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          Tahr�klere karşı sükûnet tavs�ye etmekted�r.

          B�z� hede�er�m�zden uzaklaştırma �ht�mal� taşıyan h�çb�r 
bozguncuya, h�çb�r yıkım p�yonuna fırsat vermeyeceğ�z.

          Büyük davalar ancak hedef ve heyecanları büyük olan �nsanlar 
sayes�nde yaşayacaktır.

          Tar�h�n M�ll�yetç� Harekete kazandırdığı tecrübe

          Ülkümüzün başarı l�m�t�n� �nançlarımızın cesamet� tay�n edecekt�r:

          Türk m�ll�yetç�l�ğ� davasının oluşturduğu ortak akıl

          Ecdadımızın nas�hatler� ve dersler� b�zlere

          İhanetlere karşı d�kkat

          İst�smara karşı temk�n

   

          En uzun mesafeler �ç�n b�r adım, en zorlu mücadeleler �ç�n �manla 
çarpan b�r kalp gerek�r.

          İç�nde bulunduğumuz hassas�yet

          F�tnelere karşı uyanıklık

          Tek ses olacağız, tek söz olacağız, tek nefes olacağız, namımızı ve 
şanımızı Allah'ın �zn�yle yere düşürmeyeceğ�z. 

          İst�smarcılara �t�bar etmeyeceğ�z.

Dr. Devlet BAHÇELİ
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Ayrıca mesleklerini binbir güçlükle yürüten kıymetli 
gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü şimdiden 
kutluyor, esenlikler diliyorum.

              Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım,

Par�mizin 2019 yılının bu ilk grup toplan�sına başlarken 
sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Son yıllarda ülkemizde basın özgürlüğüyle ilgili tar�şma-
lar en üst düzeyde ve yoğun bir şekilde yaşanmaktadır.

Basın ve internet özgürlüğü kategorisinde ülkemizin kötü 
bir sicile sahip olduğu sıklıkla iddia edilip ileri sürülmektedir.

Basın demek malumat, maşerî vicdanın gözükulağı 
demek�r.

Bazı uluslararası kuruluşlar Türkiye'yi karalamak ve 
olumsuz bir tablo çizmek maksadıyla devamlı sure�e raporlar 
hazırlayıp servis etmektedir.

Bütçe görüşmeleri ve yeni yıl münasebe�yle verilen 
aradan sonra sizlerle bir araya gelmenin bah�yarlığını yaşıyorum.

Elbe�e tarafsız ve objek�f basın demokrasinin nefes 
borusu, sosyal ve siyasal bünyenin dinamosu, haber alma 
özgürlüğünün çimentosudur.

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası boyu�a pek çok rapor 
yayımlanmakta, değerlendirme ve yorumlar yapılmaktadır.

Bu gerçeklerin örtbas edilip yok sayılması hem doğru 
değil hem de mümkün değildir.

Sivil ve siyasi özgürlüklerin yanında medya alanında da 
ısmarlanmış sorunların varlığı ısrar ve inatla gündemde 
tutulmaktadır.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimize en 
iyi dileklerimi sunuyor, hepsinin ve hepinizin yeni yılını bir kez 
daha tebrik ediyorum.
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Bilhassa Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi bu kuru-
luşların hedef tahtasına oturtulmuştur.

OHAL süreciyle beraber sosyal ve siyasi haklarda 
tahribatlar yaşanmış.

Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'nin kara listeye 
girmesi için âdeta bir yarış âdeta ince bir işçilik söz konusudur.

2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin bir 
önceki yıla göre dört basamak gerileyerek 180 ülke arasında 
155'inci sıraya düştüğü söylenmektedir.

Ne garabet bir durumdur ki, FETÖ'yle mücadele sürecinin 
b a s ı n  öz g ü r l ü ğ ü n e  yö n e l i k  b i r  te h d i t  o l d u ğ u  b i l e 
değerlendirilmiş�r.

Ülkemiz niye� oldukça kuşkulu, maksadı son derece 
mahsurlu bazı uluslararası kuruluşların 2018 yılı raporlarında 
özgür olmayan bir yapıda gösterilmiş�r.

Karalama kampanyaları 2018'de de hız kesmemiş�r.

Muhalif kişi ya da kurumlar baskıya maruz kalmışlar.

İhane�n özgürlüğü olmaz, suçun özgürlüğü olmaz, 
cinaye�n özgürlüğü olmaz, işgal heveslerinin özgürlüğü olmaz, 
darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz.

Özellikle Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Türki-ye'de 
muhalif basının sindirildiğini, farklı seslere saygı ve hoşgörünün 
kalmadığını belirterek eleş�ri dozunu gi�kçe ar�rmaktadır.

Millî iradenin demokra�k kararı ve seçimiyle hilesiz-
hurdasız, nizasız-kavgasız inşa edilen bir hükûmet sistemine 
geçişin otoriterlik olarak tevil ve tasviri eğer cehalet değilse 
kesinlikle akli ve fikrî canilik�r.

Hukuki karar alma süreçleri ise tehdit al�ndaymış.
Bilinmelidir ki, bu iddiaların tamamı zırva, tamamı hayal 

mahsulüdür.

Neymiş, yeni hükûmet sistemine geçişle birlikte Türkiye 
otoriterliğe kaymış.

Mille�n değerlerine hakaret etmek, devle�n egemen-lik 
haklarına cephe almak, terörizmle yan yana gelmek nasıl bir 
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Güvenlik duvarı yıkılıp bekamız ve vatanımız harap 
olduktan sonra neyin özgürlüğünden, ne için, kim için bahse-
deceğiz?

Sövene dilsiz, vurana elsiz kalmayacağız.

Özgürlük demek eşrefi mahlukat olan insanın kaza-
nımlarını hiçe saymak, key� muamelelerle ihlal ve inkâr yollarına 
savrulmak değildir.

Aynı şey demokrasi kavramı için de geçerlidir.

Ancak basın özgürlüğünü millî ba�şın ve bi�şin şifresi 
olarak görüp önüne gelene kara çalanları, kumpas kuranları, 
sövüp sayanları, kırıp dökenleri hoş görmemiz, normal 
karşılamamız eşyanın biza�hi tabia�na mugayirdir.

özgürlük anlayışıdır?

Kalemini Kaleşnikof gibi kullananların, gazete köşe-lerini 
saatli bombaya çevirenlerin, yalan üzerine ikbal ve is�kbal 
tasarımı yapanların özgürlük tantanasına inanan varsa buyursun 
inansın, ama biz bunlara inanmayacağız, Türk mille� de bunlara 
kanmayacak.

Özgürlük bir başkasının güvenliğine ve dokunulmaz 
haklarına tecavüz e�ği andan i�baren ölümcül bir virüse 
dönecek�r.

Özgürlük demek hıyanete cevaz, husumete onay vermek 
anlamına gelmeyecek�r. 

Bugünkü insanlık sürecinde tutsak alınan özgürlük kav-
ramını asıl ve acilen özgürlüğüyle buluşturmak, zincirlerinden 
kurtarmak hepimizin ana görevi olmalıdır.

Şahsen tarafsız ve objek�f basın ahlakının ülkemiz için 
olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığı kanaa�ndeyim.

Fakat millî haklara millî varlığa, manevi mahreme 
saldırmak da bir nevi eşkıyalık�r, bunun da özgürlükle değil, ceza 
hukukuyla ilgisi vardır.

Özgürlük insan içindir. Buna i�raz edecek hâlimiz de 
yoktur.

Özgürlük insan hakkıdır. Buna diyecek bir şey yoktur.
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Çi�e standartçı yaklaşımlar, keskinleşen ön yargılar, 
taassupçu eğilimler, rövanşist dürtüler, ikircikli bakışlar, çelişkiye 
bulanmış anlayışlar kavramların gerçek manalarını hep 
gölgelemiş, kutuplaşmaları sürekli kamçılamış�r.

Özgürlük �pkı demokrasi gibi birilerinin tekeline girdi, 
derin manasından koptu.

Bunları tanıyoruz, emellerini biliyoruz.
Bunların iç ve dış iş birlikçilerini dişlerimizi sıkarak izliyo-

ruz.

Yıllarca üniversitelerde sadece eği�mlerini tamam-lama 
gayesi taşıyan tertemiz milliyetçi-Ülkücü gençleri eli sa�rlı 
faşistler diye gösterip asıl canileri ve terörist bakiyelerini uslu ve 
terbiyeli öğrenciler diye yu�urmaya çalışan özgürlük bezirgân-
larını da insan hakları şarlatanlarını da ne unu�uk ne de affe�k.

Bize onursuz özgürlük dersi verenlerin, mütekebbir bir 
edayla, tehditvari bir sedayla durum ve konum ha�rlatması 
yapanların yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle 
kuyumuzu kazmalarına asla izin vermeyeceğiz.

Bunların maskesini indirmeye ant olsun devam edeceğiz.

Nereye varmak istediklerini görüyoruz.

On yıllardır ne çek�ysek bu ağır sorun yumağından 
çek�k.

Neleri amaçladıklarını idrak ediyoruz.

İnsan hakları ne insanlığı ne de hakkı tanıyan dar, güdük 
ve küçük bir şaibeli grubun ambargosu al�na alındı.

Konu teröristler olunca hak ve özgürlük yaygarası 
koparıp, sırayı vatan ve millet kahramanları alınca katliam çığlığı 
atanlar bize göre özgürlüğü değil millete ölümü vadeden 
soysuzlardır.

Bunların oyunlarını şart olsun azimle bozmayı sürdü-
receğiz.
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Günümüzün karmaşıklaşan hayat şartlarında, vatan-
daşlarımızın maddi ve manevi sorunlarının yanı sıra ruhsal olarak 
da zorluk çek�ğini görüyor ve değerlendiriyoruz.

Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlayan Aile, Kadın ve 
Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Deniz 
Depboylu Hanımefendi’yi tebrik ediyor, bu teklifin yasalaşması 
hâlinde mühim bir eksikliğin telafi edileceğine inanıyorum.

Çoğalan in�harlar, yaygın bir hâl alan an�depresan ilaç 
kullanımı tehlikeli düzeydedir.

Şu işe bakar mısınız, geç�ğimiz ha�a, Gaziantep'te bir 
boşanma vakasıyla aralarında husumet bulunan iki akraba aile 

Çünkü yaşanan ağır sorunlar ruh sağlığına olumsuz yönde 
tesir etmektedir.

Bunu inkâr etmek anlamsızdır, faydasızdır.
Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında, ruhsal sorunu 

olanların yalnızca %14'ünün herhangi bir uzmana müracaat e�ği 
belirlenmiş�r.

Türkiye'de ise bu alanda bir boşluk hâkimdir.

Tüm bu sorunlarla şuurlu, programlı ve etkili şekilde başa 
çıkabilmek için; hakların, sınırların, yetkilerin açık ve net olarak 
belirlendiği bir toplumsal sözleşmeye, diğer bir ifadeyle Ruh 
Sağlığı Yasası’na ih�yaç olduğunu düşünüyoruz.

Kaldı ki, ruh sağlığı hizmetleri alanında hizmet alan 
hizmet veren insanlarımızın ağırlaşan problemlerinin farkın-
dayız.

Nitekim gelişmiş ülkelerin tamamında, gelişmekte olan 
ülkelerin birçoğunda söz konusu yasa vardır ve yürürlüktedir.

Şiddet vakaları, kadın cinayetleri, e�en pü�en 
meselelerdeki derin anlaşmazlıklar tehdit edici bir seviyededir.

Bu kapsamda sosyal ve toplumsal pek çok yararı olacağı-
na inandığım Ruh Sağlığı Yasası’nın bu yıl içinde TBMM'den 
çıkarılmasını içtenlikle bekliyor ve temenni ediyorum.

Değerli Milletvekilleri,
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Söylerken bile içimin �trediği bir kadın cinaye� geçen 
ha�a bir üniversitede gerçekleşmiş�r.

Son dönemlerde artan sosyal şiddet, yoğunlaşan 
toplumsal gerginlik bizi fazlasıyla kaygılandırmaktadır.

Bize öyle geliyor ki gizli ve gizemli eller devrededir.

5 Nisan 2018'de yine bir cani tara�ndan Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesinde 4 kardeşimizin canına kıyılmış�.

arasında ça�şma çıkmış, 18 kişi yaralanmış�r.

Değerli Milletvekilleri, 

Kavga, kargaşa ve kutuplaşma sanki özel olarak kurgu-
lanıp toplumsal bünyeye zerk edilmektedir.

Yalnızca merhume evladımız değil, akademik hayat da 
saldırıya uğramış�r.

2019'a girdiğimiz andan i�baren bu cephede değişen pek 
bir şeyin olmadığı görülmektedir.

Sosyal dokumuzu bozmak, siyasi dengemizi baltalamak, 
toplumsal huzurumuzu boğazlamak için biteviye tezgâh ve 
ter�pler imal edilmektedir.

Genç bir akademisyen olan Ceren Damar evladımız gözü 
dönmüş bir ka�l tara�ndan hunharca katledilmiş�r.

Bu olacak şey değildir.

Bu vahşi cinaye�n üstelik bir üniversitede yaşanması 
tüyler ürper�cidir.

Başta Ceren Damar evladımız olmak üzere, görevlerini 
icra ederken maruz kaldıkları kanlı saldırılarda hayatlarını 
kaybeden bütün masumlara Allah'tan rahmet niyaz ediyor, 
ailelerine başsağlığı dileklerimi tekraren ile�yorum.

Özellikle 31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçimlerine 
yaklaş�kça ih�laf ve anlaşmazlıklar alarm verici boyu�a 
serpilmektedir.

Ha�rlarsanız 2018'de de suç ve şidde�n envaitürüne 
şahitlik edilmiş�.
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Mesela 31 Aralık gecesi, İstanbul Taksim'deki yılbaşı 
kutlamaları esnasında Suriyeli sığınmacı olduğu iddia edilen bir 
grubun Suriye bayrağı açması çok ciddi infiale yol açmış�r.

Mille�mizin sinir uçlarıyla oynanmakta, sabrı test edil-
mektedir.

16 Aralık 2018'de, Sakarya'nın Hendek ilçesinde birçok 
suçtan sabıkası bulunan bir şahsın işlemiş olduğu cinayet birden 
bire Türk-Kürt karşıtlığına alçakça büründürülmüştür.

Kandil'deki terör elebaşları sosyal medya aracılığıyla 
sahte hesaplar aç�rarak Kürt kökenli vatandaşlarımıza kötü 
muamele yapıldığını, açıktan ve acımasızca saldırıldığını iddia 
ederek fitneyi alevlendirmişlerdir.

31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak is�yorlar.

Cepheleşmeler kas� olarak bilenmekte, hassasiyetler 
kaşınmaktadır.

Benzeri tahrik ve tacizler ülkemizin farklı il ve ilçelerinde 
zaman zaman vuku bulmaktadır.

Açık bir provokasyon olduğu neredeyse kesin olan bu 
olayın kimler tara�ndan planlandığı, hangi amaçlarla tedavüle 
sokulduğu enine boyuna araş�rılmalı, arkasındaki melun ve 
melanet hevesler mutlaka deşifre edilmelidir.

Konu önemlidir, ihmali hâlinde ağır sonuçlar doğacak�r.

Sokakları karış�rmayı projelendiriyorlar.
1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. 
Toplumsal uyum ve düzenin mukaveme�ni kırmayı 

amaçlıyorlar.
En küçük bir kıvılcımın nelere yol açacağını, nasıl bir yıkım 

ve enkaza kapı aralayacağını engin bir kavrayışla yorumlayıp buna 
müzahir tedbir geliş�rmek bize göre zarure�r.

Casusların kindar kışkırtmalarına, iş birlikçilerin karanlık 
faaliyetlerine azami dikkat ve uyanıklık göstermek lazımdır.

Bu konuda vahşi bir tuzak kurulmuştur.

Oldukça riskli, oldukça tehlikeli, oldukça kışkırtmalara 
müsait ortam ve zemin maalesef bütün çıplaklığıyla karşımız-
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31 Mart 2019'da zille�n öne çıkması, hezime�n önümüzü 
kesmesi amacıyla hummalı ve huşunet dolu bir gayret 
sarfedilmektedir.

Bu düşmanlıkların hepsi üst bir akıl tara�ndan planlanıp 
toplumsal hayata indirilmektedir.

dadır.

31 Mart 2019'a kadar bu kapsamda daha da fazla olay ve 
gelişmeye şahit olma ih�mali ziyadesiyle vardır ve fazladır.

Sosyal ve ekonomik memnuniyetsizliklerin siyasal i�raza 
dönüşmesi için ��z bir çaba harcanmaktadır.

Türk mille�nin bu bayat senaryolara karnı toktur.
24 Haziran 2018'de millî uyanışı kundaklayamayan, millî 

dirilişe engel olamayan iç ve dış odaklar 31 Mart 2019'da da 
aynısına mahkûm olacaklar ve sukutuhayale uğrayacaklardır.

CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar 
kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşünü kesmek is�yorsa onunla 
hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecek�r.

Türk mille� cevheri de görüyor, çürüğü çarığı da biliyor.
Hiç kimse şansını fazla zorlamasın.
Hiç kimse nifakı geçim kapısı, namertliği ümit çeşmesi 

görmesin.
Herkes ayağını denk alsın.
Biz de ne verilecek toprak parçası ne vazgeçilecek insan 

varlığı ne de çizilecek sınır ha� asla yoktur.
Aksini iddia edenlerin ya canıyla zoru ya da cehale�yle 

sorunu vardır ve bunlarla mücadele bizim mukaddes bir 
vazifemizdir.

Muhterem Milletvekilleri,

Kutlu ecdadımızın ha�raları, aziz şehitlerimizin ema-

Türk vatanı asırlar içinde sahnelenen pek çok fedakârlığın 
pek çok kahramanlığın mahsulü olarak var olmuş, bundan sonra 
da aynı iş�yak ve iradeyle varlığını koruyacak�r.
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Şerefli mazimizin her sayfasında beka dedik belaları 
defe�k; millet dedik zille� tepeledik, inanıyorum ki aynısını yine 
yapacağız, yine aynı başarıyı göstereceğiz.

Zor, karanlık ve hazin dönemlerdi, gönül coğrafya-
larımızdan yalnızca askerlerimiz değil kanımız çekilmiş�, hayal-
lerimiz göçmüştü, ülkülerimiz sürülmüştü.

Hain ve hayâsız hücumlara boyun eğemez.

Kaldı ki varoluşumuzun payidarlığı, is�kbalimizin pekişip 
perçinlenerek güvenceye alınması buna bağlıdır.

Dün akın�ya karşı kürek çekmek beyhude çabaydı.

netleri Allah'ın izniyle zayi olmayacak, hiçbir zaman da ziyan kabul 
etmeyecek�r.

100 yıl önce bize rağmen tesis edilen bir işgal ve ihanet 
düzenine boyun eğmiş�k.

Türk mille� haksızlığa gelemez.

Ama bugün Türkiye, bekasını temin ve takviye etmek 
amacıyla Fırat'ın doğusu veya ba�sı demeden ileri a�lmakta, bu 
uğurda kararlılığını gösterebilmektedir.

Türk mille�nin hila�na yapılan her türlü tasarım, dizayn, 
plan, kurgu, hazırlık yok hükmündedir.

Haritalar fitne mürekkebiyle çizilmiş, sınırlar zulmün 
süngüsüyle belirlenmiş�.

Türkiye'ye rağmen kımıldayan bir yaprağın akıbe� 
bilinsin ki çürümedir.

Eski hâkimiyet havzalarımız tutsak edilmiş; izimiz, 
ismimiz ve eserlerimiz karalanmış�.

Evimizden çıkarılmış�k, anılarımızdan koparılmış�k.

Ancak bugün kendi akın�mızın kendi akınımızın yönünü 
tayin edecek müteyakkız bir mevkiye gelişimiz hakikaten göz 
kamaş�rıcı bir gelişmedir.

Güney sınırlarımız boyunca hıyanet üre�mi yapanlar, 
pusu kuranlar karşılarında çelik gibi bir iman, çevik bir irade 

Türk mille�ni izale ve imha gayretleri dün olduğu gibi 
bugün de akamete uğrayacak�r.
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Mevzubahis vatan savunmasıdır.

Üçlü Astana Zirveleri, ikili Soçi görüşmeleri, dörtlü 
İstanbul temasları, Cenevre turları seri şekilde devam ederken 
ülkemiz bölgesel gelişmelerin dışında değil, bilakis tam ortasında, 
üstelik etkin ve sözü dinlenir şekilde yerini almış�r.

Fakat o günler geride kaldı, dev doğruldu, Türk mille� 
bekasını müdafaa etmek için belalara deyim yerindeyse savaş 
aç�, cephe aç�, tavır aldı.

Bu Türk mille�nin yeminidir.

Ülkemize yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin 
merkezinde karşılanması, jeopoli�k risklerin zamanında okunup 
göğüslenmesi mecburiye�r.

Fırat Kalkanı Harekâ� ve Zey�n Dalı Harekâ�yla emperya-
lizmin uykularını kaçıran, hevesini kursağında bırakan, terör 
devle� kurma niyetlerini can evinden vuran Türkiye, bu kez de 
gerek Fırat'ın doğusu gerekse Menbiç ve etra�nı zulmün 
tasallutundan kurtarmaya muktedirdir, buna hazırdır.

Türkiye hem diplomasiyle hem de askerî caydırıcılık 
vas�yla sahadadır, masadadır, ak�f şekilde meydandadır.

Millî bekamızı millî haklarımızı, tarihî mirasımızı, 
egemenliğimizin ilke ve esaslarını görmezden gelen, hafife alan, 
kulak ardı yapan kim olursa olsun ödeyeceği bedele peşinen razı 
olmalıdır.

Bunun da üstünde beka mücadelesidir.

Davamız var olma, millî güvenliğimizi müdafaa davasıdır.

bulacaklardır.

Türkiye'nin çevresinde hiçbir terör çetesi yaşamamalıdır, 
yaşayamayacak�r.

Terör örgütleri için kader ağlarını örmüş, bunların sonu 
görünmüştür.

Duruşumuz meşrudur, uluslararası hukuka uygundur.

Yüz yıl önce aciz düşmüştük, biçilen kefene gövdemizi 
uzatmış�k. 

Türkiyesiz Orta Doğu mahzundur, mahcuptur, mağluptur.
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Bu boyun vurulmalıdır bu boyun bedeninden koparıl-
malıdır.

Değerli Milletvekilleri,

Zahmetsiz rahmet olmayacağına göre, zahmetlere 
katlana katlana huzur ve zafer şafağına inanıyor ve ümit ediyorum 
ki milletçe ulaşılacak�r.

Trump Suriye'deki ABD varlığını devamlı sorgulamış, geri 
döneceklerini farklı zaman ve zeminlerde ifade etmiş�.

3 bine yakın IŞİD teröris� tesirsiz hâle ge�rilmiş�r.
İdlib'de tekrar nükseden ça�şmalara rağmen Afrin 

güvendedir.

Türkiye hiçbir tehdidi al�an almamış, göz yummamış�r.

Bugün Fırat Kalkanı bölgesi huzura kavuşmuştur.

Terör koridoru baltalanmış, ihane�n Akdeniz'e çıkış 
yolları millî fedakârlık ve şehit kanlarıyla kapa�lmış�r.

Dört parçalı Kürdistan komplosu her düzeyde �rpan 
yemiş�r.

Bugün Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur.

Refakatçisi emperyalizm olan Rojava projesi tedavülden 
kaldırılmalıdır.

Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü sakatlayacak, 
Türkiye'nin millî güvenliğini sabote edecek her türlü mütecaviz 
ter�be karşı uyanık olmak zaruridir.

ABD Başkanı Trump 19 Aralık 2018'de IŞİD'i yendiklerini 
iddia ederek Suriye'den çekileceklerini, 20 Aralık 2018'de de 
askerlerinin eve döneceğini duyurmuştu.

Bu açıklama bir anda tüm dikkatleri Suriye'ye çevirmiş�.

Beyaz Saray sözcüleri tara�ndan Suriye'den çekilme 
takvimi duyurulmuş, en geç yüz gün içinde bu çekilmenin 
tamamlanacağı, Dışişleri personelinin 20 Aralık 2018'den i�baren 
24 saa�e ülkelerine döneceği ifade edilmiş�.

Ne var ki, Suriye'den çekilmenin kapsam, sınır ve 
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boyutunun ne olacağı, bu kararın tak�k mi yoksa stratejik mi 
olduğu, önceliklerin ve önem sıralamasının değişip değişmediği 
netlik kazanmamış�.

Gerçekten de Trump bir süre sonra Suriye'den çekilme 
kararı konusunda bir zaman dilimi vermediğini ifade etmiş�r.

Bir dediği diğerini tutmayan, sabah başka akşam başka 
konuşan bir şahsın ne dediğinden daha çok ne yapmak istediğini, 
neleri amaçladığını yorumlamak en man�klı yoldur.

ABD askerlerinin Suriye'den yavaş yavaş çekileceğini 
söylemesinden kısa bir süre sonra “Ben hiçbir zaman hızlı ya da 
yavaş demedim.” açıklamasında bulunan bizzat Trump olmuştur.

Sonra dönüp “Suriye'den çekilme planıyla ilgili yap�ğım 
ilk açıklamalarda bir değişiklik yok.” diyen de kendisidir.

Bu ülkenin Dışişleri Bakanı patavatsızlık ve pervasızlıkta 
çıta yükselterek aynen şöyle konuşmuştur:

Biz Trump'ın Suriye'den geri çekilme iradesine kuşkuyla 
bak�k, ih�yatla yaklaş�k.

“Kürtlerin Türkler tara�ndan katledilmemesi konusunun 
güvenceye alınması Amerikan misyonunun hâlâ önemli bir 
parçasıdır.”

ABD Başkanı daha ileri giderek “Suriye'den çekilsek bile 
Kürtleri korumaya devam etmek is�yoruz.” demiş�r.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ise Türkiye'ye 
gelmeden tavaf e�ği İsrail'de skandal bir açıklamaya imza atmış 
ve şunları dile ge�rmiş�r:

“Kuzey Suriye'den çekilmek için bir takvim yok. Çekilme-
nin gerçekleşmesi IŞİD kalın�larının temizlenmesi ve Türkiye'nin 
ABD'nin mü�efiki Kürt savaşçıların can güvenliğini garan� 
etmesine bağlıdır.”

Fren tutmayan bu Doğan görünümlü Şahin, Ankara'nın 
ABD ile tam koordinasyon hâlinde olmadığı sürece Suriye'ye 
askerî harekât yapmamasını zehirli bir dille beyan etmiş�r.

Bolton musun, Dalton musun bilmem, ama şunu açıkça 
sorarım; Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl 
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Bunlar teröris�r, ka�ldir, canidir, görüldükleri yerde 
imhaları vacip�r.

PKK/YPG'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirmek 
ahlaksız bir sapmadır, adi bir sap�rmadır, alçak bir sapkınlık�r.

Gerek ülkemizde gerek Suriye'de gerekse de Irak'ta 
yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimize sevgi ve hürme�miz 
tarifsizdir.

PKK/YPG başka, Kürtler başkadır.

Bundan sonra birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız?
Zaten ağır hasarlı olan NATO'nun devamını müteakip 

süreçte nasıl sağlayacağız?

Bu akıl dışılık�r, ahlak dışılık�r, kanun dışılık�r.

Uluslararası hukukunun varlığından nasıl bahsedeceğiz?
Şayet konu Kürt kökenli kardeşlerimiz ise, onları 

Washington değil, Brüksel değil, Paris değil, Berlin değil, Londra 

Trump'a diyorum, Pompeo'ya sesleniyorum, Bolton'a 
duyuruyorum; mü�efiki olduğunuz insan kasaplarının, bölücü 
hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak alakaları kesinlikle 
yoktur.

Bunun ikisini karış�ran, doğruyla yanlışı birbirine katan, 
teröristlere Kürt yakış�rması yapan ABD sap yiyip saman 
öğütmektedir.

ABD, teröristlerle mü�efik olduğunu iddia ediyorsa o 
zaman Türkiye'yle olan mü�efiklik hukukunu çiğnemekte, NATO 
şemsiyesi al�ndaki birlikteliği hiçe saymaktadır.

yapacağını sana ve patronlarına mı soracak�?

Kürtleri koruyacaklarmış, Kürtlerin Türkler tara�ndan 
katledilmemesini güvenceye alacaklarmış, mü�efikleri Kürt 
savaşçılarmış.

Onlarla hiçbir alıp veremediğimiz yoktur, olamayacak�r.

Bu ne küstahlık�r? Nasıl bir terbiyesizlik�r?

Kürt kökenli kardeşlerimizi kullanan, is�smar eden, 
emperyalizme kul köle olmalarını temine çalışan ABD zihniye� 
Türkiye düşmanlığı güzergâhında süratle mesafe almaktadır.
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Üs bölgelerinin, gözlem ve kontrol noktalarının 
devredilip devredilmeyeceği, devredilecekse kimlere bırakılacağı 
muammadır.

Esad güçlerinin PKK/YPG ile koordinasyon içerisinde 
Suriye'nin Menbiç bölgesine güneyden askerî unsurlarını 
sokması, sonrasında yaşanan gelgitler soru işaretlerini ve riskleri 
�rmandırmış�r.

Esad yöne�miyle PKK/YPG terör örgütleri arasında 
Kamışlı merkezli yeşeren temasların, bu temas trafiğinin içinde 
ABD rolünün ne olduğu sır ve gizemini muhafaza etmektedir.

değil; tarih şahi�r ki Ankara sevecek, Türk mille� ölüm pahasına 
kucaklayacak�r.

Türkiye'yi Kürtlerle mücadele hâlinde göstermek ne 
adamlık�r, ne insanlık�r, ne dostluktur, ne hakkaniye�r ne de 
şerefli bir duruştur.

Değerli Arkadaşlarım,

ABD, acaba Türkiye ile Suriye'nin sıcak ça�şmaya girmesi 
için PKK/YPG ile bir kumpas mı hazırlamaktadır?

Suriye'de bulunan 2 bine yakın ABD askerinin tümden 
ülkelerine mi gideceği, yoksa büyük bir kısmının Irak'a mı 
kaydırılacağı hâlâ meçhuldür, tar�şmalıdır.

Terörist teröris�r, insan yerine bile konulamayacak�r.

Teröristlerin Kürt olarak gösterilmesi tam bir bühtandır.

Kürt kökenli kardeşlerimize Trump ve Evanjelist kadrosu-
nun muhabbe� yalandır, riyadır, sahtedir, aslı astarı yoktur.

Venezuela'daki çalkan�nın, Maduro'nun başına gelen-
lerin arkasındaki güç olan ABD, Türkiye için de karanlık ve 
kahredici yeni senaryolar mı hazırlamaktadır?

Sözde çekilmenin üzeri örtülen bir amacı da bunlar 
mıdır?  

Nitekim teröris�n Türk’ü-Kürt’ü olmaz, Sünni’si-Alevi’si 
olamaz.
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Zira her şey meydandadır.

Öte yandan ABD'nin önce IŞİD'i “Yendik.” demesi, sonra 
da Trump'ın dünkü “IŞİD'le mücadele edeceğiz.” beyanı kendi 
içinde oldukça şüpheli ve muvazaalıdır.

FETÖ'yü anlamak, FETÖ'yle ilgili bilgi almak için 
Pensilvanya'ya gitmek yerine Ankara'ya heyet gönderen ABD Türk 
mille�nin aklıyla, havsalasıyla alay edecek noktaya düşe kalka 
sürüklenmiş�r.

Sınırlarımızın diğer yakasında her gün bir terör çetesi 
ortaya çıkmakta, örgüt bünyeleri arasında nakil işlemleri 
yapılmakta, ilişki ağları, çıkar bağlan�ları sürekli değişmekte, 
dönüşmektedir.

Esad-PKK/YPG-ABD arasında bilmediğimiz hangi uzlaşma 
söz konusudur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Aralık 2018 tarihinde 
Fırat'ın doğusuna yönelik harekâ�n birkaç gün içinde başlaya-
cağını duyurması, ardından 14 Aralık 2018'de ABD Başkanı'yla 
yapmış olduğu telefon görüşmesi zincirleme sonuçlara kapı 
açmış�r.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı oyundur, stratejik 
oyalamadır.

Dikka�nizi çekmek isterim ki, öngörü hataları, aşırı 
iyimserlik, kontrolsüz rehavet beka düzeyinde kayıp ve tehlikelere 
neden olabilecek�r.

Eğer böyleyse PKK/YPG'yi arkalayıp Türkiye'yi IŞİD'le 
mücadeleye davet etmesinin anlaşılacak ve savunulacak bir tara� 
yoktur.

IŞİD'i kimin kurduğu, hangi amaçlar için kullandığı, işi 
bi�kten, kanlı görevi tamamlandıktan sonra kimlerin kenara 
çek�ği basire� olan herkesin az çok malumu olduğu bir gerçek�r.

İdlib'deki kanlı ça�şmalar çok söze gerek bırakma-
maktadır.

Gizlenen büyük resme bakmak, ağaca değil de ormana 
Biz gösterilen başka, gerçek bambaşkadır.
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ABD'yle IŞİD'in, ABD'yle PKK/YPG'nin ir�bat ve illiyet 
bağını görmezden gelmek için ya kör ya sağır  ya da şuur kaybına 
uğramak yeterlidir.

Bu ülkenin her taşının al�nda ayrı bir hesap ayrı bir 
husumet vardır.

ABD'nin Suriye'den sözde çekilmesi emellerinden, 
hedeflerinden, hegemonik ve emperyal beklen�lerinden 
vazgeç�ği anlamına kesinlikle gelmeyecek�r.

Aksini düşünmek saflık, ha�a ahmaklık olacak�r.

odaklanmak en doğru en akla yatkın olan seçenek�r.

ABD'nin bir yere gi�ği falan yoktur, gitmeye niye� de 
yoktur.

Ya vekâlet yoluyla ya taşeronlar vasıtasıyla ya da 
kumanda e�ği aciz ve tutsak alınmış bölgesel güçler kanalıyla her 
yere nüfuz etmiş�r.

Ülkemize hâkim olan ısrar, irade, azim, sabır, akıl, mertlik, 
haklılık, meşru müdafaa, vatan ve millet sevdası bölgedeki 
dengeleri temelinden etkileyecek�r.

Suriye'deki tablo karmakarışık�r.

2016'da başlayıp on bir defa toplanan Astana zirveleri, 
2012'den bugüne kadar sekiz defa gerçekleşen Cenevre 
görüşmeleri  Suriye'de siyasi  çözümün yol  haritasını 
şekillendirmiş�r.

Dışişleri Bakanı’mız en son yapılan Cenevre görüşme-
lerinden sonra, Suriye'de siyasi çözüm için “En ileri noktadayız.” 
açıklamasını yapmış�.

Üstelik Cenevre'de ilk kez, Suriye'de yeni bir Anayasa için 
komisyon kurulması hususunda muhatap ülkeler arasında 

Şurası açık�r ki, Türkiye'nin kararlı tutumu, tavizsiz 
duruşu, askerî gücünün yanı sıra siyaset ve diplomasideki başarısı 
ABD'nin hesaplarını yeni baştan gözden geçirmesine muhakkak 
yol açacak�r.

Irak'tan çekiliyorlardı, Afganistan'dan dönüyorlardı ama 
ne çekildikleri ne de döndükleri duyulmuş ve görülmüştür.
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anlaşma sağlanmış�r.
Önümüzdeki süreçte Soçi forma�nda bir liderler 

zirvesinin yapılacağı anlaşılmaktadır.
ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin Türkiye 

Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, 
mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır.

Başkalarının ne diyeceğiyle ilgilenemeyiz.
PKK/YPG'nin kökünün kazınması için al�n �rsat 

önümüzdedir.

Millî şuur diridir, Misakımillî'nin anıları hâlâ tazedir.
Biz bi� demeden hiçbir şey bitmez, tamam demeden 

hiçbir hain gün yüzü göremez, göremeyecek�r.

Ak�f tehditler, yakın tehlikeler, maskelenen şirretlikler, 
makyajlanmış iğrençlikler telin ve tasfiye edilmelidir.

Menbiç zulümden kurtarılmalıdır.

Şanlıurfa ve Şırnak sınırları arasında kalan Fırat'ın doğusu 
kandan, gözyaşından, cinaye�en, hıyane�en arındırılmalıdır.

Türkiye'nin azimle sürdürdüğü terörle mücadelesinden 
küresel ve bölgesel mihrakların rahatsız olması normaldir.

Bu mücadelemiz haklıdır, hukukidir, meşrudur.

Değerli Milletvekilleri,

Normal olmayan Türkiye'deki bazı kesim ve çevrelerin 

Bu üç boyut eş güdüm hâlinde harmanlanıp yorumla-
narak Türkiye Cumhuriye�'nin gücü siyasi, stratejik ve askerî 
olarak dosta da düşmana da en ka� şekilde gösterilmelidir.

Milliyetçi Hareket Par�si terörle haklı mücadelede 
hükûme�n arkasındadır, tam destekçisidir.

Türkiye Fırat'ın doğusunu-ba�sını emniyete alacak, 
esenliğe ulaş�racak kudrete haizdir.

Bölge insanı teröristlerden kurtulmalıdır.

Stratejik düşüncenin üç boyutu vardır: Zaman, mekân, 
kuvvet.
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Öyle ya, PKK/YPG'nin sinsi avuka� olmak kolay değildir.

PYD/YPG/PKK'nın sonu göründükçe CHP'yle birlikte 
uzatmalı ortağı HDP ve diğerleri çıldırıyor, çılgına dönüyor.

Bunlara memleket diyoruz menfaat anlıyorlar, millet 
diyoruz ille de zillet ısrarındalar. 

Ne yapsak boş  ne desek anlamsız.

CHP'nin hâlipürmelali, diğer siyasi hısım ve lekeli 
ortaklarının ahvali çok söze hacet bırakmıyor. 

Bunların çiğ süt emdiklerinden karınları ağrıyor.
Sayın Cumhurbaşkanı Fırat'ın doğusuna her an girebiliriz 

demesinin üzerinden çok geçmeden cevap CHP'den gelmiş, şedit 
tepki HDP'den işi�lmiş�r.

Terörle mücadele edildikçe CHP'nin keyfi kaçıyor.

Eğer CHP yöne�mi Fırat'ın doğusuna girilmesine hâlâ 
i�raz ediyorsa, tavsiyem, koşa koşa terörist yandaşlarıyla buluşup 
e�en duvar örmeleridir.

Bilsinler ki, duvar varsa yıkılır, Türk mille�ni durdurmaya 
hiçbir art niyetli güruhun gücü yetmez.

Cumhur İ�fakı geleceği planlarken, Türkiye'nin önündeki 
yüzyılların hazırlığını şimdiden yaparken, zille�n failleri, Türk 
askerine psikolojik harekât yapan sefiller layığını bulacaklardır.

gocunması ve sızlanmasıdır.

Nato mermer nato kafa. Bunlar aynı tas aynı hamam.

“Vatanım rüy-i zemin, mille�m nev-i beşer”, yani 
“vatanım yeryüzü, mille�m insanlık” anlayışıyla nifak yayanlar, 
emperyalizmi meşrulaş�rmak için faal hâlde bulunanlar 
önümüzdeki mahallî İdareler seçimlerinde hak e�kleri cevabı 
millî iradeden misliyle alacaklardır.

CHP'nin i�razları, diyalog önerileri, sorunları barışçıl 
yollardan çözme çağrısı arızalıdır, marazidir.

Tükenmişler, sı�rı çoktan tüketmişler.

Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan ederek 

Türkiye'yi omuzlamak yerine omurgasını kırmak tam da 
CHP-HDP'ye yakışan bir utanmazlık�r.
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Cumhur İ�fakı bekadır, zillet beladır.

Hoca Ahmet Yesevi'nin gönüllerin birbirine bağlanması, 
bireysel kurtuluşu değil, herkesin mutlu olmasını istemekle 
kazanılabileceğinin ispa� Cumhur İ�fakıdır.

Türkiye'ye katliamcı ya�ası vurma ahlaksızlığına yelte-
nen, üstelik ellerinde onbinlerce Filis�nli masumun kanı bulunan 
Netenyahu ve yöne�mi gün gelecek tarih ve insanlık vicdanı 
önünde ağır bedeller ödeyeceklerdir.

Cumhur İ�fakı Türkiye'nin haklı gururu, millî özlemlerin 
tercümanı  millî ülkülerin güvencesidir.

egemenlik haklarımıza meydan okuyan, Türk varlığını adada 
eritmeye kalkışan Güney Kıbrıs Rum yöne�mi,

Ekonomik suikastçılar, para baronları, sermaye çeteleri, 
terör şefleri,

Ege'de sabrımızı zorlayan, tacizlerini ar�rarak devam 
e�ren, “Türkler gelirse yerle bir ederiz.” diyerek sanal 
diklenmeler yapan Yunanistan yöne�mi,

Farabi'nin insanın doğal amacı olarak ifade e�ği “en 
yüksek mutluluğa” yönelmiş insan idealinin millet ve devlet 
haya� içinde nasıl gerçekleşeceğini Cumhur İ�fakı gösterecek�r.

31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne giden 
sürecin en kri�k yol ağzıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin tam manasıyla 
yerleşip, kurum ve kurallarıyla kökleşebilmesi için 31 Mart 
2019'un demokra�k ve güvenli şekilde geçilmesi şar�r.

Tekraren uyarıyorum: 1 Nisan sabahı is�krarsızlık hayali 
görüp sarı yelek hülyasına kapılanlar varsa buna pişman 
olacaklardır.

Sandıkta bulamadıklarını sokaklarda aramak için el 
ovuşturanlar, FETÖ-PKK'nın dümen suyunda sözde demokrasi ve 

Ortası yoktur, başka alterna�f kalmamış�r.
Bu i�barla diyoruz ki; ya beka  ya da bela.

Bilinmelidir ki, Cumhur İ�fakı Cumhuriyet'in açık bah�, 
Türkiye'nin ve Türk mille�nin asıl bekasıdır.
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Sağ olun, var olun, hepiniz Cenabıallah'a emanet olun.

özgürlük kılı�na bürünüp kanunsuz eylem ve gösteri hazırlığı 
içinde olanlar yanlış hesabın Türk mille�nden döneceğini çok iyi 
bilmelidirler.

Sözlerime son verirken muhterem heye�nizi bir kez daha 
hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla dolu bir ha�a 
geçirmenizi temenni ediyorum.
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En uzun mesafeler için bir adım en zorlu mücadeleler için 
imanla çarpan bir kalp gerekir.

9 Şubat 2019 tarihinde par�mizin 50. yıl dönümünü 
Adana'da, �pkı ilk günkü coşkuyla, �pkı ilk günkü cesaret ve 
sevdayla kutlayacağız.

50 yıllık şerefli geçmişin anılarını yâd edeceğiz.

Dava adamları için zorluk diye bir şey yoktur, olama-
yacak�r.

              Değerli Milletvekilleri,

Bütün vatandaşlarıma, gönül ve kültür coğrafyalarımızda 
hayat ve haysiyet mücadelesi veren bütün kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyor, dirlik ve esenlikler diliyorum.

Durup durup dedikodu çıkaranlar, günü günüyle 
çelişenler, eylemleri erdem iddialarıyla sürekli ça�şanlar bırakınız 
dava adamı olmayı, başlı başına adam bile olamazlar.

Milliyetçi-Ülkücü Hareke�n şerefli mensupları işte böyle 
bir dava ruhuna hak ederek, layık olarak, tarih ve mille�n 
şehade�yle ulaşmışlardır.

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Bu ha�aki Meclis Grup Toplan�mıza başlarken muhte-
rem ve muteber heye�nizi saygıyla selamlıyorum.

Dava adamı olmak için nefisten feragat, gerekirse de 
nefesten fedakârlık lazımdır.

Türk tarihî bu konuda sayısız ve emsalsiz misallere 
sahip�r.

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Büyük davalar ancak hedef ve heyecanları büyük olan 
insanlar sayesinde yaşayacak�r.

Dava adamı korku nedir tanımaz, karamsarlık nedir 
bilmez, haklı ve meşru bir kavgadan da asla kaçınmaz.

Bir dava adamında teslim olmayan bir irade kuvve�, taviz 
vermeyen bir ifade kudre� olduktan sonra her mihnet yenilecek, 
her müşkülat eri�lecek�r.
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Mücadelemiz büyük Turan ülküsüne kadar sabırla, 
şevkle, şerefle, sebatla sürecek�r.

Gazilerimizin başını yere eğdirmeyeceğiz.

Ülkümüzün başarı limi�ni inançlarımızın cesame� tayin 
edecek�r:

İnançlarımızın enginliği

Davamızın kutlu ha�ralarını, kutsal bildiğimiz emanet-
lerini gururla, yüksek bir bağlılıkla anacağız.

Sevgimizin meziyet ve menzili adım adım, aşama aşama 
bizi hedeflerimize ulaş�racak�r.

Tarihin milliyetçi harekete kazandırdığı tecrübe

Ecdadımızın nasihatleri ve dersleri bizlere

İs�smara karşı temkin

Yarım asırdır, Milliyetçi-Ülkücü Hareke�n varlığı düşmana 
dehşet dosta emniyet vermiş�r. Bundan sonra da böyle olacak�r.

Bizim yeteri kadar nedenimiz vardır, o hâlde başar-
maktan başka seçeneğimiz de yoktur.

İçine düştüğümüz her badireden mille�mizin duasıyla, 
yüreğinde taşıdığı cesare�yle, tehlikeler karşısında gösterdiği 
dirayetle kurtulduk, hamdolsun kurtuluşa erdik.

Milliyetçi Hareket Par�si gücünü Türk mille�nden al-
maktadır.

Rahmetle andığımız aziz ülkü şehitlerimizin yüzünü kara 
çıkarmayacağız.

Türk-İslam ülküsünün muzaffer ve muazzez bir mevkiye 
gelebilmesi için çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. 

Ülkülerimizin büyüklüğü

Heyecanlarımızın yüksekliği
Görüş açımızın genişliği

İçinde bulunduğumuz hassasiyet

Türk milliyetçiliği davasının oluşturduğu ortak akıl

İhanetlere karşı dikkat
Fitnelere karşı uyanıklık

Tahriklere karşı sükûnet tavsiye etmektedir.

30



Bizi hedeflerimizden uzaklaş�rma ih�mali taşıyan hiçbir 
bozguncuya  hiçbir yıkım piyonuna �rsat vermeyeceğiz.

İs�smarcılara i�bar etmeyeceğiz.
Tek ses olacağız, tek söz olacağız, tek nefes olacağız, 

namımızı ve şanımızı Allah'ın izniyle yere düşürmeyeceğiz.
Türk mille�nin bize yalnız bugün değil, gelecekte de 

ih�yacı olacak�r.
Milliyetçi Hareket Türkiye için vardır.

Milliyetçi Hareket Türklüğün bekası için vardır.

Türkiye var olduğu sürece, Türk mille�nin emrindeyiz, 
sonuna kadar hizme�ndeyiz.

Hiçbir ayrım yapmadan, “vatan, millet, bayrak” ortak 
paydasında buluşan herkesle kucaklaşmaktan bah�yarlık 
duyarız.

Millî ve manevi değerlerle sorunu olmayan her vatan 
evladına kapımızı da  gönlümüzü da ardına kadar açarız.

Milliyetçi Hareket Türk-İslam coğrafyalarının umudu 
olmak için vardır.

Türk mille�nin birliği, kardeşliği, mutluluğu için vardır.

Milliyetçi Hareket Par�si büyük bir fikrin, onurlu bir 
tarihin, eşsiz bir kaynaşma kültürünün tezahürüdür.

Yarım asırdır hıyanetlere meydan okuduk.
Yarım asırdır hezimetlere kafa tu�uk.
Yarım asırdır Türk ve İslam'ın haysiye�ni savunduk.

Yeri geldi Mete Han'da bulduk kendimizi yeri geldik 
Alparslan'la cenge girer gibi bıçkınlaş�rdık kavlimizi.

Gün geldi şehit gün geldi şahit olduk.

Bazen bir paltoyu beş kişi giydik, bazen çileyi azık e�k, 
bazen bir simidi bölüştük yedik bazen de bir şehit tabutunun 
al�nda göz pınarlarımızdan akan yaşlarla dertleş�k.

Gün geldi bunaldık gün geldi budandık.

Gün oldu asırlara bedel olaylar yaşadık gün oldu 
kükremiş sel gibi bendimizi çiğneyip aş�k.

Ancak her dem taze her dem var olmayı başardık. 
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Türkiye'nin is�krara kavuşup demokra�k ölçülerde 
normalleşme sürecine giresiye kadar Cumhur İ�fakının yaşaması 
hususunda kararımız karar, sözümüz sene�r.

Biz Milliyetçi Hareket Par�siyiz. 

Yarım asırlık mazimizle Türkiye'nin geleceğine talibiz.

Şu yalın gerçeğin özellikle bilinmesini isterim ki, Milliyetçi 
Hareket Par�si; Türk siyase�nin marka değeri, ahlak seviyesi, 
inanç düzeyi, fedakârlık desibeli tar�şmasız en üstün, en fazla, en 
müstesna görkemi ve i�iharıdır.

Milliyetçi Hareket Par�si mazlumların vefa burcudur.

Issık Gölü'nün ümitleriyle feyizlenip durulandık, 
Orhun'un ilhamıyla filizlenip ülkülerimizin duvağını araladık.

Cepheden cepheye koşan alpler, hudu�an hududa at 
süren akıncılar, kıtadan kıtaya a�lan ve atlayan kahramanlar, 
mazlumlara el uzatan müşfik ve mümin kalpler neyse biz de 
oyduk, velhasıl aynısıydık.

Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip 
çıkaracak güç biziz.

Milliyetçi Hareket Par�si Türk mille�nin hâkimiyet ve 
hükümranlık bera�dır.

Türk mille�nin birlik, refah, huzur, kalkınma yolundaki 
güvencesi biziz.

Bir başımıza da kalsak, tek başımıza da olsak dişe diş, 
kısasa kısas, kıran kırana zalimlere dünyayı zindan edecek 
inanmışlık, iddia ve irade bizdedir.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bütünüyle yerle-

Milliyetçi Hareket Par�si Türklüğün beka ümididir.

Ötüken dediklerinde gönül tellerimiz �tredi, Tanrı 
Dağı'nın eteklerinde ruhumuzun karları eridi.

Davamız, şehit olup ölmeyenlerin, bayrak olup inme-
yenlerin, Ülkücü olup dönmeyenlerin, adam olup kaçmayanların, 
ahlak olup satmayanların ebedî yuvası, ezelî yurdudur.

Kaynağımız bellidir, kıblemiz birdir, kaderimiz mille�r, 
kavgamız ise zilletledir.
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Bu zavallı bedbahtlar, sanıyorum fazla film seyrediyor, 
komplo teorileriyle fazla meşgul oluyorlar.

Bu iddia sahiplerine diyorum ki, manavdan aldığınız 
karpuzlar kabak çık�, gördüğünüz hayaller kâbus olarak size 
döndü.

Kimin ne uydurduğunun, hangi kulpu tak�ğının, nasıl bir 
nifak saç�ğının kıyme�harbiyesi de yoktur, biz Türk mille� ne 
diyorsa, ne diliyorsa, ne is�yorsa onu diyor, onu diliyor, onu 
seslendiriyoruz.

İyi gelir, vicdanı değilse bile bedeni ısınır.

CHP'li bazı kan sulandırıcı komodinler, siyase�n bir ayağı 
dışarıda bir ayağı içeride bulunan bir odak tara�ndan 
yönlendirildiğini, hem şahsımı hem de Sayın Erdoğan'ı bu odağın 
yöne�ğini ileri sürmektedir.

Bunlara göre Türk siyase� vesayet al�ndaymış.

Elleri boş, akılları tamtakır, ahlakları da kuru bakır.

Kimin ne söylediğinin anlamı yoktur, biz Türkiye'nin 
yanındayız.

Bre densizler bilmesiniz ki, Milliyetçi Hareket Par�sini 
yönetecek, yön verecek, is�kamet çizecek iç ve dış odaklar ne 

Cumhur İ�fakına laf sokanlar, par�mizi hakir görüp 
haksız ve mesnetsiz eleş�ri yağmuruna tutanlar, yan ya�p çamura 
saplananlar, boşuna heves etmesin, boşuna nefes tüketmesin.

şip olgunlaşması, bir daha sistem tar�şmalarının doğmaması bir 
daha 15 Temmuzların olmaması konusunda sorumluyuz, elbe�e 
millî bekanın sa�ndayız.

Dün olduğu gibi bugün de duruşumuzdan bir adım geri 
adım atan, yanılıp yenilip karanlığa göz kırpan bunların alayı gibi 
namert olsun.

Hâlâ uslanmadınız, hâlâ ıslah olmadınız, hâlâ terbiye 
bulamadınız.

Gocunan varsa şu kış kıyame�e tavsiyem gocuk giysin.

Nasılsa işleri güçleri yok, canları sıkıldıkça tezvirat 
üre�yorlar.
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Tuzağa düşmüşler acıyanları yok.

olmuş ne de olacak�r.
Milliyetçi Hareket Par�si yalnızca Allah'ın huzurunda 

eğilir.
Yalnızca mille�en talimat alır yalnızca millete hizmet 

eder.
Vesayetmiş, vâsiymiş, oymuş, buymuş, feriştahı gelse vız 

gelir, kralı karşımıza dikilse beyhudedir.
Hileli parayla yazı tura atmayı bırakın, asıl CHP'yi kim 

yöne�yor, genel başkanınıza çürük aklı kim veriyor, kimler sokağa 
doğru itekliyor? Bunu söyleyin bunu i�raf edin.

Yarım asırdır husume� eze çiğneye, hainleri yıka geçe, 
mert ve müstakil şekilde varlığımızı idame e�rdik.

Emperyalizmin zalim emellerini tesis, temin, tescil, teyit, 
tevsik etmek için çırpınan siyasi �sk ve fücurların Milliyetçi 
Hareket Par�sini ağızlarına almaları için kırk �rın ekmek, kırk okka 
kürek, kırk gün kırk gece de yürek yemeleri şar�r, tavsiyemdir.

İhanete bayilik yapanların bunu anlamasını hiç bek-
lemedik.

Muğlak ve muallel siyasetlerini ilerletmek için mü�e-
rilikten fayda uman gafiller önce kimlerin kuklası, kimlerin 
kurgusu, kimlerin kuluçkası olduklarını söylesinler de bilelim, ona 
göre gereğini yapalım.

Fakat değerlerimize yabancı kalan, mille�mize Marslı gibi 
bakan siyasi tufeylilerin bunu i�raf edecek ne cesaretleri ne de 
iradeleri vardır.

Tutsak alınmışlar haberleri yok.

Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar.
Milliyetçi Hareket Par�sini ve Cumhur İ�fakını tuzağa 

çekemeyecekler.
Zillet seferi 31 Mart'ta sandığa çarp�ğı gibi sönecek, Türk 

mille�nden yediği şamarla silinip gidecek�r.
Milliyetçi Hareket Par�si ça�şma için değil, kardeşlik için 

Tezgâha gelmişler ağlayanları yok.
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vardır.
Ancak, millî varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya da 

gönüllü olarak hazırdır.
Bayrağın gönderden indiği yerde,
Millî bekanın tariz ve tazyikle hırpalandığı zamanda,
Bin yıllık kardeşliğin katledilmek istendiği anda,
Maldan da mülkten de ha�a candan da vazgeçmeye 

billahi kararlıyız.
Bu bizim Türk tarihine olan şeref borcumuzdur.
Türk mille�ne olan namus borcumuzdur.
Bu bakımdan herkes ayağını denk almalı herkes kendine 

gelmelidir.
Bu vatan sahipsiz değildir.
Bu aziz millet çaresiz değildir.
Ayrışma, ça�şma, bölünme, huzursuzluk, adaletsizlik, 

asayişsizlik Türkiye için kader değildir, olamayacak�r.
Hakka hürmet, adalete riayet, millete ve ülkeye sadakatle 

her sorunun üstesinden muhakkak ve mutlaka gelinecek�r.

Lazım gelen tedbirlerimizi ��zlikle alıyoruz.
Yazılan felaket senaryolarını sahneye çıkarmak için perde 

gerisinde sabırsızlıkla bekleyen mayası ve meşrebi karmakarışık 
zillet figüranlarını gayet iyi biliyoruz.

Ülkemiz tarihî bir dönemeçte, kri�k bir devirdedir.

Muhterem Milletvekilleri,

Yeter ki birlik ve beraberlik yolundan sapılmasın.

Bölgesel meseleler giderek ağırlaşmakta, küresel baskı 
ve dayatmalar günbegün artmaktadır.

Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.

CHP'liler YSK'yi tanımıyormuş, seçmen kütükleri 
üzerinde oynanıyor, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş, hayalî 
seçmenler oluşturuluyormuş.

Yeter ki millî ve manevi mirasa leke düşürülmesin.
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Bu iddialardaki amaç 31 Mart'ı gölgelemek�r.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini yıkmayı, yeni 
baştan te�kledikleri rejim ve sistem kargaşasıyla ülkeyi boğmanın 
peşindeler.

Kinlerini bilemişler 1 Nisan sabahına bir çıksak diyorlar.

Alaca karanlık dönemlerin vazgeçilmez ismi olan emekli 
kriz ve kaos savcısının ağzına bakmayı derhâl bırakmalıdır.

CHP yöne�mi ya savcılığa suç duyurusunda bulunsun ya 
da bu iddiaları YSK ihbar kabul edip harekete geçsin.

Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar.

Yok eğer ka�lacaksa, iddialarını çok acil ispatlasın.

Esasen başlarına geleceği biliyorlar.

CHP YSK'yi tanımıyorsa, buyursun seçime de ka�lmasın.

Hâlbuki sandıktan umutlarını kesmişler, millete sırtlarını 
dönmüşler.

Buradaki maksat 31 Mart'ı sabote etmek�r.

İnanıyorum ki, Türk mille� 31 Mart 2019'da Cumhurbaş-
kanlığı hükûmet sistemine müzahir bir mahallî idareler 
yöne�mini inşa ve ihya edecek�r.

Par� olarak Türkiye'nin bir geçiş sürecinde olduğunu 

CHP ateşle oyun olmayacağını eninde sonunda öğrene-
cek�r.

Ça�larının uçacağının farkındalar.

31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerine şaibe bulaş�rmak, 
seçim sonuçlarını bugünden karalamak için provokasyona 
kalkışmak ne siyasi e�kle ne de siyasi ahlakla bağdaşacak�r.

Kafayı bozmuşlar 1 Nisan’la ilgili hesap yapıyorlar.

Ne çare ki, ça�k kaşlarıyla, çatlamış vicdanlarıyla in�kam 
yarışındalar.

Elbe�e buna müsaade etmeyeceğiz.
Elbe�e bu şer ve şirret akına izin vermeyeceğiz.

Kaldı ki, millî huzur, millî is�klal, millî is�kbal adına başka 
bir alterna�f de yoktur.

Zillet i�fakı da duvara toslayacak�r.
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Bunlar derslerine hiç çalışmamışlar.

Bizzat fikir aşamasından fiilî ve hukuki uygulama 
sa�asına kadar içinde eşit ve erdemli bir şekilde yer aldığımız 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin kazasız belasız ve güvenle 
devamını önemli ve öncelikli görev addediyoruz.

Sadece belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, köy ve 
mahalle muhtarları belirlenmeyecek�r.

Kaldı ki, bu Türkiye'miz için ertelenemez bir zorun-
luluktur.

Önümüzdeki mahallî idareler seçimleri öncekilerinden 
farklıdır.

31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı seçilme-
yecek�r.

değerlendiriyoruz.

Malum, mahzurlu ve marazi siyaset aktörleri, önümüz-
deki seçimin bir beka meselesi olmadığını söylüyorlar.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 
Seçimlerinden elde edilmiş sistemsel kazanımların örselen-
memesini arzuluyoruz.

Bu nedenle 31 Mart mahallî idareler seçimlerini beka 
merceğinden analiz edip  beka temelinden yorumluyoruz.

Hepsinden mühimi Türkiye'nin bekası, tarihî ve millî 
çıkarları cumhurun fikir ve gaye ortaklığıyla, mü�ehit ve mü�efik 
iradesiyle teyit ve tekâmül e�rilecek�r.

Şuna yalana bakar mısınız, bütün kararların bir kişi 
tara�ndan alındığı, yargının tek bir kişiye bağlandığı sistemin 
Türkiye'nin bekası olarak anla�ldığını iddia ediyorlar.

Anlayışları kıt, akılları kırpık, idrakleri kıy�rık.
Veya okuduklarını, hadi okumadılar varsayalım, 

anla�lanları da basbayağı çarpıtmışlar.
Tek bildikleri ezber tek kabulleri inkâr.
Bugünkü şartlarda Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, 

31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerine de beka açısından 
bakılamayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir.
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Biz belayı değil bekanın yaşa�lmasını hedefliyoruz.

Beka varoluştur, nasıl ki hiç olmamış hiç yaşamamış 
birisine varlık anla�lmaz ise belanın fail ve taraflarına da bekayı 
anlatmak nafile emek�r.

Bilinsin ki, bela varsa onu yerle yeksan edecek bir beka 
adanmışlığı da vardır, çok şükür buradadır.

Tehdit ve tedhişin bu kadar azdığı, az sonra temas 
edeceğim üzere, ABD Başkanı'nın aleni meydan okuduğu, güney 
sınırlarımız boyunca tüm ülkelerin Türkiye'ye karşı pozisyon ve 
cephe aldığı bir dönemde, sorarım sizlere beka diye bir 
sorunumuz nasıl olmayacak�r?

Bölünmek, parçalanmak, dağı�lmak istenen Türkiye'nin 
beka meselesi yok idiyse, bu kadar yakın ve açık tehlikeyle kararlı 
mücadele niye var peki?

Beka bu müflis ve musibet siyasetçilere göre nedir?
Fırat'ın doğusunda şu anda çiçek böcek mi toplanıyor, 

yoksa fitne fesat mı toparlanıyor?
Suriye'nin kuzeyinde birileri pikniğe çıkıp mangal keyfi 

yapıyor da biz de onlara özenerek oraya gidelim, aralarına 
karışalım mı is�yoruz?

Dört bir tara�mız kuşa�lmışken, namlular teker teker 
üzerimize çevrilmişken, kuytularda yeni bir Sevr planlanırken ne 
yapsaydık, bir belediye daha fazla kazanmanın hırs ve hedefine mi 
sabitlenseydik?

Dava diyoruz, bunlar davar anlıyor.
Ülkücü olmayanlar için diyecek bir şeyim yoktur.
Ama Ülkücüyüm deyip de bu kadar beka sorunu 

ortadayken, varlığımızı adadığımız mille�miz ve ülkemiz felake�n 
sınır komşusu olmuşken, akın�ya kapılıp siyasi çıkar hesabı 
yapmak en hafif tabirle samimiyetsizlik�r, kimse kusura 
bakmasın, şuur kaybıdır.

15 Temmuz FETÖ ihane�ne maruz kalmış bir ülkede beka 
sorunu nasıl kabul edilmeyecek�r?

Beka gi�kten sonra ne yapacağız belediyeyi?
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Beka çiğnendikten sonra ne adına yapacağız siyase�?
30 büyükşehir belediye başkanlığıyla ilçe belediyelerinde 

Cumhur İ�fakının doğasına ve ahlakına uygun olarak Adalet ve 
Kalkınma Par�siyle anlaş�k, uzlaş�k.

Konuyu at pazarlığına çevirmedik.

30 Mart 2014 Mahallî İdareler Seçimleriyle 24 Haziran 
2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde alınan 
oylara göre 31 Mart 2019'un yol haritasını belirledik.

Par�mizin hak ve hukukunu ezdirmedik.
Onlarınkini de yok saymadık.

Üstelik 51 il ve bunların ilçelerinde par�miz kendi 
adaylarıyla seçime ka�lacak�r.

Buralarda il genel meclis seçimine ka�lacak saygıdeğer 
adaylarımız tar�şmasız vardır ve olacak�r.

Akılları bulandırmaya niye ih�yaç duyulur?

Ayrıca her seçim çevresinde belediye meclis üyesi olmak 
için yarışacak adaylarımız olacak�r.

Yalana ne gerek vardır?

İlle de bir tercih yapacak olursam, şunu herkes bilsin ki, 
bin defa beka derim, bekayı savunurum.

Nitekim büyükşehir belediyeleri ile bunların alt 
belediyeleri kapsamında 30 Mart 2014'ü baz alarak, par�mizin 
yöne�minde olan hiçbir belediyede Adalet ve Kalkınma Par�si 
aday çıkarmadı.

Hakeza biz de öyle yap�k.

Bunun yanında, par�mizin aday çıkarmadığı her seçim 
çevresinde belediye başkanı olarak gösterilen değerli şahsiyetler 
hem bizim hem de Cumhur İ�fakının adayıdır.

Eşit, adil ve hakkaniyet ölçülerine göre bir mutabakat 
olmuşken, Milliyetçi Hareket Par�sinin belediyelerden 
vazgeç�ğini söylemek, teslim olduğunu iddia etmek sefil ve 
ahlaksız bir yalan değildir de nedir?

Hem belediyelerimiz dursun hem de bekamız sürsün, 
derdimiz budur.
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Milliyetçi Hareket Par�si bekaya yüzünü döndüğü gün 
Türkiye �pkı yüz yıl evvel olduğu gibi, yani 1919 şartlarında, 
mağlup ve mahcup olacak�r.

31 Mart 2019'un havasını bozmak, millî iradenin vereceği 
kararı peşinen sakatlamak için CHP'sinden HDP'sine, İP'inden 
FETÖ ve PKK'sına kadar alayı devrededir.

Buna hakkımız yoktur.

Bunların olmayan değirmenlerine su taşımanın ne gereği 
vardır?

Hiç kimseyi beğendirecek hâlimiz de yoktur.

Milliyetçi Hareket Par�sini erkenden havlu atmış gibi 
göstermek, iddialarından vazgeçmiş gibi sunmak nasıl bir 
ahlaksızlık�r?

Kökümüzden mi uzaklaşıyoruz?

Bunlarda hiç mi utanma kalmadı?

Cumhur İ�fakı diyoruz, Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sisteminin bütün ilke ve esaslarıyla, bütün kurum ve kurallarıyla 
geleceğin Türkiye'sini güvenceye almasını amaçlıyoruz.

Bize inanan bizimle gelir bize umut bağlayan, geleceğini 
üç hilalde görüp ay yıldızlı al bayrağın sonsuza kadar dalgalan-
masını isteyen bizimle yürür.

İ�ira atanlar, isna�a bulunanlar, günahımıza girenler, 
sosyal medyadan zehir kusanlar, âdeta son günlerde ülke 
gündemine demir atan Palu ailesinden çıkmış gibilerdir.

50 yıllık rotamızdan mı sapıyoruz? Elbe�e hayır, elbe�e 
asla.

Kuşku yok ki, ölüm pahasına da olsa beka diyoruz.

Yanlış mı konuşuyoruz?

O zaman dedikodulara niye kulak verilir?
Fitneye neden i�bar ve ih�mam gösterilir?

Zillet i�fakı şüpheleri körüklemek, vehimleri canlı 
tutmak, güvensizlikleri derinleş�rmek için son bir gayretle 
faaliyet halindedir.

Çok şey mi is�yoruz?
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Sayın Yıldırım taşımış olduğu onurlu görevi bizzat 
TBMM'den almış�r.

Mesela Cumhur İ�fakının İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı olan ve hâlen TBMM Başkanlığını yürüten Sayın 
Binali Yıldırım ile ilgili değerlendirme ve süfli yorumların devamlı 
sıcak gündemde tutulması dikkatli hiçbir gözden kaçmamaktadır.

Türkiye'yi anlamsız ve sığ tar�şmalarla meşgul edenler 
sorumsuzdur, şuursuzdur, art niyetlidir.

Meclis Başkanlığı için gerek ve yeter şart milletvekili 
olmak�r.

Değerli Arkadaşlarım,

Gazi Meclise başkanlık yapmak şerefli bir görevdir ve 
milletvekillerinin takdir ve seçimine bağlıdır.

Anayasa’nın 94'üncü maddesine göre TBMM'ye başkan 
seçiminin usul ve esasları bellidir, bilinmektedir.

Sayın Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı olmasından dolayı is�fa etmesi gerek�ğini iddia ve ifade 
eden siyasi par�ler eğri okla doğru hedefi vurmanın hevesindedir.

Bu yanlış�r, maksatlıdır, arızalı bir tutumdur.

Anayasa'nın 94'üncü maddesi yoruma müsai�r.
Mezkûr Anayasa maddesiyle birlikte, Siyasi Par�ler 

Kanunu'nun 24'üncü, Mahallî İdareler Seçimi Kanunu'nun 36'ncı 
maddeleri dürüst ve tarafsız bir bakışla değerlendirildiğinde Sayın 
Yıldırım'ın is�fasına yer olmayacağı açık seçik bir şekilde 
görülecek�r.

31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçimlerini sabote etme 
amacı taşıyan is�fa polemiklerinin bir an önce sonlandırılıp asıl 
gündeme geçilmesi elzemdir, acildir.

Bize göre Sayın Yıldırım'ın is�fasına gerek yoktur.

Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hususunda milletve-
killiğinden is�fasına gerek olmadığına göre, bununla bağlan�lı bir 
görev olan TBMM Başkanlığından da is�fasına lüzum yoktur.
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Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz.

Bekamızı buhrana terk edemeyiz. 

Buna rağmen is�fa etmeliydi, etmemeliydi tar�şması 
sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü'nün 14'üncü maddesi 
akla ve man�ğa uygun en kalıcı çözüm yoludur.

Bu kapsamda TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, seçim 
propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe 
kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde başkan vekillerinden 
birisine yazıyla vekâlet görevi verebilecek�r.

Böylece her i�raz, her suçlama, her polemik bıçak gibi 
kesilecek�r.

Sayın Yıldırım TBMM Başkanı olmasına rağmen propa-
ganda yasaklarına doğal olarak uyacak, görevinin imkânlarını 
kullanamayacak�r.

31 Mart 2019'da siyasi sonlarını yaşayacak zillet 
ortaklarının is�smar kozları ellerinden alınsın is�yoruz.

Milliyetçi Hareket Par�si varlık ve anlamını büyük Türk 
mille�nde bulan kutlu bir davanın adı, tarih ve kültür kökümüzün 
şerefli bir tecellisidir.

Hareket noktamız, siyasi karar ve kavrayışımızın odağı 
elbe�e millî bekadır.

Millî birlik ve beraberliğimizi bozguncu emellere rehin 
bırakamayız.

Dikkatliyiz, temkinliyiz, tedbirliyiz, şuurluyuz, inanç ve 
irade doluyuz.

Aklımızda hep Türkiye'yi taşıyoruz.
Yüreğimizde vatan ve mille� sevdasını mahfuz tutuyoruz.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 

Seçimlerinde elde edilmiş tarihî ve demokra�k kazanımların 31 
Mart 2019'da heba ve israf edilmemesini amaçlıyoruz.

Türkiye'nin is�krar ve güvenliğe kavuşması hususunda 
sahip olduğumuz siyasi ve ahlaki sorumluluğun gereğini gönül 
huzuruyla yerine ge�riyoruz.

Buna da devam edeceğiz.
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Türkiye'nin huzura ulaşması, yeni hükûmet sisteminin 
ruhuna uygun mahallî idareler yöne�minin tesisi beka düzeyinde 
mühim bir gaye ve gerçek�r.

İkbal kaygılarıyla, ilkel hesaplarla, basit arzularla is�kba-
limizin çiğnenmesine müsaade etmeyecek�r.

Tekrar diyorum, beka yoksa belediye zaten yoktur.

İnanıyorum ki, zafer Türk mille�ne hizmet aşkıyla dolup 
taşan kutlu iradenin ve tarihî  i�fak ruhunun olacak�r.

31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçimlerinde hangi 
par�nin ne kadar belediye kazanacağından daha fazla Türkiye'nin 
tarihî hak ve çıkarlarının geleceği belirleyici olacak�r.

Cumhur İ�fakı Türk mille�nin iradesidir.

24 Haziran 2018'de demokra�k yükselişle Türkiye'nin 
kaderini muhkem ve muazzez bir is�kamete çeviren Cumhur 
İ�fakı, inanıyorum ki 31 Mart 2019'da da tarih yazacak, hain 
senaryoları bir kez daha yır�p atacak�r.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini tar�ş-
maya açmak, meşruiye�ni sorgulamak, yeniden bir sistem 
�kanıklığını alevlendirmek için el ovuşturan, pusu kuran, 
punduna ge�rip harekete geçmeyi kurgulayan çevrelere �rsat 
verilmemesini haya� önemde görüyoruz.

Millî bekamızı yıkmak, millî varlığımızı yakmak, millî 
is�klalimizi yok etmek isteyen teröristlerin ülkemizi nasıl bir 
badire ve belanın eşiğine sürüklediği maşerî vicdanın 
malumudur.

Cumhur İ�fakı millî bekanın koruyucu zırhı, güvenlik ve 
güvence zirvesidir.

Milliyetçi Hareket Par�si siyasi çıkar hesabı yapmıyor, 
yapmayacak�r.

Zira kötüler tarih boyunca hezimete mahkûm olmuş-
lardır.

Par�miz bu hassasiyet ve hareketle Cumhur İ�fakının 
sandıktan başarıyla çıkacağına, zille�n kaybedeceğine inan-
maktadır.

43



ABD Başkanı yine şaşırmış  yine sinirleri germiş�r.

Trump'ın PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak görmesi, Kürtler 
diye tarif etmesi su ka�lmamış alçaklık su götürmez küstahlık�r.

Anlaşılan odur ki, ABD'nin Türkiye'yle bir zoru vardır.

Korkak her gün, kahraman ise bir gün ölür.

Bay Trump şöyle diyor: “Eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa, 
ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik güvenli bölge 
oluşturulabilir. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke 
etmesini istemiyorum.”

Zannederseniz ki, Twi�er başında bitmek bilmeyen bir 
nöbete girmiş�r.

Milliyetçi Hareket Par�si 31 Mart 2019'da muazzam bir 
çıkış yakalayarak fitnefesat yayan bütün mihrakların tuzaklarını 
da tamamıyla bertaraf edecek�r.

Biz diyoruz ki, zalimle gelen düğün bayram.

Geçen ha�a bu çerçevede görüşlerimizi açıklamış�m.

ABD Başkanı bir defa PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak 
görüyorsa, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak değerlen-
diriyorsa ya cehale�n mihveri ya da caniliğin mihmandarıdır.

Değerli Milletvekilleri,

İp inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun.

Bay Trump tramva�k bir kişilik bozukluğuna savrulmuş, 
deyim yerindeyse gözünü nefret bürümüştür.

Paylaş�ğı Twi�er mesajı tam anlamıyla düşmanlık 
ötesidir.

Teröristlere bırakınız Kürt demeyi, insan demek bile 
ihane�r.

ABD Başkanı Türkiye'nin tehditlere aldırmayacağını, Türk 
mille�nin hiçbir zulmete eyvallah etmeyeceğini ya unutmuş ya da 
ha�zasının ve etra�nın oyununa gelmiş�r.

Demek ki, kalın kafalar almamış, zulmün elebaşları 
anlamamış.
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Şu işe bakar mısınız, teröristler mücadele edersek Bay 
Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş.

Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun.

En iyi bildiğiniz şey öldürmek en iyi yap�ğınız kumpas 
kurmak, komplo icat etmek.

Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, 
ekonomik te�kçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk mille�nin 
eğilmez başı, bükülmez bileği var.

Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap.

Bu saa�en sonra Fırat'ın doğusuna girip önümüze çıkan 
haini, bulduğumuz ka�li mahvıperişan etmek helali hakkımızdır, 
vatan borcumuzdur, millî namusun gereğidir.

Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan sütunlarını dikmek için 
teröristler ve bazı bölge ülkeleri arasında görev taksimi yapanlar 
Türkiye'yi hafife alan, yok sayan sömürgecilerdir.  

Senin doların varsa Türk mille�nin imanı var.

Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine?

Kürt kökenli kardeşlerimizi teröristlerle bir ve aynı gören 
bir meczuba, Twi�er bekçisi bir mecnuna diyorum ki, hodri 
meydan, Türk mille�nin kitabında ne kaçmak ne de korkmak 
yazmaktadır.

