taş	atarken	görüntülenerek	kayıtlar	medyaya	servis	edildi.		

Tehlikenin	farkında	olan	MHP	Lideri	Bahçeli	ise	cami‐
asını	millî	irade	karşıtı	organizasyonlardan	uzak	tutuyordu.	
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Devlet	Bahçeli,	her	zaman	olduğu	gibi	Gezi’de	de	meş‐
ruiyeti	tercih	etti	ve	7	Haziran	2013	günü	MYK	ve	İl	Başkan‐
ları	toplantısı	sonrasında	yaptığı	açıklamada,	sağduyu	çağrı‐
sında	bulundu:	

“Ne olursa olsun, çare demokrasidir. 

Ne olursa olsun, tek seçenek meşruiyet sınırların-
da kalmaktır. 

Ne olursa olsun, gaz altında kalınsa da gaza gel-
memektedir.		

Parti olarak Taksim’deki olayların değil içinde ol-
mayı, kıyısında köşesinde dahi bulunmamız mümkün 
değildir. Biz dibi görünmeyen kuyulardan su içmeyiz, 
tahrik ve kışkırtmalardan pay kapmak niyetiyle pusuya 
yatmayız.”	 

Bahçeli,	 parti	 teşkilatlarını	muhtemel	 tahriklere	 karşı	
ikaz	etti:	

“Milliyetçi Hareketin hiçbir mensubu olayların 
içinde yer almayacaktır. Hiçbir mensubumuz tartışma, 
keşmekeş ve anlaşmazlıkların görüş açısında bulunma-
yacaktır. Bunun aksine hareket eden kim olursa olsun 
aramızda ve yanımızda bulunamayacaktır. Bizim için 
AKP’nin devrileceği, görevden alınacağı tek yer sandık-
tır ve bunu da yapacak olan Türk milletinin kutlu irade-
sidir. Sokakların sisinden ve kontrolsüzlüğünden sonuç 
çıkmaz, çıksa da kimsenin hayrına olmaz ve yanına kar 
kalmaz, kalmayacaktır. Biz bu sebeple bakışımızı sokak-
lara değil, siyasetin er meydanına çevirdik. Sorunların 
çözüm yeri meydanların demokratik zemini ve son tah-
lilde de demokratik vasıtalardır.” 

MHP	 lideri,	 neden	Gezi’de	meydanlarda	olmadıklarını	
söyleyip	kendisini	eleştirenlere	de	şöyle	cevap	verdi:	
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"Ağacın derdine düşenler konu vatan toprakları 
olunca hangi caddelerde boy gösteriyorlardı? Biz vatan 
mücadelesi verirken dört beş ağaç gölgesinde yatanlar 
acaba neredeydi? Milliyetçi Hareketin hiçbir mensubu 
olayların içinde yer alamayacaktır. Gezi Parkı'nı yasa 
dışı eylem ve hedeflerine üst yapma arayışında olan ille-
gal örgütlerin, marjinal odakların ve bölücü terör örgütü 
PKK'nın devlet-millet cepheleşmesini ve hukuk dışılığın 
yaygınlaşmasını çığırından çıkarmak maksadıyla uğraş-
tığı gün gibi ortadadır. Taksim başta olmak üzere, bir-
çok eylem ve gösterinin yapıldığı yeri bölücü terörün 
önümüzdeki süreçte muhtemel isyan ve başkaldırısı için 
bir prova ve ön hazırlık olarak gördüğünü sorumluluk 
bilinci içinde incelemek, takip etmek ve buna yönelik 
tedbir geliştirmek gerekmektedir. Bugüne kadar yete-
rince provokasyon yapılmış, şiddet sahneleri görülmüş, 
ölümlü olaylar yaşanmıştır. Başbakan ve hükûmetinin 
despot ve hoşgörüsüz uygulamalarını protesto ederken 
daha büyük bir yanlışın, yanılgının ve yenilginin içine 
düşmekten kaçınmak, yerli ve yabancı mihrakların eline 
koz vermekten uzak durmak ihmal edilemeyecek bir 
millî görevdir. Uluslararası toplum nezdinde Taksim'in 
gündeme yerleşmesi, değişik ülkelerin görüşlerini peş 
peşe bildirmesi, ülkemizin kriz ve kaosla karşılaştığının 
ilanı ister istemez yerli ve yabancı iş birlikçileri olan 
derin bir komplonun devrede olduğunu da işaret etmek-
tedir." 

Devlet	 Bahçeli,	 olayların	 asıl	 sorumlusunun	 AKP	
hükûmeti	 olduğunu	 vurguladı	 ancak	 iktidarı	 alaşağı	 etmek	
için	sokakları	değil,	sandığı	adres	gösterdi:	

"Milliyetçi Hareket Partisi AKP'den hesap soracak 
ve gayrimeşru siyasetini sandıkta mağlup edecektir. Bu 
konuda tek güvencemiz ve dayanağımız büyük Türk 
milletidir. Aziz milletimiz müsterih olsun; Türkiye'nin 
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yaşadığı bütün ağır sorunlarını çözecek imkân, tecrübe 
ve kadroya sahip olan partimiz, büyük Türk milleti için 
ülkü edindiği kalkınma ve yükselme mücadelesini, alnı 
ak, başı dik, yüreği inançla dolu olarak mutlaka sonuç-
landıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalı-
dır." 

AKP	 ile	 paralel	 yapı	 arasında	 yol	 ayrımının	 en	 büyük	
göstergesi,	dershanelerin	kapatılması	kararı	oldu.	

FETÖ	 dershaneleri,	 kadrolaşmaya	 giden	 yolda	 çok	
önemli	 bir	 mekanizmaydı	 ve	 bu	 vasıtayla	 on	 binlerce	 genç	
örgüte	devşirilmişti.	

Başbakan	Erdoğan	20	Kasım	2013’teki	A	Haber	ve	ATV	
ortak	yayınında	dershaneler	hakkında	ilk	kez	açıklama	yapa‐
rak	“merdiven altı eğitime”	son	vermeye	kararlı	oldukları‐
nı	söyledi.	

Erdoğan;	 ileride,	 “İnlerine gireceğiz, inlerine!”	 diye	
bağıracak,	 FETÖ’nün	 eğitim	kurumlarına	dönük	 operasyon‐
lar	yaygınlaştırılacaktı.	

MHP	 Lideri	 Devlet	 Bahçeli	 ise	 19	 Kasım	 2013	 günkü	
grup	 toplantısında	 dershaneler	 konusunda	 net	 konuşarak	
“Dershaneler kapatılmalıdır.”	dedi.	

Dershanesiz	 bir	 eğitim	 ve	 öğretim	 zaten	 MHP’nin	
programında	vardı.	

Millî	eğitim	politikalarından	ötürü	iktidarı	da	eleştiren	
Devlet	Bahçeli,	şöyle	konuştu:	

“Günlerdir dershanelerin kapanıp kapanmaması 
konusunda muhtelif görüşler kamuoyuna adeta ambar-
go koymuştur. 

Öğretmenlerimizin sorunları, öğrencilerin beklen-
tileri, ailelerinin istekleri kökten çözülmüştür de, bir 
tek halledilmesi gereken dershaneler kalmıştır. 
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Milliyetçi Hareket Partisinin bu kapsamdaki görüş 
ve önerileri çok açık olup hiçbir şekilde kuşkuya yer 
bırakmamaktadır. 

Gerek 2002, 2007 ve 2011 yılı Seçim Beyanname-
lerimizde, gerekse de konuyla ilgili değişik tarihlerde 
yaptığımız açıklamalarda nerede durduğumuzu net ola-
rak ifade ettiğimiz kayıtlardadır. 

Nitekim 2011 tarihli Seçim Beyannamemizde; sı-
nav sistemlerinin örgün eğitim programlarına paralel 
hale getirilmesini, dershanelerin ilk ve ortaöğretim ku-
rumlarının işlevini üstlenmesi önlenerek, özel okula 
dönüşmesinin teşvik edileceğini ifade etmiştik. 

Yani ilke olarak dershanelerin özel okula dönüş-
mesi gerektiğine inandığımızı ve bunu hedeflediğimizi 
daha bu tartışmalar gün yüzüne çıkmadan gündeme ge-
tirmiştik. 

Ayrıca 3 Nisan 2012 tarihli Meclis grup toplantı-
mızda da aynen şunları söylemiştim: 

‘Elbette milyonlarca ailemize mali külfet olan 
dershanelerin kaldırılması yerinde bir uygulamadır. 

Zira üniversite sınavının kalkacağı bir ortamda za-
ten dershanelere büyük oranda gerek ve ihtiyaç kalma-
yacaktır. 

Ancak binlerce dershaneyi kapatırken, önce bura-
larda çalışan ve hayatlarını kazanan öğretmen ve yar-
dımcı personelin geleceğini garantiye almak ve bunları 
millî eğitim sistemine dâhil etmek gerekmektedir. 

Bir diğer yandan da dershane sahiplerini mağdur 
etmeyecek çare ve yolları bulmak lazımdır.” 

Dershane sisteminin yaygınlaşması, öğrencileri-
mizin bu kurumlara mecbur bırakılması her şeyden ev-
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vel eğitim sisteminin âcizliğinden ve yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. 

Bu zamana kadar, evlatlarımız ilk ve orta dereceli 
okullarda alamadığı bilgi ve edinemediği pratikliği 
dershanelerde kazanmıştır. 

Ekonomik imkânları ölçüsünde, hemen hemen her 
aile çocuğunu bir dershaneye kayıt ettirmiş ve ettirmek-
tedir. 

Kesin olan bir şey varsa o da şudur: 

Millî eğitim müfredatında, girilecek imtihanlarla 
ilgili lazım gelen bilgi ve tecrübenin verilmemesi veya 
verilemeyişi çok ciddi bir zaaftır. 

Dershane tartışmasından önce bu eksikliğin karşı-
lanması, bu ihmal mesabesindeki zayıflığın tartışılması 
gerekmektedir. 

Çocuklarımızı ve ailelerini dershane kuyruklarına 
sokan, buna zorunlu bırakan argümanlar, nedenler ve 
mazeretler tüm yönleriyle, dürüstçe ve etraflıca konu-
şulmadıktan ve makul şekilde halledilmedikten sonra 
atılacak her adım zaman israfına yenisini ekleyecektir. 

Cevaplanması gereken ilk soru şudur: Öğrencilerin 
okulda bulamayıp da dershanelerde bulduğu, okulda 
öğrenemeyip de dershane sıralarından aldığı nedir, ne-
lerden ibarettir? 

Dershanelerdeki öğretmenlerle millî eğitim siste-
mindeki öğretmenler aynı tedrisatın ürünleridir. 

O hâlde okullarımızın bu kadar geri, önemsiz ve 
sanki işe yaramaz gibi algılanmasına, gösterilmesine ve 
bu noktaya gelmesine sebep olan aymazlıklar, sorum-
suzluklar hangi başlıklardan müteşekkildir? 
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Bize göre önemli ve öncelikli olan dershanelere 
olan ihtiyacın tamamen ortadan kalkması ve kaldırılma-
sıdır.” 

Devlet	Bahçeli,	dershaneleri	 içine	alan	Kanun	Tasarısı	
TBMM’ye	sevk	edildiğinde	de	11	Şubat	2014’de	grup	toplan‐
tısında	görüşlerini	kamuoyuyla	paylaştı.	

Bahçeli, “Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, ders-
hanelerin kapatılması ilkesel düzeyde benimsediğimiz 
bir husustur.”	dedi.	

Devlet	 Bahçeli,	 ancak	 iktidarın;	 dershaneler	 bazında	
sürdürdüğü	gerginlik	politikasını,	yıllarca	beraber	yürüdüğü	
ve	 iş	birliği	 yaptığı	 camiayı	 cezalandırma	 fırsatı	 olarak	 gör‐
düğünü	belirtti.	

Bahçeli,	konuşmasına	şöyle	devam	etti:	

“Bu bize göre oldukça sakıncalı ve yanlış bir tavır-
dır. Yani dershanelerin kapatılması bir ihtiyacın eseri 
değil de sürekli ivme ve mevzi kazanan sürtüşmenin 
cephanesi olarak telakki edilmektedir. Fakat öncelikle 
dershanelerin ihtiyaç olmaktan çıkarılması ve millî eği-
tim sisteminin beklentileri yeterince karşılaması lazım-
dır. Evlatlarımızı dershanelere mahkûm eden yürürlük-
teki bozuk ve bulanık sistem değişmeden yapılacak her 
hamle, alınacak her karar boşlukta kalacak, bir ayağı 
sakat olacaktır. Öğrencilerimizi dershane kapısına mec-
bur eden sistem tüm yönleriyle ele alınmadan, dersha-
nelerin tedricî olarak kapanmasına dönük gerekli plan-
lama, hazırlık ve altyapı oluşturulmadan, bu meyanda 
sırf hesaplaşma adına öfke saçmak doğru ve insaflı mı-
dır?” 

MHP	 Genel	 Başkanı	 Bahçeli,	 ardından	 da	 iktidara	
“Başbakan’ın dershaneleri kapatma inadında Oslo’daki 
müzakerelerin de tesiri var mıdır?”	diye	sordu. 
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Çünkü	o	günlerde	FETÖ	kurumlarının	doğu	ve	güney‐
doğudaki	 faaliyetlerinden	 rahatsız	 olan	 PKK,	 onların	 okul,	
yurt	ve	dershanelerine	kanlı	saldırılar	düzenliyordu.	

MHP	 lideri,	 tasfiye	 edilecek	 dershanelerde	 görev	 ya‐
pan	 öğretmenlerin	 KPSS	 şartı	 aranmadan,	 yalnızca	 sözlü	
sınavla	 millî	 eğitim	 sistemine	 dâhil	 edilmelerine	 de	 karşı	
çıkarak	şöyle	dedi:	

“Bu haksız, ucube ve sorunlu kararın adaletsizliğin 
tescili olacağını şimdiden söylemek ve bildirmek iste-
rim. 

Dershane öğretmenlerini mülakatla alma niyetin-
de olan hükûmet, acaba atanamayan, yıllardır gözyaşı 
döken kardeşlerimize ne diyecek,  bahane olarak neyi 
gösterecektir? 

Atanamama zulmüne uğrayan öğretmenlerimizin 
suçu ve günahı nedir? 

Burnu Kafdağı’nda olan Başbakan söz konusu hak-
sızlığın tarafı ve sahipleneni olmaktan vazgeçmelidir. 

Ayrıca dershane kamuflajı altında ataması yapılan 
öğretmenlere, en az bir yıl çalışmalarının hitamında 
şayet disiplin cezası almamış ve belirlenen performans 
kriterlerine göre başarılı olmuşlarsa yazılı ve sözlü im-
tihanlara tabi tutulmaları getirilecektir. 

Anlaşılan memuriyete yeni başlayan öğretmenle-
rimiz siyasi görüşlerine ve hükûmete yakınlıklarına ve-
ya uzaklıklarına göre değerlendirmeye alınacaklardır. 

Kim ne derse desin bu fahiş hata yasalaşırsa, öğ-
retmenlerimizin iş güvencesi tehdit altına girecek, yan-
daşlık özendirilecek, AKP öğretmenliği adı altında yeni 
bir kariyer grubu oluşturulacaktır.” 
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Söz	konusu	Yasa	Tasarısı	daha	sonra	Meclisten	geçti	ve	
dershanelere	1	Eylül	2015’e	kadar	süre	verildi.	

Dershanelerin	kapatılmasıyla	başlayan	ayrılık	süreci,	3	
bakanın	 istifa	 etmesine	 neden	 olan	 17‐25	 Aralık	 yolsuzluk	
soruşturması	ile	açık	bir	çatışmaya	dönüştü.	

İktidar	çok	sayıda	polisi	görevden	aldı	ve	bazı	kasetle‐
rin	 sosyal	medyaya	 düşmesini,	 HSYK	 kanununun	 değiştiril‐
mesi	takip	etti.	

MHP	Lideri	Bahçeli’yi	FETÖ	elebaşı	 için	topa	tutanlar,	
kendi	 kalelerine	 akrep	 ve	 çıyanlar	 girip	 herkesi	 sokmaya	
başlayınca	uyandı.		

FETÖ’yü	hedefe	koyan	Tayyip	Erdoğan,	"17‐25	Aralık'	
ın	 arkasında	üst	 akıl	 var.	 Cemaat	maşa	olarak	kullanılıyor."	
dedi.	

FETÖ’cüleri	Haşhaşi	örgütüne	benzetti,	vücuda	girmiş	
virüs	 olarak	 nitelendirdi.	 17‐25	 Aralık	 2013’teki	 rüşvet	 ve	
yolsuzluk	 soruşturmalarının	 yıl	 dönümüne	 3	 gün	 kala,	 14	
Aralık	2014’te,	FETÖ’nün	medya	ve	emniyet	ayağına	operas‐
yon	düzenlendi.	

Zaman	 Gazetesi	 Genel	 Yayın	Müdürü	 Ekrem	Dumanlı	
ve	Samanyolu	Yayın	Grubu	Başkanı	Hidayet	Karaca	ile	Terör‐
le	 Mücadele	 Şubesinin	 eski	 yetkililerinin	 de	 aralarında	 bu‐
lunduğu	31	kişi	gözaltına	alındı.		

MHP	Genel	 Başkanı	Devlet	 Bahçeli,	 16	 Aralık	 2014’te	
yazılı	 bir	 açıklama	 yaparak	 14	 Aralık	 Operasyonunu	 farklı	
açılardan	değerlendirdi.	 	Hükûmet	 ile	 cemaatin	yıllarca	bir‐
likte	hareket	ettiğini	belirten	MHP	lideri,	FETÖ’ye	ve	elebaşı	
Gülen'e	çağrıda	bulundu.		

“Yıllarca birçok konuda birlikte hareket etmiş, 
âdeta koalisyon ortağı gibi davranmış cemaatin ve 
Pensilvanya’da mukim Sayın Gülen'in AKP ile olan ilişki-
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leri her yönüyle teşhir etmesi kaçınılmaz bir sorumlu-
luktur.”	dedi.	

Erdoğan’a	şöyle	seslendi:	

“Hakikaten varsa, Türkiye'ye son 1,5 yıldır içeri-
den ve dışarıdan operasyon yapan mihrakların kimler 
olduğunu Erdoğan aziz milletimize anlatmalı, herkesi bu 
kapsamda aydınlatmalıdır." 

 “Türkiye sıkıştığı cendereden, girdiği darboğaz-
dan, karanlık güzergâhtan çıkarılmalı, şaibelerden kur-
tarılmalıdır.”	 ifadesini	 kullanan	 Devlet	 Bahçeli,	 aksi	 hâlde	
Türkiye’nin	felakete	sürükleneceğini	kaydetti.	

17‐25	Aralık	hadisesinden	sonra	AKP	ile	yolları	tama‐
men	ayrılınca	paralel	yapı	MHP’ye	yöneldi.	

Hedef,	 MHP’de	 yuvalanmak	 ve	 siyasi	 operasyonlarını	
bu	parti	vasıtasıyla	hayata	geçirmekti	ama	bir	sorunları	var‐
dı.		

Genel	 Başkan	 Devlet	 Bahçeli,	 paralel	 yapının	 MHP	
içinde	yuvalanmasına	izin	vermemekte	kararlıydı.	
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PARALEL YAPI HDP’YE OY VERDİ 

Paralel	yapının	medya	organları,	yaklaşan	2015	Seçim‐
lerinde	MHP’yi	 destekleyecekleri	 izlenimini	 yaydıysa	da	 as‐
lında	niyetleri	başkaydı.	

Gerçek	niyetleri,	AKP	karşısında	MHP,	CHP	ve	HDP'nin	
yer	aldığı	bir	blok	oluşturmak	MHP'yi	de	bu	amaçla	kullan‐
maktı.	

FETÖ,	bu	arada	MHP'yi	de	güdümüne	alabilmenin	he‐
sabını	yapıyordu	

Paralel	yapı,	7	Haziran	2015’te	ne	MHP'yi	ne	de	CHP’yi	
destekledi,	gidip	HDP’ye	oy	verdi.	

Antalya'nın	 hiç	 Kürt	 kökenlilerin	 bulunmadığı	 bazı	
köylerinde	HDP'ye	oy	çıkması,	paralel	oylarının	nereye	gitti‐
ğinin	deliliydi.	

MHP	%16,3	oy	almış	ve	80	milletvekili	çıkarmıştı.	

7	 Haziran’da	 MHP’nin	 oylarını	 arttıran	 etken,	 AKP	
içindeki	 millî	 görüş	 zihniyeti	 dışındaki	 milliyetçi‐
muhafazakârların	AKP’den	artık	uzaklaşmalarıydı.	

Sunların	 önemli	 bir	 kısmı	AKP’yi	 terk	 ederek	MHP’ye	
yönelmişlerdi.		

AKP	 iktidarı	 ciddi	 oranda	 oy	 kaybına	 uğradı,	 yüzde	
40,8’le	258	milletvekili	çıkarabildi.	

CHP	ise	yaklaşık	%25	oyla	132	milletvekili	çıkardı.	

PKK’nın	siyasi	kanadı	HDP	ise	%13	oranında	oy	alma‐
sına	rağmen	80	milletvekilliği	elde	etti.	

Oyların	%60’ı	muhalefet	partilerine	gitmişti.		
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Daha	 seçim	 akşamında	 erken	 seçin	 ve	 koalisyon	 se‐
naryoları	ortaya	atılmaya	başlandı.	

8	 Haziran’dan	 itibaren	 “%60’lık blok”	 söylemi	 teda‐
vüle	sokuldu.	

%60’lık	 blok,	 FETÖ’nün	 sarıldığı	 yeni	 can	 simidiydi.	
Ancak	Devlet	Bahçeli,	17	Haziran	2015’te	Etikhaber’e	yaptığı	
açıklamada	%60	 söyleminin	 boş	 laftan	 ibaret	 olduğunu	 be‐
lirterek	onu	da	ellerinden	aldı.	

Bahçeli;	 açıklamasında, “%60'lık bloktan bahsedili-
yor. Bu bize göre boş laftır. Oranların toplamıyla hükü-
met kurulacaksa, ne ilkeye, ne ahlaka, ne de haysiyete 
ihtiyaç vardır.”	ifadesini	kullandı.	
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FETÖ, BU ARADA MHP'Yİ DE GÜDÜMÜNE ALABİLMENİN  
HESABINI YAPIYORDU 

	 MHP	Genel	Başkanı,	partisinin	HDP	ile	bir	araya	gel‐
mesinin	mümkün	olmadığını	da	vurgulayarak	şunları	söyle‐
di:	

“Kundaktaki bebekleri kurşunlayan, Mehmetçikle-
ri, polisleri ve masum binlerce vatandaşımızı acımasızca 
katleden bir terör örgütünün siyasi kuryesiyle aynı 
blokta nasıl bulunuruz? Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne kasteden mihraklarla işimiz ve 
münasebetimiz katiyen olmaz.”		

FETÖ’cü	medya,	Devlet	Bahçeli’nin	bu	sözlerini	AKP’ye	
koalisyon	için	yeşil	ışık	olarak	göstermeye	çalıştı.		

Ertesi	 gün	FETÖ’nün	yayın	organlarından	Taraf	 gaze‐
tesinde	Emre	Uslu	iftiralarla	dolu	bir	yazı	kaleme	aldı.		

Uslu,	Devlet	Bahçeli’nin	AKP’yi	eleştirmeyi	bırakıp	sü‐
rekli	HDP’ye	yüklendiğini	öne	sürdü.		

AKP	 ile	 yapacağı	 koalisyonun,	 MHP	 için	 olumsuz	 so‐
nuçlar	 doğuracağı	 öngörüsünde	 bulunan	 Uslu;	MHP’nin,	 ilk	
seçimde	baraj	altında	kalacağını	iddia	etti.		

Şimdi	FETÖ	firarisi	olan	Emre	Uslu’nun	analizi,	MHP’yi	
%60	blokunda	tutma	endişesi	üzerine	kurgulanmıştı.		

Emre	Uslu’nun	yazısı	şöyleydi:	

“MHP, koalisyondan sonra baraj altında kalır Son 
anda bir pürüz çıkmazsa AKP-MHP koalisyonu tamam 
gibi. Koalisyonun tamam olduğunu MHP'lilerin giderek 
artan oranda havuz medyasında görünür olmasından da 
anlıyoruz. 
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Devlet Bahçeli de AKP'ye yönelik eleştirilerini 
azalttı. Hatta neredeyse sonlandırdı. Varsa yoksa HDP'ye 
yükleniyor. Belli ki Bahçeli HDP'yi ötekileştirerek AKP 
ile kurduğu koalisyona zemin hazırlıyor. MHP tabanına 
dönüp 'AKP ile koalisyon yapmayıp ne yapalım, HDP'nin 
desteklediği bir koalisyonun içinde mi yer alsaydık?' 
demek için algı çalışması yapıyor. 

Şimdiden AKP-MHP koalisyonu memlekete ne ge-
tirir ne götürür onu konuşmaya başlayabiliriz. Ancak 
ben başka bir sorunun cevabını analiz etmek istiyorum. 
MHP ne zaman koalisyon kursa, bir sonraki seçimde 
oyları düşmüştür. 

Bu, 2. Milliyetçi Cephe hükûmeti sonrasında yapı-
lan ara seçimlerde de böyle olmuştur. En son koalisyon-
dan sonra da MHP baraj altında kalmıştı. Bunun nedeni 
nedir? Kuşkusuz her seçimin kendine özgü iklimi vardır. 
Bu iklim çoğunlukla seçmen davranışlarını etkiler. An-
cak MHP gibi milliyetçi bir partinin koalisyonlara katıl-
dıktan sonra oylarının düşmesinin bir nedeni olmalı. 

Oy kaybının en büyük nedeni MHP'nin kimliğiyle 
ilgili. MHP milliyetçi ve muhafazakâr toplum kesimle-
rinden oy alabilen bir parti. Bu nedenle MHP'nin doğal 
rakipleri muhafazakâr ve merkez sağ partiler. Örneğin 
günümüzde MHP'nin birinci rakibi CHP veya HDP değil, 
AKP. Geçmişte de Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, 
ANAP ve DYP olmuştu. Milliyetçi kimliği ağır bastığı için 
MHP'nin 7-8 puanlık doğal tabanının yanında MHP'ye 
kayan oylar daha çok konjonktürel oylar. 

