






Türkiye Cumhuriyeti’nin 98 yıllık milli siyaset ve stra-
tejisi, kuruluş gerçeklerinden başlayarak, hükümetler 
üstü bir anlayışla tezahür etmiş ve devlet politikası haline 
gelerek bugünlere ulaşmıştır.

Ancak ve ancak savaş mağlubu ülkelerin içine sürük-
lendiği zaaf ve zayıflıklar Türkiye için asla söz konusu ol-
mamıştır.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Ülke ve dünya meselelerini ele alacağım bugünkü grup 
toplantımızın başında hepinizi saygılarımla selamlıyor, başa-
rılı ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Aziz vatandaşlarımızla birlikte gönül ve kültür coğrafya-
larımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerimize en iyi di-
leklerimi sunuyorum.

17 gün boyunca devam eden tam kapanma tedbirlerinin 
dün itibariyle sona ermesiyle kontrollü normalleşme safhası-
na geçilmiş, bu kapsamda Meclisi’miz çalışmalarına tekraren 
başlamıştır.

KOVİD-19 salgını, modern dünyanın üstesinden gelmek 
zorunda olduğu öncelikli sorun alanıdır.

Beşeriyetin selameti, küresel istikrar ve dengenin gelece-
ği bu alandaki mukavemet ve mücadeleye doğrudan doğruya 
bağlıdır.
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Salgın hastalık bütün ezberleri bozmakla kalmamış, he-
nüz tam kavranamayan, hatta kavramsal çatısı kurulamayan 
yeni bir dünyanın kapılarını da aralamıştır.

İnsan insan ilişkileri, insan toplum ilişkileri; bununla 
mündemiç ekonomik, siyasal ve ticari ilişki ağları sonuçları 
önümüzdeki yıllarda daha net görülecek sancılı ve sisli bir 
kulvara girmiştir.

Bizim üzerinde kafa yormamız gereken asıl konu salgın 
sonrası vasat bulacak dünya tablosunda Türkiye’nin yeri, ko-
numu ve üstleneceği rolüdür.

İnsanlık tarihinin akış istikametini etkileyen birbiriyle 
bağlantılı üç müessir unsurdan birisi mikropsa, diğerleri tü-
fek ve çeliktir.

Günümüz şartlarında bunlara bilgi ve teknoloji tabanlı di-
jital devrim süreci de eklenmiştir.

Bu nedenle gelişmeleri lehimize çevirmek için mutlaka 
dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız.

Medeniyetler ve milletler mücadelesinde muvaffak ola-
bilmek, milli varlığımızı risk ve tehditlere karşı muhafaza 
edebilmek önemle altını çiziyorum ki, birlik ve dayanışma 
hasletlerimizin yanı sıra fazilet ve fedakârlık kültürümüzün 
gücüyle orantılıdır.

Bizim inancımızda karamsarlık yasaklı alandır.

İyimser olmak, hayata ve hadiselere denetimsiz bakmak 
veya şuursuz yaklaşmak değildir.
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Peşin hükümlerle, önyargıların hâkimiyetiyle, siyasi he-
sap hatalarıyla devamlı surette felaket tellallığı yapmak; öl-
dük, bittik, mahvolduk yaygarası koparmak ne insan sevgisiy-
le ne de sorumluluk hissiyatıyla bağdaşacaktır.

Türkiye salgının ateşini söndürmek maksadıyla muazzam 
bir direnç gösterirken, arkadan dolaşıp yapılan onca muhte-
rem hizmeti karalamaya, insanüstü çalışmaları kötülemeye 
niyetlenmek namuslu siyaset hali, utanma duygusu olan siya-
setçi vasfı olamayacaktır.

Maalesef CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin sakat, şaibeli ve 
sarsak muhalefet argümanları arasında KOVİD-19 da yerini 
almıştır.

Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan ne-
malanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir.

İnsan ve toplum sağlığını vahim derecede tehlikeye atan 
KOVİD-19’dan medet umanların, rant çetelesi tutanların, mu-
sibetten çıkar devşirmeye kalkışanların siyasetleri hastadır, 
zihniyetleri ağır hasarlıdır.

Özellikle Türkiye’nin KOVİD-19 salgınını başarıyla yönet-
tiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır.

Hakkı haklısına teslim adalettir.

Adaleti dilinden düşürmeyen CHP ve yandaşlarının nasıl 
bir adaletsizliğin, nasıl bir ahlaki zafiyetin içine yuvarlandığı 
bize göre bariz şekilde ortadadır.

Hakikatleri gizleme telaşının sonu karanlık bir uçurumdur.

CHP bu uçurumun dibindedir.
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Toplumun her kesiminin doğal olarak beklentisi vardır ve 
bu beklenti makuldür.

Salgından dolayı mağdur olan insanlarımızın sesini duy-
mak esas olmalıdır.

Gerçi mağdur olan işin özünde tüm insanlıktır.

Türkiye’yi yöneten irade devletin bütün imkânlarını se-
ferber ederek esnaflarımızın, dar ve sabit gelirli insanlarımı-
zın, yoksul ve muhtaç kardeşlerimizin, emekli, dul ve yetim-
lerimizin, toprağına ümitlerini eken çiftçilerimizin taleplerini 
peyderpey karşılamaktadır.

Sırtında yumurta küfesi olmayan CHP Genel Başkanı’nın 
tüm iddiaları boştur, dayanıksızdır.

Nasıl olsa boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmek ko-
laydır.

KOVİD-19 hepimizin, herkesin ana meselesidir.

Bu yükün kaldırılması için samimi ve sağduyulu duruş 
sergilemek varken; yapıcı, olumlu ve olgun muhalefet etmek 
duruyorken yalanı siyaset rotası haline getirmek su katılma-
mış bozgunculuktur.

Nitekim CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Ha-
ziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcaya-
caktır.

Türkiye normalleştikçe zillet anormalleşecek ve kaybede-
cektir.

Eninde sonunda KOVİD-19 kuşatmasından Allah’ın izniy-
le kurtulacağız.
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Bu musibeti her cephede yeneceğiz.

Sağlık Bakanımıza ve bakanlık personeline güveniyoruz.

Kahramanca çalışan doktorlarımıza inanıyoruz.

Hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın emeklerinden 
dolayı müteşekkiriz.

Tedbirleri gevşetmeden, rehavete kapılmadan, birbirimi-
ze destek verip tutunarak aklın, tıbbın ve duanın ikramıyla 
KOVİD-19’u inşallah hayatımızdan çıkaracağız.

Bu irade bizde vardır.

Bu cesaret bizde vardır.

Sabır ve metanet milli yüreklerin kale burcudur.

CHP’nin aciz ve acınası siyaseti, aşıyla ilgili kirlenmiş söy-
lemleri millet nezdinde değersizdir, defolu siyasetlerinin yeni 
bir örneğidir.

Bilinsin ki, CHP’nin başını çektiği fitne katarı eninde so-
nunda devrilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletin ve hükümetin 
alacağı her kararı, uygulayacağı her tedbiri destekliyoruz.

KOVİD-19’dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşları-
mıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu anda has-
tane köşelerinde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar 
temenni ediyorum.

Rabbim’den dileğim, milletimizi ve tüm insanlığı savaştı-
ğımız illetten bir an önce kurtarmasıdır.
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Değerli Milletvekilleri,

Yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı’nı KOVİD-19 şartlarının kısıdı altında kutlayacağız.

Aziz Atatürk’ün doğumunun 140’ıncı, Türk milletinin ta-
rihinde dönüm noktası olarak Samsun’da atılan ilk adımın 
102’nci yıl dönümü olan 19 Mayıs, aynı zamanda tam bağım-
sızlığa giden sürecin ilk halkasıdır.

Bu tarih dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan bir ge-
leceği reddederek “milletin bağımsızlığını, yine milletin 
azim ve kararının kurtaracağına” inanan Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Cumhuriyetle sonuçlanacak kutlu mücadele-
sine başladığı gündür.

Bu yolculuk, sönmek üzere olan umutları canlandırmış ve 
milletimizin bir ülkü etrafında toplanmasına varan sürece hız 
ve anlam katmıştır.

19 Mayıs ruhu, milli onurun dirilişi, teslimiyetçi, tavizkâr 
yönetimlere karşı milli devletin doğuşu; çağın stratejik den-
gelerini ve zayıflıklarını gözeten akıl, sağduyu ve vizyonun 
adıdır.

Tarihte her şey ilk adımla başlamıştır.

Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur.

Yürüyüşler gönüllerde yükselip mücadeleyle buluşmuş-
tur.

Mücadeleler genişleyip tarihin sayfalarını mühürlemiştir.

Ve bir an gelmiş, o tarih Türk diye okunmuştur.
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Gün olmuş, o tarih Türk milletinin kahramanlıklarını in-
sanlığın idrakine şakır şakır söyletmiştir.

Tam 102 yıl önce Samsun’dan;

√ Milli Mücadele’nin ilk adımı atılmıştır.

√ İşgal ve esarete karşı ilk hamle yapılmıştır.

√ Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk harcı karılmıştır.

Türk milleti, Samsun’dan İzmir’e kadar inançla yürümüştür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Sam-
sun’dan başlattıkları yürüyüşle yorgunluğu ve yılgınlığı ezip 
geçmişlerdir.

Vatanımıza göz diken, varlığımıza ömür biçen emperya-
list vahşilik ilk cevabını Samsun’dan almıştır.

19 Mayıs; milliyetçi şuurun millet iradesine döndüğü ilk 
merhaledir.

19 Mayıs; zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye yıldırım gibi 
çarpan Türk’ün kudretli yüzüdür.

102 yıl önce Türk milleti zafere doğru harekete geçmiştir.

102 yıl önce durup teslim olanlara karşı kıyama geçilmiştir.

İlk adım; vatanı sahipsiz, milleti çaresiz sanan bedhahlara 
karşı var oluş haysiyetidir.

İlk adım; bölünmemizi, parçalanmamızı, tarihten silinip 
gitmemizi amaçlayan müstevlilere ve işbirlikçilere karşı Türk 
milletinin imanlı cevabıdır.
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İlk adım; bitmemizi, tükenmemizi, yersiz yurtsuz kalma-
mızı projelendiren zalimleri İzmir’e kadar kovalayan kahra-
manlığın şahlanışıdır.

Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz.

Buna leke sürdürmemek için biz de adımlarımızı sıklaş-
tırıyoruz, biz de 19 Mayıs’ın ruhuyla zillete, rezalete, ihanete, 
yerli ve yabancı çıkar gruplarına cephe açıyoruz.

30 Ekim 1918’den itibaren önümüze kefen koydular.

Tarihsel ve kültürel haklarımızı hedef aldılar.

Türk düşmanları kazan kaldırmıştı.

Haçlı emelleri karşımıza geçmişti.

Teslimiyetçiler kaybımıza umut bağlamıştı.

Hıyanete ortak olanlar saf saf karşımızda toplanmıştı.

Batı hayranları, manda ve himaye yandaşları kuyumuzu 
kazıyorlardı.   

Kısaca dünya alem üzerimize gelmişti.

Ancak Türk milleti tıpkı bugünkü gibi, yine pes etmedi, 
yine geri çekilmedi, asla vazgeçmedi.

Nihayetinde bu kararlılık bize milli bir devlet kazandırdı.

Bu azim ve dirayet bize bağımsızlık hediye etti.

Samsun’dan atılan ilk adım devletimizin yol haritası, aziz 
milletimizin kahramanlık beratıdır.
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Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’yi tarihin gerisine dü-
şürmeye kimsenin gücü de, nefesi de yetmeyecektir.

Çünkü ilk adımın ruhu maşeri vicdanda hala kor gibi dur-
maktadır.

Gerekirse 102 yıl önceki adımı bir kez daha atarız, yeni-
den Kocatepe’ye karargah kurarız.

Gerekirse Dumlupınar’a kadar aşkla koşar, namertlere 
kafa tutarız.

Yetmezse soluğu İzmir’de alırız, önümüze kattığımız ne 
kadar hain, bölünmemizi bekleyen ne kadar şiddet ve şekavet 
yuvası varsa denize dökeriz.

Dün yaptık, yine yaparız.

Dün başardık, bir kez daha başarırız.

Kendimize güveniyoruz.

Türk milletinin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya and 
içiyoruz.

19 Mayıs 1919’da başlayan süreç, umutsuzluk ve yılgınlık 
içindeki millet varlığına olan yüksek inancın ifadesi olması 
bakımından örnek almamız gereken bir mücadele yöntemi 
olarak önümüzü aydınlatmaktadır.

En az dün kadar bugün de lazım olan aynı ruh ve duruşun 
Türk gençliğine kazandırılması milli geleceğimiz açısından 
hayati derecede önemlidir.

Gençlik, yeni fikirler, parlak düşünceler, taze güç ve di-
namik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder 
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olan bir toplum yapısına giren zindeliği, heyecanı, enerjiyi ve 
umudu ifade etmektedir.

Ancak, geleneksel bağların hızla koptuğu, yerine yeni de-
ğerlerin ikame edilemediği, dilini, tarihini, kültürünü ve çağı 
yeterince benimsememiş bir gençliğin milletimizin geleceği-
ne katkı sağlamasını beklemek fazla iyimserlik olacaktır.

Yüreği millet sevgisi ile dolu, erdemli; insanlığa, ülkesine, 
ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan 
ve yüksek ülküleri hedeflemiş gençliğin yetişmesi halinde 
Cumhuriyetimizin bekası güvenceye kavuşabilecektir.

Bu sayede Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünde lider 
ülke Türkiye gayesine ulaşılmış olacaktır.

Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz Türk gençliğinin biz-
den daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi, hepimiz için vazge-
çilmez milli bir görev, aynı zamanda vatan borcudur.

Bu borç dünya gözüyle ödenecektir.

Türk gençliği oy kaygısı değil, milli şerefin istikbal meşa-
lesidir.

Gençlerimizin her birisi başımızı tacı, geleceğimizin mih-
mandarıdır.

Onlardan esirgeyeceğimiz hiçbir şey olmaz, olmamalıdır.

Onları mahrum bırakacağımız ne varsa günü geldiğinde 
ufkumuzu perdeleyecektir.

Bu vesileyle büyük Türk milletinin ve geleceğimizin temi-
natı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramını bütün içtenliğimle kutluyorum.
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Türkiye Cumhuriyet’i Samsun’dan Ankara’ya uzanan tek 
bilek, tek nefestir.

İlk adımın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarını, kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi şük-
ran, minnet ve rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı ol-
sun diyorum.

Muhterem Arkadaşlarım,

“Türk milleti” tanımını yeterince kapsayıcı bulmayıp baş-
ka kimlik arayışlarının artış göstermesi ve bunun da özellikle 
zillet ittifakı eliyle hukuki ve siyasi bir karşılığa oturtulma ça-
bası Türkiye’nin yıkımına açık çektir.

Bunun gerçekleşmesi halinde, toplum fertlerinin Türk 
milletine olan mensubiyet bağlarını kopartmadan korumak 
ve aynı geleceği, aynı coğrafyada, aynı devlet çatısı altında 
paylaşma arzusunu diri tutmak imkânsızdır.

Bu vahim durumun hayata geçmesi halinde ise; ortada ne 
üniter devlet, ne milli devlet, ne Türk milleti kavramı ve birli-
ği kalacak, Cumhuriyet’in kurucu değerler sistemi bütünüyle 
ortadan kalkacaktır.

Karşılaşılan tehdit, milletimizin bin yıllık kardeşliğini ve 
milli kimliğini ayrıştırmaya yönelik sosyolojik kırılma soru-
nudur. 

Ayrıca üniter devletimize yönelik egemenlik paylaşımı ve 
topraklarımızın bir bölümünü yönetememe riskinin baş gös-
tereceği siyasal ufalanma tehlikesidir. 

HDP’yle takviye edilmiş zillet ittifakının gizli gündemi 
bize göre budur.
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Cumhuriyet’in kuruluşu ile elde edilen kazanımların, dev-
let ve millet hayatımızın temelini oluşturan kurucu ilkelerin 
ve bizi bir arada tutan kardeşliğimizin heba edilmesi milli fe-
lakettir.

Bu durum karşısında, kalbinde Türkiye sevgisi ve heyeca-
nı taşıyan herkes namuslu, dürüst ve kararlı bir tavır sergile-
mek, duruşunu ve tarafını belirlemek zorundadır.

Taviz ve çözülmede çare arayışı Türk milleti ve elbette ki 
Milliyetçi Hareket Partisi için hiçbir şart ve zeminde kabul 
edilmeyecektir.

Türkiye’nin milli devlet niteliği, üniter yapısı, toprak bü-
tünlüğü ve milli birliği her türlü tartışmanın üzerindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti adı ile 
temsil edilen siyasi, beşeri, fiziki, kültürel, coğrafi ve ekono-
mik varlığı bir ve bütün olarak korumaya yemin etmiş ve bu 
konuda her bedeli ödemeyi göze almış siyasi anlayışın şerefli 
temsilcisidir.

Türk milleti kimliğinde birleşerek milli varlığa birlikte 
vücut veren bütün vatandaşlarımızı milletimizin eşit ve onur-
lu evlatları olarak görüyoruz. 

Kimsenin etnik kökeniyle, diliyle, diniyle ve mezhebiyle il-
gilenmeyen, bunları sorgulamayan bir yaklaşımı öteden beri 
savunuyoruz.

Türkiye’nin milli birliğini korumada gösterdiğimiz has-
sasiyet ve hiçbir ayrım gözetmeden bütün vatandaşlarımızın 
cennet vatanımızda kardeşçe yaşamaları için sarf ettiğimiz 
gayret esasen iflah olmaz MHP karşıtlarının dahi inkâr ede-
meyeceği bir gerçektir.



19

Ayrılıkta, bölünmede, çözülmede, dağılmada, ayrışmada, 
küçülmede, farklılaşmada çözüm ve mutabakat aramamız 
mümkün değildir.

Bizim uzlaşma ve diyalog zeminimiz ancak Cumhuriyeti-
mizin temel değerlerine saygı, milletimizin kardeşlik huku-
kuna riayettir.

Ülkemizin bekası için gösterdiğimiz sabır, sükûnet, duruş 
ve kararlılığı “siyaset icabı” zannederek göz ardı edenler, ge-
çen yüzyılın başlarında milletimizi kurtaran ve devletimizi 
kuran tarihi misyonumuzu tıpkı dönemin işgalcileri gibi fark 
edememiş olanlardır.

Bu bakımdan Türkiye’nin milli birliği ve kardeşliğinin de-
vamı için sergilediğimiz sorumlu ve sağduyulu tutumu ve ön-
gördüğümüz uyarıları, makam ve mevkii ne olursa olsun hiç 
kimse bir zaaf belirtisi olarak görmemelidir. 

Sonu ağır olacak hesap hatasına da hiç kimse düşmeye 
heves etmemelidir.

CHP’yi, İP’i, ahlak ve vefasını siyaset pazarında açık artı-
rıma çıkarmış devşirilmiş simaları milli değerlerimiz konu-
sunda bir kez daha dikkatle düşünmeye ve davranmaya davet 
etmek taşıdığımız sorumluluğun gereğidir. 

Hastalıklı politikalarıyla Türkiye’nin sırtını yere getirmek 
için kuyruğa girenleri yarın çok geç olmadan, azami feraset 
ve ahlaki duyarlılıkla hareket etmeye çağırıyorum.

Büyük Türk milletinin, üzerine oynanan bütün oyunları, 
birlik ve dayanışma ruhu, geleceğine sahip çıkma iradesi bo-
zup atacaktır.
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Buna dair inancımız tamdır.

CHP ve işbirlikçileri bu tehlikeli yolda ilerlemekte ısrar 
ederlerse, bu sapmanın çok ağır olacak vebalini tarih huzu-
runda taşımak ve bunun siyasi bedelini de göze almak duru-
munda kalacaklarını üstüne basa basa hatırlatmak istiyorum.

Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi siyasal yaşamın vazgeçilmez bir 
unsuru olarak ifade etmesi yalnızca akıl tutulması veya anlık 
bir gaflet haliyle tarif edilemez.

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu’nun terörist Demir-
taş’ın haksızlığa uğradığını ileri sürmesi bir dil sürçmesi ola-
rak da değerlendirilemez.

CHP Genel Başkanı HDP’nin adeta eşbaşkanlığına taliptir.