Trump'ın mesajını paylaş�ğı andan i�baren Türkiye ile 
ABD arasındaki on yılları bulan mü�efiklik ilişkisi yoğun bakıma 
alınmış demek�r.

NATO i�fakı komadadır.
Teröristleri Türkiye'ye tercih eden bir ABD Başkanı bizim 

nezdimizde yok hükmündedir.
Trump'a diyorum ki, aç kalabiliriz, açıkta yaşayabiliriz, 

yoksul düşebiliriz, ekonomik kayıplara maruz kalabiliriz.
Ama size boyun eğersek, sizden aman dilersek sizden 

medet umarsak bize yazıklar olsun, yani hayat bize haram zıkkım 
olsun.

Türkiye Cumhuriye� bağımsızdır, egemen bir devle�r.
Kimseden emir almayız, kimseden izin almayız, kimseden 
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Sağ olun var olun, Cenabıallah'a emanet olun. 

Biz de bu vatan için, bu millet için, bu devlet için, bekamız 
için ant iç�k. Diyor ya merhum Namık Kemal: “Felek her türlü 
esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet 
yolunda bir azime�en.”Bu duygu ve düşüncelerle muhterem 
heye�nizi bir kez daha saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir 
ha�a geçirmenizi temenni ediyorum.

Ha�a hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal 
mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de 
bayrağını alır, bu şekilde Elmadağ'ına çıkar, orada tek kurşunum 
kalana kadar vatanı savunurum.

Kurşunlarım bi�nce de bu âciz vücudumu bayrağıma 
sarar, düşman kurşunları ile yaralanır, temiz kanımı, mukaddes 
bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and iç�m.”

icazet istemeyiz.
Trump'ın sözüyle hareket etmek, tehditlerine tamam 

demek yok olmak, tarih ve coğrafyadan sürülmek anlamına 
gelecek�r.

Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurmak, ardından 
muhtemel uçuşa yasak bölge ilanı teröristlere al da at dercesine 
gollük pas vermek�r.

Kısacası yeni bir özerk yöne�m yeni bir Barzani modelidir.
Bu aşamada hükûmete diyorum ki, asla çekinmeyin, asla 

al�an almayın, Allah şahi�r ki, yanınızda MHP, arkanızda millet, 
himaye eden de Yüce Allah'�r.

Millî Mücadele'nin en şiddetli günlerinde Mustafa 
Kemal'in Meclis kürsüsünde yap�ğı şu tarihî konuşmayı ha�rlat-
mak, herkese duyurmak isterim:

“İşi�m ki, bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane 
ederek memleketlerine dönmek is�yorlarmış. Ben kimseyi zorla 
Millî Meclise davet etmedim. Herkes kararında özgürdür, bunlara 
başkaları da ka�labilirler.Ben bu mukaddes davaya inanmış bir 
insan sıfa� ile buradan bir yere gitmemeye karar verdim. 
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Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem 
azabından kurtuluş olan kutlu ramazan mevsimine ulaşmanın 
huzur ve sevincini yaşıyoruz.

              Değerli Milletvekilleri,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimize en iyi 
dileklerimi sunuyorum.

Bugünkü grup toplan�mızı mübarek bir dönemde 
yapıyoruz.

Ramazan ayımızın nice manevi güzelliklere vesile 
olmasını, mükâfa�nı yalnızca Allah'tan beklediğimiz oruç 
ibade�mizin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. 

TBMM Par� Grup Toplan�mıza başlarken hepinizi 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Millî birlik ve kardeşliğimizin üzerindeki kâbus bulutları 
dağı�lmalıdır.

Türk mille�nin huzura ve dirliğe duyduğu özlem ziya-
desiyle fazladır.

Değerli Basın Mensupları,

Bu kutlu ayın millî diriliş ve manevi toparlanmanın 
müjdesi, müstahkem bir uyanışın habercisi olması başlıca 
temennimdir.

Sıkılı yumruklar açılmalıdır. 

Gerilimler hafifle�lmelidir. 

Türkiye'mizin u�unu perdeleyen, mille�mizin umut ve 
heyecanlarını örseleyen ne varsa bertaraf edilmelidir.

Türkiye'nin normalleşmeye ih�yacı vardır.

Aziz mille�mizin, Türk-İslam dünyasının ve muhterem 
heye�nizin ramazanışerifi mübarek olsun diyorum.

Gerginlikler azal�lmalıdır. 

Bugün ramazanın üçüncü günündeyiz.

Gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara a�lmalıdır. 
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Yeter ki, ortak akla saygı duyulup riayet edilsin.

Tereddütle geçireceğimiz vakit kalmamış�r.
Oyalanamayız, karanlık senaryoları al�an alamayız.
Türkiye'nin ka�laşan sorunlarının çözümü konusunda 

herkesin söyleyecek bir sözü, atacak bir adımı muhakkak sure�e 
vardır ve olmalıdır. 

Mübarek ramazan günlerinin hepimiz için bir muhasebe, 
bir murakabe dönemi olması başlıca dileğimdir.

Yeter ki, samimi olunsun.

Yeter ki iyi niyet hâkim ve hadim olsun.

Kavgayla zaman kaybedemeyiz.
Ya adil ve adaletli şekilde bölüşüp çok olacağız, aynı 

zamanda tok olacağız ya da ağır ağır ve ağrılı şekilde bölünüp yok 
olacağız.

Ya bir olup zalimlerin oyunlarını bozacağız ya da 
teslimiyet anaforuna kapılıp bozguna uğrayacağız.

Nitekim karşımızdaki seçenekler azalmış�r.
Herkes aklını başına almalıdır.

Kutuplaşarak mesafe alamayız.

Bizim gidecek başka bir ülkemiz yoktur.

Türk mille�ne diş bileyen, dibe inmesini bekleyen 
mihraklar dün kaybe�, tekrar şanslarını denerlerse, tekrar aynı 
hataya düşerlerse yine kaybetmeye mahkûm olacaklardır.

Ne yapacaksak, neyi başaracaksak Türkiye Cumhuri-
ye�'ni yaşatarak, millî bekayı koruyarak yapacağız, mutlaka da 
başaracağız.

Unutulmasın ki, birlikte çok daha güçlüyüz.

Bizim terk edecek bir yurdumuz yoktur.

Milliyetçi Hareket Par�si olarak sa�mız Türkiye'nin 
sa�dır.

Milliyetçi Hareket Par�sinin yeri sinesinden doğduğu 
Türk mille�dir.

Bizim kaybedecek devle�miz, vazgeçilecek insanımız da 
yoktur.
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Duruşumuz mille�mizin engin ve tarihî duyuşundan 
ilhamını almış�r.

Unutmayınız ki, geleceğini planlayamayan milletlerin 
hiçbir zaman bir parlak bir is�kbali olmamış, olmayacak�r. 

Türk mille� ortak paydasında buluşarak azimle yürüme-
liyiz.

Bir olmalıyız, beraber olmalıyız; cehil yuvalarına, cani 
emellere, çürük hedef sahiplerine hep birlikte Türk mille�nin 
kudre�ni açıkça göstermeliyiz.

Önümüze bakmalıyız, siyasi ve ekonomik bekamızı 
fedakârlıkla korumalıyız.

Dün geç�, gerekli dersler çıkarıldı, sonuçlar alındı.

31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinin hem kampanya 
dönemi münasebe�yle hem de sandık sonuçlarının neden 
olduğu hukuki münakaşalar vesilesiyle uzun bir süre grup 
toplan�larımıza ara vermek durumunda kalmış�k.

Ülkülerimizin eşi ve emsali yoktur.

Günlük siyasi kaygıları ar�k bir kenara bırakmak lazımdır.

Hayallerimizin sınırı yoktur.

Geleceğimizden tasarruf edemeyiz.

İnanırsak, ülkülerimizin izinden yürürsek, kardeşliğimizi 
muhafaza edersek her engelin, her zorluğun, her zorbalığın 
üstesinden kolaylıkla geliriz.

Değerli Arkadaşlarım,

İstersek, irademizi perçinlersek emin olun başarırız.

Çıkar anlaşmazlıklarından sıyrılmak asıldır. 
Nefsin esare�nden kurtulmak, egoların, bencilliğin ve 

benmerkezli eğilimlerin yörüngesinden çıkmak acil bir ih�yaç�r.

Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, mühürlenmiş 
kalplere tekraren ha�rla�rım ki: Biz Türk mille�yiz, biz Türkiye'yiz 
biz bin yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz, binlerce yıllık Türk tarihinin 
bereke�yiz.
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Mille�n sözünün üstüne söz söylemek imkânsızdır.

Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmış�r.
Seçim sonuçları ilgili değerlendirmelerimizi farklı 

zeminlerde yap�k, görüşlerimizi açıkladık.

Bir kez daha söylemek isterim ki, 31 Mart'ın kazananı açık 
ara farkla Cumhur İ�fakıdır.

Millî uzlaşmanın adresi millî kucaklaşmanın adı Cumhur 
İ�fakı olmuştur.

31 Mart'ta mille�mizin sandık yoluyla verdiği mesajları 
��zlikle analiz edip yorumladık.

Milliyetçi Hareket Par�si saygıya, takdire, tebrike layık 
müstesna bir başarıya imza atmış�r.

Bize göre 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri düğümü 
çözmüş, hükmü vermiş�r.

31 Mart'tan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi güçlene-
rek çıkmış, Cumhur İ�fakı ülke bazında siyasi ve stratejik hedef-
lerine ulaşmış�r. 

Türk mille� iradesini göstermiş, kararını vermiş, konuyu 
kapatmış�r.

Bu gerçeğin inkâr ve ihlali mümkün değildir.

Buna hürmet etmek asıldır, önemlidir.

Çok şükür bugün yeniden bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Kaldı ki görüş ve kanaa�miz de bu yöndedir.

Ancak 31 Mart'tan hemen sonra iki boyutlu sıcak 
tar�şma konusu derhâl tezahür etmiş, siyasi gündemin seyir ve 
is�kame�ni doğrudan etkilemiş�r.

Bu tar�şmaların birinci boyutunda İstanbul seçimlerinin 
akıbe� bulunurken, diğerinde de Cumhur İ�fakıyla ilgili 
spekülasyonlar yer almış�r.

6 Mayıs 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu İstanbul 
seçimleri ile ilgili haklı ve meşru i�razları görüşmüş, adaletli bir 
kararla mille�mizin yüreğine su serpmiş�r.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinde 
oluşan “Seçim sonucuna ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve 
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Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla hakkın, halkın ve 
hukukun tercümanı olmuştur.

YSK'nin vermiş olduğu kararı alenen karalamak, 
çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine çete üyesi, 
hukuk cinaye� işlediler gibi itham ve i�iralarda bulunmak kirli bir 
ağızdır, yanlı bir bakış�r, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir 
zihniye�n sızlanmasıdır.

YSK'nin söz konusu kararına elbe�e tar�şmasız saygı 
duyuyoruz, herkesten aynı tavır ve ahlaki tutarlılığı bekliyoruz.

Görülen odur ki, zillet cephesine figüranlık yapanlar 
beklenen tepkilerini peş peşe vermişlerdir.

hâller” nedeniyle 31 Mart'ta yapılan seçimin iptaline ve 23 
Haziran'da da yenilenmesine karar verilmiş�r.

Bu çerçevede İstanbul seçimleri üzerinde yapılan 
tar�şmalara son verilmiş�r.

İstanbul seçimleriyle ilgili diğer kanaatlerimi seslendir-
meden evvel Cumhur İ�fakına yönelik sistemli, planlı ve bir 
amaca matuf tezgâh ve tuzaklarla ilgili söyleyeceklerim vardır ve 
özet olarak şunlardan ibare�r:

31 Mart'tan sonra Cumhur İ�fakının bulanmasını, 
budanmasını, karışmasını, ha�a kopmasını arzulayan müfsit ve 
müna�k çevrelere âdeta cesaret gelmiş�r.

Bunlar mayalarına ve mizaçlarına uygun olanı 
yapmışlardır.

Aslında bu kimliksizlere çok görmüyoruz. 
İç�kleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır.

Sanki saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş sanki can 
havliyle dışarı �rlamışlar, ardından da fitne oklarını �rlatmaya 
başlamışlardır.

Bu nedenle zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını 
sıkmak, bozulan ayarlarını yapmak, anladıkları dilden konuşmak 

Şunu i�raf etmeliyim ki, bunları çok da ciddiye almıyoruz, 
ama böyle olunca da azı�yorlar, şımarıyorlar, sır� kaşınan keçiler 
gibi oraya buraya sürtünmeye, sağa sola bulaşmaya başlıyorlar.
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Kağnı gölgesinde yürürler, kendi gölgesi sanırlar.

Atarlar, tutarlar, salladıkça ahlaken sallanırlar; ne var ki, 
anlama özürlüsü olduklarını saklayamazlar, cahil cüretkârlıklarını 
gizleyemezler.

Şahinlik taslayıp sinek avına çıkarlar, zaman olur, kedinin 
boynuna ciğer asıp yoruma başlarlar.

İ�fakın AK Par�ye yaramadığını, MHP'nin AK Par�nin 
al�nı oyduğunu hayasızca iddia e�ler, ahlaksızca ileri sürdüler.

Durmadılar, Cumhur İ�fakı bi� bi�yor yaygarası 
kopardılar.

Sosyal medyayı kurcalayın, gazete sayfalarını karış�rın, 
bir köşede kalemini nifaka, mürekkebini mühimmata, klavyesini 
dinamite çevirmiş sivri akıllı milliyetsizleri mutlaka görürsünüz.

Bilmeden çok şey söylerler ama boş söylerler, kem 
söylerler, yalan söylerler.

Bunlar, günlerce utanmadan, sıkılmadan, ar damarları 
çatlamışçasına MHP ile AK Par� arasında bir sorun varmış gibi 
yazıp çizdiler.

Bunların hepsini tanıyorsunuz hepsini biliyor ve 
izliyorsunuz.

mecburiyet halini alıyor.
Ne yapalım, biz de üstümüze düşen görevi seve seve 

yapıyoruz.
Zannederseniz ortada büyük bir sorun var da gizleniyor, 

üzeri örtülüyor.
Zannederseniz Cumhur İ�fakı tutmamış, sandıkta 

istediği sonuca ulaşamamış.
Meğerse ne kadar da Cumhur İ�fakı nedeniyle kuyruk 

acısı çeken varmış, ne çok müptezelin karın ağrısı bulunuyormuş.
Televizyonları açın, balık is�fine dönen, peşin satanlar 

gibi koltuklarına kurulmuş zavallı uzman yorumcuları görürsünüz.
Bunlar çoğunlukla kazı koz anlarlar.
Bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından 

bir türlü uçamazlar.
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Bu çevreler verimsiz toprak gibidir; ne ekseniz çürütürler 
ne verseniz yutarlar.

Maske takıp melane� �rmandırdılar, zemzem diye zehri 
sundular.

Gelişmeler karşısında 1 Mayıs 2019 tarihinde yazılı basın 
açıklaması yaparak durduğumuz yeri, sahip olduğumuz 
düşünceleri, Cumhur İ�fakına bakışımızı çok net şekilde 
kamuoyuyla paylaş�m.

Gıybet borsası kuruldu, dedikodu hissesi tavan yap�.

Hâlbuki, il genel meclis seçiminde MHP'nin oyu %18,81; 
AK Par�nin ise %41,61'dir ve iki par�nin toplam oyu %60,42 
düzeyindedir.

Bu sefiller, fitneye kucak açıp, fazilete sırt döndüler.

Fitneciler mahvıperişan oldular.
29 Nisan 2019'da bir açıklama yaparak Cumhur İ�fakını 

bozacağımızı diline dolayan sahtekârlar, malum düzenbazlar şoka 
uğradılar, ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini şaşırdılar.

31 Mart'ta par�lerin dün ile bugün arasındaki oy oranları 
arasında yapılacak en sağlık mukayesenin, nitekim gerçek temsil 
güçlerinin il genel meclis seçiminden almış oldukları sonuçlar 
olacağına akıl erdiremeyenler çürük ipte cambazlık yapmaya 
özenen gafillerdir.

Bir ara “Kum torbası değilim.” çıkışıyla rest çeken, sonra 
da Cumhur İ�fakını kastederek “Mezara kadar sözünü en 
azından pazartesiye kadar değiş�rmek lazım.” diye çıkın�lık 
yapan zat bunlardan birisidir.

Mü�eriler hayal kırıklığına uğradılar.

MHP'nin oy oranı %18,81 ise AK Par�nin de % 35'�r 
dediler.

Yüzleri düştü, umutları söndü.

Karanlığa saklanıp aydınlığı taşa tu�ular.

Bu yalın gerçeği görmediler, göremediler, bir bakıma 
çılgına döndüler.

Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim, Cumhur İ�fakı Türk 
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Biliyor ve inanıyoruz ki, fitne-fesada bürünmüş insanlar 
iblisin yeryüzü suretleridir.

Cumhurdan hazzetmezler, hasetlerinden heder olup 
giderler.

Cumhur İ�fakı Türkiye Cumhuriye�'nin is�kbal meşalesi, 
is�klal nişanesidir.

Cumhur İ�fakı siyasi ahlakın simgesi, millî duruşun 
sinerjisi, 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma ve kucaklaşma 
siperidir.

Cumhur İ�fakının bozulmasını dileyen, bunu bekleyen, 
bunun için faaliyet hâlinde olan kim varsa, herkes bilsin ki, 
karanlık ve kuytu köşelerde barınan, bir vesileyle tutunacak dal 
arayan devşirilmiş namertlerdir.

Bu meşaleyi söndürmeye bu nişaneyi imhaya hiç 
kimsenin gücü yetmeyecek�r.

Bunlara şerefiniz kadar konuşun desek, emin olun ki, 
ömürleri boyunca tek kelime edemezler, etmeye takatleri 
yetmez.

Cumhur İ�fakının muhkem ve muteber sire�, bu iblis 
suretlerini her aşamada göğüslemeye her seviyede karşılamaya 
irade kuvve�yle vardır, sonuna kadar da hazırdır.

Bunlar bazen gazeteci kılığıyla karşımıza çıkarlar.

Bazen de aydın edasıyla afra tavra satarlar.

Bazen eski siyasetçi kisvesiyle hareket edip gevezelik 
yaparlar. 

Cumhur İ�fakının çözülmesini umanlar, Türkiye'yi 
çöküşe sürüklemek isteyen odaklardır.

Ama hepsi ko�ur, hepsi kinlidir, hepsi klinik vakadır, alayı 
birden kifayetsiz muhteris�r.

mille�nin ta kendisidir, ruh kökünün mümtaz bir tecellisidir.

Zillet İ�fakına en ufak i�raz etmezler, ha�a açık ya da 
gizli te�kçiliğini yaparlar.

PKK'dan, FETÖ'den, emperyalist komplo ve kuşatmadan 
rahatsız olmazlar, bilakis karambolden ne kopar�rız, muhtemel 
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Mensubiyetleri hasarlı, vicdanları arızalıdır.
kaostan ne kazanırız hevesiyle gerçek yüzlerini gösterirler.

Cumhur İ�fakı üzerinde yapılan kirli yorumların alayı 
yalandır, aldatmadır.

Biz siyasi çetele tutmadık.

İkbal kaygısına düşmedik, is�kbalimizi ihmal etmedik.
Siyasi çıkar gayesiyle i�fakımızın ça�sını örmedik.
Mert olduk, adam gibi tavır aldık, dik durduk, millî 

bekamızın etra�nda çelikten irademizle birleş�k, bütünleş�k.

Cumhur İ�fakının varlığı birilerini neden ürkütüyor?

CHP dünden hazımsız, İP deseniz o hepten kopuk ve 
keyifsiz.

Cumhur İ�fakı dediniz mi HDP'yi hafakanlar basar, Türk 
ve Türkiye düşmanlarının şa�ı kayar.

Çünkü Cumhur İ�fakı Türkiye'nin yeni bir Çanakkale 
ruhu, Millî Mücadele hamurudur.

Cumhur İ�fakı, 7 Ağustos Yenikapı iradesi, yurdumuzu 
alçaklara uğratmamak için ayağa kalkmış millî ve tarihî şuurun 
haysiye�dir.

Bizim başımız ancak Allah'ın huzurunda eğilir.

Cumhur İ�fakından PKK memnuniyetsiz,  FETÖ 
huzursuz.

Zillet İ�fakına doğrudan veya dolaylı hizmet eden 
güruhun bizim için ne dediği, neyi söylediği, hangi i�iraları a�ğı 
aslında meselemiz değildir.

Biz siyasi hesap yapmadık.

Bize sadece Allah'tan korkmayı öğre�ler.

Üç belediye eksikmiş, beş belediye fazlaymış demedik.

Kula kulluk, zalime ortaklık, ihanete yardakçılık ne 
kitabımızda yazar ne de içimizde yaşar.

Cumhur İ�fakı bugün dünden daha güçlüdür.

AK Par�yle i�fakımız birilerini niye rahatsız ediyor?

Bunların diline bakarsanız ballı şeker, kalpleri ise zehirli 
şekavet.
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Biz kimin kimle yürüdüğünü biliyor ve görüyoruz.
Varsın çıkarcılar iş birliği yapsınlar.
Varsın zillet güç birliği yapsın.

Türkiye ekonomisini hedef alanlara çı�nı çıkarmayıp, 
ba�yoruz, bi�yoruz, tükeniyoruz diyenler kesinlikle iyi niyetli 
değillerdir.

Millî irade, mali ve ekonomik is�klalle perçinlenip kuvvet 
kazanacak�r.

Türkiye'nin makroekonomik dengelerinin bozulma-
sından, imajının baltalanmasından, millî gelirin dolar bazında 
erimesinden âdeta mutluluk duyanlar bu vatanın, bu mille�n 
gerçek manada mensubu olamazlar.

Cumhur İ�fakı olarak hepsinin bileğini bükeriz, hepsinin 
nefesini keseriz.

Döviz kurunu bombaya çevirip refahımıza, büyümemize, 
ekmeğimize, geleceğimize direkt atanlara alkış tutmak, siyasi 
amaçlarla onların sözcülüğüne soyunmak vatana ihanet 
ölçüsünde bir suçtur.

Allah hâkim, millet şahi�r ki, biz bunların alayına yeteriz.

Milliyetçi Hareket Par�sine ve şahsıma nereden alıyor 
güçlerini diye soranlara ha�rla�rım ki, gücümüzü sizlerin 
bilmediği, tanımadığı, inkâr e�ği yerden alıyoruz, yani Büyük 
Türk mille�nden.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye'yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen �rsat-
çılar, kirli odaklar, zulüm ortakları devrededir.

Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir.

Bunlar bizdenmiş gibi görünseler de bizim gibi duyamaz-
lar  bizim gibi duramazlar.

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerini görüşmeye 
başladığı andan i�baren yükselen döviz kuru, inen borsa endeksi 

Döviz kuru üzerinden Türkiye tehdit edilmektedir.
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Şerefli bir kayıp şerefsiz bir kazançtan katbekat üstündür.

Tehdit dalgası büyümüştür.

Türk mille� kıskaca alınmak, Türkiye'nin manevra alanı 
daral�lmak istenmektedir.

Oyun içinde oyun vardır.

CHP'nin, İP'in, HDP'nin eş zamanlı olarak ekonomik 
teröristlerin dolduruşuna gelip Türkiye'nin karşısında mevziye 
girmeleri sadece utanç vesikası değil, iş birlikçilik�r, ihanete 
yataklık�r, ilkel bir poli�k dürtünün eseridir.

Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur.

neyin mesajıdır?
Türkiye'ye ne söylenmek istenmektedir?
Geç�ğimiz yılın ağustos ayındaki dış bağlan�lı ekonomik 

rezaletler henüz ha�zalardaki yerini korurken, bu kez de 31 Mart 
Seçimlerine bir ha�a kala bazı uluslararası bankaların, sermaye 
gruplarının, küresel tefecilerin döviz kurunu spekülasyonlarla 
yükseltme oyunlarını neye yoralım?

Bu alçaklığı  bu düşmanlığı neye sayalım?
Böylesi bir barbar hücumun neresinden memnun olalım? 

Buna nasıl seyirci kalalım?

Türkiye vahşi bir saldırı al�ndayken buna duyarsız 
kalmak, bir adım ötesine geçip ekonomik te�kçilerle paslaşmak; 
dahası biber, patlıcan, patates edebiya�yla işsizlik is�smarı 
yapmak çarpıklık�r, vicdanen kiralanmadır.

S-400 hava savunma sistemi alacağız diyoruz, alamaz-
sınız, yapamazsınız, bedeli ağır olur diyorlar.

F-35 savaş uçağının üre�m sürecinde varız, dördünü de 
aldık diyoruz, S-400'ten vazgeçmediğiniz takdirde uçakları 
uçuramazsınız diyorlar.

Ya F-35 ya da S-400 dayatmasıyla sabrımızı test ediyorlar.
Bir yanda “NATO üyeliğinden çıkar�rız.” tehdidiyle 

irademize pranga vurmaya çalışıyorlar, diğer yanda 4-5 Nisan 
2019'da Washington'da düzenlenen 70. NATO Zirvesi'nde 
sevimlilik gösterisi yapıyorlar.
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FETÖ terör örgütüdür, FETÖ elebaşını bize verin diyoruz; 
ne var ki, FETÖ'cüleri dinî baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar 
olarak tanımlıyorlar. 

Doğu Akdeniz'de, Türkiye kendi kıta sahanlığı içinde 
sondaj faaliyetleri yapar diyoruz, hak ve yetkileri olmadığı hâlde 
deniz sınırlarının nereden geçeceğini açıklayıp Rumların yanında 
hizalanıyorlar.

Bununla da ye�nmeyip Doğu Akdeniz'de önümüzü 
kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.

Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım yoktur, 1915 
Olaylarına soykırım demek tarihi çarpıtmak, Türk mille�ne 
ihane�r diyoruz, bir tara�a büyük felaket ucubesini dillendirip 
diğer tara�a sözde soykırım anma günleri düzenliyorlar.

Terör örgütlerine silah vermeyin, verdiklerinizi de geri 
alın, stratejik ortaklık ve NATO mü�efikliği bunu gerek�rir 
diyoruz, sanki duvara konuşuyoruz  sanki suya yazı yazıyoruz.

Demokrasi diyorlar, 30 Nisan Venezuela darbesine 
destek veriyorlar.

Uluslararası hukuk diyorlar egemenlik haklarımıza 
meydan okuyorlar, terör örgütlerini ülkemize karşı kışkır�yorlar, 
Suriye'de yöne�lebilir bir is�krarsızlığı diri tutuyorlar.

İnsan hakları diyorlar, insan ka�llerine pişkince yardım 
ediyorlar.

Özgürlükten bahsediyorlar, adale�en bahsediyorlar, 
i�faktan bahsediyorlar, gelin görün ki, zulüm ve zalimlikle 
i�faktan da vazgeçmiyorlar.

Berat Kandilini idrak e�ğimiz 19 Nisan 2019'da dört 
kahramanımızın, ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde Azez'de, 

İşlerine gelmedi mi Türkiye'ye ekonomik yap�rımlarla 
gözdağı veriyorlar, seçimler üzerinde polemik yapıyorlar, iç 
işlerimize karışmaya teşebbüs ve tevessül ediyorlar.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Poli�kası Yüksek Temsilciliği, 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürü�üğü sondaj faaliye�ni 
durdurması yönünde haksız ve mesnetsiz çağrıda bulunuyor.
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Hakkâri'de ve Şırnak'ta sekiz kahramanımızın hayatlarına kast 
eden hain ve bölücü terör örgütleriyle aranıza mesafe koyun, 
terörle mücadelemize destek verin diyoruz, duymuyorlar, 
umursamıyorlar.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyo-
rum.

Diyorum ki, terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun 
sonuna kadar, gi�ği yere kadar, dibine kadar sürdürülmeli, 
ihane�n kökü kurutulmalıdır.

Karşımıza kim çıkıyorsa çıksın, teröristlerin arkalarında 
kimler duruyorsa dursun, hepsine hodri meydan.

Cansa can, kansa kan, bedelse bedel, bu vatana bu 
millete, millî bekaya feda olsun.

Bütün bu gelişmeler karşısında ABD ve diğer muhasım 
ülkelerle nasıl dost ve mü�efik olacağız?

Hayat ve varlık haklarımıza cephe alan, nifak saçan, 
düşmanca muamele eden ülkelere nasıl olup da güveneceğiz, 
diyaloglarımızı hangi vasıtalarla güçlendireceğiz?

Çoklu sorunlar iki ülke arasındaki ir�bat ve temasları 
kırılma noktasına kadar bükmüştür.

Bu ülke açık değildir, dürüst değildir, mert değildir, 
adaletli değildir, tutarlı değildir, samimi hiç değildir.

Türkiye dostluğuyla aranan, düşmanlığıyla da korkulan 
bir ülkedir.

Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tarihinin en 
kötü seviyesindedir.

Türkiye'yi NATO üyeliğiyle tehdit etmek, ekonomik 
yap�rım mesajlarıyla baskı al�na almak düşmanlık ötesi bir 
uygulamadır.

ABD, Türkiye'ye karşı psikolojik harp tak�kleri uygula-
maktadır.

ABD'nin buna hakkı yoktur.

Ne tuha�ır ki, ne CHP'den ne İP'ten ne de HDP'den 
ABD'ye karşı en ufak eleş�ri gelmemiş�r.
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Üç maymunu oynuyorlar.

S-400 konusunda bile ABD'nin yanında duracak, gönüllü 
propagandasını yapacak kadar Türkiye'ye yabancı kalmışlardır.

Cumhur İ�fakına dil uzatan ahmakların emperyalizme 
i�razları neredeyse yoktur.

Günlerdir seçim yenilecek mi yenilenmeyecek mi soru-
suyla meşgul olduk.

Sandık kurullarının oluşumunda büyük sorun ve şüpheler 
oluşmuştur.

CHP'nin par� yöne�cileri YSK'nin son karar için 
toplanacağı pazartesi gününe kadar, tehdit edici, terbiye dışı 
ifadelerle son kozlarını oynamışlardır.

Keçeyi suya salmışlar, farkında değiller.

Türkiye düşmanlarına göz kırpandan, gevşek durandan 
millî bir tepki duyulamaz, vicdanlı bir tavır görülemez, bu vatana, 
bu millete sadakat hissiya� asla bulunamaz.

Bunlara zillet diyorsak boşuna değildir.

Günlerdir İstanbul seçimlerini konuştuk.

İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açık�, ortadaydı.

CHP ve peşine tak�ğı çıkar ortakları İstanbul seçimlerine 
hile karış�rmışlar, organize usulsüzlüklerin faili olmuşlardır.

YSK üyelerine Kızılay'da yürüyemezseniz, yüzünüze 
tükürürler diyen CHP'nin çarpık bir grup başkanvekilidir.

Yüce Divan ha�rlatması yapan, sandıkta kazanılan bir 
seçimi masada çalmak için düğmeye basıldı diyen CHP'nin iflas 
etmiş sözcüsüdür.

CHP'nin malum sözcüsü diyor ki; “Belediye başkanla-
rımızın sizin indirdiğiniz T.C. ibaresini tekrar oraya asmak mıdır 

Muhterem Milletvekilleri,

Millî vicdanda hüküm giymişler, haberleri bulunmuyor.

Sandık yolsuzluğuyla ilgili tespitler belge ve delilleriyle 
YSK'ye sunulmuştu.

62



CHP Genel Başkanı da dünkü grup konuşmasını perişan 
bir ruh hâliyle yapmış, ipliği pazara çıkan, foyası ortaya dökülen 
bir zihniyet eşliğinde gerçekleş�rmiş�r.

Önde T.C. tabelasını asarlar, arkada “YPG bize mi 
saldıracakmış.” diyerek �kır �kır karanlık işlerine bakarlar.

Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf e�n, 
boynuna berat belgesini asarsın ar�k.

Sana kapak çoktan oldu, ya duymadın ya da duyurma-
dılar, geçmiş olsun.

beka meselesi?”

Konuşmasının bir yerinde, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriye�'ni 
eklediğini ifade etmiş, bunun da bana kapak olduğunu 
söylemiş�r.

Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, kaynayan kazan kapak 
tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın 
başından gider.

Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi oldu eski çamlar 
bardak.

Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap 
gibisin, dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş.

CHP Genel Başkanı ve sözcüleri her şeyi yanlış anlıyor, a� 
arabanın ardına koşuyorlar.

Önde şehit cenazesine ka�lırlar, arkada şehit yakınlarına 
terörist i�irası atarlar.

Ön tara�a T.C. tabelasını koyarlar, arkada HDP'yle 
buluşurlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar.

Önde Kuvayımilliye pozu verirler, arkada kuvayımelanete 
kucak açarlar.

Çünkü önde başka, arkada başkalar.
Önce T.C. yi asarlar, sonra da hıyane� askıya çıkarırlar.

Bilinmelidir ki, Türkiye bir hukuk devle�dir.

Diyorum ki, sizin neyinize Türkiye Cumhuriye�, varın 
gidin zille�n neferleri.

63



Kaldı ki haksız, hukuksuz ve yolsuzluğa batmış bir seçimin 
kazanını olmayacak, kaybedeni ise tüm İstanbullu kardeşlerim 
olacak�.

Maltepe ve Büyükçekmece'yle ilgili i�razları da 
reddetmiş�r.

Önümüzdeki beş yıllık sürede bu tar�şmalarla İstanbul'u 
boğamaz, u�unu kapatamazdık.

YSK üyelerini isim isim hedef gösterip çete mensubu, 

Israrla İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin hukuki bir 
zorunluluk olduğuna vurgu yap�k.

YSK'nin kararına akıllara ziyan ve darbe diyenler asıl siyasi 
cuntacıdır, gerçek sicilli darbe severlerdir.

Şaibe ve şüpheyle anılacak bir seçim sonucunun 
İstanbul'a hiçbir yararının dokunmayacağını ifade e�k.

Çare mille�. Çıkış ve çözüm yolu demokraside 
aranmalıydı.

Çok şükür Yüksek Seçim Kurulu yapılan i�razları 
görüşmüş, dörde karşı yedi oyla, yani oy çokluğuyla İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar 
vermiş�r.

Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.
O zaman, YSK'nin iddiaları araş�rmasından CHP'li 

yöne�ciler neden telaşlanmışlardır?

HDP'yi hoplatan nedir?

Nedir onları korkutan, gocunduran?
CHP Genel Başkanı niye ö�e patlaması yaşamış�r?

Adale�n yerini bulması sağlanmasın mı?
Bu iş bi� diyenlere açık açık söylüyorum, hayır iş bitmedi, 

işte şimdi yeniden başlıyor.
Dedik ki, son sözü hukuk söyleyecek�r, son söz YSK'nindir.

İP'in başındaki şahıs niye su kaynatmış�r?

Yüksek Seçim Kurulunun vereceği kararı maşerî vicdana 
uygun olduktan sonra saygı duyacağımızı devamlı suretle 
seslendirdik.
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İstanbul sandık yolsuzluğuyla rehin alınamamış�r.

Herkes YSK'nin kararına saygı göstermelidir.

sa�lık adamlar, kul hakkı yiyenler, hukuk cinaye�nin failleri diyen 
kim varsa millet hasımı, i�bar celladı, demokrasi hazımsızıdır. 

İstanbul kanunsuzluğa teslim edilmemiş�r.

Anayasa'nın 79'uncu maddesine göre, Yüksek Seçim 
Kurulu kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacağı 
açık�r, kesindir, bağlayıcı bir hükümdür.

İstanbul seçimlerinde usulsüzlük tescil edilmiş�r.
Vakit seçimlerin yenilenme vak�dir.
Bütün tar�şmalar bitmiş�r.

Geç�ğimiz pazar günü açıkladığım gibi seçim gününe 
kadar karargâhımızı İstanbul'da kuracağız.

Bilinsin ki, İstanbul'a mi�li atacağım.

Hiç kimse ateşle oynamaya kalkışmamalıdır.

Bütün teşkilatlarımızla, bütün imkân ve gücümüzle 
İstanbul'da çalışacağız, İstanbul'un geleceğini heba ve israf 
e�rmeyeceğiz.

İnanıyorum ki, Cumhur İ�fakı hukuka uygun, şeffaf ve 
temiz bir seçimle İstanbul'da hak e�ği başarıya inşallah 
ulaşacak�r.

Yüksek Seçim Kurulunun kararı hayırlı olsun diyorum. 23 
Haziran kutlu olsun dileğimi aziz mille�mle, tüm İstanbullu 
kardeşlerimle paylaşıyorum.

Sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha hürmet ve 
muhabbetle selamlıyor, çalışmalarınızda üstün başarılar 
diliyorum.

23 Haziran'da millî iradenin tam, eksiksiz, hilafsız ve 
hilesiz sandığa yansıması hepimizin boynunun borcudur.

Bir arpa boyu yol alamamaktan bahsedenler art niyetli-
dir, sinsi hesap peşindedir.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.
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              Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Geceye sabredene gündüzü bahşeden Allah'a şükürler 
olsun.

Sayın Basın Mensupları,

Uzun bir aradan sonra Meclis Grup Toplan�mıza ka�lan 
her kardeşime her dava ve yol arkadaşıma taşkın bir sel gibi 
kalbimden kopup gelen en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hasret buzlarının vuslat sıcaklığıyla eri�lmesini nasip 
eden Allah'a hamdüsenalar olsun.

Selam kelamdan öncedir, irfan ilimden öncedir, irade 
iddiadan öncedir, ilke ilerlemeden öncedir, o hâlde aziz mille�me 
selam olsun.

Tedavi sürecim boyunca arayan, soran, dua eden, şifa 
dileyen, mesaj gönderen, halisane duygularla iyi niyetlerini 
paylaşan herkese en kalbî teşekkürlerimi ile�yorum.

Muhabbet deryasına dalan, sadakat diyarından taşan, 
vatan ve millet sevdasıyla yanan kocaman yüreklere bin selam 
olsun.

Derdi veren Allah Şafi sıfa�yla şifayı da vermiş�r.

Yunus'un dediği gibi, bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere 
selam olsun.

İmanımız budur, inancımız budur, ih�ramla bekleyip 
i�nayla gözlediğimiz de bu şekildedir.

Hiç şüphesiz en iyisini bilen Allah'�r.
İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat 

serüveninin her sa�ası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlen-
mişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden 

Yeni yılın bu ilk grup toplan�sının nice güzelliklere kapı 
aralamasını Rabb’imden niyaz ediyorum.

Ne mutlu bizlere ki, duanın gücüyle, doktorlarımızın 
güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize 
kadar da burada sizlerle birlikte olacağız.
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Gayret edeceğiz, garaz ve gaileleri birlikte aşacağız.

Vaat ile vait arasında sıkışmış sessiz milyonların umut 
pırıl�sıyız, ufuk ışığıyız, bu mücadelemizi de kararlılıkla devam 
e�receğiz.

Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, 
kundakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte 
kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkûmdur.

Derler ki, kader gayrete âşık�r.

Demir tavında dövülür, toprak tava gelince ekilir, zamanı 
okuyan, çağı yorumlayan, tohumu çatlatan, filiz filiz büyüyüp, 
dalga dalga yayılan bir fikrin önünde de hiçbir muzır ve muhalif 
güç duramaz.

Çok şükür ne cahiliz ne de yanılanlar arasındayız.

Sabredeceğiz, musallat olan musibetleri beraberce 
alaşağı edeceğiz.

Tuzak kuranlar bilmelidir ki, tuzakçılara tuzak kuran 
vardır, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme 
yanlışına kapılıyorlar.

İçtenlik ile nezaket birleşmedikçe zarafet, yetenek ile 
çaba birleşmedikçe de marife�n yeşermeyeceğini bileceğiz.

Nehri tersinden akıtmaya çalışanlarla akın�ya karşı kürek 
çekenlerden olmayacağız.

Yalnızca akılla ik�fa edip maneviya� ve maşerî vicdanı 
dışlayan da yanılmış�r.

Eğer yürek yemedilerse eğer meydanı boş zannet-
medilerse kesinlikle yiyecekleri kurtpençesiyle �treyip kendile-

daha bah�yarı daha bahadırı olmayacak�r.

Akledeceğiz, adımlarımızı isabetle a�p yürüyüşümüzü 
ağız birliği ve ahenk içinde sürdüreceğiz.

Gazali diyor ki; aklı bir kenara i�p sırf eskileri taklitle 
ye�nmeye çağıran kimse cahildir.

Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca 
dönecekler, daha çok bekleyeceklerdir.
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Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler, kötü dilek 
ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler 
bilmelidir ki, biz şer ve şekavet kişilere değil er kişilere, edepli ve 
erdemli gönüllere bakarız.

Alın yazımız budur, bu kader çizgisi ezelden ebede 
Türklüğün bekasına başını koyan her mümtaz ve muhterem 
insanın şaşmaz ve sapmaz is�kame�dir.

Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmek�r.

Şehit ve gazi yuvası Milliyetçi Hareket Par�si üzerinde 
hesap yapılmaz.

Yarım asrı aşan bir millet şaheseri üzerinde karalama ve 
kurcalama yapılamaz.

Daha önce de söyledim, dua edenler bela okuyanlardan 
fazla olduktan sonra ne �r�nalardan korkarız ne de felaketlerden 
kaçarız.

rine gelecekler, arkalarına bakmadan da kuytu yerlere sak-
lanmak zorunda kalacaklardır.

Çünkü biz Ülkücü doğduk Ülkücü yaşadık, vak� saa� 
geldiğinde de Ülkücü olarak öleceğiz.

Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin, bu cepheyi 
yıkamazlar, millet ve vatan sevgimize gölge edemezler.

Milliyetçi Hareket Par�si inanmış dava insanlarının elden 
ele, nesilden nesile kahramanlıkla taşıdığı muazzam yadigardır.

O kahramanlık ki, merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın 
dizelerinde anlamını bulmuş, destan olup sa�r sa�r okunmuştur:

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demek�r,

Ölmezliği düşünmek boşuna bir emek�r;

Haklı bir mücadeleden dönmeyi aklından geçirenlerin 
akıbe� uçurumdur.

Bizim mumdan kanatlarımız yoktur ki güneşten korkalım.
Suçumuz, suç ortaklığımız, karanlık ilişkilerimiz yoktur ki 

Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemek�r.
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başımızı öne eğelim, mahcup ve mağlup olalım.
Utanacak, sıkılacak, yüzümüzü kızartacak bir açığımız 

yoktur ki minderden kaçalım.
Milliyetçi Hareket Par�si bedeli kanla, canla ödenmiş, 

kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliğinin Türk 
milliyetçilerinin anı�dır, andıdır, ahdidir.

Hiç kimse bize bizi anlatmasın, karanlığa gizlenip 
soysuzluk yapmasın.

Kaldı ki i�ira ve isnatları onların alınlarına çıkmayacak 
derecede kazınacak�r.

Biz birbirimizi biliriz, aynı zamanda hasım ve hayâsızları 
da bilir, ha�zamıza tek tek not ederiz.

Özellikle belirtmek isterim ki, kötü düşünceler, kötürüm 
niyetler, köksüz hedefler sahiplerine aynen dönecek, insan içine 
çıkamaz hâle ge�recek�r.

Milliyetçi Hareket Par�sine ölüm fermanı yazanlara 
unu�ukları bir hususu ha�rlatayım:

Davamız dualıdır. 

Cihan yıkılsa emin olun ça�mız sarsılmayacak�r.
Biz Milliyetçi Hareket Par�siyiz. 

Davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, İlayıkeli-
metullah davasıdır.

Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz.

Kötü sözler muhataplarına ai�r. 

Biz Türk mille�ne mensubiye� şerefyap gören muazzez 
ve müstesna dava insanlarıyız.

Allah birliğimizi bozmasın.

Düzen, disiplin ve dengeli şekilde gerek komisyon 
çalışmalarında gerekse de genel kurul faaliyetlerinde tavsama-
dan, taviz vermeden, tahriklere kapılmadan duruş gösteren her 
milletvekili arkadaşımla i�ihar ediyorum.

TBMM'de yüksek bir şuurla sorumluluklarını yerine 
ge�ren her milletvekili arkadaşımı bu vesileyle kutluyorum.

Allah Ülküdaşlık ve dava hukukumuzu zedeletmesin.

72



Milliyetçi Hareket Par�sine yakışan bir vakarla demokrasi 
ve millet görevinizi yap�nız, buna da devam ediyorsunuz.

Bugün 49 kişiyiz. Ne gam ne tasa!

Milliyetçi Hareket Par�si hadiselerin akış ve ilerleyişi 
hakkında donanımlı, deneyimli ve hazırlıklıdır.

Par�mizin yetkili kurul ve organları bir araya gelerek 
ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda değerlen-
dirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmış�r.

Var olan her soruna karşı tutarlı bir düşüncemiz, ilkesel 

Kaybetmedik ki mücadeleden vazgeçelim.

Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyor, Milliyetçi Hareket 
Par�sinin neleri hangi sınır ve ölçüler içinde yapacağını 
göstermeye devam etmenizi samimiyetle rica ediyorum.

Sağın solun menfi telkinlerine aldırış etmeden, sosyal 
medya oyunlarına kulak asmadan, sataşmalara ve saldırılara 
soğukkanlı kalarak karşılıklı hürmet ve dikkatle davamızı temsil 
ediyorsunuz.

Değerli Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Gün gelecek, hesap dönecek, kaldı ki millet tamam 
diyecek, inanıyorum ki salonlardan taşacağız, parmakla bile 
sayılmamız mümkün olmayacak�r.

Şahsen sizlerden razıyım, Allah da razı olsun diyorum.

Bu yolda da hep birlikte ve kucaklaşma hasle�yle 
yürüyeceğiz.

Yorulmadık ki yarıştan düşelim.

Yapacağız, başaracağız, ülkülerimizin peşinden ayrılma-
dan zorluğa, zorbalara, zillete, hıyanete ve rezaletlere karşı 
harbilikle, hasbilikle mücadele edeceğiz.

Bildiğiniz gibi, 10-11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Merkez 
Yöne�m Kurulu-Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplan�mızı 
Ankara'da gerçekleş�rdik.
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Allah'tan Türkiye ve Rusya'nın ortaklaşa mücadele ve 
müdahalesiyle Libya'da şimdilik ateşkes çağrıları karşılık bulmuş, 
darbeci Ha�er de ikna edilmiş�r.

İnsan haysiye�, insan hakları, insani emanetler ucuzla-
mış, belirsizlik ve bilinmezliklerin kuyusunda küllenmeye ve 
küflenmeye bırakılmış�r.

Güç mücadeleleri insani kazanım ve mirasa kastetmek-
tedir.

Daha fazla petrol için daha çok insan ölüme terk 
edilmektedir.

Mufassal açıklamalarımız, mahut ve malum tespitlerimiz 
bunun delil ve belgesidir.

Türkiye'yi çembere alan şiddet ve ihanet akımının fikrî de  
zikri de karışık�r, kao�k�r, bulanık�r.

bir duruşumuz mevcu�ur.

İstanbul'da katledilen Cemal Kaşıkçı vakası, Bağdat'ta 
hava saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani, 176 insanı taşıyan 
bir yolcu uçağının kazaen vurulması, kanlı ve vahşi hesaplaş-
malara kurban giden mazlumlar, azgınlaşan terörist saldırılar 
beşeri vicdanı kaygılandırmış�r.

2019 yılında Türkiye yüksek bir beka mücadelesi vermiş, 
zalim kuşatmayı yarmak için olağanüstü bir azim ve çaba 
sergilemiş�r.Maalesef hem bölgemiz hem de küresel sistem 
huzursuzluk sarmalındadır.

Dünyadaki ça�şma alanları hakikaten alarm verici 
düzeyde koyulaşmış, yaygınlık ve yoğunluk kazanmış�r.

Bombayı eline alan, silahı beline kuşanan ya cinayet 
nöbe�ne girmekte ya da ihanet devriyesine çıkmaktadır.

Suriye'de yaşananlar, Libya'da sahnelenenler, Irak ve 
İran'a ambargo koyan ilkellikler başka bir şey düşünmemize 
manidir.

Fazilet ve fikriya�n eşlik etmediği her eylem türü her 
mücadele şekli maceradır, az ya da çok şiddet yüklüdür.

İdlib'de tesis edilen ateşkes rejimi sevindirici olmakla 
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Rusya'daki geniş doğal gaz rezervlerinin Türkiye üzerin-
den Balkanlar ve Orta Avrupa'ya taşınması da elimizi güçlendir-
miş�r.

Bu anlaşmanın öze� şudur:
İki ülke arasında petrol ve doğal gaz çalışmalarında deniz 

yetki alanı şeridi çekilmiş, bu şerit Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
Rum yöne�minin alanını daraltmış�r.

Türkiye olarak, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik 
bölgelerin tespi�nde ana karaların belirleyici olduğu tezini 
savunduk, bu tezin ardında durduk.

Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı “Hakça Paylaşım İlkesi” 
temelli Doğu Akdeniz yetki alanlarını içeren haritayı 13 Kasım 
2019'da BM'ye bildirmiş, çok geçmeden Yunanistan ve AB bu 
haritaya pervasızca i�raz etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı'yla Pu�n'in görüşmeleri, Mosko-
va'ya giden Dışişleri Bakanı’nın Libya'daki taraflarla temas trafiği 
ve uzlaşma arayışları memnuniyet vericidir.

birlikte henüz tam olgunlaşıp temellenmiş değildir.

Çevremizde dünya yeniden kurulurken, haritalar yeni 
baştan çizilmektedir.

Türkiye atak ve ak�f bir dış poli�ka aracılığıyla her 
meselede söz hakkını sabırla kullanmış, nihaye�nde sabrının 
meyvelerini toplamış�r.

Enerjinin ipek yolu açılmış�r. 

Rekabetçi ve stratejik konumumuz Türkiye'nin manevra 
alanını genişletmiş�r.

Aynı zamanda enerji diplomasisi vasıtasıyla, TANAP ve 
TÜRKAKIMI Projeleri ülkemizin ağırlığını belirgin ölçüde ar�rmış, 
arz güvenliği açısından merkez hâline ge�rmiş�r.

Türkiye doğru zamanda doğru poli�kalarla pozisyon 
almış, güçlü iradesini göstermiş�r.

Libya'yla yapılan anlaşma ile Akdeniz'deki ezberler 
bozulmuş, tabular yıkılmış, güç kaymaları yaşanmış�r.

TANAP Projesi 30 Kasım 2019'da Edirne'ye ulaşmış�r.
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Türkiye ile Libya'nın denizden birleşmesi, Doğu 
Akdeniz'in iki yakasının bir araya gelmesi bölgesel dengelerin 
yeniden kurulmasını sağlamış, Fransa'dan Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Mısır'a kadar bildik ülkeleri telaşlandırmış�r.

Libya konusu bizim için siyasi ve dış poli�ka konusunun 
yanında tarih, coğrafya ve gelecek konusudur.

Doğu Akdeniz'de ülkemizi sıkış�rma ve çevreleme planı 
Libya Mutabaka�’yla çöpe a�lmış, yeni bir jeostratejik denge 
ortaya çıkmış�r.

Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları üzerine anlaşma 
üstüne anlaşma yapılırken, i�faklar derinleşip genişlerken 
Türkiye ne yapacak�, aleyhine olan gelişmelere sessiz ve seyirci 
mi kalacak�?

Libya'ya asker gönderilmesini esas alan Tezkere'nin 2 
Ocak 2020'de TBMM'de kabulü düşmanları çatla�rken, CHP'yi, 
HDP'yi, İP'i, SP'yi aynı anda zıvanadan çıkarmış�r.

Türkiye'nin menfaatlerini, tarihî haklarını, egemenlik 
çıkarlarını savunmaktan âciz düşenler bize ne söylemeye, neyi 
anlatmaya çalışıyorlar?

Buzlu camın ardından, dikiz aynasına bakarak neyi 
görmeye ve göstermeye çabalıyorlar?

Türkiye'nin deniz yetki alanının Ba� Akdeniz'e kadar 
uzanmasına, dayatmalar ve zorlamalara boyun eğmeyen bir 
siyasi iradenin varlığına tepki ve karşı çıkış zillet değil midir? 
Rezalet değil midir? 

Bu nedenle Tobruk merkezli Ha�er'i destekleyen ülkeler 
meşru ve tanınmış Libya Ulusal Mutabakat Hükûme�ni yıkmak 
için kuyruğa girmişlerdir.

Böylesi bir tutum vatanseverlikle nasıl bağdaşacak�r? 
Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin, Orta Doğu'da olmadan, 

Libya'daki kanamayı dindirmeden, Misakımillî emniyet ve 
esenliğe kavuşturulmadan Anadolu'da nasıl tutunacağız? 
Barbaros Hayre�n Paşa'nın 482 yıl sonra tekrar dönüşü bu CHP'yi 
niye ürkütüyor? Niye gocunduruyor? Neden sızlandırıyor?
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Akdeniz'de sahne alan güç oyunlarının içine Türkiye'nin 
girmesi zille� niye kızdırıp kahrediyor?

Emri kimden alıyorlar? Kimin nam ve hesabına huşunet 
ve husumet akını düzenliyorlar?

Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan rahatsız. 

Bu HDP'nin paten� ve pale� Kandil'dir.

İP desen CHP'ye dolanmış, HDP'ye ulanmış, çıkar 
lobilerine dayanmış.

Merhum Menderes yol yapmış, bu CHP uçak mı 
indireceksiniz diyerek takoz koymaya çalışmış�.

Libya'da ilan edilen ve taraflarca kabul edilen ateşkes 
bölgesel huzur ve is�krar açısından mühim bir kazanımdır.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliahtları 
rahatsız.

Şu tuhaf işe bakınız ki, Kılıçdaroğlu da rahatsız.

Bu CHP'de hayır yoktur.

Merhum Demirel İstanbul'a ilk köprüyü dikmiş, bu CHP 
köprüden mutlu azınlığın ve zenginlerin geçeceğini ileri 
sürmüştü.

Bu İP'de umut yoktur.

Ancak CHP bundan bile rahatsızdır.

Yerli ve millî silah sanayinin gelişmesi için saygıdeğer 
teşebbüslerde bulunanlara yalan yanlış, çürük çarık, eksik gedik 
ifadelerle saldırıp kara çalarlar.

Kanal İstanbul gündeme gelmiş, aynı CHP yap�rmam 
demiş�r.

CHP kimin tara�ndadır? 

Keban Barajı için kazma vurulmuş, inşaat başlamış, bu 
CHP ne yapacaksınız barajı, kurbağa mı yüzdüreceksiniz demiş�r.

Köprü yapılır yıkmak isterler, tünel yapılır kapatmak 
isterler, denizin al�ndan yol açılır, ray döşenir ne gerek var derler, 
niye ih�yaç duydunuz, ihaleleri kime verdiniz diye tahrip etmek 
isterler.

Rum yöne�mi rahatsız. Ha�er rahatsız. Sisi rahatsız.

77



Tarih tereddüt edenlerin sebep olduğu onlarca felakete 
şahi�r.

Üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyalarda tereddüt 
edenin sözü orta yerinden kesilmektedir.

Bu kapsamda CHP i�mat, i�bar ve inandırıcılığını 
kaybetmiş Türkiye'nin karşısına geçmiş�r.

Esad, Ha�er ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, 
tara�ar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki 
eşikleri yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır.

Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöne�cilere diyorum ki; 
Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak, bekasına destek olmak 
korkmayın sizi MHP'li veya AK Par�li yapmaz, sadece adam yapar, 
sadece yerli ve millî insan yapar.

Pinokyo âdeta bunların yanında masum kalır.

Siyaset akıl işidir, man�k işidir, ahlak işidir, fedakârlık 
gerek�rir.

Bunların hepsi CHP'de tükenip kaybolmuştur.

Gündüz elinize bir fener alsanız bile bu CHP'nin hiçbir 
yöne�cisini bulamazsınız, göremezseniz.

Terörist Demirtaş'ın Devran isimli sözde kitabından 
�yatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu mille�n ruh köküne 

Dünya petrol rezervinin %12'sine; al�n, elmas, kobalt ve 
uranyum gibi stratejik madenlere sahip Afrika'nın küresel güç 
odaklarının, emperyalist oluşumların yeni adresi hâline geldiğini 
bilmezler, hegemonya yarışından anlamazlar.

Ama sıra yalana geldi mi bunlar gibisi yoktur.

Vatan ve bayrak sevgisi sizi yoldan çıkarmaz, aksine yola 
ge�rir.İnsanın bedeninde ameliyat yapmak için bayıltmak, 
CHP'nin ruhunda yapmak için de ayıltmak lazımdır.

Kabuktan öze inemeyenler, zar�an mazrufa ulaşama-
yanlar, karakterlerinde öz güven, kişiliklerinde öz değer eksiği 
olanlardır.

Hani korku siyase� diye konuşup duruyorlar ya, alayı 
kuyruklu yalandır, sahtekârlık�r, mü�erilik�r. 
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Değerli Milletvekilleri,

CHP'ye diyorum ki, çadır �yatronuzu ya gidin Kandil'de 
kurun  ya da Pensilvanya'ya açın.

yabancı olanlardır.

Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, 
satmaya kalkışmayın, zira sa�rmayız, müsaade etmeyiz.

Emin olun kapalı gişe oyna�rsınız, hasılat rekorları 
kırarsınız.

Diyeceklerim Kılıçdaroğlu'nun kulağını küpe olsun, aksi 
hâlde Türk mille� bu siyaset ucubesini affetmeyecek, bulduğu ilk 
sandıkta da bedelini ödetecek�r.

2019 yılının Türk ve İslam âlemi başta olmak üzere 
insanlık için huzur, barış ve esenlik içinde geç�ğini söylemek 
mümkün değildir. 

Günümüzde dünyadaki refahın %82'si dünyanın en 
zengin %1'inin elindedir.

1,8 milyon insan yoksuldur.
Dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık %23'üne tekabül 

eden yoksulların yarısı 18 yaş al�dır, üçte biri ise 10 yaş al� 
çocuklardan oluşmaktadır.

Özellikle tek kutuplu dünyadan çok kutupluluk arayı-şının 
sancıları, enerji ve su üzerine kurgulanan gelecek senaryolarının 
yara�ğı ça�şmalar ile dünyamızın geri kalmış bölgelerinde 
yaşanan kaostan zarar gören yüz milyonlarca insanın trajedileri 
hepimizi derinden üzmektedir.

10 yaşından küçük 400 milyon çocuk sefalet şartlarına 
mahkumdur.

Sayıları 800 milyonu bulan insan açlık sınırındadır.

2020 yılı da bu açıdan maalesef ümit verici görünme-
mektedir.

Şu çarpıklığa bakınız ki, dünyada servet sahibi 26 kişinin 
mal varlığı 3,8 milyar insanın gelirine eşi�r.
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Küresel bir barışın, hakkaniye�n, adale�n ve paylaşımın 
hâkim olmasını dilediğimiz bu sürece, gerçekçi yaklaşımla 
bak�ğımızda, bu coğrafyaya liderlik edebilecek, örnek ve model 
olabilecek yegâne ülkenin Türkiye Cumhuriye� olduğu görüle-
cek�r.

Bu nedenle küreselleşme, millî devletlerdeki yöne�m 

Yeni Dünya Düzeni denen tehdidin önündeki en büyük 
engel millî devletler ve güçlü millet oluşumlarıdır. 

Dünya GSYİH'si 80 trilyon doları geçmiş�r fakat gelir ve 
servet dağılımı adale� günden güne eriyip buharlaşmış�r.

Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Güney Sudan'da devam 
eden ça�şmalar, milyonlarca kişinin acı çekmesi ve yerinden 
edilmesine neden olurken, Karayipler'de doğal felaketler ile 
Afrika Boynuzu'ndaki kuraklık ve gıda güvensizliği çok sayıda 
kişinin haya�nı son derece olumsuz etkilemiş�r.

Dünya adaletsizlik, kıtlık, ça�şma, açlık, yolsuzluk, 
eşitsizlik, gelirsizlik, terör sorunlarının içine gömülmüştür.

Yüzyıllardır süren milletler mücadelesi, bugün yeni bir 
perspek�f ile ve tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. 

Karmaşık slogan ve parlak makyajla takdim edildiğinin 
aksine, insandan uzak bir değerler sisteminin daya�ldığı; hak, 
adalet, paylaşma ve barışın çok uzakta olduğu bir insanlık 
sürecindeyiz.

Günümüz dünyasında geleceği belirleyen güçler aynı 
zamanda küresel egemen güçlerdir.

Özellikle, yakın çevremizde yaşanan toplumsal krizler, 
suikastlar, sabotajlar, komşu coğrafyalardaki insanlık dramları 
yalnızca bu bölgeyi değil bütün dünyayı etkileyecek bir aşamaya 
ulaşmış�r.

Üzülerek belirtmeliyim ki, gelişme yolunda alınan 
mesafeye rağmen Türk dünyası ve Müslüman toplumlar, 
ellerindeki büyük kaynakların ve sahip oldukları beşerî 
potansiyelin çok al�nda bir etki ile dağınık, uyumsuz ve içe 
kapanık bir görüntü sergilemektedirler.
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Bugün insanlık, çevre sorunundan enerji sorununa, 
bulaşıcı hastalıklardan adalet sorunlarına kadar karşı karşıya 
bulunduğu tehlikelerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır.

iradesinin milletüstü birliklerle ve güçlerle paylaşılmasını dayat-
maktadır.

Bu anlayış, bir yönüyle Türk milliyetçilerine düşen tarihî 
bir görev ve sorumluluğu ihsas ve işaret etmektedir.

Türkiye bu sorumluluğu yerine ge�recek yeterliliktedir, 

Takdir edersiniz ki, bu paylaşma, elbe�e ki egemen gücün 
lehine, mahkûm mille�n aleyhine gerçekleşecek�r. 

Dünyayı daha yaşanır bir yer hâline ge�rebilmek, 
Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar yerkürenin her 
köşesinde yaşayan bütün insanlık için ortak bir amaç hâline 
gelmelidir.

Ancak, bu asimetrik etki aslında milliyetçiliğin yüksel-
mesinin de bir dayanağıdır.

Ancak maksadı ne olursa olsun, küresel sömürünün, 
küresel emperyalizmin önündeki en önemli engel millî devlet 
yapısı ve bu yapının temel taşı olan milliyetçilik�r. 

Başka bir deyişle, bir mille�n yükselişinin dayanağı, 
milliyetçi düşünceler, millî kimliğin gücü millî devle�n sağlam-
lığıdır.

Aynı zamanda cihan devle� kurmuş olan atalarımızdan 
kalan yöne�m mirasının gereğini yapmak boynumuzun borcudur.

Küresel gelişmelerin bir figüranı değil başaktörü olmayı 
hedefleyen milliyetçi projeler, yalnızca Türkiye'yi değil 
soydaşlarımızı ve müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum 
milletleri de kurtaracak yeni bir anlayışı temsil edecek�r.

Küresel aktörler açısından, ülkelerdeki yükselen milliyet-
çiliğin kırılması; dil, din veya mezhep farklılıklarının derinleş-
�rilmesi ve bunların üzerinden minyatür, garnizon veya federal 
devletlerin oluşturulması hedeflenmiş�r.

Buradan çıkarılması gereken sonuç, çoğulcu yeni bir 
dünya sistemine duyulan ih�yacın giderek artmakta olduğudur. 
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Ve Cenabıallah'ın izniyle bu kutlu görevi başarıyla yerine 
ge�recek�r. 

İnancımız, kararlılığımız ve hedefimiz bu yöndedir.

Kutlu bir diriliş ve yükseliş için yapacağınız çalışmalarda 
muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Cumhur İ�fakı da Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle parlak 
başarı ve zaferlere imza atacak inanç ve muktedir iradeye haizdir.

İlhamını ve sevgisini büyük Türk mille�nden alan Milli-
yetçi Hareket Par�si devlet ve mille�mizin bekası için dünden 
daha önemli ve kutsal bir görevle karşı karşıyadır. 

Son olarak, ha�a sonunda yapılan Avrupa Kıta Elemeleri 
Voleybol Final Maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunlarına ka�lmaya hak kazanan filenin sultanlarını, 
teknik kadroyu ve federasyon yöne�mini gönülden tebrik 
ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygılarımla selamlıyor, 
Cenabıallah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun, sağlık ve esenlik içinde kalın. 
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Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Ne olursa olsun hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine 
inanmak lazımdır.

İlk nefes alıştan son nefes verişe kadar geçen sürede 
beklenen veya beklenmedik her müessir ve müessif olay insan 
haya�na farklı cephelerden tesir etmektedir.

Bir saniye sonrasına hâkim ve havi olamayan insanı bazen 
felaketler vururken bazen de ferahlık ve fehamet bulmaktadır.

Biliyoruz ki, her şey insan içindir, nihaye�nde insana 
içkindir.

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bu ha�aki Meclis Grup Toplan�mıza başlarken saygın 
heye�nizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla dolu bir 
ha�a geçirmenizi temenni ediyorum.

Yöresi, kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun 
tasada ve sevinçte bir olan, birlikte ağlayıp birlikte gülen, aynı 
maziden gelip ortak bir geleceği kucaklayan Türk mille�nin asil 
insanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum.

Haya�n olağan akışı içinde pek çok sorun ve sıkın�yla 
karşılaşıyoruz.

Önce tedbir sonra tevekkül kabul ve kavrayışının geniş 
manası bize göre burada aranmalıdır.

              Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza 
gönül dolusu selamlarımı ile�yorum.

Bugünkü toplan�mızda sadece depremi konuşacağım, 
yaşadığımız son felaket çerçevesinde somutlaşan gelişmelerle 
ilgili düşüncelerimi paylaşacağım.

Türkiye doğal bir felake�n vahim sonuçlarıyla karşı 

Her ne kadar alın yazımız belli ise de yapacaklarımızın, 
insan olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olmak 
fevkalade önemdedir. 

Hem beşeriye�n hem de insanın bir kader çizgisi vardır.
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karşıyadır.
24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55'te merkez üssü 

Elâzığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem mille�mizi 
derin bir üzüntüye sevk etmiş�r.

Depremden Elâzığ ve Malatya başta olmak üzere çok 
sayıda il, ilçe ve köyümüz etkilenmiş�r.

Yapılan en son tespitlere göre 37'si Elâzığ'da, 4'ü de 
Malatya'da olmak üzere 41 vatandaşımız maalesef haya�nı 
kaybetmiş, sayıları bin 600'ü aşan vatandaşımız da yaralanmış�r.

Arama kurtarma çalışmaları önceki gün tamamlanmış�r.
Türk mille� tek yürek olmuş, ortak kader ve kardeşlik 

bağlarıyla depremzedelere sahip çıkmış�r.
Devle�n tüm imkânları seferber edilerek müşfik ve 

muhtevalı yardım eli uza�lmış�r.
Bir anda binaları üzerlerine göçen, enkaz al�nda kalan, 

hayata tutunamayıp ebediyete ir�hal eden her kardeşime 
Allah'tan rahmet, tedavisi süren her kardeşime de acil şifalar 
niyaz ediyorum.

Aziz mille�mize, bölge insanımıza, yakınlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza sabır ve bağsağlığı diliyorum.

Rabb’im beterinden korusun diyorum.
Acı bizim acımızdır, paylaşılarak, bölüşülerek azalacak�r.
Felaket yalnızca Elâzığ'ı, yalnızca Malatya'yı değil hepimi-

zi sallamış ve sarsmış�r.
İnanıyorum ki, yaralar hızla sarılacak, kısa süre içinde 

hayat normale dönecek�r.

Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz 
Sayın Yaşar Yıldırım'ın başkanlığında; Genel Sekreter Yardımcımız 
Sayın Fa�h Çe�nkaya, Malatya Milletvekilimiz Sayın Mehmet 
Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Sefer 
Aycan, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özyurt, MYK ve il 

Milliyetçi Hareket Par�si olarak depremin ortaya çık�ğı 
ilk andan i�baren duyarlılığımızı ve duygudaşlık hissiya�mızı açık 
seçik gösterdik.
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Harçlığını depremzedelere gönderen yavrularımızın 
ülkesidir Türkiye.

Devlet mille�yle kenetlenmiş, irade imanla birleşmiş, 
ahlak azimle bütünleşmiş, mesela Elâzığ Mustafa Paşa 
Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın derinliklerinden Azize 
Çelik kardeşimiz ve beraberindeki kardeşlerimiz depremden 17 
saat sonra kurtarılmışlardır.

Par� teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız Elâzığ ve 
Malatya'da gece demeden gündüz demeden, herhangi bir 
yılgınlığa düşmeden vatandaşlarımızın yanında olmuşlar, 
sürdürülen çalışmalara imkânları nispe�nde katkı vermişlerdir.

Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum.

Bin 287 bina ağır hasar almış�r.
Felake�n bilançosu vicdanları sızlatmaktadır.

başkanlarımızdan oluşan heye�mizi deprem bölgesine gönder-
dik.

Arkadaşlarımız süratle afet alanlarına in�kal ederek lazım 
gelen inceleme, destek ve yardım faaliyetlerini isabetle yerine 
ge�rmişlerdir.

Elâzığ ve Malatya'da 87 bina yıkılmış�r.

Çok şükür devlet zamanında deprem bölgesine müdaha-
le etmiş, AFAD, AKUT, UMKE ve Jandarma ekipleri başta olmak 
üzere arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda kamu ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi ka�lmış�r.

Acil barınma ve beslenme ih�yaçları gecikmeksizin 
karşılanmış�r.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, beton ve toprakla 
örtülmüş enkazdan 45 vatandaşımız çıkarılmış�r.

Türk mille� dayanışma ve yardımlaşmanın �msali 
olduğunu bu vesileyle bir kez daha ispat ve teyit etmiş�r.

Elâzığ'daki hıçkırıkları Hakkâri'den duyanların, enkaz 
al�ndan taşan çığlıkları Edirne'den hissedenlerin aidiyet ve onur 
simgesidir Türk mille�.

Azize Çelik kardeşimizin kendi hâlini düşünmeden, enkaz 
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al�nda da olsa, bir başka afetzede için, “O teyzenin sesi gelmiyor, 
sesi kesildi, önce onu çıkarsaydınız, sonra beni çıkarın.” seslenişi 
bu mille�n fazilet ve fedakârlığına muazzam bir örnek�r.

İşte bu soylu duruşu yenip yıkacak hiçbir kudret yoktur.

Gönderilen yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını 
aklınca kontrol maksadıyla deprem bölgesinde bir ara görünüp 
herkes ağlarken gülücükler saçan, sonra da kirişi kırıp pahalı 
otellere koşan, madem kar var o hâlde kaymaya devam diyen 
vicdansızları da Türk mille� görmüş, ha�zasına kaydetmiş�r.

Muhterem Arkadaşlarım,

81 ilimizin 55'i deprem kuşağındadır.
Depremle yaşamayı öğrenmek, bu konuda ��z ve 

tereddütsüz hazırlık yapmak zorundayız.
Depreme dayanıklı konutların yapımıyla birlikte kentsel 

dönüşümü süratle sonuçlandırmak mecburiye�ndeyiz.

Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasında deprem 
kaçınılmaz bir gerçek�r.

Bunlar oluyorken, ona buna kafa atan, eski sisteme 
dönüşün yollarını arayan, sırf gitmiş olmak için Elâzığ'a gidip 
kameraların önünde bir figüranla �yatro sahnesi kuran müflis ve 
müfsitleri,

Zorunlu deprem sigortalılık oranının %50 seviyelerinde 
olduğu da bilinmektedir.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlisi Emine Kuştepe 
kardeşimizin sabır ve soğukkanlı telkinleriyle yıkılan binaların 
al�nda kalan kardeşlerimize moral ve manevi destek vermesi 
hakikaten de takdire şayandır.

Yine aynı mahallede göçük al�nda kalan 2,5 yaşındaki 
Yüsra Yıldız evladımız ile annesinin kurtarılması göz kamaş�rıcı 
çabaların mükafa�dır.

Bununla birlikte kentsel dönüşümün yetersizliği orta-
dadır.
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Depreme karşı bilinç düzeyinin ar�rılmasıyla birlikte, 
yapısal, stratejik, uzun vadeli hazırlıkların aciliye� haya� 
niteliktedir.

Karşımızdaki yüksek risk ve tehlikenin hafife alınacak, 
ihmale gelecek hiçbir yanı yoktur.

Son dönemlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Elâzığ, 
Malatya'da peş peşe depremler, artçı sarsın�lar meydana 
gelmiş�r.

Konunun uzmanı bilim insanları Türkiye'nin deprem 
kuşağında bulunduğunu, Doğu Anadolu Fay Ha�'yla Kuzey 
Anadolu Fay Ha�'nın sismik olarak ak�f bölgeler olduğunu 
açıklamışlardır.

Özellikle Doğu Anadolu Fay Ha�'nda yüksek enerjili ve 
büyük depremlerin olacağı is�krarlı ve iddialı şekilde dile 
ge�rilmiş�r.

Uyarılar devamlı yapılmış, yapılmaya da devam etmek-
tedir.

Kırılan fay hatlarının uç kısımlarında riskin ar�ğı ikazla 
söylenmiş�r.

Deprem olur mu olmaz mı tar�şmasına gömülmek 
yerine, bu kapsamda papatya falları açmaktansa derhâl harekete 
geçmek, bugünden hazırlıklı olmak her açıdan zarure�r.

Vahim tehlikeyi ciddiye almak hepimiz adına millî bir 
görevdir.

Tereddüt edilirse bedel yüksek olacak�r.
Nitekim tarih tereddütlerin sebep olduğu nice felakete 

şahi�r.
Hükûme�n deprem konusunda önleyici stratejileri umut 

vericidir.

Elâzığ ve Malatya'da maruz kaldığımız deprem hepimiz 
için ders niteliğindedir.

Meselenin önemi kavranmış, buna yönelik adımlar 
a�lmış, hamleler yapılmış�r.

Bilim insanları bilhassa Marmara bölgesinde tek parçalı 
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Nitekim sağlıklı ve şaibesiz yapı dene�mi akut bir 
ih�yaç�r.

Hazırlanan senaryolara göre İstanbul'da meydana gele-
cek bir depremde muhtemel kayıp ve hasarın çok büyük olacağı 
tahmin edilmektedir.

Türkiye alarm seviyesine geçmelidir.

Depremlerin neden olabileceği fiziksel, ekonomik, 
sosyal, çevresel ve poli�k zarar ve kayıpları önlemek veya 
etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve 
sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmak ertelenemez bir 
hede�ir.

Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye Deprem Master Planı ve 
Afet Yöne�mi Stratejik Planları kapsamlı şekilde ele alınmalı, 
eksik ve yetersizlikler varsa telafi edilmelidir.

Oyalanacak vakit kalmamış�r.

Acıları ya�ş�rmak yerine yarış�ran, geçmişteki felaket-
leri bugünle kıyaslayanların insan olup olmadıkları bize kalırsa 

Ülkemizde yaklaşık 17 milyon yapı stokunun %67'si 
ruhsatsız ve kaçak, %60'ı 20 yaş üzeri konutlardan oluşurken, 
%40'ı da depreme karşı güvensiz ve korumasızdır.

Değerli Milletvekilleri,

Ne üzücüdür ki, felake�e bile siyasi is�smara heves eden, 
doğal afetler arasında mukayese yapan ve ih�lafları kamçılayan 
sorumsuz ve şuursuzlara bugünlerde de tesadüf edilmiş�r.

Milliyetçi Hareket Par�si olarak depremle mücadele 
konusunda alınacak her karara, yapılacak her çalışma ve yasal 
düzenlemeye sonuna kadar ve ön şartsız destek olacağımız çok iyi 
bilinmelidir.

Depremin değil tedbirsizliğin can ve mal kayıplarına yol 
aç�ğı inkâr edilemez bir gerçek�r.

kırık veya iki parçalı kırık özelliğinde şiddetli bir depremin 
yaşanacağını iddia ve ilan etmişlerdir.

90



Özellikle 1999 Gölcük merkezli deprem ile Elâzığ Sivrice 
merkezli depremi karşılaş�rıp siyasi �rsatçılık yapan, seninki kötü 
benimki iyi imasına yeltenen küçük ve güdük bir azınlık bizim 
gözümüzden kaçmamış�r.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan depremden 

Bilinmelidir ki, Türk devle� ne 1999'da çöktü ne de 
2020'de zaafa uğradı.

tar�şmalıdır.

Toplanan deprem vergisinin izini sürüp toplanan 
yardımlarla memur maaşlarının ödendiğini iddia edenler aynı 
i�ira çanağının iki yanında ip gibi dizilmişlerdir.