Yani toplumda milliyetçiliği tetikleyen konjonktür 
varsa MHP oylarını artırırken, her şey normale dönü-
yorsa MHP oylarını kaybediyor. Koalisyon hükûmetleri 
konjonktürel gelişmelerden en çok etkilenen hükûmet 
türleridir. MHP, koalisyon hükûmetlerinde hep küçük 
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parti olarak yer aldı. Bu nedenle MHP'nin hükûmetin 
icraatlarına etkisi zayıf oluyor ama hükûmetin hatala-
rından en fazla etkilenen parti MHP oluyor. 

MHP tabanındaki geçişkenlik nedeniyle halk 
hükûmeti cezalandırmak istediğinde ilk kopan kitle –
geçen seçimlerde konjonktürel gerekçelerle– MHP'ye oy 
veren kitle oluyor. Bu kitlenin oy vereceği alternatif ol-
dukça geniş. 80 öncesinde MHP kitlesi asla CHP ve sol 
partilere oy vermezdi. Ancak 2000'li yıllar sonrasında 
MHP kitlesi artık CHP'ye de AKP'ye de oy verebilecek 
kadar geniş bir düzleme oturdu. 

Dolayısıyla MHP'ye oy veren kitlenin alternatifi de 
çoğaldı. MHP AKP ile koalisyon yaptığında çok büyük 
olasılıkla ilk seçimlerde yine baraj altında kalacaktır. 
Bunun üç temel neden var: 

1) MHP'liler ne derse desin AKP ile koalisyon pro-
tokolü AKP'nin günahlarını sırtlayıp, onun hukuksuzlu-
ğu ve yolsuzluğuna kefil olma protokolü olarak algılana-
caktır. Bu nedenle son iki seçimde aslında AKP tabanın-
dan, bir alternatif diye kaçıp MHP'ye oy veren kitleleri 
MHP yeniden AKP'ye mecbur ettiği için, bu oyların bir 
kısmı koalisyon protokolü imzalandığı gün MHP karşıtı 
oya dönüşecektir. 

2) AKP'nin muazzam medya gücü ve algı manipü-
lasyonu yapabilme yeteneği ile MHP'nin başa çıkma im-
kânı yoktur. Eğer koalisyon hükümeti başarılı olursa, 
AKP tüm başarıları kendi hanesine yazdırırken tüm ba-
şarısızlıkların sorumluluğunu MHP'ye yazdıracaktır. Bu 
da MHP tabanından oy kaymasına neden olacaktır. 

3) MHP sadece yolsuzluk ve hukuksuzluklarda de-
ğil Kürt sorunu gibi sorunların çözümünde de AKP'ye 
kalkan olacaktır. Özellikle Kürt sorunu konusunda AKP 
eğer sorunu ötelemek isterse MHP'nin arkasına sığına-
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rak öteleyecektir. Çatışmalı bir ortam olursa bunun so-
rumlusu MHP olarak gösterilirken AKP bundan mini-
mum düzeyde etkilenecektir. Bu üç temel nedenin yanı-
na başka nedenler de yazılabilir ama sadece bu üç ne-
denle bile MHP AKP ile koalisyon yaparsa büyük olası-
lıkla yeniden baraj altında kalacaktır.” 

Devlet	 Bahçeli,	 1	 Temmuz	 2015	 günü	 grupta	 yaptığı	
konuşmada	da	koalisyon	meselesine	değindi:	

Milliyetçi Hareket Partisi, PKK’nın siyasi acentesi 
olan HDP’yle hiçbir şart altında bir araya gelmez, gele-
mez. 

On binlerce vatan evladının kanına giren terörist-
leri kutsamakla kalmayıp içinden çıkan, bölücülüğü pu-
sula yapan, hepsinden önemlisi iradesi Kandil’e ipotekli 
bir siyasi parti görünümlü PKK aparatıyla MHP’nin işi 
olmaz, olmayacaktır. 

Ne ibretliktir ki, HDP’yi yok saymamızdan rahatsız 
olanlar bizi eleştiri yağmuruna tutmaktadır. 

Herkes meşrebine ve mayasına uygun konuşmak-
tadır. 

Ekranlarda, gazete köşelerinde, uzatılan mikrofon-
larda bize demokrasi dersi vermeye cüret edenler önce 
vicdan, aidiyet ve ahlak imtihanından geçmeyi deneme-
lidir. 

Bizim kimsenin aklına ihtiyacımız yoktur. 

Hele hele kimlik ve köken krizi yaşayanların, insaf 
ve izan buhranı geçirenlerin bize parmak sallamaları 
hadlerine değildir. 

HDP’ye oy verenlere saygı duymak demek, HDP’yi 
muhatap almak demek değildir. 
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Şimdi kalkıp bayrağa sarılı şehit naaşlarını, hıçkıra 
hıçkıra ağlayan şehit analarını, bir uzvunu kaybetmiş 
muhterem gazilerimizi unutalım mı? 

Emzikli bebeklerin vücutlarında açılan kurşun de-
liklerini aklımızdan çıkaralım mı? 

Köy ve karakol baskınlarını, yol kesmeleri, pusu 
kurmaları, mayınlı saldırıları olan olmuş bir kere diye-
rek hafızamızdan silelim mi? 

Hadi biz unuttuk diyelim, hadi biz millî davadan 
vazgeçtik sayalım; söyler misiniz bana, 30 yılı aşkın sü-
redir artarak devam eden zalimliği, işlenen cinayet ve 
söndürülen ocakların faillerini tarih ve millet affeder 
mi? 

Erdoğan yaşanan ıstırap dolu seneleri hoş görebi-
lir. 

Davutoğlu geçmişe bir çırpıda sünger çekebilir. 

14 ilkeyle avunan Kılıçdaroğlu da bir şey olmamış 
gibi davranabilir. 

Hamdolsun hafızasını kaybetmemiş Milliyetçi Ha-
reket ne hainleri unutur ne de kuzum, yiğidim, aslanım, 
civanım diyerek gök kubbeyi çınlatan feryat figanları 
görmez göze alır. 

Bu nedenle biz HDP’ye bakınca flu görüyoruz, 
görmeye de devam edeceğiz. 

AKP ile CHP net görüyorsa bizce mahsuru yoktur. 

Bu durumda, HDP’yi de yanlarına alarak üçlü bir 
koalisyonu kurmalarında herhangi bir mani hal de ol-
mayacaktır. 

AKP-CHP-HDP arasındaki nazlı ve kaprisli itiş ka-
kışlar koalisyon nikâhıyla muradına ermelidir. 
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Bu üç partinin toplamda %78,94 oy oranı ve 470 
milletvekili sayısı geniş tabanlı bir hükûmetin kurulma-
sını sağlayacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi ise alayına yetecektir. 

Hepsinin karşısında tek başına duracaktır. 

Ana muhalefet görevini eksiksiz yerine getirerek, 
erken veya zamanında yapılacak bir seçimle tek başına 
iktidara gelecek ve Türkiye’yi kurtarma sözünü harfiyen 
yerine getirecektir.” 

Yani	Emre	Uslu’nun	18	Haziran’da	Taraf’ta	yayımlanan	
yorumu	hilafıhakikatti.		

İktidar	partisinin	koalisyona	niyeti	yoktu	ve	ufukta	er‐
ken	seçim	görünüyordu.	

Zaten	 Cumhurbaşkanı	 Tayyip	 Erdoğan’ın	 istediği	 de	
buydu.	

İktidar	 partisiyle	 muhalefet	 partileri	 arasındaki	 gö‐
rüşme	tiyatrosundan	hiçbir	sonuç	çıkmadı.	

Neticede	erken	seçim	kararı	alındı	ve	1	Kasım’da	yeni‐
den	seçime	gidildi.	

Paralelci	medya	aynı	yalanları	1	Kasım	2015	Seçimle‐
rine	giden	süreçte	de	tezgâhladı.	

1	 Kasım	 Seçimlerinde	MHP’ye	 destek	 veriyormuş	 gö‐
ründü	ama	yine	başka	adreslere	yürüdü.	

MHP,	1	Kasım	2015’te	aşağı	yukarı	2011’deki	oy	ora‐
nını	korumasına	ve	hatta	yüz	binden	fazla	arttırmasına	rağ‐
men	yaklaşık	%12’lik	oy	oranıyla	40	milletvekili	çıkarabildi.	

AKP	317,	CHP	132,	HDP	59	milletvekilliği	elde	etti.	
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MHP’YE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR 

1	 Kasım	 2015	 Seçimlerinden	 sonra	 paralel	 yapının	
MHP’ye	yönelik	saldırıları	artış	gösterdi.	

MHP’nin	 seçimde	 hezimete	 uğradığı	 iddiaları	 ortaya	
atılarak	bunun	sorumlusu	olarak	da	Devlet	Bahçeli	gösteril‐
di.	

Daha	 önce	 kaset	 operasyonuyla	 MHP'yi	 ele	 geçirmek	
isteyen	FETÖ	başarılı	olamamıştı.	

“Şimdi tam sırası!”	diye	düşünseler	de	önlerindeki	en	
büyük	engelin,	Devlet	Bahçeli’nin	partinin	başından	uzaklaş‐
tırılması	gerekiyordu.	

Yeni	 plan,	 parti	 içindeki	 sözde	 muhalefetin	 örgütlen‐
mesi	ve	finanse	edilmesiydi.	
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PARALEL YAPI MEDYASI VE ONUN KUYRUĞUNA TAKILAN 
YENİÇAĞ DA  BAŞDESTEKÇİLERİYDİ 

Öteden	 beri	 Devlet	 Bahçeli	 düşmanlığını	 yayın	 politi‐
kası	hâline	getiren	Yeniçağ	gazetesi	de	saldırılarının	şiddeti‐
ni	dikkati	çekecek	ölçüde	arttırdı.	

FETÖ’cü	medya	ile	Yeniçağ,	MHP’de	değişim	rüzgârları	
estiği	havasını	yayma	çabasına	girdi.	

Sözde	 milliyetçi	 kesimin	 okuduğu	 Yeniçağ’ın,	 paralel	
yapıyı	 ve	 elebaşı	 Fetullah	 Gülen’i	 eleştirmemeye	 özen	 gös‐
termesi	gözlerden	kaçmıyordu.	

Sözde	milliyetçi	gazete,	Prof.	Dr.	Nadim	Macit,	Prof.	Dr.	
Çetin	Yetkin	ve	Neval	Kavcar’ın	yazılarına	son	verdi.		

Sebep,	FETÖ	ve	elebaşı	Gülen	aleyhindeki	yazılarıydı.	

Çetin	Yetkin	Yeniçağ’dan	Gülen	eleştirisi	yüzünden	ay‐
rılışını	şöyle	anlatmıştı:	

“Anımsanacağı	 üzere,	 bu	 arada	 Fethullah Gülen,	 ta	
Amerika’dan	işe	karışarak,	referandumda	EVET	oyu	verilme‐
si	gerektiğini	açıkladı,	hatta	olanak	olsa	“mezardakiler”	de	
EVET	demelidirler	dedi.	Onun	gazetenin	yayın	çizgisine	açık‐
ça	aykırı	bu	sözleri	üzerine	ben	de	onun	bu	davranışını	eleş‐
tiren	 bir	 yazı	 kaleme	 olarak	 gazeteye	 gönderdim.	 Ancak,	
gazeteden	 aranarak	 bu	 kişi	 hakkında	 herhangi	 bir	 yazının	
yayınlanamayacağı	 bildirilerek	 başka	 bir	 yazı	 göndermem	
istendi.	Kendisiyle	 görüştüğüm	Hayri Köklü de	ne	 yazık	 ki	
durumun	 böyle	 olduğunu,	 bunun	 kendisini	 aştığını	 söyledi.	
Yazının	yayımlanmaması	durumunda	gazeteden	ayrılacağımı	
bildirince	de,	Ahmet Yabuloğlu’nun	 izinde	olduğunu,	onun	
belki	bir	çözüm	bulabileceğini,	dönmesini	beklememi,	şimdi‐
lik	 beni	 yıllık	 iznimi	 kullanmış	 olarak	 göstermelerini	 kabul	
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etmemi	rica	etti.	Kabul	ettim.	Ne	yazık	ki	Yabuloğlu da	elin‐
den	 bir	 şey	 gelemeyeceğini,	Fethullah Gülen’in	 adının	 bile	
gazetede	yayımlanmasının	olanaksız	olduğunu	bildirdi.	Böy‐
lece	Yeniçağ	da	benim	için	bitmiş	oldu.”	

Şimdi	Ortadoğu	gazetesinin	yazarları	arasında	bulunan	
Neval	Kavcar,	Yeniçağ’da	çalıştığı	sırada	Fetullah	Gülen	hak‐
kında	yazı	kaleme	almaması	konusunda	uyarılmıştı.			

Kavcar,	Prof.	Yetkin’i	doğrulamış	ve	şunları	söylemişti:	

"Çetin Yetkin haklıdır. Aynısı benim başıma geldi. 
Yeniçağ'dan bir yetkili ve bir yazarla üçümüzün olduğu 
ortamda ‘Fetullah Gülen ile ilgili yazmıyoruz.’ dendi.”  

Yeniçağ,	yazarlarına	FETÖ	sansürü	uyguluyordu.	

O	günlerde	FETÖ,	Yeniçağ’a	yakından	ilgi	gösteriyordu.	

19	 Haziran	 2012’de	 bir	 Türkçe	 Olimpiyatları	 kafilesi	
gazeteyi	ziyaret	etmişti.	

Kafilenin	 başında,	 şimdi	 FETÖ’den	 tutuklu	 olan	 iş	
adamı	Adnan	Osman	Güldaş	vardı.	

Güldaş,	sosyal	medya	hesabındaki	paylaşımlarında	Ye‐
niçağ	gazetesine	ve	kendini	MHP	genel	başkan	adayı	olarak	
lanse	eden	hayalperestlere	bol	bol	yer	veriyordu.	

Adnan	 Osman	 Güldaş,	 MHP’yi	 ele	 geçirmeye	 çalışan	
sözde	muhalefetin	sponsoru	olduğu	iddia	edilen	kişiydi.	

Adnan	Osman	Güldaş	ile	Yeniçağ	arasındaki	derin	iliş‐
ki,	FETÖ’nün	elebaşına	toz	kondurulmamasının	nedenini	de	
gazetenin	 gittikçe	 artan	 Bahçeli	 düşmanlığının	 sebebini	 de	
açıklıyordu.	

Paralel	yapı	Yeniçağ’a	yatırım	yapmaya	ve	MHP’yi	ele	
geçirme	projesi	için	Truva	atı	hâline	getirme	çabalarına	daha	
2008’de	başladı.	
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Türkiye	gazetesinden	Fuat	Uğur,	12	Mart	2016	günkü	
yazısında	bu	konuyu	şöyle	anlatıyordu:	

“Cemaatten ayrılmış bir isim anlattı geçen gün. 
Uzun yıllar Zaman gazetesinin Doğu Anadolu Haber Mü-
dürlüğünü yapan TSK’den atılma Ahmet Ünal’ın kendi-
sine söylediklerini. Ahmet Ünal bir gün sessizce MHP’nin 
iç muhalifi Yeniçağ gazetesinde yazmaya başlıyor. Yeni-
çağ o vakitler cemaat aleyhtarı bir gazete üstelik. Eski 
cemaatçi ‘Şaşırdım kaldım. Ankara’ya gittiğimde Ahmet 
Bey’i ziyarete gittim. Yıl 2008. O vakit bana anlattı aslın-
da bir proje olarak Yeniçağ’a girdiğini. Hatta Sinan 
Oğan’ın da iyi bir mensupları olduğunu.’ diyor. Ahmet 
Ünal daha sonra Sinan Oğan’ın kurduğu stratejik araş-
tırma kuruluşlarından birinde sorumluluk alıyor. Ahmet 
Ünal’ın cemaatin MHP imamı olduğunu söylüyor bu eski 
Cemaatçi bana. Sinan Oğan’ın STV’ye her hafta birkaç 
kez çıkıp konuşması, Zaman gazetesinde sayfalarca yazı 
yazması da böylece başlıyor tabii.” 

FETÖ, birkaç yıl sonra Yeniçağ’a yaptığı yatırımın 
semeresini topladı. 

Özellikle 1 Kasım 2015 Seçimlerinden sonra Yeni-
çağ, MHP’ye düşmanlıkta FETÖ’cü medyayı bile geride 
bıraktı. 

1	 Kasım	 Seçimlerinde	 MHP,	 kendi	 tabanının	 oylarını	
konsolide	ettiği	hâlde	seçimde	başarısız	olmuş	gibi	gösteril‐
di.	Oysa	MHP	1	Kasım	2015’te	2011	Seçimlerinde	aldığından	
daha	fazla	oy	almıştı.		

Ardından	 paralel	 yapının	 MHP	 saldırıları	 ve	 içeriden	
kaleyi	ele	geçirme	çabaları	hız	kazandı.	

FETÖ,	2015	Kasım	Seçimleri	 sonrasında	müzmin	mu‐
halefeti	örgütleyerek	MHP	aleyhindeki	gayretlerine	yeni	bir	
veçhe	verdi.	
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Bahçeli’ye	 gelip	 “Efendim size teminat veririm ki 
benim asla genel başkan olmak gibi bir niyetim ihtira-
sım yok. Hakkımda yazılıp söylenenler dedikodudan 
ibaret.”	 diyenler,	 kısa	 sürede	 ikna	 edilerek	 paralel	 yapının	
Tuva	atına	bindirildi.			

Mesela	 FETÖ	 destekçisi	 Nazlı	 Ilıcak,	 5	 Kasım	 2015’te	
bir	İnternet	sitesinde	yayımlanan	yazısında	şöyle	diyordu:	

“Devlet Bahçeli’yle MHP cazibe merkezi oluştura-
mıyor. Etrafta Meral Akşener’in ismi dolaşıyor. Bence, 
hiç tereddüt etmesin çıksın ortaya.”		

MHP	 Lideri	 Bahçeli’ye	 alternatif	 olamayacak	 bir	 isim	
vakitsiz	gündeme	düşünce	bir	değil,	birkaç	sözde	muhalif	ve	
yalancı	pehlivan	gaza	geldi.		

Hepsi	 de	 olağanüstü	 kurultay	 için	 hayalî	 peşrev	 çek‐
meye	 başladı.	 O	 sıralar,	 kündeye	 geleceklerinden	 bihaber	
birkaç	sözde	muhalif,	olağanüstü	kurultaya	gitme	sevdasıyla	
bir	kısım	MHP	delegesini	aldatarak	peşine	taktı.		

Bu	süreçte,	darphanesini	FETÖ’nün	kurduğu	kalp	mil‐
liyetçiler,	 MHP	 tabanına	 ve	 teşkilatlarına	 takdim	 edilip	 be‐
nimsetilmeye	çalışıldı.	

Böylece	sözde	muhalefet	hareketi,	siyasi	kalpazanlığın	
çarpıcı	misallerinden	biri	olarak	tarihe	geçti.		

Parti	 kurullarının	 10	 Ocak	 2016’daki	 Kızılcahamam	
toplantısında	 basın	mensuplarının	 sorularını	 cevaplandıran	
MHP	Lideri	Bahçeli	ise	olağanüstü	kurultay	çağrılarına	kapı‐
yı	kapattı.	

Sözde	 muhaliflere,	 haklarını	 mahkemede	 aramalarını	
söyledi.	

O	sırada,	2009‐2015	arasındaki	ağır	siyaset	mücadele‐
sinde	 vücudu	 yorgun	 düşmüş	 olan	MHP	 Lideri	 Bahçeli,	 ra‐
hatsızlanmış	ve	eski	hastalığı	nüksetmişti.	
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Daha	 önce	 kalp	 ameliyatı	 olan	 Bahçeli’nin	 yeniden	
operasyon	geçirmesi	gerekiyordu.	

Devlet	Bahçeli’nin	sağlık	sorunları	bile	sözde	muhale‐
feti	merhamete	getiremedi.	

Devlet	 Bahçeli’nin	 15	 Ocak’ta	 Gebze’deki	 bir	 özel	 kli‐
nikte	operasyon	geçirmesini	fırsat	bilerek	harekete	geçtiler.	

MHP	Genel	Merkezi'ne	şüpheli	bir	delege	 listesi	vere‐
rek	olağanüstü	kurultay	istediler.		

Genel	Merkez	inisiyatifi	dışındaki	bu	maksatlı	hamleye	
ret	cevabı	verince,	sözde	muhalifler	mahkemeye	gitti.	

MHP’nin	ve	camianın	gelenekleri	ayaklar	altına	alındı.		

Bozgunculuk,	o	günlerde	özellikle	İnternet	ortamından	
besleniyor,	sosyal	medyada	MHP’nin	Genel	Başkanı'nı	hedef	
alan	hafifmeşrep	ve	ahlak	dışı	paylaşımlar	yapılıyordu.	

Bunların	çoğu,	kendini	Ülkücü	olarak	tanımlayan	veya	
öyle	olduğunu	iddia	eden	kimselerdi.		

MHP	camiasının	kutlu	geleneklerine	ve	Ülkücü	ahlakı‐
na	 aykırı	 ifadelerle	 dolu	 bu	 çirkin	 paylaşımlar,	 “dava”	 kav‐
ramının	ifade	ettiği	değerler	bütünüyle	asla	bağdaşmıyordu.	

MHP	Genel	 Başkanı	Devlet	 Bahçeli’nin	 şahsında	 otur‐
duğu	makamın	manevi	şahsiyeti	tahkir	ediliyordu.	

Bundan,	hem	partinin	kurumsal	kimliği	hem	de	bütün	
MHP	camiası	zarar	görüyordu.	

Yıkıcı	tenkit,	eleştiri	olmaktan	çıkıp	bozgunculuk	hâlini	
almıştı.	

Onca	 yıllık	 siyasi	 hareketin	 gelenekleri	 ve	 şerefli	 geç‐
mişi	bir	kenara	bırakılıp	birtakım	bahanelerle	MHP	mahke‐
me	kapısına	düşürülmüştü.	
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O	 günlerde	 gazetelerde	 konuyla	 ilgili	 “MHP mahke-
melik oldu!” “Kurultayı yargı belirleyecek!”, “MHP’de 
yargı süreci başladı! gibi	başlıklar	atılıyordu.			

Bu	başlıklar,	MHP’yi	mahkemeye	sürüklemeye	kalkan‐
lar	için	bir	utanç	vesikasıydı.	

1	Kasım	2015	 Seçimlerinden	 sonra	MHP’nin	 gelenek‐
lerine,	 fikirlerine,	 dokusuna,	 meşrebimize,	 siyaset	 ve	 insan	
anlayışına	aykırı	birtakım	yollarla	başlatılan	“suni”	kurultay	
girişimleri,	nihayet	mahkeme	kapılarına	kadar	uzanmış,	yar‐
gı	yoluyla	MHP'yi	kayyuma	teslim	etme	çabasına	dönüşmüş‐
tü.		Yani	Türk	milliyetçilerinin	mukaddes	ve	mübarek	davası,	
Ülkücü	 olduğunu	 öne	 sürenlerin	 çıkardığı	 tefrika	 ve	 fitne	
yüzünden	davalık	olmuştu.	

MHP	camiasının	âdet	ve	 teamülleri	doğrultusunda	Ül‐
kücü	 iradenin	 normal	 yollardan	 tecellisini	 beklemek	 yerine	
onu	yargı	erkinin	vereceği	karara	mahkûm	etme	teşebbüsle‐
ri,	aslında	doğrudan	Ülkücü	iradeyi	hedef	almıştı.		

Üstelik	davayı	mahkeme	kapılarına	 götürerek	davalık	
edenler,	sütten	çıkma	ak	kaşık	değildi.	

Genel	Merkez'in	karşısına	dikilenlerin	ekseriyeti,	1	Ka‐
sım	Seçimlerinde	MHP’den	aday	gösterilmedikleri	için	parti‐
den	intikam	almak	niyetiyle	ortaya	çıkanlardı.	

Bunlar;	 seçim	 çalışmaları	 sırasında	 kıllarını	 kıpırdat‐
mamışlar,	 seçimler	 sırasında	 arkadaşlarıyla	 omuz	 omuza	
vermemişlerdi.	 Teşkilatlardan	 gelen	 davetlere	 icabet	 etme‐
mişlerdi.			Bu	gibilerin	o	günlerde	ortaya	çıkıp	bayrağı	zirve‐
ye	taşıyacaklarını,	MHP’yi	 iktidar	yapacaklarını	 iddia	etmesi	
inandırıcı	değildi.	

Sözde	 muhalifler	 arasında,	 1	 Kasım	 Seçimlerinden	
sonra	siyasi	hayatları	boyunca	gezmediği	kadar	il	dolaşanlar	
vardı.		
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“KRİPTO ABLA” PARLATILIYOR 

İddialara	göre	paralel	yapıdan	ekonomik	destek	gören	
sözde	muhalifler,	 gittikleri	 her	 ilde	 paralel	 abi	 ve	 ablaların	
organize	ettiği	kalabalıklar	tarafından	karşılanmıştı.		

Uzun	konvoylar	oluşturuluyor;	 tantanalı,	şaşaalı	 teşri‐
fat	törenleri	düzenleniyordu.	

Bütün	gayeleri	MHP	tabanında	muhalefet	rüzgârı	esti‐
rip	Genel	Merkezi	devre	dışı	bırakmak	olan	sözde	muhalifler,	
gittikleri	her	yerde	”Devlet Bahçeli gidici.”	havasını	pompa‐
lıyordu.	

Kamuoyunda	 “kripto abla”	 lakabı	 takılan	 sözde	MHP	
genel	 başkan	 adaylarından	 biri;	 cilalandıkça	 cilalandı,	 süs‐
lendikçe	süslendi;	olağanüstü	kurultay	avazları,	semaya	yük‐
seldi.		

Paralel	yapı	medyası	ve	onun	kuyruğuna	takılan	Yeni‐
çağ	da	baş	destekçileriydi.	

Bir	dönem	Gülen’e	yakın	 isimlerden	biri	olan	Hüseyin	
Gülerce,	kamuoyunda	“Kripto Abla”nın	paralel	yapı	ile	sıcak	
ilişki	 içinde	 olduğunu	 söylemiş,	 “Cemaate çok yakındır, 
şahidi benim.” demişti.	