Ahı gitmiş vahı kalmıştır.

HDP’yle yatmış, PKK’yla uyanmıştır.

Bu utanç, bu pespayelik, bu terör sevicilik Kılıçdaroğ-
lu’nun alnına kazınmıştır.

Bugünkü CHP yönetimi, HDP’nin arka bahçesi, Kandil’in 
ana kademesi, Türkiye düşmanlarının can suyudur.

İP’in başkanının HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir 
ve aynı görme densizliği ise kılavuzu CHP olanın ne hallere 
düşeceğinin ayan beyan göstergesidir.

Bu meczup değerlendirme HDP’yi Kürt siyasi hareketi 
olarak tanımlama fesadının başka bir anlatımıdır.

İP, siyasetini mağara deliklerinde aramaya başlamıştır.
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Aynı şahsın HDP üzerinden Kürtlere hakaret edildiğini 
iddia etmesi ise hem ayıplı, hem sakıncalı, hem de bölücü bir 
dildir.

Türk milleti bu zillet diline müstahak değildir.

İP’e oy veren kardeşlerim bu zehirli dilden de ziyadesiyle 
muzdariptir.

CHP ile İP, HDP’nin acil servisine, ilk yardım çadırına dö-
nüşmüştür.

CHP’li Dursun Çiçek’in, “Millet İttifakı seçimi kazanırsa 
HDP’lilere bakanlık veririz” sözleri, bize göre malumun ilanı, 
karanlık maksadın kesin ilamıdır.

Zillet ittifakının omurgası HDP’dir.

HDP’ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK’yı dev-
let yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu mille-
te yabancılaşmıştır.

HDP, PKK’nın ileri karakolu olarak siyasi hayattan tasfiye-
si acil ve elzem olan bölücülük odağıdır.

HDP’ye kıyak yapmak için ayağa düşmeyi göze alanları 
aziz milletimiz affetmeyecektir.

Terörle mücadelenin kararlılıkla icra edildiği bir dönem-
de, HDP’ye destek çıkılması PKK’nın kanlı emellerine onaydır, 
vatana ise kast etmektir.

CHP’nin buna hakkı yoktur.

İP’in böyle bir tercihi demokrasi adına bile olsa düşünü-
lemeyecektir.
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Zulüm yapanla, zulme suskun kalan zalimdir.

Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağının mafya olduğunu 
söyleyen CHP Genel Başkanı, bize kalırsa önce kendine bak-
malı, irtibatlarını gözden geçirmelidir.

Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin mafyadan dert-
lenmesi yüzsüzlüktür.

Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da 
anlamayız.

Cumhur İttifakı, cumhurla birliktedir.

Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesiyle be-
zenmiştir.

Çeteler CHP’nin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP’nin 
yandaşı, DHKP-C, PKK, FETÖ CHP’nin fiili ortağıdır.

Türkiye terörle mücadelede mesafe kaydettikçe CHP çıl-
gına dönmektedir.

İP’in ağzını bıçak açmazken, HDP şok üstüne şok yaşa-
maktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’ye silah doğrultan ca-
niler bu cüretlerinin bedelini sonuna kadar ödeyeceklerdir.

Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir.

Nerede hainler yuvalanmışsa orayı imha etmek kahra-
manlarımızın görevidir.

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıl-
dırım operasyonları zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla 
sürdürülmektedir.
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Sığınaklar, barınaklar yok edilirken, sayıları 115’e ulaşan 
teröristler hamd olsun etkisiz hale getirilmiştir.

Sevdamız millettir.

Aklımız Türkiye’dir.

Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar ya da mezar edi-
lecektir.

Kahramanlığın mükafatı bağımsız ve onurlu bir gelecektir.

Bu geleceği karartmaya CHP’nin ve yedeklerinin takati 
yetmeyecektir.

Son günlerde terörle mücadele esnasında şehit düşen 
kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, tedavi altındaki 
gazilerimize de şifalar diliyorum.

Hiçbir şer odağı boşuna uğraşmasın:

Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeye-
cektir.

Değerli Milletvekilleri,

Şair ve düşünür Sayın Sezai Karakoç’un ifadesiyle söyler-
sek, Kudüs “gökte yapılıp yere indirilen şehirdir.”

Kudüs mukaddesatımızın kemer taşı, inanç haklarımızın 
ebedi yadigarıdır.

İsrail, Filistinli mazlumları on yıllardır her fırsatta katlet-
miştir.

Müslümanların kutsal mekanlarını alçakça çiğnemiştir.
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Netenyahu, Lahey’de mahkeme önüne çıkarılması için ye-
tecek insanlık suçlarını gözünü kırpmadan işlemiştir.

Şu ibret verici hazin gerçeğe bakınız ki, parklarda bah-
çelerde oynaması gereken çocuklar kan revan içinde gömül-
mektedir.

Ana kucağındaki bebeklerin vücuduna mermiler isabet 
etmektedir.

Gazze’de facia, Batı Şeria’da yıkım vardır.

Miracımızın aziz emaneti Kudüs terör devleti İsrail tara-
fından tutsak alınmıştır.

Hiçbir Müslüman vicdanın huzur duymadığı günlerden 
geçilmektedir.

Yaklaşık 400 yıl hakimiyetimiz altında bulunan Kudüs 
yaşlı gözleriyle, yaslı gövdesiyle yardım beklemekte, barbar-
lığın son bulmasını dilemektedir.

Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye-Filistin cephesindeki ye-
nilgimizden sonra milli ve manevi hatıralarımızı geride bıra-
karak Kudüs’ten çekilmiştik.

O gün bugündür Kudüs’ün başı eğik, bakışları solgundur.

Tam 104 yıldır Kudüs bize hasret, biz Kudüs’e hasretiz.

Bu kutlu şehir barışın, saygının, inancın ve medeniyetle-
rin beşiğidir.

Kudüs demek tarih demektir.

Ve insanlığın gözü önünde bu tarih yargılanırken, diğer 
yanda şiddetle yağmalanmaktadır.
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Kudüs dinlerin, kültürlerin, farklı inançların buluşma po-
tasıdır.

Bu özelliğiyle Ortadoğu’nun, hatta dünyanın kalbidir.

Kudüs’ün kaderi üç semavi dinin kaderiyle birdir, sembo-
lik değeri paha biçilemez kırattadır.

Üzülerek söylemeliyim ki, meleklerin şehrinde şeytanlar 
cirit atmaktadır.

İsrail’in zulmü hiçbir kitaba, hiçbir inanca, hiçbir insani 
mirasa sığmayacak boyutlardadır.

Hz.Musa’nın Tur-u Sina’da aldığı On Emrin altıncısında 
“öldürmeyeceksin” hükmü vardır.

Ancak İsrail hükümeti öldürmekten, katletmekten, eziyet 
etmekten, yıkmaktan, yakmaktan başka bugüne kadar hiçbir 
şey yapmamıştır.

Artık bir karar aşamasına, bir yol ayrımına gelinmiştir.

İsrail terörü taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi im-
kansız bir sınırdadır.

Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan hak-
larına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya 
da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır.

Kudüs konusu, sadece Filistinlilerin sorunu olmayıp bü-
tün Müslümanların, aynı şekilde adalet ve hakkaniyet kaygısı 
taşıyan herkesin sorunudur.

İsrail yönetiminin yayılmacı politikaları, tek taraflı, keyfi, 
dayatmacı ve hukuka aykırı uygulamaları yalnızca bölgesel 
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barış ve istikrarı değil, kural ve norm esaslı küresel sistemi 
de direkt tehdit etmektedir.

Öngörülmesi çok zor olan vahim bir süreç önümüzdedir.

İsrail’in gayri meşru güç kullanımı insanlığı felakete sü-
rüklemektedir.

İslam ülkelerindeki çarpıklıklar, kökleşen ihtilaflar, ortak 
bir irade göstermedeki kayıtsızlıklar İsrail’in eline koz ver-
mektedir.

ABD’nin bir önceki başkanı Trump’ın, 6 Aralık 2017’de 
Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı yıllar-
dan beri süregelen kutuplaşmaları ve karşılıklı mücadeleleri 
içinden çıkılamayacak hale getirmiştir.

Bugün Filistin’de dökülen her kanda Trump yönetiminin 
ve onun halefi olan ve İsrail’e silah satışına onay veren Bi-
den’in ileri derecede payı olduğu kuşkusuzdur.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilanı uluslararası huku-
kun temel ilkelerini yok saymakla birlikte Birleşmiş Milletler 
Kararlarının açık ihlalidir.

ABD’nin sorumsuz ve soysuz politikası Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi Kararlarıyla tezattır ve iki devletli çö-
züm ümitlerini baltalamaktır.

Yüzyılın Anlaşması yutturmasıyla Siyonizmin hizmetkarı 
olduğunu ispatlayan Trump ve yönetimi Ortadoğu’nun has-
sasiyetlerine saatli bomba tuzaklamıştır.

Kan döken, can alan, soykırım suçu işleyen İsrail’in hay-
dutluğu ortadayken, Birlemiş Milletler’in aynı anda Filistin ve 



27

İsrail’e, “terör ve yıkıma son verme” çağrısı ilkelliğin teyidi, 
izansızlığın taltifidir.

Bugüne kadar Birleşmiş Milletler’in aldığı hangi karara 
İsrail riayet etmiştir?

Kudüs’ün başkent olarak tanınmasını reddeden tasarının 
21 Aralık 2017’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 9’a 
karşı 128 oyla kabul edilmesinin bir sonucu ve yaptırımı bu-
güne kadar görülmüş müdür?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 25 Kasım 1947 tarih 
ve 181 sayılı kararıyla duyurduğu paylaşım planından tutun 
da bugüne kadar alınan kararlara ne olmuştur?

BM Güvenlik Konseyi’nin, 20 Ağustos 1980’de 478 sayı-
lı kararıyla Kudüs’ün statüsünü değiştiren bütün eylemlerin 
“geçersiz” ve yasadışı” olduğunu ilan etmesinin İsrail’e tesir 
ettiğini söylemek mümkün müdür?

Önümüzdeki Perşembe günü de Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu toplanarak İsrail-Filistin meselesini görüşecektir.

Arap Ligi toplanıyor, çocuklar ölmeye devam ediyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor, hak ihlalleri devam 
ediyor.

Birleşmiş Milletler toplanıyor, ihanet ve işgal süreci de-
vam ediyor.

Kınama mesajları yayımlanıyor, endişeyle izleyenler açık-
lama yapıyor, gelin görün ki İsrail’in ciddiye aldığı yoktur, 
umursadığı yoktur, yine cinayet, yine melanet aynısıyla sür-
mektedir.



28

Sorarım sizlere, bu oylamaya nereye kadar tahammül 
edeceğiz?

14 Mayıs 2018’de ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’teki açılış 
programını protesto eden 55 Filistinli masumun İsrail askerle-
rinin kurşunları sonucu hayatını kaybetmesini kim hatırlıyor?

Sahillerde misket bombalarıyla öldürülen çocukların acı-
sını dürüstçe kim yüreğinde taşıyor?

Türkiye’den başka 1,5 milyarlık İslam aleminin umudu 
kaldı mı? Varsa nerede, hangi petrol kuyusunun başında pet-
ro dolarlarını saymakla vakit geçiriyor?

Askeri mağlubiyetlerle güvensizlik ve korku psikolojisine 
teslim olmuş İslam toplumları bugün ayağa kalkmayacaksa, 
bugün zalime meydan okumayacaksa bunları yapacak kudre-
ti ne zaman kendinde bulacak?

Kudüs, küresel barış ve huzurun anahtarıdır.

Bu anahtar doğru kullanılmazsa tetiklenen kaos Ortado-
ğu’yu vurmakla kalmayacak, tüm dünyayı kasıp kavuracaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomatik temaslarıyla, 
dürüst ve gerçekçi tutumuyla ülkemizin her seçeneğe hazır 
olduğunu göstermektedir.

Kudüs’ün geleceği herkesi ilgilendirmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu çerçevedeki düşünce ve 
önerileri ana hatlarıyla şunlardan ibarettir:

1. İsrail hunhar saldırılarına derhal son vermeli, işgal et-
tiği yerlerden geri çekilerek ateşkes rejimi tesis edil-
melidir.
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2. Kudüs’te her dinin, her kültürün, her etnik yapının 
ortak paylaşım ve yönetimini esas alacak bir idare 
yapısıyla kalıcı ve kapsayıcı yeni bir siyasi denkleme 
ihtiyaç ertelenemez düzeydedir.

3. Kudüs’e özel statü verilmeli, oluşacak bu statünün siyasi 
muhtevasını 3 semavi dinin mensupları ve temsilcileri 
eşgüdüm halinde ve mutabakat içinde belirlemelidir.

4. Bölgede eşit, adil ve iki devletli sistemin kurulması 
için Birleşmiş Milletler harekete geçmeli, inisiyatif 
üstlenmeli, caydırıcılığını kullanmalıdır.

 1967 öncesi sınırları dikkate alınarak başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız Filistin devleti uluslararası ca-
miada tanınmalıdır.

5. Nihai amaç, huzur ve güvenlik içinde yaşayan, barış ve 
kardeşlikle perçinlenmiş Kudüs’ün tezahürüdür.

6. Birleşmiş Milletler veya İslam ülkeleri öncülüğünde 
oluşturulacak bir koruyucu gücün çatışma ve gergin-
lik alanlarına konuşlandırılarak saldırıların engellen-
mesi acilen gündeme alınmalıdır.

Kudüs’e Birleşmiş Milletler veya İslam ülkelerinin katı-
lımıyla teşekkül edecek bir koruyucu güç planlanmıyorsa, o 
zaman tarihin sesine kulak verilmeli, medeniyetler şehri Ku-
düs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet 
için devreye girmelidir.

Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, hızır gibi yetişelim, 
gücümüzün yettiği yere kadar girelim, nihai olarak akan kanı 
durduralım; huzur, istikrar ve güvenliği el birliğiyle, güç birli-
ğiyle temin edelim.
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Kudüs’ün her karışında izimiz ve eserlerimiz vardır.

Kudüs bizi bilir, biz Kudüs’ü biliriz.

Şayet ABD bunun önünde engelse NATO üyeliğini derhal 
tartışmaya açalım, Küreciği de, İncirliği de boşaltalım.

Onlardan korkan en az onlar gibi olsun.

Bizim ilhamımız Iğdırlı Hasan Onbaşıdır.

Bizim irade kaynağımız Kudüs’e damga vurmuş, çehresi-
ni değiştirmiş 400 yıllık hükümran mazimizdir.

Haremi Şerif’in statüsünü bozacak yeryüzünde bir güç 
yoktur.

Hiç kimse olmasa bile Allah’ın görünmez orduları vardır.

Mescid-i Aksa onurumuzdur.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Bizim hedefimiz hakka, hakikate ve hakkaniyete sahip çı-
kıp şeytanları taşa tutmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken he-
pinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah’a 
emanet ediyorum. 

Sağ olun, var olun diyorum.
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Değerli Arkadaşlarım,

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Bu haftaki grup toplantımızın başında sizleri hürmet ve 
muhabbetle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında hayat mücadelesi veren aziz 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan 
tüm kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Zorlu bir coğrafyada, bölgesel ve küresel hesapların bi-
teviye görüldüğü stratejik bir cephede bin yıldır varlığımızı 
sürdürüyoruz.

Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihin hiçbir dönemin-
de sükûnet bulmadığının da farkındayız.

Jeopolitik ve jeokültürel bilek güreşlerine eklemlenen hâ-
kimiyet ve hükümranlık mücadelelerinin ana fay hatları üze-
rindeyiz.

Bundan mülhem sıcak veya soğuk çatışma ya da gerilim 
dinamiklerinin ağırlık merkezindeyiz.
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Doğrusunu isterseniz dünyanın gözü her zaman üzeri-
mizdedir.

Her dönemde tüm dikkatler bize çevrilmiştir.

Medeniyetlerin kavşak noktasında, doğu-batı güzergâhı-
nın kesişme alanında yer almamızın avantajları olduğu kadar 
dezavantajlarını da anlamak ve görmek zorundayız.

Maruz kaldığımız muhtelif sorun başlıklarını ele alırken 
mutlak surette tarih şuurunun rehberliğiyle kararlarımızı so-
mutlaştırmalıyız.

Ağaca bakarken ormanı göz ardı edemeyiz.

Kabukla uğraşırken özü dikkatten kaçıramayız.

Fiile odaklanıp faile sırt çeviremeyiz.

Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız.

Ufuk ötesini görebilmenin sırrına erişmeliyiz.

Maşayı değil, tutan ve tutturan elleri görebilmeyiz.

Böyle yaparsak düşünce temelinde yanılma payımız her 
zaman en düşük seviyede kalacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak hayatın akışını ve hadise-
lerin akışkanlığını milliyetçiliğin ilkeleriyle, hukuk ve demok-
rasinin ilk yardım kılavuzuyla okumalıyız.

Tutarlı olacaksak, etik hassasiyetlere uyacaksak, akıl ve 
ahlak ölçüleriyle hareket edeceksek başkaca bir seçenek ol-
madığını bilmeliyiz.



35

Bugüne kadar, akıntıya kapılıp onun bunun dolduruşuna 
gelerek siyaset yapmadık, bundan sonra da yapmamızı hiç 
kimse beklememelidir.

Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik, muhatabı kar-
galar olan korkulukları taşa tutmadık, hele hele korkuya hiç 
rehin düşmedik.

Samanlıkta olmayan iğneyi arayanlarla lafla peynir gemi-
si yürütme gayretkeşliği içinde olan şaşkınları ciddiye alma-
dan, onları ip üzerinde yürüyen cambazlarıyla şimdiye kadar 
baş başa bıraktık, yine aynısını yapacağız.

Ancak Türkiye’yi yakın markaja alarak karanlık operas-
yonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturan-
lara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, 
buyur edemeyiz, göz yumamayız.

Allah muhafaza, tam tersi olursa, milletin yüzüne baka-
mayız, şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz, Mahkeme-i Küb-
ra’da bu zilletin, bu rezilliğin, bu vebalin altından imkânı yok 
kalkamayız.

Telaşa kapılmadan, duygularımızın yoğun telkinine kan-
madan, tezvirat borsasının yükseliş trendine aldanmadan 
daha soğukkanlı, daha sağduyulu davranmak mecburiyetin-
deyiz.

Açık seçik görüyoruz ki, Türkiye’nin çevresindeki sinsi ve 
sisli kuşatma sertleşmektedir.

Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır.

Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların hem 
taraflarından hem de cesametinden çok daha ötesidir.
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Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve ya-
bancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine, tahrip gücü yüksek 
şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik kat-
mışlardır.

Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye’mizdir.

Hedef son yurdumuzdur.

Hedef milli birlik ve huzur ortamımızdır.

Surda gedik açmak gayesiyle, hatta kale duvarlarımızı 
yıkmak maksadıyla sinerjisini ve sistemsel enerjisini Türk ve 
Türkiye düşmanlığından alan bir tezgah kurulmuştur.

Bu menfur tezgâhın siyaset taşeronları, medya teşrifatçı-
ları, sivil toplum tertipçileri, suç ve terör örgütü temincileri, 
özellikle de dış tedarikçileri vardır ve bellidir.

Türkiye’nin üzerine gölge düşmesi, siyasi ve hukuki çö-
zülme yaşaması konusunda alçak bir rekabet maalesef dev-
rededir.

Amaç, Türkiye’nin uluslararası camiada itibarını lekele-
mektir.

Amaç, Türkiye’nin mukavemetini kırarak her türlü müda-
haleye açık hale getirmektir.

Daha vahimi ise devletle millet arasındaki güven bağları-
nın kopuşuna hizmetle birlikte, nihai aşamada doğal veya do-
ğacak şikâyetlerin birbirine eklemlenmesini kışkırtıp devlete 
ve hükümete karşı toplumsal bir direnişin gerekçesini teşkil 
etmektir.

CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi, üst figüranıdır.
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Altı ay içinde başka bir Türkiye’nin görüleceğini söyleyen 
Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi, krizin çeşnicisi konumundadır.

HDP derseniz Türkiye’nin kalbine hançer sokmak için te-
tikte bekleyen fitnedir.

Asıl bizi düşündüren İP’in başkanı tarafından üstlenen 
provokatörlük rolüdür.