1999 Büyük Marmara depreminde devle�n çöktüğünü 
bugün ise ayakta olduğunu iddia eden sefillerden tutun da yine 
1999'da toplanan deprem yardımlarından memur maaşlarının 
ödendiğini söyleyen haysiyet fukaralarına kadar kederli 
günlerimizi daha da karartan ahlaksızlar gizlendikleri 
deliklerinden başlarını uzatmışlardır.

Bunlar önce ateş edip sonra nişan alan zübükzadelerdir.

Çöken devlet değildir, çürük binalardır, utanmaz 
müteahhitlerdir, kaçak ve kanunsuz bina ve yapılara göz yuman iş 
birlikçi yöne�ciler, çıkarcı lobileridir.

Devlet aynıdır, ruh aynıdır, �trat aynıdır, duruş aynıdır, 
dün ile bugün arasında ayrımcılık yapanlar ya kalleş�r ya da 
kifayetsiz muhteris�r.

1999 Marmara depremiyle 2020 Elâzığ depremini 
terazinin iki kefesine koyup tar�ya çıkarmak ayıp değil midir? 
Yazık değil midir? Ahlaksızlık değil midir?

Siyasi sorumluluğunu paylaş�ğımız 57. Cumhuriyet 
hükûmet döneminde 20.yüzyılın en büyük felaketlerinden birisini 
yaşadık.

Depremin büyüğü küçüğü teknik olarak izah edilebilir, 
buna diyeceğimiz bir şey yoktur.

Fakat acının küçüğü büyüğü olmaz, gözyaşının biri bini 
olmaz, enkaz al�nda kalanların azı çoğu da olamaz.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Sağlık Bakanlığına 
kadar par�mizin sorumluluğunda olan 6 bakanlık doğrudan 
doğruya depremle mücadelenin görevi gereğince içinde yer 
almışlardır.

43 bin 953 insanımız yaralanmış�r.

16 milyon Türk vatandaşı etkilenmiş�r.
133 bin 683 konut ve iş yeri yıkılmış�r.
Toplamda da 376 bin 479 yapı hasar görmüştür.
Daha da vahimi, resmî verilere göre 17 bin 480 insanımız 

haya�nı kaybetmiş�r.

600 bin insanımız evsiz kalmış�r.
İstanbul dâhil ülke nüfusunun %23'ünü oluşturan bir 

bölgede deprem korku verici derecede etkili olmuştur.
Bu bölgenin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı o 

dönemde %34,7; sanayi katma değeri içindeki payı da %46,7'dir.

Devlet çökseydi kısa sürede geçici ve prefabrik konutlar 
nasıl yapılacak�?

Türklük varsa Türk devle� bakidir, hâkimdir, hadimdir.
Depremler arasında siyasi kıyas yapmak Türkiye'nin 

yürüyüş ve yükseliş ümitlerini baltalamak, birlik ve kardeşlik 

Devlet çökseydi millî güvenlik ve millî bekamızı doğrudan 
hedef alan depremle nasıl inançla mücadele edilip kanayan yara 
tedavi edilecek�?

Hiç kimse merak buyurmasın, Milliyetçi Hareket Par�si-
nin olduğu yerde Türk devle� çökmez, çökemez, çökmeyecek�r.

Varsayalım devlet çöktü, hepimiz imanlı kalplerimizle ele 
ele veririz, ya Söğüt olur tekrardan ocağımızı tü�ürürüz ya 
canımızı hiçe sayar Oğuz neslini sürdürürüz ya da felaketler 
karşısında celadet anı� gibi yükselerek bu devle�, bu mille�, bu 
aziz vatanı yükseklere bir kez daha taşırız.

Biz varsak çöküş yoktur, çürüme imkânsızdır.

17 Ağustos depreminde devle�n en az üç gün kafayı 
kaldıramadığını iddia eden köşe yazarı, bu iddianı ispatlamazsan 
alçaksın, mü�erisin.
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duygusuna hançer sallamak�r.

Türk devlet ve hükûme� dün gereğini yapmış, aynısını 
bugün de gerçekleş�rmiş�r.

Karın ağrısı olan varsa tedavi olsun, şişkinlikten dolayı 
hazımsızlık sorunu çeken varsa tavsiyem odur ki, kendini gözden 
geçirip siyasi diyete başlasın.

Acılar üzerinden siyasi ran�ye ve şan�ye kurmak için 
kolları sıvayanlara Türk mille� i�bar etmez, ih�mam göstermez, 
bunları da affetmez.

Buz gibi havada enkaz al�ndan çığlıkları duyulanlar, bu 
çığlıkları şe�atle dindirenler bu mille�n has evlatlarıdır.

Yapılanları inkâr etmek vicdan yıkımına bahane teşkil 
etmez.

Şu da unutulmasın ki, geçmişi kötülemek geleceği 
kurtarmaz.

Bedenleri toza toprağa bulanmış, yüzü gözü kan revan 
içinde kalmış kardeşlerimize vefasızlık ve nankörlük şerefli bir 
tavır olamayacak�r.

Biz alınganlık yapmıyoruz, sadece üçbeş çürük yumur-
taya, kısıtlı sayıdaki defolu zihniyete ayna tutuyor, kendilerini 
görmelerini ve izlemelerini umut ediyor, bunu sağlıyoruz.

Niyet sahipleri, ağızlarından ve kalemlerinden damlayan 
nifaka dikkat etsinler, akılları varsa da başlarına alsınlar.

Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın.

1999'daki acı neyse 2020'deki acı da odur.

Hiç kimse tarizlerle sakladığı gizil nefre�ni dışa vurmaya 
çalışmasın.

Feryat bizimdir, fedakârlık da bizimdir.
Gölcük bizimdir, Elâzığ da bizimdir.

İstanbul biziz Malatya da ta kendimizdir.

Müna�klar, gıybet ustaları, bozgun kafilesi tezgâhlarını 
başka yere açsın, çünkü onlara tenezzül edecek, adam yerine 

Dün de bugün de Türk devle� her imkânıyla muktedirdir, 
her kabiliye�yle muvaffakiyet hâlindedir.
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Bunların millî ve ahlaki seviyeleri dip yapmış�r.

Acıları dindirmek, mağduriyetleri bi�rmek için insanüstü 
gayretle mücadele sürerken, devlet ve millet düşmanlarının, 
terör örgütü yandaşlarının isnat ve i�iralarının tedavüle girmesi 
tuzak�r, oyundur.

Şov yapan, gerçekleri çarpıtan, karanlıktan medet uman, 
yardımların yetersizliğini söyleyip arkasını dönünce kıs kıs gülen, 
duyguları is�smar edip yalan ve yanlış bilgileri servis eden bir 
güruhun varlığı bize göre utanç vesikasıdır. 

Ünlü ünsüz bazı soytarıların sosyal medyadaki kokuşmuş 
ve provoka�f paylaşımları bir başka rezalet ve hezime�r.

Millî kederde buluşamayan millî hedeflere ve millî 
haysiyete nasıl sahip çıkacak�r? Nasıl ve hangi hâllerde 
insanlıktan bahsedecek�r?

Enkazın al�nda kalan, fikren ve ahlaken iskelete dönen 
asıl bunlar değil midir?

Elâzığ'ın Türk mü Kürt olduğunu sorgulayan şerefsizlerle, 
Malatya'da hasar gören bazı köylerin Alevi olduğundan ayrımcı-
lığa uğradığını yazıp çizen alçaklar amaçlarına ulaşamayacak-
lardır.

Türk mille� felake�n yıkın�sını emsalsiz yardımlaşma ve 
dayanışma şuuruyla kaldırırken buna kulp takan, eksik kalan 
yıkımı dedikoduyla tamamlamaya çalışan fitnefesat odakları da 
devreye girmişlerdir.

Millet burnundan solurken nifak aşılamak için çakal 
mevziisine girenler inanıyorum ki tek tek bulunup hak e�kleri 
cezaları alacaklardır.

Muhalif olmak demek muzır ve mumyalanmış şahsiyete 
sahip olmak demek değildir.

Bunlar içimizde dışımızda sürünen zehirli yılanlardır.

Muhterem Milletvekilleri,

koyacak hiç kimse yoktur, bundan sonra da olmayacak�r.
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Kimin ne dediğinin bir önem ve önceliği yoktur, millet ne 
is�yor, millî haklarımız neyi gerek�riyor ona bakarız, ilhamımızı 
tarihten, i�barımızı ecdadımızdan, i�madımızı da imanımızdan 
alırız.

Mazlumların dostuyuz, 100 yıllık maziye sahip Misakı-
millî'nin sevdalısıyız; zalimlerin, hainlerin, iç ve dış hasımların 
sonsuza kadar dimdik karşısındayız.

Diri olacağız, Malatya kadar is�klalimize, is�kbalimize 
sahip çıkacağız.

Millî birlik ve dayanışma azmi hamdolsun diridir, Elâzığ ve 
Malatya'da varlığını göstermiş�r.

Bir olacağız, Gakkoşlar kadar samimi, dürüst, dost canlısı, 
cesur yürekli ve ahlaklı duracağız.

Birlikte çok daha güçlüyüz.
Yaşadığımız zor günleri aşmak için olağanüstü gayret 

sarfeden kadirşinaz mille�mizi, fedakârca çalışan devlet ve 
hükûme�mizi, tüm görevlileri canıgönülden tebrik ediyor ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Yurdumuzun dört bir yanından harekete geçen yardım 
konvoyları, toplanan paralar, edilen dualar, dalgalanan inanç ve 
irade birliği Türk mille�nin soylu vas�nın müstesna bir 
tezahürüdür.

Biz Türk mille�yiz. 
Biz Türkiye'yiz. 

Hiçbir engel şahlanmış ve ayaklanmış millî ruhun önünde 
duramayacak�r.

Türkiye Cumhuriye� her zorluğun üstesinden gelecek�r.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 
hepinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyor, değerli milletvekili 
arkadaşlarıma Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.
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Depremden Elâzığ ve Malatya başta olmak üzere çok 
sayıda il, ilçe ve köyümüz etkilenmiş�r.

Yöresi, kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun 
tasada ve sevinçte bir olan, birlikte ağlayıp birlikte gülen, aynı 
maziden gelip ortak bir geleceği kucaklayan Türk mille�nin asil 
evlatlarına en derin şükranlarımı sunuyorum.

24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55'te merkez üssü 
Elâzığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem mille�mizi 
derin bir üzüntüye sevk etmiş�r.

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza 
gönül dolusu selamlarımı ile�yorum.

Türk mille� tek yürek-tek bilek-tek nefes hâlinde, ortak 
kader ve kardeşlik bağlarıyla depremzedelere sahip çıkmış�r.

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Türkiye son zamanlarda afetlerle, elim kazalarla, vahim 
hadiselerle deyim yerindeyse kıyasıya boğuşmaktadır.

Ha�alık olağan Meclis Grup Toplan�mıza başlarken 
saygın heye�nizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla 
dolu bir ha�a geçirmenizi temenni ediyorum.

Devle�n tüm imkânları seferber edilerek müşfik ve 
muhtevalı yardım eli darda ve zorda kalanlara anında uza�lmış�r.

37'si Elâzığ'da, 4'ü de Malatya'da olmak üzere 41 
vatandaşımız depremde haya�nı kaybetmiş, sayıları bin 600'ü 
aşan vatandaşımız da yaralanmış�r.

Millî birlik ve dayanışma ruhu zamanında harekete 
geçmiş�r.

Elbe�e bundan memnuniyet duyduk.
Doğal felake�n yaraları mille�mizin mümtaz hissiya� ve 

iradesiyle sarılmaktadır.

Felaketler 2020 yılında adeta otoma�ğe bağlanmış, peş 
peşe eklemlenerek ülkemizi tesir al�na almış�r.

              Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
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Çünkü felaketlere direne direne, facialara ve feci 
hadiselere meydan okuya okuya bugünlere gelmiş, kutlu varlığını 
muhafaza etmiş�r.

Deprem oldu, çığ düştü derken, İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı'nda bir yolcu uçağı inişinden hemen sonra maalesef 
kaza kırıma uğramış, 3 kişi haya�nı kaybetmiş, 180 kişi de 
yaralanmış�r.

Elâzığ ve Malatya'da depremin enkazı kaldırılırken 4-5 
Şubat 2020 tarihlerinde üst üste iki gün boyunca Van-Bahçesaray 
kara yoluna çığ düşmüştür.

Düşen çığda 11 askerimiz, 9 güvenlik korucumuz, 2 i�aiye 
erimiz, 19 vatandaşımız olmak üzere toplam 41 kardeşimiz şehit 
olmuş, 84 kardeşimiz yaralanmış�r.

Türk mille� tarih boyunca felaketlere teslim olmamış�r.

Hiçbir engel aziz mille�mizi is�kame�nden döndüreme-
yecek, ihlaslı ve iradeli yolculuğundan çeviremeyecek�r.

Felaketler karşısında soğukkanlı tavır, sağduyulu duruş, 
aklıselim sabır yegâne dayanağımız olmalıdır.

Allah'ın izniyle kötü günler geçecek�r.
Karamsarlık millî haslete ve imanla dolu gönüllere 

yakışmayacak�r.
Korku ve kötümserlik yaymaya çalışan aymaz ve 

ahlaksızlara karşı da azami uyanıklık göstermek millî şuurun 
doğası gereğidir.

Bu vesileyle gerek deprem felake�nde, gerek çığ 
düşmesinde, gerekse de yaşanan uçak kazasında hayatlarını 
kaybeden kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, 
yaralılara geçmiş olsun dileklerimi ile�yorum.

Allah her türlü afet ve musibe�en ülkemizi, mille�mizi ve 
insanlığı korusun diye dua ediyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Özellikle 1999 Gölcük merkezli deprem ile Elâzığ Sivrice 
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Bunlar önce ateş edip sonra nişan alan zübükzadelerdir.
Toplanan deprem vergisinin akıbe�ni sorgulayanlarla, 

yardım paralarıyla memur maaşlarının ödendiğini söyleyenler 
aynı i�ira çanağının iki yanında ip gibi dizilmişlerdir.

Çöken devlet değildir, çürük binalardır, utanmaz müteah-
hitlerdir, kaçak ve kanunsuz bina ve yapılara göz yuman iş birlikçi 
yöne�ciler, çıkar lobileridir.

Devlet aynıdır, ruh aynıdır, �trat aynıdır, duruş aynıdır, 
dün ile bugün arasında ayrımcılık yapanlar ya kalleş�r ya da 
kifayetsiz muhteris�r.

1999 Marmara depremiyle 2020 Elâzığ depremini terazi-
nin iki kefesine koyup tar�ya çıkarmak ayıp değil midir? Yazık değil 
midir? Ahlaksızlık değil midir?

Fakat acının küçüğü büyüğü olmaz, gözyaşının biri bini 
olmaz, enkaz al�nda kalanların azı çoğu da olamaz.

Bilinmelidir ki, Türk devle� ne 1999'da çöktü ne de 
2020'de zaafa uğradı.

Siyasi sorumluluğunu paylaş�ğımız 57. Cumhuriyet 
hükûme� döneminde 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden 
birisini yaşadık.

merkezli depremi karşılaş�rıp siyasi �rsatçılık yapan, seninki kötü 
benimki iyi imasına yeltenen küçük ve güdük bir azınlık bizim 
gözümüzden kaçmamış�r.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan depremden 
16 milyon Türk vatandaşı etkilenmiş�r.

1999 Büyük Marmara depreminde devle�n çöktüğünü 
bugün ise ayakta olduğunu iddia eden sefillerden tutun da yine 
1999'da toplanan deprem yardımlarından memur maaşlarının 
ödendiğini söyleyen haysiyet fukaralarına kadar kederli 
günlerimizi daha da karartan provokatörler gizlendikleri 
deliklerinden başlarını uzatmışlardır.

Depremin büyüğü küçüğü teknik olarak izah edilebilir, 
buna diyeceğimiz bir şey yoktur.

133 bin 683 konut ve iş yeri yıkılmış�r.
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Toplamda da 376 bin 479 yapı hasar görmüştür.

600 bin insanımız evsiz kalmış�r.

Daha da vahimi, resmî verilere göre 17 bin 480 insanımız 
haya�nı kaybetmiş�r.

Biz varsak çöküş yoktur, çürüme imkânsızdır.

Niyet sahipleri, ağızlarından ve kalemlerinden damlayan 

Bu bölgenin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı o 
dönemde %34,7; sanayi katma değeri içindeki payı da %46,7'dir.

Hiç kimse merak buyurmasın, Milliyetçi Hareket Par�si-
nin olduğu yerde Türk devle� çökmez, çökemez, çökmeyecek�r.

Varsayalım devlet çöktü, hepimiz inançla ele ele veririz, 
ya Söğüt olur tekrardan ocağımızı tü�ürürüz ya canımızı hiçe 
sayar Oğuz neslini sürdürürüz ya da felaketler karşısında celadet 
anı� gibi yükselerek bu devle�, bu mille�, bu aziz vatanı bir kez 
daha yükseklere taşırız.

Depremler arasında siyasi kıyas yapmak Türkiye'nin 
yürüyüş ve yükseliş ümitlerini baltalamak, birlik ve kardeşlik 
duygusuna hançer sallamak�r.

Devlet çökseydi millî güvenlik ve millî bekamızı doğrudan 
hedef alan depremle nasıl inançla mücadele edilip kanayan 
yaralar tedavi edilecek�?

Türklük varsa Türk devle� bakidir, hâkimdir, hadimdir.

İstanbul dâhil ülke nüfusunun %23'ünü oluşturan bir 
bölgede deprem korku verici derecede etkili olmuştur.

Devlet çökseydi kısa sürede geçici ve prefabrik konutlar 
nasıl yapılacak�?

43 bin 953 insanımız yaralanmış�r.

17 Ağustos depreminde devle�n en az üç gün kafayı 
kaldıramadığını iddia eden köşe yazarı, bu iddianı ispatlamazsan 
alçaksın, mü�erisin.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Sağlık Bakanlığına 
kadar par�mizin sorumluluğunda olan 7 bakanlık doğrudan 
doğruya depremle mücadelenin görevi gereğince içinde yer 
almışlardır.
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Muhterem Milletvekilleri,

Dün de bugün de Türk devle� her imkânıyla muktedirdir, 
her kabiliye�yle muvaffakiyet halindedir.

Yapılanları inkâr etmek vicdan yıkımına bahane teşkil 
etmez.Acılar üzerinden siyasi şan�ye kurmak için kolları 
sıvayanlara Türk mille� i�bar etmez, ih�mam göstermez, bunları 
da hoş görmez.

Biz alınganlık yapmıyoruz, sadece üç beş çürük yumur-
taya, kısıtlı sayıdaki defolu zihniyete ayna tutuyor, kendilerini 
görmelerini ve izlemelerini umut ediyor, bunu sağlıyoruz.

Feryat bizimdir, fedakârlık da bizimdir.

Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, potansiyel 
nefre�ni dışa vurmasın.

Müna�klar, gıybet ustaları, bozgun kafilesi tezgâhlarını 
başka yere açsınlar, çünkü onlara tenezzül edecek, adam yerine 
koyacak hiç kimse yoktur, bundan sonra da olmayacak�r.

Türk mille� felake�n yıkın�sını emsalsiz yardımlaşma 
hissiya�yla kaldırırken buna kulp takan, eksik kalan yıkımı 
dedikoduyla tamamlamaya çalışan mihraklar da devreye 

nifaka dikkat etsinler, akılları varsa da başlarına alsınlar.

Buz gibi havada enkaz al�ndan çığlıkları duyulanlar, bu 
çığlıkları şe�atle dindirenler bu mille�n has evlatlarıdır.

Türk devle� ve hükûme� dün gereğini yapmış, bugün de 
aynısını başarmış�r.

Gölcük bizimdir, Elâzığ da bizimdir.

Şu da unutulmasın ki, geçmişi kötülemek geleceği 
kurtarmaz.

Bedenleri toza toprağa bulanmış, yüzü gözü kan revan 
içinde kalmış kardeşlerimize vefasızlık ve nankörlük şerefli bir 
tavır olamayacak�r.

İstanbul biziz Malatya da ta kendimizdir.
1999'daki acı neyse 2020'deki acı da odur.
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Ünlü ünsüz bazı soytarıların sosyal medyadaki kokuşmuş 
ve provoka�f paylaşımları bir başka rezalet ve hezime�r.

Muhalif olmak demek muzır ve mumyalanmış şahsiyete 
sahip olmak demek değildir.

Acıları dindirmek, mağduriyetleri bi�rmek için insanüstü 
gayretle mücadele sürerken, devlet ve millet düşmanlarının, 
terör örgütü yandaşlarının isnat ve i�iralarının tedavüle girmesi 
ter�p�r, tuzak�r.

Elâzığ'ın Türk mü Kürt mü olduğunu sorgulayan şerefsiz-
lerle, Malatya'da hasar gören bazı köylerin Alevi olduğundan 
dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını yazıp çizen alçaklar amaçlarına 
ulaşamayacaklardır.

Türk mille� hamdolsun diridir, Elâzığ'da, Malatya'da, 
Van'ın Bahçesaray ilçesinde varlığını göstermiş�r.

Şov yapan, gerçekleri çarpıtan, karanlıktan medet uman, 
yardımların yetersizliğini söyleyip arkasını dönünce kıs kıs gülen, 
duyguları is�smar edip yalan ve yanlış bilgileri servis eden bir 
güruhun varlığı bize göre utanç vesikasıdır. 

girmişlerdir.

Bunların millî ve ahlaki seviyeleri dip yapmış�r.

Millî kederde buluşamayan millî hedeflere ve millî 
haysiyete nasıl sahip çıkacak�r? 

Enkazın al�nda kalan, fikren ve ahlaken iskelete dönen 
asıl bunlar değil midir?

Bunlar içimizde dışımızda sürünen zehirli yılanlardır.

Millet burnundan solurken fitne aşılamak için çakal 
mevziisine girenler inanıyorum ki hak e�kleri cezaları 
alacaklardır.

Türkiye Cumhuriye� her zorluğun üstesinden gelecek�r.
Hiçbir engel şahlanmış ve ayaklanmış millî ruhun önünde 

Yurdumuzun dört bir yanından harekete geçen yardım 
konvoyları, toplanan paralar, edilen dualar, dalgalanan inanç ve 
irade birliği Türk mille�nin soylu vas�nın müstesna bir 
tezahürüdür.
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duramayacak�r.

Aynı zamanda Malatya kadar is�klalimize ve is�kbalimize 
sahip çıkacağız.

Biz Türk mille�yiz. Biz Türkiye'yiz. Birlikte çok daha 
güçlüyüz.

Kimin ne dediğinin bir önemi yoktur, millet ne is�yor, millî 
haklarımız neyi gerek�riyor ona bakarız, ilhamımızı tarihten, 
i�barımızı ecdadımızdan, i�madımızı da imanımızdan alırız.

Yaşadığımız zor günleri aşmak için olağanüstü gayret 
sarfeden kadirşinaz mille�mizi, fedakârca çalışan devlet ve 
hükûme�mizi, tüm görevlileri canıgönülden tebrik ediyor ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.

Bir olacağız, Gakkoşlar kadar samimi, dürüst, dost canlısı, 
cesur yürekli ve ahlaklı duracağız.

Mazlumların dostuyuz, 100 yıllık maziye sahip Misakı-
millî'nin sevdalısıyız; zalimlerin, hainlerin, iç ve dış hasımların 
sonsuza kadar dimdik karşısındayız.

Değerli Arkadaşlarım,

Türk mille� doğal felaketlerle mücadele ederken bilhassa 
İdlib'de kahredici gelişmelere şahitlik etmiş�r.

İdlib krizi, Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçlerinin 
hunhar saldırılarını yoğunlaş�rmasıyla farklı bir boyut kazan-
mış�r.

Önce 3 Şubat 2020'de 7 numaralı gözlem noktamızın 
bulunduğu Serakib yakınlarında in�kal hâlinde bulunan 
kahramanlarımıza adice, alçakça ateş açılmış�r.

Bu kapsamda Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş 
Serkan Deprem, Uzman Çavuş Şükrü Özler, Uzman Çavuş Uğur 
Kurt, Uzman Çavuş Uğur Katran, Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, 
Uzman Onbaşı Gökhan Orhan ve �r şoförü İsmail Akatay rejim 
güçleri tara�ndan, Rusya'nın mihmandarlığı al�nda şehit 
edilmişlerdir.
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Zalimler kana doymamış, şiddete ara vermemiş, 
evlatlarımıza akst etmeye devam etmişlerdir.

Acılarımız henüz tazeyken, dün İdlib'den millî vicdanı 
heder eden, kederlendiren yeni şehit haberleri gelmiş�r.

İdlib'in Ta�anaz bölgesinde bulunan gözlem noktasında 
inşaa� devam eden havaalanı inşaa�nda çalışma yapan 
askerlerimize cani Esad güçleri topçu a�şıyla saldırmış�r. 

Uzman Onbaşı Fa�h Saylak, Uzman Onbaşı Enes Alper, 
Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Uzman Onbaşı Davut Özcan, 
Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak şehit olmuş, beş kahramanımız 
da yaralanmış�r.

Kaldı ki bundan sonra da ödemeye devam edeceklerdir.

Esad ka�ldir, suçludur, gayrimeşrudur, husume�n 
kaynağıdır.

Ar�k buna tahammül edecek hâlimiz kalmamış�r.

Rusya, Suriye'deki ça�şma ve gerilim ortamının sürekli ve 
sınırlı bir çerçevede devamını sağlayarak kriz ve kaos üzerine 

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyor, 
ailelerine, mille�mize, silah arkadaşlarına sabır ve başsağılığı 
temennilerimi ile�yorum.

Rejim güçlerine misliyle karşılık verilse de yüreğimizin 
yangını ka�l Esad defolup gidesiye kadar soğumayacak�r.

Kanlı Suriye rejimi bir yanda masum sivilleri diğer yanda 
da Türk askerini hedef almış�r.

Türk mille�nin sabrını sınamaya çalışanlar tarihin her 
devrinde ağır bedeller ödemişlerdir. 

Hükûme�n Rusya ile ilişkileri tekrardan gözden geçirmesi 
samimi dileğimizdir.

Hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi eş zamanlı idare etmeye, 
durumu kurtarmaya, kontrollü ve sürdürülebilir is�krarsızlık 
stratejisiyle bölgesel ve tarihsel emellerini gerçekleş�rmeye 
çalışan Rusya iyi niyetli değildir.

İdlib'de evlatlarımızı katledenler insanlık vicdanında 
çoktan mahkûm olmuşlardır.
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Dünya petrol rezervlerinin %62'sinin, doğal gaz rezerv-
lerinin de %40'nın bulunduğu Orta Doğu güç bloklarının acımasız 
mücadelelerine sahnedir.

Hukukun sözü çiğnenirken, hukuksuzluğun ve eşkıyalığın 
fermanı okunmaktadır.

Zalimler kendi aralarında nüfuz alanları oluşturarak 
küçük ölçekli savaşların fi�lini tutuşturmuşlardır.

Esad'ın yuları Moskova'ya bağlanmış�r.

kendi hesap ve hedeflerini kademe kademe inşa etmektedir.

Ocağımıza ateş düşürenlerin ocağı söndürülsün.

Esad tah�ndan indirilmeden ne Suriye'ye ne de Türkiye 
huzur gelecek�r.Türk mille� gerekirse, ar�k başka bir seçenek de 
görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle 
yeksan etmelidir.

Suriye ve diğer komşu ülkelerde haklının gücü değil, 
güçlünün hakkı revaçtadır.

Bize göre, Rusya'nın içinde olduğu antlaşma ve mutaba-
katlar bu ülkenin asıl hedefleri için ara istasyonlardır.

Bunu görmek, bunu idrak etmek lazımdır.
Ne Astana'dan ne Soçi'den ne Cenevre'den ne de 

diploma�k temaslardan herhangi bir sonuç bugüne kadar 
çıkmamış, çıkması da beklenmemelidir.

Bu gerçekle yüzleşmek şar�r.

Gün silahın günü, gün vahşe�n günüdür.

Suriye'de var olan krizi çözmek için siyasi ve diploma�k 
temaslar aldatmadır, masaldır, oylanmadır.

Diyorum ki, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad.

Evlatlarımızı toprağa serenlerin hayat pınarları kuru-
tulsun.

Suriye, resmen olmasa bile Rusya'nın fiilî sömürge ülkesi 
hâline gelmiş�r.

Demem odur ki, şehitlerimizin vebali saldırgan Suriye 
kadar buna ortam açan, perde gerisinde teşvik ve tahrik eden 
Rusya'nın omuzlarındadır.

107



Türkiye'de tek adam rejimi var diyen, saray rejiminden 
bahseden yalancıların Suriye'deki belgeli ve delilli tek adamlık 
sistemine tepki göstermemeleri, üstelik ka�l Esad ile diyalog 
önerileri Baasçı man�ğın kimlere ve hangi oranda bulaş�ğının da 
ibretlik misalidir.

Mehmetlerimizi şehit eden alçaklara ses çıkarmayıp Türk 
devle�ni ve hükûme�ni suçlayanlar, gönüllü Esad sözcülüğü 
yapanlar, Türk mille�nin ruh köküne yabancı düşenlerden başkası 
değildir.

Bir caniye bir despota bir Vandal’a nereye kadar sabır 
gösterilecek?

Esad devrilmelidir, zulüm şatoları yıkılmalıdır, ka�ller 
döktükleri kanların son damlasına kadar hesap vermelidir.

Yurdu yaşatmak için can veren kahramanların in�kamı 
mutlaka alınmalı, tertemiz şehit kanı yerde kalmamalıdır.

Ve de dökülen her kana ortak�r.

Bir Türk de dünyaya bedeldir. Nitekim muhtaç olduğumuz 
kudret damarlarımızdaki asil kanda gizlidir.

Merak ediyoruz, uluslararası toplum ne duruyor, neyi 
bekliyor, neden suya sabuna dokunmuyor?

Bilinsin ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalıdır, hak e�ği 
cezayı almalıdır.

Bugünün konusu hukuk mukuk değildir, zalimlerin 
tepesine Türk mille�nin çelik iradesi inmelidir.

Zulme zulüm diyemeyenler zalimlerin kuklasıdır. 

Kılıçdaroğlu ve diğer Esad hayranları vatana ihanet 
içindedir.

Esad'ın de�erini dürmek varken, ha�a bu sorumluluk 
ahlaki, tarihî ve hukuki bir mecburiyetken, temas ve görüşme 
önerisiyle avunanalar cinayete ve ihanete ortak�r.
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Türkiye'miz yüksek risk ve tehlikelerle karşı karşıyadır.

PKK/PYD/YPG/FETÖ/DEAŞ/ESAD ve emperyalist çevreler 
Türkiye'nin kuyusunu kazmaktadır.

Değerli Arkadaşlarım,

Hainler millî varlığımızı tehdit etmektedir.

Bugünkü CHP yöne�mi Türkiye düşmanları tara�ndan ele 
geçirilmiş, kafalarına da esaret çuvalı geçmiş�r.

4 Ekim 2019'da, par�mizin Başkanlık Divanı kararıyla, 
CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç 
teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araş�rılması 
maksadıyla üç Genel Başkan Yardımcımızdan kurulan Komisyon 
görevini layıkıyla tamamlamış�r.

Par�miz iç bünyesinde oluşturulan bu Komisyon 
marife�yle Kılıçdaroğlu hakkında 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 
suç duyurusunda bulunulmuştur.

CHP'nin Genel Başkanı ve yöne�mi millî güvenlik 
meselesidir.

İnanıyorum ki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gereğini 
yapacak, adalet yerini bulacak, maşerî vicdan müsterih olacak�r.

Kılıçdaroğlu, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklaya-
cakmış.

Oysaki bir boy aynasına baksa ayağı da görecek, boyunu 
da görecek�r.

Bugüne kadar FETÖ'nün siyasi ayağını devamlı gündeme 
ge�ren biz olduk.

Ancak bazıları her seferinde bizim düşüncelerimizi 
maksatlı biçimde çarpı�, hedef şaşırtmaya çalış�.

Dedik ki, şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı, Yur�a Sulh 
Konseyinin siyasi ayağı kim olacak, ülkeyi kimler yönetecek�?

Ne yazık ki, içimizde bunlara yardım ve yataklık eden iş 
birlikçiler vardır ve hüviyetleri bellidir.

CHP Genel Başkanı'nın takdir ve tasvip e�ği karanlık 
oluşumlar zehir saçmakta, ülkemizi uçuruma çekmektedir.
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26.Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ, 29 Ocak 
2020'de bir televizyon kanalında yap�ğı açıklamalarla gündemin 
rotasını değiş�ren malum iddialarda bulunmuştur.

Yani Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, bürokratlar 
kimlerden teşekkül edecek�?

FETÖ'nün Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları kimler-
dir?

Bunları konuşanlar cambaza bak oyunu içindedir.

Bu önergeyi hazırlayıp Meclis gündemine taşıyan 
milletvekilleri üzerinde kuşku yaratmak, bunların araş�rılmasını 
istemek asıl hedef ve mücadeleyi kösteklemek�r.

5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu’nun 3'üncü madde-
sine eklenen �kralardan birisi şu şekildedir:

TBMM'de herhangi bir kanun teklifi kapsamında deği-
şiklik önergesi verenlere siyasi ayak yakış�rması bize göre heze-
yandır, aklımızla alay etmek�r.

Bizim çaycıyla, çorbacıyla, odacıyla, zabıt kâ�biyle işimiz 
yoktur.

Gerçekten de 29 Haziran 2009 tarihinde gece yarısından 
sonra verilen bir önerge üzerinde siyasi ayak tar�şması odak-
lanmış�r.

Özellikle ve al�nı çizerek ifade etmek isterim ki, Milliyetçi 
Hareket Par�si 2009 ne söylemişse bugün arkasındadır, gene aynı 
noktadadır.

Ancak FETÖ'nün siyasi ayağı basit şekilde ve sadece bir 
önergeye imza atanların zan al�nda bırakılmasıyla geçiş�rilemez, 
izah edilemez.

Eğer bu melun isimler deşifre edilirse siyasi ayak ortaya 
çıkabilecek�r.

“Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askerî Ceza 

Mesela, Kılıçdaroğlu böyle bir durumda görev alacak 
mıydı?

Söylediklerimiz budur. Arayış ve cevabını aradığımız 
sorular da bu şekildedir.
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Sivil mahkemelerin verdiği kararların ihlal ve inkârı nasıl 
bir gelişmeye kapı aralayacak�r?

Bu manasız tar�şmayı te�kleyip �rmandırmak kimin 
işine yarayacak, hangi çevreleri rahatlatacak�r?

Bunların yanında, 26. Genelkurmay Başkanı görevdeyken 
FETÖ'cülerle mücadeleyi layıkıyla yapmış mıdır?

Tar�şmanın kaynağı da burasıdır.

Bizim için siyasi ayak Yur�a Sulh Konseyinin yürütme 
kadrosudur.

2009 yılının 25 Haziran'ındaki bir konuyu bugün yeniden 
kaşımanın kime ne faydası olacak�r?

Böylelikle muvazzaf askerlerin savaş ve sıkıyöne�m hâli 
dışında ağır cezalık suçlarına sivil mahkemelerin bakılacağı 
hükmü ge�rilmiş�r.

Bizim bu değişiklikle ilgili çekince ve eleş�rilerimiz 
bellidir.

Bunlar tek tek tespit edilirse, inanıyorum ki, FETÖ'cülerin, 
kriptocuların, hainlerin, Türk ve İslam düşmanlarının kökü 

Şayet bugün eski uygulamaya dönülse, yani askerî 
mahkemeler kurulup, mesela Sincan ve Silivri'deki FETÖ'cü 
darbecilere tekrar yargılanma imkânı tanınsa doğabilecek 
tehditler hakkında bir fikir sahibi olan var mıdır?

Kanunu’nda veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin 
yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iş�rak 
hâlinde işlemesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet 
Savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tara�ndan 
yapılır.”

Fakat, Sayın İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir.

Asker şahısların sivil mahkemelerde yargılanmasının 
önünü açan önergeyi FETÖ'ye bağlamak, FETÖ'nün siyasi ayağıyla 
ilişkilendirmek aşırı ve zorlama bir yorum değil midir?

Ayrıca, 5271 sayılı Kanun’un 250'nci maddesinin birinci 
�krasının (a) bendi ile üçüncü �krasının son cümlesinde geçen 
“hâli dâhil” ibaresi “hâlinde” şeklinde değiş�rilmiş�.
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Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.

kazınacak�r.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 

hepinizi bir kez daha hürmetle selamlıyor, değerli milletvekili 
arkadaşlarıma Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum.
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Tehlikeler kapımıza dayandığında susup seyredecek 
kadar âciz, durup dinlenecek kadar akılsız ve basiretsiz değiliz.

Müstesna sevdamız Türkiye, mensubiyet sancağımız Türk 
mille�dir.

Teenniyle, tevazuuyla, teslimiyetsiz bir mizaçla ülkemizin 
yararına olacak her hayırlı adım ve a�lımın yanında akılla, sabırla 
yerimizi alırız.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi veren tüm 
kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Şirazlı Sadi der ki; “İki şey aklın eksikliğini gösterir: 
Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.”

Biz nerede susup, nerede konuşacağımızı; nerede durup 
nerede hareket edeceğimizi bilecek, bununla ye�nmeyip gür bir 
sedayla beyan edecek çok şükür akıl sahibiyiz.

              Değerli Milletvekilleri,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sayın Basın Mensupları,

Bu ha�aki grup toplan�mıza başlarken hepinizi hürmet 
ve muhabbetle selamlıyorum.

Biz Milliyetçi Hareket Par�siyiz.

Boş lafa karnımız toktur, bomboş kafalarla oyalanmaya 
vak�miz yoktur, vatan ve millet uğruna göstereceğimiz fedakâr-
lıklar pek çoktur.

Hem dava aklı hem tarih aklı hem de devlet ve millet 
aklının ih�yaç ve iradesini tefrik edip gerek�ği yerde tahkimini ve 
tevsikini yapacak kabiliyet ve karakterdeyiz.

Özellikle ifade etmek isterim ki, siyaset bir akıl işidir, 
devlet yöne�mi ise bundan mülhem akıl, adalet ve ahlak üzerine 
bina edilmelidir.

Aklını kullanmayan kişi ya da toplumların geçmişle 
gelecek arasında bağ kuramayacağına, gönülden göze, duygudan 
duruşa, kuvveden de fiile geçemeyeceğine inanırız.
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Kutlu ecdadımızın bizlere tavsiye ve takdimi de bu 
şekildedir.

Talihin ve tesadüflerin akın�sına kapılmış ülke ya da 
milletlerin tarihsel çıkarları, varlık hakları pamuk ipliğine bağlıdır.

Aklın geniş imkânlarına kapalı duran, anılardan damı�lan 
tecrübelere sır�nı dönüp geleceğini planlamayan milletlerin 
herhangi bir geleceği olmayacak, üstelik muhasım odakların 
senaryolarına devamlı bağımlı hâle geleceklerdir.

Bunu bilir, bunu söyler, bu görüşümüzde de ısrar ederiz.

Dünden bugüne Türk devlet felsefesinin dayandığı 
zamanlarüstü esasların özü bunlardır.

Şurası da bir gerçek�r ki, karambole teslim olmuş 
toplumlar şarampole devrilmeye mahkûmdur. 

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib, muazzam eseri 
Kutadgu Bilig'i doğruluk, saadet ve kanaa�n yanında akıl üzerine 
inşa ve ihya etmiş�r.

“Kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür, kişi bu ikisiyle i�bar 
görür.”

“Bütün bu hürmet ve i�bar akıl içindir; akılsız kişi bir avuç 
balçık gibidir.”

Hele şu sözü hepimiz için uyarıcı, ufuk açıcı ve yol 
gösterici niteliktedir:

“Akıl karanlık gecede bir meşale gibidir; bilgi seni 
aydınlatan bir ışık.”

Ve buram buram akıl kokan şu hikmet dolu sözler biza�hi 
ona ai�r:

Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın nuruyla, 
adale�n şuuruyla mukabele ve müdahale etmek başlıca 
görevimizdir.

Karanlık gecenin yarılması, kararmış emellerin yıkılması 
en başta ortak akıl, ortak irade, birlik ve beraberliğin ortak 
paydasıyla mümkündür.

Rotamız kutlu bir yükseliş, pusulasımız da ortak aklın 
birleş�rici ve bütünleş�rici işlevi olmalıdır.
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Dağ ne kadar yüce olsa da mutlaka üstünden geçecek bir 
yol vardır.

O yol ki, aziz mille�mizi feraha, selamete ve esenliğe 
birlik, beraberlik �lsımıyla taşıyacak�r.

Değerli Arkadaşlarım,

Pençe, Kıran, Kapan Operasyonları terörün belini 
kırmakla kalmamış, Türk devle�nin kararlılık ve kudre�ni hainlere 
demir yumrukla göstermiş�r.

En son örneği 14 Şubat günü Van'da görüldüğü üzere, 

Bu ise herkes ve hepimiz için müşterek bir sorumluluktur.
Her vicdan sahibi insanımız ağır sorunlarla muhatap 

olduğumuzu teyit edecek�r.

Sürdürülen mücadele bekamızla doğrudan ilgili, bunun 
yanında da millî birlik ve bağımsızlığımızla yakından ilişkilidir.

Aslına bakarsınız tesir alanı, teşmil sahası, temin maksadı 
açısından değerlendirdiğimizde şu anki mücadele süreci 
par�lerüstü bir mana ve muhtevaya haizdir, havidir.

Ülkemiz çok cepheli, çok etkili, çok yönlü bir mücadelenin 
tam ortasındadır.

Bu yalın gerçeği inkâr etmek akıl fukaralığına, samimiyet 
yoksunluğuna açık bir işare�r.

Yeter ki, ih�yaç duyulan azim, sabır, cesaret, birlik ve 
dayanışma hissiya� açığa çıksın, yeter ki yılgınlık, yorgunluk ve 
yenilgi hepten reddedilsin.

Türkiye bir yandan sınır ötesinde, diğer yandan da sınır 
içinde kesin�siz ilerleyen ve kesin çizgilerle tayini yapılmış millî bir 
direniş hâlindedir.

Ancak hiçbir sorun al�nda ezileceğimiz kadar telafisiz 
değildir.

Çözümü güç meselelerin, çözülmesi imkânsız gibi 
görünen zorlukların üstesinden gelecek çareler irade ve inanç 
gösterirlerse mutlaka bulunacak�r.
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Fırat Kalkanı, Zey�n Dalı, Barış Pınarı Harekâtları güney 
sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunu kesmiş 
atmış�r.

Ancak Türkiye'nin neden Suriye'de veya Libya'da 
olduğunu sorgulayan bilhassa küresel güçlere en azından sizin ne 
işiniz var oralarda demek de doğal ya da cevabi bir hakkımızdır.

İşgal ve is�la amacı taşımadığımız pekâlâ ortadadır.

ABD Suriye'de, Irak'ta ne arıyor? Hangi amaçların 
peşinden koşuyor?

Ha�er'in yanında kanlı silahları tutan Vagner çetesinin 
komuta kontrol merkezinde hangi şer odaklar bulunuyor?

Rusya Suriye'den tutun da Libya'ya kadar ne yapıyor? 
Çiçek böcek topluyor da bizim mi haberimiz olmuyor?

Mustafa Akıncı'nın “Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak sözü 
geçmişte kalmış�r.” ifadesi bir bakıma Akdeniz'de yüzen karanlık 
emellerin tercüme ve deşifresi değil midir?

Olan biten çirkeflikleri görmeyelim mi? Çirkinliklere tavır 

Haçlı donanmasının Akdeniz'e konuşlanmasından hangi 
sonuçları çıkarmalıyız?

Çünkü Türk devle� hainlerin ensesindedir.

teröristler HDP'li iş birlikçi milletvekillerinin araçlarına binip 
propaganda faaliyetlerine cüret etseler de cesaret �msali 
güvenlik görevlilerimiz bunlara hadlerini bildirmektedir.

Çad ve Sudan başta olmak üzere, farklı ülkelerden gözü 
dönmüş militanları toplayıp komşu ülkelere yığanların, terör 
örgütlerini önce imal edip sonra da yalandan imhaya çalışanların 
kim ya da kimler olduğunu bilmeyen kalmamış�r.

Beyaz Toros devrede diyen PKK destekçilerinin ar�k ne 
yatacak ne de sığınacak yerleri kalmış�r.

Aynı anda yedi düvelin Doğu Akdeniz'de toparlanıp 
ülkemize doğru topunu tüfeğini çevirmesi bir başka marazi 
çarpıklık�r.

Kuşkusuz hiçbir komşu ülkenin taşında toprağında, 
bağında dağında gözümüz yoktur.
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Berlin, Londra, Brüksel, Vashington, Moskova, Kahire, 
Tahran, Abu Dabi, Riyad oyun içinde oyun olmuşlar ama 
parklarda oynaması gereken küçücük çocuklar şu kış kıyame�e 
soğuktan �r �r �trerken, içecek temiz su, yiyecek bir lokma 
ekmeğe hasret kalmışlardır.

göstermeyelim mi? Millî bir duruşla taşın al�na gövdemizi 
koymayalım mı? Bölgesel ve küresel fitnenin tekerine çomak 
sokmayalım mı?

Olan olmuş, geçen geçmiş, aman sende diyerek başımızı 
kuma mı gömelim?

Çocukların feryadı vicdanlarda yankılanmaktadır.

Mazlumlar tükenirken ka�ller te�ktedir.

Yoksa kaderimize razı olup kulağımızın üstüne yatmamız 
mı bekleniyor?

İblisin fazla mesai yap�ğı İdlib, ateş çemberine alınmış 
durumdadır.

Son 2,5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini barkını terk 
etmiş, Türkiye sınırında kurulan çadır ken�n nüfusu da 500 bine 
ulaşmış�r.

Masumlar perişan, zalimler pişkindir.

Hiçbir suçu günahı olmayan yüz binler buldukları çadırlar-
da birbirlerine sarılarak ısınmakta, yollara dökülerek gelecek-
lerini aramaya koyulmuşlardır.

Türkiye yeterince insani sorumluluğunu yerine ge�r-
miş�r.

Kucak açılması gereken mağdurlara her seferinde 
alicenaplıkla gereği yapılmış, sınır kapıları aralanmış�r.

Fakat yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı 
ilave bir yüktür.

Esad akıl ve vicdan tutulması yaşayarak dünyanın gözü 

Bu kapsamda hazmetme kapasitemiz dolmuştur.
Sınırlarımızın Suriye kısmında insani ve vicdani sorumlu-

luklar göçe zorlanan insanlara karşı küresel ortak akıl ve yardım-
laşmayla ifa edilmelidir.
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Yine aynı mutabaka�n 1. maddesinde, İdlib Gerginliği 
Azaltma Bölgesi korunarak ülkemizin gözlem noktaları güçlendi-

Kaldı ki sabilerin gözyaşları dinmeyecek, anaların ağıtları 
bitmeyecek, umutlar filiz filiz yeşermeyecek�r.

Bu mutabaka�n 2. maddesine göre,  Rusya İdlib'de askerî 
operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri 
alacak, mevcut statüko korunacak�. Korundu mu, elbe�e hayır.

17 Eylül 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı'yla Rusya Fede-
rasyonu Devlet Başkanı Pu�n Soçi'de bir araya gelerek 10 
maddelik bir mutabakat metnine imza atmışlardı.

Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen vahim 
tuzağı sağır sultan duymuştur da sadece Kılıçdaroğlu ve iş birlikçi 
yandaşları mı duymamış�r?

önünde kendi halkının kanını akıtmakta, canını almaktadır.

Bu siyaset körlüğünün bu müşahede ve mütalaa 
köksüzlüğünün izahı nasıl telif ve tevil edilecek?

Esad topraklarını Rusya'yla bir olmuş şiddetle bomba-
lıyor.

Kılıçdaroğlu keçeyi suya atmış çıkan yerini taşlıyor.
Zalimler bas�rdıkça iş birlikçiler bileniyor, yani güneş 

çarığı, çarık da ayağı sıkıyor.
Cani Esad önüne ka�ğı savunmasız insanları Türkiye'ye 

doğru acımasızca silkeleyip köyleri, ilçeleri, illeri durmaksızın 
boşal�yor.

İdlib'de can pazarı yaşanıyor.
Rusya destekli Esad tarihe, insanlığa, hukuka, inanç ve 

yaşama haklarına karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar 
işliyor.

Hâlâ Esad ile görüşülsün diyen sorumsuz siyasetçilerin bu 
içler acısı tabloyu görmemekte inat etmeleri ise kabul edilir bir 
şey değildir.

Al�nı kalın bir şekilde çizerek söylemek isterim ki, Esad 
gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış, huzur ve is�krar 
mumla aranacak�r.
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Rejim unsurlarının gözlem noktalarımızın gerisine bu ay 
sonuna kadar çekilmesi hem kendi hayırları hem de bölgesel 
sükûnet ve ça�şmasızlık ortamının olgunlaşması bakımından 
mecburiye�r.

rilecek�, gerçekleşebildi mi, bu da hayır.

Sözler verilmemiş miydi?

Türkiye'nin şakası makası yoktur.

Bir Türk heye�nin dün Moskova'da kalıcı barış ve ateşkes 
arayışı için görüşmeler yapması makbul ve makul bir hamledir.

İdlib'de muhatap ülkeler olmaları gereken yerlere çok acil 
çekilmeli, silahlar derhâl susmalıdır.

Esad dört defa ateşkes ilanı yapmamış mıydı?

20 Ekim 1998'de imzalanan Adana Mutabaka�'na güçlü 
vurgular yok muydu?

Dört gözlem noktamız ateş ha�ndadır. Diğerleri de 
tehdit edilmektedir.

Astana Antlaşmaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin 12 Ekim 2017'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde tesis 
edilen ateşkes rejiminin takibi için kurmaya başladığı gözlem 
noktaları şu anda taciz ve tahrik kıskacındadır.

14 Ocak 2020'de Türkiye ve Suriye yetkilileri Moskova'da 
9 maddelik bir çerçeve uzlaşmasına onay vermemişler miydi?

Türkiye verdiği sözün sonuna kadar arkasındadır.
Çünkü Türk mille� mer�r, sözünün eridir, cayan, kaçan, 

korkan da tek kelimeyle namer�r.

Esad direkt, Rusya da endirekt şekilde Türkiye'nin 
karşısında mevzilenmişlerdir.

Nereye gi� heyetler arası görüşmeler, ikili temaslar, 
telefon diplomasileri?

Rusya 22 Ekim 2019'da yine Soçi'de Türkiye'nin millî 
güvenliğini teyit etmemiş miydi?

Yeni bir saldırı yeni şehit haberleri Esad'a pahalıya mal 
olacak, bedelini Suriye'nin her zemininde misliyle ödeyecek�r.

Hani Soçi Mutabaka�?
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Azdan az, çoktan da çok gider gitmesine ama gidenlerin 
alayı Esad rejiminden olacak�r.

Bizim hiç kimseden öğrenecek bir şeyimiz yoktur.
Bunlar ipotekli akıllarını kendilerine saklasınlar.

Biz Şam'a girelim diyorsak Ankara'yı tehdit al�nda 
gördüğümüzden dolayıdır.

Geçen ha�aki grup toplan�mızda gerekirse, başka da bir 
seçenek kalmazsa Şam'a girmeyi planlamak lazım dedik.

Ne zaman, hangi yetkiyle ve kiminle kuracaksın, hadi 
kurdun diyelim, Esad'la mı eş başkanlık görevini paylaşacaksın?

“Şimdi İdlib'de sıkış�lar. Sağa dönüyorlar olmuyor, sola 
dönüyorlar olmuyor. Hâlâ asacağız keseceğiz diyorlar.”

Bu iddiaları Esad, Ha�er, bir başka hasım dile ge�rseydi, 
herkes mayasına ve sütüne göre konuşur der geçerdik.

Bu vatanda var olmanın bir adabı  bir ahlakı, yeri gelirse 
de can feda olsun diyecek bir fedakârlık kültürü vardır ve 
ayaktadır.

Biz İdlib'deysek bunun ana sebebi Anadolu'nun 
savunulmasıdır.

Dikiş ve fren tutmayan Kılıçdaroğlu ha�a sonunda par�-
sinin Ankara il kongresinde şu ifadeleri seslendirmiş:

Bu sözleri Macron söyleseydi normal derdik.

Yeminli Esad sözcüleri, Baas zihniye�nin içimizdeki 
kalın�ları birdenbire öne çıkıp akıl vermeye, ahkâm kesmeye 
başladılar.

Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin bize, İdlib'de sıkışan 
kimdir?

CHP Genel Başkanı yine boş keseden sallamış, Orta Doğu 
Barış ve İş Birliği Teşkila� kuracaklarını söylemiş.

Kılıçdaroğlu susması gereken yerde konuşunca mizaha 
konu olacak işler yapıyor, Allah var ya siyase� bırakıp komedi filmi 
çevirse kapalı gişe oynar, epey de hayran kitlesi kazanır.

İdlib'de bulunan kimdir?
Hangi mihrakların nam ve hesabına dedikodu yapıyor-
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Sen Türkiye Cumhuriye�'ni bilir misin?

sun? Esad'ın propagandasına alet olmaktan hiç mi vicdan azabı 
duymuyorsun?

İdlib'de sıkışan yok, ancak sıkış�rılmak istenen ülkenin 
Türkiye olduğu ne�r.

Sen hangi ülkenin, hangi örgütün, hangi iş birlikçinin 
fermanını okuyorsun?

Yazıklar olsun diyorum.
Ruhunu nadasa bırakmış olanlar, şuurunu hızara veren-

ler, akıllarını peynir ekmekle yiyenler bizi anlayamaz, Türk 
mille�nin hedeflerini, beka hassasiye�ni, güvenlik mülahaza-
larını asla özümseyemezler, buna da kafaları basmaz.

Esad'ı Recep Tayyip Erdoğan'a tercih eden kokuşmuşlukla 
hiçbir şey konuşulmaz.

Rusya Federasyonu kriz siyase�ni sınırlarımızın dibinde 
icra etmektedir.

İran derseniz saman al�ndan su yürütüp mezhepçi bir 
dile saplanmış, Esad'ı Türkiye'ye kışkırtmayı geçim kapısına 
çevirmiş�r.

İdlib �pkı mayın tarlasına, aynısıyla kan ve ölüm vadisine 
dönüşmüş; sinsi, sivri ve sıcak gerilim ve cepheleşmelerin merkez 
üssü hâline gelmiş�r.

Rusya arkadan dolanarak Esad'a hedef gösterip niyet ve 

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları Türk 
mille� adına vardır.

Türkiye'ye başka, Suriye'ye başka, diğer muhatap 
ülkelere başka konuşan Rusya'yı hiçbir maske hiçbir kamuflaj ar�k 
gizleyemez.

CHP'nin başındaki bu utanç vesikası ülkesi ve mille�yle 
köprüleri atmış, bağını tamamıyla koparmış, Türk ve Türkiye 
düşmanlarının kadrosuna il�ca etmiş�r.

Yoksa nüfus kütüğünü Suriye Arap Cumhuriye�'ne mi 
aldırdın?

Gelin görün ki buna bile tepki göstermezler.
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Bu olursa ne âlâ, dostu da biliriz, hasmı da biliriz.

Fakat bu süreçleri askıya alıp bozanlara da her �rsa�a hak 
e�kleri karşılığı veririz.

Biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz.

Hiç düşündüler mi, İdlib'de şehit edilen evlatlarımızı 
nereye koyacağız?

Demiyoruz ki kavga edelim, kutuplaşalım.

Astana ve Soçi süreçlerinin prensip kararlarına saygı 
duyup destek veren bizdik.

Biz Stalin yöne�mindeki Rusya'nın 16-26 Aralık 1945'te 
düzenlenen Moskova Konferansı'nda, Türk topraklarını is�la 
talebini de asla ha�za kayıtlarımızdan çıkarmayız.

Nasıl davranıyorsak, öyle muamele bekleriz.

Yalnızca istediğimiz karşılıklı hak ve çıkarlara saygı, 
güvenlik hassasiyetleri çerçevesinde azami riaye�r.

Biz Rusya'yı 4 Şubat 1945'te yapılan Yalta Konferans'ında 
Boğazlar üzerindeki emellerinden tanırız.

Önde el sıkışıp, arkaya geçince yumruk sallamak Türk 
mille�nin vas� ve tarihî vakarına yabancıdır.

Biz sıkacağımız eli de atacağımız yumruğu da açıkça 
yaparız, adam gibi yaparız.

Varsın olsun, el ile gelen düğün bayram. 

Bizim bu duruşumuzdan ve geçen ha�aki değerlendir-
melerimizden mütevellit Rusya Dışişleri Bakanlığı şahsıma ve 
par�mize 13 Şubat 2020 Perşembe günü rahatsızlığını yazılı bir 
açıklamayla resmen duyurmuştur.

Nasıl görünüyorsak, o şekilde görmeyi isteriz.

Demiyoruz ki düşman olalım, iki ayrı kampa ayrılalım.

�yne�nin gereğini yapmış�r.
İdlib'de şehit edilen evlatlarımıza saldırı emrini veren 

alçak general kimin nesi, kimlerin nefesidir?
Rusya Devlet Başkanı önce Esad'ın yüzüne sıçrayan, sonra 

da kendi eline bulaşan kanı süratle temizlemeli ve aklanmalıdır.
Hiç kimse bize maval okumasın.
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Vicdani hesabı nasıl verecek�k? Manevi vebalden nasıl 
kurtulacak�k?

İdlib gerginliğinden hemen sonra ABD'nin Suriye Özel 
Temsilcisi'nin ülkemize ziyare� bizim nezdimizde dikkatle takip 
edilmiş�r.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de hain bir FETÖ'cünün 
şahsımla alakalı Twi�er paylaşımını beğenmiş, sonra da özür 
üstüne özür dilemiş�.

ABD'nin ve Rusya'nın yergisini değil de övgüsünü 
alsaydık, o zaman ne diyecek�k, kime ne anlatacak�k, 
mazlumların yüzüne nasıl bakacak�k?

Muhterem Milletvekilleri,

Saldırganlıklara, mütecaviz emellere tepki gösterme-
yecek miyiz? Cinayetleri sineye mi çekelim, Zulme ortak mı 
olalım? Pu�n hele bir söylesin, biz ne yapalım? Elinde hazır bir 
reçete varsa bizimle paylaşsın, bari ona göre davranalım?

Kremlin yöne�mi iyi bilmelidir ki, biz şehidi şühedayı 
siyasi is�smara, iç siyasi tar�şmalarda puan kazanmaya tahvil 
edecek kadar alçalmayız, böylesi bir düşkünlüğü aklımızdan dahi 
geçirmeyiz.

Vak� saa� geldiğinde, Allah şahit, millet hakem, biz bu 
hesabı faillerinden mutlaka sorarız.

Kışkırtmayız, mille�n tamamını hasretle ve haysiyetle 
kucaklarız.

Ve de yanlışa yanlış demekten korkmayız, çekinmeyiz.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının açıklamasını 

aynen kendilerine iade eder, yeni açıklamalarını merakla ve 
heyecanla bekleriz.

Hangi dağda kurt öldü bilemeyiz ama bozkurtlar gelişme-

Bu şahıs ayağının tozuyla gelir gelmez Türkçe konuşmayı 
tercih etmiş, şehitlerimiz var diyerek maşeri vicdanda hayret 
uyandırmış�r.
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ABD Türkiye'nin yanında olduğunu açıklamış�r.

Aynı ABD, 9 Şubat 2020'de Yunanistan ve Fransa'yla 
birlikte Ege Adaları'nda “İskender 2020” askerî tatbika�nı 
yapıyor, Türkiye'ye silah gösteriyordu.

leri hayra değil, hileye yormuştur.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin algı operasyonuna 

kanacak ve inanacak yoktur.
ABD şehitlerimize bu kadar sahip çıkıyor idiyse, PKK'yla, 

YPG'yle, FETÖ'yle ne yap�ğını ister açıkta, isterse de kapalı 
ortamlarda sırasıyla anlatmayı ne zaman gündemine alacak�r?

Madem mü�efikiz madem stratejik ortaklık Türkiye ile 
Esad-Pu�n arasındaki gerginlikten sonra birdenbire ha�rlan-
mış�r, o hâlde Türkiye'ye yönelik okyanus ötesi komploları 
hakkında da bir öz eleş�ri yapılacak mıdır?

Tak�k bir sorun olmaktan çıkıp stratejik bir düğüme 
dönen İdlib ve Suriye'nin genelinde ABD neyin peşindedir?

“Mü�efikimiz Türkiye'nin İdlib'de meşru çıkarlarını 
destekliyoruz.” açıklamasını sıcağı sıcağına yapan ABD Suriye Özel 
Temsilcisi'nin kas� nedir?

Bu şahsın 5 Şubat 2020'de, rejim kontrolünde olmayan 
bölgeler için mekanizmalar kurulmasıyla ilgili teklifini nasıl 
okumalıyız?

İdlib'den insanlar kitleler hâlinde Türkiye'ye doğru 
kaçarken, Pu�n Esad'ın dizginlerini gevşetmişken, aynı zamanda 
teröristler sınırlarımıza yaklaşırken ABD ne yapıyor, halkının 
üzerine ölüm yağdıran bir ka�lle ilgili ne gibi tedbirler alıyordu?

Ancak 2021 yılı bütçesine de YPG için 200 milyon dolar 
yardım parası ayırmaktan da utanmamış, gocunmamış�r.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da Rusya ve Esad'ı 
kınarken, eş zamanlı olarak ABD PYD/YPG'li teröristlerle 
Haseke'de üs kuruyordu.

Üstelik geç�ğimiz ocak ayında, Yunanistan ile ABD 
arasında Dedeağaç dâhil üç askerî üssün ortak kullanımı 
hususunda anlaşma yapılmış�.
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Gelişmeler çağımızın vebası olarak tanımlanan korona-
virüsü kadar sarsıcı ve kaygılandırıcıdır.

Şunu da biliyoruz ki, Rusya Esad'ın hamisidir, ABD ise 
PKK/YPG/FETÖ'yü himayesinde tutmaktadır.

Astana ve Soçi'ye aslında hep soru işare�yle bakan İran'ın 
teopoli�k saplan�ları jeopoli�k, ekonomi poli�k ve reel poli�k 
zemini çatlatmaktadır.

Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü isteyen 
sadece Türkiye'dir.

Hep bildik sözler, hep bildik temenniler, hep aynı 
nakaratlar.

Ülkemiz dışındaki bütün aktörler, ha�a Esad bile, 
Suriye'nin beşerî yapısının ve siyasi birliğinin tasfiyesine hizmet 
etmektedir.

Öyle bir dönemdeyiz ki, devletlerin yanında, uluslararası 
kurumları bile sallayarak çöküşe sürükleyen bir kaos girdabı 
gi�kçe genişlemektedir.

Bu girdabın gelip dayanacağı yer herkesi uyarıyorum ki 
Türk vatanıdır.

Milliyetçi Hareket Par�si iç ve dış hadiseleri uyanık bir 
şekilde kavrarken; önce ülkem ve mille�m, sonra par�m ve ben 
ilkesiyle hareket etmektedir.

Brüksel'de gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplan-
�sıyla, Almanya'da düzenlenen 56.Münih Güvenlik Zirvesinde 
kanayan yaraya merhem hiçbir kalıcı ve umutlandırıcı gelişme de 
çıkmamış�r.

Biliyoruz ki, asırların hükmü bir çırpıda değişmez, dönüş-
mez.

Bizim önceliğimiz Türk mille� ve Türkiye'dir.

Vatanı içeride değil, tehdidin doğduğu alanlarda müda-
faa etmekten başka yol ve yöntem yoktur.

Rusya ve ABD bölgesel değişimleri denetlemek, 
dengeleri kontrol etmek, nüfuz ve egemenlik alanları oluşturmak 
amacıyla güç rekabe�ndedir.
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İdlib demek Hatay demek�r.
Ankara'nın güvenliği Şam'ın güvenliğinden, Bağdat'ın 

dirliğinden geçmektedir.
Türkiye, ne Doğu ne Ba� tercihinden ziyade, hem Doğu 

hem de Ba� anlayış ve amacında olmalıdır.
Türk dış poli�kası Çi� Başlı Selçuklu Kartalı'nda ana fikrini 

bulmalıdır. 

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın siyasetçilere ve ik�dar 
sahiplerine yüklediği muazzam ve vazgeçilmez mükellefiyetler 
bulunmaktadır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Ve bu meşale kıtaları pırıl pırıl aydınlatacak�r.

Bizim ne kalıcı dostumuz ne de kalıcı düşmanımız vardır.
Ülkeler arası karşılıklı meşru çıkar ve haklar dürüstlükle 

ele alınmalı, uluslararası hukuk ölçüleri, mütekabiliyet esasları 
kapsamında ��zlikle muhafaza edilmelidir.

Tarihten ders almayan, coğrafyanın mesajını anlamayan 
siyasi zihniyetler için musibetler sıradan, bunalımlar seri ve 
serpilmiş�r.

Türkiye'nin tek seçeneği Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sistemi al�nda demokrasiyle yöne�mdir.Ne var ki son günlerde 
toplumsal tedirginlikleri kamçılayan, korkuları kaşıyan bazı 

İnanıyorum ki, bir gün mutlaka Türk birliği gerçekleşecek, 
Türk coğrafyaları ana kaynakta buluşacak, Türklük Turan 
ülküsüyle cihan hâkimiye� me�ûresinin sönmeyecek meşalesini 
tutuşturacak�r.

Tekraren ifade ediyorum ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu 
yoktur.

Çi� Başlı Kartal'dan birisinin başı doğuya çevrilmişken 
ayağı ba�yı tutmaktadır. Ba�ya dönük başın ayağı da doğuya 
tutunmaktadır.

Ve de coğrafyayı vatan yapan kader değil, millî karardır.
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Türk askerinin günlük siyasi polemiklerin içine havale 
edilmesi yanlış değil midir? Tehlikeli değil midir? Türkiye'ye 
haksızlık ve hıyanet değil midir?

Herkese çağrım şudur:
Ön yargıları bir kenara bırakalım, birbirimize ça�k kaşla 

Ne isteniyor Türk askerinden?

CHP Genel Başkanı'nın 14 Şubat 2020'de DİSK Genel 
Kurulunda isyandan bahsetmesi, yine bir CHP Genel Başkan 
Yardımcısı’nın toplumsal cinnete dikkat çekip her gün dokuz 
kişinin in�har i�irasını diline dolaması alçak bir hedefin temin 
gayre�nden başka bir şey değildir.

Türkiye üzerinde vahşi bir oyun kurgulanmaktadır.

Darbe iddiaları maalesef herkesin diline düşmüştür.
Türkiye'nin Suriye'ye dönmesi için hunhar planlama ve 

proje hazırlayan odaklar boş durmamaktadır.

Vatan nöbe�nde bulunan yiğitlerimiz tar�şmaların içine 
neden çekiliyor? Maksat nedir?

müessif, müfsit ve münferit gelişmeler yaşanmaktadır.
Konuşmamın başında ifadeye çalış�ğım ortak akıl devre 

dışıdır. Bize göre asıl ve bir başka tehlike de buradadır.
Ekonomik sıkın�lar, yolsuzluk iddiaları, paravan bağış 

vakaları, sosyal gerilimler, FETÖ'nün siyasi ayağı konusundaki 
kutuplaşmalar, özellikle servis edilen in�har örnekleri, eski 
Genelkurmay Başkanlarının talihsiz beyanları hep üst üste 
çakışmış�r.

Türkiye âdeta bir yıkıma hazırlanmaktadır.

Kahraman Türk askeri cephedeyken, kıran kırana hainler-
le ça�şırken, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında televizyon ekran-
larından yapılan yorumlar bir diğer düşman sevindiren rezillik-
lerdir.

Pentagon ve CIA'nın sponsor olduğu bir düşünce 
kuruluşunun yayımladığı sipariş rapor yeni bir darbe ih�malini, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin orta kademesinin sözde rahatsızlığını 
adice açıklamış�r.
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Başka bir Türkiye yoktur. Sığınacak ve gidecek başka bir 
yurt yoktur.

Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi 
düşünen bulunuyorsa biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu 
şerefsiz ter�p ve teşebbüsünde muvaffak olamayacak�r.

Darbe demek karanlık demek�r, iç ça�şma demek�r, 
Türkiye'nin defni ve tasfiyesi anlamına gelecek�r.

Bilinmelidir ki, bu kanlı ve köhne sayfa açılmamak üzere 
kapanmış�r.

bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım.

Yeni bir darbe ih�malini dillendirmek bile bu ülkeye bu 
millete nankörlük ve nimet bilmezlik�r.

Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil 
mezarda kalacak�r.

Elimizi uza�yoruz, anlaşmaya, konuşmaya, Türkiye için 
birlikte çalışmaya, birlikte ter dökmeye, birlikte gülüp birlikte 
ağlamaya varız ve kararlıyız diyoruz. Sözlerime son verirken 
muhterem heye�nizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, başarılarla 
dolu bir ha�a geçirmenizi diliyorum.

Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya koyalım, 
Türkiye'nin gelecek haklarında, is�klal haysiye�nde millî birlik ve 
beraberlik şuuruyla, samimi bir üslupla buluşalım.

Türk mille� ve Milliyetçi Hareket Par�si her türlü gayri-
meşru kalkışmanın can pahasına karşısında duracak�r.

Darbeye göz kırpanların cani Esad'dan farkı da olamaya-
cak�r. Bir olalım, beraber olalım, uzlaşmanın ve kucaklaşmanın 
hasletleriyle dolup taşalım.

Milliyetçi Hareket Par�si herkesi ortak akılda buluşmaya, 
Türk mille� ortak paydasında kucaklaşmaya davet etmektedir. 

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.
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Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Medyamızın Değerli Temsilcileri,

Ha�alık olağan Meclis Grup Toplan�mıza başlarken 
müstesna heye�nizi en iyi dileklerimle selamlıyor başarılarla dolu 
bir ha�a geçirmenizi diliyorum.

Mensubiye�nden i�ihar e�ğimiz aziz mille�mize sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen muhterem vatandaşla-
rımıza gönül dolusu muhabbetlerimi ile�yorum.

İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bir 
bölgede geç�ğimiz pazar sabahı meydana gelen 5,9 büyüklü-
ğündeki sarsın� yine acı ve yıkıma neden olmuştur.

Deprem Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde hissedilmiş, 
maalesef can ve mal kayıplarına yol açmış�r.

13 köyde toplam 254 konut ile 297 ahır yıkılmış, 694 
konut ağır hasar almış, bin 916 küçükbaş hayvan, 109 büyükbaş 
hayvan telef olmuştur.

Teessürle ifade etmek isterim ki, dördü çocuk olmak 
üzere dokuz kardeşimiz haya�nı kaybetmiş, otuz dokuz 
kardeşimiz yaralanmış�r.

              Değerli Milletvekilleri,

Bu depremde de acıklı olaylar yaşanmış�r.
Deprem anında çamaşır asmak için bahçesine çıkan 

Nebahat Fırat kardeşimizin evi yıkılırken; eşi, birisi sekiz aylık 
olmak üzere üç çocuğu enkaz al�nda kalarak hayatlarını 
kaybetmişlerdir.

Türkiye deprem felake�yle bir kez daha yüzleşmiş�r.

Bir yuvanın üstü toprakla örtülmüş, geriye gözyaşı ve 
feryat kalmış�r.

Yürekleri kavuran bu hazin ve müessif olay bizleri de 
derinden üzmüştür.

Doğudan ba�ya, kuzeyden güneye ülkemiz deprem 
tehdidine karşı kalıcı ve etkili tedbirleri çok acil ve a�k bir şekilde 
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Değerli Arkadaşlarım,

Hiç kimse bize medeniyet dersi vermeye, bilirkişilik 

Yaşanan deprem felake�nden dolayı hayatlarını 
kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa 
diliyorum. 

Almanya'da bugüne kadar otuza yakın vatandaşımız 
acımasız saldırılara maruz kalmış, camiler, evler, dernek binaları, 
iş yerleri kundaklanmış�r.

Ancak depreme teslimiye�, felaketlere boyun eğmeyi, 
a�l ve hareketsiz kalmayı da aklımızdan dahi geçirmemeliyiz.

İnsan hakları, düşünce ve ifade hürriye�, demokrasi ve 
hoşgörü konularında lafa gelince mangalda kül bırakmayan 
Avrupa ülkelerinde ırkçı damarın kabarması, faşist eğilimlerin 
kamçılanması hakikaten de büyük bir çarpıklık�r.

Son yıllarda Ba� Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar 
kaygı verici boyutlara ulaşmış�r.

Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Buna 
diyecek bir şey yoktur.

Bir kafe ve büfede bulunan insanlara ateş açan bu cani 
beşi Türk vatandaşı olmak üzere on kişiyi katletmiş�r.

Uzunca bir süredir Türk ve İslam düşmanlığının azgın-
laş�ğı gözlenmektedir.

Almanya'nın Hanau şehrinde 19 Şubat 2020 Çarşamba 
günü Neonazi hayranı bir ka�l ortalığı kana bulamış�r.

Avrupa Türklüğünün gerçek manada insani değerler ve 
vicdani hasletler bakımından içinde yaşadıkları toplumlara örnek 
teşkil e�ğini, bu alanda ne kadar yüksek bir seviyede 
bulunduğunu i�raf ve ifade etmek ahlaki tutarlılık gereğince 
herkesin boynunun borcudur.

Türk mille� ırkçılığa, yabancı düşmanlığına her zaman 
kapalı ve uzak�r.

almalıdır.
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taslamaya, mürebbiye gibi parmak sallamaya kalkışmamalıdır.

Ba�lı düşünürler, “Milletlerin medeniyet sahasında 
yükselme kabiliye�, kanlarının içindeki beyaz ırk kanı miktarıyla 
mütenasip�r.” derken, Türk mille� beşeriyete insanlığı, fazile�, 
merhame�, müşfikliği, hürme� öğre�yor, bunları da bizzat 
yaşayarak gösteriyordu.

Kucak açmış, yurt olmuşuz kimsesiz ağlayana. 

Biz insanlığın en gelişmiş ve demokra�k formu olan 
mille� biyolojik analizlerde, laboratuvar araş�rmalarında, kafa-

Yol olmuşuz ırmak ırmak, ova ova dört bir yana,

Tarih boyunca Türk mille�ne ırkçı ve soma�k hususiyetler 
hâkim olmamış�r.

Mazlumun yanında, zalimlerin karşındayız.

Şairin dediği gibi, 

Biz herkesin ederini de ciğerini de niye�ni de �yne�ni de 
bilir ve yeri geldiğinde de maskeleri indiririz. 

Çok devletler kurmuş bir neslin torunlarıyız,

Bu saplan� ve savrulma hâlinin emperyalizme uygun 
damar açmak için ��z bir çaba olduğu, bununla birlikte 
sömürgeciliğin hedefindeki ülkelerde millî hassasiyetlerin 
körel�lmesi, millî tepkilerin söndürülmesi amacıyla ince işçiliğe 
teşebbüs edildiği açık�r, ortadadır.

Aynı şeyi Ba� için söylemek doğru değildir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle söyleyecek 

olursak, “Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve is�klale 
�msal olmuş bir mille�z.”

Kendi ülkelerindeki milliyetçi eğilimleri güçlendirip başka 
ülkelerdeki milliyetçiliği şeytanlaş�ran sözde gelişmiş devletlerin 
maksat ve muratlarının ne olduğu bellidir.

Biz adale�n, ahlakın, aklın, hakika�n ve haysiyetli bir 
haya�n tara�ndayız.
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Bilhassa Türk milliyetçiliğiyle ırkçılığı aynılaş�rmaya, 
değilse bile benzeş�rmeye heves edenlerin kimlere hizmet e�ği, 
Türk mille�nin kuyusunu kazmak için nasıl bir husumet kazısına 
giriş�kleri millî vicdan tara�ndan malumdur.

tası ölçümlerinde bulmadık.

Merhum Sadri Maksudi Arsal diyor ki; “Millet, muayyen 
bir dili konuşan, aynı örf ve âdetlere, aynı millî seciyeye, müşterek 
tarihe, müşterek millî emellere sahip fert ve ailelerden terekküp 
eden insan kütlesidir.”

Bu tanıma �pa�p uyan elbe�e ve kesinlikle büyük Türk 
mille�dir.