Hatta	Gülerce’ye	göre	kripto	ablayla	FETÖ	elebaşı	Gü‐
len	arasında	aracılar	selam	getirip	selam	götürürlerdi.	

FETÖ’nün	 eski	 yakın	 adamlarından	 gazeteci	 Nurettin	
Veren	 de	 1993	 yılında	 kripto	 ablanın,	 vaktiyle	 kendisinin	
tavsiyesi	 üzerine	 Tansu	 Çiller	 tarafından	 bakan	 yapıldığını	
iddia	etmişti.	

Nurettin	Veren’i	Çiller’e	yollayan	da	bizzat	Gülen’di.	
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Hatta	 Veren’in	 elinde,	 kripto	 abladan	 gelen	 imzalı	 te‐
şekkür	mektubu	vardı.		

Bu	ilişkinin	iğrenç	kokusu	daha	sonra	Isparta’dan	çıktı.	

Gül	rayihasıyla	meşhur	kentimizden	etrafa	kötü	koku‐
lar	saçıldı.	

MHP	 Lideri	 Devlet	 Bahçeli,	 1	 Mart	 2016’da	 Etik	 Ha‐
ber’e	yaptığı	açıklamada,	olağanüstü	kurultay	çığırtkanlarına	
çok	sert	yüklendi.	

Bahçeli, "Kimileri iktidar kapısında çıkar peşinde 
koşar, kimileri güç odaklarının taşeronluğunu yapar, 
kimileri de cemaatin yularını boyunlarına takarlar. Ama 
yine de hiç sıkılmadan 'Ülkücü irade. Ülkücü gelenek' 
kavramlarının arkasına sığınırlar. Ülkücü iradenin bun-
ları iyi görmesi, anlaması ve doğru değerlendirmesi, 
Milliyetçi Hareketin geleceği bakımından hayati önem-
dedir."	dedi.		

Devlet	 Bahçeli,	 Gülen	 cemaatini	 hedef	 aldı	 ve	 sözde	
muhaliflerin	FETÖ’nün	kontrolünde	olduğunu	belirtti.	

Gülen	 cemaatinin	MHP'yi	 ele	 geçirerek	 partileşme	 ve	
siyasi	 sığınak	 bulma	 arayışında	 olduğunu	 söyleyen	 Bahçeli,	
amaçlarını	da	şöyle	açıkladı:	

"MHP’nin siyasi çizgisini saptırmak, fikrî omurga-
sını kaydırmak, etkisizleştirerek silik ve marjinal bir 
konuma itmek, seçim barajının altında kalmasını sağla-
mak ve siyasetten tasfiye sürecini harekete geçirmek."  

MHP	Lideri	Bahçeli;	açıklamasında,	 ''Ülkücü Hareket 
sokağa çekilerek MHP operasyon partisi hâline getiril-
mek isteniyor.”	dedi.	

MHP	liderinin	açıklaması	şöyleydi:	
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“Milliyetçi Hareket Partisi, Türk - İslam ülküsün-
den feyzalan değişmeyen ilkeleri, inançları, idealleri ve 
siyasi hüviyetiyle 47 yıldır siyaset sahnesindedir. 

İç bünyesine fitne ve fesat sokulması, birlik ve da-
yanışmasının yara alması, bölünmesi ve parçalanması 
için sahneye konulan senaryolarla mücadele ederek 
bugünlere gelmiştir. 

Türk siyasi hayatında üzerinde en fazla siyasi he-
saplar yapılan ve karanlık oyunlar oynanmak istenen 
siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisidir. 

• Milliyetçi Hareket her devirde siyasi suikastların 
hedefi olmuş, entrika ve psikolojik saldırılarla içten çö-
kertilmeye çalışılmıştır. 

Her dönemde birilerinin elleri sürekli Milliyetçi - 
Ülkücü Hareketin içinde olmuştur. 

Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtları-
mızda durmaktadır: 

- 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi sonrası Milliyetçi - 
Ülkücü Hareketin yeni bir siyasi parti çatısı altında var-
lığını sürdürmesinin engellenmesi için başvurulan 
oyunlar ve tezgâhlar unutulmamıştır. 

- 1992’de Ülkücü Harekette yaşanan kırılma ve 
kopmada hangi fitne mekanizmalarının harekete geçi-
rildiği ve bu süreçte dış mihrakların oynadığı rol de ha-
tırlanmaktadır. 

- 12 Eylül sonrası kapatılan MHP’nin yeniden açıl-
masının gündeme geldiği dönemde 27 Aralık 1992’de 
Söğütözü’nde yapılan kongrede hangi tahriklerin sahne-
lendiği ve kimlerin hangi tezgâhlara başvurduğu da ha-
fızalardan silinmemiştir. 
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- 2002 yılından başlayarak “MHP’siz Meclis” için 
yapılan zorlamalar, sonuçsuz kalan karalama kampan-
yaları, yakılan fitne ateşleri, sahneye sürülen taşeronla-
rın, bunların hezeyanları ve nihayet 2009’da MHP’yi 
mahkeme yoluyla kayyuma teslim etmek için başlatılan 
hukuki süreçler de herkesin malumudur. 

“Hafızayı beşer nisyan ile malüldür.” denilse de bu 
sancılı süreçlerin acı hatıraları Milliyetçi Hareketin or-
tak bilincinde silinmeyecek izler bırakmıştır. 

• Milliyetçi Hareket Partisi, bu davanın asli sahibi 
Ülkücü neferlerin çelik gibi sağlam iradesi sayesinde 
bütün bu siyasi hesapları ve tezgâhları boşa çıkarmış, 
karşı karşıya bırakıldığı bu badireleri atlatarak siyasi 
varlığını sürdürmüştür. 

Devirler boyunca Milliyetçi Hareketin altını oyma-
yı amaçlayan kirli tezgâhların aktörleri, maşaları ve fi-
güranları değişmiş, ancak bu melanet odaklarının nihai 
hedefleri değişmemiştir. 

Ülkücü iradenin bunları iyi görmesi, anlaması ve 
doğru değerlendirmesi, Milliyetçi Hareketin geleceği 
bakımından hayati önemdedir. 

• MHP üzerinde yapılan hesapların ve oynanmak 
istenen oyunların başlıca hedefleri şunlardır: 

- MHP’nin siyasi çizgisini saptırmak, fikrî omurga-
sını kaydırmak, etkisizleştirerek silik ve marjinal bir 
konuma itmek, seçim barajının altında kalmasını sağla-
mak ve siyasetten tasfiye sürecini harekete geçirmek. 

- MHP’yi kendi karanlık emelleri için içten yıkarak 
ele geçirmek ve Türkiye üzerinde karanlık emelleri olan 
güç odaklarının dümen suyuna sokmak. 
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- Milliyetçi-Ülkücü Hareketi siyasi hesapları doğ-
rultusunda kullanmak ve sokağa çekerek “operasyon 
partisi” hâline getirmek. 

Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse değişmeyen 
nihai amaç “MHP’siz siyaset, MHP’siz Meclis”tir. 

• Bu emeller peşinde koşan ve her devirde farklı 
maskelerle karşımıza çıkan melanet ve husumet cephe-
sinin içinde şunları görebilirsiniz: 

- Siyasi iktidarlar ve arkasındaki güç ve çıkar 
odakları. 

- Devletin karanlık dehlizlerinde sinsi hesaplar 
yapan gruplar. 

- Yeminli Türklük ve Türkiye düşmanları. 

- Bölücü hainler ve bunlara payandalık yapan ko-
kuşmuş zihniyetler. 

- Son dönemde MHP’yi ele geçirerek partileşme ve 
siyasi sığınak arayışında olan Gülen cemaati de bu amaç-
la sahneye çıkmıştır. 

İçimizdeki piyonlar – taşeronlar. 

• Siyasi tarihimize baktığımızda, farklı dönemlerde 
farklı amaçlarla MHP üzerinde kirli hesaplar yapan çev-
relerin içimizde maşa, taşeron, siyasi misyoner ve Truva 
atı bulmakta güçlük çekmediği görülecektir. 

- MHP’nin içinde müzmin fitne, fesat ve tezvirat 
yuvası olarak siyasi kariyer yapan, gemlenemeyen ihti-
rasları akıllarının önünde koşan ve bulanık suda balık 
avlamak için pusuda bekleyen odaklar her devirde ol-
muştur. 

- Yanar döner fenerlere, kıymeti kendinden men-
kul siyaset asalaklarına, Milliyetçi Hareketi karanlık 
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siyaset borsasında pazarlama hesapları yapanlara, bu 
kutsal davayı bir yerlere yamamak için seferber olanla-
ra her dönemde rastlanmıştır. 

- Bunlar bazen “parti içi demokrasi ve değişim” 
sloganıyla ortaya çıkarlar ve gerçek amaçlarını, şaibeli 
geçmişlerini ve karanlık ilişkilerini bu klişenin arkasın-
da saklamaya çalışırlar. 

- Bazen de “MHP’nin önünü açmak” sloganına sarı-
lırlar. Gerçekte açmak istedikleri şahsi ikbal ve çıkar 
kapısıdır. 

- Bir kısmı MHP’nin için karıştırmak için sahte ül-
kücü kimliğiyle siyaset bezirgânlığı yaparlar. 

- Bazıları milletvekili adayı gösterilmedikleri için 
intikam hırsıyla MHP’nin “sahte kurtarıcısı” rolüne so-
yunurlar. 

- Bazıları da milletvekili adayı olup seçimi kaybet-
tikten sonra “MHP bitti.” diyerek felaket tellallığı yapar-
lar ve kendilerine yeni bir siyasi kariyer alanı açmak 
için çırpınırlar. 

- Kimileri iktidar kapısında çıkar peşinde koşar, 
kimileri güç odaklarının taşeronluğunu yapar kimileri 
de cemaatin yularını boyunlarına takarlar. Ama yine de 
hiç sıkılmadan “Ülkücü irade. Ülkücü gelenek” kavram-
larının arkasına sığınırlar. 

- Ülkü, dava ve parti çıkarlarının bunlar için hiçbir 
anlamı yoktur. Yegâne pusulaları siyasi ihtirasları ve 
çıkar hesaplarıdır. 

- Meşum siyasi amaçlarına ulaşmak için her türlü 
yalan, saptırma, iftira, hile ve desiseyi mübah görürler. 
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- “Meşru hedeflere ulaşmak için her gayrimeşru 
yol mübahtır.”diyen Makyavel’i çırak çıkarırlar, ama hiç 
sıkılmadan siyasi ahlak ve dürüstlükten dem vururlar. 

- Böyle siyaset madrabazları maalesef her devirde 
içimizde bulunmuştur. Türkiye sırat köprüsünden geçi-
yor. 

Türkiye yakın siyasi tarihinin en karanlık ve buna-
lımlı döneminden geçmektedir; 

- Millî kimliğimiz sorgulanmakta, 

- Millî değerlerimiz ayaklar altına alınmakta, 

- Millî birliğimiz sarsılmakta, 

- Millî varlığımız tehdit edilmektedir. 

- Terör azmış, bölücülük hız kazanmıştır. 

- PKK, silahlı şehir ayaklanması başlatmıştır. 

- Terör örgütünün siyasi maşaları, özerklikten fe-
derasyona ve nihayet bağımsız Kürt devletine giden yo-
lun açıldığını hayasızca ilan etmektedir. 

- İhanet kol gezmekte, Türkiye adım adım bir kar-
deş kavgasına sürüklenmektedir. 

- Türkiye içeride bölünmenin, dışarıda da savaşın 
eşiğine gelmiştir. 

- AKP hükûmeti Türkiye’yi Suriye bataklığına sü-
rüklemiştir. 

- Irak’tan sonra Suriye sınırımızın güneyinde de 
ikinci Kürt devleti yoldadır. Türkiye bir husumet çem-
beri içine alınmıştır. 

- Türkiye terör örgütlerinin serbestçe hareket et-
tiği kanlı eylem alanı hâline gelmiştir. 
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- PKK, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve aklınıza hangi te-
rör örgütü geliyorsa, tümü at oynatmaktadır. 

Karşımızdaki tablo her yönüyle topyekûn bir iflas, 
zillet ve hezimet tablosudur. 

Türkiye kontrolsüz bir şekilde uçuruma sürük-
lenmektedir. 

• Milliyetçi Hareket Partisinin Türk siyasi hayatın-
daki önemi ve gücü, seçimlerde aldığı oyla hesaplan-
mamalıdır. 

MHP, Türkiye’nin ve Türk milletinin gelecek sigor-
tası ve son direniş burcudur. 

- MHP var olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin ve büyük Türk milletinin varlığına kastet-
mek mümkün değildir. 

- MHP dik durduğu sürece, Türkiye’nin millî birli-
ğini sarsmak, bölünmez bütünlüğünü yıkmak, bölücü 
senaryoları hayata geçirmek mümkün değildir. 

- MHP ayakta olduğu sürece, Cumhuriyet'in temel 
değerlerini ayaklar altına almak mümkün değildir. 

- MHP’nin Türkiye’nin millî birliğine ilişkin sorum-
lu duruşu değişmediği sürece, bin yıldır bir arada yaşa-
mış Türk milletinin fertleri arasına fitne tohumları ek-
mek ve Türkiye’yi kanlı bir kardeş kavgasına sürükle-
mek mümkün değildir. 

• MHP’nin önemi ve değeri bu nedenlerle aldığı oy-
la ölçülemeyecektir. 

- MHP bunun için bölücü hainlerin kâbusudur. 

- MHP bunun için Türkiye üzerinde içeride ve 
dışarda alçakça hesaplar yapanların can düşmanıdır. 
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• Milliyetçi Hareket Partisi bu hüviyetiyle 47 yıldır 
siyaset sahnesindedir. 

Milliyetçi Hareketin siyasi duruşunu ve çizgisini; 
uğrunda her çile ve kahra katlandığımız ideallerimiz, 
sarılmaz inançlarımız, Türkiye’nin ve Türk milletinin 
çıkarları tayin eder. 

Milliyetçi Hareketin davası; Türk milletinin onur 
ve haysiyeti, mutluluk ve refahı, birlik ve kardeşliği, bö-
lünmez bütünlüğü davasıdır. 47 yıllık şerefli mücadele 
tarihimize bakıldığında şunlar görülecektir: 

- MHP’nin siyasi pusulası hiç sapmamıştır. 

- Fikri omurgası yara almamıştır. 

- Ülkücü - Milliyetçi Hareketi siyasi hesapları için 
kullanmak ve sokağa çekerek “operasyon partisi” hâline 
getirmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. 

- Tarih şahittir ki Milliyetçi Hareketin siyasi çizgisi 
bir minare gibi, bir bayrak direği gibi düz ve diktir. 

Bu çizgide kırık yaşanmamıştır. 

1 Kasım 2015 Seçimleri sonrası MHP’yi hedef alan 
maksatlı kampanyaların ve “muhalifler” adı altında or-
taya çıkanların başlattıkları hukuki sürecin gerçek ama-
cı çok iyi anlaşılmalıdır. 

MHP üzerinde oynanmak istenen kirli oyunların 
sütre gerisindeki senaryo yazarları, taşeronları, figüran-
ları ve destekçileri çok iyi teşhis edilmelidir. 

• 1 Kasım sonrası bir merkezden düğmeye basıl-
mış gibi MHP’ye karşı bir cephe oluşmuştur. 

MHP’ye yön tayin etmek ve kurtuluş reçeteleri 
yazmak için ahkâm kesen “sahte mürşitler” sahneye 
çıkmıştır. 
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Bu cephenin içinde; 

- Milliyetçi Hareketin inanç ve ideallerine yabancı 
olan siyaset bezgirgânları, 

- Türk milliyetçiliğiyle kan davalı tescilli Türk 
düşmanları, 

- Cemaat medyasının silahşorları, 

- Ve merkez medyanın bukalemunları kıskandıran 
oynak kalemleri, yerlerini almışlardır. 

Her telden çalan fikrî namus fukaralarını içinde 
barındıran bu “Gökkuşağı koalisyonunun aniden Türk 
milliyetçiliği aşkı kabarmış ve “MHP’yi nasıl kurtarırız?” 
derdine düşmüşlerdir. 

Bunların MHP’nin hayrına soluk solumayacağı 
açıktır, gün gibi aşikârdır. 

İşte bu güruh MHP içinde başlatılan muhalif hare-
ketin en büyük destekleyicisi, alkışlayıcısı ve akıl hoca-
sıdır. 

• Bu gerçekler karşısında bu kutsal davanın gönül 
erleri şu soruları haklı olarak soracaklardır: 

- Bu husumet cephesinin gerçekten MHP’nin gele-
ceğini kurtarmak ve önünü açmak gibi ortak bir dertle-
ri, niyetleri ve hedefleri olabilir mi? 

- Neden muhaliflerin arkasında saf tutmuşlardır? 
Bu soruların cevabı, muhalif hareketin gerçek amaçları-
nı gözler önüne sermeye yetecektir. 

• MHP’yi hedef alan kampanyanın asıl gayesi 47 
yıldır değişmeyen ilkeleri ve siyasi duruşudur. 

“MHP’nin önü açılsın.” sahte sloganlarıyla yürütü-
len bu kampanyada, MHP’nin varlığına kastetmek için 
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planlanan tezgâhların maşalığını ve taşeronluğunu 
yapmak için sahneye çıkanlar “paradigma değişikliği” 
gibi süslü bir ambalajda yeni bir slogan üretmişlerdir. 

Bu kutsal davanın gerçek sahibi temiz Ülkücüler 
bu paradigma değişikliğinin ne olduğunu sorgulamak 
durumundadır: 

- Paradigma değişikliği derken MHP’nin “millî mis-
yonu”nu mu değiştireceklerdir? 

- MHP’nin siyasi pusulasını mı saptıracaklardır? 

- Türk - İslam değerlerine dayanan ülküleriyle mi 
oynayacaklardır? 

- Paradigma değişikliği, Ülkücü Hareketin fikir 
omurgasını mı kaydıracaktır? 

- Milliyetçi Hareketi karanlık emeller için sokağa 
mı çıkarıp kırdıracaklardır. 

- MHP’yi herkesin kullanacağı bir operasyon parti-
si haline mi getireceklerdir? 

- Sinmiş, sessiz ve etkisiz bir kuruma mı dönüştü-
receklerdir? 

- Nereye yamayacak, hangi siyasi hesapların oyun-
cağı yapacak, hangi tezgâhlara kurban edeceklerdir? 

Bu soruları her Ülkücü kardeşim sormalı, cevabını 
aramalı ve vicdanında sağlıklı bir hüküm vermelidir. 

“MHP’de değişim” söylemiyle ortaya çıkanların şa-
ibeli hüviyetleri ve gerçek niyetleri çok iyi görülmelidir. 

• “MHP’nin önü açılsın.”, “Paradigmalar değişsin.” 
sloganıyla ortaya çıkanlar, MHP üzerinde oynanmak 
istenen büyük oyunun figüranlığını yapmaktadır 
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Nihai amaç MHP’nin önünün açılması değildir. 
Amaç; MHP’siz bir siyaset ortamında bölücülüğün, hır-
sızlığın ve diktatörlüğün önünün açılmasıdır. 

Amaç; taşların bağlandığı ve bölücü hainlerin, soy-
guncuların ve vurguncuların rahatça cirit attığı bir or-
tam sağlanmasıdır. 

Amaç; Türkiye’nin ufkunu karartmak için hayata 
geçirilmesi planlanan yıkım ve çözülme projelerinin 
önündeki en büyük engel olarak görülen MHP’nin tasfi-
ye edilerek Türkiye’nin bölünmesinin kapısının ara-
lanmasıdır. 

İstenilen ve aranan “genetiği değiştirilmiş 
MHP”dir. 

“Yeni MHP” den murat edilen budur. 

Bu amaçlar için oluşturulan devşirme melanet 
cephesi topyekûn harekete geçmiştir. Karanlık hesaplar 
ve oyunlar boşa çıkarılacaktır. 

Milliyetçi - Ülkücü Hareket bugün varlığını sona 
erdirmeyi amaçlayan bir saldırı altındadır. 

Milliyetçi Hareket özünde karşılıksız bir vatan ve 
millet sevgisinden feyz alan bir ruh, gönül, inanç ve iman 
hareketidir. 

Anlamını ve değerini, Türkiye sevdasıyla çarpan 
temiz yüreklerde ve lekesiz vicdanlarda bulmuştur. 

• Ülkücülük ve dava adamlığı, güç ve zahmetli bir 
uğraştır. Herkesin harcı değildir. 

Gönül, yürek ve şuur gerektirir. 

Adanmışlık, sevgi, akıl, bilgi ve cesaret ister. 
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Ülkücü görünmek kolay, Ülkücü olmak zor, Ülkücü 
kalmak ise daha zordur. 

• Bu davanın gerçek sahibi gönül erleri olduğu gibi 
bu dava üzerinden ticaret yapan, bunu geçim kapısı ola-
rak görenler de bulunmaktadır. Bunlar ülkü ve davayla 
değil, MHP’nin siyaset borsasındaki “marka değeri” ile 
ilgilenirler. 

MHP’yi karanlık siyaset borsalarında paraya çevi-
rebilecek bir meta olarak görürler. 

Parayla ölçülemeyecek bu marka değerini pazar-
lamak için yola çıkarlar. 

Bu değerin karşılığının alınması da güç değildir. 

• Bu kutsal davanın altını oymak için yola çıkanla-
ra karşı, davasına sadakatle sahip çıkma görevi ve so-
rumluluğu, Milliyetçi - Ülkücü Hareketin gerçek sahibi 
gönül ve dava erlerinin omuzlarındadır. 

Milliyetçi Hareketin yeni bir ruh, şevk ve heyecan-
la ayağa kalkması ve Türk milletinin gelecek ümidi ola-
rak siyasette karşılığını bulmasını isteyen gerçek Ülkü-
cü ve dava adamı kardeşlerim, bu görev ve sorumlulu-
ğun gereğini yapacak ve MHP’nin geleceğine sahip çıka-
caktır. 

Harcı çile, fedakârlık ve vefa olan bu davanın ger-
çek sahiplerinin tapusu, gönüllerde mühürlenmiş ve 
vicdanlarda tescil edilmiştir. 

• Buradan çok açık olarak ilan ediyorum; 
- Milliyetçi Hareket, özünde karşılıksız bir vatan ve mil-
let sevgisinden feyzalan bir ruh gönül, inanç ve iman 
hareketedir. 
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- Bu dava, kutlu ve kutsal bir davadır. Şahsi çıkar 
ve ikbal hesaplarına zincirden boşalmış hırs ve ihtiras-
lara hiçbir şart altında kurban edilmeyecektir. 

- Bu kutsal dava anlamını ve değerini, Türkiye 
sevdasıyla çarpan temiz yüreklerde ve lekesiz vicdan-
larda bulmuştur. 

- 47 yıllık şerefli mücadele tarihimizi, kuvvet ve 
menfaat karşısında erimeyen haysiyetler yazmıştır. 

- Milliyetçi Hareketi karanlık siyaset borsalarında 
pazarlamak isteyenlere, bu kutsal davayı bir yerlere 
yamamak için seferber olanlara geçit verilmeyecektir. 

Milliyetçi Hareketin pusulasını saptırmak ve fikrî 
omurgasını kaydırmak için yola çıkanların sonu hüsran 
olacaktır. 

- Milliyetçi Harekete ayar vermeye çalışmak hiç 
kimsenin harcı ve haddi değildir. 

- Milliyetçi Hareket, Türk milletinin son direniş ka-
lesidir. Bu kaleyi içeriden ya da dışarıdan çökertmek ve 
zapt etmek hiçbir bedbahta nasip olmayacaktır." 
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MHP'YE YÖNELİK KASET KOMPLOSUNUN DELİLLERİ  
ISPARTA'DAN ÇIKTI 

MHP	 sözde	muhaliflerle	mücadele	 ederken	 Isparta’da	
yapılan	 FETÖ	 operasyonunun	 ayrıntıları	 gündeme	 bomba	
gibi	düştü.	

MHP’ye	 yönelik	 kaset	 komplosunun	 delilleri	 Ispar‐
ta’dan	çıktı.	16	Mart	2016’da	Isparta	Süleyman	Demirel	Üni‐
versitesinde	yapılan	aramada,	Bilgi	 İşlem	Merkezindeki	ana	
bilgisayarda	MHP’ye	yönelik	kaset	komplosunun	görüntüle‐
rine	ulaşıldı.		Görüntüler,	Bilgi	İşlem	Merkezindeki	ana	bilgi‐
sayarda	 saklanmıştı.	 Yapılan	 incelemelerde,	 2011	 Seçimleri	
sırasında	sosyal	medyaya	servis	edilen	görüntülerin	ham	ve	
montajlı	hâlleri	bulundu.	

Örgütün,	bu	görüntüleri	şantaj	için	sakladığı	belirlendi.		

Görüntülerin	 bulunduğu	 bilgisayar	 ve	 hard	 diskler,	
SDÜ	Bilgi	İşlem	Müdürü	Halil	Karakoç	tarafından	kaçırılmak	
üzereyken	ele	geçirildi.	

Bilgisayar	ve	harddisklerde	FETÖ’nün	arşivi	vardı.	

Örgüt,	Süleyman	Demirel	Üniversitesini	montaj	ve	şan‐
taj	 merkezine	 dönüştürmüştü.	 Halil	 Karakoç'un	 arabasına	
yapılan	operasyonda	çok	önemli	belgelere	ulaşıldı.		

Belgeler	 arasında,	 FETÖ	 elebaşı	 Gülen'in	 sözde	 MHP	
muhaliflerinden	“kripto abla”	denilen	kişi	 için	"Onu koru-
yun."	 talimatı	verdiği	bir	not	da	yer	alıyordu.	Bunlar,	FETÖ	
ana	davasını	da	etkileyecek	olan	delillerdi.	

Buna	rağmen	vantuz	gibi	MHP’ye	tutunma	çabasından	
vazgeçmeyen	 FETÖ,	 medya	 vasıtasıyla	 algı	 operasyonlarını	
hız	kesmeden	devam	ettirdi.	
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Bu	arada	Ankara	12.	Sulh	Hukuk	Mahkemesi,	8	Nisan	
2015’te	 sözde	muhaliflerin	olağanüstü	kurultay	 talebini	 ka‐
bul	etti.		