Geçen haftaki grup konuşmasında, Sayın Cumhurbaşka-
nı’nı katil Netenyahu’ya benzeten ve Siyonizme gülücükler 
saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize’yi, ilçeleri İkizdere ve 
Çayeli’yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi 
çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır. 

Söz konusu ilçe belediyelerin Milliyetçi Hareket Partisi 
yönetiminde bulunduğu göz önüne alındığında nasıl bir oyu-
nun sahnelenmeye çalışıldığı da bariz olarak fark edilecektir.

Gerek ilçe başkanlarımız gerekse de belediye başkanları-
mız gerginlikleri yatıştırmak için yöre halkını sabır ve sağdu-
yuya davet ederek teenniyle hareket etmişler ve asla tuzağa 
düşmemişlerdir.

İP Başkanı’nın bile bile, inadına yapar gibi, sanki toplum-
sal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize’ye gitmesi 
yalnızca düşüncesizlikle, yalnızca sorumsuzlukla, yalnızca 
öngörüsüzlükle izah edilemez.

Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla 
heba olmuş bu şahsın, Netenyahu benzetmesinden sonra Ri-
ze’yi ziyareti anlaşıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak üzerine 
planlanmıştır.
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Arkasından haklı tepkilere küstahça tepki göstermesi, et-
rafındaki çapulcuların vatandaşlarımıza, esnaflarımıza van-
dalca saldırması ağır bir provokasyon halidir.

Esnaf geziyorum diyenler, esnafa tekme tokat musallat 
olmuşlardır.

İP’in Başkanı Rizeli vatandaşlarımızın hassasiyetlerini 
kaşımanın yanı sıra ateşle oynamış, siyasi öfkeyi körükleye-
rek şiddet zincirinin tıpkı 1959 Uşak olaylarında olduğu gibi 
ilk halkası olmak için podyuma çıkmış, daha doğrusu çıkarıl-
mıştır.

Müteakiben Anadolu Ajansı’nın kuşkulu bir muhabiri ta-
rafından İçişleri Bakanı’yla ilgili hükümetin iki üyesine yönel-
tilen ısmarlama soru birden bire gündeme oturmuştur.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgeleri haksız ve hu-
kuksuz şekilde tenkit ederek sosyal medyadan açıklamalarda 
bulunan, bu suretle görevinin sınırlarını katbekat aşan Viran-
şehir savcısının durumu da bir başka üzerinde durulması ge-
reken muammalı konular arasındadır.

Adeta düğmeye basılmışçasına şaibeli ve şüphe uyandı-
ran olaylar üst üste çakışmış, biri biterken diğeri tedavüle 
sokulmuştur.

Bunlardan birisi de, PKK’nın Pençe Harekâtlarının komu-
ta merkezlerine maket uçaklarla suikast girişimidir.

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Şırnak 23’üncü 
Piyade Tümen Komutanlığı, Batman İnsansız Uçak Sistemler 
Üs Komutanlığı maket uçaklı terör saldırılarının hedefi ol-
muştur.
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Çok şükür bu saldırılar zamanında ve isabetle engellen-
miştir.

Hatırlanacağı üzere, Kanada SİHA’larımıza lazer tespit ve 
keşif kodu vermeyi bilhassa Karabağ Savaşı’ndan sonra res-
men sonlandırmıştı.

Ne var ki, müttefik olarak bilinen aynı Kanada Belçika’yla 
birlikte terör örgütünün sabotaj ve suikast silahı olarak kul-
landığı maket uçakları çok özel teknolojiyle donatmıştır.

Uzaktan kumanda edilip patlayıcı taşıyan bu maket uçak-
larına yaklaşık bedeli 10 bin dolar olan navigasyon sistemini 
müttefik ülkeler yerleştirmiştir.

2016 yılının Ocak ayında Şırnak’ın Silopi ilçesinde ABD 
menşeli bir insansız hava aracının ele geçirildiği hafıza kayıt-
larımızda saklıdır.

Bir ara Amanoslar kırsalına Münbiç’ten kalkan yine Ka-
nada yapımı paramotorlarla teröristlerin sızma faaliyetine 
şahit olunmuştur.

PKK/YPG’ye eğitim ve silah desteği veren ülkeler esasen 
çok tanıdıktır.

Şayet inanırsanız alayı dost ve müttefiklikten bahseder.

Ancak dürüst, samimi ve mert değillerdir.

Utanmaları yoktur, yüzlerine bakınca ar damarlarının 
çatladığını, ahlaki tezlerinin çürüdüğünü fazla zahmete kat-
lanmadan hemen görürsünüz.

Bu ülke yöneticileri eğer yutarsanız ağızlarından ne hu-
kuku, ne özgürlüğü, ne de demokrasiyi eksik ederler.
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Ancak Suriye’deki terör kamplarında ne arıyorsunuz, 
neyi amaçlıyorsunuz, teröristlere paramotor ve maket uçak 
eğitimini hangi niyetle veriyorsunuz diye sorsanız iblisi bile 
hayrete düşürecek bahaneler ileri sürerler.

Petrol kokusu aldılar mı kan kokusu almış köpek balığına 
dönerler.

Kudüs’de cinayet, Kaşgar’da eziyet, Kerkük’de ihanet, 
Kıbrıs’da melanet, Karabağ’da rezalet, Kaşgar’da mezellet, 
Kırım’da habaset zanlıları insanlık mirasını yağmalayan, hak 
ve hukuk tanımayan zalimler ve onların işbirlikçileridir.

Türkiye haksızlıklara karşıdır, adaletsizliklerin karşısın-
dadır, küresel emperyalizmin hunhar eylemlerinin tam ola-
rak karşı kutbundadır.

Özellikle FETÖ’ye, PKK’ya ve milli bekamızı tehdit eden 
ülkelere yönelik sağlam duruşumuz iç ve dış işgal cephesinin 
safında toplanan kim varsa rahatsız etmektedir.

Devleşmiş millet iradesi çözülmek ve dağıtılmak isten-
mektedir.

Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gün-
deme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen 
bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması 
bize göre mümkün değildir.

Değerli Milletvekilleri,

Lütfen dikkat buyurunuz, terörle mücadele kahramanca 
devam ederken, vatan savunması tehditlerin doğduğu alan-
larda cesaretle yapılırken, bu mücadelenin içinde yer alan as-
ker ve sivil devlet adamlarını itibarsızlaştırma çabaları hain 
bir amaca matuftur.
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Hiç kimse aklımızla alay etmesin, sabrımızı yanlışa yor-
masın, zira biz her şeyin farkındayız.

Devletin hükmü şahsiyetini, milletin kutlu varlığını uçu-
ruma çekmek üzerine ifa edilen şirret kampanyayı görüyor 
ve takip ediyoruz.

Türkiye’nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla, 
karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı 
düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki, ele ele vermişler, yıkım 
ittifakının potasında birleşmişlerdir.

Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun 
karanlıktır, çok boyutlu ve çok aktörlüdür.

Libya’daki müessir varlığımızın rövanşını almaya çalışı-
yorlar.

Milli davamız Kıbrıs’taki mukavemetimizin, eşit ve ege-
men iki devlet kararlılığımızın hesabını sormaya kalkıyorlar.

Doğu Akdeniz’deki tavizsiz duruşumuzdan korkuyorlar, 
intikam taassubuyla yanıp kavruluyorlar.

Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/
YPG/PYD’ye dünyayı zindan etmemizden dolayı üstümüze 
geliyorlar.

Güney sınırlarımız boyunca hayalini kurdukları terör 
devletinin suya düşmesinden ileri düzeyde gocunuyorlar.

Mazlum toplumlara, masum çocuklara, hakkı gasp edil-
miş gariplere vicdan seferberliğiyle kol kanat germemizden 
memnuniyetsizlik duyuyorlar.
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Boyun eğmediğimiz için, tamam demediğimiz için, alttan 
almadığımız için, al bayrağın solmasına müsaade etmediği-
miz için deliye dönüyorlar, sürekli açığımızı ve zaaf anımızı 
kolluyorlar.

Terörist elebaşları Sofi Nurettin ile Aydın Şimşek’i göm-
dük ya, işte bunu hazmedemiyorlar.

Allah’ın izniyle Kandil’e Türk bayrağını dikeceğiz ya, işte 
bunun için çıldırıyorlar, çılgınlık peşinde koşuyorlar.

Siyasi taşeronlarına, 128 milyar dolar nerede sorusunu 
sorun dediler, tutmadı.

104 emekli amirale bildiri yayınlattılar, hiç kimse yemedi.

KOVİD-19 salgınıyla mücadeleyi sekteye uğratmak için 
her yolu deneyin talimatı verdiler, olmadı.

Cumhur İttifakı’nı karalayın, Türkiye’yi kötüleyin, ekono-
miyi kötümserliğin tüneline sokun diye işbirlikçilerine tem-
bihte bulundular, küçük bir azınlık haricinde inanan çıkmadı.

Şahsım hükümeti, tek adam rejimi, otoriter sistem, yöne-
tilemeyen ülke propagandalarını servis ettiler, başaramadı-
lar.

Çabalar boşuna, hevesler beyhudedir, çünkü Türk mille-
ti Cumhurbaşkanı’nın, devletinin, hükümetinin, egemenlik 
haklarının sonuna kadar destekçisidir.

Türkiye; sömürge devleti, karpuz cumhuriyeti, aşiretler 
koalisyonu, kabileler toplamı, suç ve cinayet örgütlerinin ta-
sallutu altındaki bir ülke değildir, hiçbir zaman da olmamış 
ve olmayacaktır.
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Hakikaten bir suç varsa, bu suç tevsik edilmişse, suçlula-
rın objektif delil ve belgelerle tespiti yapılmışsa adres bağım-
sız Türk mahkemeleridir.

Adalet ne diyorsa olacak bellidir.

Bundan ürkmeye, çekinmeye gerek de yoktur.

Ancak karambolde siyasi fırsatçılığa kalkışanlar, zalimle-
rin dolduruşuna gelip ülkemizin haysiyetini iki paralığa çe-
virmek için konuşan ve konuşturulanlar iki dünyada bunun 
hesabını muhakkak vereceklerdir. 

Bundan kaçış ve kurtuluş imkansızdır.

İkazen diyorum ki, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir al-
çağın gücü ve nefesi yetmeyecektir.

Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu komuta 
heyetine çamur atamayacaktır.

Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahra-
man Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanı’nın yalnız 
olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum.

Konu, devlet-i ebed müddet irademizin korunmasıdır. 

Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz be-
kasıdır.

Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır.

Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir.

Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, 
sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.
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TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye 
Cumhuriyeti’nin son Başbakanı unvanını taşıyan Sayın Binali 
Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuştu-
rucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir.

Bu meselede tarafsız kalmak, köhne köhne tribünde otu-
rup üç maymunu oynamak Türkiye’ye kast etmek için kulla-
nılan ve kiralanan çevrelere destek vermektir.

Buna da vatan ve millet sevgisiyle bezenmiş hiç kimsenin 
hakkı yoktur.

Her nifak ve dedikoduya can havliyle sarılan CHP yöne-
timinin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır, tamı 
tamamına çukur siyasetidir.

Kılıçdaroğlu’nun rotası yanlış, siyasi dili ve üslubu yozlaş-
mıştır.

CHP, Türkiye üzerinde emelleri olan küresel emperyaliz-
min kanlı limanına yanaşıp tahkimat yapacak kadar Türkiye 
muhalifidir.

İP, bu limana çoktan varmış, demir atacak iskele aramaya 
başlamıştır.

Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek, Tür-
kiye’yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, be-
deli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir.

Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri ne yaparsa 
yapsın billahi Türkiye Cumhuriyeti’ni düşüremeyecektir.
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CHP’nin bu lobiye ümit bağlaması, sırtını emperyalizme 
dayaması, demokrasi dışı müdahalelere çanak tutması tıpkı 
Kurtuluş Savaşı’nda düşmana hizmet edip ganimet olmakla 
birdir, aynıdır.

Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır.

Türkiye Cumhuriyeti milli ve egemen bir devlettir.

Biden’in muhalefeti pışpışlayıp Cumhuriyeti ve Cumhur 
İttifakı’nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atıl-
maktır.

İktidar ruhsatını ABD değil, kovboylar değil, kulisler de-
ğil, güç odakları değil, büyük Türk milleti vermektedir.

İhanete teşne olanların bu gerçeği akıllarından çıkarma-
ması tavsiyemdir.

Türkiye’yi siyasi, hukuki ve toplumsal alanlarda taşeron-
lar vasıtasıyla düğümleyip seçime veya başka arayışlara zor-
lamak demokrasi ve milli irade düşmanlığının kesif bir yan-
sımasıdır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Türkiye bir hukuk devletidir.

Bizim açımızdan, milletin vermediği bir yetkiyi zalimlerin 
elinden almak için heyecana kapılmak soysuz bir beklentidir.

Arka arkaya ortaya çıkan, birbiriyle bağ ve bağlantısı 
kesin olan olaylar manzumesinin kaynağında Türkiye’yi çö-
kertme hesapları ve dayatmalara rıza gösterme beklentisi 
yatmaktadır.
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Fakat unuttukları Türk milletinin kudreti, kuvveden fiile 
çıkan korkusuz duruşudur.

Türkiye sokakta bulunmadı, harita üzerinde kurulmadı.

Türk milleti tesadüfen bir araya gelmedi, bağımsızlık he-
diye alınmadı.

Üzerinde yaşadığımız topraklara boşuna vatan denmedi, 
sınırlarımız icazetle çizilmedi.

Varsa kendine güvenen çıksın karşımıza.

Varsa yüreği yeten haydi buyursun er meydanına.

Eğer demokrasimizi, eğer devletimizi, eğer hürriyetimizi, 
eğer milletimizin tarihi haklarını, eğer milli birlik ve kardeş-
lik hukukumuzu can pahasına savunamazsak bu hayat, bu 
can, bu beden hepimize haram olsun.

Kahraman şehitlerimizin ve aziz ceddimizin emaneti olan 
milli varlığımıza operasyon çekenlerin, devletimizin çatısını 
uçurmak için gizli saklı plan yapanların bu cüretkarlıklarını 
burunlarından fitil fitil getireceğiz.

Bu nedenle, yaşanan sürece ve yaklaşan tehlikelere karşı 
tüm vatandaşlarımın dikkatini hassaten çekiyorum.

Kalbinde bayrak sevgisi olan herkesi vatan ortak payda-
sında, cumhurun muazzez irade vasfında buluşmaya, zulme 
ve zillete açık tavır almaya davet ediyorum.

Gün bugündür.

Millet varlığına karşı husumete yeltenenleri de tahrikleri 
bırakarak, girdikleri ihanet yolculuğundan derhal dönmeleri 
konusunda bir kez daha uyarıyorum.
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Kimden ve nereden gelirse gelsin, hangi siyasi görüşe sa-
hip olursa olsun, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini tartışmaya 
açmak, siyasi rant hesabıyla dış tazyik ve tertiplere kuryelik 
yapmak bilinmelidir ki devletin ve milletin izmihlaline onay-
dır. 

Bize göre bunun adı da ihanettir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu emelleri 
besleyenlere hiçbir şart altında geçit vermeme konusunda 
manevi ve iradi söz birliği etmiştir.

Bu bakımdan hiç kimse hayal peşinde koşmamalı, Türk 
milletinin gücünü ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in sabrını test 
etmek gibi bir gaflete düşmemelidir.

İçinden geçtiğimiz nazik dönemde herkesin sağduyunun 
rehberliğinde hareket etmesi, ihanet girişimlerine karşı mil-
li duruş sergilemesi, toplumsal huzurun tesisi ve korunması 
hususunda sorumlu davranması tarihi bir görevdir.  

Biz bu görevin şuuruyla hükümetimizin yanındayız.

Devletimizin arkasındayız.

Sokak çetelerinin, terör örgütlerinin, yedi düvelin karşı-
sındayız.

Çünkü biz Cumhur İttifakı’yız.

Çünkü biz vatanın ha ekmeğini yemişim ha kurşununu di-
yen serdengeçli ruhlu Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.

Velhasıl hep birlikte Türkiye’yiz.
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Değerli Arkadaşlarım,

Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği 21.yüzyılın ikinci 
on yılında, elbette ki önce Türk milletinin ve sonra bütün in-
sanlığın istikrar, güvenlik ve huzur içinde yaşamasını arzulu-
yoruz.

Türk milletinin barış ve kardeşlik içinde yeni atılım ve he-
deflere hazırlanmasında, milliyetçilik ve demokrasiyi, siyasî 
ve kültürel çerçevenin iki anahtar kavramı olarak değerlen-
diriyoruz. 

Bir toplumun dayanışma, ilerleme, çağın değerlerini ya-
kalama gibi hedeflerini pekiştirecek en önemli unsurun milli-
yetçilik olduğuna inanıyoruz.

Bu milliyetçilik anlayışımız; ırkçılık ve ayrımcılığa şiddet-
le karşı olup asırları aşıp gelen kültürel ve toplumsal birlik 
ve beraberliği; gelecekte huzur ve refah içinde ve bir arada 
yaşamanın da ön şartı gören bir şuurun ifadesidir.

Bu yüksek şuur, Türk milleti adıyla tarih boyunca terkip 
olunan mükemmel milli kimliğin ve kapsayıcı milli kültürden 
beslenen yapıcı, kaynaştırıcı ve birleştirici değerler manzu-
mesinin muazzam eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ayrılma ve farklılaşma 
üzerine değil, birleşme ve kucaklaşma ülküsü etrafında şekil-
lenmiş; kurucu kahramanlarca, milli devlet, milli kimlik, milli 
dil ve millet varlığı üzerinde mutabakat sağlanarak yeni dev-
letin dayanakları tesis edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin dayandığı Türk milliyetçiliği 
fikriyatı, hiçbir zaman ayrımcı ve uzaklaştırıcı olmamıştır. 
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Bilakis toplumun bütününü temel değerler ekseninde 
buluşmaya ve uzlaşmaya çağıran bir anlayışın temsilciliğini 
üstlendiğimiz siyasi tecrübelerle ve tarihi vesikalarla sabittir.

Maddi ve manevi mirasını emanet aldığımız İmparatorluk 
geleneği de aynı kaynaşma kültürünün bir sonucudur. 

Dahası ülkemizi küresel bir güç yapma hedefimizde takip 
etmemiz gereken yolun işaret taşlarını göstermektedir.

Yalnız ülkemizin içinde değil, komşu coğrafyalarda ve ni-
hayet yeryüzünün her yöresinde adalet, huzur, barış ve refah-
ta model alınacak ve örnek olacak bir ülkenin varlığı kardeş-
lik ve kucaklaşma kültürünün seviyesiyle yakından ilgilidir.

Sevilen, özenilen, gıpta edilen, himayesi arzulanan, dost-
luğuna sığınılan bir büyük ülke haline gelmemizin yolu da 
“bayrağımızın gölgesinde yaşamayı isteyenlerin” sayısını 
artırmakla, vatanımızı küresel bir cazibe merkezi haline ge-
tirmekle mümkündür.

Biz, bundan asırlar önce, “kardinal külahını Osmanlı sa-
rığına tercih ederek” milletimizin sinesinde kurtuluş umu-
du arayan mazlum toplumları, büyük Türk milletinin himaye-
sine sevk eden beşeri çekiciliğin ve buluşmanın peşindeyiz.

Yerel ve yöresel farklılıkların Türk kültürünün zenginli-
ği içinde görüldüğü bir anlayış üzerinde sağlanacak genel ve 
kalıcı bir uzlaşmanın, toplumsal barış ve huzur için önemli 
katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Başı derde düşen, öz yurdunda barınamayan, zulme uğra-
yan, saldırılara maruz kalan milyonlarca soydaşlarımızın ve 
akrabalarımızın yüzyıllardır en emin sığınağı hepinizin bildi-
ği ve tarihin şahit olduğu gibi Anadolu coğrafyası ve milleti-
mizin bağrı olmuştur.
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Aziz milletimiz, çareyi Anadolu’ya sığınmakta bulmuş bü-
tün kardeşlerine mükemmel bir konukseverlikle, gönlünü ve 
kucağını sonuna kadar açmıştır. 

Gelenleri kendinden bilerek ekmeklerini ve kaderlerini 
iftiharla paylaşmış ve bölüşmüştür.