Hanau saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah'tan rahmet, ailelerine taziyelerimi ve başsağlığı 
dileklerimi bildiriyor, yaralılara şifa temennilerimle birlikte 
geçmiş olsun diyorum.

“Ne mutlu Türk’üm diyene!” seslenişinde bile kucaklaş-
ma çağrısı vardır, buluşma özlemi vardır, anlaşma ve uzlaşma 
arayışı hâkimdir.

Türk milliyetçiliği millî birlik ve kardeşliğin millî beka ve 
bağımsızlığın yegâne ve ebedi fikriya�dır.

Bizim kökümüz hamdolsun sağlamdır, sağlıklıdır, ta 
derinlere kadar tutunmuştur.

Irkçılık ise bu kökü kurutacak baldıran zehridir.
Türk mille� zehir imalatçılarıyla her zemin ve sahada 

hesaplaşmaya, bunların şer oyunlarını bozmaya hazırdır, çok 
şükür buna da muktedirdir.

Vatan kurtaran, devlet kuran, millî mukaveme�n zırhı 
millî geleceğin güvencesi olan Türk milliyetçiliğini kim ya da 
kimler karalıyorsa zalimlerle, hainlerle iş tutan, iş birliği içine giren 
köksüzlerdir.

Bu vesileyle varlık ve birlik mücadelesi veren, gönüllü 
kültür elçilerimiz olan Avrupa Türklüğünü yürekten selamlıyor, 
her daim yanlarında olduğumuzu paylaşıyorum.

Almanya başta olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinin 
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Türk ve İslam düşmanlığının ürediği bataklığı kurutup suç ve 
suçlularla biteviye mücadele etmelerini ümit ediyorum.

Muhterem Arkadaşlarım,

Hocalı'nın yaraları derindir, yamaçları serindir, yanakları 
engindir.

Tam 28 yıldır Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabası Türklüğün 
vicdanında bir sızı, millî yüreklerde bir sancıdır.

Karabağ, Azerbaycan'daki Kür ve Aras Nehirleriyle 
Ermenistan sınırları içinde bulunan Gökçe Gölü arasında yer alan, 
ba�da Ermenistan sınırına, güneyde İran sınırına yaklaşan 
bölgenin adıdır.

Hukuken Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ 28 
yıldır Ermenistan işgalindedir.

1992 öncesinde Azerbaycan'a bağlı özerk bir bölge olan 
Dağlık Karabağ, Ka�asya'nın en stratejik noktalarından birisidir.

Hocalı dinmeyen çığlık, bitmeyen acı, tükenmeyen bir 
Türk sevdasıdır.

1826'da Karabağ Hanlığı'nı işgal eden Rusya, bölgede 
Ermeni nüfusun ar�rılmasını devamlı teşvik etmiş, Türklüğü 
sindirmeye ve tasfiyeye uğraşmış�r.

1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecesi, 
Ermeni çeteleri ve 366. Rus Motorize Alayının Hocalı'da 
gerçekleş�rdiği katliam geç�ğimiz yüzyılın en vahim olayların-
dandır.

Büyük şairimiz merhum Şehriyar, “Kurt kurtla dolaşır, 
itler itle.” derken haksız mıdır? Yalan mıdır? Asılsız mıdır?

Elbe�e kurt kurtla, it de itle gezip tozacak, emel ve hedef 
birlikteliği yapacaklardır.

Ve burası kadim bir Türk yurdudur.
Dağlık Karabağ, Karabağ'ın kuzeyden güneye 120 km, 

doğudan ba�ya 35-60 km uzunluktaki dağ ve ovalardan oluşan 
kısmıdır.
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Resmî verilere göre 106'sı kadın, 63'ü çocuk, 70'i yaşlı 
olmak üzere 613 soydaşımız Hocalı'da şehit edilmiş, 76'sı çocuk 
487 soydaşımız ağır yaralanmış�r.

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı'nın yaşandığı bölgelerde 
büyük yankı uyandırmış, soydaşlarımız Karabağ ve çevresindeki 
yerleşim yerlerini boşaltmak durumunda kalmışlardır.

Bin 275 soydaşımız esir alınmış�r. Bunların 150'sinden 
hâlâ haber yoktur.

Ne AGİT ne MİNSK Grubu ne de diğer uluslararası oluşum 
ve çözüm girişimleri fayda sağlamamış, sonuç vermemiş�r.

Ermeni zulmü bu çağrıya riayet etmemiş�r.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra Büyük Ermenistan 
hayaline kapılan Levon Ter-Petrosyan Türk düşmanlığını geçim 
kapısı hâline ge�rmiş�r.

Dağlık Karabağ inim inim inlemektedir.

Ha�a 1993 Mart ayında, Ermeniler Kelbecer'e saldırasıya 
kadar uluslararası toplum Hocalı Katliamı’na tepki bile 
göstermemiş�r.

Hitamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 822 
sayılı Kararı’yla Ermenistan'ın işgal e�ği topraklardan çekilmesi 
istenmiş�r.

Bunun sonucunda Ermeniler haksız ve hayâsız şekilde, 
Kubatlı, Zengilan, Cebrail, Fuzuli ve Ağdam'ı ele geçirmişlerdir.

Gayriresmî verilere göre de şehit olan soydaşımızın sayısı 
bin 300'dür.

Sonuç i�barıyla Dağlık Karabağ'ın is�lası dünyanın gözü 
önünde vuku bulmuştur.

1 milyon Azerbaycan Türk'ü işgal edilen topraklardan göç 
etmiş�r.

Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal eden Ermenis-
tan Türk yurdundan hâlen çekilmemiş, buna hiçbir zaman da 
yanaşmamış�r.

Karabağ sorununun çözümü için tesis edilen MİNSK 
Grubu görüşmeleri de bilhassa 2011 yılında kilitlenmiş�r.

138



Yani Hocalı'da soykırım yapılmış�r.

Dağlık Karabağ'ın her karışında Türk'ün ha�rası, 
çıkmayacak ayak izleri vardır.

Hocalı Türk'tür, Dağlık Karabağ Türk'tür, Azerbaycan 
Türk'tür, her türlü mütecaviz ve mütehakkim teşebbüs ihane�r, 
rezale�r, Türklüğün vicdanında yok hükmündedir.

Hocalı'da; uluslararası hukukun soykırım suçu, insanlığa 
karşı suçlar, saldırı suçu ve barışa karşı suçlar alenen işlenmiş�r.

Elbe�e Hocalı Katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 
Savaş Suçları Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi gibi hukuk 
zeminlerinde tescil edilmeli, suçlular hakkında gereken ne varsa 
yapılmalıdır.

Ermeniler ve destekçileri bu tarihî gerçekleri silahla, zor 
kullanarak, kan dökerek asla değiş�remeyeceklerdir.

Sözde Ermeni soykırımıyla avunan, bunu Türkiye'ye karşı 
siyasi ve diploma�k tehdit aracına dönüştüren ülkelerin adalete 
biraz olsun saygıları varsa, insan haklarına az da olsa bağlılıkları 
bulunuyorsa Hocalı'da akan kanın hesabını insanlık kasapla-
rından sormaları tarihî bir mecburiye�r. 

Yanlış hesap günü geldiğinde Türk mille�nin kudre�nden 
dönecek�r.

Bu soykırımın sorumlularına henüz cezai yap�rım 
uygulanmamış, Hocalı Katliamı uluslararası ortamda soykırım 
olarak tanınmamış�r.

Bir yanımız Kerkük ise diğer yanımız Karabağ'dır.

Bir tara�mız Kâşgar ise diğer tara�mız Keşmir'dir.
Dost ve gardaş ülke Azerbaycan yalnız değildir.
Merhum şairimiz Bah�yar Vahapzade'nin dize dize 

haykırdığı Türkiye-Azerbaycan arasındaki can, kan ve kardeşlik 
bağı ebediyyen var olacak�r.

Vahapzade diyordu ki;

Bir yüzümüz Kıbrıs ise diğer yüzümüz Kırım'dır.
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Azerbaycan–Türkiye.

Azerbaycan–Türkiye.

Bir amacın iki kolu.
O da ulu, bu da ulu,

 
Dinimiz bir, dilimiz bir,

Bir ananın iki oğlu,

Ayımız bir, yılımız bir,
Aşkımız bir, yolumuz bir,

Aynı arzu, aynı niyet.

9 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan'da huzur içinde 
yapılan Millî Meclis Seçimlerinin sonuçları i�barıyla hayırlı 
olmasını temenni ediyor, sandıkta başarı gösteren Cumhurbaş-
kanı Sayın İlham Aliyev'i ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Par�sini 
tebrik ediyorum.

Her ikisi cumhuriyet

Sevincimiz – melâlimiz.

 Bir mille�z, iki devlet

Birdir bizim her halimiz

Azerbaycan –Türkiye.

Türkiye olağanüstü bir süreçten geçmektedir.

Hocalı Katliamı’nda şehit olan soydaşlarımıza Cenabı-
allah'tan rahmetler diliyorum.

Azerbaycan–Türkiye.

Bayraklarda hilâlimiz

İdlib deyim yerindeyse fokur fokur kaynayan, kaynadıkça 

Değerli Milletvekilleri,

Hocalı Türk'ün onurudur, Türk'ün kaderidir, Türk'ün 
yurdudur, işgalciler sonsuza kadar lanetlenmiş�r.
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20 Şubat 2020'de İdlib'in güneyinde Rus savaş uçakları-
nın hava saldırısında iki kahramanımız şehit düşmüştür.

Rusya destekli rejim güçlerinin hain ve hunhar saldırıları 
devam etmektedir.

Bu durum aynı zamanda sinesinden kahraman çıkaran 
milletlerin yaşama ve payidar olma azminin güvencesidir.

Hüznümüzü tarif edecek kelimeler boğazımızda düğüm-
lenmektedir.

22 Şubat 2020 tarihinde de Esad unsurlarının saldırısı 
sonucunda kahraman evladımız Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir 
şehit olmuş, son yolculuğuna memleke� Gaziantep'te dualarla 
uğurlanmış�r.

Dökülen şehit kanlarının yerde kalmayacağını biliyor ve 
sabırsızlıkla bekliyoruz.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; silah 
arkadaşlarına, ailelerine, mille�mize başsağlığı dileklerimi 
ile�yorum.

Kahraman ye�ş�rebilmek milletler için paha biçilemez 
bir hasle�r. 

Şubat ayı başından beri İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 
16'ya ulaşmış�r.

taşan kanlı bir kazana dönüşmüştür.

Onların haklarını ödememiz de bu dünya gözüyle 
mümkün değildir.Kahramanı susmuş bir mille�n hayat pınarları 
kurumuştur.

Millî bekamızın kilit taşları olan, Türk vatanının muazzam 
teminatları kahramanlarımıza ne yapsak az ne versek yetersizdir.

Şehitlerimizden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları mem-
leke� Hatay'ın Samandağı ilçesinde, Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa 
Ertürk memleke� Gaziantep'te vatan topraklarına emanet 
edilmişlerdir.

Elbe�e şehitlerin ölmediği inancındayız.

Türk mille� kutlu varlığından kahraman ye�ş�rme 
konusunda üstün bir meziyet ve muvaffakiyete haizdir.
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Karadan Esad güçleri, havadan Rus jetleri ölüm 
yağdırmaktadır.

Kahraman evlatlarımız İdlib'de insanüstü bir gayretle 
bekamızın haklı ve meşru savunmasını icra ederken dualarımız 
onlarladır.

İdlib ekseninde al� çizilmesi gereken muamma, bu ay 
sonuna kadar Suriye rejim güçlerinin gözlem noktalarımızın 
gerisine çekilip çekilmeyeceği meselesidir.

Türkiye ve Rusya arasında Soçi Mutbaka�’na uygun 
hareket hususunda bir fikir ve görüş birliği vardır.

Elbe�e bütün ih�malleri hesaba katmak, sahada ve 
masada yer tutmak, buna uygun stratejik planlamalar yapmak 
Türkiye için haya� olduğu kadar zaruridir.

Hepsiyle övüyorum, hepsinin alınlarından öpüyorum.
Gazaları mübarek, kılıçları da keskin olsun diyorum.

Rusya Dışişleri Bakanı dün yap�ğı açıklamada, Türkiye ile 
Rusya'nın İdlib'de tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu 
görüşmeye hazırlandıklarını dile ge�rmiş�r.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 21 Şubat'ta Pu�n, Merkel, 
Macron ile yap�ğı telefon diplomasisi, 5 Mart 2020'de dörtlü 
İstanbul Zirvesinin toplanacağını açıklaması İdlib merkezli 
gelişmelerin seyrini etkileme ve değiş�rme ih�mali taşımaktadır.

Sayın Erdoğan'ın İdlib'e harekâ� an meselesi olarak 
değerlendirmesi, buna karşılık Rusya'nın bu harekâ� en kötü 
senaryo olarak tanımlaması gergin bekleyişleri de körükle-
mektedir.

Rusya Soçi Mutabaka�’na vurgu yaparken, taciz ve 
tahriklerini ısrarla sürdürmektedir.

İdlib pek çok şeye gebedir.

Yüksek yakıcı ve yıkıcı özelliğe sahip, patladığı yerde geniş 
bir alanda her canlıyı oksijensiz bırakan termobarik bombalarla 
belirlenmiş hedefleri vuran Rusya'dır.

Türk askeri İdlib'de tek taraflı, işgal amaçlı ve dayatmacı 
bir anlayışla değil, Astana ve Soçi ruhuna müzahir şekilde bölgede 
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İdlib'de ateşkesin tesisi için zulüm bitmelidir, saldırılar 
durmalıdır, masumlara yönelik acımasızlıklar son bulmalıdır.

Her ne kadar iradesi ve inandırıcılığı kalmamışsa da 
İdlib'de ateşkes rejiminin sağlanabilmesi, çözüm yollarının 
aralanması Soçi kararlarının tatbikine bağlıdır.

Zalim Esad döktüğü kanların bedelini damla damla 
ödeyecek�r.

Rusya'nın Türkiye'ye karşı Suriye'nin arkasında durması, 
Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır. Ve stratejik hesaplarla 
bile izah edilemeyecek�r.

Dahası Pu�n'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a 
sarılırken, arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir.

Aynı zamanda bu sorunlu tablo adil ve hakkaniyetli bir 
tavır sayılamayacak�r.

Türkiye'nin İdlib'deki varlığı hakkıdır, haklıdır. 

Ne var ki İdlib'deki sıcak ça�şma ve gerilim ikliminin 
varlığı domates yüklü �rlarımızın Rusya sınırında bekle�lmesine 
neden oluyorsa samimiyetsizlik ve güvensizlik zirve yapmış 
demek�r.

Aksi takdirde İdlib patlayacak, zalimler ve ka�ller 
kaç�kları yere kadar kovalanacak�r.

Esad rejimi ile Rusya'nın İdlib ile Hama bölgesinde ocak 
ayından bugüne kadar 369 sivilin ölümüne neden olmaları hangi 
vicdana sığacak�r?

Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, mü�efik değildir 
ama iki ülke arasında siyasi, �cari, ekonomik ve diğer ilişki ağları 
gelişmiş ve güçlenmiş�r.

koordinasyon ve gerginliğin azal�lması hedefiyle bulunmaktadır.

Bu şartlar al�nda Türkiye'nin geri adımı düşünüle-
meyecek�r.

Bu varlığımızı sorgulayanların önce işe Rusya'dan 
başlamaları, mazlumların katledilmesine kafa yormaları isabetli 
ve tutarlı bir yaklaşım olacak�r.

Ülkemizin sınırında büyük bir sığınmacı yığılması varken, 
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Şunu herkes bilmelidir ki, bizim haklarımıza, egemenlik 
ilkelerimize, güvenlik ve bekamıza saldıran ve kumpas kuran 
hangi güç veya ülke olursa olsun karşı karşıya gelmemiz 
kaçınılmazdır.

Rusya'nın bunu inkâr etmesi hangi akla hizme�r?

Aklı evvelin teki çıkmış, bizim duruşumuzu yargılamaya, 
zaman zaman vatanseverlikten kopup ABD yörüngesine 
girdiğimizi söylemiş.

Bizim yörüngemiz Türk'tür, Türk mille�dir, Türk devle�dir, 
Türk vatanıdır, Türk bayrağıdır.

Bunu söyleyen şahıs daha düne kadar İmralı canisiyle 
sarmaş dolaş�, birbirlerinden gül alıp veriyorlar, dostluk pozuna 
giriyorlardı.

Milliyetçi Hareket Par�sinin yörüngesini tayin mercii, 
orak çekiç sevdasıyla yıllarını israf etmiş çevrelerin haddi ve harcı 
değildir.

Vatanseverliğimiz, milletperveliğimiz unutulmasın ki, 
arızi, afaki, konjonktürel veya dönemsel değil ebedîdir, 
çiğnenmeyecek yemindir.

Elinde Ülkücü kanı olanlar da ne bunu anlayabilecekler 
ne de bunu hazmedebileceklerdir.

Biz kuzu olup baş eğmeyiz, bozkurt olur zalimleri 
tepeleriz.

Değerli Arkadaşlarım,

Ha�a sonunda PKK'nın yan kolu, Kandil'in siyaset ucubesi 
HDP'nin 4.Büyük Olağan Kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler 
izleyen her vicdan sahibi kardeşimizi rahatsız etmiş�r.

Üstü HDP, al� PKK olan bu kongre ortamında, İs�klal 
Marşı okunmamış, sözde devrim şehitleri kılı�yla teröristlere 

Sözde eş başkan değişimi gerçekleşmiş, bu görevin yenisi 
de ka�lımcıları Kürdistan'ın her köşesinden gelenler olarak 
selamlamış�r.
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Hıyanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumun dibidir, 

HDP'li Temelsiz “Halklarımızı AKP-MHP faşizminden 
kurtarmak ve Üçüncü Yolu örgütleyerek demokra�k ik�darımızı 
kuracağız.” diyor.

Yani kepazelik eşikleri ve sınırları fersah fersah aşmış�r.

saygı duruşunda bulunulmuştur.

Bizim için bir diğer üzerinde durulması gereken nokta, 
CHP'nin, Serok Par�sinin bölücü kongreye üst düzey temsilci 
göndermeleri, par� kurup kurmayacağı, ha bugün kurdu, ha yarın 
kuruyor hikâyesiyle tak�k manevralar yapan eski bir bakanın 
mesaj göndermesidir.

Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, 
Kılıçdaroğlu'nun bölücülük merakı siyase�e üçüncü bir blok 
arayışı falan değil, düpedüz vatana ihane�r.

Alçaklık bununla sınırlı kalmamış, bebek ka�li lehine 
sloganlar a�lmış�r.

Malum bir eş başkan da kurucu meclis çağrısı yaparak, 
tüm kimlik ve inançların kendisini güvende hissedeceği bir 
Anayasa’dan bahsetmiş�r.

Fren tutmayan bu eş başkan, Gezi Vandalizmine ve 
Cizre'deki hendek ve barikat terörüne a�f yapmış; hükûme�n 
karşısında Gezi ile Cizre i�fakının bulunduğunu söylemiş�r.

Demek ki, Gezi kalkışmasıyla, örtülü olarak Soros 
çocuklarıyla gurur duyan eski Cumhurbaşkanı’ndan onay almış�r.

Demek ki, HDP'nin CHP'ye yönelik cesur olun, kuytuda 
buluşmayalım, kapalı kapılar arkasında el ele gezmeyelim, siyasi 
nikâhımızı uluorta ilan edelim dayatması karşılık bulmuştur.

Kılıçdaroğlu, ölü teröristlere nasıl saygı duruşunda 
bulunduklarını açıklayacak yüreğe sahip midir?

İs�klal Marşı'nın neden okunmadığını, bunu nasıl sineye 
çek�klerini Türk mille�ne anlatacak cesaret ve basirete haiz 
midir?

Sorosçuların dümen suyuna girmiş İP'in bu olan biten 
iğrençliklere diyecek bir şeyi var mıdır?
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Türkiye düşmanlarının ana kucağıdır.

HDP Türksüz Anayasa diyor, aynı şeyi CHP de is�yor.

Bunlar kirli üst aklın figüranlarıdır, bizim aklımız da tarihî 
Türk aklıdır, büyük Türkiye vizyonudur.

Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan, alayı birdir, hepsi 
aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır.

Bunlardan bırakınız ik�dar olmayı, ne köy olur ne de 
kasaba.

Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında 
mutlaka cezai takibata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma 
açmalıdır.

Türkiye muz cumhuriye� değildir, çadır devle� değildir, 
etnik koalisyonun mecmuu değildir.

Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız 
değildir.

HDP, PKK/YPG diyor, aynı çıkmazda CHP de pa�naj 
yapıyor.

HDP demokrasi i�fakı diyor, aynı tekerlemeyi CHP de 
söylüyor.

Bunlara karşı Cumhur İ�fakı da Türk mille�nin 
bayraklaşmış ve anıtlaşmış iradesidir.

Zillete düşmüş siyasi çürümüşlerin akıl hocaları 
zalimlerdir, emperyalistlerdir, RANT'çılardır, Sorosçulardır, 
kuzenleri Osman Kavalı'dır, FETÖ'cülerdir, Gezicilerdir, 6-7 Ekim 
Olaylarının senaristleridir.

Koronavirüsü neyse bunlar aynısıdır.

CHP'nin bir Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, “Millet 
olarak askerlerimizin nasıl şehit olduğunu bilmek is�yoruz.”

CHP'nin çok konuşan bu sözcüsüne diyorum ki, kitaptan 
araş�rayım diyorsan, hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşa 

Bu virüs nedeniyle İran sınırımız geçici olarak kapa�l-
mış�r, siyasi zillet kafilesine de Türk mille� gönlünü hepten 
kapatmış�r.

Sen kim, millet kim?
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edilen, takdir ve tebrik e�ğimiz muazzam Millet Kütüphanesi'ne 
gidip kitapları karış�rabilirsin.

Oraya gitmeye gözün kesmiyorsa tavsiyem, bu soruyu 
hükûmete sorma, ya git silah tutup mücadele ederek yerinde 
müşahede et ya da HDP'li kardeşlerine bir zahmet müracaat edip 
öğrenmeyi dene.

Belki bir şeyler öğrenirsin, bir hakkı da Sayın Cumhur-
başkanı'na teslim edersin.

Her kitabın bir âlim her âlimin de bir medeniyet olduğunu 
belki özümsersin.

Çünkü şehitlerimizin ka�lleri yanı başınızdadır, görüş 
menzilinizdedir, hemen kol mesafenizdedir.

Milliyetçi Hareket Par�si Cumhur İ�fakının bir parçasıdır.
TBMM'de denge ve denetleme görevini üstlenmiş�r.

Muhterem Milletvekilleri,

Biz hükûmet ortağı değiliz, Türkiye'nin yöne�minde siyasi 
sorumluluğumuz da bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı görevinin başındadır.

Avusturya Cumhuriye�'ne görevlendirilen büyükelçinin 
bir Ülkücü ka�li olduğu iddiası yaygın bir şekilde gündeme 
taşınmış�r.

Mezkûr atamanın kamuoyuna yansımasıyla büyük bir 
eleş�ri sağanağı başlamış, MHP'yi i�barsızlaş�rmak, Cumhur 
İ�fakını baltalamak için ahlaksız bir süreç devreye alınmış�r.

Bu kapsamda idari tasarruflar tamamıyla hükûme�n 
tekelindedir.

Bakanlar Kurulu çalışmaktadır.

1 Mart 1977'nin sabah ezanı vak�, 14-15 kişiden oluştuğu 

21 Şubat 2020 tarihli Resmî  Gazete'den anlaşılmış�r ki, 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Avusturya Cumhuriye� 
nezdinde Türkiye Cumhuriye� Büyükelçisi tayin edilmiş�r.

Bu meselenin mutat ve bildik bir yanıdır.
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Şehidimizin şühedamızın hakkını hukukunu korumak 
bizim için namus meselesidir. 

Ülküdaşımız Mustafa Erol bu şerefsiz saldırıda şehit 
olmuştur.

Sadece şehidimiz Mustafa Erol değil, Kızılcahamam 
Ülkücü Şehitliği’nde isimleri tek tek yazılı binlerce şehidimiz asla 
unutulmamış, emanetlerine ve kutlu ha�ralarına leke 
sürülmemiş�r.

Say desem beş şehidimizin ismini ve bunların ka�llerini 
tereddütsüz sayamayacak olanların fitne ateşini tutuşturmaları 
namertlik ve sahtekârlık�r.

Bu konuda hiç kimseden öğrenecek bir şeyimiz yoktur. 
Herkes işine bakmalıdır.

Hepimizin ha�zasına mıh gibi işleyen, gören herkesi 
duygulandıran karlı bir günde omuzlarda taşınan şehit naaşının 
resmedildiği fotoğraf hiçbir zaman gözümüzün önünden 
gitmemiş�r.

tahmin edilen hainler önce uzun namlulu silahlarla İstanbul 
Adana Öğrenci Yurdu'nu taramışlar, arkasından da taarruz �pi el 
bombası atmışlardır. 

Ancak merhum şehidimiz Mustafa Erol'ün ka�linin kim ya 
da kimler olduğu belgeli, berrak ve resmî olarak tam bilinmeden, 
ha�a mahkeme tutanakları iddiaları doğrulamazken, sosyal 
medyada provokasyon yapan, pusu kuran, ajitasyona yeltenen, 
bize dava öğretmeye, şehitlerimizi ha�rlatmaya, MHP'yi 
yargılamaya çalışan art niyetli kişilerin varlığı da teker teker açığa 
çıkmış�r.

Karlı bir İstanbul günü, aziz naaşı Türk bayrağıyla sarılmış, 
Muratpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra 
Merkezefendi Mezarlığı'na Fa�halarla ve gözyaşları eşliğinde 
defnedilmiş�r.

Soros konuşulurken MHP tar�şılamaya başlanmış, 
terörle mücadele heyecanla sürerken MHP köşeye sıkış�rılmak 
istenmiş�r.
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Fakat bunun üzerinden is�smara yeltenip Milliyetçi Hare-
ket Par�sini töhmet al�nda bırakmaya, suçlamaya, karalamaya, 
sanki ka�l bulunmuş da buna göz yumuyormuşuz gibi bir algı 
oluşturmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Siyasi irademizi, davamızın ilke ve is�kbalini çöplüğe 
dönen, beşinci sınıf dedikodu mekânından farksız olan sosyal 
medya belirleyemez.

Bize sosyal medya yolcusu değil, davanın hancısı lazımdır, 
bu ayrımı da yapmak tarihe, şühedaya, Türklüğün vicdanına karşı 
mükellefiyet ve mesuliye�mizdir.

Milliyetçi Hareket Par�sine sosyal medyadan is�kamet 
çizilemez.

Geldiği yer bellidir, hüviye� bellidir, mazisi bellidir. 
Sorumluluk elbe�e hükûme�ndir.

Bu atamayı maske yaparak Cumhur İ�fakına husumet 
kusanlar, bilip bilmeden, par�mizin resmî görüşü teşekkül 
etmeden akın�ya kapılanlar yanlış yapmışlar, ters köşeye 
yatmışlardır.

Buna alet olan arkadaşlarımız da karanlık kampanyayı 
servis etmişlerdir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu tuzağa bazı milletve-
killerimizin ve par� yöne�cilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik 
bir vakıadır.

Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak 
hiçbir noktamız yoktur.

Söyleyeceğimiz sözü de biliriz, atacağımız taşı da biz 
seçeriz.

Biz şehidi de biliriz, ka�li de biliriz.

İplisinin ipsizinin, arlısının arzısının, MHP'ye kefen biçe-
nin, döneğinin devşirilmişinin, Ülkücüye kem gözle bakanın, 
çakalının çukalının, çıkarcının yardakçının, mikser gibi karış�rı-
cıların yalan, i�ira ve aldatmalarına i�bar etmek bizim kitabımız-
da yazmaz, yazamaz, yazmayacak�r.
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Dilerdim ki, asılsız haberlerin peşine düşen bazı arkadaş-
larımız par�mize ve davamıza saldırılar olurken de aynı hassasiyet 
içinde hareket edebilselerdi.

Biz bu bulanık kuyudan su içmeyiz, içilmesini hoş görme-
yiz, gereğini de vak� saa� geldiğinde kararlılıkla yaparız.

Sosyal medya cengâverlerine ve görevli Twi�er, 
Facebook nöbetçilerine değil dava adamlarına, şehidinin ve 
gazisinin hakkını adam gibi temsil edenlere, üstlendiği görevleri 
şuurla yerine ge�ren ülkü arkadaşlarımıza ih�yaç vardır.

Gerisi fuzuli laf kalabalığıdır.
Kuyuya taş a�p arkasından bak�ranların kimler olduğunu 

biliyoruz.

Milletvekili arkadaşlarımın daha hassas, daha dikkatli, 
daha uyanık, daha ferasetle hareketleri elzemdir, sosyal medya 
oyunlarına gelmemeleri ricam ve talima�mdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Ayrıca 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet 
Kütüphanesi'nin açılışına şahit olmaktan gurur duyuyor, bu 
muhteşem eseri Türkiye'ye kazandıran, kitap sevgisini aşılamak 
için gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’mıza teşekkür 
ediyorum.

Bugün başlayan üç ayların mille�miz ve Türk-İslam âlemi 
için hayır ve bereket ge�rmesini, bu ha�a içinde idrak edeceğimiz 
Regaib Kandilimizin de nice güzelliklere ve manevi dirilişe kapı 
aralamasını Allah'tan diliyorum.

Sözlerimin sonunda hepinizi saygı ve sevgilerimle 
selamlıyor, Cenabıallah'a emanet ediyorum.

Koronavüris tehdidine karşı canla başla mücadele eden, 
teyakkuzda bulunan, bu çerçevede seferberlik ilan etmiş gibi 
duruş gösteren Sağlık Bakanı’mızı ve ekibini kutluyorum.

Sağ olun, var olun diyorum. 
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GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

TBMM GRUP TOPLANTISINDA

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

03 MART 2020





              Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Basımınızın Değerli Temsilcileri,

Ha�alık olağan Meclis Grup Toplan�mızın başında 
yüksek heye�nizi en derin muhabbetlerimle selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Gönül coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren kardeş-
lerimize üstün muvaffakiyetler ve muzaffer günler diliyorum.

Üzerinde yaşadığımız topraklar bin yıldır vatandır bin 
yıldır Türk mille�nindir.

Elbe�e bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

İnanıyor ve ifade ediyorum ki, Türk tarihinin ruhundan 
mülhem büyük bir şevkle bugün de korunacak, tam bağım-
sızlığımız is�kbalin parlak ufuklarıyla kucaklaşacak�r.

Vatan topraklarının her karışı, eski hâkimiyet havzaları-
mızın her köşesi şehit kanlarıyla sulanmış, Türk mille�nin 
ha�ralarıyla süslenmiş�r.

Anadolu coğrafyasından dört bir yana başımızı çevirip 
bak�ğımızda buram buram tüten Türk destanlarını görür, 
şühedanın aziz anılarını duyarız.

Ha�a görmek ve duymakla kalmayız, bunu yaşar, 
gerek�ği zaman yenilerini başarmak için te�kte bekler, yeri 
gelirse de teyakkuza geçer sefere çıkarız.

Bu seferde manevi güvencelerimiz tertemiz kanlarıyla 
önümüze düşen aziz şehitlerimiz, kahraman nesillerdir.

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyen bir mille�n; “Yâre 

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Şehitler, tarihimizin ve talihimizin kilit taşlarıdır, millî 
kader ve kararın yegâne i�ihar kaynaklarıdır.

Nice şehametlerle, nice şehadetlerle, nice celadetlerle, 
nice cesaret, feragat ve hamiyet örnekleriyle vatanın ve mille�n 
bekası asırlarca korunmuştur.
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Kurt kışı geçirir geçirmesine ama yediği ayazı unutmaz, 
a�lan okları, kurulan tuzakları ha�rından ve havsalasından asla 
çıkarmaz.

Burada çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür.

Rejim uçakları ve destekçileri, bölgeye in�kal eden bir 
konvoy ile kahraman askerlerimizin bulunduğu eski bir belediye 
binasını alenen hedef almışlardır.

Ne olursa olsun, kim hangi saldırıyı yaparsa yapsın, Türk 
mille�nde verilecek kan da bitmez, ayağa kalkacak kahraman da 
eksilmez. 

Alçak Esad ve ahlaksız destekçileri kanımızı dökmüştür.

İdlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki Balyun kasabasında 
konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına önce karadan roket ve 
top mermileriyle saldırı düzenlenmiş�r.

Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır, Rusya 
vardır, hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır.

Oluşan enkazın al�nda kalan evlatlarımıza yardım etmek 
isteyen askerlerimiz ise saldırıların devam etmesi üzerine bir 
başka binaya sığınmışlar, ne var ki burası da ateş al�na alınmış�r.

Sonuç i�barıyla hunhar saldırıda 34 kahramanımız şehit 
olmuş, 32 kahramanımız yaralanmış�r.

Hemen arkasından hava bombardımanı başlamış�r.

Türk askerinin kanı bu husumet cephesi tara�ndan 

Şehit zamanın şahidi, millî varlığımızın şahabı ve 
şahikasıdır.

Şehitlerimizin temina�yla sahip olduğumuz mukaddesat 
zırhını orasından burasından tahrip edecek bir silah da henüz icat 
edilememiş�r.

Suriye'nin 14 eyale�nden birisi olan İdlib'de 27 Şubat 
2020 tarihinde yaşanan şehadetler mille�mizi ziyadesiyle üzmüş, 
derinden yaralamış�r.

nişandır tenine erlerin, şehitlik son rütbedir askerin” duruşuna 
sahip vatan evlatlarının kolunu bükecek, boynunu eğecek, diz 
bağlarını çözecek ne bir güç ne de bir kudret vardır.
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Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet; ailelerine, 
silah arkadaşlarına, mille�mize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Şu anda tedavi al�nda bulunan kardeşlerimize şifalar 
temenni ediyorum.

Dirimiz asker, vurulanımız şehi�r.

Türk mille� şehitlerine minne�ardır. Ve onlar ölmemiş�r.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan her saldırıyı 
nefretle lanetliyorum.

Karanlık emel sahipleri bilmelidir ki;

Nitekim Allah tek�r, ordusu Türk oğlu Türk'tür.

dökülmüştür.

Zalimlerin kanı kurusun, Türk mille�nin ahı tutsun.
Niyazım odur ki, şehadetleri mübarek olsun.

Onların dirisi kalleş, vurulanı ise leş�r.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiz. Bilakis 
onlar diridirler  fakat biz anlayamayız.

Bize namlu çeviren, kurşun atan, bomba �rlatan delik 
deşik edilmeye, devrilip gömülmeye mecburdur, müstahak�r.

Doğudan ba�ya, kuzeyden güneye büyük bir aile 
şuuruyla kenetlenip, birbirimize dayanarak, birbirimizden güç 
alarak, millî birliğimizi perçinleyerek bu zor dönemi atlatacağız.

Eğilmez başımızla, yenilmez irademizle biz büyük Türk 
mille�yiz.

Hiçbir habis ve hain emel Türk mille�ni pes e�remez, 
taviz verdiremez.

Hiçbir zalim hiçbir zorba Türkiye'ye kanlı dişlerini 
geçiremez.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak�r.

Türk mille�ne meydan okuyan, Türkiye'ye kafa tutan, 
yiğit evlatlarımıza pusu kurup silah çeken kim varsa dökülen 
kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur.

Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına aziz mille�mi-
zin her mensubu; me�ndir, mer�r, merhametlidir, sabırlıdır, 
imanlıdır, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuştur.
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“Biz yedi yaşında yağmurun al�nda, soğuktan �treyerek 
'Varlığım Türk varlığına armağan olsun.’ derken şaka 
yapmıyorduk.”

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde toprakla buluşan şehidimiz 
Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, ne işimiz var Suriye'de diyen 
köksüzlere tokat gibi cevap vermiş ve şöyle seslenmiş�:

Sorarım sizlere; bu kadar asil ve soylu kahraman evlatları 
sinesinden çıkaran Türk mille�ne güç yeter mi? Zor söker mi? 

21 ilimizde al bayrağa sarılı şehit naaşları muazzam 
ka�lım ve sahiplenmeyle omuzlarda taşınmış, dualarla vatan 
topraklarına emanet edilmiş�r.

İdlib şehitlerinden olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet 
Saygılı 30 Ağustos 2014'teki bir sosyal medya paylaşımında şu 
mesajı vermiş�:

“Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden 
olmayın, gi�m gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi 
düvel bir olmuş, rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter, selametle.”

Şehidimizin muhterem babası Hüseyin Saygılı da; 
“Vatanımız, mille�miz bölünmez kuzum.” diyerek kahraman 
evladının arkasından gözyaşı dökmüştü.

26 Şubat 2020'de rejim güçlerinin hava saldırısı 
sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Eres Baykuş 
memleke� Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanırken, 
elleri öpülesi annesi Zeynep Baykuş bakınız ne demiş�:

Çorlu'da toprağa verilen kahramanımız Uzman Onbaşı 
Birhan Er, 9 Ekim 2013'te sosyal medyada paylaş�ğı bir mesajında 
aynen şunları söylemiş�:

Bu çerçevede gönül tellerimizi �treten daha pek çok 
misal verebiliriz.

“Biz yere düşeriz, ama iki şeyi yere düşürmeyiz: Kur’an-ı 
Kerim ve Türk bayrağı.”

“Kimseye meydan vermeyeceğiz. Bir ölür bin doğarız 
kuzum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehidim ölmedi benim. 
Ben şehit anası oldum.”
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Kahramanlar nöbe�eyken ezan susar mı? Bayrak iner mi?

Yine İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal 
evladımızın 50 gün sonra düğünü olacak�.

Şaşırırsın, şu asırlar sana anlatsa kimiz...

Kurşun işler mi?

Hele bir söyleyin kurumuş ve kudurmuş Esad hayranları, 
bu kutlu vatan bölünebilir mi?

Gösterir u�u, ölürken bile solgun elimiz.

Merhum şairimiz Mithat Cemal Kuntay, 'Kimiz' isimli 
şiirinde diyordu ki;

Şahlanır göklere inkâr edilen heykelimiz,

Vatan için, bayrak için, millet için, sereserpe toprağa 
düşen kahramanlarımız Türk mille�nin şeref �msalleridir.

Şehidin acılı dayısı Umut Başal ateş düşen ocaklarına 
aldırmadan inanmışlıkla “Allah'ım bayrağımızı indirmesin.” 
çıkışıyla herkese ders vermiş�.

Türk askeri tarih sahnesine çık�ğı andan i�baren inançla 
ve muazzam bir görev aşkıyla pek çok zafere imza atmış�r.

Hayır, asla; ne ezan susar ne bayrak iner ne de vatan 
bölünür.

Düşmanın Sakarya Cephesinde ilerlediği, Türk mille�nin 
maddi gücünün tükendiği zamanlarda; bazı mebuslar, Meclisi 
Kayseri'ye taşımanın gerekliliğini savunmuşlardı.  

Boşa gitmez, heder olmaz, vurulup düştüğümüz,
Zalimin göğsüne çarpar düşüyorken ölümüz.
Canımızdır, acı hissetmeyerek verdiğimiz;

Şehitlik mertebesi ulaşılabilecek en yüksek mertebedir.

Ve asırlardır şehitlerimizin anaları, babaları, eşleri, 
çocukları onların ardından gözyaşı dökerken ağızlarından 
tereddütsüz bir tek cümle dökülmüştür: “Vatan sağ olsun.”

Mustafa Kemal Paşa'nın bu mebuslara şu cevabi tepkisi 
kahramancaydı: “Son mermimi kullanıp  son nefesimi verinceye 
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Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün, ih�yaç olsun, 
bayrağımı alır, silahımı kuşanır, besmelemi çeker koşa koşa 
cepheye gider, mevziye girerim.

Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye 
karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiş�r.

Değerli Milletvekilleri, 

Allah nasip eder şehit olurum nasip eder gazi.

Sorulacak hesabımız vardır.
Alınacak in�kamımız vardır.

Çünkü aklım hep Türkiye'dir, kalbim Türk mille�yle bir ve 
beraber atmaktadır.

kadar savunmama devam edeceğim. Düşman gelip beni, 
bayrağımın al�nda, şehit olmuş ve al kanlar içinde yatarken 
bulacak�r.”

Ancak kanımın son damlasına kadar Türklüğün ve Türk 
mille�nin bekası için vuruşur, son taka�me kadar da mücadele 
ederim.

İdlib saldırısından hemen sonra Türkiye Bahar Kalkanı 
Harekâ�nı başlatmış�r.

Aynı anda F-16'lar, SİHA'lar, İHA'lar, Kasırga Füzeleri, 
Fır�na Obüsleri zulüm mevzilerini dövmeye başlamış�r.

Rejim unsurları kaçacak ve saklanacak delik aramanın 
derdindedir.

Bir hususu tarif ve tespit etmenin sayısız yararları vardır:

Gaye vatandır gaye sınır, toprak ve insan güvenliğidir.

Türkiye İdlib'de savaş oyunlarının, hegemonya senaryo-
larının içinde değildir. Buna niye� de yoktur.

Sınır demek devlet demek�r.
Sınırları kalbura dönmüş, güvenlik duvarları aşınmış, 

girenin çıkanın belirsiz olduğu bir devle�n egemenlik hakları 
çiğnenmiş�r.

Aynı zamanda devlet demek egemenlik demek�r.
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Tarih bize diyor ki, mücavir topraklarda, komşu 
ülkelerde önü alınamamış krizler, iç kargaşa ve ça�şmalar bir 
virüs gibi yayılıp eninde sonunda ülkemize bulaşacak�r.

Misakımillî'nin koordinatlarına muva�k şekilde Türk 
savunma alanı oluşturuyoruz.

3 Mart 1980'de hayata gözlerini yummuş merhum 
Cumhurbaşkanı, Hatay'ın 29 Haziran 1939'da ana vatan 
Türkiye'ye ka�lmasında tarihî rol ve payı olan vakarlı ve 
vatansever bir şahsiye�.

Bu gerçeği görmeyen bu gerçeği göstermeyen, üstelik 
bu gerçeği çarpıtan iç ve dış odakların alayı birden aynı şer 
ekseninde toplanmışlardır.

İdlib'den geri çekilirsek eninde sonunda Hatay'dan 
olmamız kaçınılmazdır.

Böyle olursa Suriye'deki kaosun Anadolu'ya ithali de 
mukadderdir.

Türk devle�nin hükümran haklarının başlangıç noktası 
hudut boylarıdır.

Bu savunmayı yapamazsak bu savunmada tereddüt 
edersek, herkesi uyarıyorum ki, Anadolu'yu veririz, Anadolu'yu 
teslim ederiz.

Evimizin önü yanarken omuz silkersek millî onuru-
muzdan ve millî ömrümüzden mahrum kalırız. 

Bir Rus haber sitesinde, çalınan şehir Hatay başlığıyla 
haber yapılmış, gizli hedefler, sinsi ve yüzsüz arzular deşifre 
edilmiş�r.

İdlib Hatay'ın dibindedir. Ha�a tarihsel olarak münde-
miç�r.

Jeopoli�k ve jeostratejik denklemin içinde bağımsız 
güç olarak var olmak zorundayız.

Bugün aynı zamanda Hatay'ın ilk ve son Cumhurbaş-
kanı merhum Tayfur Sökmen'in de 40'ıncı vefat yıl dönümüdür.

Aziz anısını rahmet ve hürmetle yad ediyorum.Hatay 
on yıllardır Suriye haritalarında açıkça gösterilmiş�r.
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Hatay Türk mille�nin ve Türkiye'nin kardeşlik köprüsü, 
ayrılamaz, koparılamaz, vazgeçilemez zümrüt örtüsüdür.

Hatay'ı tar�şmaya açmak, Hatay üzerinde kuşkular 
uyandırmak cinaye�r, hıyane�r, rezale�r. Ve emel sahipleri 
karşılarında Türk mille�nin tamamını bulacaklardır.

Ne işimiz var Suriye'de gürültüsü koparan aymazlar bu 
hakika�en haberiniz var mıdır?

Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler sizin 
bunlara dair bir fikriniz var mıdır?

Şayet varsa kimlerin hizmetkârısınız kimlerin hizasın-
dasınız?

Niye Libya'dayız diyenler, 494 yıl orada bulunduğumuzun 
farkında mısınız? Yoksa sefa mı ya�yorsunuz?

Kim Hatay'a göz dikiyorsa, o gözü oyarız kim el uza�yorsa, 
o eli kökünden keseriz.

Ve şimdi de çalınan şehir Hatay diye haberler yapıl-
maktadır.

Bu utanmazlık�r, mütecaviz bir Moskov oyunudur.

Hatay bizim diyen cani Esad rejimi, Suriye'yi tam 402 yıl 
egemenliği al�nda tutan cihan imparatorluğunu ne çabuk 
unutmuştur?

459 yıl Mısır'da, 402 yıl Irak'ta, 402 yıl Ürdün'de, 402 yıl 
Filis�n ve İsrail'de, 402 yıl Lübnan'da, 401 yıl Yemen'de, 400 yıl 
Bahreyn'de, 400 yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 400 yıl Katar'da, 
399 yıl Suudi Arabistan'da, 397 yıl Sudan'da, 381 yıl Kuveyt'te, 
350 yıl Somali'de, 308 yıl Tunus'ta, 303 yıl Cezayir'de hangi kudret 
sahibi imparatorluğun hükmünün geç�ğini aklını ve aidiyet 
bilincini kaybetmiş güruh biliyor mu?

Misakımillî coğrafyasında bir kuşun kanadı kırılsa, bir 
kuzu av olsa, bir mazlum feryat etse, bir masumun göz 
pınarlarından yaş süzülse Türk mille� mesele eder, dert eder, tavır 
gösterir, bedelini de peşinen öde�r.

Hadi yok diyelim, o zaman ne işiniz var Türkiye'de, ne 
arıyorsunuz siyase�e?
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Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın diyemeyiz, elhak o 
yılanı yuvasında boğazlarız.

Mondros Mütarekesi imzalandığında fiilen hâkimiye-
�mizde olan alanları içine alacak şekilde Misakımillî'nin hudutları 
çizilmiş�.

“Bu hudut, İskenderun Körfezi cenubundan Antakya'dan, 
Halep ile Katma İstasyonu arasında Cerablus Köprüsü cenubunda 
Fırat Nehri’ne ulaşır. 

Hem içimizdeki hem de çevremizdeki gelişmelere dikiz 
aynasından, geri görüş kamerasından, kozmopolit prizmadan 
bakmayız, bakamayız.

Gazi Mustafa Kemal de bunu şöyle izah ve ilan etmiş�:

Değerli Arkadaşlarım,

Oradan Deyr-i Zor'a iner; sonra doğuya uza�larak Musul, 
Kerkük, Süleymaniye'yi içine alır. Bu hudut dâhilinde kalan 
ülkemizin bölümleri Osmanlı camiasından ayrılmaz bir bütün 
olarak kabul edilmiş�r.”

Bize değil, aziz Atatürk'e kulak ver.

Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi anlıyor musun niye İdlib'deyiz? 
Niye Suriye'deyiz? Niye Libya'dayız?

Bizi duymuyorsan bari Atatürk'ü duy bari muhterem 
ha�rasına riayet et.

“Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur 
kurtaracak bah� kara maderini?

İşte ben bu kürsüden, bu Meclis-i Ali'nin Reisi sıfa�yla, 
Heyet-i Aliyenizi teşkil eden bütün azanın her biri namına ve bütün 
mille namına diyorum ki: Vatanın bağrına düşman dayasın 
hançerini, bulunur kurtaracak bah� kara maderini.”

İnönü ve Kütahya Zaferlerinin ardından 13 Ocak 1921'de 
toplanan Büyük Millet Meclisinde kürsüye çıkan Mustafa Kemal 
Paşa tarihe kazınan şu konuşmasını yapmış�:

Vatana ve millete sokulmak istenen zehirli hançer her 
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Ka�l Esad tarih ve beşerî vicdan nezdinde ağır ve 
affedilmez şekilde suç işlemiş�r.

Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır.
İran arkadan dolaşıp ateş etmektedir.

Soçi Mutabaka�’nı ihlal eden taraflar Araf’ta değil 
açıktadır.

Düşününüz, ambulansları bile vuran bir barbarlıkla 
İdlib'de muhatap olunmuştur.

seferinde kırılıp a�lmış, şehidin şühedanın hakkı ve emane� 
hamdolsun zayi edilmemiş�r.

Bunun karşılığında meşru savunma refleksiyle gereğini ve 
müdahalesini yapan ülke de Türkiye'dir.

Dahası Rusya'nın operasyonda savaş uçaklarının bulun-
madığını açıklamasına rağmen radar gerçekleri başka şeyler 
söylemektedir.

Pu�n, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, 
kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini 
yap�ğını söyleme gereği hissetmiş�r.

Bu menfur saldırının insanlığa, ikili anlaşma ve uzlaşma-

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin 
uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye'de bulunduğunu, 
Türkiye'nin sorumluluklarını yerine ge�rmediğini ifade etmiş�r.

İdlib'de Türkiye'nin 12, Rusya'nın 10, İran'ın da 7 gözlem 
noktası vardır.

Bu kapsamda olmak üzere, 5 Mart 2020'de Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızla Pu�n'in yapacağı planlı görüşme kri�k�r, 
çok mühimdir.

Şu işe bakınız ki, saldırıya uğrayan, şehit veren Türkiye'dir.

Saldırıya uğrayan Türk askerî konvoyuyla ilgili önceden 
Rus yetkili makamlarına bilgi verilmesine rağmen, Moskova 
yöne�mi bunu telaşla inkâr etmiş�r.

Bize göre halt etmiş, Rus yalanlarına yenilerini eklemiş�r.

Pu�n ne derse desin, kahramanlarımızın bölgede kasıtlı 
olarak hedef alındığı barizdir.
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27 Şubat 2020'de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz 
gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı.

Pu�n'in varmak istediği yer neresidir?

lara, evrensel değer ve mirasa aykırılığı ortadadır.

Boğazlardan geçirilen savaş gemilerine verilen ve Türk 
mille�nin ha�za kayıtlarında saklı bulunan simgesel isimlerle 
neyin mesajı ihsas ve ima edilmiş�r?

Kimi kandırıyorlar? Neyi anla�yorlar?

Birisi 93 Harbi'nde, diğeri Birinci Dünya Savaşı'nda Türk 
topraklarını bombalayan amirallerin isimleriyle anılan gemilerle 
aba al�nda sopa mı gösterilmiş�r?

Bir yandan nüfuz alanları oluştururken, diğer yandan 
emperyal güç olarak bölgeye yerleşmenin arayışındadır.

16 Temmuz 2018'de Trump ile Pu�n'in Helsinki'de bulu-
şup Türkiye ve bölge ülkelerinin aleyhine hangi başlıklarda anlaşıp 
görüş birliğine vardıkları hâlâ sırdır, esrarını korumaktadır.

ABD'nin, Rusya'nın stratejik hedeflerinden, Rusya'nın 
ABD'nin silindir amaçlarından habersiz olması teoride bile abesle 

Dalımızı kesenin damını yıkarız.
Çalımızı kıranın çalımını bozarız.

ABD Başkanı Trump'ın bundan habersiz olması, Pu�n'in 
çıkarının ne olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sorması tam bir 
akıl tutulması ve kara mizah�r.

Rusya'nın sıcak denizlere inme planı tarihî bir hede�ir.

Görmedik sanılmasın, bilmediğimiz akla gelmesin.

Şimdi de Suriye ve Libya üzerinden Afrika'ya açılma niye� 
gizlenemeyecek kadar berrak�r. Ve gizli ajandanın sayfaları birer 
birer aralanmış�r.

Biz Rusya'ya güvenilmez derken haksız mıyız? Abar�yor 
muyuz? Pişmiş aşa su mu ka�yoruz?

Türk'e yan gözle bakanın alnının karışlar, kurumuş ağaç 
gibi budarız.

Bir yandan yeni silahlarını test ederken, diğer yandan 
enerji kaynakları etra�nda yuvalanıp yığınak yapmaktadır.
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Hodri meydan, ayı gelirse gelsin, göreceği sadece ve 
sadece bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.

iş�galdir.

Esad'ın son kullanım tarihi dolduğunda ilk önce fişini 
Pu�n çekecek�r.

Bayır Bucak bölgesinin, özellikle Türkmen Dağı'nın Ruslar 
tara�ndan bombalanması bunun bir sonucudur.

Bugün Suriye diye bir devlet fiilen yok hükmündedir.

Emin olunuz, eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar 
gelecekler, bununla ye�nmeyip vatana ve millete kastede-
ceklerdir.

Rejimin yıkımı esnasında ortaya çıkan toz bulutu en başta 
Türkiye'yi tehdit etmektedir.

Bunu bilen cani Esad, 2015 yılının Ekim ayında 180 kim'lik 
sahil bölgesinin tamamını Ruslara rehin vermiş, topraklarını ve 
hava sahasını Rus askerlerine hibe etmiş�r.

Biliniz ki, kan ve bal kokusu bir ayıyı çılgına çevirecek, 
zincirlerinden kopuşuna neden olacak�r.

Muhterem Arkadaşlarım,

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk askerlerinin olmaması 
gereken bir yerde olduklarını, Soçi sınırlarının dışında radikal 
gruplarla yakın temas hâlinde bulunduklarını açıklamış�r.

Bu tek yanlı suçlamalar bayağı bir yalandır, küstah bir 
uydurmadır, tepeden �rnağa hezeyandır.

Türkiye ılımlı muhalefet unsurlarıyla teröristleri tefrik 
edecek dirayet ve basirete fazlasıyla sahip�r.

Türkiye bu sınırlara uymuş ve sadık kalmış�r.
Uymayan Rusya, İran ve rejimdir.

Soçi Mutabaka�’yla İdlib ça�şmasızlık bölgesinin sınırları 
çizilmiş ve belirlenmiş�r.

Elbe�e ve sağduyulu şekilde Türkiye-Rusya arasında 
aklıselimin hakim olması temel dileğimizdir.
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Rusya zorba poli�kalarını gözden geçirmeli, Astana ve 
Soçi ilkelerine kesinlikle bağlı kalmalıdır.

İki ülke heyetleri arasında yapılan üç ayrı görüşmenin 
sonunda tansiyonun düşürülmesi hususunda gevşek ve geçici bir 
mutabakat temin edilmiş�r. 

Rusya'nın, Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği şekilde 
değişen şartlara göre sınır belirleme çabası bize göre dayatmadır, 
masayı dinamitlemek�r.

Bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Par�sinin yaşanan İdlib 
gerginliğiyle ilgili görüş ve önerileri sırasıyla şu şekildedir:

Türkiye'nin 30-35 km derinliğinde bir güvenli bölge 
oluşturmasına destek verilmelidir.

M-4 ve M-5 kara yollarının kontrolü müştereken
sağlanmalıdır.

Avrupa Birliği insani dramlar karşısında sını�a kalmış�r. 
Biz sığınmacı olsun, göçmen olsun, mülteci olsun, hepsi-

ne kucak açmış�k, şimdi ise mesela Yunanistan biber gazı, sis 
bombası ve polis zoruyla bu insanların girişlerini engellemektedir.

İnsanlar denizlerde botların içinde ölüme terk edilmekte, 
özellikle Yunan Sahil Güvenliği acımasızca şiddet kullanmaktadır.

Nerede medeniyet nerede gelişmişlik, nereye gi� insani 
değerler?

27 Şubat Katliamı’ndan dolayı Türkiye'ye özür ve tazmi-
nat konusu gündeme ge�rilmelidir.

Doğru bir kararla sınır kapılarımız açılınca akınlar hâlinde 
yollara düşen sığınmacılara insan hakları ve özgürlük ezberini 
tekrarlayan Avrupa ülkelerinin çirkin muameleleri, tedirgin 
duruşları, çelişkili durumları, insani felaketlere duyarsız kalmaları 
acıklı bir tablodur.

Ülkemiz sınırlarına yığılan sığınmacılarla ilgili alınacak 
tedbirlerde her ülke destek vermeli, katkı sunmalı, külfet eşit 
şekilde ve hakkaniyetle paylaşılmalıdır.

Esad unsurları gözlem noktalarımızın gerisine derhâl ve 
önşartsız çekilmelidir.
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Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlama-
malıdır.

Bizim damarlarımızda dolaşan kan zaferi müjdele-
mektedir.

Siyaset ve diplomasi başardı başardı, aksi hâlde Türk 
ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim ve canavar Esad'ın kafasına 
çuvalı geçirmeli, kanlı ve kirli rejime son darbeyi indirmelidir.

Türkiye'nin haklı mücadelesinden tavizi asla düşünül-
memelidir.

Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı gayrimeşrudur.

Birleşmiş Milletler ve NATO havanda su dövmüş, söz ve 
beyanatları kuvveden fiile dönmemiş�r.

Aynı zamanda uluslararası hukuka tamamıyla aykırıdır.

Uyarıyorum, Türkiye'nin şakası falan yoktur.
İdlib meselesi bir beka müdafaasına bir vatan muhafa-

zasına sabitlenmiş�r.

Türk mille�; hakkını, hukukunu ve millî haysiye�ni 
sonuçları ne olursa olsun kahramanlık duruşuyla, Kızılelma 
şuuruyla savunacak�r.

Bu uğurda mükâfa�mız yeri gelirse şehadet, muradımız 
da her zeminde şirre�n kalelerini teker teker devirmek ve 
yıkmak�r.

Bre vicdansızlar, bir kez olsun şehitlerimizin ka�llerine 
tepki gösterin.

Bre kalpsizler, bir kez olsun millî i�razınızı seslendirin.

Bizim duruşumuz Türk mille�nin duruşudur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yeminli Esad sözcüleri 
İdlib'deki mücadeleden yine rahatsız, yine memnuniyetsizdir.

Değerli Milletvekilleri,

Baasçı oldunuz, Esadcı oldunuz, şunu oldunuz bunu 
oldunuz, korkmayın düşmana düşman derseniz sadece ve sadece 
adam olursunuz.
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Sayın Kılıçdaroğlu bunu da mı inkâr edeceksin, buna da 
mı kara çalacaksın, bu tepeyi de mi yok sayacaksın?

Şehitler tepesi boş tutulunca hainler tepemize üşüşür, 
zalimler yurdumuzun tepelerine musallat olur, bunu da mı 
kavrayamadın?

Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç mi gocunmadın? 
Hiç mi pişmanlık duymadın?

Zannedersem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 30 Ağus-

Suriye'nin Afrin bölgesinde icra edilen Zey�ndalı 
Harekâ�'nda 9 askerimizin şehit düştüğü yer olan Kel Tepe'nin 
ismi Şehitler Tepesi olarak değiş�rilmiş, şehitlerimizin manevi 
anılarına 9 Türk bayrağı Hassa Belediyesi tara�ndan dikilmiş�.

Sözümüz Türklüğün senedi ve sedasıdır.
Her şart al�nda dik dururuz, hiçbir karanlık surete de 

eyvallah etmeyiz.
Anlaşılan şehitlerimizin acısı bile CHP yöne�mini ıslah ve 

terbiye etmemiş�r.

Bu edepsizlik�r, erdemsizlik�r, gayrimillilik�r.
Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü beceriksizliğin 

kılı� olarak görecek kadar küçülen, küçüldükçe millî ve manevi 
değerlerimizle arasını kapanmayacak ölçüde açan müfsit CHP 
zihniye� karşımızdadır.

Türkiye âdeta varlık yokluk mücadelesi verirken, CHP'li 
sözcüler siyasi sorumlu peşine düşecek kadar çürümüşler, siyasi 
rant ve is�smara heveslenmişlerdir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki, “Millet İ�fakının 
ik�darında şehitler tepesi boş kalacak�r.”

Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, mille� 
tanımaz.

Vay gafil vay! Demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle 
mi?

Şehitler tepesini boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür, Türk 
düşmanlarına meydanı boşaltarak teslim eder.

Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakare�r.
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Çünkü aziz şehitlerimiz vatanın ve mille�n ebedî manevi 
muha�zlarıdır.

Ne işimiz var İdlib'de, orada ne için mücadele ediyor 
Mehmetçik sorularını soranlar, kem konuşmayın, kötü 
konuşmayın, kifayetsiz konuşmayın, yüzünüz kızarmıyorsa bari 
mille�en utanın, olmadı Allah'tan korkun.

Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet par�si değilsin.
Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin.
Esad'ın kan kardeşi, Mehmetçik ka�llerinin yoldaşı 

olamazsın.

Ne diyordu aziz Atatürk:

CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize ihanet etme, yazık 
etme, haksızlık etme.

tos 1924'te Dumlupınar'da yap�ğı konuşmayı Kılıçdaroğlu hiç 
duymamış�r.

Esad ile görüşelim diyen maskaralar yaşadığınız ülke 
Türkiye'dir.

Sayın Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen şehitler tepesi 
hiçbir zaman boş kalmadı boş da kalmayacak.

Merhum şairimiz Arif Nihat Asya ne kadar da anlamlı 
söylemiş:

Bugün yaşadıklarımız son bin yılın öze�dir, hiç olmazsa 
sözde aydın kesilip savaşa hayır diyen reziller, objek�f olarak 
geçmişimizi okuyun.

Türkiye'nin çıkarlarına namusluca sahip çıkın.

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.

Parçalandı bir kıtanın toprakları,

“Bu sahada akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit 
ruhları devlet ve Cumhuriye�’mizin sonsuz koruyucularıdır. 
Burada gerçeklerini söylediğimiz “Şehit Asker” âbidesi işte o 
ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, özverili ve 
kahraman Türk mille�ni temsil edecek�r.”

Aslan payını aslan olmayan aldı.

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
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Biz kalk�k, kös kös oturan Kılıçdaroğlu ve Zillet İ�fakını 
Türk mille�nin iradesine teslim e�k, sefil akıbetlerini beklemeye 
bugünden koyulduk.

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, başarılarla dolu 
bir ha�a geçirmenizi diliyorum.

Sözlerime son verirken beka mücadelemizde devle�n, 
hükûme�n, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin dağ gibi, çelik 
gibi, fedakârca arkalarında olduğumuzu inançla paylaşıyor, 
İdlib'de görev yapan evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum.

Gazamız mübarek olsun, kılıcımız keskin olsun, Allah yâr 
ve yardımcımız olsun.

Biz kalk�k, dağ başını saran dumanı gerekirse nefesimizle 
dağıtmaya karar verdik.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.
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              Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

En azından bilim insanlarının iddia ve ifadeleri bu 
yöndedir.

İnsanlığın tarihî ne olursa olsun üç farklı sa�adan geç�ği 
bilinmektedir.

İnsanlık tarihî üzerinde muhtelif yorum ve değerlen-
dirmelerin varlığı hepinizin malumudur.

Bu ha�aki Meclis Grup Toplan�mızın başında hepinizi 
saygı ve sevgilerimle selamlıyor, başarılarla dolu bir ha�a 
geçirmenizi içtenlikle temenni ediyorum.

Televizyon ve sosyal medya aracılığıyla bizleri izleyen 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat ve 
haysiyet mücadelesi veren kardeşlerimize en derin hürmet ve 
muhabbetlerimi sunuyorum.

Fakat uygarlıkla özdeşleşmemiş, insani hasletleri 
özümseyememiş, hâlen barbar eğilimler taşıyan toplum veya 
ülkelerin mevcudiye� bu çağda derin bir hayal kırıklığıdır.

Her düşünce insanı ideolojik ve fikrî aidiye�ne göre 
kanaatlerini paylaşmaktadır. 

Bu konuda henüz tam bir i�fak sağlanmış değildir.

Utanmadan medenilik pozu verirler, muasırız derler ama 
gerçekte insani değerlere muarız olduklarını bir türlü gizleye-

Lafa gelince haktan hukuktan dem vuran ama sıra 
uygulamaya geçince kaçak ve korkak güreşenler insanlığın yüz 
karalarıdır.

İnsanlık tarihini 100 bin yıl olarak kabul e�ğimizde, 
bunun 60 bin yılı vahşilik dönemi, 35 bin yılı barbarlık dönemi, 
bugüne kadar uzanan 5 bin yılı da uygarlık dönemidir.

Kimi düşünürler insanın 100 bin yıllık tarihinden 
bahsederken, kimileri de bu süreyi 300 bin yıla kadar 
çıkarmaktadır.

Medyamızın Kıymetli Temsilcileri,
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Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamış�r.
Kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne gelene saldıranların 

vicdanları kurumuştur.

Sınırı geçip Yunanistan'a in�kal eden sığınmacıları önce 
soyup sonra da eziyet ve işkenceyle geriye çeviren bu ülke insanlık 
değerlerini alenen çiğnemiş�r.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan ilkel ve iç yaralayıcı 
olaylar insanım diyen herkesi ürkütmüş, infiale sürükleyerek 
ürpermesine neden olmuştur.

Ba�’nın hâlipürmelali tam da budur.

Ülkemizin farklı illerinden Avrupa'ya gitmek amacıyla 
yollara düşen sığınmacıların Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yunanistan 
tara�ndan kapa�lmasıyla maruz kaldıkları trajediler tek 
kelimeyle barbarlık�r.

Yazık değil midir? Ayıp değil midir? Rezalet değil midir? 
Karşımızdaki şiddetseverlik barbarlık değilse o hâlde barbarlık 
nedir?

Uluslararası hukuk ihlal edilmekle kalmamış, insan 
hakları da tozlu raflara kaldırılmış�r.

Avrupa'ya gitmek isteyen masumları kara ve deniz 
sınırlarında durdurup şiddet ve nefretle püskürten, olmadı söven, 
olmadı döven, olmadı öldüren Yunanistan zulmün koçbaşı hâline 
dönüşmüştür.

mezler, saklayamazlar.

Ne ibretlik�r ki, Avrupa insani felaketlere duyarsız, 

Nitekim husumetle süslenmiş mızraklarını çuvala 
sokamazlar.

Başta Afganistan olmak üzere; Suriye, İran, Fas, Cezayir, 
Tunus, Pakistan ve Kuzey Afrika'dan kopup Avrupa'ya geçmek 
isteyen, aynı zamanda uluslararası koruma talep eden 
sığınmacılara acımasız muamele ve müdahaleler Yunan 
zihniye�nin ipliğini pazara çıkarmış�r.

Sınırda bekleyen savunmasız insanlara biber gazı, sis 
bombası, tazyikli su, kurşun, kaba güç neyle izah edilecek�r?
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Hem Yunanistan hem de diğer Avrupa ülkeleri, 
uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak sığınmacıların müra-
caatlarını almak mecburiye�ndedir.

Kaldı ki, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği Yunanistan'ın bu tavır ve tutumunun uluslararası 
hukukta yeri olmadığını açıklamış�r.

Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi anlamaktan ve kavra-
maktan tamamıyla uzak�r.

İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara 
düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tara�ndan 
desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklık�r. 

1951 Cenevre Sözleşmesi ve Avrupa mevzua� bir kenara 
i�lmiş�r.

Bu gerçeğe rağmen, Türkiye'yi göç meselesini siyasi bir 
amaçla kullanmakla itham etmek asılsız, akılsız ve ahlaksız bir 
yakış�rmadır.

6 Mart 2020'de Hırva�stan'da yapılan AB Dış İlişkiler 
Konseyi olağanüstü toplan�sında AB Dışişleri Bakanları tara�n-
dan kabul edilip yayımlanan sorunlu bildirinin makul ve man�klı 
hiçbir yanı da yoktur.

Dünyada en çok mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan 
ülkenin Türkiye olduğu ayan beyan ortadadır.

masumlara kapalıdır.

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası 
sözleşmeler, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri 

Yunanistan'ın sığınmacı başvurularını askıya almasının 
hukuken hiçbir dayanağı olamayacak�r.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi buharlaşmış, Mülteci-
lerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme ile 1967 Protokolü 
budanmış�r. 

Bunun başkaca yol ve çaresi yoktur.

Yunanistan'ın sığınmacılara karadan ve denizden ateş 
açması, botlarını ba�rması ve maalesef ölümlere neden olması 
haydutluk, hayasızlık, hukuksuzluktur.
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Milliyetçi Hareket Par�si olarak bu ağır tabloya sessiz 
kalamazdık.

Hani insan onuruna hürmet?

korkular yüzünden ülkelerini terk eden her insana başka bir 
ülkeye sığınma hakkı vermektedir.

On yıllardır insanlık nutukları atan, sürekli hamaset 
yığınağı yapan hiçbir ülkenin ahlaki ve insani inandırıcılığı 
geldiğimiz bu aşamada kalmamış�r.

Hani insan hakları?

Parklarda bahçelerde oynaması gereken çocuklar 
yağmurda çamurda, soğukta feryat etmektedir.

Üs�e yok başta yoktur.
Cep delik cepken delik�r.

İnsani yıkımların kederi yüreğimizin tam orta yerine 
çökmüştür.

Bebeklerin, çocukların hazin ve hüzünlü durumlarını a�l 
ve hareketsiz şekilde seyredemezdik.

Bir şeyler yapmalıydık, karınca kararınca yardım elimizi 
uzatmalıydık.

Gönül ve vicdan seferberliğiyle yaralara merhem 
olmalıydık.

AB ülkeleri vahim bir tenakuz çukurundadır.
Hani zulme karşı mazlumlara himmet?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesinde, 
“Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebince 
bulunma ve sığınma hakkından is�fade hakkına sahip�r.” hükmü 
yazılıdır.

Sınırda, şu kış günlerinde, küçücük bedenleri soğuktan 
�treyen yavrular, çaresiz analar, perişan babalar ben insanım 
diyen herkesi yaralamaktadır.

Sabilerin hıçkırıkları, emzikli bebeklerin acıklı hâlleri 
vicdansızların, merhametsizlerin, insan sevgisinden bihaber 
meymenetsizlerin yüzlerine tokat gibi inmiş, Avrupa'nın her 
köşesinde de yankılanmış�r.
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Çünkü biz, komşusu açken tok yatan bizden değildir, 
manevi buyruğuna bütün hücrelerimizle inanan Milliyetçi-
Ülkücü Hareke�z.

Solgun bakışlarıyla, sararmış yüzleriyle, üşüyen 
bedenleriyle sınırda tutacak el bekleyen, yedirip içirip giydirecek 
müşfik bir irade gözleyen çocukların temel ih�yaçlarını temin 
ederek �rlarla Edirne'ye gönderdik.

Türk mille�nin gıpta edilecek vas�nı, imrenilecek vakarını 
gösterdik.

Aynı zamanda Türk mille�nin şe�at ve merhame�yle 
yavrulara dokunduk, onları nakış nakış vicdanlarımıza dokuduk.

Her çocuk bir dünyadır.
Her bebek bir melek�r. Kokuları da cennet kokusudur.
Bebeğin kökeni, mezhebi, ırkı, milliye� bahis konusu dahi 

edilemez.

Geçen ha�a, Edirne'de 0-10 yaş grubunu hedefleyen 
“Göçmen Kreşi” kurmak ve mazlumları kuşatmak için samimiyet 
ve safiyetle devreye girdik.

Edirne'de kurduğumuz Göçmen Kreşi'ne emeği geçen, 
destek olan, yardımların ih�yaç sahiplerine ulaş�rılmasında ak�f 
ve öncü rol oynayan her dava arkadaşıma huzurlarınızda 
gönülden teşekkür ediyorum.

Merhum şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, “Bırak Ben 
Haykırayım” isimli şiirinde hissiya�mıza aynen tercüman 
olmuştu.

İşte Yunanistan'ın içinde bulunduğu Avrupa Birliği'nin 
öze� budur.

Ve yine inanıyorum ki, zalimin düşmanı Allah'�r.

Demiş� ki:

İnanıyorum ki, zalimin zulmü bir gün mutlaka kendisine 
dönecek�r.

Bebeklere acımayan, çocuklara aldırmayan, düşkün ve 
muhtaçları dikkate almayan bir medeniye�n temelleri çürük, 
tedrisa� bozuk, tebessümü sahte, tezahürü karanlık�r.
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Ben en hakir bir insanı kardeş sayan bir ruhum,

Pek çok insan terörden, savaştan, işkence ve ölüm 
tehlikelerinden kurtulabilmek uğruna mesela plas�k şişme 
botlarla açık denizleri geçmeyi dahi göze almış�r.

Uluslararası Göç Örgütünün 2020 Dünya Göç Raporu'na 
göre hâlen 272 milyon insan göç yolundadır.

Milliyetçi Hareket Par�si varsa çözüm vardır.
Milliyetçi Hareket Par�si varsa dara düşen, yolda kalan, 

aç ve açıkta bulunan herkesi kucaklayacak yüksek bir fazilet 
vardır, kutlu bir dirayet görmesini bilenler için hemen 
yanlarındadır.

Mazlumların in�kamı olmak için doğmuşum.

Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Diyorum ki, çocuklar örselenmesin, bebekler ölmesin.

Kaynak ülkeden hedef ülkeye doğru yapılan göçler sosyal 
ve siyasal gerçekleri de müessir ölçülerde etkilemiş, ha�a 

Milliyetçi Hareket Par�si varsa umut vardır.

Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez,

Tarih boyunca göç güzergâhları tehdit ve felaketlerle 
çevrelenmiş�r.

Bende esir yaratmayan bir Tanrı'ya iman var,
Paçavralar al�ndaki yoksul beni yaralar.

Milliyetçi Hareket Par�si varsa çare vardır.

1960'da 76 milyon olan uluslararası göçmen sayısı, 
1980'de 100 milyona, 1990'da 154 milyona, 2015 yılında 244 
milyona ulaşmış�r.

2050 yılı için yapılan göç tahminleri sayının 230 milyona 
ulaşacağı yönünde olmasına rağmen, son verilerle birlikte tahmin 
30 yıl önceden aşılmış�r.

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eskidir.

Değerli Milletvekilleri,
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Ha�rlarsanız, 2 Eylül 2015'te, Bodrum'dan Kos'a geçmek 
isteyen sığınmacıların fiber tekneleri ba�nca 11 kişi ölmüştü.

Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı kontrolsüz ve düzensiz 
göçün sonucudur.

2016'da 6 bin kişi denizlerde boğulmuş ve balıklara yem 
olmuştur.

Açlık, kıtlık, yoksulluk ve güvenlik tehditleri milyonlarca 
insanın yerini yurdunu bırakıp başka bir yere gitme arayışının 
temel mo�vasyonudur.

dönüştürmüştür.

Binlerce insan Akdeniz'i geçip Avrupa topraklarına 
sığınabilmek amacıyla maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir.

Tarihin bilinen ilk şehir surları olan Ba� Şeria ve Uruk 
duvarlarıyla başlayıp nesiller boyunca devam eden sınır ve 
şehirlere duvar inşası beklenen sonuçları vermemiş�r.

Bugünkü çağda sorunlar artarak, yaygınlaşarak devam 
etmektedir.

Eline aldığı kurumuş ekmekle öğün geçiriyor, ailesiyle 
birlikte umuda yelken açıyordu.

Ne acıdır ki, 3 yaşındaki Aylan Bebek’in cansız bedeni 
kıyıya vurmuştu.

Göçler sonucunda bir yanda yeni devletler kurulurken, 
diğer yanda imparatorluklar yıkılmış�r.

Aylan Bebek’ten bütün ülkeler, bütün küresel kuruluşlar 
yüzleri varsa kızarmalı, gözleri varsa yaşarmalı, vicdanları varsa da 

Aylan Bebek’in hiçbir suçu günahı yoktu.

Bebeklerin denizlerde can verip sahillere sürüklendiği bir 
dünyanın iyiliğinden, gelişmişliğinden, medeniliğinden bahsede-
cek kim varsa şart olsun alnını karışlarız.

Bilhassa, Arap Baharı isimli dehşet döngüsünün son 
durağı olan Suriye'de milyonlarca insan haya� risk ve tehlikele-
rinden dolayı yurtlarından kopmuş, yollara dökülmüştür.

Ne silahı ne bombayı ne de güç ve hâkimiyet mücade-
lelerini biliyordu.
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Bunların yarısından fazlası ülkelerine iade edilmiş�r.

sızlamalıdır.

Mazlumların ahı vak� saa� geldiğinde zalimleri perişan 
edecek, inim inim inletecek�r.

Bizim niyazımız, bizim duamız, dünya gözüyle dileğimiz 
kesinlikle budur.

Değerli Milletvekilleri,

Türk mille� mazlumlara her �rsa�a kucak açmış, 
sofrasına buyur etmiş�r.