Partiyi	 olağanüstü	 kongreye	 götürmesi	 için	 de	 3	 kişi‐
den	oluşan	kayyum	heyeti	atandı.	

MHP’nin	 yeniden	 dizayn	 edilmesi	 kapsamında	 olağa‐
nüstü	 kurultay	 için	 yargıdan	 "fetva"	 çıkarılmış,	 yargı	 politi‐
kaya	 alet	 edilmişti.	 Karar,	 genel	 başkan	 gelinliği	 giymeye	
soyunanlar	için	“yüz	görümlüğü”	gibiydi.	Bundan	sonra	MHP	
Genel	Merkezi	ile	sözde	muhalifler	arasında	mahkeme	savaş‐
ları	 başladı.	 Bu	 hukuksuz	 karar	 karşısında	 sevindirik	 olan	
şer	cephesi,	hemen	harekete	geçti.	

Bahçeli’ye	saldırmayı	görev	edinen	paralel	tetikçi	Em‐
re	Uslu,	11	Nisan	2016	günü	Twitter’dan	şu	ifadeleri	kullan‐
dı:	

“AKP’liler Devlet Bey'i AKP’nin MHP’den sorumlu 
genel müdürü gibi görüyor. Demek ki MHP’de Devlet 
Bey'den başka kim gelse AKP’yi sarsacak…”  

Zaman	 gazetesinin	 eski	 Danimarka	 Temsilcisi	 Hasan	
Cücük	de	aklınca	Bahçeli’yi	alaya	alan	sözlerle	şer	orkestra‐
sına	katıldı:	

Cücük, “MHP’nin başında zaten kayyum var ki!”	di‐
ye	yazdı.	

Nazlı	Ilıcak	ise	“İyi gelişmeler olabilir.”	mesajını	pay‐
laştı.		

FETÖ	 ile	kirli	 ilişkileri	 su	yüzüne	çıkan	ve	yurt	dışına	
kaçan	Can	Dündar	da	sevinenler	arasındaydı.	

8	 Nisan	 günü,	 “Bütün hesaplar sil baştan!”	 paylaşı‐
mıyla	paralel	yapının	yardakçısı	olduğunu	gösterdi.	
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DEVLET BAHÇELİ SÖZDE MUHALEFETE  SOYUNANLARI VE  
DEĞİŞİM TERTİPÇİLERİNİ TOPA TUTTU 

MHP	Genel	Merkezi'nde	12.	Sulh	Hukuk	Mahkemesinin	
kararı	 itidalle	karşılandı	 ancak	kararın	 temyiz	 edileceği	du‐
yuruldu.	

12	Nisan	günü	MHP	adına	yapılan	açıklamada	şu	ifade‐
lere	yer	verildi:	

“MHP’yi haklı şüpheye sevk edecek nedenler var-
dır ve bir süredir bağımsız yargıya olan saygımız nede-
niyle uhdemizde tutulmaktadır. Ancak Milliyetçi Hare-
ket Partisi, kurumsal kimliğine yönelmiş küresel saldı-
rının geldiği boyut karşısında, Ankara 12. Sulh Hukuk 
Mahkemesi nezdindeki davaya ilişkin olarak elde bulu-
nan veriler aziz milletimizin vicdanıyla paylaşılacaktır. 
Özellikle yargı organları üzerinde tesir etmeye çalışan 
aktörler deşifre olduğunda; Türk Milletinin ve Ülkücü 
Hareketin nasıl bir kumpasla karşı karşıya olduğu anla-
şılacaktır.”  

MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli	 ise	12	Nisan	2016	
günü	 grupta	 yaptığı	 konuşmada	 dönen	 kirli	 tezgâhı	 deşifre	
etti.	

	Devlet	Bahçeli	sözde	muhalefete	soyunanları	ve	deği‐
şim	tertipçilerini	topa	tuttu.		

Bahçeli,	onların	arkasında	paralel	yapının	bulunduğu‐
nu	açıkça	ifade	etti.	

“Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yoktur.” 
diyen	Bahçeli	şöyle	konuştu:	
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“Milliyetçi Hareket Partisi, ayak oyunlarına, sinsi 
operasyonlara, ahlaksız tuzaklara hazırlıklıdır ve 47 
yıllık birikimiyle her musibeti defedecek cesarettedir. 

Türkiye’nin üzerinde hesap ve hevesleri olan mih-
rakların bizimle karşı karşıya gelmesi, bize şaşı bakması 
normaldir, beklenmelidir. 

Türk milletinin varlığına ve birliğine kin ve nefret 
duyanların Milliyetçi Hareket Partisiyle ters düşmesi de 
olağandır, aksi takdirde bizden şüphe duyulmalıdır. 

Her zaman söyledim, yine söylüyorum: 

Biz oranlarda değil gönüllerdeyiz, rakamlarda de-
ğil kalplerdeyiz, yüzdelerde değil Türklüğün yüz akıyız. 

Biliyorsunuz, 1 Kasım’dan sonra fırsatı ganimete 
çevirmeye kalkışan bazı isimler MHP’yi içten kemirme-
nin, içten çökertmenin arayış ve sevdasına kapıldılar. 

Neymiş, her şeye hayır demişiz, iktidarı elimizin 
tersiyle itmişiz. 

Neymiş, milletvekili sayımız 80’den 40’a inmiş. 

Neymiş, paradigma değişmeli, büyük kurultay top-
lanmalıymış. 

Neymiş, MHP’de yönetim değişirse iktidar yakın-
mış. Milletvekili adayı olmayan veya olsa bile seçileme-
yen ya da milletvekili olup da sorumluluktan kaçan kim 
varsa birdenbire aynı mevzide toplanmışlardır. 

Bunların hepsi değişim korosunda buluşmuşlar-
dır. Kimisi okyanus ötesine umut bağlamış, kimisi de 
müzmin ve malum muhaliflerle ve MHP hasmı 
kalemşörlerle söz ve ağız birliği etmişlerdir. 

Bu sırada imza toplama furyası başlatılmış, parti-
miz ve dava arkadaşlarımız aylarca meşgul edilmiştir. 
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Samimiyetle ifade ediyorum, Tüzük Kurultayı için 
imza veren her kardeşim benim için değerlidir. 

Hepsinin iradesine saygı duyuyor, taleplerini bili-
yor ve anlıyorum. 

Anlamadığım, asla da anlamayacağım ön plandaki 
çığırtkanlar, MHP’yi bir plan çerçevesinde etkisizleştir-
mek, bağımlı ve pasif hâle getirmek isteyenlerdir. 

Bunlar kırk fırın ekmek yeseler, ağızlarıyla kuş tu-
tup dağları titretseler yine de MHP’yi kafalarına göre 
tanzim edemeyeceklerdir. 

Çünkü bu davanın hamuru şehit kanıyla yoğrul-
muştur. Ve ülkü sancağı emin ve ehil ellerdedir. 

Çünkü bu dava var olmanın bedelini çileyle, mah-
kûmiyet ve yokluklarla ödemiş, şükürler olsun ki, ülkü 
fidesi bu sayede çınarlaşmıştır. 

Sonunda olan olmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi 
mahkemeye verilmiştir. 

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 8 Nisan’da ka-
rarını açıklamış, üç kişiden oluşan kayyum heyetini 
atamış, sözde kurultayın önünü açmıştır. 

Öncelikle doğru, adil, tarafsız, bağımsız olması 
kaydıyla hukuka hürmet ve her zaman da riayet ederiz. 

Bundan sonra sırayı bizim müracaatımızla Yargı-
tay safhası alacak, temyiz işlemi yapılacaktır. 

Bize AKP’nin stepnesi, yedek lastiği, bastonu, kur-
tarıcı meleği diyen müfteriler şimdi ne diyecek, hangi 
bahaneyi üreteceklerdir? 

Hani iktidar bizim menfaatimize olmak üzere yar-
gıya müdahale edecekti? 
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Hani mahkemenin lehimizde karar vermesi için 
gerekli girişim ve teşebbüslerde bulunulmuştu? 

Bu ucubeler, MHP’yi defalarca sırttan hançerleyen, 
başka başka kapılarda gezip de hak iddia edenler nere-
ye gitmiştir? 

Saraya 25 bin kişiyle yürüme iddiasında bulunan-
lar, düne kadar partimizin başarısı için kılını dahi kıpır-
datmayanlar dilini mi yutmuştur? 

Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yoktur. 

Bizim Milliyetçi-Ülkücü Hareketin ülkü ve hissiya-
tını yürekten sahiplenmeyenlere teslim edeceğimiz bir 
bayrak da yoktur. 

Eğer istenen büyük kurultay ise, bu yılın ocak 
ayında Merkez Yönetim Kurulumuzun kararıyla belirle-
nen 18 Mart 2018 tarihini herkes sabırla beklemelidir. 

Bir iddiası olan, ben daha iyi yaparım diyen, ken-
dine güvenen ve inanan kim varsa 18 Mart 2018’de de-
mokrasinin imkânlarından istifade ederek iradenin sa-
hibi Milliyetçi-Ülkücü Hareketin karşısına çıkabilecek-
tir. 

Bu süreçte şartları taşıyan her Ülkücü aday olma 
hakkına sahiptir. 

Buna diyeceğim bir şey yoktur. 

Bunun dışında olağanüstü kurultay yoktur, yapıl-
mayacaktır. 

Olağan büyük kurultay takviminin işlemesini bek-
lemek yerine telaşla olağanüstü kurultay talep edilme-
sinde samimiyet ve iyi niyet arayamayız. 

Şimdiden sevinç çığlıkları atanları görüyorum. 
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Şimdiden bayat zafer turlarına, yapay bayram ha-
valarına tevessül edenleri tek tek fark ediyorum. 

Hele hele MHP’ye nüfuz etmek, yuvalanmak ve 
operasyon partisi olarak kullanmak isteyen okyanus 
ötesi kaçgınlarının, paralel artıklarının mutluluğunu da 
ibretle izliyorum. 

Kendi kurum ve kuruluşlarına kayyum atandığın-
da kıyameti kopartan, kayyumun gölgesi MHP’ye değin-
ce güvercin taklaları atan zevat ve zümreye diyorum ki, 
bugüne kadar ne yaşamışsanız müstahaktır. 

Bunlar ikiyüzlü ve Türkiye’nin karşısındaki husu-
met kutbudur. 

Bunlar dini paraya dönüştüren, imamlığı şirkete 
çeviren, ABD’nin kuklası, İslamiyet’in yüz karalarıdır. 

Kimse boşuna heveslenmesin. 

Hiç kimse boş yere el ovuşturmasın, bulanık suda 
balık avlamasın. 

Bizde inecek sancak, devredecek miras, üzeri çizi-
lecek hatıra yoktur. 

Biz de tertiplere tamam diyecek acziyet görüleme-
yecek, kalemizi içten düşürecek adımlara geçit de ve-
rilmeyecektir. 

Türkiye'nin onca yoğun gündemine rağmen tar-
tışmaların odağında MHP'nin yer alması; partimizin si-
yasette ne kadar önemli ve kilit bir rol üstlendiğini orta-
ya koymaktadır. 

Söz konusu tartışmalar, partimize yönelik küresel 
ve gayri millî bir operasyon çabasının yansımalarını da 
gözler önüne sermektedir. 
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Ankara, Vaşhington ve Pensilvanya arasında MHP 
düşmanlığının üçgeni kurulmuştur. 

Vaktiyle merhum Başbuğ'umuz Türkeş Bey’i red-
deden kafanın temsilcileri bu defa da “kurultay tacirle-
ri” kılığında işbaşındadır. 

Geçmişte Başbuğ'umuzu devre dışı bırakmak ve 
MHP’yi ele geçirmek üzere harekete geçen bir grup ba-
şarısızlığa uğramış ve sinmiştir. 

Bunlar, konjonktür ve vasatı uygun bularak hare-
kete geçmiş, iktidar partisiyle kavgalı paralelin de des-
teğini alarak sahneye yeni aktörler sürmüşlerdir. 

Kurultay tacirlerinin kullandığı en ilginç taktik-
lerden biri, geçmişte Türkeş Bey’e karşı bayrak açanla-
rın gerekçe gösterdikleri gibi; bunun bir taban hareketi 
olduğunu iddia etmeleridir. 

“Şu kadar delegenin imzası var.” diyenler, imza 
vermeyen, gelişmeleri esefle takip eden ülküdaşlarımı-
zın hakkını nasıl ödeyeceklerdir? 

Onlar neden göz ardı edilmektedir? Bu acele ne-
dendir? Bir diğer taktik ve yöntem de yargı süreci de-
vam ederken karar vericileri etki altında bırakma gay-
retidir. 

Kurultay tacirlerinin hedefi; sanıldığı gibi MHP’yi 
selamete çıkarmak, iktidara taşımak değil, aksine 
MHP'yi ele geçirerek güçten düşürmektir. 

Geleceğimizi mahkeme kararlarına ipotek ettir-
mek isteyenlerin safiyane ve samimi olduğunu hiç kimse 
söyleyemeyecektir. 

MHP’nin varacağı yer, alacağı tavır doğrudan Tür-
kiye'nin geleceğini, ülkenin birlik ve bütünlüğünü ilgi-
lendirmektedir. 
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Özellikle ülkemizin en hayati sorunu olan terörle 
mücadelede MHP'nin tutumu çok belirleyicidir. 

İşte küresel aktörler bundan rahatsızdır ve bu iti-
barla MHP'nin zayıflatılması öngörülmektedir. 

Varılmak istenen hedefin arka planında partimizin 
oynadığı bu millî ve tarihî sorumluluğun elinden alın-
ması yatmaktadır. 

Olağanüstü kurultay komplosu; düpedüz MHP'yi 
geriletme, AKP'nin işini kolaylaştırma ve paralel örgütü 
siyasallaştırma stratejisidir. 

Birileri tersini iddia etse de gerçek tablo budur. 

Partimizin dinamiklerini yok sayan, yetkili kurul-
larının aldığı kararları görmezden gelen, geleceğini teh-
likeye sokan, elini kolunu bağlamak isteyen kirli bir 
süreç devrededir. 

Ve biz buna asla suskun, seyirci kalmayacağız, mü-
saade de etmeyeceğiz. 

Parti bünyesinde her şeyin normal mecrasında iş-
lemesi, hareketimizin istikbali açısından önem taşımak-
tadır. 

Şüphesiz eşyanın tabiatına aykırı siyasi girişimler, 
MHP'nin dokusuna ve mücadelesine zarar verecektir.  

MHP; Türk milletinin şu badireli günlerinde çölde 
bir vaha, bir ümit ışığı gibi parlamaktadır. 

Bir ve bütün hâldeki MHP’ye ülkenin her zaman-
kinden fazla ihtiyacı vardır. 

Küsecek, küstürecek, darılacak, dargın bırakacak 
hiçbir dava arkadaşım olmamalı ve de olmayacaktır. 

Milliyetçi Ülkücü Hareket bir ve bütündür. 
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Şahsi ikballeri gereğince başkalarının projelerinde 
ara eleman gibi kullanılanlara fırsat vermeyiz, buyur 
etmeyiz. 

Unutmayınız ki, büyük olan davadır, kişiler sonra 
gelecektir. 

Kerameti kendilerinde görenler, davanın büyüklü-
ğünü unutup kendilerini büyük addedenler eninde so-
nunda hüsrana uğramışlardır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin yegâne 
ümidi, son kalesidir. 

Biz başarmaya azmettik, biz ulvi emaneti koruma-
ya yemin ettik; bunun dışında tek kişinin verdiği kararla 
da 47 yıllık hatıra ve kutlu ülküyü çiğnetmemeye de ant 
içtik. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir 
kez daha saygılarımla selamlıyor, hepinizi Cenabıallah’a 
emanet ediyorum.”	

Daha	sonra	Yargıtay,	Ankara’daki	Sulh	Hukuk	Mahke‐
mesinin	 olağanüstü	 kurultay	 yapılması	 yönündeki	 kararını	
onadı.		

Bunun	 üzerine,	MHP	 bu	 karara	 saygı	 duyulacağını	 ve	
gerekenin	yapılacağını	duyurdu.	

MHP	 Lideri	 Bahçeli	 de	 parti	 Tüzük'üğün	 kendisine	
verdiği	 yetkiye	 dayanarak	 10	 Temmuz	 2016’da	 olağanüstü	
seçimli	kurultay	yapılmasına	karar	verdi.		

Ama	 Kayyum	 Heyeti	 ve	 kendini	 genel	 başkan	 adayı	
olarak	lanse	edenler;	inisiyatifi	elde	tutmak	niyetindeydi.		

Süreci	domine	etmek	ve	parti	yönetimini	devre	dışı	bı‐
rakmak	için	10	Temmuz’u	reddettiler.			
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10	Temmuz’un	 iptal	 yolu,	 19	Haziran’da	delegeler	 al‐
datılarak	açıldı.	

19	Haziran	2016’da	muhalifler	korsan	bir	kurultay	dü‐
zenlediler.	

O	gün,	yeterli	çoğunluk	olmadığı	hâlde	noter	marifetiy‐
le	varmış	gibi	gösterildi.		

Ankara’da	 mevcut	 olmayan	 delegeler	 orada	 hazırmış	
gibi	lanse	edildi.	

19	 Haziran’da	 yapılan	 korsan	 ve	 paralel	 kongre,	 10	
Temmuz’da	 yapılması	 kararlaştırılan	 olağanüstü	 kurultayın	
durdurulmasına	yol	açtı.	

19	 Haziran’da	 yapılan	 usulsüzlük	 ve	 uygunsuzluklar,	
Çankaya	İlçe	Seçim	ve	Yüksek	Seçim	Kurulundan	döndü.	

Buna	rağmen	MHP’nin	AKP’nin	güdümündeki	yargı	ta‐
rafından	desteklendiğine	dair	iddialar	ortaya	atıldı.	

Aksine	yargı	içindeki	paralelci	hâkim	ve	savcılar	sözde	
muhalefeti	destekledi.		

Gayrimeşru	 ve	 hukuksuz	 icraatları	 mahkemeden	 dö‐
nenlerin,	 bundan	 ötürü	 MHP	 Genel	 Merkezi'ni	 kabahatli	
bulmaları	gülünçtü.	
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DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI 
BAHÇELİ YAPTI 

FETÖ’nün	Truva	atı,	karşısında	Bahçeli’nin	kararlı	du‐
ruşunu,	 iradesini	ve	parti	 teşkilatlarının	direnişini	buldu	ve	
çok	geçmeden	bu	atın	kartondan	olduğu	ortaya	çıktı.	

Atın	 üstüne	 doluşan	 kurşun	 askerler	 önce	 yerlere	 se‐
rildi,	sonra	birbirine	düştü.	

Çıkar	ve	ihtiras	uğruna	bir	araya	getirilenlerin	düzme‐
ce	ittifakı	dağılıp	gidecekti.	

2016	 yılı	 ortalarına	 gelindiğindeyse	 FETÖ;	 elebaşının	
da	gizli	toplantılarında	söylediği	gibi,	kendini	yeterince	güçlü	
görerek	devleti	 tamamen	ele	 geçirebilmek	 için	darbe	hazır‐
lıklarına	başladı.	

Aslında	 bu	 kararda	 biraz	 da	 telaş	 faktörü	 hâkimdi;	
çünkü	FETÖ’cüler,	devlet	kurumlarından	temizlenmeye	baş‐
lamıştı.	

Hükûmet	17‐25	Aralık	sürecinden	sonra	HSYK’de	yapı‐
lan	değişiklikle	FETÖ’nün	yargı	ayağına	darbe	indirmiş,	sıra	
orduya	gelmişti.		

26	Mayıs	2016	tarihli	MGK	toplantısında,	paralel	dev‐
let	yapılanması	 “millî	 güvenliğimizi	 tehdit	eden	ve	bir	 terör	
örgütü”	şeklinde	nitelendirilmişti.	

Cumhurbaşkanı	Erdoğan	 toplantının	ertesi	 gün	Kırşe‐
hir'de	yaptığı	konuşmada	"paralel	yapının	 ‘Fethullahçı	terör	
örgütü’	olarak	nitelendirilmesi	 için	dün	tavsiye	kararı	aldık,	
Bakanlar	Kurulu	kararı	çıkınca	PKK	ve	PYD	ile	aynı	kategori‐
de	yargılanacaklar.	Dün	MGK'de	Fetullahçı	terör	örgütü	ola‐
rak	tavsiye	kararını	alıp,	hükûmete	gönderdik."	dedi.	



Prof. Dr. E. Semih YALÇIN 

 

96 
 

O	sıralar,	bir	sonraki	MGK	toplantısında	ordudan	geniş	
tasfiyeler	için	düğmeye	basılacağı	konuşuluyordu.	

15	 Temmuz	 Darbe	 Girişimi’nin	 planlanmasında,	 son	
Millî	Güvenlik	Kurulunda	ordudaki	FETÖ’cülerin	tasfiye	edi‐
leceği	kaygısının	payı	büyüktü.	

Aslında	 MGK’de	 FETÖ’yü	 bitirme	 kararı	 yıllar	 önce	
alınmıştı.	

Eski	 Genelkurmay	 Başkanı	 Hilmi	 Özkök,	 15	 Temmuz	
Darbesi'ni	Araştırma	Komisyonunda	bilgi	verirken	FETÖ’yle	
ilgili	ilk	kararın	2004	yılında	alındığını	söyledi.		

Özkök,	“Biz 2004 yılı MGK toplantısında FETÖ ile il-
gili terör örgütü kararı aldık. Hükûmet bu kararının 
gereğini yapmadı.”	dedi.	

Hilmi	Özkök’ün	komisyonda	verdiği	 ifadede	 şöyle	 ko‐
nuştu:	

“2004 Millî Güvenlik Kurulunda Silahlı Kuvvetler 
olarak dedik ki ‘Bu örgüt çok büyük bir imkân ve kabili-
yete kavuştu. İmkân ve kabiliyet yıllar içinde oluşur ama 
niyet bir gecede değişir.’ Aynen böyle söyledik. Dedik ki 
icra planı yapılsın bu iş takip edilsin o zaman kadar teh-
likeli bir örgüt olarak görülmüyor tabii iyi niyetli görü-
lüyor. Ama biz MGK’de bunu açıkça söyledik. Hükûmeti 
kesin olarak bilgilendirdik ve durum iyi değil dedik. 
Orada bir karar alındı. Ona icra planı denildi. Hükûmete 
tavsiye ediyor MGK bunu. Hükûmetin unsurları da orada 
olmakla beraber... Ne yapılıyor diye izledik, açıkça söy-
leyeyim pek fazla bir şey yapıldığını görmedik.” 

Ne	yazık	ki	2004’teki	MGK	kararı	hükûmet	tarafından	
yok	hükmünde	kabul	edildi.	

Bu	konuda	ne	bir	Bakanlar	Kurulu	kararı	alındı	ne	de	
bir	işlem	yapıldı.	
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Bu	yüzden	örgüt	gittikçe	palazlandı,	güçlendi;	sonunda	
Türk	 Silahlı	 Kuvvetler	 ve	 emniyet,	 büyük	 ölçüde	
FETÖ’cülerin	kontrolüne	girdi.		

Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	 27	 Mayıs’ta	 Kırşehir’deki	
açıklamaları	 ise	 artık	 örgütün	 sona	 yaklaştığının	 habercisi	
oldu.	

FETÖ	unsurları	mukadder	akıbeti	engellemek	 için	ha‐
rekete	geçti	ve	15	Temmuz’da	darbe	girişiminde	bulundu.	

15	 Temmuz	 gecesi	 diğer	 liderler	 ortada	 yokken	MHP	
Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli	parti	karargâhındaydı.	

Kurmaylarını	Genel	Merkez'de	toplamış	ve	“Bir	saldırı	
vukuunda	burada	mukavemet	edeceğiz.”	demişti.	

Darbe	girişimine	karşı	 ilk	 cesur	 siyasi	 çıkışı	 yapan	ve	
gecenin	 seyrini	 değiştiren	 MHP	 Lideri	 Devlet	 Bahçeli;	 saat	
22.00’de	Başbakan	Yıldırım'ı	telefonla	arayarak,	kalkışmanın	
kabul	edilemez	olduğunu	ifade	etti.			

Bahçeli,	 meşru	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 hükûmetinin	 ve	
demokrasinin	yanında	olduklarını	belirtti.	

Devlet	Bahçeli’nin	bu	kararlı	adımı,	22.35’ten	 itibaren	
bütün	haber	kanallarından	duyuruldu.		

MHP	 lideri	 daha	 sonra	 yaptığı	 yazılı	 açıklamada	 da	
şunları	ifade	etti:	

“Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayri meşru 
bir durumla karşı karşıyadır. Türk Silahlı Kuvvetleri 
içinden bir grubun askerî müdahalede bulunmak, yöne-
timi devralmak istediği iddia edilmektedir. Demokrasiyi 
askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün 
ülkemize yapılacak büyük bir hata olacağı açık ve mey-
dandadır. Türkiye yakın tarihinde defalarca askerî dar-
be girişim ve tecrübesini yaşamıştır. Türk milleti her 
seferinde darbelerin yıkım ve acı sonuçlarına muhatap 
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kalmıştır. Şu anda ülkemiz kriz ve belirsizlik sarmalının 
dibindedir. Herkes bilmelidir ki, demokrasiden taviz 
istikbal ve istiklalden kopuş demektir. Milliyetçi Hare-
ket Partisi her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve 
karşıdır. Türkiye’nin pek çok sorun ve sıkıntısı olduğu 
tartışmasızdır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün çok ciddi tehdit ve taciz altında bulundu-
ğu da ortadadır. Ancak her sorununun çözüm yolu de-
mokrasidir. Türkiye’nin iç savaş ve kaos ortamına sav-
rulması halinde Türk milletinin ödeyeceği bedel vahim 
ölçüde yüksek ve pahalı olacaktır. Bu itibarla geleceği-
mizi karartacak, millî birlik ve bütünlüğümüzü sabote 
edecek her türlü müdahaleye milletçe mesafeli durma-
mız şarttır ve tarihî bir sorumluluktur. Nitekim hiçbir 
kalkışma kabul edilemeyecektir. Askerî darbe teşebbü-
sünde bulunanların derhâl hukuka teslim olmaları en 
samimi beklentim ve tavsiyemdir. Milletimizin sağduyu-
lu olması, teenni ve soğukkanlı hareket etmesi önem ve 
aciliyet arz etmektedir. Halkın sokağa daveti, Türk as-
keriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir 
tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Bilhassa Milli-
yetçi-Ülkücü Hareketin provokasyon ve ajitasyonlara 
karşı teyakkuzuyla birlikte, sokaklara çıkarak iç savaş 
şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir 
dava arkadaşım karanlık sürecin taraf ve faili olmaya-
caktır. Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizin sancılı tablo-
sunu dikkatle ve demokrasiye tam bir riayet ve sadakat-
le takip edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, 
Türk milleti bu badireyi atlatacaktır. Millî birlik ve be-
raberliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü de yetmeye-
cektir.” 
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MHP'NİN BÜTÜN TEZLERİNİN DOĞRULUĞU  
15 TEMMUZ'DA YAŞANAN ACI SAHNELERLE TESCİLLENDİ 

Milletimizin	 tanklara	 karşı	 göğsünü	 siper	 etmesinde,	
askerî	 ve	 sivil	 devlet	 kurumlarında	 darbe	 girişimine	 karşı	
şiddetli	bir	direniş	oluşmasında	MHP’nin	bu	açık	tavrı	belir‐
leyici	bir	rol	oynadı.	