Yeryüzündeki bütün milletlerin kardeşliğini ilke edinen 
bir siyasal düşüncenin şerefli temsilcisi olan Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin; ayrımcı, uzaklaştırıcı ve dışlayıcı olmasının 
düşünülemeyeceği her türlü izahtan varestedir.

Bu vesileyle Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda 19 Ma-
yıs’ta kabul edilen 2019-2020 Türkiye Raporu’nda, AB ve üye 
ülkelere Ülkücü Hareketi terör örgütleri listesine ekleme ihtima-
lini araştırma, dernekleri yasaklama ve faaliyetlerini yakından 
izleme çağrısı ayaklarımızın altında çiğnenmeye müstahaktır.

Buram buram Türk ve Türkiye karşıtlığıyla bezenmiş bu 
sipariş raporun 19 Mayıs’ta kabul edilmesini de manidar bul-
duğumuzu, bu tarihin özellikle seçildiğini altını çizerek be-
lirtmek isterim.

PKK/YPG/PYD’ye müsamahalı davranıp FETÖ’yü koyun-
larında besleyen ülkelerin bize karşı ilkel önyargılarını silah 
gibi kullanmaları basitliktir, değersizdir, acziyettir.

Irkçılığın, İslamofobinin, yabancı düşmanlığının hakim 
olduğu bir coğrafyada Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i terörle 
bağdaştırma hazırlığı cinnet hali olduğu kadar tarih ve me-
deniyet cinayetidir.

Teröristleri ülkelerinde ağırlayan, ayaklarının altına kır-
mızı halılar seren ülkelerin akıl ve vicdan tutulması yaşadık-
ları açıktır.
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Diyorum ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareketi terörle anmak, sa-
dece teröristlerin ve terör sevicilerin harcıdır.

Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik hedef olarak gördüğü, 
ilişkilerin müspet yönde ilerlediği bir dönemde, yayımlanan 
rapor Avrupa değerlerinin inkarıdır.

Baştan ayağa haksız, hayasız ve hasmane şekilde Türkiye 
eleştirisinin yer aldığı mezkur raporu kabul etmediğimizi, gı-
yaben kendilerine iade ettiğimizi, çok net olarak da kınadığı-
mızı millet huzurunda söylemek boyun borcumuzdur.

Tek taraflı, temelsiz, yanlı, objektiflikten uzak, hiçbir da-
yanağı olmayan, Türkiye’nin ve Türk milletinin egemenlik 
haklarını baskılamaya çalışan rapor bir Haçlı organizasyonu-
dur.

Ve bizim nezdimizde yok hükmündedir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin demokrasi ve insanlık de-
ğerleri konusunda sahip olduğu ilkeler ve müktesebatla hiç-
bir Avrupa ülkesi boy ölçüşemeyecektir.

Onların baktığı yer PKK’nın, YPG’nin, FETÖ’nün sığınıp 
ikmal yaptığı yılan deliğidir.

Çok şükür, oradan bakınca Milliyetçi Ülkücü Hareket’ten 
rahatsızlık duyulması bizim doğru yolda bulunduğumuzun 
karinesidir.

Biz hakkın yanındayız, halkın yanındayız, hakikatin çizgi-
sindeyiz.

Kem gözler, kötü sözler, kötürüm emeller ne söylerse söy-
lesin, gelecek ay yıldızlı al bayrağın altındadır. 
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Türkiye’nin birliği, refahı ve istikbalinin güvencesi ortak 
değerler etrafında birleşmekten geçmektedir.

Bu milletin şerefi ve haysiyeti, kardeşlik ve kahramanlık 
üzerine inşa edilmiş milli birliği, milli kimliğidir.

Bu değerlerimiz yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, 
tezahür edecek sonuçlar çok vahim ve tehlikeli olacaktır.

Türk milleti yapay ayrımlara, tehdit saçan çabalara fırsat 
vermeyerek beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir.

Gün, saflarımızı sıklaştırma günüdür. 

Gün, kucaklaşma günüdür.

Kucaklaşmanın adresi cumhurun muhteşem varlığı, Türk 
milletinin ta kendisidir.

Değerli Arkadaşlarım,

Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği rapor aslında ma-
lumun bir nevi ilanından başka bir şey değildir.

Bunu görmek, bunu bilmek, kara kampanyalara karşı ke-
netlemek durumundayız.

Konuşmamın başından itibaren dile getirdiğim Türkiye 
üzerinde oynanan oyunların bir parçası da söz konusu rapo-
run 19 Mayıs tarihinde kabul edilerek yayımlanmasıdır.

Husumet cephesi kalabalıktır.

Nefret salgını Avrupa’ya vebadan daha şiddetli hasar ver-
mektedir.
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Yunanistan Başbakanı 18 Mayıs 2021 tarihinde, İskece’ye 
bağlı Paşevik’teki devlet anaokulu öğrencileri ve öğretmen-
lerine video konferans yoluyla hazmı imkansız ifadeler kul-
lanmıştır.

Paşevik’e Pomak Köyü, Türk çocuklarına da Yunan çocuk-
ları diyen Miçotakis halt etmiş, hezeyan girdabına düşmüştür.

O çocuklar Türk çocuklarıdır.

Paşevik’te Pomak değildir.

Yunanistan hükümetinin bu asimilasyoncu ve faşist poli-
tikalarına Avrupa Parlamentosu ne diyecektir?

Türk çocuklarına Yunan çocukları demenin ırkçılık oldu-
ğu tasdik ve teyit edilmeyecek midir?

Mesele Müslüman oldu mu, mesele Türk oldu mu gözleri 
öfkeyle perdelenenlerin insanlığa söyleyecekleri hiçbir şey 
yoktur.

21 Mayıs 2021 tarihinde Gazze’de ateşkes ilanından önce 
11 gün devam eden İsrail saldırılarında 66’sı çocuk, 39’u ka-
dın olmak üzere 243 masumun ölümüne ses çıkaran, itiraz 
eden, lanetleyen kaç AB üyesi ülke olmuştur?

Güçlünün haklı, haklının güçsüz değerlendirildiği sakat 
ve sancılı küresel düzen kesinlikle sorgulanmalıdır.

Adalet ve hakkaniyet üzerine inşa edilmiş, adil ve eşit pay-
laşımın esas alındığı, mazlumların ölmediği, coğrafyaların sö-
mürülmediği bir dünya düzeni geleceğin huzuru için şarttır.

Türkiye meşru insani ve beşeri talepleri seslendirdiği için 
hedef haline gelmiştir.
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 “Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak 
var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak.” diyen Bi-
den ve zihniyeti insanlık karşısında mahcup, hatta mağlup 
olmadıkça asıl dünya barışa hasret kalacaktır.

Eğri bacanın doğru dumanı olmaz.

Yolu doğru olanın da yükü ağır olur.

Yükümüz ne kadar ağır olursa olsun, kaldıracağız, gelece-
ğin alnına Türk asrını inşallah kazıyacağız.

Bakınız ne demişti Hz.Mevlana: 

Gönlünü hoş tut, sabreden erer. 
Sevenlerin duası her yerde geçer. 
Huzursuzluk dediğin durmaz gider. 
Dönecek devrandan şüphen mi var?

Devir değişecek, devran dönecek, hesap günü elhak gele-
cek, sabilerin, emzikli yavruların, kahırlı anaların, acılı baba-
ların gözlerinden sicim gibi akan yaşlar bütün zalimleri teker 
teker boğacaktır.

Dileğim ve Rabbim’den niyazım da budur.

Konuşmama son verirken hepinizi bir kez daha hürmet 
ve muhabbetle selamlıyor, sağlıklı ve başarılarla dolu bir haf-
ta geçirmenizi temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun diyo-
rum.
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Saygıdeğer Milletvekilleri,

Sayın Basın Mensupları,

Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubumuzun bu hafta-
ki toplantısında sizlerle paylaşacağım düşünce ve değerlen-
dirmelere geçmeden evvel, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında varlık mücadelesi veren her 
vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda nefes alan 
her kardeşimize en halisane selamlarımı iletiyorum.

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde öncelikle İl 
Başkanlarımızla özlem giderdik, müteakiben de Merkez Yö-
netim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu’muzun ortak toplan-
tısını gerçekleştirdik.

Bir gün sonra da, belediye başkanlarımızla bir araya gele-
rek içinden geçtiğimiz siyasi süreci ve belediyelerimizin ana 
meselelerini ele aldık.

Teşkilatlarımız diridir, dengelidir, dava mücadelesini yur-
dumuzun her köşesinde şevkle, heyecanla, inanmışlıkla ve 
ağız birliği içinde ifa etmektedir.
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Partimizin diğer yetkili kurulları faaliyetlerini azimle ve 
istikrarla sürdürmektedir.

Kalpleri mühürlü olanlar görmese de, çalışıyoruz, çabalı-
yoruz, milletimize hizmetkarlıkta canımızı dişimize takıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra 
partim ve ben anlayışının rehberliğinde duruş göstermektedir.

İstiyoruz ki, istiklal için birlik olalım.

Diliyoruz ki, istikbal için dirlik içinde hareket edelim.

Nihayetinde diyoruz ki, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan 
Türk milleti olsun.

Ne gidilecek bir yerimiz ne de terk edilecek bir toprağı-
mız vardır.

Ne sırt dönülecek bir insanımız ne de sırça köşklere deği-
şilecek bir ülkemiz söz konusudur.

Geleceğe umutla bakıyoruz, gelişmeleri ufuk derinliğiyle 
kavrıyoruz.

Türkiye’nin hakkını görmeyen, Türk milletinin haysiyeti-
ni gözetmeyen her teklife, her tertibe, her teşebbüse, her tef-
rikaya karşıyız, kapalıyız.

Duymayan varsa tekrar edeyim, biz bu ülkeyi karşılıksız 
sevdik.

Biz bu milleti canımızdan aziz bildik.

Biz bu cennet vatanı namus belledik.
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Türkiye’mizi meşgul eden her sorunla ilgili yalın düşün-
celerimiz, yapıcı önerilerimiz esasen iflahı imkansız MHP 
muhaliflerinin dahi bildiği ve tasdik ettiği bir gerçek olarak 
meydandadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendimize güveniyoruz, 
milletimize inanıyoruz.

Büyük tarihçimiz merhum Hüseyin Namık Orkun, “Türk-
çülüğün Tarihi” isimli değerli eserinde bizlere şunları söy-
lemişti:

“Kendine güvenmeyen bir insanın hayatta muvaffak 
olmasına imkan olmaması gibi kendine güvenmeyen bir 
milletin de müstakil yaşamasına imkan yoktur.”

Türk tarihinden ve Türk kültüründen beslenen Türk 
milliyetçiliğinin aziz milletimizin kendine duyduğu güvenin 
simgesi olduğunu yeri gelmişken itiraf ve ifade etmek başlıca 
görevlerimizden birisidir.

Türkiye’yi kötüleme yarışı içine girenler aslında milli öz-
güveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası de-
ğildir.

Öldük, bittik, tükendik, mahvolduk, bizden bir şey olmaz 
teranelerine hapsolan süfli çevrelerin bizatihi Türk milletiyle 
ilgili sorun ve sıkıntıları olduğunu görmek ve deşifre etmek 
lazımdır.

Bugünkü siyasi panoramadan bakınca zillet ittifakının 
çatısı altında buluşan partilerin içine düştükleri zaaf ve aç-
mazların temelinde objektif bir değerlendirmeyle söylersek 
bu tespitimizin yattığı görülecektir.
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Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır.

Siyasi mücadele dürüstçe, mertçe, adam gibi yapılmalıdır.

Tarihin her devrinde, amaca giden her yolu meşru ve mu-
bah görenler tehlike saçan irtibat ve işbirliği içine girmekten 
kaçınmamışlardır.

Çünkü fazilet ve ferasetleri kuru, fikir ve fiilleri kördür.

İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz.

İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir meselenin 
esamisi okunamaz. 

Bu eyyamcı tipler gelene ağam gidene paşam diyecek ka-
dar çıkarlarına düşkündür.

Bunları kimler kafa kola almışsa, onlarla ahbap çavuş iliş-
kisine girerler.

Zillet partileri, kâğıttan kaplan olmaları şöyle dursun, za-
limlerin elindeki yedili kozdur.

İkbal kaygıları her şeyin önündedir.

Yeter ki ağızlarına bir parmak bal sürülsün, her yeri içi 
boşaltılacak arı kovanı zannederler.

Kapan üstünde peynir bile görseler, akara kokara bak-
mazlar, midelerine girecek bir lokmanın peşine düşerler.

Sinek gibidirler, pekmezciyi hemen tanırlar.

Kümesi iyi biliyor diye tilkiyi bekçi yapmaya kalkarlar.

Gavurun ekmeğini yediler mi, kılıcını sallamaya başlarlar.
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Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez, eğilip diz 
çökmekle onur elden gitmez.

Çobanla bir olup kuzuyu yerler, sonra da dönüp sahibiyle 
birlikte yas tutarlar.

Hz.Ali’nin katili İbn-i Mülcem gibi ikiyüzlüdürler.

Mescid-i Dırar’ın müdavimleri kadar fitnecidirler.

Suret-i haktan görünseler de siret-i hakikatleri felakettir.

Türkiye işte böylesi bir muhalefet yozlaşmasına alarm ve-
rici ölçüde maruzdur.

Değerli Milletvekilleri, 

Demokrasi düşüncesi, bir ülkeyi düşürmenin, bir ülkeyi 
düşkün göstermenin bahanesi olarak tavzih ve tevil edileme-
yecektir.

Siyaset ve demokrasi mücadelesinde nihai karar mercii 
millettir.

Bunun dışında destek arayanlar, dayanak araştıranlar, ik-
tidar vizesi için güç merkezlerinden medet ve menfaat arzu-
layanlar zillet ve ziyan çukurundadır.

Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir.

Hz.Mevlana iki şeyin insanı anlattığını söylemişti.

Birincisi, hiçbir şey yokken gösterilen sabır, diğeri de her 
şey varken sergilenen tavırdır.

Asırlar öncesinden kulağımıza fısıldanan bu söz aynısıyla 
siyasette de geçerli değil midir?
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Hırslarına yenik düşenler heveslerinin kurbanı olmaktan 
asla kurtulamazlar.

CHP yönetiminin içler acısı durumunu başkaca izah et-
mek nasıl mümkündür?

İP yönetiminin teslimiyetçi ve süngü düşürmüş hali nasıl 
açıklanmalıdır?

Çok değil, 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime 
karşı olduklarını, buna gerek duymadıklarını sürekli vurgu-
layan Kılıçdaroğlu’na ne olmuş, nereye kaybolmuştur?

Bir yıl içinde değişen veya değiştiği söylenen nedir?

Kılıçdaroğlu’nun erken seçim zorlaması kimlerin talebi, 
hangi karanlık mahfillerin siparişidir?

FETÖ’cülerin altı aylık süre içinde Kılıçdaroğlu’nun ikti-
darını dillendirmeleri, birden bire Mayıs ayının ilk haftasın-
dan itibaren hükümet üyelerine hedefine alan iftira kampan-
yaları erken seçim dayatmasıyla yakından bağlantılıdır.

ABD’nin bazı Körfez ülkeleriyle hain bir senaryo üzerinde 
kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrail’e kadar Türkiye’yi 
köşeye sıkıştırmayı, bölgesel yükselişinin önünü kesmeyi 
amaçlayan ülkelerin örtülü operasyonları, asimetrik tahrik-
leri anlaşıldığı kadarıyla şiddet ve yoğunluk kazanmıştır.

Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siya-
set ayağıdır.

15 Temmuz gecesi ülkemiz aleyhine düşmanca bağlantı-
ları bilinen ülkelerin zillete yatırım yaptıklarıyla ilgili şüphe-
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ler bir vehmin sonucu değil, tedbirli ve teyakkuz içinde olma-
mızı gerektiren vaki bir tespitin izharıdır.

Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı tekne-
sine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim 
isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür.

Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.

Türkiye’nin büyümesini, yeni hükümet sistemiyle derle-
nip toparlanmasını çekemeyenlerin paslı değirmenine su ta-
şıyanlar vebal altındadır.

Geçen hafta da söylemiştim, yine üstüne basa basa ifade 
ediyorum, oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır.

CHP yönetiminin makam ve koltuk uğruna Türkiye’nin 
karşısına geçmesi, husumet cephesine kurşun askerlik heve-
si, sorarım sizlere zillet değildir de nedir?

CHP Genel Başkanı, bir an önce seçime gidilmesini istiyor.

Belli ki acelesi var, belli ki aldığı talimatın süresi doldu-
ğundan telaş içinde.

Daha da çirkefleşerek milletten korkulur mu diye soruyor.

Asıl korkanın, asıl demokrasi kaçakçısının, asıl milli irade 
kalpazanın bizatihi zihniyeti olduğunu unutmuşa benziyor.

Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu, anayasa ile ilgili referan-
dum yerine, seçimlerin yapılıp yapılmaması ilgili referan-
dumdan bahsediyor.

Mafyayı Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı gören Kılıç-
daroğlu yine yalan makinesi olmakla kalmıyor, organize suç 
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şebekelerinin nefesi, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düş-
manlarının da nesnesi olduğunu görmüyor, göremiyor.

Şu anda CHP yönetimine siyasi propaganda üretimini ki-
min yaptığı, söylem ve eylem sınırını hangi suçluların belirle-
diği herkesçe bilinmektedir.

Kılıçdaroğlu masal atlatmasın, ruh ikizi haline dönen 
mafyaya baksın.

Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir 
saptırmadır.

Ama mafyanın CHP’ye, boyalı medyaya, tetikçi köşe yazar-
larına nasıl nüfuz ettiğini, bunları kafese nasıl yerleştirdiğini 
bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmamıştır.

CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki, hamama götürse-
niz kurna beğenmezler, düğüne götürseniz zurna beğenmez-
ler.

Zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler.

Tek ayaküstünde kırk yalan söylerler.

Sayın Kılıçdaroğlu, fazla heveslenme, fazla celallenme, 
fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma,  ülkemizin erken se-
çim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından sakın 
çıkarma.

Demedi deme, adam sözü dinle.

İP’in başkanıyla birlikte emperyalizmin reklam yüzü ol-
maya özenme, Türk milletini ölümü gösterip sıtmaya razı et-
meye çalışma.
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Cumhurun ve Cumhur İttifakı’nın ortak iradesi nettir, ni-
tekim Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılı-
nın Haziran ayında yapılacaktır.

Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu, önce sabret, sonra da seyret; milletin 
zilletle göreceği demokratik hesaba şunun şurasında 2 yıl 24 
günlük süre vardır.

CHP yönetimine tavsiyem, ekin tohumun hasını, çekme-
yin yiyecek yasını.

Mutfakta yangın var deyip durmayın, yanan sizin irade-
nizdir, yangın yerine dönen sizin imtiyazlı ve izansız siyase-
tinizdir. 

Kaldı ki 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye 
ekonomisinin vahim fırtınadan nasıl çıkma başarısı gösterdi-
ğini kabul ve ifade edin.

Elbette şu gerçeğin farkındayız, kafasının içi şeytanlaşmış 
insanlara doğruyu anlatmak, doğruyu göstermek suyun üs-
tünde yürümek, yüzerken terlemek gibidir.

Olsun varsın, biz yürümeye de varız, terlemeye de hazı-
rız, çünkü yanlışa teslim edilecek, zillete rehin ettirilecek bir 
ülkemiz, bir vatanımız, bir milletimiz, bir geleceğimiz asla 
yoktur.

Var diyenlerin alınlarını karışlarız, pejmürde yakaların-
dan tutarız, sorulacak hesabı da mahşere bırakmayız.
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Değerli Arkadaşlarım,

Terörle mücadele alanında gösterilen başarılar milletimi-
zi haklı olarak sevindirmektedir.

1 Ocak 2021’den bugüne kadar yapılan 181 operasyonda 
toplam bin 162 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İhanetin bedeli taksit taksit hainlere ödettirilmektedir.

Bu ülkeye kast etmek, milli güvenliğimize suikast düzen-
lemek için elleri tetikte gezen canilerin sonu hüsrandır.

PKK/YPG’nin beli kırılmıştır.

Hem vatan topraklarımızdan hem de mücavir bölgeler-
den teröristlerin temizlenmesi konusunda üstün ve fedakâr-
ca bir mücadele yürütülmektedir.