Suriye kaosunun sosyal ve ekonomik faturasını ödeyen 
devlet bellidir.

Allah bu hesabı bir gün mutlaka soracak�r.

Ülkelerindeki ça�şmalardan kaçan Suriyeliler 29 Nisan 
2011 tarihinden i�baren kitlesel olarak ülkemize gelmeye 
başlamışlardır.

2011 yılının Mayıs ayında sığınmacı kampları açılmış�r.
Türkiye'de 28 Şubat 2020 tarihinde sınır kapılarının 

açılmasından önce yaklaşık 5 milyon yabancı bulunuyordu.
Ülkemizde geçici koruma al�ndaki Suriyeli sayısı kamp 

içinde yaklaşık 60 bin, kamp dışında da 3 milyon 600 bin 
düzeyindedir.

Ba�lı ülkeler ise kulak �kamış, burun kıvırmış�r.

Bir milyona yakın Suriyelinin geçici ikamet izni vardır.
2014 yılında ortalama 50 bin seviyesinde olan düzensiz 

göçmen sayısı son beş yıl içinde sıçrama yaşamış�r.
Sadece 2019 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 

373 bin 468'dir.

27 Şubat 2020'de İdlib'de yapılan kanlı saldırıda 34 şehit 
vermemiz üzerine isabetli şekilde sınır kapıları açılmış, ilk etapta 
47 bin 113 sığınmacı Türkiye'den ayrılmış�r.

Dün i�barıyla Meriç Nehri'ni geçen sığınmacı sayısı 142 
bin, Ege Denizi'ni geçen sığınmacı sayısı da yaklaşık bin kişidir.
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Sayıları 8 bine yaklaşan sığınmacı hâlen sınırda insanlık 
dışı önlemlerle, tel örgülerin ve kalın duvarların ardında 
bekle�lmektedir.

Türkiye'nin AB ile yap�ğı 18 Mart 2016 tarihli anlaşma-
sına uymayan, mükellefiyetlerini yerine ge�rmeyen bilin-
mektedir.

Böylelikle Türkiye'de mülteci yığılması en aza indiri-
lecek�.

Ne var ki uygulamada pek çok pürüz çıkmış, külfet 
tamamen Türkiye'nin sır�na yüklenmiş�r.

Biz gerekirse ekmeğimizi bölüşür yeriz fakat aklımızla 
oynanmasına izin vermeyiz.

Sözünü tutmayanların kimler olduğu çok açık�r.

Ege'de göçmen ölümlerinin önlenmesi, insan kaçakçılığı 
zincirinin kırılması ve yasa dışı göçün yasal göçle ikame edilmesi 
amaçlansa da  sonuç alınamamış�r.

18 Mart Mutabaka� kapsamında vatandaşlarımıza vize 
serbes�si 2018 yılı içinde sağlanacak�.

Türkiye taahhütlerine her zaman sadık kalmış, sözünü 
tutmuştur.

Suriyeli sığınmacılara 6 milyar avroluk mali destek 
vadedilmiş�.

18 Mart Mutabaka�’nın önemli bir unsuru olan “1'e 1” 
formülü uyarınca, Yunan adalarından 4 Nisan 2016 tarihi 
i�barıyla alınacak her bir Suriyeli için ülkemizde geçici koruma 
al�ndaki bir Suriyeli'nin AB ülkelerine yerleş�rilmeleri 
sağlanacak�.

Buna da hiç kimsenin, hiçbir ülkenin hakkı yoktur.

Avrupa Birliği sürekli olarak bozgunculuk yapmış�r.

En geç 2017 yılı başında Gümrük Birliği Anlaşması'nın 
güncellenmesi hususunda resmi müzakereler başlayacak�.

Şunu bir defa açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 
Türkiye sığınmacı deposu, mülteci toplama kampı, göçmen 
barınma alanı değildir.
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Milliyetçi Hareket Par�sinin göç ve sığınmacı poli�kasının 
insani boyutu olduğu kadar tarihî, kültürel, demografik ve 
stratejik boyutları da bulunmaktadır.

Her şey meydandadır.

Şu anda İdlib'deki saldırılardan kaçan 1,5 milyon insan 
sınırlarımızdadır. 

Türkiye'nin mevcut şartlar al�nda yeni sığınmacı akınını 
göğüslemesi mümkün değildir.

Bu kapsamda par�miz AR-GE bünyesinde aralarında çok 
değerli bilim insanlarının ve uzmanların bulunduğu “Sınır Aşan 
Göçler Komisyonu” kurulmuş, nihaye�nde 4,5 ayda emek emek 
hazırlanan teferruatlı çalışma kitaplaş�rılarak kamuoyuyla 
paylaşılmış�r.

Bizim her soruna yönelik söyleyecek sözümüz, paylaşa-
cak görüşümüz vardır.

Milliyetçi Hareket Par�si göç meselesini bütün yönleriyle 
analiz etmekte, üstünde kafa yormaktadır.

Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiş, Türkiye'nin sabrı 
yanlış yorumlanmış, Avrupa Birliği bir kez daha aldatmış�r.

Ve insani kriz devasa boyutlardadır.

Ha�a 5 Mart Moskova Zirvesi'yle ülkemizde ve sınır-
larımızda birikmiş Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve güvenli 
şekilde asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin yolu da açılmış�r.

Ülkemize sığınmak isteyen mazlumları sahipsiz bırakma-
yız ama Türk mille�nin ve Türkiye'nin de geleceğini yabana 
atmayız, atamayız, atmayacağız.

Ar�k gerçeklerin inkarına imkan yoktur.

Onlara huzurlu bir gelecek hazırlama konusunda her 
ülkenin eşit ve adil sorumluluğu vardır ve olmalıdır.

Türkiye açık kapı poli�kasıyla gereğini yapmış, la�an 
sözden anlamayan Avrupa ülkelerinin paçası tutuşmuştur.

Türkiye yolgeçen hanı değildir.
Bizim gidecek başka bir ülkemiz başka bir yurdumuz, 

başımızı sokacağımız başka bir yuvamız yoktur.
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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki temas ha� bo-
yunca tüm askerî faaliyetler 6 Mart 2020 gece yarısından i�baren 
durdurulmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Pu�n arasında İdlib gerginliği ve bölgesel konular 
ele alınmış�r.

Gelecek nesillere, henüz yeni doğmuş Türk çocuklarına 
tertemiz bir vatan bırakacağız, huzur ve refah bırakacağız, güvenli 
ve gelişmiş bir ülke bırakacağız ama asla yük ve kambur 
bırakmayacağız.

Bu topraklarda erimemizi, zaman içinde tasfiye olmamızı 
planlayanların hesaplarını da hep birlikte muhataplarının 
başlarına geçireceğiz.

5 Mart 2020 Perşembe günü Rusya Federasyonu'nun 
başken� Moskova'da tarihî nitelikli bir zirve gerçekleşmiş�r.

Anadolu'ya göç ve fe�h güzergâhını takip ederek geldik 
fakat hiçbir şart al�nda da geri gitmeyeceğiz, gidersek bile sadece 
Turan ülküsü için gideceğiz.

Par� olarak zirveyle ilgili kanaatlerimizi 6 Mart 2020 
Cuma günü sosyal medya aracılığıyla paylaşmış�k.

6 saa� bulan görüşmelerin sonucunda çıkan kararlar 
bizim açımızdan olumludur.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye ve Rusya, Suriye'deki ateşkes rejiminin uygulan-
masından doğrudan sorumlu olan iki garantör ülkedir. 

Bu kapsamda 17 Eylül 2019 Soçi Muh�rası baz ve esas 
alınarak iki ülke tara�ndan ek bir protokol düzenlenmiş ve 
imzalanmış�r.

İki ülke ateşkes üzerinde mutabık kalmış, Şam yöne�mi 
de bundan şimdilik memnuniyet duymuştur.

Şu ana kadar da resmen ateşkes ihlaline neden olacak bir 
provokasyon vuku bulmamış�r. 
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Karşımıza çıkanları da doğduklarına pişman ederiz. 

M4 kara yolunun kuzeyinde 6 km, güneyinde 6 km 
derinlikte bir güvenli koridor tesis edilecek, 15 Mart'la beraber 
M4 kara yolunun belirlenen alanlarında Türk-Rus ortak 
devriyeleri başlayacak�r.

Sivil ve masum insanların korunması teminat al�na 
alınacak�r.Elbe�e İdlib'de verdiğimiz şehitlerimizi unutmamız 
mümkün değildir.

Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım a�lmış, 
bir engel aşılmış, bir pürüz kaldırılmış�r.

İdlib bölgesinde is�krar ve normalleşmenin kapısı 
aralanacak,

Bir defa, ülke sınırları terör ve rejim saldırılarına karşı 
daha güvenli hale gelecek,

Karanlık ve kalleş emel sahiplerini göz ardı etmemiz, 
gözden uzak tutmamız, hesap dışı bırakmamız asla ve kata 
düşünülemeyecek�r.

Biz herkesin ederini, ciğerini, niye�ni, hedefini gayet iyi 
biliyoruz.

Kahramanlarımızın güvenliği sağlanacak,

Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağından imanı-
mız kadar da eminiz.

Rusya Devlet Başkanı'nın, 27 Şubat'ta Türk askerlerinin 
yerlerini bilmediklerini söylemesi havanda su dövmek, kuyruklu 
yalana bir yalan daha eklemek�r.

Moskova Zirvesi'nin Türkiye açısından mühim sonuçları 
olacak�r.

İdlib'de kimin ne yap�ğını, hangi saldırı ve tahriklerin 
içinde ana aktör olduğunu bilmeyen yoktur.

Bundan sonra ateşkese uyulursa ne âlâ, uyulmazsa 
kaldığımız yerden tekrar başlar, vatan mücadelesini gi�ği yere 
kadar taşırız.

Türkiye Moskova'da mahcup olmamış�r.
Sahadaki fedakârlıklar akıl ve stratejiyle temellenmiş 
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diplomasiyle eklemlenmiş�r.
Burada asıl üzerinde durmamız gereken konu, Esad'ın ve 

kontrol dışı unsurların ilk �rsa�a silaha sarılıp sarılmayacağı 
muammasıdır.

Suriye'nin geleceğine dair 29-30 Haziran 2020'de 
Brüksel'de düzenlenecek konferansın mahiyet ve muhtevasının 
ise ne olacağını zaman gösterecek�r. 

Bu süreçte Esad hata yaparsa bunun bedelini misliyle 
ödemelidir.

Suriye'ye huzur, is�krar ve barışın hâkim olmasını 
arzularız.

Elbe�e bu ülkenin geleceğine Suriyeliler karar vermeli, 
yol ve yöntem de demokrasi olmalıdır.

Bu çerçevede 13 Nisan'da Suriye'de yapılacak seçimlerin 
kalıcı, kapsayıcı ve kutuplaşmayı bi�recek değişim rüzgârına yol 
açacağını düşünmek abar�lı, aslı astarı olmayan afaki bir 
beklen�dir.

Tak�k başarılara bel bağlayamayız.

Söz konusu hataya ortak olan, ortam açan, çanak tutan 
hangi ülke olursa olsun gök kubbe başlarına yıkılmalıdır.

Geç�ğimiz pazar günü döviz kurlarındaki anormal 
oynamaların, diğer yandan borsaların sallanmasının esasen 
sebebi burada aranmalıdır.

İdlib'de konuşlanan terör örgütü HTŞ'nin ateşkes 
kararına uymayacağını açıklaması tarihî bir handikap�r.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı 
Kararı’ndaki siyasi süreç işle�lerek Suriye iç savaşının olabilecek 
en kısa sürede nihayete ermesini umut ederiz.

6 Mart 2020 tarihinde OPEC toplan�sında ortaya çıkan 
anlaşmazlık, Rusya'nın petrol üre�mini kısıtlamaya yanaşma-
ması, Riyad yöne�minin fiyatları düşürmesi pek çok zincirleme 
sosyal ve ekonomik riski te�klemiş�r.

Mevzi kazanımlarla oyalanamayız.

İnsanlık nesnel ve nitelikli huzura muhtaç�r.
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Ne sözden anlıyor  ne de hâlden.

Anlayan yok, anlamaya niye� olan yok.

Aynı tas aynı hamam, hep aynı çirkinlik hep aynı çirkeflik.

Kırıp dökmek yerine, tutup kaldırmalıyız.

Türkiye'nin karmaşıklaşan ve giri� bir hâl alan bölgesel ve 
küresel is�krarsızlık sarmalı karşısında millî birlik ve dayanışma 
ruhunu en üst düzeye çıkarması herkese düşen manevi bir 
ödevdir.

Koronavirüs �care� vurmuş, ülkeler arası ilişkileri 
zedelemiş, sınırların kapa�lmasına yol açmış�r.

Bir olursak dağları deviririz, dağılır birbirimize düşersek 
sam yelinde bile devriliriz.

Fakat CHP yöne�mi Nuh diyor da peygamber demiyor.

Kavgadan sonuç alınamayacağı herkesçe görülmelidir.

Tüfek, mikrop ve çelik üçlüsü bir kez daha zalim yüzünü 
göstermiş�r.

Bölüp parçalamak yerine, bütünleş�rip pekiş�rmeliyiz.
Ça�şmada hayır olmadığı iyi bilinmelidir.

Dur bilmiyor, durak bilmiyor.

CHP, başkasının gözündeki çöpü görüyor, kendi 
gözündeki merteği göremiyor.

Atalar boşuna söylememiş: Bana benden olur her ne 
olursa, başım rahat bulur dilim durursa.

Bu CHP yöne�mine diyoruz ki, dağ başına harman 
yapmayın, savurursunuz yel için, sel önüne değirmen yapmayın 
öğütürsünüz el için.

Bunların dili durmadığı sürece başları da rahat bulmaya-
cak�r.

Aziz Atatürk'ün mirasını hiç eden, Türkiye'nin karşısına 
geçen CHP yöne�mi iflasını yakında açıklayacak�r.

CHP'nin kapısına patron çıldırdı, ne alırsan bir dolar 
tabelası asılırsa hiç kimse şaşırmamalıdır.

Sade pirinç zerde olmazmış, bal gerekirmiş kazana; baba 
malı tez tükenirmiş evlat gerekirmiş kazana.
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Karga kekliği taklit edeyim derken nasıl ki kendi 
yürüyüşünü şaşırmışsa, CHP de Esad'ın izinden yürüyeyim derken 
baltayı kafasına vurmuştur.

Dikişi patlamış yama gibi oldular, Esad'ın Türk askerlerini 
koruduğunu açıkladılar.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Rusya ziyare�ni sabote 
etmek, karalamamak, üzerinde kuşku uyandırmak için Esad ve 
Pu�n ile aynı safa giren CHP yöne�mi körle yatmış, şaşı kalkmış, 
bilye dağıtmış�r.

Şaşkın ördek nasıl tersten dalıyorsa, bunlar da tersinden 
konuşmaktadır.

Önce ne işimiz var İdlib'de, niye gidiyorsun Pu�n'in 
ayağına diye sordular.

Ha�a Kılıçdaroğlu, geçen ha�aki grup toplan�sında 
edepsiz benzetmelere heves ve tevessül e�.

Aslında Türkiye zora girdikçe sevinçten duramıyorlar, 
gülmelerini de saklayamıyorlar.

CHP'liler hezeyanlarını gelsinler bir zahmet külahımıza 
anlatsınlar.

Zirve toplan�larında benzeri tablolara veya protokol 
kazalarına istem ve irade dışı elbe�e tesadüf edilebilecek�r.

Bir alçaklık varsa derhâl hem tavzih hem de telafi 
edilmelidir.

Bu arada dün medyaya düşen bir videonun da peşine 
düştüler.

Eğer Rusya yöne�mi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp 
sonra da servis e�rmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlık�r, 
terbiyesizlik�r, saygısızlık�r.

Sonra Moskova'da Türk heye�nin ayakta bekle�lmesini 
eleş�rip heyetlerin arkasındaki heykellerden mucizevi anlamlar 
çıkardılar.

İddia odur ki, Rus devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı'yla 
birlikte heye�nin Pu�n'in kapısında bekleme anlarını krono-
metreyle kayda alıp yayımlamış, bu da gündem olmuştur.

187



Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret hepimize hakare�r.
Muhasım zihniyetler aklını başına alsın; bizim kültürü-

müzde ata arpa, yiğide pilav, vatana da can verilir.
Bizim için vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan; 

vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.
Ayranımızı kabartmasınlar, ayılara güvenmesinler.

Aklın ö�eyle etkisiz olacağının farkındayız.
Keskin sirkenin küpüne zarar vereceğini de biliyoruz.
Bekanın akıl ve inançla korunacağını tarihe bakarak 

söylüyoruz.
Türkiye'de hâlâ Esad'a övgüler yağdıran iş birlikçilerin 

varlığı bir başka kepazelik ve hıyane�r.
Sözde bir akademisyen televizyon ekranlarında, Suriye 

Arap ordusunu takdir e�ğini söylemiş�r.
CHP'nin ruhuna sinen Esad hayranlığı metastaz yapmış, 

habis ur gibi bünyeyi sarmış�r.

Ümit ederiz ki, malum video maksatlı şekilde hazırlanmış 
olmasın.

Ö�eyle konuşmuyoruz, yalnızca duruşumuzu gösteri-
yoruz.

Türkiye'de yaşayıp da Esad'ın çetesini övenler 
Mehmetlerimize, aziz Türk mille�ne en yakın düşman olan 
kokuşmuşlardır.

Biz denize düşmedik ki yılana sarılalım.

Bu ülkenin suyu da ekmeği de havası da hain ve iş 
birlikçilere sonuna kadar haramdır, zıkkımdır, zehirdir, 
burunlarından fi�l fi�l gelecek�r.

12 Mart 1921'de, Büyük Millet Meclisinin birinci dönem 
muhterem vekilleri tara�ndan İs�klal Marşı’mızın kabulünün 99. 
yıl dönümünü iki gün sonra idrak edeceğiz. O müstesna günü 
bugünden i�iharla anıyorum.

Değerli Milletvekilleri,
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Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in yüksek hitabıyla ve 
Meclis üyelerinin ayakta alkışlarıyla kabul edilen İs�klal 
Marşı’mız, Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş 
abidesi, muhteşem bir mücadelenin edebi vesikasıdır.

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selam-
lıyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.

Henüz Millî Mücadele'nin devam e�ği bir tarihte kaleme 
alınan ve Türk varlığı yaşadıkça yaşayacak olan bu kutlu eser, 
mille�mizin tüm dünyaya ilan e�ği bağımsızlığının manzum bir 
beyannamesidir.

İs�klal Marşı’mız; önce Kurtuluş Dönemi ve sonra 
Cumhuriyetle birlikte Türkiye'nin yükselme ruhunu temsil et-
miş�r.

Bu vesile ile tarihin her döneminde olduğu gibi, bugün de 
“Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden” 
bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, İlk Meclisin 
muhterem üyelerine ve bir fazilet �msali olan muhterem vatan 
şairimiz Akif'e en derin şükran hislerimle Cenabıallah’tan rahmet 
diliyorum.

 “Korkma!” diye başlayan dizeler, bugün de en çok ih�yaç 
duyduğumuz manevi heyecanın başlangıcı olmalıdır. 
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Ekranları başından, sosyal medya pla�ormlarından, 
radyo ve diğer görsel ve ile�şim vasıtalarından bizleri takip eden 
mille�min her güzel insanıyla en iyi dileklerimi paylaşıyorum.

Her ne kadar mücbir ve münferit hâlden dolayı aynı 
mekânı paylaşamıyor olsak da her dava arkadaşımla her 
vatandaşımla gönüllerimiz birdir, yüreklerimiz toplu atmaktadır.

Konuşmanın bu aşamasında sizleri hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum.

TBMM'nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk grup 
toplan�sında kavuşmanın ve kucaklaşmanın buruk da olsa sevin-
cini yaşıyoruz.

Bu musibet insandan insana bulaşan, mikroskopla 
görülebilecek kadar küçük bir virüstür.

65 günlük aradan sonra TBMM 1 Ekim 2020 tarihinden 
i�baren Yeni Yasama Yılı'na başlamış�r.

Yeni �p koronavirüs salgını haya�n akışkanlığını bozma-

İnsanlık çok tehlikeli bir musibe�n tahriba� ve tasallutu 
al�ndadır.

Buruğuz, çünkü KOVİD-19 salgınından dolayı grup 
toplan�mıza ka�lma arzusu taşıyan misafirlerimizi ne yazık ki 
ağırlayamıyoruz.

              Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Türk-İslam coğrafyalarında varlık mücadelesiyle göz 
dolduran, çileye ve meşakkate meydan okuyan her kardeşimle 
i�ihar ediyor; halisane ve safiyane duygularla selam ve 
sevgilerimi sunuyorum.

Sayın Basın Mensupları,

Bu münasebetle Gazi Meclisimizin Yeni Yasama Yılı'nın 
mille�mize, ülkemize, demokrasimize ve muhterem milletvekili 
arkadaşlarımıza hayırlı olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum.

Değerli Arkadaşlarım,
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Dünya, tarifi ve tanımı muhtevalı şekilde henüz yapıla-
mamış bir seyrüseferin içindedir.

Salgının ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarını 
aralayacağı meçhuldür.

Bunun yanında ve mutlaka Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim 
Kurulumuzun hassasiyet ve isabetle tespit ve tavsiye e�ği 
kurallara aynısıyla riayet etmek�r.

nın yanı sıra, siyase�en ekonomiye, �care�en sosyal ilişkilere, 
sana�an spora, kısacası pek çok alanda olumsuz tesirlerini 
göstermektedir.

Ar�k insanoğlu farklı bir dünya tablosuyla karşı karşıyadır.

Maske takmak, sosyal mesafeye ve temizliğe azami özen 
göstermek hepimizin ana ve asıl görevi olmalıdır.

Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen, malum ve mahut 
hiçbir düşünce ve fikrî müktesebatla izah edilemeyen ağır bir yük 
insanlığın omuzlarındadır.

Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene 
tutunacağı, nasıl ve hangi sonuçları doğuracağı belirsizliğini hâlâ 
korumaktadır.

Bize düşen sabır ve soğukkanlılığımızı muhafaza ederek 
telaşa kapılmamak�r.

Toplumsal alanda tedbirsizlikten ve dikkatsizlikten 
kaynaklanan ihmaller ölümcül vakalara dave�ye çıkarabilecek�r.

Klişe sözler, şablon ifadeler, bildik ezberler bu yeni 
tabloyu açıklamakta şimdilik âciz kalmaktadır.

Hiçbir insanımızın haya� riske a�lmamalıdır.
“Bana bir şey olmaz.” pervasızlığıyla hareket edenler 

virüsün bulaşmasına neden olurlarsa, bu kapsamda ortaya 
çıkacak vicdani ve insani maliyetlerin al�ndan hayat boyu 
kalkamayacaklardır.

Bu seyrüsefer hâlinin ne ge�rip ne götüreceğini tam 
manasıyla öngörmek mümkün değildir.

Bizim yapmamız gereken her ih�malin stratejik bir 
kavrayışla ve siyasi bir akılla hesaplanıp buna müzahir kararların 
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Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine 
yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyladır.

Doktorlarımızı incitecek, mo�vasyonlarını zedeleyecek, 
morallerini zayıflatacak bırakınız bir sözümüzün olmasını, bu 
vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niye�n kafamızda 
belirmesi bile söz konusu değildir.

Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller 
yağdıran, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapa�lsın diyorum.

Bunları biliyor, elbe�e hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya 
çalışanlar, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenler bize 
göre mü�eri korusudur, yalan makineleridir. 

Bilim Kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye 
hâkimdir ve bahse konu Kurulun değerli üyeleri mesleklerinin 
ehlidir.

Şu hususu özellikle ve önemle belirtmek is�yorum:

alınması, etkili adımların a�lmasıdır.
Türkiye bu badireyi Allah'ın inaye�yle en az hasarla en az 

kayıpla atlatacak�r.
Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven 

vermektedir.
Sağlık Bakanı’mız ve donanımlı ekibi hastalıkla mücadele 

sürecini başarıyla yönetmektedir.

İnanıyorum ki, alınan güçlü tedbirlerin tevekkül ahlakıyla 
aynı potada erimesi virüsün direncini kıracak�r.

Doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer bütün sağlık 
çalışanlarımıza çok şey borçluyuz.

Habis virüsle kahramanca savaşan kardeşlerimizin hakkı-
nı ödeyebilmemiz mümkün değildir.

Doktorlarımız özveriyle çalışmaktadır.
Hemşirelerimiz şifa için çırpınmaktadır.
Hasta bakıcılarımız, diğer çalışanlarımız ateşten gömlek 

giymişlerdir.
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Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekâlı CHP'li yöne�ci-
ler i�ira tezgâhını gitsinler başka kapılarda açsınlar.

Eğer güldürü işine soyunmak is�yorsa, durmasın 
ilerlesin, öyle ki çadır �yatrosu alanında önünün açık olduğunu 
görüyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum.

A�ğımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş 
havalanmış�r.

Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaş-
�rmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, en iyi yap�ğı işte 
ustalaşması, mesela yeni bir iskambil destesi alarak zille�n diğer 
ortaklarıyla masaya oturup, birbirlerini hile yaparak ütmeleridir.

Bizim kâğıda küreğe ayıracak vak�miz yoktur.

Öküz al�nda buzağı aramasın.

Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüfi ki, kovan 
içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne kadar diğer 
bütün siyasi yandaşlara temas etmiş�r.

Nasılsa bu alanda iddialıdır.

Olamıyorsa en azından bu �p siyasetçi taklidi yapmasın-
da yarar vardır. Kaldı ki bu konuda hiç kimse eline su döke-
meyecek�r.

Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin.

Son gelişmelerle sabi�r ki, Türk Tabipleri Birliğinin 
Başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü sicile ve 
maziye sahip olduğunu nihaye�nde herkes görmüştür.

Kılıçdaroğlu'nu uçuk kaçık komiklikler yapmak yerine 
ciddi ve sorumlu bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum.

Hükûmet başarılı bir şekilde koronayla mücadele eder-
ken, gerçekleri çarpıtanlara, insanüstü gayretleri sulandıranlara, 
sağlık camiasını zımnen suçlayanlara göz yumamaz, hareketsiz 
kalamazdık.

KOVİD-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar 
temenni ediyorum.
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Dünden bugüne nesiller eliyle, �pkı bir bayrak gibi ulaşan 
Türk devlet felsefesinin özü ve esası insan-devlet ilişkisinin kozmik 
dengesinde tezahür etmektedir.

Milliyetçi Hareket Par�si dünyayı ve maziden a�ye bir 
nehir gibi akan hadiseleri Türkçe okurken siyase�nin odak 
noktasına insanı yerleş�rmektedir. 

İs�klal için birlik, is�kbal için dirlik diyorsak, kazananın da 
Türkiye olacağını söylüyorsak insandan millete, mille�en devlete 
uzanan ve birbirini tamamlayan fikrî halkaları özümüzde cem 
e�ğimiz içindir.

Merhum Cemil Meriç aynen bizim düşüncelerimizi şu 

Yerli aşı çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını, bu kötü 
günlerin geride kalmasını ümitle bekliyor, bunu da milletçe 
başaracağımıza canıgönülden inanıyorum.

Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'ye verdiği meşhur 
öğüdünün bir yerinde şöyle bir ibare vardır:

Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.”

İnsan sevgisi Allah'ın bir lü�udur.
Sevgi olmadan, saygı oluşmadan, samimiyet olgunlaş-

madan serdengeç� bir mizaca sahip olmak boşuna gayre�r.

Değerli Milletvekilleri,

“Ey oğul, sabretmesini bil, vak�nden önce çiçek açmaz.

Ufuk çizgisine de mille�n huzur ve güvenliğini, birlik ve 
kardeşliğini koymaktadır.

İnsanı devle�en soyutlayan, devle� insandan soğutan bir 
anlayış bizim ruh kökümüze hem aykırı hem de yabancıdır.

Bu duruşumuz ilkeli ve tutarlı bir siyaset ahlakının 
yansımasıdır.

İnsanımızın canına, insanımızın haysiye�ne, insanımızın 
onuruna kasteden, nefret saçan; dahası mille�mizin gelecek 
özlemlerine engel çıkaran, takoz koyan, hançer sallayan kim varsa 
bizimle karşı karşıya gelmesi mukadderdir.
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O duvarları yıkacak muktedir güç Milliyetçi-Ülkücü 
Hareke�r.

Coğrafyalarımız farklı da olabilir.

Karabağ'da akan gözyaşı bizim göz pınarlarımızdan 
süzülen kahırdır.

Soydaşlarımızın derdi derdimiz, hasmı hasmımız, zaferi 
zaferimizdir.

cümle kalıplarına dökerek ağyarını mâni efradını cami bir 
değerlendirmede bulunmuştur: 

“Bir çağın vicdanı olmak isterdim, bir çağın, daha 
doğrusu bir ülkenin, idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları 
yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları 
yıkmak isterdim.”

Bir çağın vicdanı olan, idraklere vurulan paslı zincirleri 
kırmak için uğraşan gene Milliyetçi-Ülkücü Hareke�r.

Bizim millet anlayışımız, kardeşlik algımız zamanlar 
üstüdür, kapsayıcı, bütünleş�rici ortak bir kültür ve inanç 
kaynağından, aynı geçmişi paylaşma ve ortak bir geleceğe taşıma 
hedefinden beslenmektedir.

Azerbaycan Cumhuriye� ile Türkiye Cumhuriye� devlet 
tanımı i�barıyla ayrı olabilir.

Ama biz bir millet gövdesinin aynı kolları, iki ayrı 
koçbaşıyız. Biz Türk mille�yiz.

Ankara ile Bakü, Turan ülküsünün suyu aynı havzada 
toplanan, kaynağı bir olan iki çağlayanıdır.

Acımız birdir, amacımız birdir, anımız birdir, adımız birdir, 
mensubiyet sancağımız büyük Türk mille�dir.

Bir zalimin ateşiyle yere damlayan soydaş kanı aynı 
zamanda hepimizden sızan kandır.

On yıllardır işgal al�nda inim inim inleyen Dağlık Karabağ 
ve yedi reyonu; yani Kelbecer, Lâçin, Kubatlı, Ağdam, Fuzuli, 
Cebrail, Zengilan iliklerine kadar Türk'tür, Türk'ün yurdudur, Can 
Azerbaycan'ın helali hakkıdır.

Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecek diyorsak, 
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inmeyecek�r, indirmeye kalkışan bunun bedelini canıyla 
ödeyecek�r.

Terör devle� olan Ermenistan, 27 Eylül 2020 Pazar sabahı 
yalnızca Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de saldırmış�r.

Şehit olan soydaşlarımızın cenazesi gıyaben hepimizin 
evinden çıkmış�r.

Milliyetçi Hareket Par�si insan-millet-devlet-tarih 
prizmasından gelişmelere bak�ğında zulme uğrayanın özbeöz 
kardeşleri olduğunu görmektedir.

Biz iki devlet olsak da yeri gelirse aynı bayrak al�nda 
toplanır, Türklüğe kefen biçmeye çalışan ne kadar zalim varsa 
hepsine karşı aynı sipere gireriz.

Şakamız yoktur fakat işgalcilerin şakağını sıkacak irade-
miz hamdolsun vardır, ha�a sefer için te�kte beklemektedir.

Ermenistan ka�l bir devle�r.
Türk mille�ni düşman olarak bellemiş�r.
Bu ilkel ve ilkesiz ülkeye yapılan tembih de bu şekildedir.
Erivan yöne�mi maşadır, emperyalizmin Güney Ka�as-

ya'da oyna�lan yılanbaşlı kuklasıdır.
AGİT tara�ndan 1992 yılında kurulan Minsk Grubu Dağlık 

Karabağ sorununu çözümsüzlüğe havale etmiş�r.
ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yap�ğı bu 

oluşum yıllardır bir arpa boyu mesafe alamamış�r.

Bu Paşinyan isimli kokuşmuşun pişman olacağı günler 
gelip çatmış�r. Nitekim o gün bugündür.

Paşinyan isimli Soros uşağını kışkırtanlar, silahlı saldırıya 
teşvik edenler gün yüzündedir.

Cezaevinden yeni çıkan Koçaryan ile Başbakan Paşinyan 
arasındaki iç siyasi rekabete müdahil olan dış güçler, Ermenistan'ı 

Ermenistan'ın temmuz ayında stratejik bir bölge olan 
Tovuz'a yap�ğı saldırıların bir yenisi daha uluslararası toplumun 
gözleri önünde vuku bulmuştur.

Ar�k bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamış�r.
Dağlık Karabağ 30 yıldır kanayan bir yaraya dönüşmüştür.
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Ermenistan'ın kime mesaj verdiği, kimin kılıcını salladığı 
bellidir.

Hocalı'da 613 soydaşımızın kanını akıtan, bir milyon 
soydaşımızın evini barkını terk edip yollara düşmesine sebep olan 
bu canavarlardır.

Ermenistan'ın en iyi bildiği şey mazlumlara kurşun 
sıkmak�r.

Ancak Erivan'ın melanet emeli, Bakü'deki azamet ve 
cesaret temeline çarpmış, ba�l hesaplar Dağlık Karabağ'a birer 
birer gömülmeye başlamış�r.

Çaresiz kalıp iyice paçası tutuşan Ermenistan'ın, geç�ği-
miz pazar günü Gence'ye, sonra da Mingeçevir'e ve Terter'e 
saldırması, buralardaki masumları hedef alması insanlık suçudur, 
alçaklık�r, şerefsizlik�r.

cinayet devriyesine çıkarmışlardır.

Azerbaycan'ın bundan sonra işgal edilen topraklarının 
azatlığını temin etmeden durması bize göre imkânsızdır.

Arkasından duran melun çevrelerin yüz hatları belir-
gindir.

Ya azatlık ya tutsaklık ya is�klal ya izmihlal, gerçekten 
başka bir alterna�f kalmamış�r.

Cephe ha�na 60 km'lik uzaklıkta yer alan Gence ken�ne 
ve bunun yanında bazı sivil yerleşim alanlarına �rla�lan roket ve 
füzeler aralarında çocukların da bulunduğu soydaşlarımızı şehit 
etmiş�r.

Çocukları öldüren bunlardır.

Terör devle� Ermenistan bir ha�a içinde 30'a yakın sivil 
insanı katletmiş�r.

Dağlık Karabağ'daki yedi reyondan biri olan Cebrail 
ken�nin ve bazı köylerin işgalden kurtarılması kanaa�mce 

Korkak Ermenistan köşeye sıkış�kça sivillere musallat 
olmaktadır.

Kadınları, yaşlıları, savunmasız insanları bombalayan bu 
rezillerdir.
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Sürekli yerinde sayan, Ermenileri kollayan, işgali 
kabullendirmeye çalışan icazetli ve ipotekli Minsk Grubu iflas 
etmiş�r.

Ça�şma bölgelerinde bozgun yaşayan Ermenistan, İran 
sınırından içeri sokulan PKK/YPG'li teröristleri de yanına alarak 

Kanımızla yanlarındayız.

Güç birleşmeli, Türk mille� tek yumruk hâlinde hedefe 
kilitlenmelidir.

Can Azerbaycan durmayacak, zulmün kökünü heyecanla 
kazıyacak�r.

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacı ve 
destekçiyiz.

Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuri-
ye�'nin Azerbaycan Cumhuriye�'ne ön şartsız ka�lması bir 
varoluş namusudur.

İhane�n hesabı sorulacak�r.

Nahçivan'ın kaderi Bakü'dür.

Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askerî başarı 
siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir.

Cinayetler karşısında miskinleşen Minsk Grubu sessizdir, 
küresel vicdan suskundur.

Varlığımızla arkalarındayız.

Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey gibi kri�k yerlerin 
temizlenmesi umutlarımızı diri tutmaktadır.

Aksi hâlde kudurmuş Ermeni çeteleri buraya da üşüşe-
bilecek�r.

Bize göre Azerbaycan-Ermenistan ça�şmasının ateşkes, 
diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm 
teklifleri şu aşamada tuzak�r, ter�p�r, yenilgiye onaydır.

muzaffer günlerin habercisidir.

Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ'dan 
çekilecekler ya da ezileceklerdir.

Ermeni işgal güçlerinin elebaşı olan bir ka�l, ar�k 
Azerbaycan'ın büyük kentlerinin de hedef olduğunu açıklamış�r.
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mazlumlara ateş ve ölüm yağdırmaktadır.

Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm 
yoktur.

Bu barbarlığın döktüğü kanların bedeli damla damla 
terör devle� Ermenistan'a ve cani ortaklarına öde�rilecek�r.

Güney Ka�asya'da çözümün tek yolu, Ermenistan'ın işgal 
e�ği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ'a 
Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir.

Üstelik NATO'yu göreve davet ederek Türkiye'den izahat 
etmesi küstah bir talep�r.

Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yap�ğını, milis ya 
da cihatçı grupları bölgeye aktardığını kaygılı bir üslupla söyleyen 
CHP'nin Dış Poli�ka Başdanışmanı ve Eski Bakü Büyükelçisi'ne ne 
diyelim?

Bu sefil sefirin sözlerini neye yoralım, nasıl yorumla-
yalım?

Macron ne diyorsa bunlar servis ediyor.

Diğer yandan Macron'un Suriye'den in�kal eden 300 
cihatçının ça�şma bölgesine ge�rildiğini söylemesi hayal 
mahsulüdür, şizofrenik bir yalandır.

Türk mille�nin hiç kimseye ih�yacı yoktur.
Hadi Fransa'nın melun açıklamasını normal karşıladık 

diyelim, peki bu CHP'ye ne oluyor? Hangi çıkar odakları bu CHP'yi 
kontrol ediyor? Kimler bu CHP'nin tarlasını sürüyor?

Geçmişte yine aynı Konseyin Ermenistan işgalinin sona 
ermesi, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a iade edilmesi hakkındaki 
kararları ortadadır.

Kurdun boynu kalınsa, kendi işini kendi yap�ğından 
dolayıdır.

Macron Türkiye'nin siyasi açıklamalarını not alıyormuş, 
varsın kanlı kalemiyle not alsın dursun, dileğim sorulacak 
hesabımızı yazmayı da asla unutmasın.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, 
bazı ülke ve uluslararası örgütlerin ateşkes çağrıları boşunadır.
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Bu par�de genel başkan adayı olmuş bir şahıs da çıkmış, 
savaşa hayır demiş.

CHP Genel Başkanı ya çevresindekilere ayar vermeli, 
ha�a kulaklarını çekmeli ya da tara�nı belli ederek Paşinyan'ı 
kucaklamak maksadıyla kollarını açıp yeni bir yürüyüşe 
başlamalıdır.

Ermeni saldırılarında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yaralılara şifa diliyorum. 

Hunhar Ermeni saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetli-
yorum.

Muhterem Arkadaşlarım,

Ermenistan hangi i�iraları a�yorsa bunlar aynısıyla dile 
ge�riyor.

CHP yöne�mine sesleniyorum; bir kez olsun kalbiniz 
milletle çarpsın bir kez olsun siyase�niz soydaşlarımızın sesine 
ses olsun.

Bu CHP'liler dikiş tutmayan yama gibi, birisi sussa, diğeri 
açık veriyor; birisi dursa diğeri mayına basıyor.

Ermenistan'ı aklayan ve arkalayan kim varsa, tavsiyem 
derhâl Erivan'a ir�ca etmesi, ha�a silahlanıp kandaşlarıyla 
birlikte ihanet mevziisinde yerini almasıdır.

Zira kendisine, ayrıca 1915 Olaylarını sözde soykırım 
olarak değerlendiren ahlaksız par� yöne�cilerine yakışan tam da 
bu olacak�r.

Suriye'de; ABD, Rusya, Esad, İran, PKK, YPG ve diğer terör 
grupları

Ülkemiz, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırmasıyla 
birlikte yedi ayrı noktada hedefe koyulmuştur:

Libya'da; Fransa, Rusya ve darbeci Ha�er

Kıbrıs'ta; Güney Kıbrıs Rum Yöne�mi, Yunanistan, ABD

Lü�en dikkat buyurunuz, Türkiye'nin etra� husumet 
ablukasına alınmış�r.
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Erivan zincirlidir, rehin al�ndadır, tasma boğazındadır.

Eylül ayının ikinci ha�asında Güney Kıbrıs Rum 
Yöne�mi'ni ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı'nın geç�ğimiz 
ha�aki Yunanistan ziyare�, Girit'te bir savaş gemisinin üzerinden 
verdiği mesajlar kimin kiminle yürüdüğünün deşifresidir.

Hidrokarbon kaynakları alanında, Yunanistan, Güney 
Kıbrıs Rum Yöne�mi ve İsrail arasında kurulan mekanizmalara 
ABD de dâhil olmuştur.

Buna karşılık Yunanistan âdeta krizi �rmandırmakla 
mesul, çözümsüzlüğü kemikleş�rmekle meşguldür.

Libya ve Suriye bunlar arasındadır.

Bu i�barla, Dağlık Karabağ'daki ağır tabloyu, Doğu 
Akdeniz'deki komplo ve tahriklerden ayrı değerlendirmek 
hatadır, son derece mahzurludur.

ABD ile Yunanistan arasında yeni stratejik işbirliği 
mimarisinin geliş�ğine yönelik iddialar gündemdedir.

Doğu Akdeniz'de; İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, 
Yunanistan, Fransa olmak üzere Türkiye çoklu bir cephe 
ha�ndadır.

Bir bakıma, Azerbaycan-Ermenistan meselesinin oda-
ğında Türkiye-Rusya ilişkilerinin değişik coğrafyalarda yeşeren 
buhranlı süreçleri bulunmaktadır.

Çok şükür bütün muhasım güçler ve mücavir bölgeler 
dengelenmiş, millî ve müessir irade kuvvetle sergilenmiş�r.

Ermenistan, ABD ile Rusya arasında derinleşen nüfuz 
mücadelesinin dekoru ve sahne ülkesidir. 

Afrika'da; bazı körfez ülkeleri ve küresel güçler

Dağlık Karabağ sorunu esasen, Hazar'dan Ukrayna'ya 
uzanan, Karadeniz'den Akdeniz'e, ha�a Afrika'ya kadar geniş-
leyen coğrafyalardaki jeopoli�k, jeoekonomik rekabe�n merkez 
üsleri arasındadır.

Irak'ta; PKK ve diğer mütecaviz güçler

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tutumu haklıdır, uluslararası 
hukuka uygundur.
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A�na yöne�minin 3 Ekim 2020'de, a�ş eği�mleri 
maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasındaki geniş bir alanı 
kapsayan iki yeni Navtex ilanı çözüm arayışlarını sabote etmek�r.

Türkiye hakkından vazgeçmeyecek�r.

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yöne�mi ve Mısır'la 
kurduğu üç ayaklı işbirliği sistemi bu mekanizmanın bir parçasıdır.

Enerji alanında Türkiye'yi tecrit etmek isteyen ve failleri 
belli olan kirli bir senaryo tedavüldedir.

Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızın korunmasıyla 
birlikte deniz yetki alanlarının hakkaniyet ölçülerine, uluslararası 
hukuk ilkelerine, adalet temeline uygun şekilde çözümü 
kaçınılmaz bir mecburiye�r.

Dün Türkiye'yi ziyarete gelen, iki ülke arasında ara 
buluculuğa soyunan NATO Genel Sekreteri, öncelikle Yunanistan'ı 
ikaz etmeli, Brüksel'de yapılması planlanan toplan�dan bize göre 
kaçan bu ülkenin haksızlığını tescillemelidir.

Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını pazarlık konusu 
yapmayacak�r.

ABD-Yunanistan ortak açıklamasında, Doğu Akdeniz'deki 
doğalgazın, Güney Kıbrıs Rum Yöne�mi ve Girit üzerinden 
Avrupa'ya aktarılmasını öngören boru ha� projesine destek 
verilmesi oldukça düşündürücüdür.

Ülkemiz doğal olarak anında cevap vermiş, aynı alanlar 
için daha önce ilan edilen Navtex'i yenileyerek misillemede 
bulunmuştur.

KKTC'nin hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve 
çıkarlarının yok sayılması Akdeniz'i her türlü ih�male açık hale 
ge�recek�r.

Yunanistan'ın bilhassa Navtex'i amaç dışında kullanması, 
gayriaskerî statüdeki adaları silahlandırması ülkemiz açısından 
millî güvenlik tehdididir.

Yunanistan onun bunun te�kçiliğine heves etmekten 
kaçınmalı, tarihteki mağlup ve kepaze hâllere yeniden düşmekten 
sakınmalı, Türkiye'nin sabrını sınamaktan derhâl uzak durmalıdır.
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Değerli Arkadaşlarım, 

Dış işgal cephesine ilaveten tesis edilen iç işgal cephesi de 
Türkiye'nin kuyusunu kazmak için seri nifak üre�mindedir.

Türk mille� kahramandır, egemenlik haklarını, mavi 
vatanını, �pkı Anadolu coğrafyası gibi sonuna kadar savunacak�r.

2014 yılında 6-8 Ekim olaylarıyla denediler. Olmadı.

212 okul binası, 3 bin iş yeri, 263 kamu binası, 190 banka, 
75 PTT şubesi, 80 siyasi par� binası, 340 sivil otomobil, 216 resmî 
otomobil, 30 dernek binası 6-8 Ekim is�la girişiminde 
kullanılamaz hâle gelmiş�.

1 Ekim 2020 tarihinde toplanan AB Zirvesi'nin üstü kapalı 
tehditleri bizi inancımızdan ve irademizden caydıramayacak�r.

2015 yılında çukur eylemleriyle, hendek terörüyle 
denediler. Olmadı.

Olmayacak, yapamayacaklar, başaramayacaklar, Türk 
mille�ne diz çöktüremeyecekler, Türkiye'yi teslim alamayacaklar.

Preveze Deniz Zaferi'yle Türk gölü olan Akdeniz'den 
Türkiye'yi dışlayacak, geri adım a�racak, başını eğdirecek 
herhangi bir ülke henüz yeryüzünde yoktur, bundan sonra da 
olamayacak�r.

2016 yılında 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle 
denediler. Gene olmadı.

İşgalcilerin karşısına Ağrı Dağı gibi dikilip, alayını birden 
besmele duymuş şeytana çevireceğiz.

2013 yılında Gezi olaylarıyla denediler. Olmadı. 

6-8 Ekim Olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu
nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli, 35 ilimizde, 
68 ilçemizde halkı sokağa döken, 53 kişinin ölümüne neden olan 
bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir.

Kobani bahanesiyle Türkiye'yi yakıp yıkanlara talimat 
Kandil'den verilmiş�.

CHP'nin övdüğü, İP'in değer verdiği terörist Demirtaş bu 
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Hiç kimse demokrasi, insan hakları ve özgürlük parava-
nının ardına saklanmasın.

olayların bir numaralı sorumlusudur.

 Yüreği varsa Türkiye'nin nasıl bir tuzağın içine çekildiğini, 
buna da hangi vicdanla duyarsız kaldığını i�raf etsin.

6-8 Ekim isyan projesinin içinde veya dışında, kıyısında
veya köşesinde kimin adı geçiyorsa, kimlerin parmak izleri 
bulunuyorsa bunların yakasından tutulmalıdır.

Gelişmelerin takipçisiyiz, elbe�e hukuki sürece desteği-
mizi her şart al�nda sürdüreceğiz.

Değerli Milletvekilleri,

Hainleri, destekçilerini, Türkiye'yi bölme ve işgal planı 
yapan, bunu da piyonlarına talimatlandıran müstevlileri gizleye-
cek hiçbir kamuflaj hiçbir maske yoktur, aransa da buluna-
mayacak�r.

Bu vesileyle İçişleri Bakanı’mızı, polislerimizi, Jandar-
mamızı, savcısından hâkimine kadar bütün hukuk insanlarımızı 
ihane�n üstüne kararlıca gitmelerinden dolayı gönülden tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum.

Yeni Yasama Yılı'nda sizlerin sorumlulukları daha fazladır.
Cumhur İ�fakının duruşuna ve şuuruna aynen uymanızı, 

ağız birliği içinde hareke�nizi, muhtemel tahriklere karşı 
sağduyuyla mukabele etmenizi hassaten is�yorum.

Geçmişte Kobani'ye selam yollayan, dahası Serok olarak 
anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da hezimetlerini, 
PKK/YPG'ye zey�n dalı uzatan karanlık ilişki ağlarını açıklasın.

Genel Kurul ve Komisyon çalışmalarına is�krar içinde 
devamınızı ve ka�lımınızı bekliyorum.

Milliyetçi Hareket Par�si Türk mille�nin is�klal ve is�kbal 
güvencesidir. İşimiz çok, görevimiz kutlu, hedeflerimiz büyüktür.

Milliyetçi Hareket Par�si mazlumların sesi, mağdurların 
ümidi, kardeşliğin ilelebet temina�dır.
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Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.

Cumhur İ�fakı ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi de 
��zlikle, fedakârca, samimiyetle koruyup kollayacağımız millet 
eserleri, demokrasi emanetleridir. 

Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'de yapacağınız 
çalışmalarda üstün başarılar diliyor, sözlerime son verirken 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
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KOVİD-19 salgınının neden olduğu sıkın� ve belirsizlik-
lerin dalga boyu hem artmakta hem de yeni boyutlar kazanmak-
tadır.

Bölücü terör örgütü ve yandaşları yine ateşle oynamak-
tadır.

              Muhterem Milletvekilleri,

Ülke olarak yine ağır ve karmaşık bir gündemle karşı 
karşıyayız.

Yurdumun her köşesinde hayat mücadelesi veren aziz 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş 
onuru gösteren kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Türkiye ile Fransa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
kırılgan ilişkiler enerji ve jeopoli�k temelde ir�fa kaybını yoğun 
şekilde yaşamaktadır.

Suriye'de vasat bulan tahrik ve husumet kampanyasıyla 
eş zamanlı tezahür eden hain saldırı ve sabotajlar hız kesmeden 
sürmektedir.

3 Kasım 2020'de yapılacak ABD Başkanlık Seçimine 
ka�lacak adaylar son kozlarını masaya sürerken, bundan mülhem 
siyasi gelgitler bölge ve dünya siyase�ne çok yönlü tesir 
etmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Bu ha�aki Meclis Grup Toplan�mıza başlarken hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan mezalimi şiddet ve dehşet 
saçarak devam etmektedir.

Çe�n ve zor şartlar al�nda irade ve is�kbal sınavından 
geçiyoruz.

Akdeniz'de deniz yetki alanlarıyla ilgili tar�şmalara ilave 
olarak KKTC'deki Cumhurbaşkanı Seçimi tüm dikkatleri üzerine 
çekmektedir.

Bu kapsamda dünya tekrar alarma geçmiş, kısıtlamalar 
başlamış�r.
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Hz. Mevlana'nın dediği gibi, insan yanar kul olur, odun 
yanar kül olur.

Değerli Milletvekilleri,

Elbe�e manen yana yana halis imanlı ve ihlas sahibi kul 
almak hepimizin gayre� ve gayesidir.

Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin iş 
birlikçi ve Türkiye karşı� poli�kaları derinleş�kçe derinleşmekte, 
Türk mallarına yönelik ambargolar uygulanmaktadır.

Bunlar yetmiyormuş gibi, ülkemizin siyasi tansiyonu 
sorumsuz ve şuursuz siyaset figürleri eliyle yüksel�lmektedir.

Seçim beklen�leri dillendirilirken, ekonomiyle ilgili aslı 
astarı olmayan i�ira ve isnatlar zille�n ana aktörleri tara�ndan 
propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Ancak ihanet ateşiyle yanıp küle dönen vicdanlar yeşili 
göremez, görse de tanıyamaz.

Çölleşmiş ruhlar insan ve hayvan sevgisini bilemez, bilse 
de i�raf edemez.

Ha�alık değerlendirmelerime geçmeden evvel mille�-
mizi kahreden, hepimizin de yüreklerini burkan orman yangın-
larından kısaca bahsetmek is�yorum.

Çoraklaşmış ve çürümüş bedenler insana dair her 
değerin, Allah'ın yara�ğı her türlü mahluka�n da ebedî ve ezelî 
düşmanıdır.

Orman demek sadece ağaçlardan sadece canlılardan 
müteşekkil alan demek değildir.

Orman bereke�r, orman emane�r, orman havadır, 
orman haya�r, orman yur�ur, orman yuvadır.

Kaldı ki ormanı topraktan ayrı düşünmek, ayrı düşlemek, 
ayrı yorumlamak mümkün değildir.Ormana kasteden toprağa, 

Mısır'da sokak gösterilerinden kaynaklı is�krarsızlıklar 
yaygınlaşırken, Kırgızistan 4 Ekim'deki seçimlerden sonra iç 
kargaşa ve karışıklığa dümen kırmış durumdadır.
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Ardından İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılmış�r.

toprağa kasteden vatana kast etmiş�r.
Hatay'ın Belen ilçesinde 9 Ekim Cuma günü ormanlık 

alanda çıkan, daha doğrusu çıkar�lan yangın, rüzgârın da etkisiyle 
yerleşim yerlerine sıçramış�r.

Yüreğimizi ağzımıza ge�ren, duyan ve gören herkesi 
korkuya sevk eden felaket yöre insanımızı ve doğa güzelliklerini 
vahim ölçülerde etkilemiş�r.

Ağacımıza, doğamıza, insanımıza kim ya da kimler 
sabotaj yapmışsa bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları 
ertelenemez bir hede�ir.

Hatay ve Kahramanmaraş'ta insanlarımızı evsiz bırakan, 
tarım arazilerini çöle çeviren, ağaçları yakıp yıkan, bitkileri, 
hayvanları katleden yangın son zamanların en trajik olayları 
arasındadır.

Bu canilerin ilk eylemi 11 Temmuz 2019'da Fethiye'de 
ortaya çıkan orman yangınıyla görülmüştü.

Hatay'da 9'u ormanlık, 6'sı da kırsal alanda olmak üzere 
15 yangın vakası tespit edilmiş�r.

Bilindiği üzere, bölücü terör örgütü 2019 yılında, “Ateşin 
Çocukları İnisiya�fi”nin kurulduğunu, bu hain grubun çakmak ve 
kibritle mücadele edeceğini duyurmuştu.

Evleri yanan ve riskli bölgelerde oturan 542 vatandaşımız 
bulundukları meskûn mahallerden emniyet içinde tahliye 
edilmişlerdir.

Bu teröristler Hatay'daki sözde kutsal ateşi de selamla-

Yangınların nasıl çık�ğıyla ilgili araş�rma ve incelemeler 
doğal mecrasında devam etmektedir.

Özellikle Ateşin Çocukları isimli PKK apara� bir oluşum 
tüm dikka� üzerine çekmiş�r.

Çok şükür yangınlar güçlükle de olsa kontrol al�na 
alınmış�r.

Devamında Osmaniye ve Trabzon'da da orman yangın-
larının görülmesi büyük bir kayıp ve üzüntüye yol açmış�r.
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Ateşin böyle nesebi gayrisahih çocukları var mı bilemeyiz.
Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin 

çocukları, ifridin çaşıtları, ihane�n çakallarıdır.

Dün sözde öz yöne�m ilanlarıyla vatanımızın bir bölümü-
nü işgale kalk�lar, bugün ağaçlarımıza, kuşlarımıza, yeşil bitki 
örtümüze nefret saç�lar.

mışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

Hazin gelişmeler karşısında aydın müsveddelerinin 
tepkilerini duyanınız oldu mu?

Dün emzikli bebeklerimize kurşun sık�lar, bugün orman-
ları yakıp canlıları ateşte kavurdular.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin haktan ve 
hakika�en yana tavrını göreniniz oldu mu?

Savaşa hayır bildirileri hazırlayıp çözülmeye, çürümeye 
ve çöküşe boyun eğmemizi isteyen aklı ve kalbi esirleşmiş iş 
birlikçi güruhun i�razına tesadüf edeniniz oldu mu?

Peki, terörist Demirtaş'ın hakkındaki iddiaları göğsüne 
asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı'ndan ses 
çık� mı? Bırakınız büyüğünü, en küçük bir sitem işi�ldi mi?

Dün masum insanlarımızı, Mehmetlerimizi, polislerimizi, 
korucularımızı katle�ler, bugün de aynı yerdeler.

Kılıçdaroğlu, şere�en ne anlıyor? Şeref deyince aklına ve 
ha�rına ne geliyor?

Hayata ve doğaya kasteden hainlerin elebaşı Demirtaş'la 
ilgili nazlı nazlı kahval� rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını 
açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere, nasılsınız İYİ 
misiniz?

Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsiz-
lerin kısa sürede yakalanıp yak�kları kadar yakılmaları, dahası 
yap�kları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba 
çekilmeleri en acil hukuk ih�yacıdır.

Terör seviciler, terörist hayranları, eğip bükmeden, 
is�smar ve inkâra yeltenmeden şu soruma da cevap verme-
lidirler:
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Hükûmet meselenin ciddiye�ni ve önemini fazlasıyla 
kavramış�r.

Demokrasi ve ekoloji mücadelesi birbirinden koparı-
lamaz masalı anlatan bölücülerin insana, doğaya ve hayvana 
düşman olduklarını söylemek, bu suretle düşmana da hak e�ği 
muameleyi yapmak vicdan sahibi herkesin boyun borcu, vatan 
ödevidir.

Teröriste terörist diyemeyen bize göre teröris�r.
Hainlere arka çıkan, kol kanat geren, bununla ye�nmeyip 

siyasi iş birliğe heves eden kim varsa dökülen kanda, yanan 
ormanda, yıkılan umutlarda payları ve parmak izleri olan 
namertlerdir.

Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza 
Cenabıallah'tan rahmetler, tedavi gören kahramanlarımıza da 
şifalar temenni ediyorum

Düşman çok olsa da yenecek kudre�miz vardır; zalimler 
karşımıza çıksa da alayını birden yıkacak imanımız vardır.

Hatay'da evi barkı yanan, ağacı ve tarlası ateşe verilen 
tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ile�yorum.

Türkiye Cumhuriye� güçlü ve muktedirdir.

Neresi yanmışsa, nereler yakılmışsa, ümidim eskisinden 
daha da yeşile kavuşmasıdır.

Geç�ğimiz ha�a, Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit düşen ve 
gelecek ay evlenecek olan Çorum İskilipli Jandarma Astsubay 
Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın muhterem annesine, 
babasına, ha�a al bayrağa sarılı tabutuna kapanıp ağlayan 
nişanlısı Ha�ce Karagöz evladımıza ne diyecekler? Ne anlata-
caklar? Onların gözlerinin içine hangi cesaretle bakabilecekler?

Unutmayınız, tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek 
toprağımız vardır; topraklarımız susuz kalsa da hamdolsun 
sulayacak kanımız vardır.

İnanıyorum ki, bütün imkânlar seferber edilerek facianın 
yaraları sarılacak, zarar ve ziyanlar gecikmeye mahal bırakmadan 
telafi edilecek�r.
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585 yılında Çin İmparatoru, Göktürk Kağanı İşbara’ya 
yazdığı mektupta, “Büyük Türk Kağanı” diye seslenmiş�.

Devlet, millet ve töre, bunun yanı sıra tehlikeler 
karşısında diri ve uyanık bir şuurun tavsiye ve talima� bir bakıma 
bengü taşların özünü teşkil etmiş�.

Bugün maruz kaldığımız sorunların tarihî mazisi oldu-
ğuna yönelik herhangi bir kuşkumuz yoktur.  

Değerli Milletvekilleri,

Türk adı, devletle eş anlamlı kullanılmış�.
Orhun Anıtları'nda Türk mille� ifadesi tam 31 defa 

geçmiş�.

Biliyoruz ki, yurt tu�uğumuz bu topraklar üzerinde 
tereddüt edenin sözünü keserler, tedirginlik içinde kıvrananların 
özünü kemirirler.

Nitekim biz Türkiye'yiz, Türk mille�yiz, saldırılara 
direnecek son siper ha� olan Cumhur İ�fakıyız.

Eğilmez başız, inmeyecek bayrağız, işgal kabul etmeyecek 
iradeyiz.

Türkiye'nin meşgul olduğu, kararlı mücadeleyle üstesin-
den gelmek için uğraş�ğı hiçbir sorun birbirinden bağımsız ve 
bağlan�sız değildir.

Bu nedenle Türklük her devirde her coğrafyada te�kte ve 
teyakkuzdadır.

Ecdadımız ne demişse, neyi tembihlemişse, hangi 
zorluklarla muhatap kalmışsa, bugünlerde de aynılarını yaşıyor ve 
yüzleşiyoruz.

Ha�a tefrikanın aşılması için töreye bağlılık adres 
gösterilmiş�.

Türk mille�ni hedef alan tehditlerin dozajında tarihin 
hiçbir döneminde azalma, eksilme veya hafifleme olmadı, 
yaşanmadı.

Gelişmeleri tarih imbiğinde damı�p akıl süzgecinden 
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Ermenistan emperyalizmin Güney Ka�asya'da kurduğu 
marazi, maşa ve mayın devle�r.

Masumları öldüren ülke Ermenistan'dır.

Hak ve hukuk tanımayan ülke de Ermenistan'dır.

Akdeniz'deki gergin atmosfere bakınız, göreceğiniz 
budur.

Tıpkı Yunanistan'ın hedeflediği gibi, Ermenistan'ın 
Anadolu topraklarına yayılma ve bu kapsamda büyüme arzusu 
söz konusudur.

Dağlık Karabağ sorununa odaklanınız, teşhisiniz bu 
olacak�r.

geçirdikten sonra Türk mille�nin karşısındaki çe�n ve çetrefilli 
meselelerin geçmişe dayanan bir hesabı olduğunu alenen 
görmek mümkündür.

Bu çerçevede al� çizilmesi gereken gerçek şudur: 
Büyümek için büyümek sadece ve sadece kanser hücresinin bir 
özelliğidir.

Ermenistan kanserlidir, kemoterapisi Türk ve Türkiye 
düşmanlığıyla yapılmaktadır.

Geçen ha�aki grup konuşmamda demiş�m ki:
“Azerbaycan-Ermenistan ça�şmasının ateşkes, diyalog, 

müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri 
şu aşamada tuzak�r, ter�p�r, yenilgiye onaydır.”

Saldırgan ülke Ermenistan'dır.

İşgalci ülke Ermenistan'dır.

Neyin ateşkesi, neyin görüşmesi, konu vatan konusudur, 
konu bağımsızlık onurudur. 

Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilme-
den, işgal e�ği toprakları hak sahibi Azerbaycan'a teslim 

Geçen ha�a ne demişsem aynı noktadayım.
İki ülke arasında ateşkes çağrıları, diyalog arayışları, masa 

kurma önerileri, yanlı ve tarafgir ara bulucuların baskıları Dağlık 
Karabağ davasını karalamaktan ve kilitlemekten başka manaya 
gelmemektedir.
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Çünkü geçmişteki tecrübelerle sabi�r ki, yine sonuçsuz 
görüşme turlarından, paket ve perakende taleplerden oluşan 
uzun ve yorucu yıllar başlamış olacak�r.

Dağlık Karabağ 30 yıllık bir sorundan ziyade, 1,5 asra 
dayanan, ta Türkmençay Antlaşması'na kadar uzanan bir sancıdır.

etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm 
aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulme�n meşrulaşması 
demek�r.

Dağlık Karabağ Türk'tür, Azerbaycan Türklüğünün öz 
yurdudur; Paşinyan'ın Ermenistan'a ai�r demesi ise yalnızca 
zorba ve züğürt tesellisidir.

Buna karşılık Azerbaycan kendi topraklarını kahramanca 
müdafaa etmiş, işgal al�ndaki yerleşim yerlerinin %25'ini 
kurtarmış�r.

Ermenilerin 26 yıllık savunma hatları kırılmış�r.

27 Eylül'de tek yanlı ateşi açan Ermenistan'dır.

Zulüm yanlarına kalmamış, yarına da bırakılmamış�r.
Zoru gören Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu 

işlemiş�r.
Ne var ki, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları 

savunucuları dillerini yutmuşlar, utanmadan, sıkılmadan üç 
maymunu oynamışlardır.

Cephede başarı sağlanmadan, işgal al�ndaki Türk 
toprakları özgürleşmeden ateşkes olsun demek hiçbir şart al�nda 
geçerli olamayacak, Türklüğün vicdanında kabul görmeyecek�r.

822, 853, 874, 884 No'lu bu kararlarda Ermenistan 

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Dağlık Karabağ 
hakkında 1993 yılında 4 karar almış�r.

26 Aralık 1991'de Hankendi'nin işgaliyle şiddetlenen 
Ermeni saldırıları, 26 Şubat 1992'de Hocalı soykırımıyla zirveye 
taşınmış�r.

Sovyetler Birliği Dönemi’nde Azerbaycan'a bağlı muhtar 
bir vilayet olan Karabağ bölgesinin zaman içinde nüfusuyla 
oynanmış, Ermeniler lehine değişimler gözlemlenmiş�r.
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tara�ndan işgal edilen bölgenin derhâl boşal�lması ve göçmen-
lerin geri dönmesi kararlaş�rılmış�r.

11 saat süren müzakerelerin hitamında, 10 Ekim 2020 
Cumartesi günü saat 12'den i�baren geçerli olmak üzere, Dağlık 

Ancak bu kararlara Ermeniler uymamış, herhangi bir 
yap�rımla da karşılaşmamışlardır.

Azerbaycan'ın edilgen ve pasif bir şekilde tutularak 
çözümsüzlüğe boyun eğmesi zorlanmakta, bununla ilgili kulis ve 
lobi faaliye� yürütülmektedir. 

Bilhassa ara bulucuların sürekli olarak Dağlık Karabağ 
meselesinde askerî çözümün mümkün olmadığını ifade etmeleri 
anlaşılabilir ve açıklanabilir hiçbir kalıba sığmamaktadır.

Ermenistan sevdalısı Fransa, ABD, krizin sürmesini plan-
layan Rusya ara bulucu olarak öne çıkmışlardır.

Ancak Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hâli 
somutlaşmış�r.

Türkiye'nin müdahil olması engellenmiş�r.

Uluslararası hukukta işgalci güçlerin korunmasına dair 
hiçbir kural hiçbir hüküm yoktur.

O hâlde, zor oyunu bozacak, güç kullanarak vatan 
toprakları alınacak�r.

Rusya Devlet Başkanı Pu�n'in, ça�şma alanının Ermenis-
tan sınırları içinde olmadığını i�raf etmesi bir nevi işgalin reddidir.

Ermenilerin diplomasiyle, diyalogla, görüşme ve temas 
trafiğiyle Dağlık Karabağ'ın bütününden çekilmeleri sadece boş 
bir hayaldir.

Maksat bellidir, ortadadır.

Elbe�e Azerbaycan'ın evet diyeceği siyasi ve stratejik 
adımlar desteklenmelidir.

Buna diyeceğim bir şey yoktur.

Buna rağmen ça�şmaların 12'nci gününde, yani 9 Ekim 
2020 tarihinde, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 
Moskova'da Rusya'nın sözde hakemliğiyle bir araya gelmişlerdir.

Kuzu canavara teslim edilmiş�r.
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2007 yılında hazırlanan ve Dağlık Karabağ müzakere-
lerinin temelini oluşturan Madrid Kriterleri de Rusya'nın isteği 
doğrultusunda şekillenmiş�.

Bu kapsamda belirlenen 7 aşamalı yol haritasında ilk 
adım olarak Ermenistan'ın 5 reyondan çekilmesi projelen-
dirilmiş�.

Azerbaycan'ın ateşkes kararına uyulduğunu, ak�f savaş 
faaliyetleri yürütülmediğini üstüne basa basa açıklaması 
Ermenistan'ı cesaretlendirmektedir.

Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören 72 
saatlik bir ateşkes kararı üzerinde mutabakata varılmış�r.

Buna göre Lâçin ve Kelbecer dışındaki reyonların 
Azerbaycan'a iadesi gündeme alınmış�.

Bize göre bu bir tavizdir.
Nitekim pamuk ipliğine bağlı ateşkesi ihlal eden beklen-

diği gibi Ermenistan olmuştur.

Ka�lle pazarlık kurşun olarak, bomba olarak, kalleşlik 
olarak fatura edilmiş�r.

Lâçin ve Kelbecer şayet Azerbaycan'da olursa, 
Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a in�kal edecek askerî ve lojis�k 

Rusya Dışişleri Bakanı, bir ara yap�ğı açıklamada, işgal 
al�ndaki 7 reyondan 5'inin Azerbaycan'a geri verilmesi, Lâçin ve 
Şuşa koridoruna Rus Barış Gücünün konuşlanmasını teklif etmiş�.

Üstelik terör devle� Ermenistan uzun menzilli füzelerle 
Gence başta olmak üzere sivil yerleşim alanlarına saldırmış�r.

Çare yoktur, çözüm kalmamış�r, Dağlık Karabağ masada 
değil, sahada terör devle� Ermenistan'ın kafasına vura vura 
alınmalıdır.

Kaldı ki masada işgalden vazgeçmeye hazır bir Ermenis-
tan'dan bahsetmek de  imkânsızdır.

Bu kanlı saldırılarda 9 soydaşımız şehit düşmüş, çok 
sayıda soydaşımız yaralanmış�r.

Bu iki reyon Ermenistan ile işgal edilmiş Dağlık Karabağ 
arasındaki kara ulaşım bağlan�larını sağlayan stratejik yerlerdir.
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Dağlık Karabağ kahramanlık ve silah zoruyla Azerbay-
can'a geçmelidir.

Ve elbe�e Türkiye de bunun sarsıcı gelişmelerine 
katlanmak durumunda kalacak�r.

Bakü'yü hedef yapanlar, Erivan'ın da bir gece ansızın 
bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kâbus dolu anılarından 
çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul 
davranış�r.

Bugün Bakü'yü, Gence'yi bile tehdit noktasına gelen 
Ermenistan, bu ça�şma sürecinden güçlenerek çıkarsa gelecek 
Azerbaycan Türklüğü için çok ağır sonuçlara yol açacak�r.

destek kesilecek�r.

5 reyonun Azerbaycan'a verilerek sorunun hafiflemesi, 
ama Lâçin ve Kelbecer'in Ermenistan'da kalmasını temin ederek 
de sorunun kronikleşerek sürmesidir.

Rusya'nın Minsk Grubunun diğer üyelerine de kabul 
e�rmeye çalış�ğı muhtemel karanlık senaryo bize göre şudur: 

Uzun la�n kısası diyeceğim şudur:

Ateşkes ve diploma�k görüşmeler bundan sonra ele 
alınmalıdır.

Ermenistan işgal e�ği her yerden ön şartsız çekilmelidir.

Dağlık Karabağ'da yaşanan sıcak ça�şma ve gerilim 
ortamının yankıları ve yansımaları sırasıyla gün yüzüne 
çıkmaktadır.

Bu ülkedeki sokak eylemleri, Cumhurbaşkanlığı Sara-

Muhterem Arkadaşlarım,

Kırgızistan'da 4 Ekim Seçimlerinin hemen ardından 
alevlenen siyasi ih�laflar ve sertleşen toplumsal is�krarsızlık 
sarmalı zamanlama i�barıyla hem manidar hem de kaygı vericidir.

Bizden söylemesi; Türk mille� bilendir, beklenendir, 
özlenendir, sevilendir, adale�n nişanesidir, dahası zulmün 
yuvasını dağıtacak devasa kuvve�r. 
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yı'nın basılması ve seçimleri iptale kadar götüren şiddet olayları 
bölgesel huzur ve barış arayışlarını zedelemektedir.

Anlaşılmaktadır ki, Ermenistan'ı kafesleyen, Dağlık 
Karabağ'ı karanlığa iten, Azerbaycan'ın ana ekseninde yer aldığı 
enerji jeopoli�ğinde oyun kuran güçler Kırgızistan'da da faaldir. 

Sponsoru Soros ve Ba�lı güçler olan renkli devrimler 
kuşağının fay hatlarında yaşanan kırılmaların demokra�k ve 
siyasal tepkimeyle taban bulması kanaa�mce gizli ve gizil bir 
amaç�r. 

Orta Asya'ya genişleyen kutuplaşma bir demokrasi 
arayışından veya adaletli seçim taleplerinden öte anlamlar 
içermektedir.

Paşinyan'ı finanse edip kukla gibi oynatanlarla Orta Asya 
coğrafyasını piyonları eliyle kaosa sokmak isteyenlerin eşkâlleri 
ve zulüm repertuvarları tanıdık ve bildik�r.

Mısır'da sokağa çıkan göstericiler ile Belarus ve Kırgızis-
tan'da seçim sonuçlarına i�raz edip ayağa kalkanların dış mo-
mentleri ve mo�vasyon dinamikleri benzerdir.

Bu süreçte Doğu Türkistan meselesinin tekrar gündeme 
ge�rilmesi tesadüf değildir.

Uygur Türklüğünün sorunu kuşkusuz sorunumuzdur.
Hak gaspları, hukuk ihlalleri, insani trajediler hiçbir 

zaman onaylamayacağımız zorbalıklardır.

CHP bize Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz, 
is�kamet çizemez, dikte edemez, tavsiye ve tembihte bulunamaz.

Fakat Milliyetçi Hareket Par�si karanlık mahfillerde 
hazırlanıp servis edilen kirli senaryoların zehirli akın�sına 
kapılmayacak, hiçbir telkine alet olmayacak�r.

Hep aynı yöntemler hep aynı tak�kler, malum ezberler 
yine devrededir.

FETÖ'cülerin Kırgızistan'a yuvalanmış faaliyetleri hesaba 
ka�ldığında Bişkek'in karışmasında destekleyici ellerin, 
yönlendirici emellerin kim ya da kimler olabileceği de az çok 
belirginlik kazanmaktadır.
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Onlar Moskova yolu gözlerken, biz esir Türklerin 
davasıyla nefes alıyorduk, Turan ülküsüyle, Türklüğün muzaffer 
günlerine ulaşma heyecanıyla fikir ve siyaset mücadelesi 
veriyorduk. 

Çizgimizde kırıklık yoktur, hâlen bu azimdeyiz, bu 
ahlaktayız, bu düşünce namusuna sahibiz.

Ne tuhaf bir hâldir ki, zille�n ortakları hiç bilmedikleri, 
uğruna hiç mücadele etmedikleri Doğu Türkistan meselesini 
gündeme taşıyorlar, is�smarla oyalanıyorlar.

Aklının ermediği konularda yorum yapma, masken düşer; 
çamurlu yollarda yürüme, üstün başın batar.

Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken 
seçime karşı olduğunu söylüyordu.

CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği de sipariş�r, aynı 
zamanda hezeyandır.

Kalkmış bize soru sormuş: Doğu Türkistan'da yapılan 
zulme niye sessiz kalıyormuşuz?

CHP kim, Doğu Türkistan'ı savunmak kimdir?
Hele bir de Serok Ahmet var ki, gürültü pa�rdı çıkarmakta 

üstüne yoktur.

Behey Serok, söylesem anlamazsın, göstersem algılaya-
mazsın, sussam gönül razı değil, yine de şunu bilmelisin ki, satmak 
senin işindir, pazarlamak seninle anılan bir meslek�r.

Hızını alamamış olacak ki, Doğu Türkistan'ı kaça 
sa�ğımızı da sorularının arasına iliş�rmiş.

Sen Doğu Türkistan'ın haritada yerini bilmiyorken 
Milliyetçi-Ülkücü Hareke�n kalbi bu sevdayla çarpıyordu.

Sen git Kobanici yoldaşlarınla kucaklaş, ecdadımızın 
geride kalan türbelerini boşaltmak için sözler ver, gücün yeterse 
kamyonlara yükleyip kaçabildiğin kadar kaç, belki kurtulur, belki 
yakayı kurtarırsın.

Çünkü bunların kulaklarına �sıldayan, önlerine talimat-
name koyan dış mihraklar görev başındadır.

CHP'ye oy veren kardeşlerim bile şaşkınlıkla soruyor: Ne 
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Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, seçimi falan boşver, al�nın 
para e�ği bir dönemdeyiz, söz gümüşse sükût al�ndır, sükût et 
de biraz kazan. 

Sakın ha tedbiri elden bırakma, davetsiz gelen döşeksiz 
oturur.

Bunu senin teyit ve tayin etmen ne haddindir ne 
hakkındır.

Sayın Kılıçdaroğlu ülkemi ve mille�mi canımdan aziz 
biliyor, her şeyden çok seviyorum.

Ankara'dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna 
mı hazırlanıyorsun?