MHP	 liderinin	 ustaca	 hamlesi,	 sonuca	 doğrudan	 etki	
etti	 ve	 böylelikle	MHP	bir	 kez	 daha	 hayati	 işlevini	 icra	 etti,	
bir	gece	vakti	millî	vicdanı	uyandırıp	ayağa	kaldırdı.		

Bölücülerin	 azgın	 ve	 kanlı	 sokak	 eylemleri	 sırasında	
“MHP neden sokaklara inmiyor?” diye	 yırtınanlar,	
MHP’nin;	 beka	 tehdidi	 karşısında	 milletin	 sokaklara	 hâkim	
olmasını	nasıl	sağladığını	gördü.	

Küresel	 emperyalizm;	 kontrol	 edilebilir	 ve	 güçsüz	 bir	
Türkiye	oluşturma	yolunda	önündeki	en	büyük	ve	aşılamaz	
engelin,	MHP	olduğunu	bir	kez	daha	öğrendi.	

Bahçeli’nin	paralel	yapıyla	ilgili	tavrında,	bu	ihanet	şe‐
bekesinin	 ileride	 Türkiye’nin	 başına	 örebileceği	 çorapları	
gören	devlet	adamlığı	ferasetinin	izleri	vardı.		

Geçmişte	 MHP	 Lideri	 Devlet	 Bahçeli’nin	 kamuoyuna	
sunduğu	 ve	 bölücü	 tehdidi,	 ihaneti	 bütün	 çıplaklığıyla	 res‐
meden	fotoğraf,	görmezden	gelinmişti.		

MHP’nin	 bütün	 tezlerinin	 doğruluğu,	 15	 Temmuz’da	
yaşanan	acı	sahnelerle	tescillendi.	

Ne	yazık	ki	MHP	lideri	yine	haklı	çıkmıştı.	

Tarih	15	Temmuz’da	da	tekerrür	etmiş,	özellikle	terör‐
le	mücadele	konusundaki	haklı	eleştirilerine	aldırmayıp	her	
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vesileyle	MHP’yi	 ayrımcılıkla	 hatta	 bölücülükle	 suçlayanlar,	
başı	sıkışınca	yanında	Milliyetçi‐Ülkücü	Hareketi	bulmuştu.	

Haklı	 çıkan	 adam;	 15	 Temmuz’da	 milletin	 bekası	 ve	
devletin	bütünlüğü	 için	demokrasimizin,	Erdoğan’ın	ve	AKP	
hükûmetinin	yanında	yer	aldı.	

Gülen	methiyecilerinin	alayı	sonradan	ah	vah	etti	ama	
artık	çok	geçti.		

Yıllar	sonra	Tayyip	Erdoğan;	Cumhurbaşkanı	sıfatıyla,	
15	Temmuz	ihanet	kalkışmasıyla	ilgili	davalarda	süren	inkâr	
furyasına	sert	tepki	gösterecekti.	
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FETÖ'NÜN MHP'YE SIZARAK İÇERİDENELE GEÇİRME  
ÇABALARI İSE SONUÇSUZ KALDI 

Erdoğan	1	Haziran	2017’de	FETÖ	için	şöyle	diyecekti:	

"Geriye doğru dönüp bakınca terörle mücadelemi-
zin niçin arzu ettiğimiz biçimde ilerlemediğini daha iyi 
görüyoruz. Hırsız içerde olunca kapı kilit tutmaz. 
FETÖ'cüler suçüstü yakalandıkları hâlde mahkemede ne 
diyorlar? 'Duymadım, görmedim, bilmiyorum.' diye üç 
maymunu oynuyorlar. Kendilerini bekleyen acı sondan 
kurtulamayacaklar."		

FETÖ’nün	MHP’ye	sızarak	içeriden	ele	geçirme	çabala‐
rı	ise	sonuçsuz	kaldı.		

MHP	Lideri	Bahçeli,	FETÖ	ile	mücadelenin	mağdur	ya‐
ratılmadan	sürdürülmesini	istiyordu.		

Bahçeli,	 26	 Temmuz	 2016	 günü	 yaptığı	 konuşmada,	
FETÖ	ile	mücadele	ederken	suçlu	ile	suçsuzun	ayırt	edilmesi	
gerektiğini	söyledi.	

Masumlara	 suçlu	 gibi	 muamele	 edilmemeli,	 adalete	
olan	güven	zedelenmemeliydi.		

OHAL’i	 savunan	ve	 toplu	görevden	almalar	yapılırken	
kesinlikle	 sağlam	 delil	 ve	 belgelere	 dayanılmasını	 isteyen	
Bahçeli,	 ancak	 toplumun	her	 kesiminin	 kaygılı	 ve	 huzursuz	
olduğuna	dikkati	çekerek	hükûmeti	uyardı.	

Devlet	Bahçeli,	şunları	söyledi:	

“Paralel devlet yapısı Türkiye Cumhuriyeti’ne PKK 
kadar ağır darbe vurmaya cüret eden, milletimize hu-
sumet duyan batıl niyetlerin kolları arasında beslenmiş, 
büyümüş melun ve iğrenç bir şebekedir. 
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Bunlar devleti ele geçirip tüm güvenlik kilitlerini 
kırarak Türkiye’yi parçalamayı amaçlamışlardır. 

15 Temmuz’dan sonra özellikle bürokraside yaşa-
nan toplu tasfiyeler tehlikenin ne kadar yakın olduğunu 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. 

Şu ana kadar 13 bini aşkın kişi gözaltına alınmış-
tır. 45 bin 954 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmış-
tır. 

Tutuklanarak cezaevine gönderilen amiral ve ge-
nerallerin sayısı 125’e yaklaşmıştır. 

TSK’nin general kadrosunun yüzde 35’i şu anda 
demir parmaklıkların ardındadır. 

Aralarında çok sayıda hâkim, savcı, polis, memur, 
mülki amir ve diğer meslek mensuplarının bulunduğu 
şahıslar da tutuklanmıştır. 

Bunların sayısı da sürekli değişmektedir. 

Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı doğrultu-
sunda, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakan-
lar Kurulu 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 
01.00’den itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal 
ilan etmiştir. 

OHAL kararı aynı gün TBMM tarafından onaylan-
mıştır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin bugünkü kı-
rılgan ve beka düzeyinde tehditlere açık döneminde 
OHAL uygulamasına desteğini çekinmeden göstermiştir. 

Ülke ve milletin güvenliğiyle birlikte huzurlu gele-
ceği her türlü mülahazanın önünde ve üstündedir. 

Bu nedenle toplumsal huzurun temini, asayişin 
sağlanması maksadıyla devletin elini güçlendirmek, ola-
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ğan dışı şartlara olağanüstü yönetim modeliyle karşılık 
vermek pek tabii şarttır, doğaldır. 

Bizim anlayışımıza göre OHAL millete karşı alın-
mış bir karar değil, tam tersine millete pusu kuran, dev-
lete ağır zayiat vermek isteyen odaklara karşı güvence, 
anayasal bir tedbirdir. 

Ve OHAL, Gazi Meclisin iradesini askıya alma, yok 
sayma şeklinde de yorumlanmamalıdır. 

FETÖ terör örgütünün ve bunun yanında duran 
her türlü zararlı ve hıyanet oluşumların tamamıyla te-
mizliği için OHAL bir yöntem, bir vasıtadır. 

OHAL çerçevesinde ilk kanun hükmünde karar-
nameler de çıkarılmıştır. Nitekim paralel devlet yapı-
lanmasına ait olduğu iddia edilen 934 okul, 109 öğrenci 
yurdu, 15 üniversite, 104 vakıf, 35 sağlık kuruluşu, bin 
125 dernek, 19 sendika kapatılmış, bu kurumların var-
lıklarına devlet tarafından el konulmuştur. 

Fakat FETÖ terör örgütüyle OHAL kapsamında et-
kin ve çok boyutlu mücadele ederken dikkat edilmesi ve 
altı özenle çizilmesi gereken hususlar vardır. 

Öncelikle ve ilk olarak, askerî ve sivil bürokraside 
toplu görevden almalar yapılırken, kesinlikle sağlam 
delil ve belgelere dayanmak esas olmalıdır. 

Paralel devlet yapılanmasının tüm unsurları tespit 
edilmeli, her yönüyle analiz edilerek araştırılmalı ve 
hepsi birden adaletin önüne çıkarılmalıdır. 

Bu yapılıyorken, masumların hakkını gasbetmek, 
suçsuz günahsız insanımızı mağdur etmek en az terör 
örgütünün zalimliği kadar tehlikelidir. 
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Aldığımız yoğun şikâyet ve eleştiriler, vatanını ve 
milletini canından aziz bilen kardeşlerimizin de FETÖ 
terör örgütüyle aynı kategoride ele alındığı yönündedir. 

Bu doğru ve hakkaniyetli görülemeyecektir. 

Her Ülkücü, ya devlet başa ya kuzgun leşe diyerek 
kutlu bir fikri maziden gelen Türkiye sevdalısı Türk mil-
liyetçisidir. 

Milliyetçi Ülkücü Hareket Türk milletinin övünç 
madalyası, Türkiye’nin asla teslim olmayacak yiğit ne-
ferlerinin ana çatısıdır. 

Bu itibarla, idari ve kanuni tasarruflar sırasıyla ve 
süratle alınırken, mazlumlara ilişilmemeli, onların hak 
ve insanlık onurları çiğnenmemelidir. 

Bu yalnızca ben ülkücüm diyenlerle de sınırlı de-
ğildir. 

Toplumun her kesimi kaygılı ve huzursuzdur. 

15 Temmuz ihaneti zaten yeterince korku yarat-
mıştır. 

Hükümetten beklentim, FETÖ terör örgütünün kö-
künü kuruturken, suçluyla suçsuzu birbirine karıştır-
mamasıdır.” 

Bahçeli,	Türkiye’nin	henüz	şoktan	çıkamadığı	günlerde	
yüreklere	su	serpen	konuşmalarını	sürdürdü.		

MHP	Lideri	Bahçeli,	2	Ağustos	2016’da	grup	 toplantı‐
sında	şunları	söyledi:	

“Milliyetçi Hareket Partisi her gelişmeyi titizlikle 
izleyip, doğru gördüklerini desteklerken, yanlış bulduk-
larını sonuna kadar eleştirmeyi sürdürecektir. 

Bizim yerimiz milletimizin tertemiz vicdanıdır. 
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Bizim rotamız demokrasi, yönümüz büyük Türki-
ye’dir. 

Darbecilere, teröristlere, Türkiye’yi hazmedeme-
yen mihraklara karşı biriz, beraberiz, Türk milletinin 
sesi ve nefesiyiz.” 

MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli,	FETÖ	ihaneti	karşı‐
sında	milletçe	birlik	ve	beraberliğe	yüklediği	önemi	her	vesi‐
leyle	gösterdi.	
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BAHÇELİ'DEN TARİHÎ UYARILAR 

Yeni	Kapı	Ruhu'na	diğer	liderlerden	daha	çok	sahip	çı‐
karak	kendi	misyonu	gibi	benimsedi.	

7	 Ağustos’ta	 yapılacak	 Yenikapı	 Mitingi	 öncesinde,	 5	
Ağustos	2016’da,	parti	teşkilatlarına	bir	genelge	gönderdi	ve	
şu	uyarılarda	bulundu:	

“Demokrasinin namus ve kazanımlarına sahip 
çıkmak, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlü-
ğüne destek olmak için sürdürülen üstün mücadeleler 7 
Ağustos 2016 Pazar günü İstanbul Yenikapı’da zirveye 
ulaşacaktır. 

Bu tarihte düzenlenecek Demokrasi ve Şehitler Mi-
tingi’yle Türkiye’nin kararlılığı, Türk milletinin bir ve 
beraberliği tüm dünyaya ilan edilecek, bu yolla devlet ve 
millet kaynaşmasının muhteşem bir numunesi ortaya 
konulacaktır. 

15 Temmuz FETÖ Darbe Teşebbüsü'ne ilk andan 
itibaren karşı gelen ve korkusuzca direnen Milliyetçi 
Hareket Partisi de aldığı davet gereğince 7 Ağustos’ta 
İstanbul Yenikapı’da milletiyle yan yana duracak, Türki-
ye’nin gür sedasına ortak olacaktır. 

Bu maksatla, 7 Ağustos’ta demokrasinin haysiyet 
ve özlemlerine tercüman olmak, millî birlik ve kardeşlik 
meşalesine katkı sunmak için Milliyetçi Hareket Partisi 
üzerine düşen tarihi sorumluluğu harfiyen yerine geti-
recektir. 

Bu arada teşkilatları da muhtemel provokasyon ve 
saldırılara karşı uyarmayı ihmal etmedi. 
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7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde olası 
provokasyonlara, tahrik ve tacizlere dikkat edilecek, 
hiçbir tartışma ve kavganın içinde yer alınmayacaktır. 

2- İstanbul Yenikapı’da yapılacak miting 
partilerüstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Bu 
itibarla parti bayrak, flama ve dövizlerin alana getiril-
memesi, siyasi sloganların atılmaması, yalnızca Türk 
bayrağının kullanımı, müşterek söz ve çağrıların ses-
lendirilmesi sağlanacaktır. 

3- Herhangi bir olay, taşkınlık, gerginlik karşısında 
sağduyulu ve vakur hareket edilecek, sataşma ve saldırı 
ihtimalleri karşısında güvenlik güçleri gecikmeksizin 
haberdar edilecektir. 

4- 7 Ağustos’ta teşkilat yöneticilerimiz mitingin 
düzen ve denge içinde yapılması konusunda özenli ve 
duyarlı davranacaklar, kardeşlik ve millî ruhun beklen-
tilerini sadakatle ifa ve ifade edeceklerdir. 

5- Her dava arkadaşım, milletimin her güzel insa-
nı, 7 Ağustos’ta Türkiye’nin şeref ve itibarına yakışır ve 
yaraşır şekilde, el ele, gönül gönüle millî kaynaşmanın 
ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir. 

7- Ağustos’u gölgelemeye, karartmaya, mana ve 
muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat ve-
rilmeyecektir. 

6- Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, 
her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül 
seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma sağlanacaktır. 
Bizim ortak değerlerimizin, sanal farklılıklardan daha 
çok olduğu asla unutulmayacaktır.” 

Aslında	FETÖ	sadece	bir	taşerondu;	bu	komplonun	ar‐
kasında	 MHP’yi	 etkisizleştirmek	 isteyen	 ve	 Türkiye’de	 ve	
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bölgedeki	 hedefleri	 önünde	MHP’yi	 ve	 Türk	milliyetçilerini	
engel	olarak	gören	küresel	güçler	ve	üst	akıl	vardı.	

Zaten	MHP’yi	 kaset	operasyonu	 sırasında	hedefe	 alan	
paravan	İnternet	sitelerinin	ABD’den	yönlendirilmesi,	bu	işin	
arkasındaki	küresel	gücün	adresini	vermiş;	operasyon	mer‐
kezinin	okyanus	ötesinde	olduğu	ortaya	çıkmıştı.	

Devlet	 Bahçeli,	 29	 Eylül	 2016’da	 bir	 basın	 toplantısı	
düzenleyerek	gündemdeki	konuları	değerlendirdi.	

O	sırada	kulaktan	kulağa	ikinci	bir	darbe	ihtimali	fısıl‐
danıyordu.	

Bahçeli,	 “Yeni	 bir	 darbeye	 yeltenen,	 aklından	 geçiren	
kim	 ya	 da	 kimler	 varsa,	 bilsinler	 ki,	 önce	 bizim	 bedenimizi	
çiğnemek	mecburiyetinde	kalacaklardır.”	dedi.	

MHP	 Genel	 Başkanı	 Bahçeli,	 daha	 sonra	 şöyle	 devam	
etti:	

“Darbecilerin geleceği varsa, Allah’ın izniyle göre-
cekleri de vardır. 

Kulun hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı vardır ve 
hepsinden, her şeyden kudretlidir. 

Türk milleti dağılmanın eşiğindeyken yeni bir des-
tan yazıp birliğini korumuştur. Gerekirse aynısını daha 
şiddetle tekrarlayacaktır. 

İhanet ve melanet cephesine karşı Türkiye etten 
bir duvar örmüş, parlayan dehşetengiz ateşi demokrasi 
kahramanları âdeta nefesleriyle söndürmüşlerdir. 

Türk milleti tarihe geçen bir mücadele azmi gös-
termiştir. 

174 sivil vatandaşımız, 62 polisimiz, 5 askerimiz 
olmak üzere 241 evladımız 15 Temmuz ve sonrasında 
şehit olmuştur. 



FETÖ İhaneti ve Devlet Bahçeli Gerçeği    

 

109 
 

2 bin 194 kardeşimiz de yaralanmıştır. 

FETÖ karşısında Çanakkale ruhuyla hayata veda 
eden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, 
yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyo-
rum. 

Elbette FETÖ’yle mücadele her boyut ve düzeyde 
sürmektedir. 

Bu doğal olduğu kadar doğrudur. 

Türkiye Cumhuriyeti FETÖ’nün tüm kalıntı ve tor-
tularından arınmak zorundadır. Bizim buna desteğimiz 
ise tamdır. 

Yenikapı Ruhu'na bağlılığımız da tartışmasızdır. 

İstiklal ve istikbalimiz bakımından başka bir seçe-
nek yoktur. 

Bugüne kadar 8 adet KHK çıkarılmış, çok sayıda 
asker ve sivil nitelikli kamu personeli ihraç edilmiş veya 
açığa alınmıştır. 

Devletteki dip bucak temizliği devam etmektedir 
ki, bunun da kısa zamanda sonuçlanmasını beklemek 
aşırı iyimserliktir. 

Ancak FETÖ’cüleri devlet ve toplum hayatından 
ayıklarken, hiçbir suçu olmayan hiçbir günahı bulunma-
yan vatandaşlarımızın mağdur olduğuna yönelik çok 
sayıda şikâyet ve müracaatın varlığı da gizlenemeyecek 
denli ortadadır.” 

MHP	 lideri,	 Yurtta	 Sulh	 Konseyi	 üyelerinin	 hâlâ	 açığa	
çıkarılmamasından	da	yakındı:	

“12 Eylül 2016 tarihli yazılı basın açıklamamızda 
vurguladığım gibi, Yurtta Sulh Konseyi isimli ihanet ya-
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pılanmasının ana ve tepe kadrosundan henüz bahseden 
yoktur. 

Bu hain ve haysiyetsizlerin kimlerden oluştuğu 
açıklığa kavuşmuş değildir. 

En alt düzeyde memur, işçi veya diğer meslekler-
den kişilerle uğraşıldığı kadar; 15 Temmuz’un sevk ve 
idaresini yapan lider kadrosunu konuşan da pek görül-
memektedir.” 
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FETÖ'NÜN SİVİL VE SİYASİ KANADI NEREDE? 

MHP	 Lideri	 Devlet	 Bahçeli,	 FETÖ’nün	 siyasi	 ayağının	
peşini	bırakmak	niyetinde	değildi.	

Devlet	 Bahçeli,	 22	 Kasım	 2016	 günü	 parti	 grubunda	
hükûmete	seslendi:	

“Devlette en alt düzeyde görev yapan bir memurun 
suçu görüldüğü an gereği yapılıyor da üste çıkıldıkça, 
makamlar yükseldikçe niçin bir yavaşlamaya, bir durak-
samaya, bir savsaklamaya gerek duyuluyor? 

Eğer 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü gerçekleşmiş 
olsaydı, Türkiye’nin kaderi kimlerin eline geçecek, dev-
let ve siyasete kimler hükmedecekti? 

Bu sorunun cevabını bilmek en tabii hakkımızdır. 

İhanetin çıbanbaşları kimlerdir? 

Yurtta Sulh Konseyi isimli rezil ve haçlı yapılan-
manın ana kadrosunu, siyaset ve bürokrasi alanındaki 
elebaşlarını bu aziz millet ne zaman duyup, ne zaman 
öğrenecektir? 

FETÖ; aynen PKK, IŞİD, PYD-YPG, DHKP-C gibi 
Türkiye’nin katıksız, amasız, ilelebet düşmanıdır. 

FETÖ’nün siyasi ayağı da gizemini korumaktadır. 

Öğretmene güç yetiyor da siyasetteki FETÖ’cülere 
niye dokunulmuyor? Niye bunların üzerine gidilmiyor? 

Odacı, çaycı, çorbacı biliniyor da hatırlı ve yüksek 
mevkilerde bulunan veya bulunmuş FETÖ’cülere niye 
sıra gelmiyor, adalet ve devlet bunların semtine niye 
uğramıyor? 
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Bu gecikmenin sebebi nedir? 

Bu tavsamanın, bu savsaklamanın, bu sulandırma-
nın gayesi nasıl izah edilecektir? 

Bilmediğimiz bir müdahale, engelleyici bir blokaj 
mı vardır? 

Yurtta Sulh Konseyi isimli melanetin tepe kadro-
sunu ne zaman duyup ne zaman öğreneceğiz? 

Ve bunları şartlar tamam olursa, idam sehpasına 
ne gün çıkaracağız?” 

MHP	Lideri	Devlet	Bahçeli,	15	Nisan	Anayasa	değişik‐
liği	 referandumundan	 iki	 gün	 önce	 çıktığı	 Star	 TV’de	 yine	
FETÖ’nün	siyasi	ayağına	dair	açıklamalarda	bulundu.	

Kendi	 partisini	 kastederek	 “İçimizde birkaç tane 
FETÖ'cü olduğunu biliyorum.”	 diyen	 Bahçeli;	 bunların	
kiminin	partiden	ayrıldığını,	kiminin	de	Fetullah	Gülen	hare‐
ketiyle	ilişkilerini	sürdürdüğünün	bilindiğini	kaydetti.		

Bahçeli, “Yurtta Sulh Konseyi sadece askerlerden 
teşekkül etmez.”	 ifadesini	 kullanarak	 15	 Temmuz	 gecesi	
yayımlanan	darbe	bildirisini	örnek	gösterdi.	

Devlet	Bahçeli;	bildirinin,	Yurtta	Sulh	Konseyinin	mut‐
laka	bir	sivil	kanadı	olduğunu	ortaya	koyduğunu	söyledi.	

Bahçeli,	şöyle	konuştu:	

“Fetullah Gülen hareketi, şimdiki adıyla FETÖ ör-
gütü çok yaygın bir çalışma içerisinde girmiştir. Sekiz 
ayak üzerine kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi eğitim-
dir, bir tanesi emniyettir. Göz yumulduğu söylenebilir 
belli bir ölçüde. Çünkü bu sekiz ayak devleti sarmış ku-
şatmış. Birisini tutuklamış olsanız götüreceğiniz yer 
emniyettir. Emniyette FETÖ'cü var. Oradan savcılığa 
gönderseniz, orada FETÖ'cü var. Böyle Türkiye kuşatıl-
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mış. Bunun içerisinde siyasi ayağın olmaması mümkün 
değil.”		

MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli,	bir	devlet	adamı	ti‐
tizliğiyle	FETÖ’nün	siyasi	 ayağı	meselesinin	üstüne	gitmeye	
devam	etti.	

Devlet	Bahçeli,	geçmişte	bu	akrep	ve	çıyanlar	güruhuy‐
la	 al	 takke	 ver	 külah	 ilişkisi	 içinde	 olanların	 sıyrılıp	 çıkma‐
ması	için	uyarılarda	bulundu.	

Bahçeli,	FETÖ	ile	mücadele	sıkı	tutulmazsa	yine	benzer	
dramların	yaşanacağı	endişesini	taşıyordu.	

MHP	 Genel	 Başkanı	 Bahçeli,	 4	 Ekim	 2016	 tarihli	 ko‐
nuşmasında,	 partisini	 AKP’ye	 bastonluk	 yapmakla	 suçlayan	
ana	muhalefet	partisi	CHP’yi	şiddetle	eleştirdi.	

Bahçeli,	 “Bu iftiraları atan bre densizler, siz 
FETÖ’nün kurşun askerliğine talip olurken bir şey ol-
muyor da, bizim Türkiye’yi müdafaa etmemiz mi gözü-
nüze batıyor?"	diye	sorduktan	sonra	şöyle	dedi:	

“Düne kadar FETÖ için himmet ve hizmet kuyru-
ğuna girenler sıkıyı görünce birden çark etmişler, telaş-
la günah çıkartmaya koyulmuşlardır. 

FETÖ’den ağzı yananların, geçmişini unutturma 
gayesiyle çırpınanların, yakayı kurtarma niyetinde olan-
ların pişmanlık beyanları neredeyse külliyat boyutuna 
varmıştır. 

Kriptoların hâlâ faaliyette olduğuna dönük yaygın 
bir kanaat hâkimdir. 