Türk milletini terör musibetiyle yaşamaya hiçbir güç oda-
ğı alıştıramayacaktır.

Diken battığı yerden battığı zaman çıkarılacak, bununla 
birlikte terör örgütlerinin kaynak ve üreme alanları yerle bir 
edilecektir.

Çok şükür yapılan ve daha da cesaretle yapılması planla-
nan budur.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle ve diğer tüm gü-
venlik güçlerimizle gurur duymak, sonuna kadar destek ve-
rip dua etmek milli ve manevi bir vecibedir.

PKK’nın ihanetle açtığı kanlı sayfa muhakkak surette ka-
patılacak, FETÖ’nün kalıntıları, elebaşları ve kripto elemanla-
rı inşallah yakalanıp cezalandırılacaktır.
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Bu devran böyle gitmemelidir, gitmeyecektir.

Hain teröristbaşı Gülen’in yeğeni olduğu iddia edilen Se-
lahaddin Gülen, başarılı bir operasyonla yurt dışından Türki-
ye’ye getirilmiştir.

Vakit adaletin karşısında hesap verme vaktidir.

Bu aşamada, darısı diğer FETÖ’cülerle PKK’lı alçakların 
başına olsun demek boynumuzun borcudur.

Özellikle beklentimiz, FETÖ’cülerle birlikte PKK’lılar hak-
kında süren mahkeme süreçlerinin derhal karara bağlanarak 
nihayete erdirilmesidir.

Şu anda, FETÖ’yle ilgili görülmekte olan soruşturma dos-
ya sayısı 58 bin 720, kişi sayısı da 112 bin 124’dür.

Kovuşturma safhasında olan dosya sayısı 33 bin 232, kişi 
sayısı da 44 bin 413’dür.

PKK’yla ilgili devam eden soruşturma dosyalarının sayısı 
33 bin 817 iken, kovuşturmaya esas olan dosya sayısı 65 bin 
618’dir.

Bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri davaları bir an 
önce sonlandırmalıdır.

Yaklaşık bin 780 gündür süren mahkemelerin maşeri vic-
danı rahatsız ettiğini açıklıkla ve ikazen söylemek isterim.

Adalet kurumları son kararlarını vermekte geciktikçe 
dipsiz tartışmalar, ipe sapa gelmez polemikler, bilhassa dış 
tahrikler artış göstermektedir.
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Yargı reformlarının konuşulduğu, dördüncü yargı paketi-
nin gündeme geldiği bir dönemde, FETÖ ve PKK’yı kapsamı-
na alan adli süreçlerin bitirilmesi, kimin suçlu kimin masum 
olduğunun tayin ve tefriki süratle temin edilmelidir.

Türkiye bir yanda güvenlik mülahazalarıyla terörü bitir-
me noktasına getirmişken, diğer yanda hukuk devletinin ilke 
ve esaslarını hızlı bir şekilde işletmek zorundadır.

FETÖ’nün de PKK’nın da kökü kazınmalı, kaynağı kuru-
tulmalıdır.

Şayet mahkemeler uzamaya devam ederse, ülkemizin 
uluslararası çevrelerce istismarına zımnen göz yumulmuş 
olacaktır.

Takdir edeceğiniz üzere, buna da hiç birimizin, hiç kimse-
nin hakkı yoktur.

Terörle mücadele hukuk sınırlarına bağlı kalarak icra 
edilmektedir.

Bir devletin hükmü adaletidir.

Bu itibarla geciken adalet sadra şifa olmayacak, hakkani-
yete ve adil yargılama esaslarına hizmet etmeyecektir.

Toplumsal huzurumuzun, ekonomik gelişmişliğimizin, iç 
barış ve sükûnet ortamımızın kalıcılığı ve devamlılığı terörün 
hayatımızdan tamamen çıkarılmasına bağlıdır.

Bunu da Allah’ın izniyle başaracağız.

Bugün mutfak yanıyorsa, yarın söndürürüz, daha çok iş, 
daha çok aş üretiriz.



69

El birliği yaparız, güç birliği yaparız, bir çalışıyorsak yüz 
çalışırız, ekonomideki ağırlıkları birer birer söküp atarız.

Dün yaptık, gene altından kalkarız.

Ancak vatan yanarsa, ülke ateşe verilirse, ne yanmış veya 
dolmuş bir mutfak, ne de karnımızı doyuracak bir sofra bu-
labiliriz.

Amacımız bellidir, Türkiye aç hürler, tok esirler ülkesi ol-
mayacaktır.

Terörle mücadele cephesini sağlam tuttuğumuz kadar, 
sosyal ve ekonomik kalkınmışlığı da hedeflemeliyiz.

Fakat salgın döneminde dünyanın bile içine gömüldüğü 
ekonomik şikayetleri siyasal itiraza dönüştürüp kara propa-
gandaların garsonluğunu yapmak doğru değildir, samimi de-
ğildir, vatan ve millet sevgisiyle de bağdaşmayacaktır.

Mesela domates, patlıcan, soğan yiyemiyoruz itirazını 
seslendirirken, birden bire hain kurşunları yersek, ülkemizi 
yemeye çalışanlara gözümüzü ve vicdanımızı kapatırsak tari-
hi varlığımızı nasıl koruyabiliriz?

CHP yönetimi, bağımsızlık ve bekamız risk ve tehdit altın-
dayken, hangi yangından, neyin yenilip yenilmediğinden söz 
açıyor?

Bakınız, Suriye yaklaşık 10 yıldır iç savaş tünelindedir.

Ülke topraklarının üçte biri kontrol dışıdır.

Üstelik geçen hafta trajikomik demokrasi ihlallerinin tes-
cillendiği bir başkanlık seçimine sahne olmuştur.
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Esad 2014’de yüzde 88 olan oyunu, seçimlerin yapıldığı 
coğrafi alanlarda yüzde 95,1’e çıkarmıştır.

Şam’da halk sabaha kadar kutlama yapmıştır.

Göstermelik diğer iki başkan adayı da beklendiği üzere 
havalarını almıştır.

İç savaşın Suriye ekonomisine maliyeti 1 trilyon 200 mil-
yar dolardır.

Halk yoksul ve açtır, sefalet diz boyudur.

İç savaş olmasaydı, Suriye barış ve huzur içinde yaşasaydı, 
dahası 1 trilyon 200 milyar dolar da Suriyelilerin hizmetine 
harcansaydı, bugünkü kara tabloya mahkum olurlar mıydı?

YPG terör örgütünün kendi vatanını koruduğunu, bize de 
saldırmayacağını acayip ve acıklı çürük bir mantıkla açıkla-
yan Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi, Suriye trajedisinden hiç mi 
ders çıkarmıyorlar?

Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek için yazılan ve uygulanması 
için fırsat kollanan rezil senaryoları da mı görmüyorlar?

Ülkesine yabancılaşmış, milletiyle gece gündüz misali 
ters düşmüş bir CHP zihniyetinin yatıp kalkıp mutfak demesi, 
yaygınlaşan tehlikeleri hafife alması nasıl bir körlük, nasıl bir 
kütüklüktür?

Yabancı gazeteleri okuyun, sivil toplum kuruluşlarının ve 
düşünce kuruluşlarının raporlarını inceleyin, CHP’nin siyasi 
üslubuyla benzerliği hemen fark edeceksiniz.
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ABD Başkanı olmadan önce Joe Biden’in, 17 Ocak 2020’de, 
The Newyork Times Gazetesi’ne verdiği demeçte, Türkiye’de-
ki muhalefeti desteklemeleri gerektiğini ifade etmesi, zillet 
ittifakına atılmış pastır.

Kılıçdaroğlu bu pası almış, Türkiye’nin kalesine gol atmak 
için sahaya inmiştir.

Onun için Türkiye’nin terörle mücadelesi, sınır ötesindeki 
kahramanca faaliyetleri önemsiz, ihmal edilmesi gereken kü-
çük bir ayrıntıdır.

ABD’nin 2022 bütçesinde, savunma harcamaları kalemin-
de, terör örgütü PKK/YPG’nin dahil olduğu eğit-donat prog-
ramı için 522 milyon dolarlık fon ayrılması müttefiklik hu-
kukuna, geçen hafta bu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısıyla 
teyidi yapılan stratejik ilişkiye müzahir şerefli bir tavır mıdır?

Bize göre şerefli bir tavır değildir, ama Kılıçdaroğlu’na 
sorsanız, yalnızca sönmeye yüz tutmuş mutfaktaki yangını 
söyler, takılmış plak gibi ezberlerini tekrar eder.

Bizim kaygımız vardır, bizim sorumluluklarımız vardır, 
bizim tarihe ve millete karşı görevlerimiz tartışmasız seviye-
dedir.

Zillet ittifakına göre devletin ve milletin hakkını savun-
mak gibi bir gündem söz konusu değildir.

Ama biz öyle değiliz, olamayız; çünkü bu devlet bizimdir, 
bu ülke bizimdir, bu millet de doğudan batıya, güneyden ku-
zeye hepimizdir.

Herkes eşittir Türkiye’dir.
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Konuşmanın bu kısmında, terörle mücadele esnasında 
şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler di-
lerken, hala tedavi altındaki kahramanlarımıza şifalar temen-
ni ediyorum.

Biden’in zillet masasında elinde tuttuğu yedili kozu ne 
yaparsa yapsın, Türkiye yolundan dönmeyecek, zulme boyun 
eğmeyecek, ite çakala da eyvallah etmeyecektir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Merhum Hocamız Prof.Dr.Bahaeddin Ögel’in yüksek li-
sans talebesi olan bir gazeteci, onunla ilgili bir hatırasını şu 
şekilde nakletmişti:

“Bir gün derste bir arkadaşımız Atatürk’ümüzü sorgu-
lar gibi konuşmuştu. 

Sevgili Hocam Bahaeddin Ögel, Kaşgarlı Mahmud’dan 
bir öyküyle cevap verdi.

Öykü şöyleydi:

Bir kervan yolunda giderken bir kartal kervancının 
börküne pençe atar.

Kervancı börkünü sıkıca tutar ama kartal kervancıyı 
börküyle havaya kaldırırken kervancıyla beraber kervan-
cının bacaklarıyla sıktığı altında ki eşekte havaya kalkar.

Bu kez eşeğe bağlı develer de bir sıra halinde havaya 
kalktığı anda en arkadaki deve Allah’a şöyle yalvarır.

Allah’ım, kervancının bileğine güç ver de börkünü sıkı 
tutsun.”
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Bu öyküyü anlattıktan sonra Hocamız sözlerini şu tarihi 
hükümle bağlamıştır:

“Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizin simgesidir, 
ona laf yoktur.”

Baş giderse börk gider, börk giderse il gider, iffet gider.

Allah muhafaza bir daha da geri gelmez.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, lamı cimi 
yok Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür.

Bugün varsak, bugün hayattaysak, bunun şeref payesi 
Türk tarih silsilesinde müstesna bir yeri olan aziz Atatürk’ün-
dür.

İdeolojik dogmalarla, ilkel bir taassupla, keskin önyargı-
larla Atatürk düşmanlığı yapmak, millete değil hıyanete hiz-
mettir.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerif açılmışken, büyük bir özlem 
olan Taksim Camii’nin manevi hayatımıza kazandırılması, 
Müslüman gönüllerle buluşturulması sağlanmışken nükse-
den Atatürk alerjinin esas gerekçesini nasıl okumalı, nasıl 
anlamalıyız? 

İktidarın millete mal olmuş muhterem eserlerini gölgele-
meye, kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin ne hakkı vardır?

Her güzel ve memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığı 
bir dönemde, suyu bulandıran, ortamı kızıştıran, bunu da 
Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye’nin huzu-
ruyla oynamaları provokasyondur.
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Bunlar iyi araştırılmalıdır, maksatları derinlemesine tah-
lil edilmelidir.

Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir.

Vaazlarıyla milli birliğimizi yaralamaya, tarihi şahsiyetle-
rimizi kötülemeye hiç kimse cüret etmemelidir.

İnanç sahibi insanlarımızı üzmek, özellikte de bugünkü 
AK Parti hükümetini töhmet altında bırakmak, yapılan muh-
teşem hizmetleri söz ve fiillerle karalamak temiz bir mizacın, 
ihlaslı bir kalbin sonucu değildir.

Herkes uyanık olmak zorundadır.

İslam adına İslam’ın temel değerlerini, kutlu çağrılarını 
hamasetle tartışmaya açmak ahlaken sorunludur.

Sorumsuz ve şuursuz konuşmaların, temelsiz ve mesnet-
siz ithamların hiç kimseye faydası yoktur.

Atatürk’e bühtan edenlerin milletimizin gözünde zerre 
değeri olmayacaktır. 

Zira Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır.

Kim Gazi Paşa’ya saldırıyorsa, kimin Gazi Paşa’ya kötü 
sözü dokunmuşsa, ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da 
mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır.

Atatürk’ün manevi hatırasını hezeyanla ilzam etmek İs-
lam’a katkı mıdır?

Mukaddesatımıza sahip çıkmak, ona refik olanlara, ona 
refakat edenlere sahip çıkmaktır.
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Atatürk’e hakaret mukadderatımıza da husumettir.

Allah için söyleyiniz, Atatürk’e dil uzatanlar daha iyi Müs-
lüman olduklarını mı sanıyorlar?

Atatürk’e en ağır sözleri reva görenler, Türk milletinin ru-
hunu okşadıklarını mı düşünüyorlar?

Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk’ümüzden ne istiyor-
sunuz?

O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam’ın 
bekçisi olmasaydı, doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur, 
yoksa bir kilise de vaftiz mi edilirdiniz?

Atatürk’ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallı-
lar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Donkişot’tan, yancısı 
Sanço Panço’dan ne farkınız vardır?

Yüce dinimizde, açıkça haram işleyen bir günahkara bile 
hakaret uygun bulunmamıştır.

Dirilere olduğu gibi ölülere sövmek de Hz. Peygamber ta-
rafından kesinlikle yasaklanmıştır. 

Bu yüzden ölülerin arkasından kötü konuşmamak ve on-
ları hayırla yâd etmek Müslümanların yaşattığı güzel gele-
neklerden birisidir. 

Bu konuda Sevgili Peygamberimiz, “Ölülere sövmeyin. 
Çünkü onlar, önden göndermiş olduklarının yani amellerinin 
karşılıklarına ulaşmışlardır.”

Kafirlik ve zalimlik Türk milletinin sinesinden çıkan hiç-
bir vatan ve millet kahramanına layık görülemez.
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Herkes bilsin ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ve mil-
letimizin kırmızı çizgisidir.

İlk Cumhurbaşkanımız ve Milli Mücadelenin yol başçısı-
dır.

İman ve insaf sahibi herkes ona hürmetle mükelleftir.

Yüce Allah’ın Bakara Suresi’nin 204’üncü ayetinde tıpkısı-
nın aynısıyla buyurduğu şudur:

“İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına 
dair sözleri senin hoşuna gider. O, kalbinde olmayana Al-
lah’ı şahit tutar. Oysaki,  düşmanların en amansızıdır.”

Atatürk Türkiye’dir.

Atatürk Cumhuriyet’tir.

Atatürk maşeri vicdana altın harflerle kazınmış Ne Mutlu 
Türküm Diyene seslenişinin mimar başıdır.

Onu rahmetle anmak, ona saygı duymak, onun eserlerine 
sadık kalmak her nesil, her Türk evladı için ödevdir.

Emel sahiplerini uyarıyorum, Atatürk’ten elinizi çekin, is-
natlarınızı kesin, dilinizi susturun.

Fani bedeni olmasa da, müstesna hatıralarını ve yüksek 
fikirlerini cesaretle savunacak büyük Türk milleti vardır ve 
kötü niyetlilerin alayını karşılamaya gücü yetecektir.

Anıtkabir ile Kocatepe arasına çekilmiş çelikten bir halat 
olan Milliyetçi Hareket Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
sonuna kadar sahip çıkacaktır.
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Değerli Milletvekilleri,

Geçen Hafta milletimizi çok mutlu eden milli başarılar 
göğsümüzü kabartmıştır.

Bakü’de düzenlenen Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda 
bireysel kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe 
Begüm Onbaşı kızımızı, teknik kadromuzu yürekten tebrik 
ediyorum.

Aynı zamanda Ayşe Begüm kızımız organizasyonun en iyi 
sporcusu seçilerek milletimize haklı bir gurur yaşatmıştır.

Bizleri sevindiren bir başka zafer haberini de gündemde-
ki bir basketbol müsabakasından aldık.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Anadolu 
Efes, İspanyol rakibi Barcelona’yı yenerek muazzam bir ba-
şarıya imza atmış, böylelikle 2020-2021 sezonunda Avrupa 
Şampiyonu olmuştur.

Bu şampiyonlukta emeği geçen teknik kadroyu, federas-
yon yönetimini, elbette şampiyon basketbolcularımızı içten-
likle kutluyorum.

Dev adamlar Avrupa’ya mührünü vurmuşlar, al bayrağı-
mızı dalgalandırmışlardır.

Hepsine helal olsun diyorum, gözlerinden öpüyorum.

Ayrıca Süper Lige çıkma başarısı gösteren Adana De-
mirspor’u, Giresunspor’u ve Altay’ı futbolcularıyla, teknik he-
yetiyle, taraftarıyla ve kulüp yönetimiyle birlikte kutluyorum.

Hiç kimse Kara Kartalı unuttuğumu zannetmesin.
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Biliyorsunuz, kartallardan yüksekten uçar, eninde sonun-
da da şampiyonluğa konar.

Beşiktaş’ımızın şampiyonluğunu bir kez daha tebrik edi-
yorum.

Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi, Teknik Direk-
törümüz Sayın Sergen Yalçın Hocamızı, fedakâr taraftarımızı, 
siyah beyaz formayla gönülleri fetheden futbolcularımızı ku-
caklıyorum, hayırlı olsun diyorum.

Taraftarımız diyor ya, senin için yanan her meşale, gençli-
ğimin güneşidir Beşiktaş.

Sonra döndüm ve dedim ki, iyiki Beşiktaş’lıyım.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu haftaki konuşmamı sonlan-
dırırken, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, sağlık, 
başarı ve esenlik içinde geçireceğiniz bir hafta diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Değerli Milletvekilleri,

Medyamızın Değerli Temsilcileri,

Bu haftaki Meclis parti grup toplantımızın başında müs-
tesna heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi veren 
bütün kardeşlerimize sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

İnsanın içine doğduğu çevre yine insanın hayat boyu ay-
rılmaz bir parçası, koruyup gözetmesi mecburi olan ortak bir 
hazinesidir.

Çevresiz insan, insansız çevre yalnızca fantastik masalla-
rın konusudur.

Yaşadığımız hayat masal değildir, nitekim insan-çevre ilişki-
sinin rasyonel temelde birbirinden soyutlanması imkânsızdır.

İlk çağlardan bugüne kadar insan ya doğayı anlamak, ya 
doğaya hakimiyet kurmak, ya da karşılıklı saygıya dayalı iliş-
kiler ağı oluşturmak için çırpınıp durmuştur.
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İnsanın çevreyle olan irtibatı yeri gelmiş mekanik bir içe-
riğe bürünmüş, yeri gelmiş sorumluluk ve duyarlılık kültürü-
nün etkisi altında metafizik bir anlayışla bütünleşmiştir.

Ekonomi-politik dönüşümler, sosyo-politik gelişmeler 
müteakiben ekolojik görüşleri çeşitlendirmiş, insanla çevre 
arasındaki ilişkilerin niteliğini müessir ölçülerde değiştir-
miştir.

Birisini diğerine tercih etmeden, hem insanın hem de çev-
renin ihtiyaçlarını aynı anda merkezine koyan fikri ve siyasi 
arayışlar bir noktadan sonra gerçekçi öneri ve önermelerin 
cümle kapısını aralamıştır.

Bugünkü şartlarda, çevre sorunları sadece çevre kirliliği 
veya çevrenin bilinçsizce kullanımı olarak değil; toplumsal, 
siyasal, ekonomik, kültürel ve ahlaki boyutları olan karmaşık 
sorunlar yumağı haline gelmiştir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yeşeren her yeni or-
tam çevreyi ya doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemiş, in-
sanın hayat ve refah standartlarını çalkantılı bir mecraya sü-
rüklemiştir.