Sayın Kılıçdaroğlu, sen ki, KKTC'deki Kapalı Maraş bölgesi-
ne bile yabancısın, sanki ilk kez duymuş gibisin, sana bakıp bakıp 
üzülüyorum, hep çalışmadığın yerlerden sorularla karşılaşı-
yorsun.

Kulağına küpe olsun, elden gelen öğün olmaz, o da 
vak�nde gelmez.

Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyleten-
leri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz.

CHP Genel Başkanı bir televizyon programına çıkmış ve 
demiş ki: “Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmek�r. Bunu 
Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu 
ülkenin bekasını düşünüyorsan bu ülkede insanların huzur içinde 
yaşamasını is�yorsan çık kardeşim yarın sabah de ki, yeter ar�k 
ya, yeter ar�k de, seçime git, Türkiye'yi seçime götür.” 

Ancak senden ve zihniye�nden hiç mi hiç hazmet-
miyorum.

Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, sana 
kimler ne söyledi? Neyi vade�ler?

Osman Kavala'ya duyduğun sempa�nin al�nda yatan asıl 
neden Sorosçuların desteğini mi almak?

oldu da birden seçim diye tu�urdu? Kim aklına girdi? Kimin 
dolduruşuna geldi?  

Terazi var tar� var, her şeyin bir vak� var, beklemesini bil.
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Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz.

Cumhur İ�fakı; inanmış gönüllerin mecmuuyla, yüksek 
ülkülerin muazzam heyecanıyla, millete adanmış millî ve yerli 
duruşun manevi hikme�yle yoluna ve yolculuğuna sonuna kadar 
devam edecek�r.

Göz var izan vardır, bizim görüşümüz açık�r, değişme-
miş�r.

Anket aldatmalarını mille�n iradesi yıkıp geçecek�r.

Türkiye salgını da bertaraf edecek, etra�ndaki çemberi 
de yaracak�r.

Hele biraz sabret; gurkun cücüğü güzün sayılır. 

Erken seçim tar�şması boşuna emek ve nefes isra�dır.

Milliyetçi Hareket Par�si sözünün eridir.

Milliyetçi Hareket Par�si 28.Dönem Milletvekili Genel 
Seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının 
Haziran ayında kurulmasından yanadır.

Bu işlere kafa yorma, seçim meçim derdine düşme; işin 
yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.

Kim aday olursa olsun, hangi par�ler zille�n ça�sı al�na 
sığınırsa sığınsın, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi 
siyasi defolar yaparsa yapsın, nafiledir, Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemi yaşayacak, geleceğin rotası Cumhur İ�fakının 
fedakârlıklarıyla çizilecek�r. 

Hiç kimse ülkemizin hızını kesemeyecek, ekonomide 
yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara, yalan ve umutsuzluk 
aşılayanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecek�r.

Türkiye 2023 hedeflerine, Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sisteminin bütün kurum ve kurallarını inşa ederek, yapısal 
reformları hayata geçirerek ulaşacak�r.

2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'dır, Türk mille� Cumhur İ�fakıyla kutlu yarınlara 
yürüyecek�r.
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Değerli Milletvekilleri,

Güney Kıbrıs Rum yöne�minin Afrodit sahasında gaz 
bulmasından sonra kurduğu askerî i�faklar, silahlanma yarışı ve 
yoğunlaşan Türk husume� vahim bir sınıra dayanmış�r.

Yunanistan ile aramızda karşılıklı ilan edilen Navtexler 
gerilimi canlı tutmaktadır.

A�na yöne�mi Lozan ve Paris Antlaşması'nda gayriaskerî 
statü olmaları kayıt al�na alınmış adaları silahlandırmakta, 
tahriklerini ar�rmaktadır.

Hukuk çiğnenmekte, millî güvenliğimiz tacizlere uğra-
maktadır.

Türkiye haklı mücadelesinden ödün vermeden sağlam 
duruşunu korumaktadır.

Türkiye'nin Akdeniz'i kapsamına alan bekası ve geleceği 
birbiriyle iç içe geçmiş üçayaklı bir tehdit şemsiyesi al�nda 
değerlendirilmelidir.

Oruç Reis Sismik Araş�rma Gemimizin tekrar mavi sulara 
açılması bu diraye�n, bu cesare�n, bu iradenin ezcümle bir 
ne�cesidir.

İkinci tehdit olarak, Suriye'de bölgesel ve küresel güçlerin 
oldubi�yle terör devle� kurma hevesleri, nihai olarak Akdeniz'e 
serbest çıkış yollarını açma hedefleridir. 

Hatay'da çıkar�lan orman yangınları, süregelen terör 
saldırıları, Libya'yı kavrayan cepheleşmeler bu tehdidin bize göre 
ara duraklarıdır.

Üçüncü olarak, KKTC'nin siyasi, stratejik ve bağımsız varlı-
ğını sekteye uğratacak, Türkiye'den kopartacak yakın tehditlerdir.

Birinci olarak, deniz yetki alanlarımızın gasbedilmesi ve 
enerji havzasından uzak tutulmamızı dayatan risk ve tehditlerdir.

KKTC'de geç�ğimiz pazar günü gerçekleşen Cumhur-
başkanı seçiminde hiçbir aday ilk turda yeterli oy desteğini 
alamamış, bütün gözler bu ha�a sonunda yapılacak ikinci tura 
çevrilmiş�r.
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Kıbrıs millî bir davadır.
Kıbrıs Türklüğü'nün kararlarına bağlıyız ve saygılıyız.
Düşüncemiz ve inancımız odur ki, toprak vererek çözüm 

arayanların KKTC'nin geleceğinde olmaması, Kıbrıs Türklüğünü 
temsil makamına oturmaması tarihî bir görev ve sorumluluktur.

50 yıldır müzakereler sürmektedir.
50 yıldır Kıbrıs sorunu konuşulmaktadır.
Bugüne kadar uzlaşmaya kapalı duranın, çözümsüzlüğe 

bel bağlayanın kim olduğu da meydandadır.
Adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barışın önüne Rumlar set 

çekmiş�r.
Enosis hıyane� Kıbrıs'a zincir vurmanın peşine düş-

müştür.

KKTC Cumhurbaşkanı seçimini müteakiben kurulacak 
müzakere masasına Rumlar iyi niyetle ve ön yargısız gelirlerse ne 
âlâ, var olan sorunlar hakkaniyetle çözülebilecek�r.

Londra ve Zürih Antlaşmalarından beri Rumların pek çok 
sınamadan ve olaydan sonra art niye� belgelenmiş, billurlaş-
mış�r.

Federasyon modeli üzerinde yürüyen görüşmelerin 
sonuç vermediği ortadadır.

Eşit ve egemen iki devlet seçeneği yegâne çözüm olarak 
önümüzdedir. Kıbrıs Türklüğünün millî ve tarihî çıkarları hila�na 
her ilişki, her ir�bat, her anlaşma ve uzlaşma kesinlikle yok 
hükmündedir.

Vatan toprağı vererek çözüm arayan değil, Rumlara 
şirinlik yaparak ayakta kalmaya çalışan değil, vatana sahip çıkan, 
Rum oyunlarına aldanmayan ahlaklı ve millî bir Cumhurbaşkanı 
vazgeçilmez bir mecburiye�r, bizim de başımızın tacıdır.

Aksi hâlde müzakere sayfası kapanmalı, masa dağılmalı, 
herkes ocağında sağ olmalıdır.

Kapalı Maraş bölgesinin kısmi açılması yerindedir, 
temennimiz kalan kısımlarının seçimden sonra Kıbrıs Türklüğüyle 
buluşturulmasıdır.
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Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun. 

Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak�r, çileler, sıkın�lar, işkence-
ler, kanlı Noeller, ıs�raplı yıllar, şehitler unutulmamış�r, Kıbrıs 
Türklüğü geleceğini kendi iradesiyle tayin etmeli, geçmiş acılar 
tekrar yaşanmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 
muhterem heye�nizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, her 
birinize başarılarla geçecek bir ha�a diliyorum.
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Muhannete muhtaçlığı reddeden her insanımız ekmeği-
nin peşindedir.

“Dik baş, tok karın, mutlu yarın” vazgeçilmez hedefi-
mizdir.

Muhtemelen bundan sonra da değişmeyecek�r.

Türk-İslam coğrafyasında hayat ve haysiyet mücadelesi 
veren kardeşlerime en halisane selamlarımı ile�yorum.

Bu vesileyle bütün vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon yapan, ganimet 
avcılığına soyunan, devamlı karamsar senaryolar yazan hastalıklı 
ruhlar elbe�e par�mizin duruşunu ve tutumunu idrak edeme-
yeceklerdir.

Ha�alık olağan Meclis Grup Toplan�mıza başlarken 
hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

              Değerli Milletvekilleri,

İlkel dönemlerden uygarlık çağlarına kadar insanın en 
temel ih�yaçları esasen hiç değişmemiş�r.

Sayın Basın Mensupları,

Milliyetçi Hareket Par�si bu yakın ve yalın gerçeği tüm 
boyutlarıyla kavramış; insanımızın huzuru, güvenliği ve ekonomik 
refahı konusunda yarım asırdır samimiyetle mücadele etmiş�r.

Her çağda insanın barınma, beslenme ve güvenlik 
talepleri en temel, en acil, en mühim gündem başlığı olmuştur.

Bize göre verilen emeğin, dökülen alın terinin cümle 
mükâfa� onurlu kazanç, bağımsız hayat, huzurlu gelecek�r.

İdrak için insani değerlere hürmet lazımdır.
İdrak için ihanete ve iş birlikçiliğe sırt çevirmek mutlak 

olmalıdır.
Geçen ha�a, İstanbul Ticaret Odasında alınan bir karar 

Ekonomik adalet, ekonomik güvenlik, ekonomik eşitlik 
insan olmanın, insanca yaşamanın vazgeçilmez ön şar�dır.
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O tarihlerde kendisine bile devası olmayan şahıs eko-
nomiden sorumlu bakanlık görevini icra ediyordu.

Türk mille�nin asırlardır benimseyip bir bayrak gibi 
taşıdığı geleneksel yardımlaşma duygusunun alicenaplıklarını 
sergilemeye çalış�k.

doğrultusunda, ekmeğin kilogram fiya� 6,25 liradan 7,50 liraya 
yüksel�lmiş�r.

Bu kapsamda 200 gram ekmek 1,25 liradan 1,50 liraya, 
240 gram ekmek de 1,50 liradan 1,75 liraya ulaşmış�r.

Un fiyatlarındaki ar�şların ekmeğe de yansıdığı ifade 
edilmiş�r.

Bu durum karşısında par� olarak, özellikle İstanbul'da 
“Askıda Ekmek Kampanyası”nı başla�p dar ve orta gelirli 
vatandaşlarımıza gücümüz nispe�nde, onları incitmeden, 
izze�nefislerini zedelemeden destek olmaya, destek vermeye 
gayret e�k.

Bir elin verdiğini diğer elin görmemesine özen gösterdik.

Hz.Peygamber'in, “Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir.” buyruğu gereğince kararımızı ve tavrımızı oluşturduk.

Kaldı ki, ekmek fiyatlarının zamlandığı başka dönemlerde 
de mesela 6 Ekim 2012 yılında Samsun İlkadım ilçesinde olduğu 
gibi, Askıda Ekmek Kampanyamızı vicdani sorumluluk anlayışıyla, 
dayanışma ve yardımlaşma ahlakıyla ilan edip vatandaşlarımızla 
buluşturmuştuk.

İnançlarımız ne diyorsa onu yap�k, yapmaya da devam 
edeceğiz.

Biliyoruz ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok 
oluruz.

Vatandaşlarımızın evinde ne piş�ğini, sofraya neyin 
koyulduğunu, ekmeğin olup olmadığını düşünmek, mesele 
etmek, bununla da ilgilenmek insani ve İslami mükelle-

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleş�ri 
değil, manevi bir görevi ifa hassasiye�, kardeşliği, ha�rlamayı, 
paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir.
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Bize göre kimlerin hayal kırıklığı yaşadığı malumdur, 
ortadadır.

Helal lokma arayışı haramdan geçinen kirli yüzleri 
rahatsız etmiş�r.

Bunlar her �rsa�a ya ekonomiyi kötülerler ya Türkiye'yi 
kötü gösterirler ya da mille�mize korku aşılayıp küresel 
dayatmalara refakat ederler.

Bu gelişmeler karşısında yüzleri asılan, canları sıkılan, 
moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen kendilerini ele 
vermişlerdir. 

Ayrıca Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar 
metreküplük doğal gaz rezervine ilave olarak geç�ğimiz 
cumartesi günü de 85 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin 
bulunması ekonomideki iyimser beklen�leri kamçılamış�r.

Bunlar ne ekonomiden anlarlar ne millî kazanımlara 

Bir elleri yağda, diğer elleri baldadır, ne ekmeği bilirler ne 
yoksulu tanırlar ama sıra is�smara geldi mi dikiş ve fren tutmazlar.

Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki, ekmeksizler 
birer birer saklandıkları delikten �rlayarak ortalığa çık�lar.

fiye�mizdir.

Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak, yegâne sermayesi 
dedikodu ve felaket tellallığı olan tüm art niyetli siyaset 
bezirgânlarını ters köşeye ya�racak�r.

Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz 
rezerv miktarı böylelikle 405 milyar metreküpe ulaşmış�r.

Manevi dayanışmayı hedefleyen, paylaşmayı önceliğine 
alan, empa�yi gözeten Askıda Ekmek Kampanyamıza yüzsüzce 
kulp takıp kara çalanlar utanmalarını kaybetmiş gafillerdir. 

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan bu keşif sonucunda 
kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ziyadesiyle 
memnuniyet duymuştur.

Vay ekmeksizler vay, mille�mizin ekmeğine bile göz 
koyacak kadar nankörsünüz, millî ve manevi hasletlere 
tahammülsüzlük gösterecek kadar da namertsiniz.
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Çünkü mayaları lekeli, meşrepleri arızalı, sicilleri 
bozuktur.

sevinirler ne de insan onuruna sahip çıkarlar.

Biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine beladan ibaret 
olan siyasi fosiller, bazı sözde aydın ve cühela köşe yazarları 
seviyesizlikleriyle, sevimsizlikleriyle, yalan ve riyalarıyla sazan gibi 
ağa takıldılar, askıya çık�lar.

Diğer yandan “Askıya ekmeğin koyulmasını mille�n 
açlığa mahkûm edilmesi” diye gören ve gösteren siyasi 
devşirmeler bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibilliyetsiz 
değil aynı zamanda da ekmeksizdir.

Bizi eleş�ren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa, 
dolambaçlı yollara sapmasınlar, fitneye tevessül etmesinler, 
babayiğitçe söyleyip, dosdoğru talep edip bizden ekmek 
istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik 
bizde vardır.

Aç kalmasınlar, açıkta yatmasınlar, sonra onun bunun 
eline düşüyorlar, esaret al�na giriyorlar.

Meşhur bir ik�satçı demiş ki; “İstediğiniz kadar posta 
arabasını arka arkaya ekleyin, elde edeceğiniz şey asla bir tren 
olmayacak�r.”

Bunlar, yağmurun hemen ardından biten zehirli mantar 
gibiler.İs�yorlar ki, daima felaket yağsın, her felake� bir diğeri 
takip etsin.

Bu küstahlar, ekmeksizleriyle, vefasızlıklarıyla, 
döneklikleriyle, Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva a� 
hâlinde sivrilip mille�mizin ha�zasına kazınmışlardır. 

Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda 
değildir, aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır.

Bırakınız tren olmayı, bunların vagon olmaları dahi 
hayaldir.

“Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir.” diyen 
ekmeksiz, sen nereden bilirsin milliyetçiliği, ne ilgin ve ir�ba�n 
var milletle ve milliyetle?
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Türk mille� dünyayı kavramış, soran olduğu kadar 
sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye �rman-
mış�r.

Nasıl olsa en iyi yap�ğın iş budur.

Uzun yıllardır “Ne olacak bu memleke�n hâli?” sorusu 
pek çoğumuzun günlük haya�nın en ru�n sohbet konusudur.

Değerli Milletvekilleri,

Askıda Ekmek Kampanyamızı eleş�ren odakların mille�-
mizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane 
hazırlayan kriz tacirleri olduğu açık�r.

Sorulan bu sorunun mahiyet ve muhtevası mille�mizin 
çelik ve çevik iradesiyle değişmiş, süregelen ezberler bozulmuş, 
dar kalıplar kırılmış, geldiğimiz bu aşamada; “Ne olacak bu 
dünyanın sonu, ne olacak bu insanlığın durumu?” soruları ön 
plana çıkmış�r.

Bize göre bir soru bin soruya kapıdır ve öncelikle cevabını 

Biz ekmeği askıya koyduk, helalden yana tercihimizi 
gösterdik; zillete düşenleri tarihin askısına koyup postlarını 
tartacak olan da büyük Türk mille�dir.

Biz ekmek diyoruz, millet diyoruz, refah diyoruz, bereket 
diyoruz, beka diyoruz, is�klal ve is�kbal diyoruz; manevi 
dayanışmanın ve millî birliğin dinamizmiyle büyük ve güçlü 
Türkiye'ye Cumhur İ�fakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden 
inanıyoruz.

Dün önüne koyulan çanağı bugün deviren, yediği ekmeğe 
ihanet eden kimliksizlerin zille�n askısında nasıl eridiklerini, nasıl 
rezil olduklarını görecekleri günler yakındır. 

Behey şaşkın, aşı ekmeği, mille� milliyetçiliği bırak da 
sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran 
karanlık lobilere, yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik 
yapmaya devam et.

1,5 asırdır aynı soru maalesef dildedir, gündemdedir.
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Jeopoli�k riskleri, bölgesel ve küresel tehlikeleri nasıl bir 
poli�k müktesebat ve fikir marife�yle ele alıyoruz?

Akıl ölçüleri dağılmış, aidiyet dengesi bozulmuş, ahlak 
seviyesi tükenmiş hiçbir siyasi ve ideolojik akım bu sorulara millî 
nitelikli cevap veremeyecek�r.

Türkiye, Cumhur İ�fakının müstesna iradesiyle, 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin muazzam imkânlarıyla 
tarihin arkasından koşan, gelişmeleri yedek kulübesinden 
izleyen, olan bitenleri yalnızca günübirlik analiz ederek enerji ve 

Kuşkusuz elimizde bir çıkış haritası yoktur.
Buna rağmen, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini, özellik-

le tehdit ve �rsatların neler olacağını, tarihî akışın hangi 
değişimlere müsait ve münhal olduğunu önceden tarih şuuruyla 
öngörmek, önlem almak, hazırlık yapmak elimizdedir, 
inisiya�fimiz içindedir.

En basit hâliyle, milletlerin var olma istek ve iradesine 
millî şuur, milliyet duygusu, milliyetçilik diyorsak, bunlardan 
mahrumiyet yaşayanların doğru cevap vermeleri bir yana, doğru 
soru sormaları da mümkün değildir.

aramak zorunda olduğumuz sorular insanlığın bu döneminde 
şunlardan ibaret olmalıdır:

Tarihin hangi noktasında hangi ara durağında bulunu-
yoruz?

Medeniyetler ve milletler mücadelesinde stratejik 
üstünlüklerimizi, tarihî kozlarımızı nasıl değerlendiriyoruz?

Biteviye akan zaman nehrinin neresinde duruyoruz? 
Karmaşıklaşan hadiselere nereden ve nasıl bakıyoruz?

Zamanın hangi aşamasındayız? Karşımızdaki tehditleri ve 
�rsatları nasıl okuyoruz?

Bölgesel veya uluslararası krizler hep gerçekleri 
görememenin, vahşi planları kavrayamamanın, üstelik hazırlıksız 
yakalanmanın sonucunda patlak vermiş, ortaya çıkmış�r.

Etra�mızdaki dünyaya bak�ğımızda ne görüyor ne 
anlıyor, bunları bir terkip içinde nasıl yorumluyoruz?
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“Vatan ne Türkiye'dir Türklere  ne Türkistan,

vakit kaybeden bir ülke olmaktan tamamen uzaklaşmış�r.

Merhum Peyami Safa da millî ha�zada taşınan her toprak 
parçasının vatan olduğunu isabetle dile ge�rmiş�.

Dağlık Karabağ meselesi sıradan bir mesele değildir.

Mücadele eden, müdahale eden zamanlama yanlışına 
müsaade etmeyen bir ülke olarak Türkiye, bölgesel ve küresel 
olayların ak�f, etkili sözü ve nazı geçen güçlü bir takipçisidir.

Büyük mütefekkirimiz merhum Ziya Gökalp ise iliklerimi-
ze kadar sahiplendiğimiz şu tarihsel beyanı çiğne�lmesine asla 
göz yummayacağımız bir fikir ve ülkü mirası olarak bizlere 
bırakmış�:

Aziz mille�mizin nabız a�şının sahnelendiği, özlemlerinin 
bir yakut gibi saklı durduğu Türk yurdudur.

Tohum çatlayalı çok olmuş, me�ûre güneş gibi doğmuş, 
mazlumların gözyaşıyla ısla�ğı, kanlarıyla suladığı Dağlık 
Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmış�r.

Merhum Ömer Seyfe�n diyordu ki:

Ar�k bizden habersiz bir kuşun havalanması söz konusu 
değildir.

“Bir devle�n doğal sınırları dağlar ve ırmaklar değildir. 
İs�nat e�ği milliye�n lisanı ve dini sınırlarıdır.”

Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.”

Coğrafya tarihin yazıldığı mekânın adıdır.
Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan Türk tarihidir, 

dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır; bunun karşısında 
de�eri dürülüp tepelenecek, yerle yeksan edilecek işgalci unsur 
ise terör devle� Ermenistan'dır.

Azerbaycan'la tek millet iki devlet oluşumuz tarihî 
vesikalarla mevcut, bir mille�n vicdan hükmü olan kültür 
kaynaklarıyla vakidir.

Me�ûre bir tohumdur, filiz filiz büyüyüp çınar olacağı yer 
mille�n engin yüreğidir. 

Doymak ve kanmak bilmeyen zalimlerin bu gerçeği 
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Ermeni askerleri kafileler hâlinde firar ederken, bu 
terörist devlet çok sayıda kayıp vermektedir.

Türk'e kefen biçmeye çalışan zalimlerin sonu hamdolsun 
korkunç olmaktadır.

Şu barbarlığa bakınız ki, Ermenistan Terter'de mezarlığı 
bombalayacak kadar kana susamış�r.

Paşinyan'ın bunu teyit etmesi bozgunun habercisidir.

ABD Dışişleri Bakanı'nın, “Ermenistan'ın Azerbaycan'a 
karşı kendini savunabilmesini umduklarını” çok bariz olarak 
açıklaması, aslında tam bir i�rafname ve suçüstü hâlidir.

engellemeye ne güçleri ne de takatleri yetecek�r.
Ermenistan hem korkak hem hain hem de savaş 

suçlusudur.
Sivilleri öldürerek Azerbaycan Türklüğü arasında korku 

yaratmaya çalışmaktadır.
Ermeni ka�ller geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini 

eklemektedir.
Soykırımcı Ermenistan işbaşındadır.
Meşru�yet yıllarında, çeteleri dağlarda gezerken, mili-

tanları kahramanlarımızı şehit ederken, memurları ve siyaset-
çileri sokaklarımızda baston sallayan, nifak saçan, Meclis-i 
Mebusanda olay çıkartan, ayrılıkçılık yapan bölücülerin soysuz 
torunları bugün Ermenistan'da cinayet nöbe�ndedir.

Osmanlı Devle�'nin topraklarına hücum edip onun bir 
parçasını işgal eden ilk Ba� devle� Fransa da destekçisidir.

Bunun yanı sıra MİNSK Grubunun diğer eş başkanları �pkı 
Fransa gibi Ermenistan'a silah ve mühimmat temin etmektedir.

Yani Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir.
Ermenistan sivillerin üzerine yine füze göndermektedir.
Bugüne kadar Gence, Mingeçevir, Terter, Şemkir, Berde 

ve diğer cephe ha�nın çok gerisinde olan sivil yerleşim 
yerlerinde 60'ya yakın soydaşımız şehit edilmiş�r.

Hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifa 
diliyorum.
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Firavun azsa da, Nil'den umut kesilmez.

Ermenistan her defasında ilan edilen insani ateşkes 
kararlarını ihlal etmiş�r.

Diyor ya şair:

Kazakistan'ın müzakere önerilerini nasıl ve neyle izah 
edelim?

Bu gelişmeler karşısında kendi içine kıvrılan Kırgızis-
tan'dan da bir ses çıkmamasını nasıl yorumlayalım?

Dağlık Karabağ Azerbaycan'a geçmeden ateşkes, 
müzakere ve diyalog uçurumdur, işgalcilerin tak�k adımıdır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekre-
teri'nin bize göre cılız ve yetersiz tepkisini nereye koyalım?

Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990'lı 
yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık 
Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir.

Fil çoğalsın, Ebabil'den umut kesilmez.

16 Ekim'de Gence'yi yine hedef yapmış, Mingeçevir 
ken�ne saldırı düzenlemiş�r.

Özbekistan'ın diploma�k çözüm çağrısını nasıl kabulle-
nelim?

Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü kiminle zulüm 
i�fakı yap�ğı bellidir.

Türkmenistan'ın, BM himayesinde önleyici diplomasi 
yöntemlerini kullanma teklifini nasıl hazmedelim?

İki ha�a önceki grup konuşmamda uyarısını yap�ğım 
tehlike vasat bulmuş, ça�şmaları Dağlık Karabağ'ın dışına yaymak 
isteyen teröristler Nahçıvan Özerk Cumhuriye�'nin Ordubad 
şehrine roket atmış�r.

Zalimler ölmüyor diye yese kapılma,
Sabret hele, Azrail'den umut kesilmez.

Bişkek'te baş gösteren sokak eylemlerine, FETÖ'nün 
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Bu suskunluk bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu?

Haksızlık karşısında susmak tarihî hata, elim ve trajik bir 
acziye�r.

Bugün Azerbaycan'ın başına gelenlerin aynısı, Allah 
muhafaza yarın bir başka Türk Cumhuriye�'ni etkileyebilecek�r.

Sokak hazır diyerek aba al�ndan sopa gösteren Soros 
uşakları, millet iradesiyle demokrasi onurunu yok saymalarının 
bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. 

Diyoruz ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.
Bunu biliyor, buna inanıyor, bunu haykırıyoruz.

Şu kadar ki, bizim kararlılığımız ve meşru hazırlığımız 
karşısında yılan dillerini yutmaktan başka seçenekleri asla 
olamayacak�r.

Türk'ün feryat e�ği bir ortamda bir başka Türk'ün buna 
duyarsız kalması abesle iş�galdir.

Hadi Kıbrıs davasında sesiniz çıkmıyor hadi Kerkük'ten 
habersizsiniz, bari Dağlık Karabağ'da taraf olun, üstelik hakkın ve 
hakika�n sa�nda yer alın.

Haklı olan ülke Azerbaycan'dır.

Türkiye'de sokak ve toplum hazır ama buna uygun 
hareket edecek muhalefet yok diyen görevli ve provokatör 
gazeteci ar�klarının kaosa el sallamalarını, iç karışıklığa umut 
bağlamalarını da dikkatle izliyoruz.

Toprak bütünlüğü ve egemenlik çıkarları suikasta uğrayan 
ülke de Azerbaycan'dır.

oyunlarına bugüne kadar yüksek sesle i�raz eden hangi Türk 
devletleri olmuştur?

Mağdur olan ülke Azerbaycan'dır.

Biz gölge değiliz, Türk evladı Türk'üz.

Mazisi ile alakasını kesmeye kalkan, tarihini zorla 
unutmak isteyen toplumların mensubiyet ve metanet duygusu 
kaybolacak, hepsi birden silik gölgeye dönüşecek�r.

Küresel ve bölgesel nüfuz mücadelelerine hayır 
diyemezsek, işgal projelerini topluca reddedemezsek komşunun 
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Bir Türk dünyaya bedeldir diyoruz fakat hiçbir dost ve 
kardeş ülkeden dimdik bir duruş göremiyoruz.

yanan bacası kendi evimizin ateş almasına kadar giden ilk kıvılcımı 
çakacak, ilk tutuşmayı sağlayacak�r.

Ayıp�r, günah�r, Türk'ün birliği ve beraberliği bütün 
muhasım odakları, bütün şer güçleri bütün ortak düşmanları 
A'dan Z'ye yıkıp geçecek�r.

Türk'ün şakası olmaz, Türk kimsenin icaze�ne talip olmaz.
Merhum vatan şairimiz Namık Kemal ne kadar da güzel 

söylemiş:
Kimsenin lü�una talip olma, bedeli cevher-i hürriye�r.

İşgalci Ermenistan 30 yıla yakındır kirle�ği topraklardan 
derhâl çekilmelidir.

Biriz, beraberiz, hep birlikte Türklüğün eğilmez başı, 
bükülmez kolu, kesilmez nefesiyiz, nitekim kocaman bir aile olan 
büyük Türk mille�yiz.

KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu 18 Ekim 2020 
tarihinde yapılmış, iki adaylı bu seçimde kullanılan oyların 

Türk mille� ölümü öldürmeyi bilmiş�r, korkuyu korkut-
mayı başarmış�r.

Sivilleri katlederek ulaşacağı hiçbir yer yoktur.

Bizim mukadderat ve mukaddes şerefimizde, teslim 
olmaktansa seve seve şehadete kucak açmak vardır.

Bir zamanlar Türkler için ölüp ölüp ölmeyen millet 
diyorlardı.

Muhterem Arkadaşlarım, 

Dağlık Karabağ'da zafer Azerbaycan Cumhuriye�'nin 
olmalıdır.

Hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, Türk mille�nin 
şerefli mensupları olarak, haklı ve meşru mücadele şartlarının 
gereği her neyse hesap yapmadan, tereddüde kapılmadan yerine 
ge�rmek zorundayız.
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Çok şükür esaret değil cesaret kazanmış�r.

“Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin 
Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım.” diyen hangi anketçi 
varsa ar�k işini tasfiye ederek sözünü tutmasıdır.

Zillet değil millet kazanmış�r.
Rum tezleri değil Türk'ün muteber iradesi kazanmış�r.

KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde, mücahit ruhu müzake-
reci saplan�ları tarihin kenarına itmiş�r.

Taviz değil millî duruş kazanmış�r.

Eşit ve egemen iki devlet esasına dayalı ahlaki ve millî 
siyaset anlayışı devlet sorumluluğu üstlenmiş�r.

Çözümü federasyonda arayan, çareyi toprak vermekte 
gören gayrimillî zihniyetler Kıbrıs Türklüğünün önünden çekilmek 
zorunda kalmışlardır.

Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl 
tutulması, eksen kaymasıdır.

Akın�ya karşı kürek çekenler sandıkta kaybolmuşlardır.

%51,69'unu alan Başbakan Ersin Tatar saygın bir başarı elde 
ederek ipi göğüslemiş�r.

KKTC'nin beşinci Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin 
Tatar'ı bütün hissiya�mla tebrik ediyor, zorlu ve çe�n mücade-
lesinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Ömürlerini Kıbrıs Türklüğünün varlığına ve millî haklarına 
adayan Merhum Fazıl Küçük'ü, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı 
merhum Rauf Denktaş'ı, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum.

KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde bahis oynayan kuman-
dalı anket şirketleri hezimet yaşayarak vahim şekilde çuvalla-
mışlardır.

Kamuoyu araş�rma şirketlerinin güvenirlikleri sı�rlan-
mış�r.

Hepsi nal toplamış, tahminlerinde yanılmış, kamyon farı 
görmüş tavşan gibi donup kalmışlardır.

Bizim beklen�miz şudur: 
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Siyasi tercihi ne olursa olsun KKTC de yaşayan her 
kardeşimi kucaklıyor, yeni Cumhurbaşkanımızın hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.

Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak�r.

Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kronikleşmiş sorun-
ları Türkiye'nin desteğiyle köklü çözümlere ulaş�racağına güveni-
miz tamdır.

18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihî hakikat bir kez daha 
tasdik ve teyit edilmiş�r:

Bunlar Kıbrıs Türklüğü'nün zorlu yıllarında �pkı bir deniz 
kazasından sonra olduğu gibi, sallara binip kaçan, gemiyi ilk terk 
eden, haklı mücadeleye sırt dönen korkaklar ve ilkesizler 
güruhudur.

Emperyalizmin reklam yüzlerinin ne söyledikleri, hangi 
ayak oyunlarına teşne oldukları bizim için önemsiz bir ayrın�dır.

Türkiye ile KKTC'nin birbirine kopmaz bağ ile bağlanması 
siyasi veya stratejik bir ilişkiden öte tarihin seslenişidir, 
şehitlerimizin emane�dir, mille�mizin beklen�sidir, Türklüğün 
yeminidir.

Neye sahip olduğumuz değil, önemli ve öncelikli olan 
sahip olduklarımızla ne yap�ğımızdır.

KKTC'nin tanınması, uluslararası toplum nezdinde 
kabulü, aynı şekilde egemen bir devlet hâlinde varlığı ve 
sürekliliği mutlaka sağlanacak, gecikmiş adalet yerini bulacak�r.

Le�oşe Ankara'nın ikiz kardeşidir.

Kıbrıs demek Türk demek�r.

KKTC Doğu Akdeniz'deki son siperimiz, son savunma 
ha�mızdır.

Kıbrıs meselesini Rumların eline ve insa�na terk etmek, 
dayatmalara tamam demek en başta millî değerlere ve tarihsel 
kazanımlara haksızlık ve hıyane�r.

Bizim görüşümüz budur, dünden bugüne çizgimiz ve 
meseleye bakışımız değişmemiş�r.

Kıbrıs demek vatan demek�r. 
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Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi 
saygıyla selamlıyor, başarılarla dolu bir ha�a geçirmenizi temenni 
ediyorum.

Kıbrıs demek, Akdeniz'deki sönmeyen millet ışığı 
demek�r.

Kıbrıs demek ecdat demek�r.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.

Ne var ki ışıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş 
darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların 
ışığı yakanın da kapatacak olanın da sadece ve sadece aziz millet 
varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına almaları hem 
tavsiyemiz hem de ikazımızdır.
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Aziz mille�min her güzel insanına her vatandaşıma 
buradan selamlarımı gönderiyorum.

Par�mizin siyasi sorumluluk üstlendiği 57'nci Cumhuri-
yet hükûme�nde Sağlık Bakanı olarak görev almış; diraye�, 
gayre�, tecrübesi, bilgi birikimi, samimiye� ve cesare�yle taraflı 
tarafsız herkesin takdirini toplamış�.

Gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyor, haklı mücadelelerinde başarılar diliyorum.

              Değerli Milletvekilleri, 
Sayın Basın Mensupları,

Bu ha�aki grup toplan�mız vesilesiyle yapacağım 
konuşmaya geçmeden evvel müstesna heye�nizi en derin sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum.

Merhum kardeşim Osman Durmuş inanmış bir Ülkücü, 
çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, 
mücadeleci bir devlet adamı, kısacası adam gibi adamdı. 

 Değerli dava arkadaşım, siyaset ve ilim haya�na silinmez 
izler bırakan Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını 
yaşıyoruz.

Bir hilal gibi kayıp aramızdan ayrıldı.
Üzüntümüz büyüktür.
Türk mille� ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket önemli bir ismini 

kaybetmiş�r.

Başımız sağ olsun, mekânı cennet olsun.

O şimdi ebediyete ir�hal e�.

Merhum dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'a 
Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, 
camiamıza sabır ve metanet diliyorum.

Muhterem arkadaşlarım,
Tarih, beşerî tecrübenin verimli bir laboratuvarı, çağlar ve 

zamanlar arasında yapılan mukayeselerin ana yatağı, gelecek 
planlamalarının kilit taşıdır.

Sosyal olaylarla siyasal müesseselerin insan haya�nı aşan 
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bir geçmişleri vardır ve etkileyici gerçekleri vari�r.

Merhum Hoca’mız Prof. Dr. Erol Güngör'e kulak verirsek, 
bir şeyin izahını yapmak, her şeyden önce onun tarihine bakmak 
demek�r.

Yine Güngör Hocamıza göre, millî devletler “Millî tarih 
şuuru” üzerine bina edilmiş�r.

Bu sayede arkamızda sonsuz bir geçmişin bulunduğunu, 
önümüzde de sonsuz bir geleceğin durduğunu kavrar, kararla-
rımızı buna müzahir tayin ve tespit ederiz.

Maziye önem vermemiz, özlem ve hürmet duymamız, 
bugüne yönelik bir memnuniyetsizlik hâli veya bir mahrumiyet 
hâlsizliği olarak okunmamalıdır.

Tarih şuuru ise tarihin akışı hakkında belli bir görüş sahibi 
olmak, tarih olaylarını manalı bir bütün içindeki parçalar hâlinde 
görmek�r.

Gerçekçi olmak lazım gelirse, biz saadet ve selame� 
geçmişimizin sayfalarında değil, onu her seviyede aşma başarısı 
ve becerisi göstermiş bir is�kbal yükselişinde görüyoruz.

İnsanın ufuk derinliği kazanabilmesinin, ha�a ufuk 
ötesini görebilmesinin kabiliyet ve kalitesi şahsi tecrübe sınırlarını 
aşıp daha geriye gitmesine bağlıdır.

Ancak geçmiş bazen geleceği perdeleyecek kadar 
gözlerimizi kamaş�rabilir, ha�a gerçeklerden kopartabilir.

Türk milliyetçileri olarak Türkiye Cumhuriye�'nin kurulu-
şuna tutarlı ve tafsilatlı bir tarih şuuruyla bakıyor, bu şekilde 
yorumluyoruz.

Bu durum bir hamaset çıkmazıdır.

Tarihimizin haşmet ve görkemi her milletperver her 
vatansever için gıpta edilecek bir gurur kaynağıdır.

Unutmayalım ki, zaman tünelinden geçip bugüne ulaşan, 
ha�a karmaşıklaşıp yeni boyutlar kazanan her neviden sorunu 
dünün ilhamıyla, bugünün imkânlarıyla çözmekten başka 
seçeneğimiz yoktur.

Türkiye Cumhuriye�'nin kuruluş yıllarını şuurla idrak 
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Samsun'dan sonra Anadolu'nun içlerine doğru ilerleye-
rek, vilayetlere ve kolordu kumandanlarına gönderdiği meşhur 
Amasya Genelgesi'nde Türk yurdunun ve is�klâlinin kurtarılması 
yolundaki parolayı şu şekilde dile ge�rmiş�: “Mille�n is�klâlini 
yine mille�n azim ve kararı kurtaracak�r.”

İşte beklenen o zaman 97 yıl önce gelmiş, 28 Ekim 

edemeyenler için yanlışa düşmek, çelişkide bocalamak, değişime 
ve gelişime direnç göstermek kaçınılmazdır.

Aksi teşebbüs ve tevessüller tarihsizlik�r, tahammülsüz-
lüktür, köksüzlüğün tezahürüdür.

Ha�a Samsun'dan Sadarete gönderdiği 22 Mayıs 1919 
tarihli raporunda, “Millet, millî hâkimiyet esasını ve Türk 
milliyetçiliğini kabul etmiş�r. Bunun için çalışacak�r.” demek 
sure�yle millî iradeye dayanarak mille�n kaderini çizmiş�.

Türkiye Cumhuriye�, binlerce yıllık Türk tarihinin ana 
güzergâhından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir 
sapış olarak görülemeyecek asla gösterilemeyecek�r.

Erzurum Kongresi'nin toplanmasından önce, Mazhar 
Müfit Kansu'nun, ileride kurulmasını düşündüğü hükûmet 
biçiminin ne olacağı sorusuna şu cevabı vermiş�: “Açıkça 
söyleyeyim, hükûmet biçimi zamanı gelince Cumhuriyet 
olacak�r.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 14 Ekim 1925'te İzmir'de 
yap�ğı konuşmasında, Cumhuriyet'in mille�n kendi istek ve 
arzusu ile oluştuğunu dile ge�rmiş�.

Bizim tarih anlayışımız devri, coğrafya algımız dönemsel 
değildir.

Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet fikrini ta Millî Mücadele 
yıllarına kadar bir sır gibi vicdanında taşımış�.

Tarih ve coğrafyaya bak�ğımızda gördüğümüz dağınık 
parçalardan, birbirinden kopuk paydalardan müteşekkil bir yapı 
da değildir.

Coğrafya birdir ve bellidir, adı da Türk vatanıdır.
Tarih birdir ve bütündür, adı da Türk tarihidir.
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Ve Cumhuriyet, mille�n üstünde hiçbir otorite veya 
makam tanımayan, temeli ve dayandığı esas millî egemenlik olan 
fazilet demek�r.

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak�r, 
fakat Türkiye Cumhuriye� ilelebet yaşayacak�r. Türk mille� 

1923'te Çankaya Köşkü'nde milletvekilleri ve yakın arkadaşlarının 
bulunduğu yemek masasında; "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan 
edeceğiz." diyerek kurtuluşun eseri olan Türkiye Cumhuriye�'ni 
müjdelemiş�r.

“Cumhuriyet’imiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. 
Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için 
kan döktük. Her tara�a kırmızı kanımızı akı�k. İcabında 
müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız.” 

Cumhuriyet, Millî Mücadele'nin taçlanmış, millî gönüller-
de taht kurmuş hâlidir.

Hüküm mille�ndir, hükûmet mille�r.

Kısaca söylemek gerekirse, Türkiye Cumhuriye�'nin 
temeli kültürdür.

29 Ekim günü de TBMM'de Cumhuriyet ilan edilmiş�r.

Aziz Atatürk demiş� ki;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeği şöyle ifade 
etmiş�r:

Bir başka ifadeyle Cumhuriyet, demokrasinin en gelişmiş 
hâlidir.

Türkiye Cumhuriye�, nice fedakârlıkların, nice mücadele-
lerin, nice kahramanlıkların mecmuudur.

Meydanlardaki zaferlerimizin ibra ve ifade haysiye�dir.
Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği 

kahramanlık bera�dır.

Cumhuriyet, Türk mille�nin bağımsızlık onurudur. 

Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan Türkiye Cum-
huriye�; Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkâri'ye, Sinop'tan 
Hatay'a devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin, her bir 
insanımızın ortak iradesi, ortak sevdası, ortak değeridir.
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emniyet ve saade�nin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, 
tereddütsüz yürümeğe devam edecek�r.”

İlk Cumhurbaşkanı’mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 
kahraman şehitlerimizi, gözü pek yiğitlerimizi, feragat �msali 
gazilerimizi, cephelere can ve kan nakli yapmış kutlu ceddimizi 

Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız 
yoktur, vazgeçecek insanımız yoktur, bölünecek mille�miz yoktur, 
sokakların izbeliğine bırakılacak devle�miz yoktur.

Bizlere, “Ey yükselen yeni nesil! İs�kbal sizsiniz. Cumhu-
riyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.” beya-
nıyla seslenip ka�yen çiğnetmeyeceğiz, hiçbir şart al�nda ihmal 
ve inkâr etmeyeceğimiz bir emanet bırakmış�r.

Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği bu zafer yaşaya-
cak, nesilden nesile taşınıp yaşa�lacak�r.

Bu zafer is�klalimizin muha�zı, Türk tarihinin geleceğe 
uzanan varoluş sancağıdır.

Sancak inmeyecek, bayrak düşmeyecek, ezan susmaya-
cak, Türkiye Cumhuriye� yıkılmayacak�r.

Hıyanete yakasını kap�ranlar Türk mille�nin muzaffer 
ruhunu ha�rlarından çıkarmasınlar.

Türkiye Cumhuriye�; duymasını bilene ses, almasını 
bilene nefes, gitmesini bilene hedef, sevmesini bilene yürek, 
savaşmasını bilene ebedî zaferdir.

Buna karşılık, yerli ve yabancı husumet cephesine 
dünyayı dar edecek imanımız vardır, her zorluğa göğüs gerecek 
irademiz vardır, her saldırıyı, her işgal girişimini defedecek, yerin 
yedi kat dibine gömecek inanmış yüreğimiz vardır.

Denemek isteyen varsa buyursun denesin, hainler 
nerede olurlarsa olsunlar, millet sevdalıları sonuna kadar 
buradadır, vatanın burcunda Ulubatlı Hasan olmaya yeminlidir.

Türkiye Cumhuriye�'nin 97'nci yıl dönümünü mü�ehir 
bir ruhla kutluyorum.

Hesap hatası yapanlar dökülen şehit kanlarını unutma-
sınlar.
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rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum.
Cumhuriyet sonsuza kadar korunup kollanacak, 

mille�mizin can beraberi olacak�r.

Değerli Milletvekilleri,

Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne üç yıllık bir süre 
kala, Türkiye'nin yükseliş çabası her tür engellemeye rağmen 
kararlılıkla devam etmektedir.

Cumhur ile Cumhuriyet ayrılmamak üzere kucaklaşmış�r.

Devlete hâkim olan güç ve yetki kargaşası sonlanmış�r.

Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne giden süreçte 
sistemsel aksaklıklar telafi edilmiş, devlet yöne�mindeki zaaflar 
demokra�k vasıtalarla giderilmiş�r.

Yöne�m sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü 
açmış�r.

Türk mille�nin karakterine ve tarihî mükteseba�na en 
uygun idare şekli olan Cumhuriyet, en az bu kadar mille�mizin 
ruh kökünü yansıtan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle iyice 
güçlenmiş, sağlam ve sağlıklı bir bünyeye kavuşmuştur.

Başkalarının ağzına bakan değil bak�ran, onun bunun 
kirli senaryolarına boyun eğen değil gerekirse boyun eğdiren, yeri 
gelirse kafa tutan bir kudret sivrilmiş, bir kuvvet serpilmiş�r.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin muhar-
rik ve muhkem vas�yla Türkiye Cumhuriye� prangalarını kırmış, 
kronik sorunlarına neşter vurmuştur.

Türkiye Cumhuriye�'nin daha mesut, daha muvaffak, 
daha muzaffer, daha muasır, daha müreffeh olmasının önünde 
hiçbir pürüz kalmamış�r.

Fikri hür, vicdanı  hür, irfanı hür, is�kbali hür Türk mille�, 
devle�n ülkesi ve mille�yle bölünmez bütünlüğüne toz 
kondurmama azmindedir.

Geçmiş ile gelecek, ülke ile ülkü, tarih ile coğrafya, akıl ile 
duygu, duruş ile yükseliş birleşmiş, bütünleşmiş, kenetlenmiş�r.
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Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhur İ�fakının devamıy-
la birlikte Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bütün kurum ve 
kurallarıyla oturması, devlet ve toplum haya�na kök salarak 
olgunlaşmasıdır.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem amaçlayanların ne 
hâllere düştükleri, nasıl bir tenakuz ve tutarsızlığın içine 
yuvarlandıkları ortadadır.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine abuk sabuk 
eleş�ri ge�renlerin iddiaları çürük, ithamları güdük, isnatları 
düşüktür.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli 
taşıyanlar, önce kendilerine çekidüzen vermeli, öncelikle alev 
alan ça�larını söndürmenin derdiyle dertlenmelidir.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, parlamenter 
sistemle mündemiç kriz damarını kesip atmış�r.

Hastalık tedavi edilmiş�r.
Bu damara bağlananların, bununla birlikte eski 

alışkanlıklardan kurtulamayanların hâlâ birbirlerine nasıl tuzak 
kurdukları nasıl taarruz e�kleri malumdur, tüm çıplaklığıyla 
bilinmektedir.

Krizseverlerin, kavgadan ve kutuplaşmadan beslenen-
lerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları doğal ve 
normaldir.

Çünkü bu �p siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir, 
kaldı ki Cumhur İ�fakı karşısında tutunma ih�malleri olmadığı 
gibi, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum sağlamaları da 
eşyanın tabia�na bütünüyle aykırıdır.

Mille�mizin istediği kaos ve kriz değil; refah, huzur, 

Türk mille� kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu 
�sıldadığını açıkça görmekte, lazım gelen notlarını sandık 
vak�nde değerlendirmek üzere almaktadır.

Zillete düşenlerin birbirini yemeleri, birbirlerini kötüleyip 
ulu orta hızara vermeleri bir siyaset değil, kao�k ve hazin bir 
çarpıklığın öze�dir.
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HDP'yi, MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bu 
yüreksizler, bu kimliksizler değil midir?

sükûnet, zenginleşme, büyüme, gelişme, birlik ve beraberlik�r.

Birbirlerinin gönlünü kahval� jestleriyle almak için 
kuyruğa giren, birlikte Anayasa yazmaya hazırlanan, birbirlerine 
gülücükler saçan bunlar değil midir?

Cumhur İ�fakı vatan ve millet sevdasıyla yedi düvele 
direnmektedir.

ABD Başkan adaylarından Biden'ın ik�darı devirme 
planlarının gündeme yansıması, par� kurmayın sokağa dökülün 

“Gerekirse Türkiye Komünist Par�sine bile geçeriz.” diyen 
siyaset fukaralarının, aslında kimlerle vakit geçirdiği, kimlerin 
değirmenine su taşıdığı kimlerin icaze�ne mahkûm olduğu bizim 
tara�mızdan çok ne�r.

Bunların ahı gitmiş vahı kalmış�r.
Bunları ayakta tutan mecalleri bile tükenmiş�r.

Zillet siyase� ise vurgun yemiş, konusu melanet ve 
rezalet olan bu masalın sonuna karmaşık ih�laflarla gelinmiş�r.

Kulislerin ve hiziplerin par�si olan ne CHP, terörün yedeği 
ve teröristlerin siyasi yeleği olan ne HDP ne de karanlık bir 
projeden mütevellit olan İYİ Par� aziz Türk mille�ne bir gelecek 
vadedemeyecek�r.

Dümen aynı, sadece dümenciler farklıdır.
Gövde aynı, yalnızca görev paylaşımı ayrıdır.
Türkiye'yi sokakta teslim almaya niyetlenen, ait olduğu 

terör örgütüyle birlikte iç isyana kalkışan terörist Demirtaş'ı aynı 
üslupla öven bunlar değil midir?

Ha TKP ha HDP; ha TKP ha CHP, sorarım sizlere bunlar 
arasında ne fark vardır?

Tehlikeli sokak edebiya� son günlerde sık sık telaffuz 
edilmektedir.

Etseler bile, bunun sonu üzeri çiçeklerle tuzaklanmış 
uçuruma açılacak�r.

Siyase� sokağa havale edenlerin sonu elbe�e meçhuldür.
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Dış saldırıların ve KOVİD-19 salgının neden olduğu 
konjoktürel ekonomik sorunları toplumsal zeminde dayanışma ve 
yardımlaşma ahlakıyla nispeten zayıflatma düşüncemiz CHP'yi, 
İYİ Par�yi, HDP'yi aynı anda neden rahatsız etmiş�r?

Hodri meydan, Türkiye Cumhuriye� sokakta kurulmadı, 
sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, 
sokak serserilerine teslim edilmeyecek�r.

İşleriniz �kırında, küpünüz dolu, keseniz şişkin, keyfinize 
diyecek yok.

Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan 
haberimiz olmamış.

Biz ekmek dedikçe, ekmeksizler topyekûn saldırıyor.

Bizim Askıda Ekmek Kampanyamızı eleş�renlerin alayı 
ümidini aslında sokağa bağlamış�r.

Bunların nime�, helal lokmayı kötüleme densizliğini nasıl 
anlayalım? Nasıl anlatalım?

tavsiyesi verenlerin deşifre edilmesi son derece uyanık olmamızı 
gerek�rmektedir.

Neymiş, sokak hazır, muhalefe�n silkinmesi gerekiyor-
muş.Ve de yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi 
demokra�k ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş.

Daha vahimi, dünyanın kavrulduğu salgın döneminde, 
bütün ekonomiler sarsılırken, haksız şekilde Türkiye'yi kötü 
göstermeye, ekonomik ih�yaçlardan siyasal tepki oluşturmaya 

Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler anyayı 
konyayı, dünyanın kaç bucak olacağını.

Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon yorumcuları da 
CHP propagandası yapayım derken ateşle oynamaktadır.

Dünyanın her ülkesinde her yerinde muhtaçlık yaşayan, 
temel ih�yaçlarını teminde zorluk çeken, mesela ekmek 
alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır ve bilinmektedir.

Zille�n yüksek voltajına çarpılanlara sesleniyorum; nasıl 
olsa ekmek derdiniz yok, ekmeğinin peşinde olan vatandaş-
larımızla ilgili bir kaygınız yok.
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İnsanımıza da mille�mize de devle�mize de destek 
vereceğiz.

CHP'nin oyunu bozuldu.

Ama sokağa çıkalım diyen olsa hemen Kırgızistan, Belarus 
akıllarına gelir, damarlarına zehirli kan yürür.

Askıda ekmek vardır ama size sokakta ekmek yoktur, 
sokakta hayır yoktur, sokakta adım atacak yeriniz yoktur, var 
diyorsanız sonuçlarını göze almak zorundasınız.

İYİ Par�nin filmi geriye sardı.

tenezzül edecek kadar demokrasi karşı�, millet muhalifisiniz.

Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler, rızık nedir desek aval 
aval yüzümüze bakarlar.

Yok öyle yağma, ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız.

Diğer marjinal par�lere laf söylemek bile zaman isra�dır.
Hepsi birden aynı çuvalda buluşmuştur.

Yuları Kandil'den tutulan HDP bunalıma girdi.

Askıya fatura koyup bununla övünenlerin, ekmekten 
şikâyet etmeleri en başta mille�mize, inançlarımıza, gelenekle-
rimize hakare�r, hayâsız karşı çıkış�r.

Vatandaşlarımızın çorbası kaynayacak, ekmekleri sofrada 
olacak�r.

Aç ve açıkta yaşayan kim varsa bizim meselemizdir.

Milliyetçi Hareket Par�si insani, vicdani ve İslami 
sorumluluğunu tam ve eksiksiz yerine ge�recek�r.

Darda ve yolda kalmışların yegâne umudu Cumhur 
İ�fakıdır.

Aşımızı paylaşacağız, ekmeğimizi bölüşeceğiz, vatanımızı 
bölmeye çalışanları, kardeşliğinizi doğramaya yeltenenleri 
doğduklarına doğacaklarına bin pişman edeceğiz.

Biz gücünü büyük Türk mille�nden alan Milliyetçi Hareket 
Par�siyiz.Biz haksızlık karşısında taviz vermeyen, yılgınlığa 
düşmeyen, is�klal haklarımızdan vazgeçemeyecek olan 
Milliyetçi-Ülkücü Hareke�z.
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Merhum vatan şairimiz Akif'in dediği gibi, medeniyet tek 
dişi kalmış canavardır.

AB ülkelerine hâkim olan Türk ve İslam düşmanlığı kaygı 
verici boyutlardadır.

Küresel hoşgörü, küresel adalet, küresel vicdan kuru-
muştur.

Irkçılık, İslamofobi ve Türk düşmanlığı yaşlı kıtaya 
karargâh kurmuştur.

Hollanda Özgürlük Par�sinin soysuz Başkanı, Türkiye 
Cumhuriye� Cumhurbaşkanı'na terörist diyecek kadar alçalmış, 
gerçek manada teröris�n, caninin, faşis�n ve barbarın kim 
olduğunu gözler önüne sermiş�r.

Terör örgütleriyle yasak ilişki yaşayan bu karanlık 
siyasetçinin ve destekçilerinin terörizmin Avrupa'da konuşlanan 
temsilcileri oldukları izahtan varestededir.

Türk ve İslam değerlerine adı konulmamış haçlı seferi 
başlatan bu ilkel zihniyet nefret suçu işlemektedir.

Zira medenilik gösterisi yapan, is�smar e�ği demokrasi, 
özgürlük ve insan hakkı değerlerinin içini boşaltan Ba� zihniye� 
ahlaken ve siyaseten çöküş pa�kasındadır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Son zamanlarda Müslümanlara ve yüce dinimize yönelik 
Fransa'da sergilenen hayâsız ambargo ve ablukalar hepimizi 
derinden yaralamaktadır.

Berlin'de bulunan Mevlana Camii'ne geçen ha�a bir 
sabah namazı vak� yapılan kalabalık polis operasyonu inanç-
larımıza yönelik adi bir suikast girişimidir.

Macron, sözde “İslamcı ayrılıkçı” görüşlerle mücadeleye 
ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık 2020'de Bakanlar 
Kuruluna sunulacağını utanmaz bir yüzle açıklamış�r.

İslam'ı yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Fransa 
Cumhurbaşkanı cehale�n ve husume�n taşeronluğuna 
soyunmuştur.
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İslam'ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, 
bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek muhteris ve müflis 
Macron'un haddi değildir.

Dünya ve ahiret saade�, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren 
mesajlarına, Resulullah Efendi’mizin emsalsiz tebliğine, eşsiz 
ahlakına bağlıdır.

Ba� ülkelerinde artan İslam karşıtlığı alarm verici 
seviyelerdedir.

Türk ve İslam düşmanlarının hizmetkârlığı kimlerin lehine 
kimlerin çıkarınadır?

İnanç hakkı insan hakkıdır.

Türkiye'de 180 bin 854 Hris�yan ve yaklaşık 20 bin Yahudi 

Dinin sahibi Allah'�r.
Peki Macron'un sahibi kimdir?

Bizim hiç kimsenin kilisesinde, havrasında, sinegogunda 
gözümüz yoktur, bunlara dair sözümüz yoktur, müdahalemiz 
yoktur.

Camimize, dinimize, inanç değerlerimize yapılacak saldırı 
ve sabotajlara da tahammülümüz olamayacak�r.

Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef 
olarak belirlemiş�r?

Buna yönelik tüm Türk ve İslam âlemi bir olmalı, beraber 
hareket etmeli, zalim ve emperyalist komplolara birlikte cephe 
almalıdır.

İnsan hakkının muhafazası eşrefimahlûka�n şeref 
bahsidir.

Biliyor ve iman ediyoruz ki; Allah ka�nda kıyamete kadar 
geçerli olan tek hak din İslam'dır. 

Bütün insanlığın ebedî kurtuluşu Allah'ın son dini İslam'a 
teslim olmaktan geçer. 

Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron'un kafa 
yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka 
meşgalesi yok mudur?

Müşrik dayanışmasının içinde olanlar kimlerdir?
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Ba� Afrika ülkelerinden Mali'nin kuzeydoğusundaki Gao 
bölgesinde insani yardım çalışması yürüten bir Fransız kadın 
Mağrib el-Kaidesi isimli örgüt tara�ndan 2016 yılında kaçırıl-
mış�r.

Şöyle ki;

Dinler arası kutuplaşma beşeriyete felaket ge�recek�r.

yaşamaktadır.

Türk mille� inançlara saygılıdır.

Anlaşılan geç�ğimiz ha�alarda yaşadığı sarsın�nın etki-
sinden henüz kurtulamamış�r.

Bu kadın dört yıl aradan sonra serbest bırakılarak 
Fransa'ya dönmüştür.

Karşılama heye� arasında Macron da yerini almış�r.

İnanıyorum ki, Macron'un ve havarilerinin düşeceği 
günler, hüsrana uğrayacağı dönemler yakındır, ha�a muhakkak�r.

Değerli Milletvekilleri,

Bu kapsamda aralarında yüzlerce yıllık kilise ve havraların 
da olduğu 435 ibadethane bulunmaktadır.

Düşmez kalkmaz bir Allah'�r.

Macron is�şarelerde bulunmak üzere madem Türkiye 
Büyükelçisi'ni geri çağırmış�r, bir zahmet ya okuyup araş�rıp bu 
gerçekleri öğrenmeli, diploma�k misyonuna bunları anlatmalı, ya 
da nifak yayan, zehir saçan ağzını kapatmalıdır.

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da kahramanca mesafe 
almaktadır.

Aynı saygıyı kendi inançlarına gösterilmesini beklemesi 
tar�şılmaz hakkıdır.

Macron aslında en büyük dersi kendi ülkesinde alacak�r.

Kendisine eski ismiyle seslenenlere i�raz eden bu Fransız 
kadın, din olarak İslamiyet'i seç�ğini, isminin de Meryem 
olduğunu haykırmış, Macron şaşkınlıktan şoka girerek olay 
mahallini apar topar terk etmiş�r.
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Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür, işgalci Erme-
nistan haksızdır, hukuksuzdur, teröris�r.

Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Zengilan, Kelbecer illerinin bir 
kısmı işgalden arındırılmış�r.

3 kent merkezinde, 3 kasabada, 150 civarında köy ile bazı 
önemli tepelerde işgal sonlandırılmış�r.

Çünkü Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın öz yurdudur, azatlığı 
namus konusudur.

En son Kubatlı kent merkezi özgürlüğüne kavuşmuştur.
İşgal edilen yurt toprakları birer birer kurtarılmaktadır.

İlan edilen ateşkeslere riayet etmeyen, her seferinde 
korkakça arkadan saldıran Ermenistan'dır.

Sivil ve masumları katleden yine aynı ülkedir.
Bir yanda ateşkes, diyalog, müzakere çağrısı yapan 

ülkelerin, diğer yanda Ermenilere silah yardımı yapması tarihin 
şahit olduğu en korkunç ikiyüzlülüktür.

Azerbaycan'a önde durun mesajı verenlerin, arkada 
Ermenistan'a vurun demesi zulmün oyunudur.

Vatan toprakları ancak ve ancak sonuna kadar mücade-
leyle alınacak�r.

ABD'nin Dağlık Karabağ üzerinden yap�rım tehdidinde 
bulunması beyhude bir heves�r.

ABD'nin müşahitliğinde ilan edilen insani ateşkesi ihlal 
eden bir kez daha Ermenistan olmuştur.

Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kaybıdır.

Ne yapacağız, hangi silahı alıp almayacağımızı, kimi 
destekleyip desteklemeyeceğimizi ABD'ye mi soracağız?

Ayrıca S-400 hava savunma sisteminin test edilmesinden 
ürken ABD'nin Türkiye'yi üst perdeden kınaması bizim 
nazarımızda yok hükmündedir.

Türk mille� görüş menzili içine giren işgalcileri her 
zeminde devirmeye muktedirdir.

Ermenistan'ın onun bunun vesaye�nden medet umması 
makûs sonunu değiş�rmeye yetmeyecek�r.
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Şayet mü�efiksek, bu mü�efiklik hukukuna bağlı olup 
olmadığını gözden geçirmelidir.

Güvenlik güçlerimizin emniyet kontrol noktasında 
şüphelendiği iki teröris�en birini takibi sırasında şiddetli bir 
patlama vuku bulmuştur.

Türkiye'yi ne sanıyorlar? Nasıl görüyorlar? Nereye 
konumlandırıyorlar?

Bu nasıl bir küstahlık�r?
Aziz Atatürk demiş� ki: “Hürriyet ve is�klal benim 

karakterimdir. Ben mille�min ve büyük ecdadımın en kıymetli 
mirasından olan is�klal aşkı ile yara�lmış bir adamım. Ben 
yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir mille�n evladı 
kalmalıyım. Bu sebeple millî is�klal bence bir hayat meselesidir.”

Biz bu hayat meselesinden, beka gayesinden ödün 
vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriye� tam bağımsızdır. Böyle de kalacak�r.
Her meselede Türkiye'nin karşı kutbunda yer alan ABD, 

önce dost mu düşman mı buna karar vermelidir.

Böylesi sanal mü�efiklik böylesi sahte dostluk, böylesine 
soğuk stratejik ortaklık nereye kadar sürecek�r?

Bu kapsamda Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Cadde-
si'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen menfur olay 
zamanlama i�barıyla oldukça düşündürücüdür.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin, İstanbul başta olmak 
üzere, ülkemizin diğer illerindeki vatandaşlarına dönük güvenlik 
uyarısından kısa süre sonra bu terör olayının ortaya çıkması 
kuşkularımızı daha da yoğunlaş�rmış�r.

Anlaşılmaktadır ki, kokuşmuş bedenine bomba saran 
hain kendini patlatmış, yeni bir canlı bomba vakası yaşanmış�r.

Alınan ihbarların ardından kendi vatandaşlarına kalabalık 
yerlerden uzak durmasını tembihleyen ABD Büyükelçiliği sahip 
olduğu bilgi ve iddiaları ülkemizin yetkili mercileriyle 
paylaşmadıysa büyük bir skandala imza atmış demek�r.

Neresinden bakarsak bakalım nezaketsiz ve art niyetli bir 
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2021 Yılı Merkezî Yöne�m Bütçe Kanun Teklifi'yle 2019 
Yılı Merkezî Yöne�m Kesin Hesap Kanun Teklifi ve 2019 Yılı 
Sayıştay Raporları TBMM'ye sunulmuştur.

Bugün de mezkûr kanun tekliflerinin geneli ile Sayıştay 
Raporları üzerindeki görüşmelere devam edilecek�r.

Bundan sonra kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri 
üzerinde planlanan müzakereler belirlenmiş takvim kapsamında 
ilgili komisyonda yapılacak�r.

Sizlerden ricam, bütçe sürecini yapıcı, ka�lımcı ve 
sağduyulu bir şekilde takip etmeniz, Cumhur İ�fakının doğasına 
ve par�mizin poli�kalarına uygun biçimde değerlendirmelerde 
bulunmanızdır.

Biz is�klal için birlik, is�kbal için dirlik diyoruz, kazanın da 
Türkiye olacağına gönülden inanıyoruz.

Muhterem Arkadaşlarım,

durum karşımızdadır.

Hükûmet tara�ndan, Bütçe Kanun Teklifi'yle Kesin Hesap 
Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumu 21 Ekim 
2020 tarihinde gerçekleş�rilmiş�r.

Bütçe maratonunda siz değerli arkadaşlarımın tam bir 
hazırlık içinde, konuları omurgasından yakalayan fikir ve görüş 
mahare�yle par�mizi temsil etmeniz gerekmektedir.

Kaybetmemizi, bağımlı olmamızı, sopa diplomasisine diz 
çökmemizi, yap�rım tehdidine boyun bükmemizi bekleyen varsa, 
diyorum ki, kıyamete kadar bekleye dursunlar, biz yolumuza ve 
tarihî yolculuğumuza imanla devam edeceğiz.

İskenderun ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, yarala-
nan kahraman polisimize geçmiş olsun diyor, terörü ve terörizmi 
siyasi araç olarak kullanan çevreleri lanetliyorum.

24 Kasım 2020 tarihine kadar Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda sürecek çalışmalara hem komisyon üyelerimizin hem de 
zamanı müsait milletvekillerimizin ka�lmalarında yarar vardır.
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Dipsiz polemiklerden kaçınmanız, anlamsız tar�şma-
lardan uzak durmanız, KOVİD-19 salgınıyla mücadelede alınan 
kararlara ve uygulanan tedbirlere uymanız tavsiyem ve 
talima�mdır.

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selam-
lıyor, ha�a boyunca yapacağınız çalışmalarda kolaylıklar ve üstün 
başarılar temenni ediyorum.

2021 Yılı Merkezî Yöne�m Bütçe Kanun Teklifi'yle 2019 
Yılı Merkezî Yöne�m Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin ülkemize, 
mille�mize, devle�mize hayırlı olmasını niyaz ediyor, müspet ve 
destekleyici tavrımızı bu süreçte de koruyacağımızı açık açık dile 
ge�riyorum.

Aziz mille�mizin, Türk-İslam âleminin ve siz değerli 
milletvekili arkadaşlarımın yarın idrak edeceğimiz Mevlit 
Kandilini bugünden tebrik ediyor, hayırlara ve güzelliklere vesile 
olmasını Allah'tan diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.
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Basımızın Mümtaz Temsilcileri,
              Değerli Milletvekili Arkadaşlarım 

Ha�alık olağan Meclis Grup Toplan�mıza başlarken 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Televizyon ekranlarından, sosyal medya pla�orm-
larından, radyo ve diğer ile�şim mecralarından bizleri takip eden 
aziz vatandaşlarımıza en kalbî selamlarımı ile�yorum.

Türk-İslam coğrafyalarında varlık, birlik ve dirlik mücade-
lesi veren kardeşlerime bütün içtenliğimle başarılar diliyor, 
şükranlarımı sunuyorum.

Geçen ha�a Türk siyaset ve devlet haya�nda derin izler 
bırakmış muhterem isimlerin peş peşe vefatları hem bizi hem de 
mille�mizi ziyadesiyle üzmüştür.

Milletçe onca felake�n içinden geç�ğimiz şu zaman 
sürecinde, yaşanan kayıplarımız gerçekten de sarsıcı olmuştur.

Allah taksiratlarını affetsin, saygıdeğer ailelerinin, seven-

Merhum Osman Durmuş'a, merhum Ahmet Mesut 
Yılmaz'a, merhum Burhan Kuzu'ya Cenabıallah'tan rahmet 
diliyor, kabirlerinin, nur, mekânlarının cennet olmasını niyaz 
ediyorum.

Eski Sağlık Bakanı’mız, 21'inci ve 23'üncü Dönem 
Kırıkkale Milletvekilimiz, Ülküdaşım, çok değerli kardeşim Prof.Dr 
Osman Durmuş'u son yolculuğuna uğurladık.

Ardından, Türk siyase�nde müstesna bir yeri bulunan, 
Türk mille�ne muhterem hizmetleri geçen, devlet adamlığı 
vas�yla adından bahse�ren eski Başbakanlarımızdan, Eski 
Anavatan Par�si Genel Başkanı Sayın Ahmet Mesut Yılmaz'ın 
vefa�, ayrıca akademisyen kimliğinin yanı sıra siyasetçi kişiliğiyle 
de mille�mizin saygı ve sevgisine mazhar olan Sayın Prof. Dr. 
Burhan Kuzu'nun yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak aramız-
dan ayrılması büyük bir kayıp�r.

Eğer bir hakkımız varsa da sonuna kadar helal olsun.
Biz ondan razıydık, niyaz ederim ki Allah da razı olsun.
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Zorluklar çok olsa da direnmeliyiz, sıkın�lar bunaltsa da 
katlanmalıyız, felaketler dört bir koldan üzerimize gelse de 
dayanmalıyız.

Asıl tehlike asıl tehdit karamsarlığın enkazı al�nda 
kalmak, kötümserliğin göçüğüne mahkûm olmak�r.

Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece, dayanışmayı 
canlı tu�uğumuz müddetçe daha güçlü, daha me�n, daha 
muktedir bir millet oluruz.

Ömür bir kısa yol tekrarı olmayan.

Yapmamız gereken kendi kafamızla düşünmemiz kendi 
gönlümüzle hissetmemiz, insani değer ve emanetleri pusula 
yapmamızdır.

Hayat bir yudum su, bir anlık rüya,

lerinin ve hepimizin başı sağ olsun.

İnsana şah damarından daha yakın olan Cenabıallah 
bizlere buyuruyor ki; “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılma-

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Hz. Mevlana'nın dediği gibi, hayat bir nefes�r aldığımız 
kadar, hayat bir kafes�r kaldığımız kadar, hayat bir heves�r 
daldığımız kadar.

Yüce dinimiz, şartlar ne kadar ağır olursa olsun sürekli 
umut aşılamaktadır.

Dünya bir garip han, bir hoyrat mekân,
İnsan bir garip varlık kabına sığmayan,

Her şeyden önce insanız, akıl sahibiyiz, duygu sahibiyiz, 
duruş sahibiyiz, fikir sahibiyiz, mukaddesat ve mukadderat 
sahibiyiz.

Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'yle paylaş�ğı zamanlarüstü 
öğüdü ise haya�n manası, hakika�n muhtevası üzerine 
düşünenler için bir yol haritası niteliği taşımaktadır:
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Bu elim olayda 11 askerimiz, 9 güvenlik korucumuz, 2 
i�aiye erimiz, 19 vatandaşımız olmak üzere toplam 41 kardeşimiz 
şehit olmuş, 84 kardeşimiz yaralanmış�.

yın. Eğer iman e�yseniz üstün gelecek sizlersiniz.”
Elbe�e rahme�en ümit kesilmez, karamsarlığın kalple-

rimize, zihnimize ve düşünce melekelerimize yap�ğı baskıya 
boyun eğmek iman ve irade sahibi bir insanla asla bağdaşmaz.

2020 yılı girdi gireli maruz kalınan pek çok musibe�en her 
insanımızın muzdarip olduğunu düşünüyorum.

Kanaa�mce 2020'nin bir an önce bitmesi herkesin ortak 
arzusudur.

Doğrudur, 2020 yılı adeta felaketlerin mayalanıp tekne-
sinden taş�ğı bir yıl olmuştur.

Zira her felake� bir diğeri takip etmiş�r.

Dahası suçlu peşinde koşarak, suçlu imal ederek, gündüz 
vak� elimize aldığımız fenerle suçlu aramaya çalışarak şu 
aşamada ulaşacağımız bir yer de yoktur.

24 Ocak 2020 Cuma günü merkez üssü Elâzığ'ın Sivrice 
ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşımız 
haya�nı kaybetmiş, sayıları bin 600'ü aşan vatandaşımız da 
yaralanmış�.

Her felaket bir diğerini te�klemiş�r.

Elâzığ ve Malatya'da depremin enkazı kaldırılırken 4-5 
Şubat 2020 tarihlerinde üst üste iki gün boyunca Van-Bahçesaray 
kara yoluna çığ düşmüştü.

Ancak tüm suçu 2020 yılına yıkmak mevzi bir değerlen-
dirme, kolaycı bir yaklaşımdır.

27 Şubat 2020'de ise İdlib'de tam 34 vatan evladımız 
şehit düşmüştü.

KOVİD-19 salgını haya�mıza girmeden, deprem oldu, çığ 
düştü derken 7 Şubat 2020'de İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı'nda bir yolcu uçağı inişinden hemen sonra maalesef 
kaza kırıma uğramış, 3 kişi haya�nı kaybetmiş, 180 kişi de 
yaralanmış�.
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994 vatandaşımız yaralanmış�r.

Yani kara haberler, keder dolu hadiseler yakamızı 
bırakmamış�.

En son yaşadığımız deprem felaketler serisine yenisini 
eklemiş�r.

Hayaller enkaz al�nda kalmış, malzemeden çalınarak 
dikilen binalar hayatların üzerine göçmüştür.

Depremden 9,5 saat sonra Buse'nin, 17 saat sonra 
İnci'nin, 23 saat sonra Seher ve çocuklarının, 58 saat sonra İdil'in, 
65 saat sonra Elif Bebek’in, kısacası daha nice kardeşimizin 
kurtuluşuna sevinsek bile enkazın yükünü kaldıramayan, taşın, 
toprağın, betonun, molozun al�ndan çıkamayan kardeşlerimize 
de yüreğimiz kanayarak üzüldük.

Neresinden bakarsak bakalım, büyüklüğünü nasıl kabul 
edersek edelim, karşımızdaki doğal afe�n kahredici hasar ve 
hüznü yüreklerimizi kavurmuştur.

Ha�a depremin büyüklüğü konusunda henüz bir i�fak 
da yoktur.

Maalesef şu ana kadar 91 vatandaşımız haya�nı kaybet-
miş�r.

Felake�n ağır bilançosu güzel İzmir'imize kâbus gibi 
çökmüştür.

Kandilli Rasathanesi 6,9; Amerikan Jeolojik Araş�rma 
Merkezi 7; AFAD ise 6,6 olarak depremin şidde�ni tespit ve ilan 
etmiş�r.

Depremin tesiri Ege ve Marmara bölgesindeki il ve 
ilçelerimiz başta olmak üzere geniş bir alanda hissedilmiş�r.

Karşımızdaki yıkım devasa boyutlardadır.

30 Ekim 2020 Cuma günü, Ege Denizi'nin Seferihisar 
açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkunç 
bir yıkıma neden olmuştur.

Depremde hayatlarını kaybeden her insanımıza her 
kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, hâlen 
tedavi al�nda bulunan kardeşlerimize de şifalar diliyorum.
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Ne yazık ki, depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, 
suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş 
ve kapatmış�r.

Depremin derin izleri millî birlikle silinecek�r.
Nitekim afetzedelere Türk devle�nin müşfik ve cömert eli 

uzanmış, herkesi kucaklamış�r.
Deprem bölgesinde devam eden müdahale ve iyileş�rme 

çalışmalarına AFAD, JAK, UMKE, STK'ler ve belediyelerden 
toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama-kurtarma köpeği ile bin 
45 araç ka�lmış, insanüstü bir çalışma sahnelenmiş�r.

Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır.
Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz 

kalmak akıl kârı değildir.

Keşke sağlam yapılmış binaların kolonlarını kesip alan 
genişleten basit ve ölümcül kurnazlıklara tevessül edilmeseydi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma 
çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter 
ve 1 dalış �mi ile destek vermiş�r.