FETÖ’nün her kademe ve kesimden teker teker 
temizlenmesi, geriye hiçbir kalıntısının bırakılmaması 
acil ve kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 
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Bununla birlikte devlette çok yoğun bir ihbar ve 
şikâyet furyası ve ardından gelen tasfiyelerin, masumla-
rın haklarına kastetmemesine azami itina edilmelidir. 

Türk devleti kaybettiği denge ve düzene mutlaka 
kavuşmalı, bu nedenle meşru müdafaa ve refleksini hu-
kuk sınırları içerisinde kalarak sonuna kadar gösterme-
lidir.  

Bu yapılıyorken mağduriyetlerin önü de alınmalı, 
suçsuz ve günahsız insanlarımızın hak ve hukuklarına 
azami saygı gösterilmelidir.” 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 15 TEMMUZ'DA İPTEN  
DÖNMÜŞTÜR 

MHP	lideri,	22	Kasım	2016’daki	grup	toplantısında	ıs‐
rarla	bir	kez	daha	FETÖ’nün	siyasi	ayağı	konusunu	gündeme	
getirdi.	

İktidara,	bu	ihanet	şebekesinin	siyasi	ayağının	üzerine	
hâlâ	neden	gidilmediğini	sordu:	

“Asılsız ihbar ve şikâyetlerle, aslı astarı olmayan 
isnatlarla, FETÖ’yle herhangi bir organik bağı olmayan 
öğretmen veya memurları mesleklerinden atmak hukuk 
devletinin ilke ve kurallarıyla ters düşecektir. 

Böylesi bir durum haksızlığa işaret edecektir ki, 
biz asla dilsiz şeytan olmayacağız, yani haksızlık karşı-
sında susmayacağız. 

Millî eğitim sistemi resmen yaprak dökümü yaşa-
yıp on binlerce öğretmen kâh FETÖ’cü kâh PKK’lı olduk-
ları gerekçesiyle idari ve adli müeyyidelere uğrarken, 
Yurtta Sulh Konseyi isimli çeteyi ağzına alan yoktur. 

Bu hıyanet konseyinin elebaşları hakkında mille-
timize doyurucu açıklama ve bilgilendirme hâlâ yapıl-
mamıştır. 

FETÖ’nün siyasi ayağı da gizemini korumaktadır. 

Öğretmene güç yetiyor da siyasetteki FETÖ’cülere 
niye dokunulmuyor? Niye bunların üzerine gidilmiyor? 

Odacı, çaycı, çorbacı biliniyor da hatırlı ve yüksek 
mevkilerde bulunan veya bulunmuş FETÖ’cülere niye 
sıra gelmiyor, adalet ve devlet bunların semtine niye 
uğramıyor? 
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Bu gecikmenin sebebi nedir? 

Bu tavsamanın, bu savsaklamanın, bu sulandırma-
nın gayesi nasıl izah edilecektir? 

Bilmediğimiz bir müdahale, engelleyici bir blokaj 
mı vardır? 

Yurtta Sulh Konseyi isimli melanetin tepe kadro-
sunu ne zaman duyup ne zaman öğreneceğiz? 

Ve bunları şartlar tamam olursa, idam sehpasına 
ne gün çıkaracağız?” 

Devlet	 Bahçeli	 emindi	 ki	 15	 Temmuz	 ihaneti	 başarılı	
olsaydı	 1992	 Bosna,	 1994	 Ruanda,	 1977’den	 1999’a	 kadar	
Kongo’da	yaşanan	dram	ve	iç	savaş	şartları	vasat	bulacaktı.	

1989’dan	 2003’e	 kadar	 aralıklarla	 devam	 Liberya	 iç	
savaşındaki	vahşet,	Türkiye’de	de	vuku	bulacaktı.	

1980’li	yıllardan	2000’li	yıllara	kadar	süren	Uganda	iç	
kaosu,	Darfur,	Çad,	Irak,	Suriye,	Libya	ve	daha	birçok	ülkede‐
ki	dehşet	sahneleri	yaşanacaktı.	

Türkiye	Cumhuriyeti	15	Temmuz’da	ipten	dönmüştü.	

Milletimiz;	boyunduruk	altına	alınmanın	eşiğinden	son	
anda	muazzam	diriliş	ve	karşı	çıkışıyla	kurtulmuştu.	

15	Temmuz	sonrasında	hükûmet,	FETÖ	ile	amansız	bir	
mücadele	başlattı.	

Devlet	 kurumlarında	 yuvalanan	 FETÖ	 akrepleri	 birer	
birer	 ortaya	 çıkarılarak	 hesap	 vermek	 üzere	 adalete	 teslim	
edildi.	

Ancak	FETÖ’nün	siyasi	ayağına	henüz	el	atılmamıştı.	

Bu	yüzden	MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli,	hemen	
her	 konuşmasında	 FETÖ	 ihanetine	 ve	 onun	 siyasi	 ayağına	
yer	ayırıyordu.	
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Sık	 sık	 hükûmetten	 FETÖ’nün	 siyasi	 ayağının	 ortaya	
çıkarılmasını	istiyordu.	

Bu	 arada	 FETÖ	 ile	 mücadele	 kapsamında	 8	 Eylül	
2016’da	 tutuklanan	 iş	adamı	Ömer	Faruk	Kavurmacı,	4	Ma‐
yıs	2017’de	şartlı	tahliye	edildi.	

İstanbul	 Belediye	 Başkanı	 Kadir	 Topbaş’ın	 damadı	
olan	Kavurmacı'nın	 tahliyesi,	 kamuoyunda	 infiale	 sebep	 ol‐
du.	

Tahliye	kararı,	AKP’de	de	rahatsızlığa	yol	açtı.	

Cumhurbaşkanı	 Erdoğan,	 bu	 rahatsızlığı	 görmezden	
gelemedi	 ve	 yeniden	 AKP	 Genel	 Başkanı	 seçildiği	 21	Mayıs	
2017	Pazar	 günkü	olağanüstü	kongrede	bir	 konuşma	yapa‐
rak	 kripto	 FETÖ’cülerin	 kayırıldığı	 iddialarına	 şöyle	 cevap	
verdi:	

“Türkiye'nin FETÖ ile, PKK, DEAŞ'la mücadelesini 
işte bu anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. Bizim kimseye 
karşı kişisel bir husumetimiz asla yoktur. Aziz milleti-
mizin hakkının yenilmesine de asla rıza gösteremeyiz. 
Kendi milletine karşı ihanet içine giren kim olursa olsun 
gözünün yaşına bakmadan gereğini yerine getirmek 
sorumluluğumuzun icabıdır. İsterse babamın oğlu olsun 
karşısında yer alırım. Ucu en yakınlarımıza dokunursa 
bile bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum.  Kim-
seye diyet borcumuz da bulunmuyor.” 
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MHP DAMAT KAVURMACI’NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR 

Bunlar	 Devlet	 Bahçeli	 için	 tatminkâr	 ifadelerdi	 ancak	
bunun	somut	adımlarla	gösterilmesi	gerekiyordu.	

MHP	 Lideri,	 23	 Mayıs	 2017	 günü	 partisinin	 TBMM	
grubunda	tarihî	bir	konuşma	yaptı.	

Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın,	AKP	Genel	Başkanı	olduğu	
olağanüstü	kurultayda;	“İhanet içinde kim olursa gözünün 
yaşına bakmayacağız. İsterse babamın oğlu olsun.”	 şek‐
lindeki	açıklamasını	umut	verici,	 son	derece	de	 isabetli	bul‐
duğunu	söyledi.	

“İsterse babamın oğlu olsun.’ sözünden sonra artık 
bahane tükenmiştir.”	 ifadesini	 kullanan	 Bahçeli,	 “Kavur‐
macılar	aklanıyor,	baklavacılar	adaletten	kaçırılıyorsa	ortada	
kesinlikle	 çözülmesi	 gereken	 bir	 sorun	 var	 demektir.	
Hükûmete	diyorum	ki,	çaycıyı	çorbacıyı	bırakın;	yılana	çıya‐
na	bakın.”	diye	seslendi.	

Bahçeli,	şöyle	konuştu:	

“Türkiye çetin, yoğun, yorucu ve zorlu bir dönem-
den geçmektedir. Bir defa bu gerçeği görmek lazımdır. 

Siyasetteki denge arayışları yeni gelişmelerin yo-
lunu açmaktadır. Bu oluyorken, bir yanda farklı siyasi 
gelenek ve ekoller arasında ittifak beklentileri yeşer-
mekte, diğer yanda var olan kronik ihtilaflar körüklen-
mektedir.Ülkemiz henüz belini doğrultamamış, oh be 
diyememiştir. 

Henüz düzlüğe çıkılamamış, fırtınalı denizlerden 
sakin kıyılara ulaşılamamıştır. 

Hâkim olan belirsizlik sisi hâlâ dağıtılamamıştır. 
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Yıkmamız gereken engeller önümüzde durmakta-
dır. Terörizm bunlardan yalnızca birisidir. 

Elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin millî kararlılık ve 
inançla terör örgütlerine karşı sürdürdüğü mücadele 
çok değerli, çok anlamlı ve çok saygıdeğerdir. 

Buna diyecek bir şeyimiz yoktur. 

Hatta haklı ve meşru terörle mücadele sürecine 
köstek olmak yerine destek ve takdirimiz de bilinmek-
tedir. Çünkü konu Türkiye’nin bekasıdır. Çünkü mevzu-
bahis olan husus varlığımız, bağımsızlığımız ve tarihî 
haklarımızdır. Hainlerin kökü kazınmadan, haşhaşilerin 
inleri başlarına yıkılmadan, Türk düşmanları nefretle-
rinde boğulmadan şüpheniz olmasın ki aziz milletimiz 
huzur bulamayacaktır. Zaman zaman aksayıp gevşese de 
bazen soru işaretleri artıp kuşkular fazlalaşsa da 
FETÖ’yle mücadelede Türk devleti doğru bir çizgidedir. 
Millî namusa musallat olan, millî bekamıza kast etmeye 
kalkan kan içici yarasaların tam bir temizlik ve tasfiye 
işlemi artık vakit kaybedilmeden yapılmalıdır. 

İhanet yumduğu gözünü bir daha açamamalıdır. 

İşgal emel ve niyeti bir daha ayağa kalkamamalı-
dır.Biz sadece durumu değil, sadece bugünü değil, gele-
ceğimizi de kurtarmak, kutlu bir diriliş ruhuyla güven-
ceye almak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla FETÖ artık 
tümden yok edilmeli, kaynağı kurutulmalıdır. 

Aynısı başta PKK olmak üzere, diğer terör örgütle-
ri için de geçerlidir. Hiç kimse karanlık ve kanlı hedefle-
rini barış, demokrasi, özgürlük, kardeşlik, eşit vatandaş-
lık, adalet veya bir başka insani hasletle gizlemeye, ört-
bas etmeye kalkışmamalıdır. 

Bilinmelidir ki, mızrak çuvalı delmiş geçmiştir. 
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Sabır deseniz o da çoktan sınıra dayanmıştır. 

Yaşadıklarımızdan ve yakıcı tecrübelerimizden 
sonra, tahammül ederek tahakküm çemberini kırmak 
ise zorlaşmıştır. FETÖ’yle mücadelede kafa karışıklığına, 
ikircikli tavırlara, sırtını sağlama almış hatırlı isimlerin 
korunmasına hiç gerek ve yer yoktur. 

Bu doğru ve ahlaki de değildir. 

Eğer aksi olursa millî vicdanda dipsiz kuyular açı-
lacaktır. Suçu sübut bulan kim varsa, onun yakınıydı, 
bunun hısımıydı, şunun damadıydı dememek, nitekim 
bunların gözünün yaşına dahi bakmamak şarttır. 

Hıyanete cezası verilecekse imtiyazlı veya değil hiç 
kimsenin ah vah etmesi hem doğru olmayacak hem de 
inandırıcı görülmeyecektir. Malumunuz, FETÖ’nün 15 
Temmuz Darbe Teşebbüsü'nde ön plandaki görünür 
isimlerin yargılanmasına dün Ankara’da başlanmıştır. 

O karanlık Temmuz gecesinde, Genelkurmay Ka-
rargâhında yaşanan ıstırap verici, milletimizi infiale 
sürükleyen vahim olaylara ilişkin 221 sanıklı çatı dava-
nın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi 
Yerleşkesi'nde görülmesiyle çok şey de açığa çıkacaktır. 

En azından ümit ve temennimiz budur. 

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundan jandarma ko-
mandalar eşliğinde sıra sıra çıkartılan hainlerin darbe 
girişiminin beyin takımı, kilit isimleri olduğu iddia 
edilmiştir. 

Bunların bir kısmının eski general olması ve 15 
Temmuz’da aktif rol üstlenmesi belki de söz konusu id-
dialara anlam yükleyebilecektir. 

Ancak medyada fotoğrafları gösterilen 
FETÖ’cülere 15 Temmuz kalkışmasının lider kadrosu 
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yorumu getirmek bir bakıma asıl ve arkada kalmış zirve 
isimleri perdelemek demektir. Bu propagandaya bilme-
den alet olanlara sözümüz yoktur. Fakat bilerek, isteye-
rek, kasten FETÖ’nün ileri gelenlerini, fikir babalarını, 
eylem ortaklarını, siyasetten iş âlemine, bürokrasiden 
sivil toplum kuruluşlarına kadar alan ve yer tutmuş li-
der kadrosunu ikinci plana düşürmek, suyu bulandır-
madan korumaya almak en adi ve alçak suçtur. Denili-
yor ki, Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılanıyormuş. 

FETÖ’nün mezkûr ihanet konseyiyle ilgili aklımı-
zın yatmadığı, havsalamızın almadığı iddia ve ifadelerin 
netliğe kavuşma ihtiyacı vardır. 

Şu işe bakınız ki, ortada siyasetçi yoktur. 

15 Temmuz melaneti gerçeklemiş olsaydı bakan, 
başbakan veya cumhurbaşkanı olması mümkün ve muh-
temel hiç kimseden bahis de açılmamaktadır. Âdeta yer 
yarılmış FETÖ’nün siyasi ayağı içine girmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz pazar günü, AKP 
Genel Başkanı olduğu olağanüstü kurultayda; “ihanet 
içinde kim olursa gözünün yaşına bakmayacağız. İsterse 
babamın oğlu olsun.” görüşündedir. 

Biz bu görüş ve tutumu umut verici, son derece de 
isabetli değerlendiriyoruz. Tehdidin büyüklüğünden 
dolayı FETÖ’yle mücadeleye herkesi çağırmasını olumlu 
ve doğru buluyoruz. 

“İsterse babamın oğlu olsun.” sözünden sonra artık 
bahane tükenmiştir. 

Kripto damarın kesilip atılması, kılık değiştirmiş, 
usul ve üslup açısından kendisini emniyete almış 
FETÖ’nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık 
millî bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır. 
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Türkiye FETÖ operasyonlarından dolayı diken üs-
tündeyken, hayat normale dönmemişken, olağan şartla-
ra daha ulaşılmamışken mücadeleyi sekteye uğratacak 
her adım Türkiye düşmanlarına hizmetle bir ve aynı 
olacaktır. Hükûmete diyorum ki, çaycıyı çorbacıyı bıra-
kın; yılana çıyana bakın. 

Zahire değil zehre odaklanın. 

Zarfa değil mazrufa dikkat kesilin. 

Kapıcıyı odacıyı, memuru işçiyi, onu bunu değil; 15 
Temmuz’un kurgusunu, saldırı planlamasını yapan söz-
de akıl ve akil hocalarını yakalayın. 

Suçlu suçsuz tasnifi tam ve eksiksiz yapılmazsa, 
kim mağdur, kim mahkum ayrımı adalet ölçülerinde 
gerçekleşmezse, üstelik FETÖ çuvalına önüne gelen atı-
lırsa, bilinsin ki, ihanet alttan alta beslenecek, büyüye-
cek, ilk fırsatta harekete geçmek üzere bilenecektir. 

Vatan kavrulmuş, millet kavrulmuş, devlet kav-
rulmuş ama kavurmacılar aklanıyor, baklavacılar ada-
letten kaçırılıyorsa ortada kesinlikle çözülmesi gereken 
bir sorun var demektir. 

Himmet dediler; terör örgütüne para topladılar. 

Hidayet dediler; FETÖ’ye kan verdiler, can aşıladı-
lar, beden oldular. 

Haram kursaklarından maklube geçti, fitnenin ışı-
ğında şakirtler yetişti ama gizli gizli haçlı taburuna ya-
zıldıklarını saklayamadılar. 

Beleşe konup, birliğimizi dinamitlediler. 

Haraç kesip, millî haysiyete hançer salladılar. 

Devletin her kademesine sızıp iç savaş ve parça-
lanmanın şartlarını hazırladılar. 
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Bunlar imanlı görünüp imansızlığın kitabını yazan, 
itikatlı görünüp iffetsizliğe kucak açan, vaiz geçinip 
Vandallara bile taş çıkartan, mumdan kanatlarıyla mil-
let güneşine meydan okuyacak kadar aklını ve şuurunu 
kaybetmiş Fethullahçı terör örgütünün batıl uşaklarıdır. 
Bunların hakkından hukuken gelmek vaciptir. 

FETÖ’nün içinde kim varsa, yakasından tutmak, 
yediğini içtiğini burnundan fitil fitil getirmek Türk dev-
letinin şeref ve tarihi görevidir. 

Hatırlıymış, tanınıyormuş, arkası kaviymiş, sırtı 
pekmiş; bırakınız bu safsataları, geçiniz bu bayat taktik-
leri. Haine merhamet mazluma ihanettir. 

Caniye hoşgörü masumiyete karşı işlenmiş cina-
yettir. Ve de gereği yapılmalıdır 

Üzerimize tankla, topla, bombayla, uçakla, heli-
kopterle saldıran Türkiye düşmanlarına acınırsa, çok 
geçmez, fazla sürmez, acınacak hâle aziz Türk milleti 
düşer, düşmesi de mukadderdir. 

Pensilvanyalı barbarın şer oyunu ve kirli oyuncu-
ları varmış; kaç yazar. 

Destekçileri arasında batısından doğusuna, kuze-
yinden güneyine kadar birçok ülke varmış; ne çıkar. 

ABD arkalıyor, ağırdan alıyor, yedirip içiriyor, Al-
manya FETÖ’cülerin iltica talebini kabul ediyormuş; ne 
fark eder. Zalimleri iman dolu kalplerin maneviyatı, gü-
cünü ve ilhamını ecdadımızdan alan kahraman Türk 
neslinin ateşe bile kök söktüren kuvvetli nefesi yerle bir 
etmeye kâfidir. 

Türk milletinin gücü ve kudreti alayını birden kar-
şılamaya, hepsini birden göğüslemeye, müstevlilerden 
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münafık kafilesine kadar topundan hesap sormaya Al-
lah’ın izniyle yetecektir.” 

MHP	Genel	Başkanı	Devlet	Bahçeli;	kavurmacılar	akla‐
nıyor,	 baklavacılar	 adaletten	 kaçırılıyorsa	 ortada	 kesinlikle	
çözülmesi	 gereken	bir	 sorun	var	derken,	 İstanbul	Büyükşe‐
hir	 Belediye	 Başkanı	 Kadir	 Topbaş'ın	 damadı	 Ömer	 Faruk	
Kavurmacı'yı	telmih	ediyordu.	

Zülfiyare	 dokunan	 MHP	 Lideri	 Bahçeli’nin	 bu	 açıkla‐
malarına	cevap	Cumhurbaşkanı	Erdoğan’dan	geldi.	

Erdoğan,	24	Mayıs	2017	günkü	konuşmasında	sert	ifa‐
deler	kullanarak	şunları	söyledi:	

"Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 
damadını söylüyorsan tamam, bu konu yargı ile alakalı 
bir konu. Bunun beraatına karar vermemiş. Denetimli 
serbestlikle bırakılmış vaziyette. Bunu kalkıp da siyasi 
partinin içerisinde bu şekilde AK Partiye fatura kesmeye 
kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi iç iş-
leri ile uğraşsınlar."  

Devlet	 Bahçeli,	 Milliyetçi‐Ülkücü	 Hareketin	 lideri	 ve	
MHP	Genel	Başkanı	sıfatıyla	FETÖ	tehdidinin	savuşturulma‐
sında	 başat	 rol	 üstlenen	 bir	 devlet	 adamı	 olarak	 bu	 cevabı	
hak	etmemişti.		FETÖ’nün	15	Temmuz’daki	ihanet	kalkışma‐
sında	akrebin	kıskacına	girmek	üzereyken	Erdoğan’ın	cesur‐
ca	yanında	duran	yegâne	lider	Devlet	Bahçeli’ydi.	

FETÖ	 tehdidinin	 tamamen	 ortadan	 kaldırılabilmesi	
için	 hükûmet	 sisteminin	 değiştirilmesinin	 yolunu	 açan	 da	
oydu.	

Devlet	Bahçeli,	Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	bu	beklen‐
medik	çıkışına	sessiz	kalmayarak	Twitter	üzerinden	karşılık	
verdi:	
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“Partimizin bu haftaki Meclis grup toplantısında 
FETÖ’nün siyasi ayağı hakkındaki yorum ve değerlen-
dirmelerim ses getirmiş, yankı bulmuştur. 

Haklı bir şekilde FETÖ’nün siyasi ayağının üzerine 
gidilmesi, bu kapsamdakilerin tespit ve teşhirinin ya-
pılmasını istemiş, dilemiştim. 

Anlaşılan odur ki, Sayın Cumhurbaşkanı hiç bek-
lemediğim, arzu ve tahmin etmediğim ölçüde grup ko-
nuşmamdaki bu sözlerden rahatsız olmuştur. 

Bu rahatsızlık Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi 
takdiri, kendi bileceği bir husustur. İnandığımızı söyle-
mek ilkeli siyasetimizin gereğidir. 

Sayın Erdoğan’ın, 24 Mayıs 2017’de Brüksel’e se-
yahati öncesinde üzücü ve üslup açısından sorunlu açık-
lamaları cevapsız kalmayacaktır. 

Bir defa bizim çağrı ve talebimiz hükümete yöne-
liktir. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması siyasi 
otoritenin başlıca vazifesidir. 

Kavurmacı’yı müdafaa ederek AKP’ye fatura kesil-
diğini söylemek hem makul hem meşru hem de mantıki 
bir değerlendirme değildir. 

FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili bugüne kadar hiçbir 
adım atılmaması millî vicdanı ziyadesiyle sarsmış ve 
yaralamıştır. Bu açıktır. 

Bu konuda en öncelikli görev hükûmete düşmek-
tedir. Emniyet, istihbarat ve yargıyı seferber edecek de 
hükümettir. Bu yalın gerçek ortadadır. 

Hükûmetin FETÖ’nün siyasi uzantıları konusunda 
inisiyatif almasını beklemek, konuyla ilgili milletimize 
tercüman olmak haklı bir duruştur. 
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FETÖ’nün siyasi ayağı olmadığını söyleyerek, alt 
kademe bazı siyasi yöneticileri hedef almak da millî vic-
danı tatmin etmeyecektir. 

Üstelik böyle bir yaklaşım FETÖ ile mücadelenin 
etkinliğini ve inandırıcılığını zayıflatıp yıpratacaktır. 
Buna da kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın Erdoğan’ın, siyasi ayakla ilgili temizlik ya-
pılmadığını iddia edenin, iddiasını ispatlaması gerekti-
ğine vurgu yapması temelsizdir. 

Devleti yöneten bellidir. FETÖ’yle irtibat ve iltisakı 
olanların isim listesi hükümetin elindedir. İspat değil, 
icraatın konuşulması lazımdır. 

Sayın Erdoğan, cinayet ve ihanet çetesi FETÖ’yle 
mücadelede iyi niyet ve samimi gayretimizi halen gör-
müyorsa diyecek bir şey artık yoktur. 

“Kendi içindeki işleriyle uğraşsınlar, onları temiz-
lesinler.” deniliyor. Şahsıma, FETÖ’cülerin isimlerini 
versinler ne yapacağımı görsünler. 

Haddimizi biliyoruz. Haysiyetli davranıp hakikatin 
peşinden koşuyoruz. Ama bunu herkesin yapmasını 
bekliyoruz. Peki, hakkımız değil mi? 

Siyasette dürüstlük, adalet, erdem, ahlak kuralla-
rını görmezden gelmek Türkiye’yi ateşe atmak, milleti 
yok saymaktır. Biz buna karşıyız. 

Sayın Cumhurbaşkanı, malumunuz, adalet ve hu-
kuk herkese eşit uygulanmalıdır. Kavurmacı’yı bırakın, 
kavrulan ülkeye bakın. 

“İhanet içinde olan babamın oğlu da olsa gözünün 
yaşına bakmayacağız.” açıklamasının sonuna kadar ar-
dında durulması tavizsiz temennimizdir.” 
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MHP	 Genel	 Başkanı	 Devlet	 Bahçeli’nin	 sosyal	 medya	
hesabından	 verdiği	 cevabi	 mesaj	 muhatabına	 ve	 hedefine	
ulaştı.	

Cumhurbaşkanı	 Erdoğan,	 27	 Mayıs	 2017’de	 Brük‐
sel’deki	 NATO	 Zirvesi’nden	 dönüşte	 gazetecilerin	 konuyla	
ilgili	sorusunu	cevaplandırırken	şunları	söyledi:	

"Benim açıklamalarımın muhatabı Sayın Bahçeli 
değildi. Birileri Sayın Bahçeli'yi yanlış yönlendirdi. Ana 
muhalefetin başındaki zatın yanlışlarını pazara çıkaran 
bir cevaptı, ona yönelik idi. FETÖ'ye karşı bu denli ka-
rarlı bir duruş sergileyen birisi olarak, eğer partimizin 
içinde böyle birisi varsa, bunu bize tevsik edin, biz bir 
dakika partimizde tutmayız. İstanbul Belediye Başkanı'-
nın damadının partimizi siyasi temsil yetkisi yok. Onun 
üzerinden bir siyasi rant devşirme yoluna gitmek bizi 
üzer."		

Kavurmacı	 tartışması	 14	 Haziran	 2017’de	 bir	 başka	
boyut	kazandı.	

O	gün;	MİT'e	ait	TIR'ların	durdurulmasıyla	ilgili	görün‐
tülere	 ilişkin	 davada,	 hakkında	 25	 yıl	 hapis	 cezası	 verilen	
CHP	milletvekili	Enis	Berberoğlu	tutuklandı.	