Marmara Denizi’nde Mart ayından itibaren baş gösteren, 
içinden geçtiğimiz şu günlerde kıyılarımızda feci bir boyuta ula-
şan deniz salyası istilası çevre üzerinde bir kez daha, fakat daha 
kararlı, daha dürüst, daha derinlikli düşünmemize yol açmıştır.

Büyük oranda kirli su ve tarımsal-endüstriyel atıkların te-
siriyle ortaya çıkan mikrobiyolojik varlıklar yaygın ve yoğun 
biçimde sahillerimize tutunmuştur.

Hatta bazı kıyı şeridinde insanlarımızın denize çıkışı bile 
deniz salyası baskınıyla engellenmiştir.



83

Bu kaygı verici tablodan her insanımızın rahatsızlık ve 
üzüntü duyması normaldir, beklenen bir durumdur.

Deniz salyasının, kıyılarımızda yatay bir tabaka oluştur-
mak şöyle dursun dikey bir hareketle dibe doğru indiği de 
gözlemlenmektedir.

Bu nedenle deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir.

İşin doğrusu, bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu-
muz açıktır.

Parti Programı’mızda çevre konusuna ayrı bir ehemmiyet 
verdiğimizi, bu kapsamda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşa-
manın her insanın temel haklarından birisi olarak gördüğü-
müzü özellikle vurgulamak isterim. 

Bizim düşüncemize göre, çevre sorunlarını; kalkın-
ma-çevre ikilemi yerine, akılcı bir koruma, kullanma ve ge-
liştirmeyi öngören sürdürülebilir kalkınma modeliyle aşmak 
mümkündür.

Çevre politikamızın esasını da, gelecek nesillere temiz, 
yaşanabilir doğal ve kültürel değerleri korunmuş bir çevre-
nin intikali oluşturmaktadır.

Ülkemizin bütüncül bir çevre politikasıyla maruz kaldığı 
risk ve tehditleri en aza çekeceği inancındayız.

Kıyı, deniz, akarsu, göl, yapay göl ve diğer sulak alanların 
çevresi ile eko sistemlerin tamamını bütünlük içinde ele alan 
kıyı planlaması ve yönetim sistemi uygulanmalıdır.

Su, hava, toprak ve denizi birlikte değerlendiren entegre 
çevre politikaları geliştirilmelidir.
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Ayrıca biogüvenlik ve genetiği değiştirilmiş organizmalar 
konusundaki tehlikeleri bertaraf etmek maksadıyla tarım, 
çevre ve teknoloji politikaları eşzamanlı uygulanmalıdır.

Bizlere düşen asıl görevlerden birisi de çevre duyarlılığını 
tesis etmektir.

Yatırım projelerinin yer seçiminde çevre duyarlılığıyla 
birlikte, çevre dostu teknoloji kullanımı özendirilmeli, huku-
ki çerçeveye kavuşturulmalıdır.

Bilhassa Marmara Denizi’ne akan derelerin ıslahını yap-
makla birlikte, Orta Avrupa ülkelerinden gelen atıkların ne-
hirler üzerinden Karadeniz’e taşınmasını önlemek amacıyla 
muhatap ülkelerle mutabakat sağlanmalıdır.

Şu gerçeğin altını çizmenin yanında, mutlak surette de ka-
bul etmek zorundayız: Kirli bir denizin çevresinde sağlıklı bir 
hayat kurulamayacaktır.

Demem odur ki, bir zihniyet değişikliğine refakat eden çev-
reyle uyumlu bir hayat şartlarını da inşa etmek durumundayız.

Günümüz dünyasında çevre sorunları ile insan sorunları-
nı birbirinden ayırmak neredeyse hayaldir.

Çevreyi ve insanı birbirlerine üstünlük kurmadan her bi-
rini kendi gerçekliğinde ele almak, kalıcı ve kuşatıcı bir çevre 
bilinci yerleştirmek hepimizin sorumluluğudur.

Tahrip olmuş bir doğa, talan edilmiş bir medeniyete, talih 
kuşuna hasret kalmış bir insanlığa davetiyedir.

Sürdürülebilir bir hayat ve ekonomik gelişme hedefi çev-
renin yıkımıyla değil, imarı ve ihyasıyla gerçekleşmelidir.
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Çevreyi dikkate almayan her atılımın, her adımın, her ça-
banın sonuç itibariyle faturası ağır olacak, kazandırdığından 
çok daha fazlasını kaybettirecektir.

Kaldı ki, ekolojik hassasiyet ve çevre etiğinin ilkelerine 
azami ölçülerde uymak hem bugünümüze değer yükleyecek 
hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılmasına 
destek verecektir.

İnsanın kendisi ve içinde yaşadığı toplum ve doğayla kur-
duğu ilişkileri düzenleyen, bu suretle insanın çevreye bakışı-
nı belirleyen kurallar manzumesi olan çevre etiğinin saygı ve 
sorumluluk kavramlarını pekiştirmesi güvenli ve sağlıklı bir 
hayatın bize göre formülüdür. 

Bizim milliyetçilik anlayışımızda çevrecilik ana eksenler-
den birisidir.

Çevre demek insanlığın çehresi, medeni olmanın çağrısı 
demektir.

Çevre demek aynı zamanda vatan demektir.

Çevreye hürmet çağın şifrelerini çözmenin, huzurlu ve 
mutlu bir hayatın ilk şartıdır. 

Sahillerimizi işgal eden deniz salyasıyla mücadele konu-
sunda alınacak tedbirlere, uygulanacak politikalara samimi-
yetle destek vereceğimizi, bu ağır sorundan ülkemizin ve de-
niz canlılarının kurtarılması hususunda yapılan ve yapılacak 
her çalışmanın yanında duracağımızı kararlılıkla ifade ediyo-
rum.

Geçtiğimiz pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafın-
dan açıklanan ve 21 başlıktan oluşan eylem planını, bugün-
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den itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi’deki deniz salya-
sını temizleme seferberliğini yürekten destekliyoruz.

Geldiğimiz bu aşamada, siyasi partilere düşen öncelikli 
görev bu meseleyi istismar etmemektedir.

Siyasi rant hesabına tevessül gibi bir yanlışa da hiç kimse 
düşmemelidir.

Çünkü deniz salyası belasını yenmek için sabır ve sağ-
duyunun rehberliğinin yanı sıra, el birliğine, güç birliğine ve 
hedef birliğine ileri düzeyde ihtiyaç olduğu da asla unutulma-
malıdır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Çevre etiği ne kadar önemliyse, siyasi etik kuralları da bir 
o kadar önemlidir ve ihlali düşünülemeyecektir.

Dilek ve ümidimiz siyasi etik yasasının daha fazla gecik-
meden süratle ve mutabakatla çıkarılmasıdır.

Siyaset kör bir cendereye sıkıştırılmadan centilmenlik 
içinde yapılmalıdır.

Rivayet olunur ki; Muhyiddin İbn Arabi, bir gün İskende-
riye Limanı’nda gemiden un boşaltan hamalları seyrediyor-
muş.

Bu esnada hamalbaşı yüksekçe bir yere çıkıp diğer hamal-
lara sürekli talimatlar vererek özellikle şöyle sesleniyormuş:

“Çuvalı siyasetle tutun, çuvalı siyasetle taşıyın, çuvalı 
siyasetle indirin.”
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İbn Arabi, hamalbaşına yaklaşıp “çuvalı siyasetle indirme-
nin” ne manaya geldiğini sormuş.

Hamalbaşının cevabı ise aynen şu olmuş:

“Siyasetle indirmek, çuvalı patlamamaktadır. Çuval 
patladıktan sonra şikâyetin, dövünmenin, dertlenmenin 
bir faydası yoktur.” 

Dimyata pirince giden evdeki bulguru da hesaba katmalı-
dır. İşte bu siyasetin görevidir.

Söylenenin aksine su testisi suyolunda kırılmadan adresi-
ne ulaşabilmelidir. Siyaset bunun için vardır.

Mayası tutmamış, ne var ki ısrarla modaymış gibi göste-
rilen düşünceler önümüzdeki kör noktalardır. Siyaset bunu 
öngörmekle mükelleftir.

20’inci yüzyıla ismini yazdıran meşhur bir düşünür de-
mişti ki;

“Hepimiz aynı şeylerden konuşuyoruz, ancak konuş-
tuğumuz şeyin ne olduğu konusunda hala anlaşabilmiş 
değiliz.” Siyaset bu akıl tutulmasının sebep olduğu düğümü 
çözmekle yükümlüdür. 

Doğru sözlü, düzgün fikirli, yüce gönüllü, yumuşak huylu, 
ağır başlı, müşfik tavırlı, zalime düşman, mazluma dost bir 
siyaset kavrayışı hiç şüphe yok ki huzurun anahtarıdır.

16’ncı yüzyıl şair, tarihçi ve düşünürlerinden Gelibolulu 
Mustafa Ali Efendi, “Şehbaz yuvasının alçaktan uçan karga 
yavrusuna verilmemesini” ikazla söylerken bir yönüyle si-
yaset ve devlet adamlarına sorumluluk yüklemişti.
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20’nci yüzyıl alimlerimizden muhterem bir isimden esin-
lenerek şu kanaatimi özellikle paylaşmayı yararlı görüyorum: 
Siyasette idara tamamdır, müdara da tamamdır, ama dubara-
ya yer olmamalıdır.

Ne var ki dubaracı yüzler siyasette çok faal ve çok fazladır.

Geçmişine sırt dönüp çıkarlarının peşine düşenlerin gö-
rünürlüğü artmıştır.

Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyet-
lerine emanet olan konuları ulu orta konuşmaları, dün birlikte 
olduklarını bugün karalamaya çalışmaları münafıklık alametidir.

Türkiye’de başbakanlık yapmış bir şahsın, kendisiyle bir-
likte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması, bu devle-
tin kimlerin elinde kaldığına bariz bir delildir.

Ketumiyet yoksa karakter yoktur.

Gizlemesini bilmeyenin yönetmesi mümkün değildir.

Serok Ahmet böyle biridir.

Gelecek Partisi’nin yöneticilerine tavsiyem şudur; bu se-
rokun yanında sakın konuşmayın, aman ha sır verme gafleti-
ne düşmeyin, dil ile düğümlenenin diş ile çözülemeyeceğini 
aklınızdan çıkarmayın.

Keza aynı şey selamsız Babacan için de geçerlidir.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden olup Mı-
sır’a vali olarak tayin edilen, ancak bir süre sonra padişaha 
isyan ederek kendisini sultan ilan eden Hain Ahmet Paşa gibi-
leri zamanında teşhis edilerek devlet ve siyaset hayatı onlara 
tümden kapatılmalıdır.
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Serok için deniz bitmiş, filikası su almıştır.

Mısır’ın alınmasından sonra, muazzam bir serveti geride 
bırakarak ölen bir tacirin metrukatından bir kısmına el ko-
nulması devrin defterdarı tarafından uygun bulunmuştu.

Adaletiyle öne çıkan bir devletin uygulaması elbette şa-
şırtıcıydı.

Fakat kendisine gönderilen takriri inceleyen Yavuz Sultan 
Selim’in cevabı ise beklendiği üzere hayranlık uyandırmıştı:

“Ölene rahmet, malına bereket, evladına âfiyet, gam-
maza da lanet olsun.”

Türk devlet ve siyaset hayatının sütunları muhteşem bir 
mazinin tecrübe ve birikim himmetiyle dikilmiştir.

Bahanesi ne olursa olsun, bu sütunu kırmaya, yıkmaya, 
tahrip etmeye çalışmak demokrasimize ve milli birliğimize 
yapılacak en büyük kötülüklerdendir.

Zillet ittifakının asıl ve yedek kadrosunu teşkil eden, özel-
likle davası ve devası olmadığı gibi gelecekleri de mefluç si-
yasi parti başkanlarının gündeme yansıyan iddia ve itirafları, 
esas itibariyle düşünce namusu açısından yüz kızartıcı, utanç 
vesikasıdır.

Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde, muhalefet parti-
leri, birbiriyle çelişir gibi görünen iki ayrı tavır ve davranışı 
aynı anda göstermekle sorumludur.

Bir yanda iktidarı eleştirirken, diğer yanda da rejime ve 
ülkeye muhalefetten kaçınmak durumundadırlar.
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Demokrasinin bekası iki ucu keskin bıçak gibi parlayan 
bu hassasiyete yakından bağlıdır.

Biz bu hassasiyete milli, ahlaki, ilkeli ve sorumlu muhale-
fet anlayışı diyoruz ve herkesi buna uymaya davet ediyoruz.

Gerçi Serok ve devasızların diğer zilllet ortaklarıyla birlik-
te buna riayet etmeyeceklerini de peşinen tahmin ediyoruz.

CHP yönetimi başta olmak üzere, bütün muhalefet par-
tileriyle 71 yıl önce yapılmış şu değerlendirmeleri hassaten 
paylaşmayı bir vazife sayıyorum:

“Eğer iktidar karşısına geçen muhalefet partileri dev-
leti ve milleti kötülemek pahasına da olsa her şeyi fena 
göstermek yolunu tutarlarsa, eğer muhalefet partisi hü-
kümetin tabii olan her güçlüğünü büyütmeye kalkarsa, 
hülasa iktidarla muhalefet arasındaki münasebet şuur-
suz bir çekişme ve dalaşma halinde soysuzlaşırsa demok-
ratik rejimin atisi yoktur.”

Bu sözlerin sahibi Merhum İsmet İnönü’dür, konuştuğu 
yer CHP Parti Divanı, tarih ise 27 Mayıs 1950’dir.

İlerleyen yıllarda bu İnönü’nün yerinde yellerin estiği de 
bir başka üzerinde durulması icap eden tenakuz halidir.

Her seferinde dün dünde kalmış, bugünün gerçekleriyle 
ters düşmüştür.

Merhum Nadir Nadi, İnönü’nün iktidar muvaffak olama-
sın da ne olursa olsun havasında olduğunu, çok değil 1952 
yılının aralık ayında kaleme almıştır.
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21 Nisan 1954 tarihli Niğde Mitinginde Demokrat Parti 
hükümetini kast ederek “düşeceklerdir, düşmeleri lazım-
dır” sözlerinin sahibi de o dönemin CHP Genel Başkanıdır.

Bu üslup tıpkısının aynısıyla Kılıçdaroğlu’na egemendir.

CHP Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş siyasetçilerden 
birisi olan merhum Faik Ahmet Barutçu ise siyasi anılarında 
İsmet İnönü’nün şunları söylediği yazmıştır:

“Bu ülke gezgin istiklal mahkemeleriyle yönetilemez. 
Atatürk sağ olsaydı yönetimi beş yıl daha sürdüremezdi. 
Diktatörlük devrimle yıkılmaya mahkûmdur. Biz demok-
rasiyi doğal yollardan yerleştirmeye çalışıyoruz.”

Siyasette tutarlılık, fikri çizgide devamlılık, mücadelede 
dürüstlük, duruşta berraklık siyasetçilerin ve siyasi partilerin 
ülkeye ve millete hizmet konusunda samimiyet derecelerini 
gösterecektir.

Patlaması kaçınılmaz olan lafzi balonların fikir kisvesine 
bürünerek siyaset piyasasına sürülmesi hiç kimseye bir şey 
kazandırmayacaktır.

Siyaset bir savaş hali, dost ve düşman kamplarının hamu-
lesi değildir.

Maalesef bugün Türkiye’nin en önemli sorunu siyasetin 
kendi içinde yaşamış olduğu açmazlar ve sancılı tramvalardır.

Bunun asıl nedeni siyaset yaptığını zanneden bir kısım 
zevatın gerçekte siyasetsizliğin içine gömülmesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hali tamı tamamına budur.
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Nitekim zillet ittifakı siyasetini Türkiye’ye karşı konuş-
landırmıştır.

Teessüfle ifade etmek isterim ki, organize suç şebekele-
rine, terör örgütlerine, yeminli Türk düşmanlarına sözcülük 
yapan, onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz ve kişilik-
siz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile 
düşürmeye hazırdır.

Ancak bu vatan düşmeyecek, Türkiye yenilmeyecek, Türk 
milleti zillete boyun eğmeyecektir.

Gelişmeleri ahlaki şuurla yorumladığımızda biliniz ki her 
şey aleni bir şekilde fark edilecektir.

CHP ve İP’in siyasi iradesi güdümlüdür, tarlaları sürül-
müştür, harman yerleri haciz altındadır.

Bunların rotasını belirleyen temelsiz isnatlar, Türkiye 
karşıtlarının tezleri, küresel senaryolar, emperyalist oyunlar-
dır.

CHP ile İP’in gizli ve kaprisli ortağı HDP, 2023 yılında ya-
pılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi konusunda ortak aday çı-
karmanın ciddi bir seçenek olduğunu açıklamıştır.

Cumhur İttifakı’na karşı güç birlikteliğinin başarılı olaca-
ğı iddiaları bölücü ağızların kesintisiz propagandası haline 
dönüşmüştür.

HDP, CHP ile İP’i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi 
vurmuştur.

Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır.
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HDP’nin bir eşbaşkanı seçimlerde işbirliğinin kaçınılmaz 
hale geldiğini söylemek suretiyle cesur adımlara ihtiyaç oldu-
ğunu ifade ederken aslında bir plan çerçevesinde konuştuğu-
nu ihsas etmiştir.

Şu anda kamuoyunu hazırlama süreci devrededir.

PKK’dan aldığı talimatlarla siyasetini belirleyen HDP’nin, 
CHP ile İP’i bir karara zorlaması, gizli saklı ilişkilerden sıyrıl-
ma telaşı son zamanlarda iyice yoğunlaşmıştır.

İP Başkanı’nın 2023 seçimlerinde HDP ile resmi ittifaka 
karşı çıkması aralarındaki rol paylaşımında kendisine verilen 
görevin telaffuz gayretinden başka bir şey değildir.

2023 seçimlerinde ne olacağından, nasıl bir ortaklık ku-
rulacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan 
devasa bir sorun vardır.

HDP’nin kapatılma süreciyle, bölücü milletvekillerinin 
dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef tavsa-
maktadır.

Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahke-
mesi tarafından iade edilen HDP’nin kapatılmasını esas alan 
iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün 
tekrar açmıştır.

HDP’nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulun-
muştur. 

Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri 
ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve 
teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir.
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Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi’ne çev-
rilecektir.

Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de 
kalmamıştır.

Türkiye, vatan topraklarında ve sınır ötesinde teröre kar-
şı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM’de kaybede-
mez, hiç kimse de bu kayba hizmet edemez.

HDP’nin kapatılması artık hukukun konusudur, bu kanlı 
ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmamalıdır.

Ayrıca bunun bağlantılı olmak üzere, cevabını aradığımız 
sorular da şunlardır:

Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının 
TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir?

Suçu tevsik edilmiş PKK’lı milletvekilleri adaletin önüne 
ne zaman çıkarılacaktır?

Maşeri vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz?

İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz?

Şayet bölücülüğün hesabını soracaksak, Şayet hukuk dev-
letinin varlığını göstereceksek gün bugündür, melanetin yeri 
bağımsız Türk mahkemelerinde kurulan sanık sandalyesidir.

TİP’li bir milletvekilinin, “bu devlet katil, bu devleti yık-
mamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir 
devlettir.” iftiraları karşısında ne yapacağız?

Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete tes-
lim etmeyecek miyiz? 
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Düşünebiliyor musunuz, böyle bir alçak TBMM’de bizim-
le aynı havayı teneffüs ediyor.

Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından 
istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor.

HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bil-
melidir ki, Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulundu-
ğu yer TBMM değil, mezarlık olurdu.

Bunlara müsamaha gösteremeyiz.

Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz.

İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı, bu iktidarın azı 
dişlerini çekecek her şeyi meşru gören bu bölücünün layık 
olduğu yer Gazi Meclis’in çatısı değil, demir parmaklıkların 
arkasıdır.

Bununla birlikte HDP’li bölücü milletvekillerine gereği 
hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır.

HDP, terörizmin siyaset ayağıdır.

HDP, terör örgütünün Meclis’e sızmış nifak uşağıdır.

Ve HDP’nin kapatılması, siyasetten, demokrasinden kay-
dının silinmesi hepimizin, özellikle Anayasa Mahkemesi’nin 
namus borcudur.

Hemen hemen her gün şehit veriyoruz.