Keşke, birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli 
binalarda oturmak tercih edilmeseydi.

Keşke zemin etüdü yapılsaydı, biraz daha fazla kazanmak 
uğruna; betondan, demirden, harçtan çalan insanlık 
müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi.

Keşke uyarılar, hazırlanmış raporlar dikkate alınıp çöken 
binaların depreme dayanıklı olup olmadığı ta yıllar önce kontrol 
edilseydi, anbean etkili bir dene�m süreci işle�lebilseydi.

İnanıyorum ki, İzmir'in yaraları kısa süre içinde sarıla-
cak�r.

Elbe�e hiçbir insanımız açıkta bırakılmayacak�r.

Çünkü felaketlere direne direne, facialara ve feci hadise-

Devle�mizin tüm imkânları seferber edilmiş�r.
Türk mille� tarih boyunca felaketlere teslim olmamış�r.

Öncelikle yapılması gereken aciliyet arz eden gündeme 
odaklanmak�r.
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Önemli olan depreme karşı dayanıklı binaların yapılması, 
depremle mücadele şuurunun topyekûn kazanılmasıdır.

Allah her türlü afet ve musibe�en ülkemizi esirgesin, 
mille�mizi ve insanlığı korusun, hepimizin yâr ve yardımcısı olsun.

Allah'ın izni ve inaye�yle kötü günler geçecek�r.

Türkiye birinci derece deprem kuşağında olup çok sayıda 
diri fay ha�nın üzerindedir.

Depremle yaşamasını öğrenmek, buna müzahir bir hayat 
ve gelecek planlaması yapmak ar�k ihmal edemeyeceğimiz bir 
mecburiye�r.

Ancak kaderimiz kederimize de dönüşmemelidir.

lere meydan okuya okuya bugünlere gelmiş, kutlu varlığını 
muhafaza etmiş�r.

Hiçbir engel aziz mille�mizi is�kame�nden döndüre-
meyecek, ihlaslı ve iradeli yolculuğundan çeviremeyecek�r.

Kaçak binalar, kaygan zeminler, hırsız müteahhitler, 
dene�m kusurları, tehlikeyi hafife alan düşüncesizlikler, bana bir 
şey olmaz pervasızlığı çözülmesi gereken öncelikli sorunlar 
arasındadır.

Biliyoruz ki hayatları söndüren deprem değil tedbirsiz-
lik�r.

Değerli Milletvekilleri,

Felaketler karşısında soğukkanlı tavır, sağduyulu duruş, 
aklıselim sabır yegâne dayanağımız ve tercihimiz olmalıdır.

Karamsarlık millî ruha ve imanla dolu gönüllere kökten 
aykırıdır.

Coğrafyamızın değişmez, değiş�rilemez gerçeği budur.

İller bazında hazırlanacak deprem master planlarının 
süratle icrası, kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla devamı, 
çürük binalara zamanında müdahalelerin yapılması, yapı 
dene�mlerinin eksiksiz ifası, ha�a ih�yaç duyulan Deprem Bilim 
Kurulunun teşkili akla gelen ilk tedbirlerden bazılarıdır.
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Yerimizde sayarak, depremle mücadeleyi günlük siyasi 
polemiklere kurban ederek ulaşacağımız bir yer olamayacak�r.

Yeter ki kafaya koyalım yeter ki hedef olarak tayin edelim, 
her güçlüğü yeneriz, hiçbir felaket karşısında da âciz düşmeyiz.

Felaket başını Van'dan, Elâzığ'dan, Malatya'dan kaldırır, 
kardeşliğimize, millî birliğimize en ağır saldırılar en kötü 
yakış�rmalar yapılır.

Muhtemel İstanbul depremi için acilen her türlü senaryo 
baz ve esas alınarak hazırlık yapılmalı, önlemler derinlemesine 
geliş�rilmelidir.

Deprem dünyanın her yerinde görülen doğal bir felaket-
�r.Bundan kaçış yoktur.

Dayanışmayla engelleri aşacağız.

İzmir'imize gâvur benzetmesi yapanlar, depremle ilgili 
şerefsiz yorum ge�renler bu vatana, bu millete, bu ülkeye 
kastetmiş hainlerdir.

Nedir bu insanlık ar�klarından, din ve millet düşman-
larından çek�klerimiz?

İstersek yaparız, bir olursak, biz olursak mutlaka başa-
rırız. 

Sosyal medya mahzenine saklandığını zanneden alçaklar 
her �rsa�a kötülük saçarlar, zehir aşılarlar. 

Yardımlaşmayla karanlık geceden çıkacağız.
El ele, omuz omuza, güç birliği yaparak, devlet-millet 

kenetlenmesiyle üzerimizdeki enkazı mutlaka kaldıracağız.

Şayet millî mukaveme�mizi gösterirsek, şayet ruhu-
muzda mahfuz duran potansiyel gücü harekete geçirirsek bizi 
hiçbir şey, hiç kimse durduramayacak�r.

İzmir'deki depremi siyaset malzemesi yapanlar, sosyal 
medyadan nefret ve nifak yayanlar, özellikle ifade etmek isterim 
ki, bu mille�n evladı olmayanlar, bu vatana sevgiyle 
bağlanmayanlardır.

Depremin merkezi Gölcük olur, müptezeller işbaşı yapıp 
akla hayale gelmeyen i�iraları sıralarlar. 
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Şahit olduğumuz kara kampanya günah değil midir? 
Rezalet değil midir?

İzmir'de 4 ayrı merkezde bin 40 çadır kurulmuşken, bin 
430'unun kurulum çalışması devam ederken, üstelik hiç kimseye 
evinin hasarlı olup olmadığı sorulmazken, bu CHP'lilerin asılsız ve 
temelsiz sözlerinin maksadı nedir?

Mesnetsiz iddialar, melun ifadeler deprem mağduru olan 
vatandaşlarımıza haksızlık değil midir? Kirli niyet sahipleri hayâsız 
değil midir? 

Siyasi provokatörlerin, yalanları ve sap�rmaları isabetle 
tekzip edilip gerçekler ortaya çıkınca anında araziye uymaları, 
sessizliğe gömülmeleri mille�mizin gözünden de kaçmamış�r.

Bunun yanında, CHP Genel Sekreteri'nin çadırlar 
üzerinden İzmir Belediyesini övüp AFAD'ı kötülemesi, bir başka 
CHP'linin, “Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet 
kendi vatandaşlarının canını nasıl koruyacak?” sorusunu sorması 
hakikaten utanç vesikasıdır.

Tedavisi imkânsız bu hastalıklı ruhların tezviratlarına, 
ahlaksız ter�plerine tahammül imkânsızdır.

Yakalanan Türkiye düşmanları hakkında gerekli her türlü 
cezai işlem yapılmalı, bunlar demir parmaklıkların ardında 
çürümeye terk edilmelidir.

Devle� suçlamakla, mücadeleyi sulandırmakla amaç-
lanan nedir?

CHP yöne�mine soruyorum, sizde hiç mi izan, hiç mi 
insaf, hiç mi vicdan kalmadı?

Bu kadar mı küçüldünüz? Bu kadar mı düştünüz?

CHP Genel Başkanı'nın depremden bir gün sonra afet 
alanına gidip siyasi propagandaya heves etmesi, mücadelenin 
merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesini yerleş�rmesi bir defa 
gafillik, ahlaki çarpıklık ve siyaset aybıdır.

Bir diğer asıl ve ana sorun ise elbe�e Kemal Kılıçdar-
oğlu'nun tutumudur.

“Depremle mücadeleye en büyük kurumsal katkının İzmir 
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İzmir feryat ederken par�zanlık yapmak Kılıçdaroğlu ne 
kazandırmış�r?

Başı göğe mi ermiş, ayağı göle mi dönmüştür?

Kahramanca mücadele eden AFAD, JAK, UMKE, AKUT, 
İnsani Yardım Vak� ekiplerine, Soma'dan kalkıp gelen 
madencilere ne diyeceğiz?

Bu nasıl bir sorumsuz üslup, nasıl çiğ ve ucube savrulma 
halidir?

Bakanlıklarımızın fedakârca çalışmalarını nereye 
koyacağız?

Sorarım sizlere haklarını nasıl ödeyeceğiz?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının yerine ge�rmesi 

gereken görevlerini yapması lütuf mudur? Bağış mıdır? Ödül 
müdür?

Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi is�smarın dibini boylamış, 
siyasetlerini maskaraya çevirmiş�r.

Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hama-
set ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır.

Kılıçdaroğlu'na ve icazetli kurmaylarına büyük halk 
ozanımız Yunus Emre'nin şu dizeleriyle sesleniyorum; “Bir 
bahçeye giremezsen durup seyran eyleme, bir gönül yapamazsan 
yıkıp viran eyleme.”

Bir şey biliyorsanız konuşun ibret alalım, bilmiyorsanız 

CHP Genel Başkanı neyi ima ve ihsas etmenin 
arayışındadır? Merkezî yöne�m ile yerel yöne�mler arasına fitne 
sokmakla, ayrım varmış gibi sunmakla neyi amaçlamaktadır?

Görevlerini cansiperane yapan askerlerimizi, göz 
pınarlarından akan yaşlarla taş yığınlarını, moloz kalın�larını bir 
umutla kaldıran kurtarma ekiplerimizi, ha�a enkazı koklaya 
koklaya hayat kurtaran köpeklerimizi ne yapacağız?

Çorba dağıtmak tamam da ya arama kurtarma ekiplerinin 
çabalarını ne yapacağız, nasıl yorumlayacağız?

Büyükşehir Belediyesine ait.” olduğunu ifade etmesi �rsat 
düşkünü bir siyaset simsarının hezeyanıdır.
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susun da adam sanalım.
İnsan vardır, heybesinden zarafet ve lezzet akar, insan 

vardır, tes�sinden yalnızca çamur ve cehalet sızar.

Ben de diyorum ki, depremin eksik bırak�ğı yıkımı 
kimliksizler tamamlar.

Merhum Cemil Meriç diyordu ki; aydınların aydınlata-
madığı halkı soytarılar alda�r.

Anlaşılan önümüzde meşakkat dolu bir süreç vardır.

Felaketlerle mücadele eden Türkiye'miz bir yandan da 
vahim bir salgına karşı direniş göstermektedir.

Kılıçdaroğlu çok dinleyenim var diyorsa, hemen sevin-
mesin hemen havaya girmesin, ucuz malın alıcısı olmaz, ucuz e�n 
yahnisi yenmez.

Dünya genelinde vaka sayısı 47 milyona yaklaşmış, ölüm 
sayısı da 1 milyonu aşmış�r.

CHP demek karanlık demek�r, CHP demek uçurum 
demek�r, CHP demek millete tepeden bakan kibir saltana�, 
kifayetsiz muhterislik, aldatma ve yalan makinesi demek�r.

Bu kireçlenmiş zihniye�n yap�ğı tek şey mille�n sır�na 
hançer sallamak�r.

Ülkeler yeniden kısıtlama tedbirlerini devreye almış-
lardır.

Aynı Kılıçdaroğlu'nun, felake�n harabesi maşerî vicdanda 
kor gibi dururken, toplanan deprem vergileriyle ilgili yeni bir 
tar�şma başlatması, bunun peşine tekraren düşmesi hiç kimse 
açısından sürpriz olmamalıdır.

KOVİD-19 salgını dünya genelinde tekrar �rmanışa 
geçmiş�r.

Ne güzel söylemiş Hz. Mevlana: "Kargalar ötmeye 
başlayınca bülbüller susar.", “Karga çöplüğe, bülbül de güle 
götürür.”

Değerli Arkadaşlarım,
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“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem 
akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku, 
aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem 
de umutsuzluk kışıydı, hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz 
yoktu.” 

Biz meselelere bakarken fikriya�mızın ilkelerinden, 
inançlarımızın muazzam ikramından is�fade etmek zorundayız.

Al�nı kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki, belki de 
tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar bebek katledilmedi.

Bildiklerimizin dışında, deneyimlerimizin uzağında yeni 
baştan tesis edilen bir dünya tablosunu anlamlandırma sürecinin 
ilk durağında; teferruatla ve tutarlılıkla ça�sı örülmüş bir iç 
muhasebe bir insanlık analizi elzemdir.

Salgın hastalıklara tarih boyunca sık sık tesadüf edilmiş�r.
Her salgın dönemini müteakiben köklü değişimler 

yaşanmış�r.

Modern dünyanın ayak oyunları, şiddet sahneleri, cina-

İnsanlık tecrübe etmediği yeni bir durumla yüz yüze 
kalmış�r.

Fikir, düşünce, sanat, felsefe, ekonomi, �caret alanlarıyla 
birlikte, dünyayı ve haya� yorumlama biçimlerinde kategorik 
dönüşümler gözlemlenmiş�r.

KOVİD-19'un nasıl bir dünya kavrayışına nasıl bir 
beşeriyet anlayışına zemin ve saha olacağını bugünden 
öngörmek zor ve zahmetli bir tefekkür hamulesidir.

Yeni �p koronavirüs salgını belirsiz bir dünyanın kapılarını 
açmış�r.

Aslında muhatabı olduğumuz insanlık dönemi meşhur bir 
romanın girişinde ifade edildiği gibidir: 

Sisli, puslu ve buzlu zamanların telafisi büyülü namelerle, 
dokunaklı cümlelerle, yürekleri alevlendiren sözlerle, ayakları 
yere basmayan, başı Kafdağı'na uzanmış hayalî kavramlarla değil, 
fikirle, inançla, şuurla, geçmiş ve gelecek kucaklaşmasıyla 
yapılabilecek�r.
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Husumet cephesi genişledi, terörizm beslendi, 
hegemonya mücadeleleri sertleş�, hâkimiyet ve bölüşüm 
kavgaları yerküreyi zulmün, hüznün acıklı kampı hâline ge�rdi.

Medeniyetler ça�şması dediler, kitaplar, makaleler 
yazdılar, elbe�e istedikleri kandı, candı, toprak�, enerji 
kaynaklarına çöreklenmek�.

Bölücülüğü tal�f edip canileri kucakladılar.

yet vakaları, akan gözyaşları, mazlumların imdat çağrıları, 
masumların feryat figan sesleri ilkel dönemleri bile mumla ara�r 
hâle geldi.

Söz ile eylem ça�ş�, düşünce ile duruş çarpış�, beşeriyet 
esasen hepten çuvalladı.

Demokrasi, barış ve medeniyet kavramları işgal ve 
is�laların saklandığı dikenli kılıfa çevrildi.

İnsan hakları diyenler, insanlara zalimce saldırdılar.

İnsanlar yerlerinden yurtlarından edildi, İzmir'de 3 
yaşındaki Elif'in minik eliyle tu�uğu cesur el gibi şe�at ve 
merhamet elleri arandı ama bir türlü bulunamadı.

Kadınlara kıyıldı, yaşlı insanlara sırt dönüldü, haksızlıklar 
sivrildi, hukuksuzluklar serpildi.

Küresel sefalet insani değerleri eri�, yoksulluk ve 
muhtaçlık coğrafyaları aş�, kıtalardan taş�.

Biri yerken diğeri bak�, biri doyarken diğeri aç kaldı, biri 
sıcakta yaşarken diğeri soğuğa bırakıldı.

1990'lı yıllarda tarihin sonu geldi dediler, oysaki 
mazlumların sonunu ge�rmek için kanlı ve kalleş senaryolar 
hazırladılar.

Müslümanları birbirlerine kırdılar, Türk ve İslam 
düşmanlığında uçuşa geç�ler, sonra da dönüp Avrupa 
değerlerini, Tanzimat'tan bu tarafa duyduğumuz hep aynı masalı 
anla�lar.

Terör olup evlatlarımızı yak�lar.

25 sene önce Srebrenitsa'da, üstelik Avrupa'nın orta 
yerinde soykırım yap�lar, 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi katle�ler.
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Mesela Fransa'nın Nice ken�nde bulunan bir kilisenin 
yakınlarında, son derece manidar bir zamanlamayla 3 kişiyi 
bıçakla katleden Tunuslu bir cani üzerinden düşmanlıklarını 
bilediler, tezgâhlarını kurdular, kendi insanlarını kandırdılar, 
uluslararası toplumu manipüle etmeye kalkış�lar.

Sabilerin iç çekişlerinden, masumların �treyen bedenle-
rinden, kan çanağına dönen gözlerinden yer inledi, gök inledi, ne 
var ki onlar dinlemedi, onlara işlemedi.

Peygamber’imize hakaret edip düşünce özgürlüğüne a�f 
yap�lar, müşrikliğin ve nefre�n mürekkebiyle çizilmiş iğrenç 
karikatürleri savunup adına özgür yayıncılık dediler.

Sahillere vuran küçücük bedenlerin arkasında bu kanlı 
emel sahipleri vardır.

Ormanlarımızı yak�rdılar, geleceğimizi karartmak için 
uğraş�lar.

Peş peşe sabotaj yap�rdılar, hassasiyetlerimizi kaşıdılar, 
millî varlığımıza suikasta yeltendiler. 

Ünlü Avusturyalı bir düşünür geç�ğimiz 20'nci yüzyılda 
demiş� ki:

Mondros Mütarekesi'nden sonra işgal edilen ilk vatan 
toprağı olan İskenderun'a Amanoslar üzerinden Kanada yapımı 
paramotorlarla teröristlerini sızdırmaya çalış�lar.

“Emperyalizm, Ba� elitlerinin şovenizminin bir yansıma-
sıdır.”

Irkçıydılar, acımasızdılar, ka�ldiler, bencildiler, bozgun-
cuydular, Türk ve İslam'a öteden beri hasımdılar.

Ne insana saygı duydular ne de yaşam hakkına riayet 
e�ler.

Türklüğü önce Avrupa'dan, sonra Balkanlar’dan atmayı, 
ardından da Anadolu coğrafyasında boğarak buradan kovmayı 
her zaman bir proje olarak kanserli kafalarında taşıdılar.

Adına da Büyük Şark Meselesi dediler.
Saymakla bi�remeyeceğim kadar haksızlık, hainlik, 

hukuksuzluk, usulsüzlük, trajedi, skandal ve vahşet tüm insanlığın 
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Bu virüse boyun eğmeyeceğiz.

Bugünler geçer, döviz iner çıkar, enflasyon düşer kalkar, 
faiz derseniz onun da beli bükülür ama birbirimizi kaybedersek, 
birbirimize ça�k kaşlarla bakarsak, sıkılı yumruklarla mukabele 
edersek, coğrafyayı vatan yapan ruhumuzu emin olunuz 
kaybederiz.

Bunları normal karşılamak hiç mümkün mü?

Siyaset demokra�k bir rekabe�r.

Ancak bizim de düşünmemiz, sorgulamamız, gerekirse öz 
eleş�ri yapmamız gereken pek çok şey olduğu açık�r.

Nefre�n veba gibi yayıldığı bir ortamda Çin'in Vuhan 
ken�nde nasıl çık�ğı, nasıl ürediği hâlâ muammalı olan bir virüs 
kısa süre içinde insanlığı kuşatmış�r.

İnsanı insanda tanımak, bir canlıyı insan yapmak her 
şeyden önce bizim elimizdedir.

Misafiri olduğumuz bu dünyada birbirimizin külüne bile 
muhtacız.

Mutabakat varken münakaşa ayrık otudur.
İ�fak varken ih�lafa düşmek akıl noksanlığıdır.

Devlet kurmakla övünelim ama geride yıkılan 16 Türk 
devle�nden de ders alalım, sonuç çıkartalım.

Sahte içkiden ölümlere bakınız, ih�lafların derinleş-
mesine, terör saldırılarına, cinayet, tecavüz ve taciz haberlerinin 
sıradanlaşmasına lü�en dikkat ediniz.

Hadi insanı geç�k de kötülüğü ve günahkârlığı Allah hiç 
affeder mi?

Toplumsal güveni ayakta tutmak varken kuşku ve 
kuruntuya yaslanmak ahmaklık işare�dir.

Onlar ne yapar bilemem ama biz bu virüsü inşallah 
yeneceğiz.

gözleri önünde gerçekleşmiş ve sübut bulmuştur.
İşte korona musibe�ni ele alırken bu gerçekleri manevi 

olarak mülahaza ve mütalaa etmek, kaldı ki bir yoruma ulaşmak 
kanaa�mce şar�r.
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Biz Müslüman Türk mille� olarak manevi ve millî 
emanetlerimizin tarihin içinden seslenen yüksek iradesiyle her 
müdahaleyi yapacağız her mücadeleyi göstereceğiz, el hak bu 

Bunlardan mahrum olanların siyasetleri ise çürük tahtaya 
çivi çakmaktan farksızdır.

Nezaket ister, samimiyet ister, mertlik ister, adamlık ister, 
hadim ve halim bir şahsiyet ister, hepsinden önemlisi de vatan ve 
millet sevgisini vazgeçilmez değer addeder.

Cadı olmak için bayrama falan ih�yaç yoktur.

KOVİD-19'la mücadeleye hep birlikte ka�lırsak, kurallara 
aynen uyarsak, tedbirlere azami ölçüde riayet edersek cephemiz 
yıkılmayacak, varlığımız zarar görmeyecek�r.

Maske-mesafe-temizlik şartlarına bağlılık devamlı vurgu-
lanırken, Boğaz’a nazır mekânlarda cadılar bayramı düzenleyip 
vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayelik�r.

İnsan ve toplum sağlığını riske atmak en vahim cadılık ve 
canilik değil midir?

Salgın döneminde kurumuş yaprak gibi savrulan, kendi 
insanlarını ölüme havale eden Ba�lı ülkelerin ne yap�ğı ne 
yapacağı, hangi önlemleri alacağı bizim meselemizden ziyade, 
kendilerinin bileceği bir şeydir.

O hâlde, biz bu KOVİD'i alt ederiz, bu virüsü kesinlikle ezer 
geçeriz.

Bir insanının vebaline ortak olmanın izahı nasıl 
yapılacak�r?

Şımarık bir şekilde davranarak hastalığı bulaş�rmak 
cinayet olmayacak mıdır?

İnancımıza göre, temizlik imandandır, insan yara�lmış-
ların en şereflisidir.

Aşıysa inşallah buluruz, olmuyorsa bulanlardan alırız, 
gene de KOVİD'e tamam demeyiz.

Maskeyi vicdana değil yüze takmak, mesafeyi ahlaki 
duyarlılıklara değil karşımızdaki insanlara geçici olarak koymak 
hepimizin görevidir.
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çamurlu selin içinden, bu karanlık tünelden en az hasarla 
çıkacağız.

Allah bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da 
nail eylesin.

Ne yapsalar boşunadır, Dağlık Karabağ Türk'tür, Türk 
kalacak�r. 

Azerbaycan ordusu tüm cephe ha�nda kahramanlık 
destanıyla zafere koşmaktadır. 

Hükûme�mize, Sağlık Bakanı’mıza ve Bakanlık personeli-
mize sonuna kadar güveniyor, hepsine teşekkür ediyoruz.

Dağlık Karabağ işgalin zincirlerinden hızla azat edilmek-
tedir.

Ça�şmalar ağırlıklı olarak Ağdere, Hocavend ve Gubatlı 
ekseninde devam etmektedir.

Paşinyan'ın Pu�n'e mektup yazması, yardım dilenmesi, 
Pu�n'in ise ça�şma alanının Ermenistan sınırlarının haricinde 
olduğunu ifade etmesi oldukça dikkat çekici gelişmeler 
arasındadır.

Doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer tüm sağlık 
personelimize inanıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli Milletvekilleri,

Azerbaycan'ın haklı ve inanmış mücadelesi hamdolsun 
günbegün sonuç almaktadır.

KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, tedavi gören 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimle birlikte şifalar 
diliyorum.

Terör devle� Ermenistan yine sivillere misket bombala-
rıyla, füzelerle saldırarak kansızlığının ve ka�lliğinin gereğini 
yapmaktadır.

Neye başvursalar beyhudedir, Azerbaycan Türklüğü 
teröristleri kaç�kları yere kadar kovalayacak�r.
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Geç�ğimiz Nevruz Gününde PKK'lılarla halay çeken 
Paşinyan'ın sonu yaklaşmaktadır ve akıbe� terörist yoldaşlarıyla 
birlikte aynı karanlık dehlizdir.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Dağlık Karabağ ih�la�nda 
ara bulucu rolündeki AGİT Minsk Grubunun üç eş başkanı 
temsilcileriyle, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının 
bir araya gelmesi masada çözüm arayışlarının eseridir.

Pu�n'in Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili müzakere 
arayışlarının içinde Türkiye'nin de olmasına vurgu yapması bir 
başka önemli gelişmedir.

Çözüm olur mu olmaz mı bilemeyiz, ama bize göre kesin 
çözüm askerî başarıdan sonra siyasi ve diploma�k müzakerelerle 
sağlanacak�r.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 
muhterem heye�nizi saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir 
ha�a geçirmenizi diliyor, her birinizi Cenabıallah'a emanet 
ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Karabağ Türk'tür, Azerbaycan'dır, emane�r, ecdadın 
yadigârıdır.

Pazarlık konusu yapılmamalı, Türk mille�nin fedakâr-
lıklarıyla hak sahibine geçmelidir.
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Önce vatanı kurtaran, sonra devle� kuran büyük bir 
komutan, muktedir bir siyasetçidir.

Çağın stratejik boşluklarını gören, bölgesel ve küresel 
dengeleri isabetle teşhis eden, son aşamada imparatorlu-
ğumuzun yıkın�ları arasından yepyeni bir Türk devle�ni âdeta 
cevher gibi bulup çıkaran yüksek vasıflı dava adamıdır.

Bildiğiniz gibi dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci 
vefat yıl dönümüydü.

              Değerli Milletvekilleri,

Bu ha�aki Meclis Grup Toplan�mıza başlarken müstesna 
heye�nizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Yurdumun her köşesinde yaşayan aziz vatandaşlarıma, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren 
muhterem kardeşlerime en derin şükranlarımı sunuyorum.

Yine bildiğiniz gibi, Anıtkabir'de düzenlenen 10 Kasım 
Anma Günü Programı nedeniyle salı günü yapmamız gereken 
mutat grup toplan�mızı bugüne ertelemiş�k.

Sayın Basın Mensupları,

Aziz Atatürk, harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir 
mille� yeniden kuvvet hâline ge�ren liderdir.

Fâni haya�, kutlu varlığından güç ve ilham aldığı Türk 
mille�ne hizmetle geçen ilkeli ve inanmış bir insandır.

A�l ve hareketsiz duran mille�, âciz ve çaresiz olan aydın 
ve eşra� adım adım uyanışa sevk etmeyi, ortak hedeflere 
yönlendirmeyi başarmış önder bir şahsiye�r.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriye�'dir, 
büyük Türk mille�dir, Türk milliyetçiliğinin muazzez yüzü, 
muteber yüreğidir.

Aziz millet varlığını aşındırmak, Cumhuriyet değerlerini 
hırpalamak için kuyruğa girenlerin başarılı olamayınca, bu defa da 
Türkiye'nin banisi Gazi Mustafa Kemal'i gözden düşürmeye heves 
etmeleri, buna yeltenmeleri hepimizin yakinen şahit olduğu sinsi 
bir oyundur.
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Ne inançlarımızdan taviz veririz ne İs�klal Savaşı’mızın 
zafer tacı olan Cumhuriyet'imizden vazgeçeriz.

Kendilerine Cumhuriyet'in bekçiliğini vehmedenlerle 
Cumhuriyet'i tahrip etmeyi hedefleyen bölücü ve yıkıcı odakların 
sebep olduğu kargaşa ve kutuplaşma yıllarca ülkemize çok zaman 
kaybe�rmiş�r.

Özellikle son zamanlarda dinimize yönelik Avrupa 
merkezli saldırıların Peygamber’imizin şahsiye� üzerinden 
yapılmaya çalışılması da tedavüldeki sinsi oyunun bir diğer 
boyutu, Ba�'ya tutunmuş bir başka ayağıdır.

Kararlılıkla diyorum ki, ne Abdülhamid Han'a sırt döneriz 
ne Atatürk'e yüz çeviririz.

Ne geçmişi unuturuz ne de geleceği unutulmuşluğa 
bırakırız.

İs�klal için birlik oluruz, is�kbal için dirliği amaçlarız, 
Türkiye'nin kazanması için �pkı Millî Mücadele yıllarında olduğu 
gibi sonuna kadar çalışır, gerekirse ça�şır, gerekirse seferberlik 
ruhuyla çırpınırız.

Temeli yüksek Türk kültürü ve Türk kahramanlığı olan 
Türkiye Cumhuriyet'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük 
eseridir.

Bu eser ilk günkü onuruyla, ilk günkü heyecanıyla, ilk 
günkü safiye�yle ilelebet var olacak, egemenliğin hem sahibi 
hem de muha�zı Türk mille� tara�ndan sarsılmaz bir iradeyle 
korunup kollanacak�r.

Parlak fikirleri, muazzam ilkeleri, önümüzü aydınlatan 
ülküleri de millî şerefe emanet olacak�r.

Türkiye Cumhuriye�'nin kurucusu, Millet Meclisimizin İlk 
Başkanı, İlk Cumhurbaşkanı’mız aziz Atatürk'ü bir kez daha 
rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, ruhunun şad, mekânının da 
cennet olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.
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Değerli Milletvekilleri,

Milliyetçi Hareket Par�si ABD Başkanlık Seçimini elbe�e 
yakından takip etmiş, lazım gelen analiz ve değerlendirmeleri 
fikriya�nın kalibresiyle yapmış, buna da devam etmektedir.

Türkiye'nin tarihî hakları, devlet olmaktan kaynaklı 
egemenlik kazanımları neyi işaret ve ifade ediyorsa bizim 
duruşumuz ve yerimiz orasıdır.

Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçıyız, ne Trump sevdalısıyız, 
ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra 

Bu durum işleyen demokra�k çarkın bu ülkedeki doğal bir 
sonucudur.

Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı poli�kaların 
muhtevası, bunun da ülkemize, bölgemize ve uluslararası 
ilişkilere yansıma düzeyleridir. 

Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve is�kame� 
gösteriyorsa, seçilen başkan ve zihniye�nin uygulayacağı 
poli�kaların çerçevesi neyi içeriyorsa onunla ilgilenir, ona kafa 
yorarız.

Bizim bak�ğımız yer Türkiye'dir, bas�ğımız yer başkent 
Ankara'dır, dünyayı kavrayıp okuduğumuz dil ağzımızdaki ana 
sütümüz Türkçedir.

Devletler arası münasebetlerde duygusallık aklın önüne 
geçerse ikili ve çok taraflı diyaloglar barış, denge ve is�krar 
kulvarından tehlikeli şekilde savrulacak�r.

Kimin başkan olup olmadığı öncelikle ABD'lilerin kendi iç 
meselesidir.

Hiç kuşku yok ki, Amerikalı seçmenlerin takdir ve 
tercihine saygı duymakla birlikte başkan adayları arasında taraf 
tutacak, tercih yapacak köhne bir anlayışa hiçbir zaman 
kapılmadık, böylesi bir basitliği aklımızın ucuna dahi ge�rmedik.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 3 Kasım 2020 
tarihinde yapılmış, her ne kadar Trump i�razlarını seslendirse de 
Demokrat Par� adayı Joe Biden 46'ncı başkan olarak seçilmiş�r.

289



bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

Kanaa�m odur ki, yeni ABD Başkanı'nın dış poli�ka ve 
uluslararası güvenlik konularında izleyeceği temel siyase� zaman 
içinde daha iyi anlaşılacak ve değerlendirilebilecek�r.

Başkanlığa seçilen Biden'ın, Türkiye'yi meşgul eden 
çetrefilli konularda takip edeceği poli�kaların mü�efiklik 
hukukuyla ne kadar bağdaşacağını, güven temeli aşınan iki ülke 
arasındaki ilişkileri koltuğuna oturur oturmaz nasıl ele alacağını 
zaman gösterecek�r.

Biz ABD Başkanlık Seçim kampanyasının nasıl yapıldığına, 
adayların hangi kaynaktan beslendiğine, seçimin adil, şeffaf ve 
objek�f demokra�k kriterlerle yapılıp yapılmadığına pek 
bakmıyoruz.

Pek tabii olarak, Amerika Birleşik Devletleri, yöne�min-
deki değişimin göz ardı edileceği bir ülke değildir.

Bu yüzden dikkatle ve uyanık bir şuurla izlenmesinde 
mutlaka zorunluluk vardır.

Sertleşen siyasi kutuplaşmanın, eyaletler arası gerilimin, 
yoğunlaşan toplumsal anlaşmazlıkların, seçime şaibe karış�ğına 
dönük iddiaların ABD'ye nasıl tesir edeceğini, ha�a bir çözülme 
girdabına sokup sokmayacağını bundan sonraki gelişmeler tayin 
edecek�r.

Yine de temkinli, tedbirli, tedarikli ve kuşkulu bir 
bekleyişin içinde olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır.

Belki de ABD'ye yakın bir gelecekte etnik kamplaşma 
hâkim olacak, bu ülke eyaletler bazında bir ayrışma sürecine 
sürüklenebilecek�r.

ABD, özellikle 1.Dünya Savaşı'ndan i�baren dünyanın 
stratejik denklemlerini etkileyen; askerî, ekonomik ve teknolojik 
gücüyle medeniyetleri ve milletleri doğrudan ilgilendiren önemli 
bir ülkedir.

Bunu biliyor ve kabul ediyoruz.

Çünkü Biden'ın geçmişteki sözleri, temasları, çelişkileri, 
gelgitleri, mesafeli tutumu, Türkiye'ye şaşı ve soğuk bakışı 
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Alışılagelen bu tarihî süreç, son 30 yılda Soğuk Savaş 
yıllarının sona ermesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin 
tek kutup iddiasıyla ortaya çıkmasına zemin hazırlamış�r. 

Binlerce yıl boyunca, kıtalar arasında zaman zaman 
bozulan güç dengelerini terazileyen devletlerin, paktların ve 
blokların varlığı, kuvve�n tek bir elde toplanmasına izin 
vermemiş�r. 

Ancak Türkiye bugünkü hâliyle, kendi sorunlarını ihmal 
etmeden, uluslararası alanda söz sahibi olmanın hedefine 
kilitlenmiş�r.

Çok kutupluluk dünyanın siyasi ve stratejik tasarımına 
sürekli egemenlik kurmuştur.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi maalesef ülkemiz-
de de siyasetçisinden aydınına kadar pek çok kesim bu yeni 
anlayışı ve daya�ğı değerler sistemini benimsemişlerdir.

Ön yargılardan uzak, dostluk ve mü�efiklik esasına 
dayanan, karşılıklı hak ve çıkarları göze�p güçlendiren bir diyalog 
mekanizmasından iki ülkenin de kazançlı çıkması kuvvetle 
muhtemeldir.

ABD'de açılan bu yeni sayfanın, dünya barışı, uluslararası 
güvenlik ve is�krar açısından ümit verici bir dönemi başlatmasını 
samimiyetle temenni ediyorum.

Kendini rakipsiz gören küresel gücün dünyayı tek başına 
ve dilediğince tanzim etmeye kalkışması, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve diploma�k karmaşayı günden güne �rmandırmış�r. 

Yükselişimizden rahatsızlık duyulmasının yanı sıra, maruz 
kaldığımız ekonomik, siyasi ve diploma�k sorunların asıl nedeni 
de budur.

İnsanlık tarihî, her toplumun her devle�n aynı hızda 
kalkınamadığını, en zayı�an en güçlüye kadar birbirlerinden farklı 
kültür ve medeniyet dairesi içerisinde kümelendiklerini göster-
mektedir.

iyimserliğimizin önüne set çekmekte, baraj oluşturmaktadır.

ABD ve diğer küresel güçlerle kurulan ilişkilerde direnç 
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Biliyorlar ki, uyanan devin ayağına pranga vurmak, 
boynuna tasma geçirmek dünyanın tersinden dönmesini istemek 
kadar ahmaklık�r, aptallık�r, saçmalık�r.

Sahnenin önünde kucaklayıp, arka tara�a kurşun atmak 
namerdin özelliğidir.

gösteren, dirayet sergileyen, inisiya�f üstlenen, öne çıkan, 
inançla direnen, ben de varım diyen bir Türkiye duruşu malumu 
olduğumuz ülkelerin uykularını kaçırmaktadır.

Emperyalizmin katarına eklemlenen güçler kuşatmayı 
yaran, kumpası yıkan Türkiye'den ürkmektedir.

Doğu Akdeniz'den Ka�aslar'a, Orta Doğu'dan Balkan-
lar’a, Afrika'dan Avrupa'ya Türkiye her yerdedir, nitekim adale�n 
yanındadır, insaniye�n sa�ndadır, hakça paylaşımın, haysiyetle 
yaşamanın tara�ndadır.

Hukukumuzu hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz.
Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz.

İşte muhatabı olduğumuz sıkın�ların kaynağı da burada 
aranmalıdır.

Bizim ABD'den beklen�miz Türkiye'yi küçük görmemesi, 
küçümseme yanlışına düşmemesidir.

Türkiye'yi dikkate almadan yapılan tüm hesaplar 
bozulmaya, buruşturulup a�lmaya mahkûmdur. 

Onurumuza düşkün bir millet olarak millî bekamızla asla 
oynatmayacağız.

Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet mü�efik 
isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı 
yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz 
hakkımızdır.

Tarih boyunca Türk mille�nin dostluğu aranmış ve 
beşeriyet için güven uyandırmış�r.

Düşmanlığı ise her zaman korku saçmış�r.
Bizim duruşumuz mer�r, varlığımızın özü de sözü de 

birdir, herkes için sene�r.

Türk mille� hiçbir zaman namerde eyvallah etmemiş, 
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Neysek oyuz, göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi 
de görünürüz.

muhtaç düşmemiş�r.

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demedik, bundan 
sonra da demeyeceğiz.

Böylesi bir çekingenliği ve çekimserliği en başta ecda-
dımıza anlatamayız, tarihimize anlatamayız, �tra�mıza yakış�ra-
mayız, Allah muhafaza şühedanın nurlu yüzüne bakamayız.

Yılanı gördük mü ezeriz, ezemezsek kovarız eğer kova-
mazsak da kaçmayı düşünmeyiz, imanla karşı çıkarız, irfanla karşı 
dururuz, eninde sonunda zalimlerin zehrini kursaklarına aynen 
şırınga ederiz.

Dostluğumuz maskeli, mesafeli, muhataralı, muvazaalı, 
mukaveleli değildir; kaldı ki doğrudur, tutarlıdır, güvenilirdir, 
adam gibi adamlığın tezahürüdür.

Daha adil, daha eşitlikçi, daha hakkaniyetli, daha 
paylaşımcı, daha huzurlu, daha insani, daha barışsever bir dünya 
is�yorsak hâkim küresel sistemi A'dan Z'ye sorgulamamız 
lazımdır.

Haklının güçsüz, güçsüzün haklı olduğu adaletsizlik 
sonlanmalıdır.

ABD yöne�minde görmeyi arzu e�ğimiz tavır da 
aynısıyla bu olacak�r.

Cemiyet-i Akvamdan beri söylenen bu olsa da gerçek-
leşen maalesef tam tersidir.

Bize daya�lan kalıpları kırmadan aydınlık bir geleceğin 
planlaması sadece suya yazmaktan ibaret kalacak�r.

Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir mille�n diz 
çöktüğü, aman dilendiği, aman sen de dediği duyulmuş, görül-
müş şey değildir.

Reel ile norm arasındaki gerginliğin, medeniyet ve 
milletler arasındaki cepheleşmenin, Doğu ile Ba� arasında vasat 
bulan uçurumun yumuşayarak mutabakata ulaşması insanlığı 
al�n çağa taşıyacak�r.
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Ülkeler arası ilişkilerin ana direği, ana fikrî bu ufuk 
çizgisinin sağlıklı ve sağduyulu mimarisine bağlıdır.

Bizim anlayış ve inancımızda insan insanın kurdu değil 
hem u�u hem de yurdudur.

Huzur ise özlenen, bu sayede bulunacak; kucaklaşma ise 
arzulanan, bu vesileyle tahkim ve temin edilecek�r.

Dünyaya nizam vermeye çalışan küresel güç mertebe-
sindeki devlet ve yöne�cilerin, bu gerçeklere saygı gösterip riayet 
etmeleri insanlığın geleceğini kurtaracak, insan onuruna saygı-
değer bir hizmet olacak�r.

Küresel projeler için engel görülen millî devletler ve güçlü 
millet yapıları insanlığın susadığı barış ve is�krarın yegâne 
çaresidir.

Bir baltaya sap olamamış ne kadar ucube varsa siyaset 

İnsandan ve ahlaktan azade değerler sisteminin devamlı 
servis ve propagandasının yapıldığı, gerçeğin yerini görülenin, 
görselliğin ve algının aldığı bugünkü dünyanın bu hâliyle devamı 
kaçınılmaz şekilde kaosu �rmandıracak�r.

İşte asıl kıyamet de o zaman kopacak�r.

Meğer ne çok Biden şarlatanı ne çok Trump soytarısı 
varmış da haberimiz olmamış.

Muhterem Arkadaşlarım,

Milletleri kendi coğrafyalarında, kendi beşerî ve ekono-
mik kaynaklarından feragat etmeye zorlayan hastalıklı ve zulüm 
temelli sistemin bir an önce son bulması Türk milliyetçilerinin 
samimi dileğidir.

Bizim anlayamadığımız, ABD'deki Başkanlık Seçimi 
kampanyasına Türkiye'den fiilen ve gıyaben ka�lıp, adaylar 
arasında mekik dokuyan ateşli tara�arların varlığıdır.

Günlerce medya her meselede olduğu gibi kasıla kasıla 
ABD Başkanlık Seçimini yorumlayan yandan çarklı sözde uzman 
yorumcuların fana�k görüşlerini seslendirmiş�r.
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Aynısını Obama seçildiğinde de gösteren bu köksüzlerin 
cehaletleri şöyle dursun, mensubiyetleri bile ağır hasarlıdır.

Biz izlerken utandık ama onlar konuşurken utanmadılar.
ABD'deki başkanlık değişimini, bu ülkenin vatandaş-

larından daha fazla önemseyen daha fazla sevinen, gereğinden 
çok anlam ve sonuç çıkartan sözde aydın ve akmaz kokmaz 
yorumcuların bu denli kalabalık olması kaygı verici oranda 
düşündürücüdür.

Diliyle dimağı sömürgeleşmekle kalmayan bu güruhun 
akli ve zihnî melekeleri de sönüp gitmiş�r.

Hakikaten de ülkemiz ve mille�miz adına hazin ve ibret 
verici talihsiz tar�şma programları uzun bir süre ekranları karart-
mış�r.

allamesi kesilmiş, zannederseniz Biden veya Trump'ın akıl 
hocalığını yapmışlardır.

Bidencılarla Trumpçılar sürekli tar�şmışlar, hezeyandan 
hezeyana yelken açmışlardır.

Bizim değerlendirmemize göre, bunların kılavuzluğu 
karganın kılavuzluğuyla �pa�p aynıdır.

Beşlik simit gibi dizildikleri televizyon ekranlarına nasıl 
çık�kları, nereden bulundukları, hangi müktesebat ve tecrübeye 
sahip oldukları meçhul ve muammalı olan zeva�n ABD'nin 
Başkanlık Seçimini hararetle, zaman zaman da hırsla anlatma 
çabaları trajikomik bir manzarayı ortaya çıkarmış�r.

İçine düşülen aydın bunalımının, derin aşağılık komp-
leksinin �pik örnekleri olan bu şahısların mevcudiye� kolonileş-
miş zihniyetlerin esasen delili, ha�a görsel belgesidir. 

Fikrini beğenmediğine hakaretleri ardı ardına sıralayan, 
ABD'nin 50 eyale�ni bildiği kadar, mesela Kırşehir'in, Yozgat'ın, 
Şırnak'ın, Rize'nin, Muğla'nın, Balıkesir'in vatan coğrafyamızdaki 
yerini bilmeyen kurumuş vicdanlardan herkes sitem ve şikâyet 
etmiş�r.

Bunları bıraksak, televizyon programlarında ilişip 
oturdukları masaların birdenbire üstüne çıkıp tara� oldukları 
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Büyük Türk mille�ne birlikte vücut vermişler ve Cumhu-
riyet’imizin bütün imkânlarına hukuki bir eşitlikle layık olmuşlar, 
hak kazanmışlardır.

Bugün Türkiye Cumhuriye� içindeki bütün vatandaşla-
rımız, kan ve soy bağının üstünde bir yüksek buluşma ile bu 
ülkenin eşit ve şerefli mensuplarıdır.

Karşımızdaki yabancılaşma, karşımızdaki yozlaşma, emin 
olunuz tehdit edici boyutlardadır.

Ha�raları ile i�ihar e�ğimiz imparatorluk tarihimiz asla 
ırkçı, dışlayıcı ve ayrımcı değildir. 

Bu zihniyet sahipleri, milyonlarca kilometre karelik, üç 
kıtaya yayılan büyük coğrafya üzerinde yüzlerce yıl süren 
hükümranlığın ırkçılıkla ve ayrımcılıkla, zorbalıkla ve cebren 
gerçekleşmiş olduğunu zannediyorlarsa büyük Türk mille�ni asla 
tanımıyorlar, onun asalet ve hürmete dayalı yöne�m anlayışını 
bilmiyorlar demek�r.

ABD Başkanlık Seçimine umut bağlayanların, insanlığın 
binbir meşakkatle bugün geldiği vicdani aşamaya, aziz ceddimizin 
yüzyıllar öncesinden nasıl ulaşmış oluğunu görmelerini tavsiye ve 
temenni ediyorum.

Millî devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriye� aynı 
vicdan ve insanlık mirasının devamı olarak bu düşüncenin soylu 
bir temsilcisidir.

başkan adayları hesabına nutuk atmaları dahi mümkün ve 
muhtemeldir.

Nitekim ülkemizdeki her mevki ve makam herkese ardına 
kadar açık�r.

Biden'ın başkanlığa yükselişini alkışlayanları, Cumhuriyet 
Türkiye'sinde bakanlıktan Cumhurbaşkanlığına, milletvekil-
liğinden generalliğe kadar her göreve Anadolu'nun her yöresin-
den, her meslek grubundan, her sosyal zümreden hiçbir ayrıma 
ve im�yaza tabi tutulmadan gelen Cumhuriyet çocuklarını ikazla 
ha�rlatmak is�yorum.

Ancak bunları görebilmenin ve düşünebilmenin yolu 
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HDP'ye bakınız, o da hemen kutlamış�r.

Yoksa, Washington'dan, köle �care�nin acı tarihinden,  
Amerikan iç savaşından, tren soygunculuğundan, kovboy 
man�ğından alınacak ilhamlardan ve zorlama sonuçlardan asla 
değildir.

CHP'yi, ABD'nin sevdalısı yapan ilişkiler ağını neye 
yoralım?

Dünya üzerinde kaç muhalefet par�si başkanı alelacele 

Bizim tuha�mıza giden bir başka husus ise CHP Genel 
Başkanı'nın Biden'ı kutlamasındaki çabukluğu, hızı, telaşı ve 
acelesidir.

Ruhu kiralanmış olanlar ortadadır.

Henüz seçim sonuçları kesinleşmeden, resmî açıklama 
yapılmadan, başkanlık makamı yeni sahibini bulmadan bir 
muhalefet par�si liderinin kutlama mesajı neyin nesi, kimin 
sesidir?

Yoldaşlarımı sa�m, senin yandaşın oldum demiş�r.

sorunlarımıza, başkent Ankara'dan bakmaktan ve büyük Türk 
tarihinin şerefli sayfalarını ��zlikle incelemekten geçmektedir.

Bir türlü köşesine çekilmeyen, farklı zamanlarda sivri 
açıklamalarla kendisini ha�rlatan bir siyaset eskisi de Türk dış 
poli�kasının ABD'yle uyumlu olmasına vurgu yaparak Biden'ı şans 
olarak gördüğünü söylemiş�r.

İradesini devretmiş çarpık yüzler âdeta podyuma çıkıp 
ABD'ye beni unutmayın mesajı iletmişlerdir.

Bilhassa merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu nereye 
ye�şeceksin?  Gizlenemez bu memnuniye�n esbabımucibesi 
nedir?

Tek kelimeyle kepazelik olarak nitelendireceğimiz bu 
resmin neresinde millet sevdalısı, neresinde vatan ve bayrak âşığı 
bir yüz vardır?

Biden'ın ağzına sürdüğü bir tutam balın lezze�ni almış 
olmalı ki, Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla temas 
kurma gereği hissetmiş�r.
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Biden'ı tebrik etmiş�r?
Kılıçdaroğlu meşruiye�ni yabancı başkentlerde arayan, 

alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini 
kaybetmiş bir siyasetçidir.

Bu nedenle demokrasiyi yaşatmanın tek yolu sadece dış 
müdahale kanallarını kapatmak değildir.

Kılıçdaroğlu yöne�mindeki CHP, mille�mizden umudu 
kesmiş, tehlikeli sularda kulaç atmaya başlamış�r.

Ülkemizin demokrasi tecrübeleri tehlikenin yalnızca 
siyaset dışından değil, ağır kusurlu siyaset ve demokrasi algısının 
da darbeci zihniyetler kadar demokrasimize ve demokra�k 
kültürümüze zarar verdiğine işaret etmektedir.

Türk tarihinin yaklaşık son iki yüz yıllık seyri, siyaset 
üzerinde tahakküm kurmayı hak sayan mihrakların zaman zaman 
gerçekleş�rdikleri talihsiz olaylarla doludur.

Sokak telkinlerinin son zamanlarda ziyadesiyle gündem-
de olması bunun bir göstergesidir.

İş birlikçi ve yabancı başkentlerin yörüngesine giren siyasi 
akımlar da demokrasinin kategorik muhalifidir.

Bundan ders çıkarmak lazımdır.

Allah için söyler misiniz, şu sözlerim yanlış mıdır? Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk yerinden kalksa bunları gerçekten de 
İzmir'e, ha�a okyanusun karşı kıyısına kadar vura vura kovalardı.

Bugüne kadar yaşadıklarımız demokrasiye müdahale 
heveslerine zemin hazırlayan temel gelişmelerin özellikle 
kutuplaş�rıcı, ça�ş�rıcı ve tahrik edici siyaset yanlışlarından 
beslendiğini ortaya koymuştur. 

Millet iradesine karşı an�demokra�k arayışlarda bugüne 
kadar şablon olarak önce ekonomik kriz, sonra toplumsal 
bunalım, ardından yöne�m is�krarsızlığının üre�ği buhranlar 
zinciri, talihsiz bir döngü olarak mille�mizin üstünde dönüp 
durmuştur.

CHP devle� kurmakla övünmektedir fakat gerçek kurucu 
aziz Atatürk liderliğinde büyük Türk mille�dir.
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Değerli Arkadaşlarım,

Kuruluşunda payı olmayanın yıkımda öne çıkması ya da 
yıkımı hedeflemesi halinde bunun bedeline katlanması tarihe, 
millete, gelecek nesillere biliniz ki namus borcumuzdur.

Bugün Türkiye'de devlet krizi değil, muhalefet krizi, siyasi 
ahlak krizi, son tahlilde CHP krizi vardır, her geçen gün de 
kökleşmektedir.

Millî Mücadele tertemiz millet iradesine dayanılarak 
kazanılmış�, emperyalizmin gönüllü tutsağı olan zille� de 
bertaraf edecek yine millet iradesi olacak�r.

Bilinmelidir ki, Türkiye, tozlu raflarından indirilmiş Sevr 
planının yeni sahiplerine asla teslim olmayacak, zalimlerle ve 
hainlerle imanla, iradeyle mücadele edecek�r.

İman ediyoruz ki, Allah zalimi imhal eder, ama asla ihmal 
etmez, etmemiş�r, etmeyecek�r.

Ka�l Paşinyan acıyla kıvranarak yenilgiyi kabullenmiş, 
elleri �treye �treye uzlaşılan anlaşma metnine imza atmak 
zorunda kalmış�r.

Büyük bir bah�yarlık ve memnuniyetle ifade ediyorum ki, 
Karabağ'da 30 yıla yakındır devam edegelen düşman tasallutuna 
tarihî bir darbe indirilmiş, can Azerbaycan kahramanlıkla 
topraklarını almış�r.

Ermeni çeteleri tutundukları vatan topraklarından sökü-
lüp a�lmış�r.

Çok şükür Türklük büyük bir zafer elde etmiş�r.

Zafer inancın başarısı, azmin mükafa�dır.

Tarihi rövanş alınmış�r.
Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiş�r.

Çok şükür hak sahibini bulmuştur.

Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden bark-
larından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet 
Ermenistan'dan sorulmuştur.
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Azerbaycan her iki yönde Lâçin koridoru ile vatandaş-
larının, araçlarının ve yüklerin geçiş güvenliğini sağlayacak�r.

Azerbaycan Cumhuriye�'nin ba� bölgeleri ile Nahçıvan 
Özerk Cumhuriye� arasında ulaşım bağlan�ları temin edilecek, 
yeni bir ulaşım koridoru inşaedilecek�r.

Dağlık Karabağ ve Lâçin koridorundaki temas ha� 
boyunca Rus ve Türk barış gücü konuşlanacak�r.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında yapılan 
antlaşmaya göre, 10 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere ateşkes 
tesis edilerek muzaffer Türk askerinin haklı mücadelesi 
tescillenmiş�r.

Dağlık Karabağ'ın kalbi, kadim Türk şehri Şuşa 8 Kasım 
2020 Pazar günü işgalden arındırılmış�r.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, 

Ne mutlu bizlere, ne mutlu Azerbaycan Türklüğüne, ne 
mutlu büyük Türk mille�ne.

Ermenistan, işgal e�ği Ağdam ve Gazah bölgelerini 20 
Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan'a iade edecek�r.

Dokuz maddelik anlaşma metni Azerbaycan'ın zaferine 
tarafların onayıyla hukuki bir hüviyet kazandırmış�r.

30 yıllık zulüm dönemi kapanmış, işgal süreci sona 
ermiş�r.

Şuşa şehrinden 5 km'den fazla yakın olmamak üzere 
Hankendi ve Ermenistan'ı Lâçin koridoru boyunca birbirine 
bağlayan yeni bir ulaşım yolu inşa edilecek�r.

Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de ifade e�ği gibi, 
Paşinyan'ın anlaşmaya yanaşması kendi isteğiyle değil, 
Azerbaycan'ın demir yumruğuyla gerçekleşmiş�r.

Haydut devlet Ermenistan, 15 Kasım 2020 tarihine kadar 
Kelbecer bölgesini, 1 Aralık 2020 tarihine kadar da Lâçin bölgesini 
Azerbaycan'a geri verecek�r.

Yurtlarını terke zorlanan soydaşlarımız BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği göze�minde Dağlık Karabağ'a ve çevre 
bölgelerine döneceklerdir.
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İki devlet, tek mille�z, iki ayrı bedende aynı canız.

Dinimiz bir, dilimiz bir,

Aynı arzu, aynı niyet,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i, şanlı Türk 
askerini, mücadeleye dua ve destek veren her kardeşimi 
gönülden kutluyor, hayırlı olsun diyorum.

Şimdi gerisini şer güçlerin piyonu Paşinyan ve hunhar 
şebekesi düşünsün.

Bu i�barla te�kte olmak, rehavete kapılmamak şar�r.

13 Şubat 2009'da aramızdan ayrılan merhum şairimiz 
Bah�yar Vahapzade'nin dediği gibi:

Karabağ Türk'tür,  Karabağ özgürdür,  Karabağ 
Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'ün çelikten bileğidir.

Bir ananın iki oğlu,

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören gazilerimize 
şifalar diliyorum.

O da ulu, bu da ulu,
Azerbaycan-Türkiye.

Ayımız bir, ilimiz bir,
Aşkımız bir, yolumuz bir,

Bir mille�z iki devlet,

Ar�k kendisine sığınacak, kaçacak delik aramaya 
koyulsun.

Fakat su uyusa da Ermenistan uyumayacak�r.

Bir amacın iki kolu,

Bir kere yükselen bayrak düşmemiş, düşmeyecek�r.

Azerbaycan-Türkiye.

Azerbaycan-Türkiye.
Her ikisi Cumhuriyet,

Zaferimiz kutlu olsun, daim olsun, nice diriliş ve yükseliş 
mücadelemize vesile olsun.
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Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.

Bu ha�aki konuşmama son verirken hepinizi bir kez daha 
saygı ve sevgilerimle selamlıyor, başarılarla dolu bir ha�a 
geçirmenizi diliyorum.
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Kıymetli Basın Mensupları,
              Muhterem Arkadaşlarım 

Ha�alık olağan Meclis Grup Toplan�mıza başlarken 
hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyor, başarılarla dolu bir ha�a 
geçirmenizi temenni ediyorum.

15 Kasım 2020 Pazar günü Kıbrıs Türklüğü tarihî bir günü 
heyecanla yaşamış�r.

Merhum Melen ise nitelikli bir bilim insanı, saygın bir 
siyasetçiydi. 

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın nazik dave� kapsamında 
TBMM Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal 
Adan ile birlikte devlet ve siyaset ricalinden oluşan heyete iş�rak 
ederek KKTC'yi ziyaret e�k.

Doğudan ba�ya, kuzeyden güneye vatanımızın her 
tara�nda yaşayan aziz vatandaşlarımızı, gönül ve kültür coğraf-
yalarımızda varoluş mücadelesi veren değerli kardeşlerimizi 
yürekten selamlıyorum.

Merhum İbrahim Me�n Milliyetçi-Ülkücü Hareke�n 
inanmış ve i�iharla anacağımız bir mensubuydu.

Devlet gazetesinin sahibi merhum dava insanımız 
İbrahim Me�n'e, 23. Dönem Milletvekilimiz merhum Prof. Dr. 
Mithat Melen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, sevenlerine 
ve camiamıza başsağlığı dileklerimi ile�yorum. 

Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum.

Bu ha�aki değerlendirmelerime geçmeden önce, Türk 
milliyetçiliğinin muhterem isimlerinden birisi olan, ömrünü 
davasına fedakârca vakfeden Sayın İbrahim Me�n ile 23.Dönem 
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Prof.Dr. Mithat Melen'in vefatların-
dan duyduğum üzüntüyü özellikle vurgulamak is�yorum.
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37 yıllık bir tarihi kucaklayıp bugünlere gelen bu Türk 
devle� nice zorluklara direnmiş nice acılara ve baskılara dayan-
mış�r.

Tehditler, tenkil ve tedhiş çabaları işe yaramamış, Hakk'ın 
ve haklının karşısında tutunamamış�r.

Yıllarca hayat hakkı elinden alınmak istenen Kıbrıs 
Türklüğü millî haysiye�ni, bağımsız yaşama iradesini asla pazarlık 
konusu yapmamış�r.

Devlet kurulasıya kadar, mücahitlerin kahramanlıkları 
Beşparmak Dağları'nda çınlamış, Ada'nın her karışı şehit 
kanlarıyla sulanmış ve nurlanmış�r.

Kıbrıs Türklüğünün haklı ve tarihî mücadelesi her türlü 
takdir ve övgünün üstündedir.

Türk'ün mukaveme� zalimlere meydan okumuş, hain 
planlara, habis projelere, haydut emellere imanla karşı koymuş-
tur. 

Çünkü ezelden beri hür yaşamış Türk mille�, ebede kadar 
da bu onurunu korumaya, kollamaya ve yaşatmaya kanıyla, 
canıyla, tüm varlığıyla ant içmiş�r.

Bu ziyare�mizin mana ve mesajı zamanlama i�barıyla 
hem anlamlı hem de güçlüdür.

Kıbrıs Türklüğünün diriliş ve yükseliş azmini görmekten 
gurur duyduk.

Bize göre Türksüz Kıbrıs; çatlamış toprak, çökmüş bina, 
silinmiş tarih, kavrulmuş yürek, kanı çekilmiş damar, kalbi durmuş 
bedendir.

Kıbrıs coğrafyasının mayası Türklüktür, Kıbrıs tarihinin 
mihenk taşı Türk mille�dir.

Bildiğiniz gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye� 15 Kasım 
1983 tarihinde büyük umutların üzerine bir sevdayla 
kurulmuştur.

Şu gerçeği yıllarca boşuna söylemedik, bu çerçevede boş 
yere nefes tüketmedik: Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur, Türk 
kalması tarihin namus konusudur.
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Mücadele yıllarının ateş ha�ndan çıkıp gelen, o kara 
dönemleri bizzat yaşayan ve haya�a olan mücahitlerimize, 
Mehmetçiklerimize Allah'tan uzun ömürler niyaz ediyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Hiçbir şart al�nda tavizi olmaz, dönüşü olmaz, ihmali 
olmaz, ihlali olmaz, teslimi ise asla düşünülemez.

Kıbrıs Türklüğünün geçmişte yap�ğı muazzam kahraman-
lıklar is�kbalin hem anahtarı hem gücü hem de sarsılmaz 
güvencesidir.

İnancımız budur, ümidimiz bu olacak�r.

Bu yeni dönemin, Kıbrıs Türklüğü adına açılan yepyeni 
sayfanın nice muvaffakiyetlere ve muzaffer gelişmelere vesile 
olmasını diliyorum.

Kıbrıs 307 yıl hâkimiye�miz al�nda huzur, barış ve 
güvenlik içinde yaşamış�r.

İs�klal ve is�kbal sevdalısı kahramanlarımızın eşsiz 
fedakârlıklarıyla 37 yıl önce dünyaya ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriye�'nin kuruluş yıl dönümünü, kısaca Cumhuriyet 
Bayramını bah�yarlıkla tebrik ediyorum.

Kıbrıs Türklüğünün hürriyet mücadelesine liderlik yapan 
merhum Dr.Fazıl Küçüğü, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf 
Denktaş'ı, ebediyete ir�hal etmiş muhterem dava adamlarını, 
bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum.

Kıbrıs'ta Türklüğün bekası için gövdesini taşın al�na 
koyan herkesten Allah razı olsun diyorum.

İlk turu 11 Ekim 2020, ikinci turu 18 Ekim 2020 tarihinde 
yapılan KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde Kıbrıs Türklüğünün 
takdir, tercih ve teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin 
Tatar'ı bir kez daha kutluyorum.

Kıbrıs bizim için millî bir meseledir.

Nice anımız nice ayak izimiz, asırlara mal olmuş nice 
parlak eserimiz Kıbrıs'ı baştan ayağa kuşatmış, bugünlere kadar 
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Kıbrıs Türkülüğü imha ve inkâr edilemez.

KKTC'nin bağımsızlığı Türkiye'nin bağımsızlığıyla eş 
anlamlıdır.

da ulaşmış�r.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye�, Türkiye için yalnızca bir 
siyaset veya strateji konusu değildir. 

KKTC'nin güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demek�r.

Adımız birdir, amacımız birdir.

Bundan daha fazlası olan hayat memat, varoluş yok oluş 
konusudur.

Acımız birdir, arzumuz birdir.

Bu Ada’da başımızı çevirip nereye baksak Türk mille�ne 
ait yüksek bir değeri görmemiz kaçınılmazdır. 

Anımız birdir, a�miz birdir.
Biz hep birlikte Türk mille� olarak varız, buna da inançla, 

iddiayla devam edeceğiz.
Şurası açık bir gerçek�r ki, Kıbrıs Türklüğü yok sayılamaz, 

varlık hakları yokuşa sürülemez.

Şayet demokrasinin ilkelerini turnusol kâğıdı gibi Kıbrıs 
tarihinin üzerine koyarsak, kimin an�demokra�k, kimin faşist, 
kimin düşmanca muamele ve münasebet içinde olduğunu herkes 
görecek�r.

46 yıldır hayalet şehir olan Kapalı Maraş'ın çok yerinde bir 
kararla sahil kesiminin açılması, bizim de burayı geç�ğimiz pazar 
günü ziyare�miz konuya muhatap ve müdahil çevrelerin tepkisini 
çekmiş, bunları âdeta hoplatmış�r.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türklüğünü görmezden 
gelmesi, taleplerini ağırdan alması, egemenlik çıkarlarına karşı on 
yıllardır üç maymunu oynaması sakat ve yanlı bir bakış�r.

Nitekim rahatsız olanların sicilini, i�raz edenlerin 
cibilliye�ni incelediğimizde ne kadar doğru ne denli isabetli bir iş 

Şayet insan hakları ve özgürlük kriterlerinden hadiselere 
bakarsak, kimlerin bu değerlerin tam tersi duruş içinde olduğu da 
canlı bir resim gibi ortaya çıkacak�r.
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yapıldığı hakikaten gözler önüne serilecek�r.
Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı 

atan Yunanistan'dan mı izin alacak�k?
Biz 46 yıldır kilitli olan Maraş'ta piknik yapmak için 

üzüntüsünü paylaşan AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi 
Borell'den mi vize isteyecek�k?

Bu şahsın, “Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, BM 
Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alterna�f yoktur.” 
sözlerini ciddiye mi alalım, boyun mu eğelim? Pardon yanlış oldu, 
bu defalık maruz görün korkaklığını mı seslendirelim?

Ne zamandan beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Türk mille�nin iradesinin önüne ve üstüne çıkmış�r?

Ada'da yaşayan halklar bellidir.
O hâlde AB'nin kaşın�sı, ileri sürdüğü bahanelerin asıl 

gayesi nasıl yorumlanmalıdır?
Kapalı Maraş'ta, mağduriyetlerin telafisi için mülkiyet 

haklarına aynen riayet eden çalışmaların yapılmasından, uluslar-
arası hukuka dayanarak yeni bir dönemin başlayacak olmasından 
niye huzursuzluk duyulmaktadır?

Adil, kalıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözümü 
dinamitlemek için nifak mevziisine girenlerin asıl hedefi Kıbrıs 
Türklüğüne ölümü gösterip sıtmaya razı olmasını sağlamak�r.

Türkiye olmadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye� hesaba 
ka�lmadan, Doğu Akdeniz'de a�lacak her adım, kurulacak her 
ilişki ağı barış arayışlarını yıkacak, is�krar arzularını yok edecek�r.

Değerli Milletvekilleri,

Oyalama yöntemleri ar�k tarihin çöplüğüne a�lmış�r.

Esasen meselenin özü bu kadar yalın, bu kadar basi�r.

1931'den i�baren Rumların Yunanistan ile birleşme 
gayelerinin yığınak yap�ğını, tehlikeli ölçülerde yoğunluk 

İs�smar tuzakları bozulmuş, kimin kiminle yürüyüp emel 
birlikteliği içinde hareket e�ği belirginlik kazanmış�r.
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Zürih ve Londra Anlaşmaları bağımsızlık, iki toplumun 
ortaklığı ve çözümün Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tara�ndan 
etkin garan�si ilkelerine dayandırılmış�.

Diyorum ki, Helen'i falan bilmeyiz, mazisi karanlık olan 
hedefleri tanımayız, bunları kesinlikle takmayız, Kıbrıs'a 
bak�ğımızda sadece Türk'ü görürüz, Türk vatanına şahit oluruz.

Ha�a 1955-1958 yılları arasında Kıbrıs Türklerinin 33 
köyü terke zorlanmaları henüz unutulmuş değildir.

Kıbrıs'ı Helen Adası’na dönüştürmek isteyenlerin prova-
ka�f açıklamaları, felakete hizmet eden tutum ve davranışları 
hepimizin malumudur.

Anlaşılacağı üzere Enosis kampanyası hız kesmeden, 
figüranları değişse bile ana gayesi değişmeden devam etmek-
tedir.

Bahse konu antlaşmalar tara�ndan teminat al�na alınan 
Anayasa, Kıbrıslı Türk ve Rum toplumunun eşit siyasi hak ve 
statüsünü esas almış�.

“Kıbrıs Cumhuriye�” 1960 yılında kurulmuştu.

Bayan Cumhurbaşkanı cehale�nin ve ön yargılarının, aynı 
zamanda da hüsran verici husume�nin kurbanı olmuştur.

Maalesef Kıbrıs Rum tara�, 1960 Cumhuriye�'nin 
kurulduğu şekilde yaşamasına �rsat ve izin vermemiş�r.

Geçmişte yaşananlar malumumuzdur.

Geç�ğimiz eylül ayında Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden 
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Kuzey Kıbrıs'ın işgal al�nda 
olduğunu zırvalaması, Kıbrıs Helenizminden bahsetmesi tarihî 
gerçeklerle bağdaşmayan bir skandaldır.

Biz de unutmadık, unutmayacağız, unu�urmayacağız.

kazandığını teferrua�yla biliyoruz.

1955 yılında kurulan EOKA terör örgütünün bir zamanlar 
hangi şiddet eylemlerine başvurduğu, soydaşlarımızın kanlarını 
oluk oluk nasıl akı�ğını millî vicdanda hâlâ mahfuzdur.

Çünkü huzura tahammülsüzdür, barışa karşıdır.
Rumlar, 21 Aralık 1963'ten i�baren Kıbrıs Türklüğünü 
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Bu kapsamda 52 yıllık müzakere sürecinden hiçbir şey 
çıkmamış�r.

BM engeli, Rumların vetosu, küresel güçlerin yöne�le-
bilir kriz tak�kleri çözüm umutlarını yıllarca zehirlemiş�r.

Çözüm arayışları devamlı sıcak gündemi işgal etmiş�r.

“Kıbrıs Cumhuriye�,” Kıbrıslı Rumların 1963 yılında 
şiddete ve terör yöntemlerine dayalı güç kullanımı ve Anayasa’yı 
feshetmelerinden sonra ortadan kalkmış�r.

Kanlı Noel Katliamı ise bu sürecin hunhar bir sonucudur.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâ�, hayat hakları gasbedi-
len, eziyet ve işkencelere maruz kalan Kıbrıs Türklüğüne Ana 
vatan Türkiye'nin barış, huzur ve güvenlik namına uza�ğı müşfik 
ve muktedir eli olarak tarihe geçmiş�r.

Ada'daki iki taraf arasındaki ilk müzakereler 1968 yılında 
başlamış�r.

1977 yılından i�baren federalizm görüşmeleri yapılmış�r.

Annan Planı bile sonuç vermemiş�r.

Türklerin Ada'dan a�lmasını projelendiren Akritas Planı 
ise öz i�barıyla etnik bir temizliği amaçlamış�r.

Kıbrıs Türklüğünün yapıcı ve iyi niyetli tavrına rağmen her 
seferinde uzlaşmadan kaçan, masayı deviren, adil ve kalıcı bir 
barışın önüne taş koyan Rumlar olmuştur.

Çözüm ortamı bir tara�n devamlı geri adım atmasıyla, 
devamlı al�an almasıyla, dayatmalara sürekli boyun eğmesiyle 
yeşeremeyecek�r. 

hedef alan saldırı ve suikastlarını ar�rmışlardır.

Bizim için son derece tar�şmalı ve tehlikeli tavizlere 
sahne olan Crans Montana görüşmelerinde herhangi bir orta yol 
bulunamamış�r.

İkazen ifade ediyorum ki, çözüm, sokaklarda dolaşmaya 
başlayan, sözde sivil itaatsizlik eylemleri için zemin yoklayan Rum 
sevdalısı Akıncı gibi, vatandan toprak vererek olamayacak�r.

Birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir 
gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen 
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Nitekim egemen ve eşitlik temelinde iki devletli çözüm 
yegane yoldur.

Kıbrıs'ta iki toplumlu iki kesimli federal çözüm modelinin 
müzakeresi yarım asır yapılmış, ne var ki Rumların Kıbrıs 
Türklüğünü eşit ortak görmemesi, refahı ve geleceği paylaşmak 
istememesi yüzünden iflas etmiş�r.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5+1 forma�nda planla-
nan ve garantör ülkelerin de ka�lımını öngören muhtemel 
konferansın başarılı olması Kıbrıs Türklüğünün haklı ve meşru 
beklen�lerine cevap vermekle mümkündür.

Beklen�miz Kıbrıs Türklüğünün uluslararası camiada 
tanınması, çizilen işgal ve esaret haritalarının yır�lıp a�lmasıdır.

Ambargoların ve kısıtlamaların kaldırılması bir diğer 
beklen�mizdir.

Kıbrıs Türklüğü Doğu Akdeniz'den dışlanamayacak, uzak 
tutulamayacak�r.

Bölgenin barış ve is�krarı için doğal kaynakların adaletli 
ve hakkaniyet ölçülerine dayalı paylaşımı geldiğimiz bugünkü 
aşamada vazgeçilmez önemdedir.

devlet yapılanması ar�k bir mecburiye�r.

Hiç kimse fiilî durum yaratmaya çalışmamalıdır.

Hele hele hiç kimse Türkiye'yi ihmale kalkışmamalıdır.
Türksüz ve Türkiyesiz Akdeniz karanlık bir dehliz, karma-

karışık bir gelecek demek�r.
Ada'yı eşit haklara sahip iki halkın paylaş�ğı açık�r.

Hiç kimse kriz ve kaos çıkarma özlemiyle Kıbrıs Türklüğü-
nün sabrını test etmemelidir.

Ada'da iki devle�n varlığı tar�şmasızdır.

Doğu Akdeniz'in kaptan köşkü olan Kıbrıs, bilhassa 
hidrokarbon zenginliklerin bulunmasıyla ve bu zenginliklerin 
paylaşım sorunlarının belirmesiyle tüm dikkatleri üzerine 
çekmiş�r.

Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından şüphesiz ödün 
vermeyecek�r.
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Kıbrıs Türklüğünü onurlu bir geleceğe taşıma iradesi 
gösteren Cumhurbaşkanı’mız Sayın Ersin Tatar'a ve çalışma 
arkadaşlarına başarılar diliyorum.

Süreç içinde Kıbrıs Türklüğünün uyanışını teşvik edip millî 
heyecanını kamçılayan, millî davamızı her zeminde cesaretle ve 
inanmışlıkla savunan Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a teşekkür ediyo-
rum.

Bir önceki dönemde yaşanan ve Kıbrıs davasını zedele-
yerek sekteye uğratan çarpık diyaloglardan yeni dönemde 
kaçınmak mille�mizin samimi arzusudur.

Aziz şehitlerimiz müsterih olsun, Kıbrıs davası emin 
ellerdedir, ehil yüreklere emane�r, güçlü ve güvenli yarınlara 
inanıyorum ki adım adım ulaşacak�r.

Yeni bir döneme yeni bir başlangıca şahit olmaktan 
kıvanç duyuyorum.

Türkiye'nin etkin ve fillî garantörlüğü ön şartsız devam 
etmelidir.

Bu vesileyle KKTC'de yaşayan her kardeşimi özlemle 
kucaklıyor, en içten selamlarımı ile�yorum.

Kapalı Maraş çok şükür aslına dönmüş, kilitleri açılmış�r. 
Bundan ziyadesiyle memnunuz.

Geç�ğimiz 29 Ekim'de 97'nci yıl dönümünü kutladığımız 
Türkiye Cumhuriye� imanın işgali yenmesiyle, iradenin esare� 
ezip geçmesiyle teşekkül ve tecelli etmiş�r.

Değerli Milletvekilleri,

45 gün içinde tamamlanan ve açılışına bizim de ka�l-
dığımız Le�oşe Acil Durum Hastanesinin Kıbrıs Türklüğüne hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Ar�k federalizm çağrıları boştur, tek yanlı dayatmalar 
sonuçsuzdur.
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Devlet duyguyla değil akılla yöne�lir.

Türkiye Cumhuriye� mazlumlara ümit ışığı olmuştur.

Hukukun karşısında herkes bir ve eşi�r.

Aynı ruh bugün de hâkim ve hadimdir.

Günümüzde hukuk, demokrasi, mülkiyet hakkı, can ve 
mal güvenliği, insan onuruyla insan haklarına saygı her toplumun 
her devle�n azami ölçülerde tatbik ve temin etmesi gereken 
evrensel kazanımlardır.

Adalet ise Türk devlet zincirinin tüm halkalarını birbirine 
eklemleyen, bunlara manevi harç katan bir değerdir.

Tarihimizin tertemiz sayfalarına bakınız, adaletle hüküm 
görürsünüz.

Geçmişimizin hiçbir döneminde, �pkı bugünkü gibi, 
zulüm yoktur, zulme uğrayan görülmemiş�r.

Türk mille� bin yıllık kardeşlik bağını, gıpta edilecek birlik 
ve dayanışma ahlakını her sahada her zeminde göstermiş�r.

İmparatorluğumuzun kucaklayıcı devlet ve toplum vas�; 
aklı, adale� ve ahlakı önceliğine alan tarihsel yapısı Türkiye 
Cumhuriye�'ne miras olarak geçmiş�r.