Berberoğlu’nun	 tutuklanması	 CHP’lilere	 ayağa	 kaldır‐
dı.	 CHP	 Genel	 Başkanı,	 “adalet”	 arama	 gerekçesiyle	 Anka‐
ra’dan	İstanbul’a	yürüyüş	başlattı.	

Hemen	arkasından	haber	merkezlerine	Kadir	Topbaş‐
'ın	damadı	Ömer	Faruk	Kavurmacı’nın	yeniden	tutuklandığı‐
na	dair	haber	düştü.	

Kavurmacı'nın	 ikinci	defa	 tutuklanması,	adaletin	 tera‐
zisini	dengeleme	adımı	olarak	değerlendirildi.	
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MHP “KOZMİK ODA” KUMPASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR 

FETÖ	 soruşturmasında	 adaletin	 terazisinin	 şaştığını	
düşündüren	bir	başka	 tahliye	haberi	de	eski	Başbakan	Yar‐
dımcısı	Bülent	Arınç’ın	damadıyla	ilgiliydi.	

Bülent	 Arınç'ın	 FETÖ	 soruşturmasında	 tutuklanan	
damadı	Ekrem	Yeter,	9	Haziran’da	tahliye	edildi.	

Sadece	4	gün	tutuklu	kalan	ikinci	damadın	kısa	sürede	
tahliyesi	şüpheleri	arttırmış,	kamu	vicdanını	kanatmıştı.	

FETÖ’nün	siyaset	ayağı	tartışmaları	ikinci	damat	tahli‐
yesi	vakasıyla	daha	da	alevlendi.			

FETÖ’nün	 geçmişteki	 en	 korkunç	 tezgâhlarından	 biri	
olan	“kozmik	oda”		tiyatrosu,	Bülent	Arınç’a	suikast	düzenle‐
neceği	senaryosuyla	sahneye	konuldu.	

	21	Aralık	2009’da	Bülent	Arınç’ın	suikasta	uğrayacağı	
iddiası	 ortaya	 atıldı,	 ancak	 sonradan	 bunun	 da	 bir	 kumpas	
olduğu	ortaya	çıktı.	

Soruşturma	yine	FETÖ’cülerin	sahte	bir	ihbarıyla	baş‐
ladı.	

Dönemin	Başbakan	 Yardımcısı	 Arınç'a	 suikast	 düzen‐
leneceği	 iddiasıyla	 başlatılan	 soruşturma	 kapsamında	 "koz‐
mik	oda"da	20	gün	boyunca	arama	yapıldı.		

Devlet	sırrı	niteliğindeki	TSK	belgeleri,	hainlerin	eline	
geçti.	 Genelkurmay	 Başkanlığı	 Seferberlik	 Bölge	 Başkanlığı	
içerisindeki	“kozmik	oda”ya	girmek	için	bahane	oluşturacak	
bir	mizansen	hazırlanmıştı	ve	uygulayan	da	Eski	Savcı	Mus‐
tafa	Bilgiliydi.	

Hedef,	devlet	sırrı	niteliğindeki	belge	ve	bilgilerin	bu‐
lunduğu,	gizli	bilgiler	içeren	harddiskin	ele	geçirilmesiydi.	
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Harddisk	 Ergenekon	 sürecinde	 bilirkişi	 olan	 kişilere	
teslim	edildi.		

Seferberlik	 Bölge	 Başkanlığında	 yapılan	 aramaların	
ayrıntıları,	 daha	 sonra	 HSYK	 Başmüfettişliğinin	 raporuyla	
ortaya	çıktı.		

HSYK	Başmüfettişliği	raporunda	şöyle	deniliyordu:		

"Bu açıklamaya rağmen Hâkim Kadir Kayan tara-
fından bugüne kadar yapılan incelemelerden 1970'li 
yıllardan günümüze kadar yüklenen suçla ilgisi olmayan 
devlet sırrı niteliğindeki tüm bilgilere nüfuz edilmiştir." 

FETÖ’cü	 Eski	 Savcı	 Mustafa	 Bilgili	 15	 Temmuz’dan	
sonra	firar	etti	ama	sahte	kimlikle	yakalanıp	tutuklandı.		

MHP	Lideri	Bahçeli;	31	Aralık	2009’da	yeni	yıl	dolayı‐
sıyla	 yayımladığı	 mesajda,	 Seferberlik	 Bölge	 Başkanlığında	
yapılan	arama	ile	 ilgili	olarak,	“TSK, emniyet ve İstihbarat 
birbirine düşürülüyor.”	diyerek	rahatsızlığını	dile	getirmiş‐
ti.	

Devlet	Bahçeli,	mesajında	şöyle	demişti:	

“Geride kalan yıllarda, AKP hükûmetinin Türk mil-
letini inanç temelinde mevzilere ayırarak siyasi kazanç 
sağlama hesabı tutmayınca, bu defa da 2009 yılı içinde 
'açılım' adı verilen süreç ile etnik temelde ayrışmanın 
fitili ateşlenmiştir. 

İktidarın teröristle kucaklaşarak ve İmralı ile rol 
paylaşarak başlattığı 'PKK açılımı' denen 'yıkım projesi' 
ile AKP’nin gerçek yüzü ayan beyan ortaya çıkmıştır. 

AKP’nin 'yıkım projesi' ile birlikte eyaletler siste-
mi, federalizm gibi üniter yapıyı çökertecek söylemler 
dile getirilmiş, bu sürecin sonunda 'iki milletli yeni or-
taklık devleti' hayaline zemin kazandıracak sinsi düşün-
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celer barındığı bataklıktan etrafa yayılarak nifak mik-
ropları saçmaya başlamıştır. 

Bugün Türkiye; 

√ Kanlı terörün şehir uzantılarının sokaklarda 
ayaklanma provalarını yaparak devleti, hükûmeti ve 
kamuoyunun tepkilerini sınamaya başladığı, 

√ Millî birliğimizi ve üniter devlet yapımızı yıkma-
yı amaçlayan ihanet senaryolarının artık açıkça ve hiç-
bir çekinme göstermeden fütursuzca sahnelendiği, 

√ AKP’den destek ve “açılım”dan cesaret alan bö-
lücülerin devlete meydan okuyan eylemlerini rahatça 
yürüttüğü, 

√ İmralı canisi üzerindeki tecridin kaldırılması ve 
İmralı’nın uluslararası denetime açılması, hatta serbest 
kalması yönündeki çabaların arttığı, 

√ Bunların gerçekleşmemesi karşısında ise ayrıl-
ma, isyan, ayaklanma, bölünme kavramlarının alenen 
dillendirildiği, 

Buna karşılık terörle ve bölücülükle mücadelede 
en etkili kurumların, adalet, Silahlı Kuvvetler, emniyet 
ve istihbarat birimlerinin birbirine düşürülerek etkisiz-
leştirildiği korumasız ve sahipsiz bir ülke hâline geti-
rilmiştir. 

Bölücü terörün siyasi kimlik ve meşruiyet kazan-
masının şartlarını ve zeminini geride kalan yıllarda 
adım adım hazırlayan Başbakan Erdoğan, İmralı’da ha-
zırlanan ihanet projelerine “açılım” adını vererek sahip 
çıkmış ve etnik bölücülere hain emellerini gerçekleş-
tirme yolunda ümit ve beklenti aşılamıştır. 

2009 yılının sonunda geldiğimiz vahim noktada, 
Türkiye’nin millî değerleri, millî birliği ve güvenliğine 
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yönelik tahrik ve tehditler çok tehlikeli noktalara ta-
şınmıştır. Hükûmetin “PKK açılımı”nın neden olduğu 
ağır tahriklerle toplumsal dayanışma ve beraberlik duy-
gusu tam bir yıkım sürecine girmiş, bin yıllık kardeşlik 
duyguları ve hukuku çok ağır yara almıştır. 

Türkiye’nin önünde millî kimliğin kırılma nokta-
sına kadar büküldüğü gelinen bu aşamada, birlikte ya-
şamanın şartları ve gerekleri teker teker sakatlanmıştır. 

Türk tarihini lekeleme, Türklük değerlerini aşağı-
lama, yaşanan isyanları alkışlama, bastıranları karala-
ma, yüzleşme adı altında ecdadımızı karartma geçtiği-
miz yılda da artarak devam etmiştir. 

Yine geçtiğimiz yıl kronik hâle gelmiş bir istismar 
alanı da genişleme imkânı bulmuş, yıkıcı siyasetin ipuç-
ları ortaya çıktığı dönemde yapay gündem oluşturma 
çabaları kendisini yine göstermiştir. 

Hükûmet bu yöntemlerle bir yandan toplumun gö-
zünden kaçırabildiği ölçüde altan alta toplumsal çatışma 
alanlarını genişletmeye çalışmış, bu gayretlerini gizle-
yemediğini anladığında sahte mağdurlar yaratma arayı-
şını sürdürmüştür. 

Yalan, riya ve aldatmacadan ibaret olan sermayesi 
tükendiği anlarda ümidini gerginlik ve cepheleşmelere 
bağlayan hükûmet, sahibi olduğu çatışma stratejisiyle 
kendisini masum gösterebileceği sanal senaryoları kul-
lanmaya devam etmiştir. Bu konuda; hükûmet politika-
larının devlet kurumlarınca engellendiğine dair kuşku-
lar uyandırmak, muhalefete giderek artan bir saldırgan 
üslupla sataşmayı tırmandırmak, inanç ve etnik ayrım 
üzerine hizipleri yoğunlaştırmak AKP stratejisinin esas-
larını oluşturmuştur. 
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Dönem içinde bin yıllık kardeşliğimizi sorgulatan, 
toplumsal dokumuza husumet tohumları atan bu iptidai 
anlayışla yönetilen Türkiye, çok boyutlu ihanetler ve 
tuzaklarla döşeli bir noktaya doğru itilmeye çalışılmış-
tır. 

Heba olmuş bu dönem boyunca, ülkeyi yönetme 
konusunda hiçbir hazırlığı ve vizyonu bulunmadığı an-
laşılan AKP, umudunu ve meşruiyetini yurt dışı unsur-
larla işbirliğinde, yerli yandaşlarının desteğinde, yaban-
cıların dayatmalarına teslimiyette ve sanal başarı yalan-
larında aramıştır. 

AKP’nin devletle, rejimle ve milletle kavgalı olma-
sının gerisinde, bu kronik hastalığın yattığı bugün çok 
daha net olarak anlaşılmıştır. 

AKP yöneticileri gerçek niyetlerini saklamak için 
gösterdikleri bütün çabalara rağmen, beyan ve fiilleriyle 
bu konuda suçüstü yakalanmışlardır. 

Geride kalan yıllar içindeki yanlış, teslimiyetçi ve 
ilkesiz tavrının doğal sonucu olarak, siyasi geleceğini 
artık dış güçlerin karar ve insafına terk etmiş olan 
AKP’nin, istese bile millî karar verebilme ve uygulaya-
bilme şartları tamamen ortadan kalkmıştır. 

2009 yılında maalesef toplumsal yapımızı derin-
den etkileyen ve çok ağır maddi ve manevi yaralar açan 
bunalımlar giderek derinleşmiştir. Her gün yeni bir şok-
la sarsılan Türkiye, süratle bir kargaşa ve kaos ortamına 
sürüklenmektedir. Bu noktaya gelinmesinin birinci de-
recede sorumlusu, Türkiye’nin başına her gün yeni bir 
dert açan, her gün yeni bir sorun ve kriz üreten ve tez-
gâhladığı çirkin oyunlarla her seferinde milletimizin 
huzurunu bozan AKP hükûmeti olmuştur.” 
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MHP	 Lideri	 Devlet	 Bahçeli,	 8	 yıl	 boyunca	 “kozmik	
oda”daki	devlet	sırlarının	akıbetini	sordu.	

Bahçeli,	17	Nisan	2012	günü	grupta	yaptığı	konuşma‐
da	şöyle	dedi:	

“Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddia-
sı ve arkasından kozmik odanın altını üstüne getiren 
arama ve tarama faaliyeti gibi hiçbir konu sümen altına 
itilmemelidir. 

Yeri gelmişken muhataplarından cevabını duyma-
yı isterim ki bu kozmik odada neye ulaşılmıştır? 

Her ilişki ağı çarşaf çarşaf basına yansırken, koz-
mik odayla ilgili sırlara ne olmuştur? Bu alanda ne gibi 
gelişmeler ortaya çıkmıştır? 

Ülkemiz darbe dönemlerini geride bırakmalı, san-
dığın ve demokrasinin itibarı ve devamlılığı sağlanmalı-
dır. Sosyal, toplumsal ve siyasal uzlaşmayla geniş bir 
konsensüs temin edilmeli ve Türkiye bir daha alacaka-
ranlık devirleri yaşamamalıdır. Parti olarak, TBMM’de 
darbelerle ilgili kurulan araştırma komisyonuna destek 
vermemizin başlıca sebeplerinden birisi de bu düşün-
cemizden ilhamını almaktadır.” 

Devlet	Bahçeli,	kozmik	oda	hakkındaki	sorularına	 tat‐
minkâr	bir	cevap	alamadı	ancak	tezgâhın	da	peşini	bırakma‐
dı.	

Bahçeli,	17	Mart	2015	günü	düzenlediği	basın	toplan‐
tısında,	 “Arınç’a suikast yalanlarıyla kozmik odalara gi-
rilmiş, devletin mahremindeki en gizli belge ve bilgiler 
kopyalanarak Türkiye düşmanlarına servis edilmiştir.”	
dedi. 
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TBMM DARBE KOMİSYONU RAPORUNA MHP  
MUHALEFET ŞERHİ KOYUYOR 

TBMM	Darbe	Komisyonu	Raporu'na	MHP’nin	koyduğu	
muhalefet	 şerhinde	kozmik	oda	meselesine	de	 yer	 verilme‐
sini	istedi.	

26	Mayıs	2017’de	açıklanan	TBMM	Darbe	Komisyonu	
Raporu’nda	 bazı	 konularda	 eksiklikler	 tespit	 edilmişti	 ve	
kozmik	oda	kumpası	da	karanlık	noktalardan	biriydi.	

Aslında	MHP,	15	Temmuz	gecesine	ait	birçok	sırrın	ka‐
ranlıkta	kaldığını	düşünüyordu.	

FETÖ	 ile	mücadelede,	 akıllarda	 cevap	 bulmayı	 bekle‐
yen	çok	sayıda	soru	işareti	vardı.	

İşte	bu	sorular	MHP’nin	muhalefet	şerhinde	birer	birer	
kayda	geçirildi.	

Muhalefet	şerhinde, “Eski Emniyet Genel Müdürü Sn. 
Mehmet Kılıçlar’ın Anlattıkları ve FETÖ”	 başlığı	 altında	
FETÖ’nün	siyasi	ayağı	hakkında	bazı	 sorular	yeniden	sorul‐
du:	

“Komisyonda dinlenen Eski Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Kılıçlar göreve başladığında 65 il emniyet mü-
dürünün FETÖ’ cü olduğunu görevden ayrılırken bu sa-
yının da 75 olduğunu ifade etmiştir. Kılıçlar konuşma-
sında bu durumu bilmesi gereken herkesin de bildiğini 
ifade ederek 75 il emniyet müdürünün FETÖ’cü olması-
nın kendisinin tasarrufunda olmadığını söylemiştir. Bu 
husus önemlidir. Ancak raporda yer verilmemesi de 
manidardır. Burada şu soruları da sormak kaçınılmaz-
dır 

Eğer FETÖ’nün siyasi ayağı yoksa bu kadar emni-
yet müdürünü bile bile kim atamıştır?  
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Bu atamaları yapanlardan hesap sormak için ne-
den beklenilmektedir? 

Darbe girişimini gerçekleştirenler dinlenmemiştir. 
Bu manada raporda en eksik kalan alanlardan birisi de 
FETÖ’nün yurt dışı bağlantılarıdır. Bu sebeple; 

'Hangi yabancı istihbarat örgütleri hangi destekle-
ri vermiştir?' sorusu cevapsız kalmıştır.” 

MHP’nin	 muhalefet	 şerhinde,	 raporda	 eksik	 görülen	
hususlar	da	şöyle	dile	getirildi:	

Raporda 30 Mart Yerel Seçimleri başta olmak üze-
re FETÖ’nün AKP’nin aleyhinde sürdürdüğü siyasi faali-
yetlerden özenle bahsedilmiş ancak 2010 Referandu-
mun'da haklı bir şekilde uyarılarını sıralayan MHP’den 
ve Devlet Bahçeli aleyhine FETÖ’ün sürdürdüğü 'siyasi 
faaliyetlerden' bahsedilmemiştir.  

Özellikle örgütün siyasi ayağının ve 15 Temmuz 
gecesi darbeciler adına bildiri okutan Yurtta Sulh Kon-
seyinin tam olarak ortaya çıkartılmaması, bu minvalde 
yapılmak istenen çalışmalarımızın ve önergelerimizin 
bir şekilde Komisyon Divanı tarafından engellenmesi 
yeni şüpheleri beraberinde getirmiştir.  

Örgütün mali ayağı ile ilgili somut adımlar atıl-
mamış bu kadar güçlü bir mali ayağın oluşmasında 
'katkısı' olanların araştırılması tam anlamıyla yapılma-
mıştır.  

Darbe gecesi yaşanan olayların karanlık noktala-
rının aydınlatılması da sağlanamamıştır.  

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Baş-
kanı Hulisi Akar’ın bütün ısrarlarımıza rağmen komis-
yona çağırılmaması sebebiyle darbe girişiminin yaşan-
dığı gün veya öncesinde devletin herhangi bir birimine 
veya üst düzey yöneticisine bir ihbarın gelip gelmediği-
ne bile netlik kazandırılamamıştır. 
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Bylock kullanan üst düzey bürokratların ve siyasi-
lerin listesinin MİT tarafından komisyona iletilmesi ta-
rafımızca talep edilmiş ancak bu talebimiz; Komisyon 
divanı tarafından adli soruşturmanın sürdüğü gerekçe-
siyle yerine getirilmemiştir.  

Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ve Akın Öztürk gibi 
darbe girişiminin en önemli aktörlerinin dinlenilmesi 
yine adli soruşturma gerekçe gösterilerek, komisyon 
başkanlığı ve AKP’li komisyon üyelerinin oylarıyla en-
gellenmiştir.  Bu durum;  

Darbe başarılı olsaydı siyasi ayağın kimlerden te-
şekkül ettirileceğinin ortaya çıkarılmasını engellemiştir.  

Darbe bildirisinin altında ismi bulunan Yurtta Sulh 
Konseyinin kimlerden oluştuğunun öğrenilmesi engel-
lemiştir.  

Darbe girişiminin ardında bulunan dış desteklerin 
kimlerden ve hangi uluslararası kuruluşlardan oluştu-
ğunu öğrenmemizi engellemiştir. 

Bu tutum FETÖ üyelerinin yurt dışında kimlerle 
bağlantıda olduğuna ilişkin bilgilere ulaşmamızı engel-
lemiştir.  

Darbe girişimi öncesi belediyelerden FETÖ’ye cid-
di kaynak aktarıldığı kamuoyunun malumudur. Ancak 
komisyonumuzun çalışmaları içerisinde belediyelerle 
ilgili hiçbir işlem ve araştırma yapılmamış, Belediyeler-
deki FETÖ yapılanmalarıyla ilgili hiçbir çalışma sürdü-
rülmemiştir.  

Özerk bütçeye sahip üniversiteler üzerinden 
FETÖ’ye kaynak aktarıldığı, FETÖ mensuplarına ciddi 
kadrolar kullandırıldığı, akademik unvanlar verildiği, 
yurt dışı kadroların FETÖ mensuplarına tahsis edildiği-
ne dair kamuoyunda ciddi ve gerçekçi iddialar bulun-
maktadır. Ancak komisyonumuz tarafından bu konunun 
üzerine de gidilmemiştir.” 
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Muhalefet	şerhinde;	 “Raporun	184	ve	185.	sayfaların‐
da,	 Fethullahçı	 terör	 örgütü	 kontenjanından	 bazı	 isimlerin	
milletvekili	olarak	siyasi	mecrayı	dizayn	etme	çalışması	yap‐
tığından	 bahsedilmiştir.	 Bu	 isimlerin	 kimler	 olduğundan	
bahsedilmemiştir.	 Bu	 durum	 bazı	 soruları	 da	 beraberinde	
getirmiştir.”	 denildikten	 sonra	 cevap	 aranan	 bazı	 sorular	
şöyle	sıralandı:			

2011 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde FETÖ ikti-
dar partisinden milletvekilliği kontenjanı kullanmış 
mıdır? 

Böyle bir kontenjan varsa iktidarı elinde bulundu-
ran AKP kadrolarında bu kontenjandan kaç isim millet-
vekili seçilmiştir?  

Örneğin FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in ilk öğrenci-
lerinden olan, yani çekirdek kadroda yer alan, İlhan 
İşbilen kimin veya kimlerin talebi üzerine AKP’den mil-
letvekili yapılmıştır?  

Raporda olduğu söylenen FETÖ kontenjanından 
milletvekili seçilen isimlerin yanında belediye başkanı 
seçilen isimler de var mıdır?  

Yerel yönetimlerde FETÖ kontenjanı uygulamasıy-
la seçtirilen isimler hakkında şimdiye kadar ne gibi iş-
lemler yapılmıştır?” 

MHP’nin	 muhalefet	 şerhinde,	 “Vatansever	 TSK	 Men‐
suplarının	FETÖ	Tarafından	Yıldırılması”	başlığı	altında	TSK	
ile	 ilgili	 aşağıdaki	 değerlendire	 yapılarak	 bu	 konuda	 da	 ce‐
vaplanması	gereken	sorular	olduğunun	altı	çizildi:	

“Raporda FETÖ’ nün TSK içindeki faaliyetlerinin ve 
ele geçirme girişimlerinin anlatıldığı bölümlerde 'FETÖ 
mensubu olmayan veya bu örgüte boyun eğmeyen 
TSK'deki birçok subayın ise verilen notlar ile sicilleri 
bozulmuş, terfileri engellenmiş, sicilleri bozulan bu su-
baylar gelecek beklentileri kalmadığından ya ayrılmak 
ya da emekli olmak zorunda kalmışlardır.' ifadelerine 
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yer verilmiştir. Söz konusu ifadeler gerçeği yansıtmak-
tadır. Ancak hâlâ cevap bekleyen sorular bulunmakta-
dır.  

 Tüm bunlar yaşanırken Genelkurmay ve Birlik 
Komutanları ne yapmıştır?  

 Bu yıldırma politikaları FETÖ tarafından sürdürü-
lürken TSK’nın içinde yaşanan bu utanç verici olayları 
engellemesi gerekenler ne gibi tedbirler almışlardır? Ya 
da neden hiçbir tedbir almamışlardır? 

İstihbarat teşkilatları TSK içindeki vatansever kişi-
lerin yıpratılmasıyla ilgili, 15 Temmuz'dan çok önceleri 
açık istihbarat şeklinde eski TSK mensupları tarafından 
yazılan ve içinde ciddi iddialar bulunan kitapları hiç mi 
fark etmemişlerdir?    

Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı, Askeri Casusluk Dava-
larının mağdurlarının feryatlarını hiç mi duyan olma-
mıştır?”  

MHP’nin;	 Darbe	 Girişimi	 Komisyonu	 Raporu’yla	 ilgili	
muhalefet	şerhinde,	bazı	çözüm	önerileri	de	sunuldu.		

Bunlardan	bir	kısmı	aşağıdadır:	

“Kamudaki FETÖ mensuplarının tamamen temiz-
lenmesi sağlanıncaya kadar bu mücadele devam etmeli-
dir. Ancak bu mücadele yapılırken FETÖ’nün ekmeğine 
yağ sürecek, mücadeleyi sulandıracak yeni mağduriyet-
lere zemin hazırlanmamalıdır.  

Bu mücadeleden istifadeyle devleti ele geçirmeye 
çalışan yeni paralel yapılara müsaade edilmemesi de 
elzemdir. Muhalefet şerhimizde yer verdiğimiz Eski Di-
yanet İşleri Başkanı Sn. Ali Bardakoğlu’nun görüşleri ile 
Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Saral’ın 
görüşleri bu doğrultuda yol gösterici olacak içeriğe sa-
hiptir.  
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Millî birliğimizin ve bütünlüğümüzün, vatandaşı-
mız ile devletimiz arasındaki yakınlaşmanın sağlanması 
ve ön yargıların ortadan kaldırılması için önemli gördü-
ğümüz din eğitimlerinin devlet eliyle okullarda verilme-
si uygun olacaktır.   

Bundan sonra kamuya personel alınırken ehliyet, 
ihtiyaç ve liyakata göre, Türk devletine ve Türk milleti-
ne sadakat noktasında şüphe duyulmayacak insanların 
alınması mutlaka sağlanmalıdır.  

Tayin ve terfilerde de liyakat, kıdem ve devlete sa-
dakat kıstasının esas alınması sağlanmalı ve birilerinin 
adamı olmanın bir yerlere gelmek için yeterli olunması-
na son verilmesi gerekmektedir.  

İstihbarat teşkilatımızın Türk devletinin ve Türk 
milletinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması 
zaruridir. Bugün terörle mücadele başta olmak üzere 
yaşadığımız sıkıntıların temel sebebinin istihbaratın 
FETÖ tarafından çökertilmesinin sonucu olduğu göz 
önünde tutulmalıdır.  

Yeni paralel yapıların ve FETÖ benzeri terör örgüt-
lerinin ortaya çıkmaması için güçlü bir istihbarat teşki-
latının oluşturulması gerektiği muhakkaktır.” 
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SONUÇ OLARAK 
MHP	ve	onun	Lideri	Devlet	Bahçeli,	FETÖ	ile	mücadele	

konusunda	üzerine	düşen	görevi	hakkıyla	ifa	etti.	

Omuzlarına	yüklenen	tarihî	sorumluluğu,	“devlet ada-
mı”	gibi	yerine	getirdi.	