Cami avlularından kahramanlarımızı uğurluyoruz.

Terörle mücadeleyi her saha ve zeminde kararlılıkla icra 
ediyoruz.
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Terör örgütünün sonu gelmiş, topyekûn imhası için sayılı 
günler kalmıştır.

Üst düzey terör baronları başarıyla yok edilmektedir.

Kırmızı listede kim varsa sırayla kafası koparılmaktadır.

Geçen Pazar günü, terör örgütü PKK’nın Mahmur genel 
sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı terörist Selman Boz-
kır’ın muazzam bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi bun-
lardan birisidir.

Sincar, Kandil, Mahmur, Gara ve diğer tüm terör sığınak 
ve kaynak alanları Allah’ın izniyle hainlerden köşe bucak te-
mizlenecektir.

24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar 18 bin 140 te-
rörist kahraman güvenlik güçlerimizin eşsiz ve emsalsiz mü-
dahalesiyle etkisiz hale getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyoruz.

Kahraman polislerimizle, fedakar güvenlik korucuları-
mızla iftihar ediyoruz.

Terörün yaktığı ihanet ateşi ya sönecek ya da yakanları 
kavuracaktır.

Numune de olsa, HDP’li sözde bir siyasetçinin kalkıp da 
şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?

PKK’nın kanlı saldırılarını kınayan bir HDP’liyi göreniniz, 
duyanınız olmuş mudur?

Yüreği Türk milletiyle bir olmayan parti görünümlü bu 
bölücü örgütün TBMM’de bulunması hak mıdır? Hukuk mu-
dur? Helal midir?
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Cevabını ben vereyim, ne haktır, ne hukuktur, ne de 
helaldir.

Bilakis vebaldir, cinayettir, tarihi haklarımızın inkarıdır.

Demokrasi, bebeklere kurşun sıkmanın gerekçesi olamaz.

Sandıktan çıkan oylar hıyanetin zırhı görülemez.

Gören varsa Türk milletiyle gönül bağı kalmamış demektir.

Eşkıyanın fermanını dağda yırttık, aynısını TBMM’de de 
yapmalıyız.

Hiçbir siyasi mülahaza Türkiye’nin istikbalinden daha 
önemli değildir.

Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan, milli birlik 
ve beka kararlılığımızdan üstün olmayacaktır.

İnsanımızı yaşatacağız, bu sayede devlet yaşayacak.

Milletimizi ilelebet yaşatacağız, devleti ilanihaye koruya-
cağız.

Diyorum ki, Tanrı Türk’e yar olsun, milletimiz var olsun, 
Türkiye büyüyüp Turan olsun.

Bu vesileyle terörle mücadelede şehit düşen kahraman-
larımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve 
aziz Türk milletine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Mahmur Kampı, mülteci kampından öte, terörist ikmal 
merkezidir.
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Mahmur Kampı’nın mahvı ve mağlubiyeti terör örgütü-
nün kaynağını kurutacaktır.

Kandil’e dikelim bayrağı, Sincar’a vuralım yumruğu, Mah-
mur’a çakalım kahramanlık beratını.

Güvenlik güçlerimizin operasyonuyla layığını bulan terö-
rist Selman Bozkır’ın malum akıbeti ABD’nin Birleşmiş nez-
dindeki büyükelçisini rahatsız etmiştir.

Demek ki doğru yoldayız, doğru bir mücadelenin tarafı-
yız.

Sözünü ettiğim büyükelçi, Mahmur Kampı’ndaki sivilleri 
hedef alacak herhangi bir saldırının uluslararası hukukun ih-
lali olacağını sosyal medya hesabından dile getirmiştir.

Hain Bozkır’ın bertaraf edilmesinden de derin bir endişe 
duymuştur.

Peki Mehmetlerimiz şehit edilirken de aynı endişe halini 
yaşamış mıdır?

Masumlara saldırılırken de insanlık değerleri aklına gel-
miş midir?

PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kampları geri cephe olarak 
kullandığı çok açıkken, ABD’li bu terör sevicinin sözleri hem 
değersiz hem de densizliktir.

Diğer tüm anlaşmazlık içeren konu başlıkları bir yana, 
ABD’nin PKK/YPG’yi kara gücü olarak değerlendirmesi müt-
tefiklik hukukuna sürülmüş baldıran zehridir.

Terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülkenin uluslararası 
hukuka vurgu yapması sadece aldatmadır.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın, Suriye’nin işgal 
altındaki petrol tesislerini koruyan PKK/YPG’li teröristlere 
Mayıs ayı içinde sıhhiye desteği verildiğini açıklaması kor-
kunç bir çarpıklıktır.

Teröristlere ağır yaralılara nasıl müdahale edileceğini 
göstermişler.

Yara kapatmayı, pansumanı, basınç bandajını ve turnike 
uygulamasını öğretmişler.

Yani ABD’li askerler teröristleri ilk yardım konusunda 
eğitmişler.

Bu tablo tam bir rezalet, tam bir çürümüşlüktür.

PKK/YPG’ye sıhhiye desteği vermek, silah yardımı yap-
mak, parasal imkanlarla sırtını sıvazlamak Türkiye’ye kast 
etmenin başka bir tanım ve tasviridir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Brüksel’de yapılacak NATO 
Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden’e müttefiklikle bağdaşmayan 
skandal gelişmeleri, terör örgütüyle kurulan yakınlığı inanı-
yorum ki anlatacak, yanlıştan dönmesi konusunda milletimi-
zin mesajlarını yüzüne söyleyecektir.

Terör bir insanlık suçudur.

Teröre destek insanlık suçuna ortaklıktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, terörizmin kanlı hesap-
larına karşı küresel bir direniş ve tepki kurumsallaşmalı, insa-
ni değerler paydasında bütün ülkeler bir araya gelebilmelidir.

Geçen hafta Burkina Faso’nun kuzeyindeki bir köye dü-
zenlenen terör saldırısında 200’e yakın insanın katledilmesi, 
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çok sayıda ağır yaralanın bulunması esasen insanlığın müşte-
rek sorunu olarak görülmelidir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bu vahşete alçak-
lık demesi terörizmle mücadelede cılız ve gelip geçici itiraz-
lara yeni bir ilavedir.

Artık uluslararası toplum terörizme karşı kuvveden fiile 
geçmeyi başarmalıdır.

Burkina Faso’daki terör dehşetinin, PKK/YPG saldırıla-
rından ne farkı vardır?

Terörle mücadelede bütün ülkeleri bağlayacak ve sorum-
luluk altına sokacak küresel düzeyde siyasi ve hukuki bir ey-
lem planı geliştirilmelidir.

Soğuk Savaş şartlarına göre organize edilen, bir bakıma 
geleneksel yapısıyla ihtiyaçları karşılamaktan hızla uzakla-
şan NATO’nun, yeni işlevlerinden birisi de terörizme karşı 
tam saha pres olmalıdır.

Terör örgütleriyle ortak bir gelecek planlayanların, he-
gemonya mücadelelerinde hedef ülkeleri bu yolla çembere 
alanların ulaşacakları yer zulümdür, zillettir, kan nehridir.

Türkiye Cumhuriyeti, yüzüncü yıl dönümü olan 2023’e te-
rör belasını yenmiş olarak kavuşacaktır.

Amacımız budur, arzumuz budur, mücadelemiz buna yö-
neliktir.

Bu hunhar musibeti hayatımızdan söküp atma hususun-
da muhteşem bir devlet kararlılığı ve millet inancı vardır ve 
ortadadır.
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Başaracağız, ihanetin kalbine mızrağı saplayacağız.

Muhterem Milletvekilleri,

Hafta sonu Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Gü-
ney Beldesi’nde yapılan yerel seçim sonuçlarının yöre insanı-
mıza, seçilen belediye başkanımıza, belediye meclis üyeleri-
mize hayırlı olmasını diliyorum.

Tekraren ifade ediyorum, Türkiye’nin erken seçim diye 
bir gündemi yoktur.

CHP ve yedekleri boş arayışlardan vazgeçmelidir.

Cumhur, geleceğine sahip çıkacaktır.

Cumhur, tarihi haklarına sahip çıkacaktır.

İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye ola-
cak diyoruz.

Cumhur İttifakı milletimizin hizmetkârı, büyük Türki-
ye’nin de mimarıdır.

Cumhur İttifakı pazarlık değil milletin nazarlık ittifakıdır. 
Her şey Türkiye içindir.

Yüzümüz de yüreğimiz de sonuna kadar Türk milletine 
dönüktür.

Sözlerime son vermeden önce, kısaca temas etmek istedi-
ğim iki konu başlığı daha vardır.

Fatih Sondaj Gemimizin Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amas-
ra-1 kuyusundan 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi 
yapmasından ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz.
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Böylelikle Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar 
metre küpe ulaşmıştır. Milletimize hayırlı olsun diyorum.

Ayrıca Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şam-
piyonası’nda ülkemize haklı gurur yaşatarak başarılar kaza-
nan evlatlarımızı tebrik ediyor, tertemiz alınlarından öpüyo-
rum.

Çok yaşayın çocuklar, nice zaferlere imza atmanızı temen-
ni ediyor, sizlerden bunu bekliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepi-
nizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor; başarılı, 
sağlıklı ve selamet içinde geçireceğiniz huzurlu bir hafta di-
liyorum. 

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Muhterem Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Meclis parti grubumuzun bu haftaki toplantısına başlar-
ken sizleri en iyi dileklerimle selamlıyor, başarılı ve sağlıklı 
bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. 

Yurt içinde ve yurt dışında hayat mücadelesi veren aziz 
vatandaşlarımızla birlikte gönül ve kültür coğrafyalarımız-
da yaşayan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, 
hepsini özlemle kucaklıyorum.

Tasvip etsek de etmesek de savaş ve siyaset bir bakıma 
propagandaların mücadele sahası, karşılaşma alanıdır.

Propagandanın mahiyet ve muhtevası mücadelenin seyir 
ve serencamını derinliğine etkileme kapasitesi taşımaktadır.

İftiralarla bezenmiş kara veya gri propaganda ne denli 
hızlı olsa da, günü ve saati geldiğinde hakikatin ağırlığı altın-
da ezilmeye mutlak surette mahkûmdur.
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Günümüz şartlarında, bilhassa uluslararası ilişkiler çer-
çevesinde söylersek, ters propagandaların, algı operasyonla-
rının, yalan haberlerin, uydurma iddiaların yoğunluğu tehli-
keli boyutlarda artmıştır.

Bunun sonucu olarak, ülkelerarası ilişkiler değer odaklı 
olmaktan uzaklaşarak önyargılara ve ölümcül hesaplaşmala-
ra sürüklenmiştir.

Uluslararası ilişkiler ve dış politika; adı üstünde, kendi 
ülkemiz ve milletimizle, bizim dışımızdaki ülke ve milletler 
arasındaki münasebetlerin tanımı ve bütünüdür.

Her ülkede olması gerektiği gibi, Türkiye’mizin de dünya 
ile kurulan bu karmaşık ve kapsamlı ilişkiler ağının merke-
zinde vazgeçilmez hak ve menfaatleri, Türk milletinin bekası, 
Türk kültür ve tarihinin şeref ve haysiyeti bulunmaktadır.

Parti Programı’mızda milli dış politikamızın temel hedef-
leri şunlardır;

Türkiye’nin milli güvenliğini ve milli çıkarlarını koru-
mak ve geliştirmek; çevremizde barış, istikrar ve güven-
lik kuşağı oluşturmak; başta komşularımız olmak üzere, 
bütün ülkelerle karşılıklı saygı ve yarara dayalı ilişkiler 
kurmak; mevcut sorunları Türkiye’nin hak ve çıkarları 
korunarak uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı 
çözümlere kavuşturmaktır.

Türkiye’nin coğrafî, stratejik ve jeopolitik konumunu dik-
kate alan, bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacak; şah-
siyetli, istikrarlı ve etkili bir dış politika hem gayemiz hem de 
gayretimizdir.
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Türk milleti için vazgeçilemez nitelik taşıyan unsurlar 
olan; millî kültürümüzü, toprak bütünlüğümüzü ve üniter 
devlet yapımızı korumayı temel öncelik olarak özümseyen 
bir strateji çerçevesinde partimizin uluslararası ilişkilerdeki 
temel yaklaşım ve prensipleri belirlenmiştir.

√ Meselelere başkent Ankara’dan bakan,

√ Dünyayı Türkçe okuyan,

√ Ne doğudan ne de Batı’dan vazgeçen,

√ Hiçbir ülkeyi, hiçbir düşünceyi, hiçbir medeniyet ve 
milleti hor görmeyen bir vizyon genişliği ve ahlak seviyesi 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin dış politikasının ana çatısıdır.

Bu yaklaşımımız günden güne değişen taktik hamlelerin 
ve günübirlik ilişkilerin neticesi değil; kalıcı, köklü ve bin yılı 
aşan milli bir duruşun ifadesidir.

Büyük Türk milleti, Anadolu coğrafyasında bin yıldır var-
lığını sürdürmüş ve bu coğrafyayı vatan yapmıştır.

Bu bin yıllık sürede, sahip olunan vatan toprakları kendi 
jeopolitiğini geliştirmiş, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da 
Cumhuriyete manevi bir veraset halinde intikal etmiştir.

Bir coğrafyanın beşeri, ekonomik, sosyal, kültürel politi-
ğini oluşturmak ve yükseltmek, sahip olunan stratejik imkân 
ve şartların yanı sıra, mevcut devlet ve yaşayan millet yapısı-
nı hesaba katan gerçekçi bir analizin sonucudur.

Bu açıdan, cihan devleti kuran ecdadımızdan tevarüs edi-
lenler bizlere yalnızca mazide kalmış acı ve tatlı hatıraları de-
ğil;  beraberinde yaşanmış gerçeklerin, muazzam toprak ve 
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insan kaybıyla sonuçlanmış ibret verici neticelerini de bilme-
mizi ve ders çıkarmamızı gerektirmektedir.

1923 yılında kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti, bu bin yıllık 
stratejik var olma mücadelesinin tarihi mirasını devralmıştır. 

Hepinizin bildiği gibi, bugünkü siyasi sınırlarımız kendi-
liğinden oluşmamış ve kolaylıkla elde edilmemiş, dönemin 
küresel güçlerinin Türklüğe biçtikleri sınırlı bir alanın redde-
dilmesi sonucunda şehit kanıyla çizilmiştir.

Doğal olarak bugünkü vatanımız, geçen yüzyılın ilk çey-
reğinde başka toplumlara tahsis edilmek istenen toprakla-
rımızı fütursuzca parselleyen küresel projenin hilafına; akıl, 
heyecan, iman, silah ve hesabın terkibiyle oluşan muhteşem 
bir mücadeleyle kazanılmıştır.

Devlet siyasetimizin önceliği, uluslararası ilişkilerde mev-
cut milli sınır ve yapının korunmasına yönelik tedbirler olmuş, 
bu ise imparatorluğun yıkılış şablonunda rol alan dış unsurlar 
ve Kurtuluş Savaşımızla yarım kalmış küresel projelerin hala 
canlı durduğuna dair haklı kaygıları beraberinde getirmiştir.

Türkiye’nin geride kalan 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat 
ve denge, kuşku ve kaygı sürekli belirleyici olmuştur.

Tabidir ki, yaşayan ve değişen küresel gelişmeler, ülkemi-
zin güç ve etki kazanması, Cumhuriyetimizin kuruluş yılların-
daki ağır şartlara dayanan stratejik ilişkilerin gözden geçiril-
mesini ve tedbirlerin gevşetilmesini gerektirebilir.

Ancak, burada devletimizin üzerinde hükümran olduğu 
coğrafya değişmediğine göre, jeopolitikten doğan stratejinin 
köklü değişimlere açık olduğunu söylemek bugünkü ortamda 
mümkün değildir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 98 yıllık milli siyaset ve strate-
jisi, kuruluş gerçeklerinden başlayarak, hükümetler üstü bir 
anlayışla tezahür etmiş ve devlet politikası haline gelerek bu-
günlere ulaşmıştır.

Ancak ve ancak savaş mağlubu ülkelerin içine sürüklendi-
ği zaaf ve zayıflıklar Türkiye için asla söz konusu olmamıştır.

Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne gelenin 
azarlayacağı, keyfi yetenin ayar vereceği, onun bunun tehdit-
lerine boyun eğeceği savaş mağlubu bir ülke olarak görüle-
meyecektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşu teslimiyetin neden olduğu 
dayatmaların değil, savaşla ve direnerek kazanılmış bir za-
ferin getirdiği özgüven içinde Lozan ruhuyla dünyaya kabul 
ettirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Milli Mücadele’nin onur tacıdır.

Bu tacı kara propagandalarla, iftira kampanyalarıyla le-
kelemeye hiçbir iç ve dış muhasım odağın kuvvet ve kudreti 
yetmeyecektir.

Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz, atıl ve atalete düş-
müş bir Türkiye artık yoktur.

Ön alan, öncü olan, önden giden, istikamet çizen, sesini 
yükselten, iradesini gösteren, iddialarının arkasında duran 
bir Türkiye gerçeği vardır.

Başkalarının ağzına bakmıyoruz, buna karşılık ağzımız-
dan ne çıkacağına baktırıyoruz.
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Kuşkusuz, herkesi düşman olarak göremeyeceğimiz gibi, 
herkesi dost zannederek yolumuza devam edemeyeceğimiz 
de ortadadır.

Uluslararası ilişkilerde ne kalıcı düşmanlıklar vardır, ne 
de sürekli dostluklar hakimdir.

Karşılıklı hak ve menfaatler ağı bu ilişkilerin şeklini ve 
yöntemini belirleyen en önemli kıstastır.

Partimiz dış politika esasını, “bölgemizde ve dünyada 
barışı sağlayarak sürekli kılmak ve uluslararası işbirli-
ğini geliştirmek”  olarak açıklamış, ancak söz konusu barış 
ve uzlaşma anlayışımızın teslimiyetçilik olamayacağını, millî 
menfaatlerin her şeyin üzerinde tutulacağını önemle vurgu-
lamıştır.

Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi bu tutumuy-
la, Türkiye’nin millî varlığına ve tarihî misyonuna sonuna 
kadar sahip çıkmanın siyasetteki tanımı ve iftihar edilecek 
temsilcisi olarak sivrilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarını ve sınırlarını 
yüzyıla yaklaşan bir tarih birikimiyle ve kendi milli gücü ile 
oluşturmuş bir devlettir.

Dünya devletleri ve komşu ülkelerle yapmış olduğu anlaş-
maların ve ilişkilerin esasları ile verebileceği milli tavizin son 
sınırları, bu köklü birikimin ve devlet-millet şuurunun sonu-
cunda ortaya çıkmıştır.

Bildiğiniz gibi, uluslararası alanda edineceğimiz mevkii; 
sahip olduğumuz stratejik, jeopolitik, beşeri, ekonomik, kül-
türel, tarihi ve askeri milli imkânları kullanabilme kabiliyeti-
mizle sınırlıdır. 
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Milli gücümüz bu potansiyeli harekete geçirebildiğimiz 
kadardır.

Bu imkân ve yetenekleri dönemsel şartların ortaya çıkar-
dığı fırsatlar içinde değerlendiremeyen ülkelerin, sahip oldu-
ğu potansiyelleri yalnız başına bir anlam taşımayacaktır.

Dinamik ve devam edegelen süreçlerden oluşan uluslara-
rası ilişkiler ağı, gücünü harekete geçiremeyen ülkelerin he-
zimete sürüklenmesini kaçınılmaz hale getirmektedir.

Tarih, yanlış hevesler ve dürtülerle, milli imkânlarını kü-
resel kargaşada heba etmiş, itibar kaybetmiş ülkelerin nafile 
hamleleri ile doludur.

Ancak bu durum; ortam, kuvvet, imkân, fırsat ve risk ara-
sındaki dengeler gözetilerek uluslararası alanda yapılacak 
akıllı ve etkili stratejik hamlelerin önünde bir engel olarak da 
çıkmamalıdır.

Kurulacak küresel ilişkilerin gerçek güçle orantılı olacak 
şekilde muadiliyet, denge, istikrar, hakkaniyet, mütekabiliyet, 
saygı ve işbirliği üzerine tesisi esas olmalıdır.