Bugün Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması, başını 
yükseklere kaldırması, kronik sorunlarının üstesinden geniş bir 

Devle�mizin kurtuluş ve kuruluş yıllarında hiç kimsenin 
kökenine, diline, mezhebine, yöresine bakılmamış, tam bir 
kenetlenme ve kader ortaklığı şuuruyla millî namus topyekûn 
savunulmuştur.

Türkiye bir hukuk devle�dir.

Türkiye Cumhuriye� masumların, mağdurların, hakkı 
yenmiş toplumların umut kapısı hâline gelmiş�r.

Türk mille� bir Rum mimar ile bir cihan padişahını aynı 
mahkemenin önünde eşitleyen, eşit gören bir kavrayış ve 
kaynaktan beslenmektedir.

Yalnızca tarihimize baksak dahi, bugüne örnek olacak pek 
çok davranış kalıbını görmemiz mümkündür.

Devlet ve millet baki, bizler ise fâniyiz.
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Başka Türkiye yoktur, gelecek hayali kurduğumuz bir 
başka vatan başka bir coğrafya yoktur, olmayacak�r.

Gücüne güç katmış, demokrasisiyle, hukukuyla, ekono-
misiyle, iş adamlarıyla, üre�m kabiliye�yle, güvenceli ya�rım 
ortamıyla, üretken karakteriyle, hepsinden mühimi millî birlik ve 
kardeşlik kültürüyle dünyada parmakla gösterilen bir Türkiye'ye 
kısa sürede ulaşmak samimi gayre�mizdir.

Kuyu kazmak yerine birbirimize kol kanat germeliyiz. 

İçe kapanmış bir Türkiye değil, dünyaya açılan, millî ve 
manevi mükteseba�yla kıtaları aşan dinamik, dengeli, a�lgan, 
yeni fikirlere yatkın, girişimcilere �rsat sunan, ön alan, öncü olan, 
övgüyle adından söz e�ren bir Türkiye hepimizin kalpten 
dileğidir.

Küsmek yerine sevmenin güzelliğini seçmeliyiz.

mutabakatla gelinmesi her devlet ve siyaset insanının ortak 
sorumluluğudur.

Cumhur İ�fakı işte bu ortak dileği gerçekleş�rmek için 
mücadele etmektedir.

Büyüyen bir Türkiye, kafaları küçücük olanları mahcup 
edecek�r.

İ�ira atmak yerine birbirimizin hakkını savunmalıyız.

Zenginleşen bir Türkiye, insanımızın ekonomik sorunla-
rını is�smar eden siyaset kalpazanlarını ters köşeye ya�racak�r.

Kavga etmek yerine kucaklaşmanın sıcaklığını tercih 
etmeliyiz.

Birbirimizi devirmek ve değirmen gibi öğütmek yerine 
dağ gibi, dev gibi birbirimize destek vermeliyiz.

Ne yapacaksak, neyi başaracaksak, nereye ulaşacaksak 
Türkiye Cumhuriye�'nin kuruluş ruhuna bağlı kalarak ve ancak 
aziz Türk vatanında yaşayarak gerçekleş�rmek zorundayız.

Yargılamak yerine birbirimizi anlamaya çalışmalıyız.
Kuşa�lan bir Türkiye gerçeği ortada duruyorken, ne 

zaman kaybına ne insan isra�na ne de gelecekten tasarrufa 
hâlimiz vardır.
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Bu irade bizde vardır, bu istek bizde vardır, bu irfan bizde 
vardır, başarı da bizim hakkımızdır.

Gereken ve planlanan diğer reformların birbirine 
eklemlenerek ifa ve icrası Türkiye'nin hızına hız katacak�r.

Türkiye'nin medeniyet ve milletler mücadelesinde en 
büyük kozu, beşerî ve entelektüel sermayesi, yeniliklere açık, 
gelişmeleri anlayan, çağı akıl süzgecinden geçiren, dayanışma ve 
yardımlaşmayı pusula yapan, şuurlu, şeffaf ve güven uyandıran 
sosyal psikolojisidir.

Kapımıza da kalbimize de vuran buyursun diyoruz.
Ama millî ve manevi gerçeklerimize sadakat ve riaye� de 

vazgeçilmez kabul ediyoruz.
Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demok-

rasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve 
sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir 
kalkışın yaşanacağını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, Türkiye'nin aradığı 
ve ih�yaç duyduğu tarihî bir yöne�m reformu olarak devrededir.

Bizim demokrasi kültürümüz engindir, erdemlidir, 
enerjik�r, ne bir toz  ne de leke barındıracak�r.

Demokrasi anlayışımızın karalanması maksatlıdır, marazi 
bir hâlin ifşasıdır.

Biz gelecekten umutluyuz.

Yerimizde saymayacağız, pa�naj yapmayacağız, sürekli 
bir adım önde olacağız, daha doğru bir ifadeyle olmak mecburi-
ye�ndeyiz.

Türkiye, etra�nda tesis edilen husumet ve hıyanet 
cephesini yıkmak için kararlılıkla seferber hâldedir.

Suriye'den Dağlık Karabağ'a, Libya'dan Irak'ın kuzeyine 
kadar Türkiye sınırlarımızın sı�r noktasında değil, coğrafyaların ta 
derinliklerinde hem mazlumları hem de bekasını müdafaa 
etmektedir.

Yarının bugünden daha iyi olacağına inanıyoruz.

Bu müdafaa onurlu ve meşru bir müdafaadır.
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TBMM'ye sunulan Azerbaycan Tezkeresi'ne bakışımız da 
bu şekildedir ve desteğimiz kuşkusuz tamdır.

28 yıl önce işgal edilen topraklarının %70'ini 44 günde 
işgalden kurtaran dost ve kardeş Azerbaycan'ın sonuna kadar 
arkasında olacağımızı da bu kapsamda bir kez daha güçlü olarak 
söylemek isterim.

10 Kasım tarihli ateşkesin mahiye�ni ve teknik konularını 
bazı odakların tar�şma ve karartma gayretleri harekâ�n 
muazzam stratejik boyutlarını örtmeye yetmeyecek�r.

Türkiye-Azerbaycan el ele vermiş, iki devlet tek yürek 
olmuş, zulmü devirmiş�r.

Unutulmasın ki, bu sevda bitmeyecek bu dava düşme-
yecek, Türk mille�nin zalimlerle mücadelesi hiçbir zaman 
kesin�ye uğramayacak�r.

Hassasiyetleri nasırlaşmış,Vicdanları kabuk bağlamış,
Aklın makasından geçmemiş, halis gönlün kumaşıyla 

bezenmemiş kim varsa Karabağ'daki askerî, siyasi ve stratejik 
zaferi kabulde zorlanmaktadır.

Tarihî ve aktüel gelişmeler bu hususu teyit etmiş�r.

28 yıldır donmuş bir ih�laf olan Dağlık Karabağ'ın 
zincirlerinden önemli oranda kurtulması muhteşem bir başarı 
hikâyesi olarak tarihe geçmiş�r.

Dileğimiz Dağlık Karabağ'ın tamamının temizlenmesi, 
mütecaviz Ermenistan'ın vatan topraklarının her zerresinden 
sökülüp a�lmasıdır.

Azerbaycan Cumhuriye�, askerî mücadeleyi poli�k bir 
enstrüman olarak kullanmada başarı göstermiş, bölgesel ve 
küresel denklemi akılcı şekilde okumayı bilmiş, ordusunun tak�k 
üstünlüğü sayesinde uluslararası pres�j kazanmış�r.

Turan eller var olsun, çalkalansın Karadeniz, çırpınsın 
Karadeniz, Tanrı Türk'e yâr olsun.

İki devlet tek millet duygu tonu yüksek roman�k bir 
söylemden ziyade poli�k, stratejik, ahlaki, pra�k ve mutlak bir 
hakikate dönüşmüştür.
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CHP'liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür.

Bu vahim bir olaydır.
Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP'nin PKK'yı 

belediyelere taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunların-
dan fi�l fi�l ge�rilmelidir.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesinin PKK'nın mahut 
renklerinden oluşan melun kanlı amblemini bir çocuk parkının 
yer döşemesinde kullanması Kılıçdaroğlu zihniye�nin terör 
örgütü sempa�sinde eşik ve sınır tanımadığının işare�dir.

Türk siyase� kendi ülkesine yabancılaşmış, mille�nin 
değerleriyle çelişkiye düşmüş yozlaşmış bir muhalefe�n ağır 
sancısını yaşamaktadır.

Kılıçdaroğlu yapar da İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı durur mu, o da iş birlikçiliğin film se�ne balıklama 
atlayarak göz kamaş�ran figüranlığını maharetle ve tekraren 
sergilemiş�r.

Millet ve vatan sevgisi tar�şmalı olan bu muhalefet 
anlayışına bu yüzden zillet dememiz abar�lı bir yakış�rma olarak 
değerlendirilmemelidir.

CHP Genel Başkanı, geç�ğimiz günlerde konuğu olduğu 
ABD merkezli Orta Doğu Ens�tüsünde, �pkı bir etki ajanı gibi 
konuşmuş, Türkiye'ye verip veriş�rmiş, fukara aklının bagajında 
ne varsa döküp saçmış�r.

Ha�a ABD ve AB liderlerine yönelik, “Türkiye'de demok-
rasi hareketlerini destekleyin.” çağrısında bulunmuştur.

9-10 Kasım 2020'de, Uluslararası Siyasi Danışmanlar 
Derneğinin sanal olarak düzenlenen 52'nci Dünya Konferansında 
kırık dökük yabancı diliyle açılış konuşması yapmış�r.

Türkiye'yi şikâyet ede ede bi�rememiş, işleyen demokra-
simizi inkâr ederek kötülemiş�r.

Değerli Milletvekilleri,

Demiş ya Şems-i Tebrizi, sevmeyene karınca yük, sevene 
filler karınca.
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Kemal Kılıçdaroğlu hayre� mayre� bıraksın, haysiyetle 
i�raf etsin:

Sorarım sizlere, aziz Atatürk'ün kurduğu CHP bu hâllere, 
bu kötü ellere nasıl düştü?

Dünya üzerinde küresel güç merkezlerine taklalar atan, 
gelin beni kullanın, boyunduruk al�na alın mesajı veren kaç 
muhalefet par�si vardır?

Ne manidar bir tesadüf ki, gündemde CHP, HDP, İYİ Par� 
ve Saadet Par�sinin eş güdüm hâlinde taslağını hazırladıkları bir 
anayasa hazırlığı konuşulmaktadır.

Peki, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
hazırlanmış mezkûr Anayasa değişikliği çerçeve metni için 
kurulan veya kurdurulan masaya kimler oturdu?

Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor, hangi rezil 
kucaklara a�lmak için çırpınıyor?

CHP, bu kadar mı kökünden koptu bu kadar mı tarihî 
gerçekleriyle ters düşüp rehin al�na girdi?

Beklendiği üzere, İP yöne�mi tedavüldeki iddiayı reddet-
miş�r.

Kılıçdaroğlu hayretle izlediğini söylemiş, nihayet o da 
reddetmiş�r.

O oturmadı, bu oturmadı, şunun haberi olmadı ise, 
sokağa bırakılan ihanet metnini kim yazdı kim hazırladı, kimler 
müzakere e�?

Türklüğü, Türk mille�ni, Atatürk'ü, Türkçe'yi Anayasa’dan 
çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiş�rilmesini, 
federal yöne�m hedefini, ana dilde eği�m niye�ni kim izah 
edecek? Bu melane�n açıklaması nasıl yapılacak?

2 Haziran 2018'de, bir gazetede çıkan açıklamasında; 
“Millet İ�fakı olarak çalışma yap�k. Başında İbrahim Kaboğlu 
vardı. Aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde.” dedi mi 
demedi mi?

21 Haziran 2018'de, bir televizyon kanalında; “Dört 
par�nin Anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde anlaşma me�n 
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Bu yalancılık karşısında asıl hayrete düşen mille�mizdir.
hazırlandı.” dedi mi demedi mi?

İnsanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söylemesi 
de millete, demokrasiye, maneviya�mıza bühtan ve hakare�r.

Zille�n dört temsilcisinin kurulduğu Anayasa hazırlık 
masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ih�yaç olan 
kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiş�r.

Bir yalan dört doğruyu götürür: Güven, iyilik, sadakat, 
huzur.

Unutmayınız ki, ben Müslüman’ım diyen bir vicdan sahibi 
yalan söylemez, söyleyemez. 

Fakat bu zille�n ruhuna yalan, talan, dolan yuva yapmış-
�r.

Resmen batan gemiye dönen ve tel tel dağılan İP'e, 
rüzgârın savurduğu kuru yaprağa çevrilen CHP'ye diyorum ki, 
yalanla belki bir yerlere gidebilirsiniz ancak gi�ğiniz yerden asla 
geri dönemezsiniz.

Her yalancı korkak, aynı zamanda da günahkârdır.
Bu millete korkaklardan, günahkârlardan, Türkiye 

düşmanlarının piyonlarından fayda gelmez, bunların hayrı 

Kılıçdaroğlu ders alır mı bilemem ama tavsiyem şu sözün 
kulağına küpe olmasıdır: Yalanı yalancıyla, yanlışı cahille sakın 
tar�şmayın çünkü yalancıya gerçeği, cahile doğruyu anlatamaz-
sınız.

Uzun sözü kısası, MHP'ye zamanında yapılan okyanus 
ötesi kaynaklı operasyonun gerçek mahiye� sanıyorum şu 
günlerde daha da netleşmiş�r.

Bu yalan makinesi öyle çalışmış�r ki, ne fren tutmuş ne 
dur durak bilmiş�r.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı meslek haline ge�rmesi utanç 
verici bir rezale�r.

“MHP kalın�larından kurtulmak lazım.” diyen alçakların 
hangi senaryoların te�kçisi ve teşrifatçıları oldukları alenileşmiş, 
açığa çıkmış�r.
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Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de 
bizim için şerefli bir vatan vazifesidir.

Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir Anayasa’nın varlığı 
kâbus dolu bir hayaldir.

Hodri meydan, her kim aksi yönde hain bir mücadelenin 
içinde olacaksa, önce bizim bedenlerimizi çiğnemek ve toprağa 
gömmek durumundadır.

Çizgisi olmayan, siyasetleri çizilmiş ve üzerine çarpı 
koyulmuş FETÖ ve PKK lobisinin ateşle oynadığını ha�rlatmak 
bizim boynumuzun borcudur.

kesinlikle dokunmaz.

Susanları korkak sanmasınlar.
Sağduyulu olanları aptal yerine koymasınlar.
Sabretmeyi bilenleri de çantada keklik görmesinler.
Oyunlarının eninde sonunda bozulacağını çapsız ve çürük 

kafalarından asla çıkarmasınlar. 
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 

hepinizi saygılarımla selamlıyor, bütçe sürecinde ve Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bir kez daha söylüyorum: Türklüğü Anayasa’dan çıkara-
cak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamış�r.

Anayasa'nın ilk üç maddesiyle koruyucu zırhı olan 
dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.
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Ayrıca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terörle 
mücadele esnasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan 
rahmet, tedavi gören kahramanlarımıza da şifalar diliyorum.

Sını� ye�m kaldı, öğrencileri, mesai arkadaşları hüzne 

Necme�n Yılmaz 23 yaşındaydı, Şanlıurfa'nın Siverek 
ilçesinde öğretmenlik yapıyordu.

              Değerli Milletvekilleri,

16 Haziran 2017'de ta�l maksadıyla memleke� Gümüş-
hane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler 
tara�ndan aracı kurşunlandı ve yakıldı.

Bu ha�aki Meclis Grup Toplan�mıza başlarken hepinizi 
saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Devle�n ülkesi ve mille�yle bölünmez bütünlüğünü 
inanmışlıkla savunan her kardeşime her vatan evladımıza hem 
gönül hem de vefa borcumuz olduğunu özellikle vurgulamak 
is�yorum.

Yurdumun dört bir tara�nda hayat mücadelesi veren aziz 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda nefes alan, 
duruş gösteren, nice zorluğa direnen muhterem kardeşlerimize 
muvaffakiyetler temenni ediyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

Gül bahçesine girer gibi ateşe girenlerin, toprağın 
bağrında sıradağlar gibi duranların, nehirleri gazi dağları 
kahraman olan bu cennet vatanın tarihî ve manevi hakları 
namusumuza emane�r ve bu emanet can pahasına koruna-
cak�r.

Necme�n Yılmaz evladımız haya�nın baharında şehit 
edildi.

İnanıyorum ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, 
sorulacak hesap mahşere bırakılmayacak�r.

Sayın Basın Mensupları,

Şehitlerimiz haklarını helal etsinler, geride bırak�kları 
anneleri, babaları, eşleri, yavruları müsterih olsunlar, ne vatan-
dan vazgeçeceğiz ne de ihanete göz yumacağız.
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Henüz yedi aylık öğretmendi.

boğuldu.

Tek gayeleri sınıfları dolduran masum yavrularımıza 
tecrübelerini aktarmak, onların kafalarını bilgiyle aydınlatmak�.

Gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseridir.

Hiçbir suçları hiçbir günahları yoktu.

Tayini çık�ğında “Öğretmen oldum ben.” diyerek 
sevinmiş�, sonrasında al bayrağa sarılı naaşıyla baba ocağına 
döndü.

Bu eser ne kadar millî ve manevi gerçeklerle inşa edilirse 
o kadar muhkem ve muteber olacak�r.

Öğretmen demek irfan kapısının anahtarı demek�r.

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağı�mından 
sonra memleke�ne dönerken PKK'lı teröristler tara�ndan şehit 
edildi.

Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı.

Hainler bu kızımıza da hiç acımadılar.

Biliyor ve inanıyoruz ki, öğretmenlik kutsal bir mesleğin 
adıdır.

Öğretmenler bir mille�n u�unu aydınlatan meşalelerdir.

Düşünmenin hakkını vermek için kavramları bilmeliyiz, 
pusula öğretmenlerdir.

Öğretmenlerimiz bize, bilginin kafamıza doldurduk-
larımız değil, kafamızdan çıkanlar olduğunu öğreten, bir 
yüklenme değil bir yükleme gücü olduğunu gösteren insani 

Hepsinin de tertemiz hayalleri, tertemiz hedefleri, terte-
miz vicdanları vardı.

Öğretmen demek saygının, sevginin, şe�a�n ahlakı 
demek�r.

Konuşmanın hakkını vermek için sözcükleri anlamalıyız, 
çare öğretmenlerdir.

Haya�n hakkını vermek için duyguları tanımalıyız, kılavuz 
gene öğretmenlerdir.

Yıllar içinde pek çok öğretmenimizi teröre kurban verdik.
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KOVİD-19 salgının ikinci dalgasının vahim ve yaygın bir 
şekilde ortaya çık�ğı bugünlerde uzaktan eği�m öğre�m yoluyla 
yeni bir dünyanın kapıları hızla açılmaktadır.

Hangi gerekçeyle olursa olsun öğretmenlerimizden 
esirgeyeceğimiz imkânların yarın karşımıza çıkacak toplumsal 
faturası çok daha ağır olacak, geleceğimiz, “Huzursuz öğretmen, 
eği�msiz öğrenci, bocalayan ülke” döngüsünden maalesef 
kurtulamayacak�r.

cevherlerimizdir.

Öğretmeni sını�ndan koparan, öğrenciyi okulundan 
mahrum eden bu salgının risk ve tehditlerini bütün yönleriyle 
kavrayıp stratejik bir avantaja çevirmek için kolları sıvamak 
zorundayız.

KOVİD-19 salgını nedeniyle yüz yüze eği�min mecburi 
hâllerden dolayı ertelendiği bugünkü zaman diliminde, uzaktan 
da olsa öğretmenlerimizin yine fedakârca mücadelelerine devam 
e�klerini takdirle izliyoruz.

Alışkanların, hayat tarzlarının, bildik kalıpların salgınla 
birlikte hızla değişip dönüştüğü bugünkü ortamda, hiç kuşku yok 
ki, eği�m ve öğre�min dinamikleri de bu süreçten ziyadesiyle 
etkilenmektedir.

Önemli olan bu yeni dünya forma�na nasıl ayak uydura-
cağımız konusunun akıl, bilgi, sabır ve sağduyuyla ele alınmasıdır.

Mevcut olumsuzluklardan sızlanmak ve şikâyet etmek 
yerine bu olumsuzlukları aşmanın ve lehimize çevirmenin 
yollarını ya bulmalıyız ya da yeni bir yol açmalıyız.

Salgının hepimizi derinden etkilediği bir dönemde, 
öğretmenlerimizin sorunlarını ülkemizin ve toplumumuzun 
sorunlarından ayrı tutmamız mümkün değildir.

Zira ne kadar ileri eği�m sistemi ge�rirsek ge�relim, 
eği�mi ne kadar geliş�rdiğimizi iddia edersek edelim onu 

Ülkemizin önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesinin hızı 
ve kalitesi öğre�m kadrosunun niteliği ve huzuru ile doğrudan 
ilişkilidir.
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Hepimizin düşünmesi gereken konu; öğretmeni ve 
eği�mi kalkınmanın merkezine koymak yerine, neden yıllardır 
kıyısında bekleterek tali bir unsur hâline ge�rmiş olduğumuzun 
sorgulanmasıdır.

Yüksek hedefleri gözüne kes�rmiş, mille�nin refahını ve 
mutluluğunu ilke edinmiş bir devle�n önce öğretmenlerini mutlu 
etmesi kaçınılmaz bir zorunluluk ve gereklilik�r.

uygulayacak olan öncelikle öğre�m kadrolarımızdır. 
Sorunları çözülmemiş öğretmen sorunlu öğrenci ve 

sorunlu eği�m sistemi demek�r.

Geleceğimizden tasarruf edemeyeceğimize göre gelece-
ğimizi hazırlayan öğretmenlerimizden kısacağımız bir imkânın 
bedeli ise mutlaka ağır olacak�r.

Dileğimiz atanamayan tek bir öğretmenimizin kalmama-
sıdır.

Dileğimiz öğretmenlerimizin öncelikli sosyal, ekonomik, 
mesleki sorunlarının süratle çözülmesidir.

KOVİD-19 salgınının yoğun bir şekilde yaşandığı bugün-
lerde Millî Eği�m Bakanı’mızın ve mesai arkadaşlarının muazzam 
çalışmaları, samimi gayretleri bizleri ziyadesiyle memnun 
etmektedir.

Bu vesileyle Sayın Bakanı’mıza ve bakanlık personeline 
yürekten teşekkür ediyorum.

Görevini yapmanın huzuruyla emeklilik günlerini yaşayan 
öğretmenlerimize sağlıkla geçecek uzun bir ömür diliyorum.

Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyo-
rum.

Değerli Milletvekilleri,

Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü 
gönülden tebrik ediyor, hepsine saygılarımı sunuyorum.

İnsanlık büyük bir musibete karşı direnç göstermektedir.
Gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüs dünyayı 
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alarma geçirmiş�r.
Maalesef virüsün bulaşma hızı giderek ar�ş göstermek-

tedir.
Yeni �p koronavirüsün sosyal ve toplumsal haya�n ana 

gövdesine, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ağırlık merkezine çok 
ciddi bir tesiri olduğu muhakkak�r.

Aşıyla ilgili çalışmaların seyri, tedbirlere azami riaye�n 
derinliği, devlet-millet dayanışmasının gücü ve etkinliği virüse 
karşı sürdürülen mücadelenin hangi yönde tecessüm edeceğini 
de gösterecek�r.

Şayet haya�n akış hızı yavaşlamazsa, kurallara uyum ve 
bağlılıkta gevşemeler yaşanırsa virüsle mücadele zorlaşacak�r.

Türkiye'miz, diğer ülkelerinde olduğu gibi, zorlu bir 
dönemdedir.

Bu sürece destek vermek; maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına aynen ve ��zlikle uymak hem kendi sağlığımız hem de 
toplum sağlığı adına büyük bir sorumluluktur.

Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir.
Sorumsuzluğun, savrukluğun, özensizliğin, virüsü hafife 

alan tedbirsizliğin herkes ve hepimiz açısından maliye� ileri 
düzeylerde olacak�r.

Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle Sağlık Bakanlığımızın 
açıklamaları dışında hiçbir söz ve değerlendirmeye kulak 

Herkesin duyarlı, dikkatli ve hassas davranması gereken 
bir dönemdeyiz.

Hükûmet vahame�n idrakindedir, mücadele sürecini çok 
sıkı tutmaktadır.

Daha önce tecrübe etmediğimiz tehlikeli bir durumla 
karşı karşıya olduğumuz açık�r.

Sağlık Bakanlığımız bütün imkânlarıyla çalışmalarını icra 
etmektedir.

Ortak akılla, alınan tedbirlere ortaklaşa bağlılıkla, dahası 
millî birlik ve dayanışma ruhuyla virüsün bulaşma hızını kesebilir, 
bu felake�en en az hasarla kurtulabiliriz.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulaşıcı hasta-
lık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığını tekzip eden laçka ve 
layüsel açıklamalarının i�bar edilecek hiçbir yanı yoktur.

Milliyetçi Hareket Par�si Bilim Kurulunun çalışmalarına 
ve Sağlık Bakanlığının açıklamalarına güvenmektedir.

KOVİD-19'la mücadeleye gölge düşürmek, tutarsızlık 
varmış gibi göstermeye çalışmak, yalan yanlış bilgilerin 
paylaşıldığını ima ve iddia etmek virüs kadar tehlikeli bir siyaset 
kofluğudur.

Her kafadan çatlak seslerin çıkması gergin ve tedirgin 
bekleyişleri şüphesiz �rmandıracak�r.

Böylesi bir dönemde bile siyasi çıkar peşinde koşmak, 
devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak ga-
filce bir yaklaşımdır.

Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, 
demokrasi dışı arayış ve özlemleri te�klemesi mi arzulanmak-
tadır?

Özellikle vaka ve vefat sayılarında kuşku uyandıracak, 
korku yaratacak ipe sapa gelmez görüş paylaşanların bize göre 
samimiyetleri tar�şmalı, niyetleri ise kötüdür

Sağlık Bakanı’mız canını dişine takıp geceli gündüzlü 
mücadele ederken belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan 
her konuda görüş bildiren bu kendini bilmezin maksadı nedir?

Biz, Sağlık Bakanı’mızın insanüstü gayre�yle i�ihar 
ediyor, kendisine teşekkür ediyoruz.

Doktorlarımızdan hemşirelerimize, hasta bakıcılarımız-
dan diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar bütün kardeşlerimizin 
sonuna kadar yanındayız, hepsinin destekçisiyiz.

asılmamalıdır.

Nedir bu sefil CHP anlayışının istediği?

Ha�a güçlü sağlık altyapısının kısa sürede çökmesini mi 
beklemektedir?

Yoksa CHP zihniye� virüsün bulaşma hızından memnun 
mudur?
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İs�klal diyeceğiz, is�kbal diyeceğiz, millet diyeceğiz, 
vatan diyeceğiz, tek bir insanımızdan dahi asla vazgeçmeyeceğiz.

Her hain aynı zamanda korkak, aynı zamanda namer�r.

Ne dış işgal cephesine tamam diyeceğiz ne iç işgal 
cephesine taviz vereceğiz.

Muhterem Arkadaşlarım,

KOVİD-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması husu-
sunda TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın temina�-
nı da kararlılıkla veriyoruz.

Bir mille�n varoluş haklarının müdafaa cesame�ni 
kahramanlarla korkakların amansız hesaplaşması belirleyecek�r.

Yakalandıkları yeni �p koronavirüsten dolayı hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören, şifa 
arayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimle birlikte 
sağlık ve sıhhatlerine kavuşmalarını temenni ediyorum.

Biz Türkiye'yiz, biz büyük Türk mille�yiz, bu karanlık 
geceden de inşallah güçlenerek çıkacağız.

Ne virüse teslim olacağız ne Vandal emellere boyun 
eğeceğiz.

Ya kahramanların destanını okuyacağız arşın yüzüne ya 
da korkakların bahanelerini dinleyeceğiz asırların sancılı 
sesinden.

Ya kahramanca yaşayacağız ya da korkaklara yakayı 
kap�racağız.

Merhum Hoca’mız Prof.Dr.Sadri Maksudi Arsal demiş� ki: 
“Kahraman ye�ş�rebilmek milletler için çok değerli bir hasle�r. 
Kahraman, mille�n mukaddesat hazinesidir.”

Her kahraman dirayetli şekilde korkuyu kovan, korkuluk-
ları yıkandır.

Nifak çıkaranlar, tezvirat üretenler, millî ve manevi 
değerlerimizle göz göre göre tenakuza düşenler aslında korkakça 
hayat sürenlerdir.
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Kulakları vardır, duymaz; gözleri vardır, görmez; dilleri 
vardır, hakika� söyleyemez.

Bunların kalpleri mühürlü, vicdanları sürgülüdür.

Bilhassa Cumhur İ�fakıyla ilgili akla hayale sığmayan 
çirkin dedikoduları esefle, hayretle ve ibretle takip ediyoruz.

Bazıları da çıkıp “Bütün gelişmeler bir rota değişikliğine 
işaret ediyor.” diyecek kadar akıl ve basiret noksanlığını ispat 
etmiş�r.

Türkiye düşmanlarının sığınağı olan bir gazetede köşe 
yazarlığı yapan korkak ve kiralık bir kalem sahibi, “Recep Tayyip 
Erdoğan Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı; 
zamanı var…” diyebilecek kadar fitnenin zehriyle zehirlenmiş, kör 
kütük hâlde kendinden geçmiş�r.

Çünkü bunların kirli amacı bunu işaret ediyor.

Karanlık kuyuların güneş görmeyen dip köşeleri neyse 
bunların vicdanı odur.

Fakat konu fitne oldu mu bunlar anında uykusundan 
uyanmış yılan gibi başlarını kaldırırlar, saklandıkları deliklerden 
birer ikişer �rlayarak ortalığa saçılırlar.

Cumhur İ�fakının kolonlarının ça�rdadığını söyleyen-
lerden tutun da “Bu dönüşte MHP'ye yer yok.” diyen tescilli 
korkaklara varıncaya kadar pek çok şey yazılmış, söylenmiş ve 
yorum olarak paylaşılmış�r.

Kurdukları hayallerden bile malzeme çalan zavallıların 
sözüne i�bar edecek hiçbir vatan evladı olamayacak�r.

Kaldı ki maruz kaldıkları hayal kırıklıklarını hiçbir alçı da 
tutamayacak�r.

Çünkü bunların canı böyle is�yor.

Mandacılar vites yükseltmişler, vesayetçiler gaza basmış-
lar, iş birlikçiler birdenbire davulun kasnağına vurmaya başlamış-
lardır.

Birkaç ha�adır korkakların, fitnebazların, dümencilerin, 
düzencilerin, kudurmuş emellerin sap yiyip saman öğü�üğünü 
bir hayli fazla görüyor ve şahit oluyoruz.
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Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Par� 
Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve 
onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseridir.

Biz harcarsak sadece hainleri sadece Ali Kemal vârislerini 
harcarız.

Cumhur İ�fakı al ver süreciyle kurulmamış�r.
Cumhur İ�fakının ortak paydası mevki-makam hırsı 

değil, Türk mille�nin tarihî ve dokunulmaz haklarıdır.

Yolu doğru olanın yükü de ağırdır.

Cumhur İ�fakı, cumhurun şeref nişanesi, Cumhuri-
yet’imizin kuruluş ruhunun nigehbanıdır. 

Bu yük fedakâr yürekler tara�ndan omuzlanmış�r.
Sayın Cumhurbaşkanı’mızla hukukumuz Türkiye düşman-

larının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, 
plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır.

Cumhur İ�fakı siyase� pazarlık üzerine inşa etmemiş�r.

Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka 
mahfillerde at koştursun.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bütün kurum ve 
kurallarıyla kökleşmesi için ih�yaç duyulan hukuk, adalet, 
ekonomi, sosyal ve diğer tüm reformlar Cumhur İ�fakı'nın ortak 
iradesidir.

Cumhur İ�fakı Türkiye'nin yegâne umudu, yedi düvele 
karşı güvencesidir.

Bizim i�fakımız mille�n i�fakıdır, tarihin i�fakıdır, 
bekanın i�fakıdır, millî ülkülerin i�fakıdır, ezcümle Kızılelma’nın, 
kutlu yarınların i�fakıdır.

Cumhur İ�fakı; cukka i�fakı değildir, curcuna i�fakı 
değildir, çukur i�fakı değildir, çuval i�fakı değildir, çuvallamış bir 
i�fak hiç değildir.

Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki, o pis ellerinizi ve 
nifak saçan dillerinizi Cumhur İ�fakından derhâl çekiniz, size 

Kaldı ki en büyük reform Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sistemidir.
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Vatandaşlık tanımını güncelleyip Türklüğü yok sayarken 
hiç mi utanmadınız?

PKK'yla Anayasa taslak metnini hazırlarken hiç mi şehit-
lerimizi aklınıza ge�rmediniz?

Türkiye Cumhuriye�'ne karşı cephe alan, ABD'nin yeni 
başkanından himmet dilenen, demokrasi çağrısı yapmasını talep 

Atatürk'ün par�si CHP'nin yöne�cileri bu rezalete nasıl 
olur verdiniz?

Ülkücüleri düşman gören İP'in başkanı, bu zillete nasıl 
ortak oldun?

Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir anayasal zemini 
oluştururken hiç mi pişmanlık duymadınız?

Atatürk'ü Anayasa’dan çıkarırken hiç mi yüreğiniz sızla-
madı?

Türk milliyetçilerine savaş açan İYİ Par� hangi yaraya 
merhem olacak?

Türkçenin onuruyla oynamaktan hiç mi rahatsız olma-
dınız?

İyileş�rilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi 
özlemi çekenlere soruyorum, onu bunu bırakın da, mahremiyet 
içinde Türksüz Anayasa taslağını nasıl hazırladınız, buna cevap 
verin?

Sizin iyileş�rilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem 
dediğiniz bu kepazelik midir?

Cumhur İ�fakı mille�n makûs talihini yenmek için 
varken, zillet i�fakı mille� mahkûm etmek ve bölmek için 
kurulmuş ve kurdurulmuş karanlık bir siyasi mekanizmadır.

Cumhur İ�fakı yaşayacak�r, reformları birbiri ardına 
hayata geçirecek�r, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi Türk 
mille�nin geleceğinin mimarı olacak�r.

buradan kemik çıkmaz.

Pensilvanya projesi olan iyi kisveli kötüler mi Türkiye'ye 
umut vadedecek?

Ana dilde eği�m ihane�ne hangi hakla yeşil ışık yak�nız? 
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eden yeni nesil mandacıların par�si olan CHP mi ülkeyi dirliğe 
ulaş�racak?

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Başdanışmanı olan eski 
büyükelçinin, Amerikan Marshall Fonu isimli bir düşünce 
kuruluşuna verdiği beyanatlar zalimlerin sesidir, teslimiyetçiliğin 
seslenişidir, Türkiye'ye vurulmak istenen paslı zincirin ta 
kendisidir.

Kılıçdaroğlu'nun bu Başdanışmanı, Biden'dan ülkemize 
yönelik hak ve özgürlükler konusunda vurgu yapmasını is�yor.

Türkiye'nin terörle mücadele yasasının uluslararası 
standartlara uygun hâle ge�rilmesini hedefliyor.

Ah serok ah, öz güveni falan bırak, herkes adam oldu da 
bir sen olamadın, bu gidişle olman da imkânsızdır.

İş birlikçi ve iradesiz Serok Ahmet ise Siirt'ten bize Kürtçe 
cevap veriyor.

Alayına yazıklar olsun, yabancılara biat eden, gel gel 
yapan, el sallayan, mesaj yollayan, alın bizi kullanın diyen 
köksüzlere bin defa yuh olsun!

Zillet mandacıdır, melane�r, vâsi arayışındadır.

Biraz daha beklesinler biraz daha sabretsinler, ik�dar için 

Geçiniz bunları, bırakınız bu masalları.

Kapalı Maraş'ın açılmasını desteklemediklerini ileri 
sürüyor.

Uluslararası topluma temel hak ve özgürlüklerde güven-
ce verilirse ekonominin toparlanacağını iddia ediyor.

Yetmiyor, sözde Kürt sorunu çözülmezse, �pkı geçmişte 
Abdullah Gül'ün söylediği gibi, Türkiye'ye dışarıdan daya�lacağını 
ifade ediyor.

CHP bunları söylerken Ali Babacan her kararın Anka-
ra'dan alınamayacağını, yeni bir vatandaşlık tanımına ih�yaç 
olduğunu zırvalıyor.

Anlayacağınız, zille�n ana ve yan aktörleri zalimlerin 
gözüne girmek, emperyalistlerin desteğini almak için onursuzlu-
ğun kuyruğa girmişlerdir.
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Cumhur İ�fakının ilhamı Türk tarihi, irade kaynağı 
muhterem ecdadımız ve aziz mille�mizdir. 

Zillet i�fakının ilhamı ise;

ABD'ye boynunu uzatan CHP'nin ve yancılarının sandıkta 
boynunu vuracak elbe�e büyük Türk mille�dir.

Cumhur İ�fakı Kuvayımilliye’nin ruhuyla bezenmiş, zillet 
i�fakı Kuvayıinziba�ye'nin ihanet zi�iyle lekelenmiş�r.

Orta Doğu'da zulüm ve gözyaşı ge�ren Müslüman 
ka�lleri

Mehmetçikleri şehit ederek başkaldırmış isyan elebaşları

Çocuk, kadın, yaşlı demeden mille�mize kan kusturan 
terörist Kandil kadroları ve Pensilvanyalı hainlerdir.

Allah için söylüyorum, biz Türk ve İslam düşmanlarından 
medet umanlara meydanı boş bırakmayacağız, onlara bu güzel 
ülkeyi kesinlikle teslim etmeyeceğiz.

Tüfeklerinden Türk kanı damlayan Balkan çetecileri

Değerli Milletvekilleri,

Şöyle demiş�: “Öyle puslu ki hava; şeytan bile Müslüman 
mintanı giyiyor.”

Doğru ile yanlış karışırsa, iyi ile kötü karış�rılırsa, 
kahraman ile korkak yer değiş�rirse, şehit ile cani iç içe geçerse, 
şeytan ile melek ayırt edilemezse, bunlardan mütevellit doğacak 
feci akıbetler millî birliğimizi sakatlayacak, gelecek hedeflerimizi 
sabote edecek�r.

İşin püf noktası, CHP Genel Başkanı'nın bu kapsamda 
siyaset yapıyor olmasıdır.

Kılıçdaroğlu'nun her sözü gerçek dışıdır, bayağıdır, 
uydurmadır, kriz ve kaosa ya�rımdır.

Geçen ha�aki grup konuşmasındaki suçlamaları, ha�a 
boyunca kendisinin ve CHP'li sözcülerin is�smar ve yalanlara 

Millî Mücadele kahramanlarımızdan merhum Kâzım 
Karabekir Paşa'nın bir sözünü özellikle paylaşmak is�yorum:
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devam etmesi bir siyaset trajedisidir.
Tekraren ifade ediyorum;

Alaa�n Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki.
Alaa�n Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir.

Alaa�n Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç.
Alaa�n Çakıcı üzerine a�lı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl 

cezaevinde kalarak ödemiş bir Ülküdaşımızdır. Bu da dört.

Ülkücüden mafya, mafyadan da Ülkücü olmaz, olamaz.

Devlet ve millet namına gövdelerini taşın al�na 
koymuşlardı.

Alaa�n Çakıcı ve onu gibi arkadaşlarımız bir dönem Türk 
devle�ne karşı saldırı ve suikast düzenleyen terör örgütleriyle 
korkusuzca mücadele etmiş�r.

Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, yine de söylemek 
durumundayım.

Alaa�n Çakıcı'nın bu devlete bu millete nasıl hizmet 
e�ğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir.

Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz, tehditler karşısında 
sıcak yatağından başını kaldıramaz.

Kılıçdaroğlu'nun Alaa�n Çakıcı'ya mafya lideri, yeral� 
dünyasının karanlık yüzü demesi bizim nezdimizde yok hükmün-
dedir.

Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken, onlar mesela 31 
diploma�mızı şehit eden ASALA terör örgütünün peşine düşmüş-
lerdir.

Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek, mafyayla tanışmak 
is�yorsa birlikte yol yürüdüğü, birlikte Anayasa hazırladığı 
teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin.

Çakıcı, bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe 
vermedi, askerimize, polisimize silah çekmedi, yollara mayın 
döşemedi, millete ve vatana ihanet etmedi.

Ermeni terör örgütlerinin eylemleri ne�cesinde 1970'ler 
ve sonrasında 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi haya�nı 
kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış�.
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Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, teröristlerin 

Devran isimli kitap bir terör anla�sıdır.

Peki, asıl mafya, asıl yeral� dünyasının elamanı Demirtaş 
değil midir?

Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İs�şare Kurulu üyesi 
olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman 
Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması kelimenin 
tam anlamıyla çarpıklık, ha�a ahmaklık�r.

Acil beklen�miz, Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen 
fezlekenin Genel Kurula kısa süre içinde in�kal etmesi ve karara 
bağlanmasıdır.

Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröris�n 
anla�ldığı kitaptan değil, haya�n biza�hi içinden, mille�mizin 
şerefli mensubu olmalarından, anıda, acıda ve gelecekte birlikte 
olmamızdan tanıyor ve onlara bak�ğımız zaman �pa�p kendimizi 
görüyoruz.

Devran isimli şahıs bir teröris�r. Yazan da teröris�r.

Bu terörist Demirtaş sevdasının tara�ar ve yaygınlık 
kazanması hayra alamet bir durum da değildir.

Kılıçdaroğlu hakkında Başkanlık Divanı üyesi üç değerli 
arkadaşımızın hazırlayıp Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği şikâyet 
dilekçesinin bir fezleke olarak TBMM gelmesi önemli bir 
gelişmedir.

Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi 
suçluyu övmek�r, suça iş�rak�r, ihanete yataklık�r.

Terörist Demirtaş'ı ve Kürt kökenli kardeşlerimizi tanımak 
için Devran isimli hikâye kitabının okunmasını öneren bu gafil 
terör propagandasını alenen, mille�mizin gözünün içine baka 
baka yapmış�r.

Ne hazin ve hüsran verici bir çelişkidir ki, Kılıçdaroğlu'na 
göre terörist Demirtaş hakkındaki iddianameleri bir madalya 
olarak göğsünde taşımalıdır.

İP Başkanı'nın evine de kahval�ya gidebilecek�r.
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Kaldı ki, CHP'li sözcüler Arınç'ı vicdan olarak tanımlayıp 
takdir etmişlerdir.

Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak is�yorsun?

saldırısıyla şehit olan Yasin Börü'ye, Eren Bülbül'e, 11 aylık 
Bedirhan Bebek’e ne diyeceksin?

Nedir seni teröristlere sempa�yle bak�ran?

Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük 
değil, mille�n demir yumruğu layık�r.

Bülent Arınç Türkiye'ye kim tuzak kurmuşsa, Cumhur 
İ�fakına kimler hasımsa, iç barış ve huzur ortamını kimler 
bozmak is�yorsa onlara muhabbetle yaklaşmaktadır.

Özgürlükçü düşünelim diyor, yani demek is�yor ki, 
teröristler serbest kalsın, Türkiye'ye kastedilsin.

Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumla-
yacaksın?

Aynı görüşü CHP de seslendirmektedir.

Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun?

6-8 Ekim Olaylarında katledilen 53 insanımızı nasıl izah
edeceksin?

Sen terör kervanına girmeyi bir kenara bırak da millet ne 
diyor, tarih ne diyor, şühedamız ne diyor ona dikkat et, bunları 
kendine rehber tayin et.

Sen Devran'ı bırak da Mehmetlere bak, belki olmayan 
vicdanın kanar.

Emzikli bebeklerin öldürülmelerini nasıl anlatacaksın?

Bu ahlaksız bir üslup, akılsız bir teklif değil midir?

Gezi olaylarının sponsoru olan Sorosçu Osman Kava-
la'nın, özgürlükçü düşünerek serbest kalmasını gündeme ge�r-
mek hangi akıl ve man�ğın ürünüdür?

O hâlde vicdanı yeniden tarif etmek hepimiz için ana 
görevdir.

Merhum Nure�n Topçu der ki, vicdan, doğru ile yanlışı, 
iyi ile kötüyü ayırt etme melekesidir.

Bu tefriki, bu tespi� yapamayanların vicdanı yoktur, vatan 
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Anlaşılan zillet yeni isimleri devşirmektedir.

AB tara�ndan tek yanlı yürütülen, maksat ve muhtevası 
oldukça şüpheli olan İrini Harekâ�nda görev alan bir Alman 
firkateyni, Türkiye'den Libya'ya boya ve insani yardım malzemesi 
taşıyan Türk bayraklı bir �caret gemisine dostane olmayan ve 
korsanca bir müdahalede bulunmuştur.

Maruz kalınan muamele hukuka ve i�fak ahlakına 
temelden aykırıdır. 

Kaptan dâhil tüm gemi personelinin zorla üstlerinin 
aranması, bir yerde toplu olarak alıkonulmaları, özellikle kaptanın 
başına silahlı askerin dikilmesi eşkıyalık�r, ahlaksız bir ter�p�r.

Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin 
saatlerce güzergâhından mahrum bırakılması, ayrıca gemi 
personeline suçlu muamelesi yapılmış olması skandaldır.

sevgisi yoktur, bir gözleri Pensilvanya'da, diğeri de Kandil'dedir.

Uluslararası sularda �cari gemilere müdahale edilebil-
mesi için bayrak devle�nin rızasının alınması esas�r.

Türkiye hakkını yedirmez, haysiye�ni çiğnetmez, hiçbir 
ülkeye de eyvallah etmez.

Sözlerime son vermeden evvel mühim bir gelişmeye 
kısaca temas etmek is�yorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha 
saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir ha�a geçirmenizi 
diliyorum.

Yıkım kadrosuna yenileri ka�lmak için hazırda beklemek-
tedir. Demirtaş teröris�r, Devran isimli kitap terör propagan-
dadır.Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun 
bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır.

Bu kural çiğnenmiş�r, ne�ce i�barıyla gerekli nota 
Türkiye tara�ndan gecikmeksizin muhatap ülkelere verilmiş�r.

Doğu Akdeniz'de yaşanan mütecaviz provokasyonu 
şiddetle kınıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun.
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Stratejik düşünme, anali�k bakış, disiplinli çalışma, hedef 
odaklı mücadele, bunların yanında haya�n ve hadiselerin 
yürekten kavranışı zincirleme başarıları te�kleyerek temin 
edecek�r.

Ukrayna'nın başken� Kiev'de düzenlenen Ritmik 
Jimnas�k Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Jimnas�k Grup Millî 
Takımımız “3 çember 2 labut” ale�nde Avrupa Şampiyonu oldu.

Bütün vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafya-
larımızda varlık ve birlik mücadelesi veren bütün kardeşlerimize 
selam ediyor, en halisane duygularımla birlikte sağlık, huzur ve 
esenlikler diliyorum.

Geçen ha�a mille�mizi sevindiren bir gelişme yaşandı.

Başarının limitlerini inancımızın cebbarlığı, irfanımızın 
cesame�, iddialarımızın cesaret ve civanmertliği belirleyecek�r.

Çünkü insanımızın fazile�ne, ferase�ne, kalp temizliğine, 
ahlak ve adamlık seviyesine sonuna kadar güveniyorum.

Kadınları hedef alan kaba, kırıcı, her neviden kötü 

Ha�alık olağan Meclis Grup Toplan�mıza başlarken 
sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

İnanmış ve başarıya kilitlenmiş bir insanın, gözünü 
yükseklere çevirmiş bir iradenin durması veya durdurulması diye 
bir şey olmaz, olamaz.

Kadın hakkı bir insan hakkıdır bir iman hakika�dir.

Özellikle Türk kadınının üstlendiği her sorumluluğun 
hakkını vererek öne çıkması, haya�n her kesi�nde serpilip 
sivrilmesi takdir ve tebrik edilmesi gereken bir insanlık gerçeğidir.

               Saygıdeğer Milletvekilleri,
Basımızın Saygın Temsilcileri,

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve 
Eda Asar'dan oluşan Ritmik Jimnas�k Grup Millî Takımımızı, 
federasyon yöne�mimizi canıgönülden kutluyorum.

Fırsat ve şans verildiği takdirde her insanımızın ilgi 
alanında başarıdan başarıya koşacağını düşünüyorum.
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Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın vahşete 
kurban gitmeleri neresinden bakarsak bakalım felake�r, 
rezale�r, cinaye�r.

Bir toplumun yumuşak karnı, kırılma, belki de kopma 
noktası en mağdur durumdaki ferdinin hassas ve nazik duru-
muyla bir ve aynıdır.

muamele hem insan hakları ihlali hem de insanlık onurunun 
inkârıdır.

Kılı kırk yaran tarihi ve tecrübi aklın yol göstericiliğinde 
diyebiliriz ki, kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, geri 
plana i�ldiği, şiddete maruz bırakıldığı toplumların medeni-
liğinden, gelişmişliğinden, ha�a insani değerlerinden bahsetmek 
mümkün ve muhtemel bir hâl öze� değildir.

Son yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz 
vakalarıyla birlikte ürper�ci boyutlara ulaşmış is�smar haberleri 
insan haysiye�ne ve toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç 
olarak değerlendirilmelidir.

İnsani münasebetlerimizde, merhum Cemil Meriç'in de 
ifade e�ği gibi, muhtaç olduğumuz şey ölçüdür, dengedir, 
soğukkanlılık�r.

Son 1,5 asırdır, kadınlarımızın sosyal, siyasal ve ekonomik 
haklarıyla ilgili is�krarlı ve ümit verici ilerlemeler yaşanmışken, 
muhatap kaldıkları insanlık suçlarının da eş zamanlı ar�şını 
gözlemlemek utanç duyulması gereken bir çarpıklığın bir 
çelişkinin somut yansımasıdır.

Şiddet seli durmadan şiddet yangını söndürülmeden, 
gözünü kan bürümüş psikopatların kanlı emellerine set 
çekilmeden kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacak 
her teklif ve temenni yetersiz olacak�r.

Bir masuma bir garibe, savunmasız bir insana canavarca 
hislerle saldırmak, insanlık haysiye�ni taammüden zedelemek 

Bizim atmamız gereken tarihî adımın ilk halkasında, 
kadına yönelik şidde�n, kadınlığın i�barına yönelmiş nefre�n 
bütünüyle tasfiye edilmesi ve önüne geçilmesi yer almaktadır.
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Hiçbir kadın şiddete müstahak değildir.

Bugün kadınlarımız haya�n her yerinde her sahasındadır.

Vandallık�r, aynı zamanda büyük bir vebaldir.

Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkûm 
değildir.

Kadınlarımızın toplum içinde olan veya olması gereken 
muteber ve muhterem mevkileri insani gelişmişlik düzeyimizin 
alame�farikası, milletler mücadelesindeki en muhkem en 
müessir kozumuzdur.

Nitekim kadınlarımız;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu ifadesi ne kadar 
değerli, ne kadar yerindedir: 

Şiddet varsa insanlık sukut etmiş�r.

Bazen usta bir gazeteci, bazen marifetli bir iş insanı, bazen 
müstesna bir siyasetçi, bazen gerçek bir edip, bazen bağında 
bahçesinde bir emekçi, bazen tezgâhtaki alın teri, bazen 
topraktaki bereket izi, bazen gönüllerdeki zarafet pırıl�sı, bazen 
sır�mızdaki merhamet pışpışı, bazen bir münevver, bazen 
hakikatleri arayanlar için bir deniz feneridir.

“Dünyada hiçbir millet kadını ben Anadolu kadınından 
daha fazla çalış�m, mille�mi kurtuluşa ve zafere götürmekte 
Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.”

Türk kadını, diğer ülke ve milletlerin pek çoğundan daha 
önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiş�r.

3 Nisan 1930'da kabul edilen Belediye Kanunu ile 18 
yaşını dolduran kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş�r.

Böylelikle belediye seçimlerine ka�lmaya hak kazanan 

Bütün kadınlarımızın çehresi ışıklı, üstelik bakışları 
aydınlık yarınların müjdesiyle doludur.

Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi, 
kadınlar insandır, bizler ise insanoğluyuz.

Kadınlarımız göz nurudur, baş tacıdır, üzerinde yaşadığı-
mız vatan coğrafyasının yükünü bir sevdayla omuzlayan aziz 
millet varlığının ana direği, ana yüreği, ana fikridir.
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kadınlarımız o dönemin şartları i�barıyla tarihî bir reformun tara� 
olmuşlardır.

Demokrasinin mühim bir eşiği aşılmış, göze çarpan ve 
rahatsız eden tarihsel bir açığı siyasi mutabakatla kapa�lmış�r.

Türk kadınının haya�n normal akışı içinde ülkesi ve mille� 
için üstlendiği her görevi muvaffakiyetle yerine ge�rdiğini 
i�iharla söylemek isterim.

El birliği yaparak, güç birliği yaparak, par�lerüstü bir 
anlayış içinde hareket ederek suç üreten, suçlu çıkaran, suça 
teşvik eden fiili veya potansiyel bütün toplumsal kaynakları A'dan 
Z'ye kurutmak, tedavi ve rehabilite etmek şar�r.

Siyase�en �carete, sana�an spora, eği�mden ekono-
miye, sanayiden medyaya, ev haya�ndan sosyal hayata varıncaya 
kadar kadınlarımız her yerdedir, olmaya da devam edeceklerdir.

Bunu yaparsak insanlığa ve insanlarımıza muazzam 
nitelikli manevi bir reformu kazandırmış oluruz.

Kimin mağduriye� varsa kimin engeli bulunuyorsa yanın-
da olmalıyız, elinden tutmalıyız, haya� eşit bir şekilde paylaş-
malıyız.

Bu kapsamda esasen bir farkındalık günü olan ve 
önümüzdeki perşembe günü idrak edeceğimiz 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü münasebe�yle diyorum ki, her engelli kardeşimin 
ih�yaç duyduğu, özlemle beklediği, kendi haya�nda görmeyi 
istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın 
sözünü veriyoruz.

Engele takılmayacağız, engellere aldırmayacağız, engel-
ler karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız, Allah'ın izniyle engel-

Kadınlarımızın desteklenmesi konusunda öncelikli hedef, 
üzerinde durmamız gereken asıl konu şidde�n kökünün mutlaka 
ve süratle kazınmasıdır.

Türk kadınına 1932'de muhtarlık seçimlerine girme, 5 
Aralık 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmış�r.

Müteakiben 8 Şubat 1935'te yapılan Milletvekili Genel 
Seçiminde 17 kadın milletvekili TBMM'ye girmiş�r.
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leri birer birer aşacağız.
Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaş�rma 

mücadelemizi sürdürüleceğiz.

Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık'ta değil yılın her 
gününde ha�rlayacağız, her an, her zaman kalbimiz onlarla bir 
çarpacak.

Öze değil kabuğa bakmış�, mazrufa değil zarfa kafa 
yormuştu.

19'uncu yüzyılda vezirlik, nazırlık, sadrazamlık görevlerini 
üstlenmiş Saffet Paşa, medeni bir ülke hâline gelmek için 
Avrupa'nın bütünüyle kopya edilmesini ısrarla tavsiye ve tembih 
etmiş�.

Her insan esas i�barıyla bir engelli adayıdır.
Hiç kimse bana bir şey olmaz dememelidir.

O kardeşlerimize bak�ğımızda kendimizi görmeliyiz, 
empa� yapmalıyız, aramızda duygudaşlık köprüleri kurmalıyız.

Hiçbir engelli kardeşim acınacak hâlde değildir.

Çünkü biz onları çok seviyoruz.

Değerli Milletvekilleri,

Engelli kardeşlerimizi hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum.

Kadın milletvekillerimiz başta olmak üzere Türk kadınının 
seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 86'ncı yıl dönümünü 
kutluyor; bu tarihî karara imza atan dönemin mebuslarına 
Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. 

Düşmez kalkmaz bir Allah'�r.

Milliyetçi Hareket Par�si bütün engelli kardeşlerimizi 
bağrına basmaktadır.

Hiçbirisi değersiz ve önemsiz görülmemelidir.

Doğudan ba�ya, kuzeyden güneye ülkemin tüm 
muhterem hanımefendilerine bahusus saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.
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Yaklaşık iki yüzyıldır ne çekmişsek, neye maruz kalmışsak, 
hangi yıkımları yaşamışsak kahir ekseriye� bunlardan 
kaynaklanmış�r.

Ruh kökleri tarih ve milletle bir olan fikir ve siyaset 
adamları için haysiyet abeste direniş değil hakikate gönüllü 
teslimiye�r.

Ya görmesini bilemediler ya da gördüklerini özümseme-
diler.

Merhum Ahmet Mithat Efendi'nin “Felatun Bey ile Rakım 
Efendi” isimli romanı, o tarihlerde haya�n biza�hi merkezine 
nüfuz eden tenakuzların, tutarsızlıkların, tuhaflıkların çok açık ve 
çarpıcı yorumu değil de nedir?

İş birlikçilik damarının başında olanlar öz olarak 
bunlardır.

Elbe�e akıl tutulmasına ve teslimiyetçilik anaforuna 
düşen yalnızca bu paşa değildi.

Tanzimat ve Meşru�yet süreçlerinin kategorik biçimde 
savurduğu devlet ricali maalesef çareyi kendi özünde, kendi 
değerlerinde, hemen yanı başında duran millî ve manevi 
hasletlerde görmedi, göremedi.

Tarihin hangi devrinde olursa olsun, köküne yabancıla-
şan, kimliğiyle ters düşen siyaset veya aydın zeva�n taş üstüne taş 
koyması, u�un ötesini görebilmesi, geçmişin köklü anılarını 
geleceğin körpe amaçlarıyla perçinlemesi, bu suretle is�klal 
şerefini layıkıveçhileyle taşıması sadece ham bir hayaldir.

Kendi yatağına kırgın akan ırmakların bir nehirle karışma-
sı, bir denizle buluşması düşünülemeyecek�r.

Aydın geçinen zavallılar, Ba�lı dostları alınmasın diyerek 
tarihi boyunca birikmiş dev hazineleri, haşmet ve görkem 
aydınlığıyla parlayan muzaffer geçmişi utangaç çocuk edasıyla 
gizlemeye çalış�lar.

Mukallit zihniyetler derin bir aşağılık kompleksinin 
yelkeniyle kendi sahillerinden kendi limanlarından hızla 
uzaklaşmışlardır.
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Bizim CHP'yle sorunumuz Türkiye'yle sorunu olduğu 
içindir.

Geçen ha�a, bir bakıma CHP'ye oy vermeyen öğretmen-
lerimizi aşağılayan, onlara öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun, 
sorarım sizlere neresi demokra�r?

Gerekçe nasıl ikmal ve ifade ediliyorsa edilsin, devle�ni, 
mille�ni küçük görenlerden, iç ve dış siyaset mahfillerinde ileri 
geri konuşanlardan dün namuslu bir siyaset adamı çıkmadı, 
bugün de çıkmayacak�r.

Muhasım güçlerin elinden eteğinden tutanlar, onların 
ağızlarından çıkacak bir söze müzahir şekilde gelecek planlaması 
yapmak için hazır kıta bekleyenler dik duramazlar, yerli olamazlar, 
millî olamazlar, bu mille�n evladı asla olamazlar.

Kolları sırma, göğüsleri nişanla dolup taşsa da sefirlerin 
oyuncağı, sömürgeci güçlerin maşası olan nazırlardan, mille�ne 
ve ülkesine sırt dönmüş sözde yazarçizer ve aydın kesimden işin 
doğrusunu isterseniz bugünlere çok kötü bir miras kalmış�r.

Bu mirasın varisleri içinden geç�ğimiz zaman diliminde 
son derece atak ve ak��ir.

Yabancı başkentlere şirinlik yapmayı, çıkar odaklarına 
taklalar atmayı, yeri geldiğinde ülkesini kötülemeyi mübah gören 
bu �p dönek ve devşirmelerdir.

İşte CHP'nin yöne�m kadrosu aynısıyla budur.

Ne pahasına olursa olsun, ülkesine kara çalmak hiçbir 
siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz, bugüne kadar da 
yapmamış�r.

Cumhuriyet Halk Par�si Türkiye'ye cephe almış bir siyaset 
aybı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur.

Bizim CHP'yle sorunumuz sakat ve sancılı poli�kalarıyla 
ilgilidir.

Öğretmene, işçiye, memura, esnafa, emekliye, sanayici-
ye, işsize, çi�çiye verdiği oy kadar kıymet yükleyen bir siyasi 
zihniye�n samimiye�nden, insan sevgisinden, müşfik ve muhik 
muamelesinden söz etmek mümkün müdür?
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CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan 
sürmüştür.

CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. 

ABD'ye “Demokrasimize müdahale edin.” çığırtkanlığı 
yapan bir CHP'nin neresi doğrudur?

Türkiye'yi yalanlarla dışarıya jurnalleyen bir CHP'nin nesi 
düzgün, neresi dürüs�ür?

Yine bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna sa�lmış 
demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizlik�r, 
kepazelik�r, Türkiye husume�nin kök salmasıdır.

Kahraman Türk ordumuzun sa�lan, sa�lmış görülen yeri 
neresidir?

Terörle mücadelesi mi sa�lmış�r?

Fırat Kalkanından Zey�n Dalı Harekâ�na, Barış Pınarı 
Harekâ�ndan Pençe Operasyonlarına kadar ova ova, dağ dağ, 
mağara mağara, şehir şehir, deyim yerindeyse köşe bucak hainleri 
arayan, sonra bulan, bulduktan sonra da imha eden kahramanlar 
mı sa�lmış�r?

CHP'nin kutuplaşmadığı, kurcalamadığı, kaşımadığı, 
kanatmadığı, karış�rmadığı geriye ne kalmış ne bırakılmış�r?

Sınırımızda nöbetçi, gökyüzümüzde kartal, gönlümüzde 
şükran, dileğimizde dua, dilimizde Peygamber ocağı, tarihte 
muzaffer bahadırlık olan kahraman Türk askeri mi sa�lmış�r?

Türk askerinin Libya'daki mevcudiye�, zalimlere vekâlet 
eden CHP'yi ve diğer zillet refiklerini gocunduruyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle bu zehirli ve 
zillet CHP anlayışına diyorum ki: Askere düşmanlık, düşmana 
askerlik�r.

Doğu Akdeniz'den Afrika içlerine, Suriye'den Katar'a, 

Onlara karşı yapılan haksızlıklar, saygısızlıklar diz 
boyudur.

Orduya sa�lmış demek, bedelsiz sa�lmışlığın, uşaklığın 
aleni beyanıdır.

Millet ve kanun ordusu oluşu mu sa�lmış görülmektedir?
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Dağlık Karabağ'dan Irak'a, Afganistan'dan Kıbrıs'a kadar kahra-
manlarımızı varlığı CHP'nin, İYİ Par�nin, HDP'nin, SP'nin ve 
bilumum çıkar ortaklarının uykularını kaçırıyor.

Boşa kürek çekiyorlar, boşuna çırpınıyorlar.

CHP sokakları tahrik etmiş, vatandaşlarımızı is�smara 
yeltenmiş fakat başaramamış�r.

Sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını manipüle etmiş, ne 
var ki sonuç alamamış�r.

Ba�'nın oyunlarına ses çıkaramayan densizler, Katar'la 
ya�p Katar'la kalkıyorlar.

Uluslararası toplumu, küresel kuruluşları, husumet lobi-
lerini kışkırtmış, velakin emeline muvaffak olamamış�r.

Şimdi de sırayı Türk askeri mi almış�r?

Bilhassa Türkiye hak ve menfaatlerini muktedir şekilde 
savundukça Kılıçdaroğlu'nun gözüne perde, gönlüne peçe iniyor.

Bu terazi bu sıkle� çekmez, bu tekerlek bu tümseği 
geçemez.

Meyhane devrimcilerinin 

İşte hezimet budur.

Arada poşu takan, derede Mekap giyen, tepeye varınca 
mermiyi yiyen kanlı bölücülerin, 

İşte dalalet işte cehalet bu kirli anlayışla mündemiç�r.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine zille�n lekesi 
sürülemez.

Ar�k öyle bir noktaya gelinmiş�r ki, ismini saydıklarımın 
ça� ve çıkar örgütü hâline gelen Cumhuriyet Halk Par�si bir millî 
güvenlik meselesine dönüşmüştür.

Pastane liberallerinin 

Köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının 

Türkiye Cumhuriye�; 

Pos bıyıklarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki 
yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, 
hedeflerine terk edilemez, Allah'ın izniyle de terk edilmeyecek�r.

İşte zillet budur.
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Ziyadesiyle kırılgan hâlde bulunan bölgesel huzur ve 
barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk 
dışı arayışı, saldırıyı ve komployu terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı 
görmüyoruz.

Lanetlediğimiz bu hunhar saldırının çok organize şekilde 
icra edildiği anlaşılmaktadır.

Değerli Arkadaşlarım,

Bizim dikka�mizi çeken husus suikas�n zamanlaması, 
hedef olarak seçilen ismin mükteseba�, te�kçi figüranları 
kullanan odakların stratejik hedefleridir.

27 Kasım'da Somali'nin başken� Mogadişu'da, 28 
Kasım'da Nijerya'nın Borno Eyale�'ndeki Zabarmari kasabasın-

Hem Orta Doğu hem Afrika is�krarsızlığın pençesinde, 
terörün gölgesinde, rövanşist ça�şmaların, misillemeye dayalı 
silahlı rekabetlerin tam göbeğindedir.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun nezaketsiz ve seviyesiz 
İstanbul seyaha�nden sonra Kudüs'e gitmesi, Ba� Şeria ve Golan 
Tepeleri'nde gezmesi, âdeta bölgeyi provoke eder gibi tutum 
takınması ve ardından Muhsin Fahrizade cinaye�nin gerçekleş-
mesi bize göre üzerinde düşünülmesi gereken kuşkulu bir 
detaydır.

Dahası "İsrail ih�yaç duyduğu zaman İran'ın nükleer 
programına karşı operasyon düzenlemeye devam edecek." 
ifadeleri aynı ağızdan çıkmışsa, önceden kes�rilemeyen büyük 
çapta risk ve tehditlerin önümüzdeki dönemde birbiri ardına 
eklemlenmesi kaçınılmaz hâle gelecek�r.

Medyaya yansıyan iddialar ışığında, bir İsrail'li yetkilinin, 
“Fahrizade'yi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli.” 
açıklaması eğer doğruysa, 

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020 
Cuma günü Tahran'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi Kasım 
Süleymani suikas�ndan sonra gerçekleşmiş en vahim cinayetler-
den birisidir.
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Fransa bu karanlık geçmişin cellat, ceberut ve çete 
ülkelerinden birisidir.

Bu ülkenin geçmişinde işgal vardır.

Dağlık Karabağ'da karşımızdadır.

Bir gram elmas, bir parça pırlanta, bir galon petrol veya 
bir metreküp doğal gaz insan canından, insan varlığından, insan 
haysiye�nden önemli görülmüş, öncelikli sayılmış�r.

daki bir pirinç tarlasında, 29 Kasım'da Afganistan'ın Gazne 
vilaye�nde gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda masum 
insan katledilmiş�r.

Dehşet verici adaletsizlik hepimizin malumudur.

Macron iç siyase�e sıkış�kça, gelecek seçimleri kaybede-
ceğini hisse�kçe Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli 
ar�rmaktadır.

Fransa; Doğu Akdeniz'de karşımızdadır.

Afrika'da karşımızdadır.

Fransa'yı bilmek ve tanımak için Cezayir soykırımına, 
Ruanda soykırımına, Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina 

Libya'da karşımızdadır.

Sömürgeciler insanlığın her kazanım ve değeriyle savaş-
mışlardır.

Uzun yıllardır mazlumların gözlerinden yaş, gövdelerin-
den kan akmaktadır.

Demokrasi ve özgürlük boyası sürünmüş zalimler eliyle 
coğrafyalar sömürülmüş, toplu katliamlar yapılmış, cinayetler 
işlenmiş�r.

Toprağın al� üstüne çıkarılmış, üstündekiler de al�na 
gömülmüştür.

Bu ülkenin geçmişinde kan vardır.

Suriye'de karşımızdadır.

Türkiye hakkın yanındadır, haklının yanındadır, hakika�n 
yanındadır; Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, kanlı 
şebekeler, bölücü mihraklar, paramiliter gruplar, denizlerde 
yankesicilik yapan korsanlardır.
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Tıpkı hendek kazan teröristlere karşı verilen mücadelede 
olduğu gibi, Antep'te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar 
kurup ça�ş�ğımız düşman ülke bu Fransa'dır.

Bu melanet is�lacının hangi canilikleri yap�ğını görebil-
mek için 1920 Antep'ini, Adana'sını, Urfa'sını incelemek kaçınıl-
maz bir ödev, ertelenemez bir görev, millî bir mükellefiye�r.

Neymiş, Senato Dağlık Karabağ Cumhuriye�'ni küstahça 
tanıyormuş.

Adana'da Türk soykırımı yapan, Kozan'da De�erdar 
Hamdi Efendi'yi, Mektupçu Ali Rıza Efendi'yi, Emekli Yüzbaşı 
Mehmet Bey'i diri diri �rında yakan ülke bu Fransa'dır.

Faso, Çad, Kamerun, Cibu� katliamlarına bakmak yeterli değildir.

Antep'te, Kuvayımilliye'ye erzak taşırken yakalanıp 
Dokurcum Değirmeni'nde kurşuna dizilen, cansız bedenleri 
süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun ka�li bu 
Fransa'dır.

Ahali namaza durmuşken, camilerimize top mermisiyle 
saldıran ülke bu Fransa'dır.

“Düşman geçerse anca bedenimin üzerinden geçer.” 
diyen rahmetle, minnetle andığımız yiğitler yiğidi Şahin Bey'in 
savaş�ğı ülke bu Fransa'dır.

Adana'ya sorsunlar Fransa'yı, Şanlıurfa'dan öğrensinler 
Fransa'yı, Gaziantep'ten dinlesinler Fransa'yı, yakılan Mersin'den 
duysunlar Fransa'yı.

Ermeni çetelerine üniforma giydirip üzerimize salan ülke 
bu Fransa'dır.

Özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik diyorlar, 
bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar.

Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, 
geçersiz ve kâğıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları 
al�ndadır.

TBMM'de grubu bulunan dört siyasi par�nin Fransa 

Bu konuda Fransa hükûme�ne de akıl ve hukuk dışı bir 
tavsiyede bulunuyormuş.
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Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu gibi, 
tarihin yanlış tara�ndadır.

Bu Fransızlar ister kabul etsinler ister etmesinler, ister 
sevsinler ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, 
Karabağ Türk'tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur.

Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur, mücadele-
den taviz yoktur.

Tarih gözlerini aç�, coğrafya uykusundan uyandı, Türklük 
ih�şamlı mazinin iradesiyle kutlu bir is�kbalin muhteşem rotasını 
çizdi.

Değerli Milletvekilleri,

Yeni bir dünya düzeninin inşa çabaları devam ediyorken 
ortaya çıkan stratejik boşlukların bölgesel ve küresel ülkeler 
tara�ndan doldurulma amacı gerilimlere yol açmaktadır.

Türkiye hiçbir konuda ihmal edilecek bir ülke değildir.

Senatosu kararına sert ve isabetli tepkisi kayda değer ve takdire 
şayan bir duruşun belgesidir.

Doğu Akdeniz'de yaşanan ve millî sabrı zorlayan 
provokasyonlar Türkiye'ye karşı teşekkül etmiş husumet ve 
hıyanet cephesinin bir yönüyle deşifresidir.

Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Almanya ve 
Fransa'da ha�alardır ırkçı ve İslamofobik saldırılar yaşanmak-
tadır.

Avrupa insan haklarıyla, insanlığın evrensel kazanım-
larıyla yollarını kapanmamak üzere ayırmış�r.

23 Kasım 2020 Pazartesi günü, İrini Harekâ� kapsamında, 
bir Alman firkateyni hiçbir hukuk kuralıyla hiçbir dostluk ilkesiyle 
bağdaşmayacak şekilde Türk bandıralı bir �caret gemisine baskın 
düzenlemiş�r.

Yunanistan'da, seçilmiş İskeçe Mü�ümüze karşı yapılan 
alçak ve ırkçı saldırıyı kınıyor, gelinen aşamanın Avrupa'nın 
hüsranı olduğunu düşünüyorum.
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Taraf ülkeler akıllarını başlarına devşirsinler, Doğu 
Akdeniz'de önümüzü kesen kim olursa olsun her ih�mali göze 
almalıdır, bir yaparken bin düşünmek mecburiye�ndedir.

Değerli Arkadaşlarım,

Libya'ya kimlerin silah sevk e�ği, kimlerin Ha�er'i 
desteklediği malumdur, ortadadır.

27 Kasım'da, Bütçe Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyo-

Bildiğiniz gibi, 2021 Yılı Merkezî Yöne�m Bütçe Kanun 
Teklifi'yle 2019 Yılı Merkezî Yöne�m Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin 
sunumu 21 Ekim 2020 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yapılmış�.

Türkiye'nin AB ile karşılıklı saygı ve eşit haklara dayalı 
diyaloglarını canlandırmak için sıcak mesajlar verdiği bir 
dönemde, üstelik 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak AB 
Liderler Zirvesine sayılı günler kala, Doğu Akdeniz'de vuku bulan 
provokasyonun izahı yoktur, ifadesi yoktur, saklanacağı hiçbir kılıf 
da olamayacak�r.

Dileğimiz AB Liderler Zirvesinde aklıselimin hâkim olma-
sı, yap�rım yanlışına üye ülkelerin düşmemesidir.

Bu korsan müdahale muhatap hiçbir devle�n yanına 
bırakılmamalıdır.

Uluslararası deniz hukukunun mihenk taşı olan �cari 
gemilerin seyrüsefer güvenliği ilkesi yok sayılmış�r.

31 Mart 2020'den bu tarafa devrede olan bu harekâ�n 
meşruluk temelleri zayıf, güvenirliği sallan�dadır.

Bize göre İrini Harekâ� Doğu Akdeniz'de kurulmuş 
mayınlı bir tuzak�r.

Mavi vatana karşı boyun borcumuz neyse yapılması 
gereken odur.

Yine dileğimiz, Doğu Akdeniz'de sağduyunun, yapıcı 
ilişkilerin, dayanışmanın, eşit ve adil paylaşımın hakimiyet 
kurmasıdır.
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7 Aralık 2020 Pazartesi gününden i�baren 2021 Yılı 
Merkezî Yöne�m Bütçe Kanun Teklifi'yle 2019 Yılı Merkezî 
Yöne�m Kesin Hesap Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulunda 
görüşülecek�r.

Dipsiz polemiklerden kaçınmanız, anlamsız tar�şmalar-
dan uzak durmanız, KOVİD-19 salgınıyla mücadelede alınan 
kararlara ve uygulanan tedbirlere uymanız tavsiyem ve talima-
�mdır.

nunda kabul edilmiş, sırayı Genel Kurul sa�ası almış�r.

Bu nedenle ha�aya ve takip eden birkaç ha�a grup 
toplan�mız zorunlu hâllerden dolayı yapılmayacak�r.

Komisyonda söz alan, görüş bildiren, par�mizi temsilen 
bütçeye muhterem ve müspet katkılar veren her milletvekili 
arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Hepinizden beklen�m, hazırlıklı ve sabırlı olarak Genel 
Kurul görüşmelerini takip etmeniz, uzmanlık alanınıza uygun 
şekilde, Cumhur İ�fakının ruhuna aynen riayet eden ��zlikle 
çalışmalarınızı yürütmenizdir.

2021 Yılı Merkezî Yöne�m Bütçe Kanun Teklifi'yle 2019 
Yılı Merkezî Yöne�m Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin ülkemize, 
mille�mize, devle�mize hayırlı olmasını niyaz ediyor, destekleyici 
tavrımızı muhafaza edeceğimizi özellikle söylemek ve paylaşmak 
is�yorum.

Yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyor, sizlere ve aziz 
mille�mize sağlıklı günler temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, milletvekili 
arkadaşlarıma Meclis çalışmalarında ve bütçe sürecinde üstün 
başarılar diliyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenabıallah'a emanet 
ediyorum. 

Sağ olun, var olun diyorum.
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