Kuşkusuz	ki	MHP	Genel	Başkanı,	Türk	milliyetçilerinin	
muhterem	 lideri	 Sayın	Devlet	 Bahçeli	 Türklüğün	mukadde‐
ratını,	Türk	milletinin	ve	devletinin	payidarlığını	hedefleyen	
tüm	 millî	 fikir	 ve	 düşünce	 çizgisiyle,	 stratejik	 öngörüsü	 ve	
planlama	dehasıyla,	her	kriz,	kargaşa	ve	hayati	konulardaki	
dik	 ve	 millî	 duruşuyla,	 sergilemiş	 olduğu	 cesaret,	 azim	 ve	
almış	 olduğu	 mühim	 kararlarla;	 “büyük devlet adamları” 
silsilesinin	21.	yüzyıldaki	son	halkasıdır.	
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EK-1 
PROF. DR. E. SEMİH YALÇIN: 

15 TEMMUZ İHANET KALKIŞMASI, TÜRKİYE’NİN BEKA SORUNU 
VE MHP’NİN DURUŞU* 

Sayın	Başkan,	

Değerli	Milletvekilleri,	

Cumhurbaşkanlığı,	 Türkiye	 Büyük	 Millet	 Meclisi	 Baş‐
kanlığı	 ve	 Kamu	 Denetçiliği	 Kurumunun	 bütçelerinin	 görü‐
şülmesi	dolayısıyla	MHP	adına	söz	almış	bulunuyorum.				

Türkiye	 Büyük	 Millet	 Meclisi	 gündeminde	 Cumhur‐
başkanlığı	bütçesinin	yer	aldığı	bir	dönemde;	kamuoyu	gün‐
deminin	en	önemli	başlıklarından	birini,	Cumhurbaşkanlığı‐
nın	 görev	 ve	 yetki	 sınırlarını	 yeniden	 belirleyecek	 Anayasa	
değişikliği	oluşturmaktadır.	Dolayısıyla	tabiidir	ki	bütçesinin	
içeriğinden	 çok,	 Anayasa	 değişikliği	 kapsamında	 Cumhur‐
başkanı'nın	giyeceği	yeni	icra	gömleği	merak	edilmektedir.		

Çünkü	hükûmet	şekli	ve	Cumhurbaşkanı'nın	bu	şeklin	
içinde	 icra	ettiği	 fonksiyon,	demokratik	sistemin	 işleyişi	ba‐
kımından	tayin	edici	olacaktır.	

Kamuoyundaki	tartışmalar	da	bu	minval	üzeredir.	

Adalet	ve	Kalkınma	Partisi	ile	Milliyetçi	Hareket	Partisi	
arasında	 sınırlı	 Anayasa	 değişikliğine	 ilişkin	 görüşmelerde	
nihai	dönemece	girilmiş	ve	her	iki	partinin	genel	başkanları,	
aşılması	 mümkün	 bir	 iki	 küçük	 pürüz	 dışında	 uzlaşmaya	
varmışlardır.	

MHP’nin	 görüş	 ve	 önerileri	 doğrultusunda	 son	 şekli	
verilecek	uzlaşma	metnini,	iktidar	partisinin	bu	hafta	Meclise	
getirmesi	beklenmektedir.	

                                                 
*	 Cumhurbaşkanlığı,	 TBMM	 Başkanlığı	 ve	 Kamu	 Denetçiliği	 Kurumu	

Bütçelerinin	 Görüşülmesi	 Dolayısıyla	 TBMM	 Genel	 Kurulunda	 MHP	
Grubu	Adına	Yapılan	Konuşma	Metni,	06.	12.	2016	
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Anayasa	değişikliğinin	kabul	edilip	edilmeyeceği,	refe‐
randuma	 götürülüp	 götürülmeyeceği,	 yüce	 Meclisin	 millet	
adına	izhar	edeceği	iradeye	bağlıdır.	

Türkiye	 15	 Temmuz’da	 ciddi	 bir	 badire	 atlatmışken,	
devletimiz	 henüz	 o	 gün	 yaşanan	 travmayı	 atlatmamışken,	
“Neden	Türkiye	bu	noktaya	geldi?”	diye	sorulabilir.		

Zaten	 efkârıumumiyede	 de	 bir	 süredir	 aynı	muhteva‐
daki	sorulara	cevap	aranmaktadır.	

Oysa	bu	ve	benzeri	soruların	cevabı,	kendi	içinde	gizli‐
dir.	Amaç,	devletin	travmayı	bir	an	önce	atlatmasını	ve	Tür‐
kiye	treninin	yoluna	engelsiz	devam	edebilmesini	sağlamak‐
tır.	15	Temmuz	Darbe	Teşebbüsünün	ülke	adına	olumsuz	bir	
atmosferde	ortaya	çıkması	kesinlikle	tesadüf	değildir.		

Bu	 meşum	 girişim,	 bilinçli	 bir	 kaos	 zamanlamasının	
ürünüdür.		15	Temmuz	girişimi,	bütün	şer	odaklarını,	Türki‐
ye’nin	içeride	ve	dışarıdaki	bütün	düşmanlarını	aynı	çizgide	
buluşturmuştur.	 	Aslında	15	Temmuz,	Türkiye’yi	bölgesinde	
etkisizleştirmeye,	 güçsüzleştirmeye	 yönelik	 emperyalist	 bir	
sürecin	sadece	parçasıdır.	

Oyun	büyüktür.		

Saldırı	 henüz	 hız	 kesmemiş,	 sinsi	 planlar	 henüz	 son	
bulmamıştır.	 Küresel	 aktörler,	 15	 Temmuz’un	 arkasını	 ge‐
tirmek	 için	söz	konusu	süreci	devam	ettirme	kararlılığında‐
dır.	 	 İçeride	 bütün	 şer	 odakları	 ittifak	 hâlinde	 saldırılarını	
sürdürmektedir.		

Dışarıda	dost	(!)	bildiğimiz	ülkelerin	 lider	ve	politika‐
cıları,	Türkiye	aleyhindeki	tutumlarını	devlet	politikası	hâli‐
ne	getirmişlerdir.	

53	yıldır	kapısında	bekletildiğimiz	şaşaalı	Avrupa	Bir‐
liği	malikânesinin	bırakınız	mukimlerini,	kâhyaları	ve	bahçı‐
vanları	bile	aleyhimizdedir.	

Okyanus	 ötesinden	 yerküreye	 ayar	 vermeye	 çalışan	
Amerikan	 alametinin	 direksiyonuna	 geçen	 Donald	
Trump’tan	da	sıcak	mesajlar	gelmemektedir.		

Bu	beklenmemelidir	de…						
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Bilinmelidir	ki	Vaşington’da	kim	işbaşına	geçerse	geç‐
sin,	ABD’nin	temel	politikaları	değişmeyecektir.	

Donald	Trump’la	Amerikan	politikasında	radikal	deği‐
şiklik	 beklemek,	 kümesteki	 tavukları	 tilkiye	 emanet	 edince	
onların	emniyette	olacağını	sanmaktan	farksızdır.	

ABD’nin	dış	politika	anlayışı	Eski	Başkan	Roosevelt’in	
şu	ilginç	tespitinden	beri	hiç	değişmemiştir:	

“Yumuşak	konuş	fakat	büyükçe	bir	sopa	taşı;	bu	saye‐
de	daha	uzağa	gidersin.”	

Nitekim	 Vaşington,	 her	 ne	 kadar	 İran’ı	 tehdit	 algısı	
içinde	tutsa	da	gizliden	bu	ülkeyle	ortak	çıkarlar	kurabilmiş,	
Irak	ve	Suriye’de	Türkiye’yi	denklemin	dışında	tutmuştur.		

Türkiye’nin,	hiçbir	bölgesel	çözümün	parçası	ve	aktörü	
olması	istenmemektedir.	

Vaşington’un,	 Irak	 ve	 Suriye’yle	 ilgili	 planlarında	 An‐
kara’nın	fikirlerine	dün	ve	bugün	ehemmiyet	vermediği	gibi	
yarın	 da	 vermemesi	 sürpriz	 olmayacaktır.	 Türkiye	 için	 bü‐
yük	 tehlike,	 henüz	 tamamlanamamış	 ulus	 devlet	 sürecinin	
Batılılar	ve	onların	taşeronu	olan	bölücü	örgütler	tarafından	
engellenme	çabalarıdır.	15	Temmuz	kalkışması	da	bu	çerçe‐
vede	yorumlanmalıdır.	AB	ülkelerinin	 yöneticileri	 ve	 örgüt‐
leri	 tarafından	 Türkiye	 aleyhinde	 yürütülen	 ve	 giderek	 vo‐
lümü	yükseltilen	kampanyalar,	bu	çabaların	ciddiyetini	orta‐
ya	koymaktadır.				

Türkiye’nin	 Avrupa	 Birliği’ne	 üyelik	 yolunda	 ilerleme	
kararı,	 küresel	 aktörlerin	 hesaplarını	 boşa	 çıkarmak	 için	
değil;	 evrensel	 değerlere	 bağlı,	 Batı’ya	 siyasi	 ve	 ekonomik	
açıdan	entegre	olmaya	hazır	olduğunu	göstermek	için	atılmış	
bir	adımdır.		Ancak	Avrupalı	politikacılar,	millî	ve	üniter	ya‐
pısını	hedef	aldıkları	Türkiye’yi	AB’nin	dışında	tutmuştur.	

Almanya'da	eski	Hristiyan	Demokrat	Birlik	Partisi	Mil‐
letvekili	 Jürgen	Tödenhöfer,	AB’nin	Türkiye’ye	bakışını	 çar‐
pıcı	ifadelerle	şöyle	özetlemiştir:	

“Aşağılayıcı ve yalnızca kendi adaletini savunan 
Batılı eleştirmenlerin düşüncesi şöyledir: Biz sizi Avru-
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pa Birliği’nde istemiyoruz ama siz yine de bizim kuralla-
rımıza uymalısınız.” 

Avrupa	 Birliği	 bir	 küresel	 projedir	 ancak	 ulus	 devlet	
gerçeği	karşısında	bugün	bu	projenin	geleceği	tehlikeye	gir‐
miştir.	 	 İngiltere’de	Brexit’in	ortaya	çıkması	ve	İngiliz	halkı‐
nın	 AB’ye	 hayır	 demesinin	 arkasında	 da	 ulus	 devlet	 olgusu	
vardır.	 	 Atatürk	 de	 millî	 devlet	 ve	 üniter	 yapının	 sırlarını	
keşfedip	 hayata	 geçirmiş	 ama	 tamamlamaya	 ömrü	 yetme‐
miştir.	 	Onun	attığı	 tohumlar	kök	salmış	ve	Türkiye;	yoluna	
çıkan	bütün	engellere,	bütün	antidemokratik	inkıtalara,	dar‐
belere	rağmen	yoluna	devam	etmiştir.	

Bu	 arada	 küreselleşmenin	 yol	 açtığı	 kutuplaşma	 ve	
millî	 yapılarla	 emperyalizmin	mücadelesi	 aksi	 tesir	 icra	 et‐
miştir.	 Milliyetçiliğin	 ve	muhafazakâr	 değerlerin	 yükselme‐
sine	zemin	hazırlayan	küresel	emperyalizm,	ulus	devlet	yapı‐
larının	 ve	 yerel	 üniter	mekanizmaların	 direnişiyle	 karşılaş‐
mıştır.	Batı	dünyasının	kendi	ürettiği	evrensel	değerler	yeri‐
ne	 bunları	 istismar	 eden	 yeni	 sömürgecilik	 politikalarına	
yönelmesi,	 modern	 demokrasilerin	 güçlü	 liderler	 rejimi	 ve	
otokrasiye	evrilmesine	de	yol	açmıştır.	

Öyle	ki	küresel	aktör	konumundaki	büyük	devletler	bi‐
le	 müessiriyetlerini	 güçlü	 liderliklerle	 sürdürebileceklerini	
görmüşlerdir.	 Dünyaya	 nizam	 verme	 iddiasındaki	 ABD’de	
Obama	yönetiminin	özellikle	uluslararası	alanda	attığı	yanlış	
müteselsil	adımlar,	bu	ülkenin	uluslararası	alandaki	prestiji‐
ni	sarsmakla	kalmamış,	yerküreyi	kaos	ortamına	çevirmiştir.	
ABD’de	Donald	Trump’un	başkan	 seçilmesinde	 rol	 oynayan	
birçok	etken	arasında	bu	olgunun	büyük	payı	vardır.	

Trumplar,	Putinler	ve	Merkeller	dünyasının	Türkiye’ye	
de	birtakım	yansımaları	olacaktır.	Türkiye	bu	süreci	fiilî	uy‐
gulamalar	ve	keyfî	yönetim	anlayışıyla	değil,	hukukun	üstün‐
lüğünü	ilmek	ilmek	örmek	suretiyle	karşılamalıdır.	

Diğer	taraftan	Rusya	ve	İsrail’le	ilişkilerde	takip	edilen	
zikzaklı	ve	tutarsız	politikalar	yüzünden	Türkiye’nin	güveni‐
lirliği	ve	itibarı	sarsılmıştır.	
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Türkiye;	güven	veren,	bölgesel	barışın	en	önemli	aktö‐
rü	ve	rol	model	ülke	konumundan	yalnızlık	ve	bilinmezliğin	
dalgalı	 sularına	 sürüklenmiştir.	Bu	durum	karşısında	 acilen	
toparlanılması,	bulutların	üzerinde	gezmek	yerine	ayağı	yere	
basan	adımlar	atılması	önem	arz	etmektedir.	

Ancak	Türkiye’nin	çok	fazla	seçeneği	yoktur.		

Ülke	çok	kan	kaybetmiştir.		

Sistem	çok	yara	almıştır.	

Yeniden	 yola	 çıkabilmek	 için	 eğilip	 bükülen	 rayların	
yeniden	döşenmesi	 raydan	 çıkan	 trenin	yola	yeniden	 revan	
olabilmesi	 lazımdır.	 Bu	 bağlamda	 ilk	 olarak	 bütün	 tutarsız‐
lıkları,	 fiilî	 ve	 keyfî	 uygulamaları	 ortadan	 kaldıracak	 tutarlı	
bir	demokratik	sistemin	tesisi	gereklidir.	

	

Sayın	Başkan,	

Değerli	Milletvekilleri,	

Bilindiği	 gibi,	 Genel	 Başkanımız	 Sayın	 Devlet	 Bahçeli,	
11	 Ekim	 günü	partimizin	 grup	 toplantısında	 yaptığı	 konuş‐
mada	siyasi	tarihimiz	açısından	dönüm	noktası	sayılabilecek	
bir	çıkış	yapmış	ve	Sayın	Cumhurbaşkanı'nın	görev	sınırları‐
nı	aşarak	fiilî	bir	durum	yarattığını	söylemiştir.		

Sayın	Devlet	Bahçeli,	Türkiye’nin	yönetim	kademesin‐
de	 oluşan	 bu	 fiilî	 durumun	mahzur	 ve	 tehlikeleri	 üzerinde	
durduktan	sonra	şunları	söylemiştir:	

"Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bugünlerde, 
Cumhurbaşkanının hukukla ters düşmesi geleceğimiz 
için çok tehlikelidir. Karşımızda iki alternatif yol vardır. 
Biri bizim için de en doğru olanı Sayın Cumhurbaşkanı'-
nın yasal ve anayasal sınırlara çekilmesidir. Bu olmaya-
caksa, ikinci yol fiilî duruma hukuki yol aranmasıdır."  

Sayın	 Genel	 Başkanı'mızın	 bu	 uyarı	 ve	 çağrısı	 gerek	
sayın	 Cumhurbaşkanı	 gerekse	 Sayın	 Başbakan	 tarafından	
olumlu	 karşılanarak	 bir	 Anayasa	 değişikliği	 için	 düğmeye	
basılmıştır.	
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Daha	sonra	bir	süreç	başlatılmıştır.	

Sayın	 Genel	 Başkanımız	 Ana	 Muhalefet	 Lideri	 Sayın	
Kılıçdaroğlu’nun	da	bu	sürece	katılması	ve	elini	 taşın	altına	
koyması	 çağrısında	 bulunmuş,	 ancak	 bu	 çağrıya	 olumlu	 ce‐
vap	alınamamıştır.	Burada	esas	olan,	Cumhurbaşkanlığı	ma‐
kamının	görev	ve	sorumluluklarını	belirleyen	Anayasa	deği‐
şikliğinin	kapsamlı	olmaması	ve	sınırlı	tutulmasıdır.		

MHP’nin	amacı	bağcıyı	dövmek	değil,	üzüm	yemektir.		

Rejimin	temellerini	yıkacak	bir	çürümeye	meydan	ve‐
rilmeden,	 dönüşü	 olmayan	 bir	 hukuksuzluk	 atmosferine	
sürüklenmeden	 siyasetin	 bu	 konuda	 üzerine	 düşeni	 yerine	
getirmesi	için	öncülük	etmektir.	

Yol	 gösterici	olmak,	dahası	 tıkanan	kanalların	açılma‐
sını	sağlamaktır.	

Dört	başı	mamur	ve	kapsamlı	bir	Anayasa	değişikliği,	
daha	 önce	 kurulan	Anayasa	 komisyonlarında	 varılan	muta‐
bakat	 çerçevesinde	 yürütülebilecek	 uzun	 soluklu	 bir	 süreç‐
tir.	Şimdilik	buna	ne	konjonktür	ne	de	siyasi	atmosfer	müsa‐
ittir.	 Yoldan	 çıkan	 demokratik	 sistem	 yeniden	 rayına	 otur‐
tulduktan	ve	Türkiye’ye	yönelik	tehditler	bertaraf	edildikten	
sonra	eminiz	ki	bu	husus	da	millî	mutabakatla	çözülecektir.	

Anayasa	 değişikliği	 için	 MHP’nin	 düğmeye	 basması	
karşısında	bütün	bu	anlattığımız	 faktörleri	dikkate	almadan	
getirilen	eleştiriler	haksızdır.	

MHP	Türk	siyasi	hayatında	daima	siyasi	çıkmazları	çö‐
zen	parti	 olmuştur.	 Siyasi	 krizlerin	ortadan	kaldırılmasında	
yapıcı	roller	üstlenmiştir.	Bugün	de	Türkiye	tarihinin	en	bü‐
yük	bunalımı	ve	tehditleriyle	yüz	yüzedir.	

Eleştiri	 zamanında	 eleştirmek,	 çözüm	gerektiği	 zama‐
nında	da	çözüm	üretmek,	politikanın	doğasında	vardır.	

MHP	de	bunu	yapmaktadır.	

Bugün	 gelinen	 noktada	 MHP’nin	 hemen	 her	 alanda	
haklı	olduğu,	savunduğu	 fikirlerin	 isabeti	ve	çözüm	önerile‐
rinin	doğruluğu	birer	birer	ortaya	çıkmıştır.	
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Buna	en	somut	örnek,	MHP’nin	öteden	beri	terör	ve	te‐
röristle	 müzakere	 edilmesinin	 fevkalade	 yanlış	 olduğuna	
dair	ısrarlı	görüşleridir.	

Terörle	mücadelenin	en	tavizsiz	ve	kararlı	şekilde,	son	
terörist	yok	edilinceye	kadar	sürdürülmesinin	elzem	olduğu	
anlaşılmıştır.	Halkın	mal	ve	 can	güvenliğinin	 sonsuza	kadar	
sağlanması	 için	devletin	ne	gerekiyorsa	yapmasının	 şart	ol‐
duğu	konusunda	MHP’nin	haklılığı	tescillenmiştir.	

Bugün	 hükûmet	 terörle	 tavizsiz	 şekilde	mücadele	 et‐
mekte,	devletimiz,	bölücü	terörle	dişe	diş	mücadele	vermek‐
tedir.	Ülkelerin	siyasi	hayatlarında	öyle	olaylar	vardır	ki	ge‐
lecek	açısından	belirleyici	ve	tayin	edici	olurlar.	

Bu	 olaylardan	 biri	 de	 15	 Temmuz	 günü	 yaşanmış	 ve	
Türkiye	uçurumun	eşiğinden	dönmüştür.	

PKK	 dışında	 sinsi	 bir	 başka	 bölücü	 terörist	 güruhun	
devletin	bütün	kademelerine	sızdığı	anlaşılmıştır.	

Kısaca	 FETÖ/PDY	 denilen	 bu	 güruhun,	 hem	 rejimi	
yıkmak	hem	de	devleti	ele	geçirmek	ve	rejimi	yıkmak	üzere	
olduğu	ortaya	çıkmıştır.	

MHP,	 hukukun	üstünlüğünün	bir	 an	 önce	hayata	 geç‐
mesi	ve	Anayasa	ihlaline	yol	açan	uygulamalara	bir	an	önce	
son	verilmesi	için	adım	atmıştır.	

MHP	olarak	biz	elimizi	 taşın	altına	koyduk,	üzerimize	
düşen	görevi	yaptık	ve	yapmaya	da	devam	ediyoruz.		

Bugün	 gelinen	 noktada	 hukuksuzlukların	 en	 büyük	
kaynaklarından	 biri	 olan	 FETÖ/PDY’nin,	 yargı	 başta	 olmak	
üzere	sistemin	 iliklerine	kadar	sızdığı	ve	devletin	 temelleri‐
ne	yuvalandığı	ortaya	çıkmıştır.	

Devletin	 kilit	 kademelerindeki	 yetişmiş	 insan	 unsuru	
biçilerek	 ülkemizin	 iç	 ve	 dış	 tehditler	 karşısındaki	 direnme	
gücü	zayıflatılmıştır.	

Türkiye’yi	 15	 Temmuz’a	 getiren	 faktörlerin	 başında,	
hukuksuzluğu	 kendine	 rehber	 edinmiş	 kimi	 kravatlı	 kimi	
üniformalı	bir	terörist	güruhun	devleti	ele	geçirme	ve	rejimi	
yıkma	planları	gelmektedir.	
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Bu	vaziyet	karşısında	Türkiye’de	güçlü	bir	demokratik	
rejimi	yeniden	 tesis	etmenin	yolu,	Anayasa	ve	yasaların	ge‐
reklerinin	 titizlikle	 yerine	 getirildiği	 yani	 hukukun	 egemen	
olduğu	bir	yönetim	anlayışını	hâkim	kılmaktan	geçmektedir.	

Türkiye	 gemisi	 bu	 dalgalı	 sulardan	 bir	 an	 önce	 uzak‐
laştırılmalı	ve	hukukun	sakin	limanına	çekilmelidir.		

İşte	buradan	hareketle	MHP,	terörle	mücadelede	oldu‐
ğu	gibi	Türkiye’de	rejimin	yerinden	oynayan	taşlarını,	sarsı‐
lan	 temellerini	 onarmak	 hükûmet	 tarzını	 anayasal	 temele	
oturtmak	için	elini	demokrasi	tuğlasının	altına	koymuştur.		

Burada	bir	kişi	 veya	grubun	 çıkarı	değil,	 bütün	mille‐
timizin	selameti	devletimizin	bekası	söz	konusudur.			

İktidar	partisi	ile	MHP	arasında	yapılan	Anayasa	deği‐
şikliği	görüşmelerinde,	Meclisin	icra	erki	karşısında	güçlü	ve	
etkin	bir	konumda	olması,	kuvvetler	ayrılığı	prensibinin	ha‐
yata	geçirilmesi	hususları	dikkate	alınmaktadır.	

Muhakkak	 ki	 sadece	 yönetim	 sistemini	 değiştirerek	
Türkiye’nin	içinde	bulunduğu	riskler	ortadan	kaldırılamaz.		

Türkiye’nin	geleceği,	milletimizin	mukadderatı	 açısın‐
dan	 risk	 oluşturan	bütün	 faktörleri	 tespit	 etmek	 ve	 bunları	
tamamen	ortadan	kaldırmak	icap	eder.	Hangi	yasayı	çıkarır‐
sanız	 çıkarınız,	 hangi	 Anayasa’yı	 kabul	 ederseniz	 ediniz;	
aslolan	 bunların	 uygulanıp	 hukukun	 üstünlüğü	 prensibine	
sadık	kalınmasıdır.	Aslolan,	hukukun	üstünlüğünün	demok‐
rasi	 kültürümüzün	 bir	 parçası	 hâline	 getirilmesidir.	 	 Bütün	
bu	gerçeklerin	 ışığında	MHP’nin	neden	Türkiye’de	hukukun	
üstünlüğü	 prensibinin	 süratle	 ve	 kâmilen	 yerleştirilmesi	
gerektiği	konusundaki	ısrarı	daha	iyi	anlaşılacaktır.	

MHP;	hukukun	üstünlüğünün	demokrasiden	önce	gel‐
diğine	yürekten	inananların	siyaset	yaptığı	bir	partidir.	

Hukukun	üstünlüğü	hayata	 geçirilmediği	 takdirde	de‐
mokrasilerin	dikta	rejimlerine,	otokrasilere	dönüşeceği	mu‐
hakkaktır.	 	 	 Hukuk	 herkese	 lazımdır.	 Demokrasinin	 güçlen‐
mesi	 insan	 hakları	 ihlallerinin	 sona	 ermesi,	 ülkemize	 top‐
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lumsal	barış	ve	huzurun	gelmesi,	ancak	hukukun	üstünlüğü‐
nü	hâkim	kılmakla	mümkündür.	

Atatürk’ün	 başlattığı	 ulus	 devlet	 sürecinin	 devamı	 da	
tehdit	ve	saldırılar	karşısında	içe	kapanarak	değil,	hem	kendi	
coğrafyamızda	hem	de	uluslararası	alanda	hukukun	üstünlü‐
ğü	gözetilerek	sağlanır.		

Ayrıca	 temelleri	Atatürk	 tarafından	 atılan	millî	 devlet	
süreci,	küresel	müdahalelerle	yolundan	çevrilemeyecektir.	

Bu	süreç,	bütün	engellemelere	karşın	devam	etmekte‐
dir.	 Türkiye,	 Batı’ya	 rağmen	 (!)	 Batılı	 normlar	 ve	 evrensel	
değerlere	riayet	eden	bir	ülke	olma	çabasını	sürdürecektir.	

Aynı	zamanda	üniter	ve	ulus	devlet	yapısını	koruyarak	
yoluna	devam	edecektir.	

MHP,	 etkin	 bir	 siyasi	 aktör	 olarak	bu	konuda	üzerine	
düşeni	yapmaya	kararlılıkla	devam	edecektir.	

	
	

 
 
 