Bunlar yapılırken de en önemli husus, diplomasinin ve 
uluslararası ilişkilerin ciddiyet taşıdığının bilinmesi, muha-
tap veya müttefik ülkelerin bir milletin şeref ve haysiyetini 
rencide etmemesi şarttır.

Türkiye, başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figü-
ran olmayacak kadar değerli, önemli ve güçlü bir ülke; diplo-
masi geleneği ise dublaja ve suflöre gerek duymayacak kadar 
köklü ve derindir.
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Bize göre her Cumhuriyet hükümeti, Başkentimiz Anka-
ra’yı merkezine alan projeleri cazibe merkezi haline dönüş-
türmeli, milletimizin yüzlerce yıllık kucaklayıcı kültürü Tür-
kiye’nin etrafında bir çekim alanı oluşturmalıdır.

Çok şükür şu anda olan da budur.

Türkiye’yi küresel projelerin, bölgesel taşeronluğunu 
yapacak kadar aciz ve ilkesiz bir ülke olarak görenler zillete 
düşmüş bir avuç kimliksizdir.

Ülkemizin uluslararası camiada attığı her adım, ince he-
saplar ve derin analizler sonucudur; milli beka ve milli itibar, 
ham hayaller ve basit meşruiyet arayışlarının üstündedir.

Uluslararası ilişkilerin, üzerine hesapsızca atlanarak de-
neneceği, tutmayınca da “ne yapalım ölü doğdu” denilerek 
üstünün toprakla örtüleceği bir “mevta” olmadığı bilinciyle 
ülkemizin hak ve çıkarları cesaretle savunulmaktadır.

Muhalefet bugüne kadar geldiği yolda taviz ve tam tesli-
miyetle “ölü doğmuş” veya “çökmeye mahkûm” başka proje-
lerin figüranı olmaya talipken, Cumhur İttifakı dünyanın her 
köşesinde Türkiye’yi aziz millet varlığının beklentileri doğ-
rultusunda savunmaktadır.

Türkiye içte ve dışta var olan sorunlarını aşacak çaptadır, 
cesarettedir, yeterliliktedir.

Geçmişte çok daha müşkül durumları aşmayı da başar-
mıştır.

Bugün vatan savunması tehdit ve tehlikenin filizlendiği 
her zeminde yapılmaktadır.
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Çünkü vatan, geçtiğimiz Pazar günü 49’uncu vefat yıldö-
nümünü andığımız merhum Dündar Taşer’in dediği gibi “mil-
liyet ve mukaddesatın korunduğu yerdir.”

Hadiselerin ve hayatın akışına Brüksel’den, Washing-
ton’dan, Berlin’den, Londra’dan, Paris’ten değil, bizatihi ve 
sonuna kadar Ankara’dan baktığımızı ve bakacağımızı üstüne 
basa basa dile getirmek milli vakarımızın gereğidir.

Yine merhum Dündar Taşer’in vurguladığı üzere, bu va-
tanı birkaç nazariyecinin safsatasına, birkaç hainin hesabına, 
birkaç ahmağın gafletine kurban etmeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu’nun ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bile-
meyiz, ama bizim gideceğimiz başka bir ülke, yaşayacağımız 
başka bir vatan, gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur.

Başkalarının gelecekte ne olacağı ve nerede duracağı bizi 
hiç ilgilendirmiyor.

Biz bin yıldır buradayız. Bir ve beraberiz. 

Önümüzdeki binli yıllarda da burada olacağız.

Kimse en küçük bir şüphe duymasın.

Ay yıldızlı al bayrağımızı dünya durdukça, son yurdumuz 
Anadolu’da dalgalandıracağız.

Değerli Milletvekilleri,

Uluslararası ilişkiler hakkındaki düşüncelerimi seslen-
dirirken elbette Brüksel’de yapılan NATO devlet ve hükümet 
başkanları zirvesi referans alınmıştır.
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İttifak’ın kuruluşundan bu yana 28 zirve yapılmış, son 
toplantıyla da 29’uncu zirve gerçekleşmiştir.

Haklı olarak bütün dünyanın gözü Brüksel’deki NATO Ka-
rargâhına çevrilmiştir.

NATO Genel Sekreteri, zirve öncesinde, “trans-atlantik 
ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz”, yorumu getirerek bir 
yönüyle gündemde olan NATO’nun 2030 stratejisi hakkında 
ipucu vermiştir.

Bizim üzerinde durduğumuz asıl gündem konusu ise Tür-
kiye’nin müttefikleriyle olan ilişkilerinin muhasebesi, mü-
zakeresi, eğer mümkünse nasıl bir mutabakatla bağlanacağı 
meselesidir.

Özellikle Türkiye’yle ABD arasında soğuk rüzgârların es-
tiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyen neredeyse kalma-
mıştır.

İki ülke arasında kaygan bir zemin oluşturan kalın buzla-
rın çözülmesi samimi dileğimizdir.

ABD Başkanı Biden’in 6 Haziran 2021 tarihinde Washin-
gton Post’a yazdığı bir makalede, “Avrupa gezisinde, dünya 
demokrasilerini yeniden bir araya toplamayı ve harekete 
geçirmeyi hedeflediğini” açıklamıştır.

Bunun nasıl olacağı, hangi vasıtaların kullanılacağı, Tür-
kiye’nin bu dünya demokrasileri içinde nasıl bir yer tutacağı 
tartışılması gereken bir muamma olarak karşımızdadır.

ABD’nin müttefiklerine ve ortaklarına taahhütlerini ye-
nileyeceğini söyleyen Biden’in, Türkiye’yi hangi kategoride 
değerlendirdiği de merak ettiğimiz bir husustur.
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Bahsi geçen bu ortaklar arasında PKK/YPG’nin olup ol-
madığı henüz ve somut biçimde açıklığa kavuşmuş değildir.

Biden’in Türkiye’yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik 
gördüğü de belirsizliğini korumaktadır.

Zirve öncesi, Türkiye’yi ilzam eden, haksız sözlerle eleş-
tiren ABD Dışişleri Bakanı, peşin hükümlere, husumetle per-
çinlenmiş heveslere anlaşılan teslim olmuştur.

8 Haziran 2021’de, ABD Senatosu’nda konuşan bu bakan 
ya cahil ya da küstahtır.

Türkiye’nin NATO müttefiki gibi davranmadığını, S-400 
almasının ve Doğu Akdeniz’deki adımlarının rahatsız edici 
olduğunu yüzsüzce ifade etmiştir.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkemizde insan hakları ve gazete-
cilerin durumu konusunda da ciddi endişe taşıdıklarını söy-
lemiştir.

Bizim endişelerimizin mahiyetini, şüphelerimizin içeriği-
ni bir öğrense bu bakanın dışarıya çıkacak mecalinin olmaya-
cağını cümle alem görür ve şahit olurdu.

Türkiye’nin NATO müttefiki gibi davranmadığını iddia 
eden ABD’nin hangi örgütlerle fiili ittifak ve dayanışma içinde 
olduğunu yalnızca biz değil, günü geldiğinde beşeri vicdan ve 
tarih anlata anlata bitiremeyecektir.

Arkamızdan dolanıyorlar, müttefiklik edebiyatı yapıyorlar.

Teröristlerle iş tutuyorlar, stratejik ortaklıktan bahsediyorlar.

Türkiye’nin kuyusunu kazıyorlar, sözde Ermeni soykırım 
yalanına sarılıyorlar, sonra dönüp NATO diyorlar.
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15 Temmuz darbecilerini koruyorlar, Pensilvanya’da 
FETÖ’yü barındırıyorlar, utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kı-
zarmadan demokrasi ve hukuk alanlarında ahkam kesip bize 
parmak sallıyorlar.

Bilmiyorlar ki, yalanlarla çevrili bir ortamda güvenin evi 
yoktur.

Zira yalan dönüş ihtimali olmadan kapanan çıkış kapısı-
dır.

Kaybedilen bir güveni açmanın anahtarı da yoktur.

Geçen hafta PKK/YPG terör örgütü, Suriye’nin Tel Rıfat 
Bölgesi’nden Afrin’de kurulu bulunan Şifa Hastanesi’ne sal-
dırdı.

Dikkat ediniz, bu saldırıyı grad füzeleriyle ve top atışlarıy-
la gerçekleştirdi.

Tedavi gören 14 masum sivil hayatını kaybederken 32 si-
vil de yaralandı.

Aklı sıra dünya demokrasilerini bir araya getirmeyi amaç-
layan Biden, bu grad füzelerinin PKK’nın eline nasıl geçtiğiyle 
ilgili bir durum tespiti yapmış mıdır?

Ya bu ülkenin Dışişleri Bakanı, terör örgütünün top batar-
yalarına nasıl sahip olduğunu itiraf edecek kırıntı da olsa bir 
ahlaka, bir izana, bir vicdana sahip midir?

ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken, 
NATO müttefikliği hiç düşünülmüş, hiç hesaba katılmış mıdır?

Geçiniz bu bayağı oyunları, bırakınız sonu gelmez oyala-
maları.
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NATO, bugüne kadar Türkiye’nin hangi güvenlik ihtiyacına 
cevap vermiştir? Sormayalım mı, sorup da cevap aramayalım mı?

Türkiye, NATO misyonlarına en çok destek olan ilk beş 
ülke arasındayken, ortak bütçeye en fazla katkı sağlayan ilk 
sekiz ülkeden de birisidir.

İttifak’ın en büyük ikinci ordusu Türk ordusudur.

Türkiye NATO misyonlarına samimiyetle uymuştur.

En son olarak Türkiye’nin kilit bir role sahip olduğu ifade 
edilen Afganistan bunlardan birisidir.

NATO’nun güncel tehditlerine uyum konusunda tereddüt 
yaşamayan ülkemizle, hangi vahim sorunlar karşısında daya-
nışma içine girilmiştir?

15 Temmuz’da başkentimiz hainler tarafından bombala-
nırken, bu NATO neredeydi? Ne yapıyordu? Neyin hazırlığı 
içindeydi? Bu sorunun da peşine düşmeyelim mi? Failleri de-
şifre etmeyelim mi?

Güney sınırlarımızda terör devleti kurulması hedeflenir-
ken, NATO’da birlikte silah tuttuğumuz ülkelerin sırtımıza 
namertçe ateş açtığını söylemeyelim mi?

Uzaktan bakılınca saf mı görünüyoruz? Elimize vurup ek-
meğimizi alacaklarını mı sanıyorlar?

Tarihte böylesi gaflete düşenlere kahramanlıkla perçin-
lenmiş iman dolu kalplerin neler yaptığını, hayatı ve dünya-
yı nasıl zindana çevirdiğini bilmeyen varsa bilenlere sorsun, 
yok onlar da bilmiyorsa öğrenmek için sıralarını beklemeye 
şimdiden koyulsunlar.
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Türkiye, NATO’nun eşit bir müttefikidir, en azından biz 
böyle değerlendiriyoruz.

İrademiz Brüksel’deki NATO karargâhına devredilmiş de-
ğildir.

Nitekim kimden silah alıp almayacağımızın mevzu bahsi 
NATO’nun bileceği, tayin edeceği bir konu da olamayacaktır.

ABD’nin Türkiye’yi savunmasız bırakma konusundaki 
gizli niyeti zehirli meyvelerini 15 Temmuz gecesi vermedi 
mi?

Az kalsın Türkiye işgal edilmeyecek miydi?

Peki, dost dediklerimiz neredeydi? Hangi senaryoları ya-
zıyorlardı?

Türkiye’deki muhalefet cenahını kışkırtıp iktidar havu-
cuyla tutsak alanların sorarım sizlere, neresi dosttur? Nere-
leri müttefiklik ruhuyla uyuşmaktadır?

Ekonomik tetikçilerini üzerimize salıp istikrarsızlık fitili-
ni tutuşturanların nesine güveneceğiz?

Rusya’dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duy-
duğumuz silahları siz verdiniz mi? Üretiminde ortak olduğu-
muz ve parasını peşinen ödediğimiz F-35’leri gasp ederken 
aklınız neredeydi? Neyin peşindeydiniz?

ABD’nin Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı’nın hazırla-
dığı tasarıyla, Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’lerin Yuna-
nistan’a verilme teklifi hangi mantığın, hangi maksadın mah-
sulüdür?
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Türkiye’ye karşı uygulanan baskı ve yaptırım politikaları-
nın bu haliyle devamı iki ülke arasındaki ilişkileri çok yönlü 
zedeleyecektir.

Aynı ABD, sorun yaşadığı başka ülkelerle müzakere ve 
diplomasi kanallarını açık tutarak ülkemize çifte standart uy-
gulamıştır.

Doğu Akdeniz’deki adımlarımızdan rahatsız oluyorlar-
mış, varsın olsunlar, onları rahatsız etmek bize düğün bay-
ramdır.

Hatta münhasır ekonomik bölge ilanı etmek için de fazla 
beklemeye gerek kalmamıştır.

Değerli Arkadaşlarım,

Aslında maruz kaldığımız gelişmelerin tadı tuzu kaçmıştır.

Bu kurşun gibi ortamda Cumhurbaşkanımız NATO zirve-
sine katılmış, bir program çerçevesinde devlet ve hükümet 
başkanlarıyla bir araya gelmiştir.

Günlerdir beklenen Sayın Cumhurbaşkanı’yla ABD Baş-
kanı Biden arasındaki görüşme 45 dakikalık süre zarfında 
gerçekleşmiş, ardından da iki ülke heyetleri bir masa etrafın-
da buluşmuştur.

Biden ilk açıklamasında çok iyi bir görüşme yaptıklarına 
temas etmiş, daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ikili gö-
rüşmede meseleleri yapıcı bir şekilde ele aldıklarını, görüş-
menin de son derece yararlı ve samimi bir havada geçtiğini 
vurgulamıştır.
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Her alanda saygı ve çıkara dayalı etkin işbirliği hedefi 
kapsamında ABD’yle doğrudan diyalog kanallarını daha da 
canlandırma konusunda mutabık kalınmıştır.

Türkiye’nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli 
hassasiyetleri ABD Başkanı’na ve muhatap ülkelere tüm ber-
raklığıyla aktarılmıştır.

Görülmüştür ki, terör örgütleri konusundaki ikircikli ta-
vır müttefik ülkelere ne yazık ki katılaşmış ve kalıplaşmış bir 
şekilde egemenlik kurmuştur.

Küresel barış ve istikrar çabalarını sekteye uğratacak, 
geniş bir yelpazede ihtilafa neden olacak bu çarpıklıkla, NA-
TO’nun yeni güvenlik konseptinin nasıl bağdaşacağı başka 
bir tartışma konusu olarak önümüzde durmaktadır.

Demokrasinin yara aldığı, yapısal sorunların kökleştiği, 
ülkeler arası güvensizliğin dünya üzerinde kamçılandığı bir 
dönemde, Türkiye’nin terörle mücadelede tek başına bırakıl-
ması hem trajik bir yanlış hem de ittifakın ilke ve esaslarıyla 
terstir.

Sorun çözme mekanizmalarının küresel ve bölgesel 
düzeyde güçlendirme amacı bugüne kadar sadece lafta 
kalmıştır.

NATO Zirvesi’nin açıklanmış sonuçları ve bu sonuçların 
ortaya çıkaracağı yeni ilişkiler serüveni ne olursa olsun, Tür-
kiye kararlılığından taviz vermeyecektir.

Biz devletimizin yanındayız, alınmış ve alınacak her kara-
rın arkasındayız.
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Diyor ya Akif;

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!

Batı dünyası, kendi içinde demokratik dayanışmanın güç-
leneceği bir aşamaya geçerken, Türkiye’nin bu dayanışmanın 
içinde mi yoksa dışında mı kalacağı geleceğin dünyasını şe-
killendirecektir.

Çaresiz değiliz. Çare milletin hamiyet ve dirayetidir.

Yurtsuz değiliz. Üzerinde yaşadığımız şehit yadigârı top-
raklar ebedi yurdumuzdur.

Hamd olsun sahipsiz değiliz, sahibimiz Allah’tır.

Ve Allah’tan başka galip yoktur.

Milli birlik ve beraberlikle hakkı tutup kaldıracağız.

Ayrık otlarını temizleye temizleye, aramıza saçılan nifak 
tohumlarını çürüte çürüte Türkiye’yi istikbale heyecanla ta-
şıyacağız.

En büyük gücümüz inancımızdır.

İnandığımız sürece Allah’ın izniyle zafer bizimdir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye’mizin siyasi mazisi, kurulduğu ilk günden bu 
yana, Cumhuriyet üzerinde isyan ve ayaklanma girişimleri-
nin; çok partili hayata geçtiğimiz günden itibaren ise demok-
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rasimize yönelik dayatma, telkin ve zorlamaların görüldüğü 
sancılı süreçlerin tarihidir.

Tanzimat’la birlikte iki asra yaklaşan süreç, kutuplaşma-
lar, gerginlikler ve çatışmaların siyaset alanındaki yansımala-
rına sahne olmuştur.

Demokrasi dışı arayışların kaynağını, ülkenin kötüye git-
tiğine, sistemin rayından çıktığına dair entelektüel kaygılar 
oluşturmuş, yıllardır birbirini besleyen ve birbirine güç akta-
ran bir döngü ile “önce ekonomik kriz, sonra toplumsal buna-
lım ve ardından yönetim istikrarsızlığı” talihsiz bir çark olarak 
milletimizin ve demokrasimizin üstünde dönüp durmuştur.

Siyasetçiden umudu kesenlerin, inandıkları değerler üze-
rinde tehlikeler vehmedenlerin veya bir türlü milletle kucak-
laşamayıp yönetimden uzak kalanların yıllardan beri en bü-
yük arzusu demokrasiyi “bypass” ederek iktidara kısa yoldan 
ve sandık dışından gelebilmek üzerine bina edilmiştir.

CHP’nin sarsak pozisyonu aynısıyla budur.

Demokrasimiz üzerinde dolaşan kara bulutları ortaya çı-
kartmak, elbette ki çözümü siyaset içinde gören ve görmesi 
gerekenlerin en önde gelen görevi ve demokrasi borcu olma-
lıdır.

Ama zillet ittifakı bu borca sadık değildir.

Demokrasiye müdahale şartlarını hazırlayan zeminin, fi-
kirsiz ve teslimiyetçi siyasi partilerin cephelere ayırıcı kısır 
siyasi çekişmelerden beslendiği tarihi bir vakıadır.

Çatışma ortamını kollayan, hatta körükleyen odakların 
ortaya çıkmaya başladığı bugünlerde; demokrasi dışı arzu-
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ların terörden, sokak hareketlerinden, çeteleşmeden ve top-
lumsal huzursuzluktan aldığı destekle ivme kazandığı da bir 
gerçektir.

Milletimizin kesin tercihini yapmış olduğu demokrasi yo-
lunda, önüne çıkacak engellerin temizlenmesi, milli iradeyi 
sekteye uğratacak emarelerin takip edilmesi ve mani olun-
ması herkesin vatan görevidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, hukukun üstünlüğüne inanan, 
demokrasi ve insan hakları gibi vazgeçilmez ilkeleri savunan 
bir siyaset çizgisinin temsilcisidir.

Adalet, günlük hesaplarımızdan bağımsız, insanlığın bin-
lerce yıllık mücadelesi sonucunda ulaştığı, geçmiş tecrübele-
rimizden süzüp olgunlaştırdığımız değerler sistemidir.

Yaşadığımız coğrafyada, millet olarak var olmamızın en 
temel gereklerinden birisi de adalete olan güven duygusudur. 

Bize göre adalet gerçek anlamıyla mülkün temelidir.

Bizim anlayışımıza göre cumhuriyet ve demokrasi, birbir-
lerini tamamlayan değerler manzumesidir. 

Türkiye, Cumhuriyeti ve demokrasiyi birlikte yaşatmaya 
mecburdur.

Partimiz, adaletin ve meşruiyetin herkese lazım olduğuna 
yürekten inanmaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi yıllardan beri bunu savunmuş, 
bunun arkasında durmuş, yıllar öncesinde yaşadığı adli mağ-
duriyetleri not ederek yeni bir sürecin başlatılmasını ileri 
sürmüştür.
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Siyaset yapma ve hükümet etme anlayışlarının pozitif 
yönde değiştiği yeni bir dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’yle başlamıştır.

Şimdi herkes buna saygı duymakla birlikte, bu yeni döne-
me samimi katkılarda bulunmaya hazır olmalıdır.

Aksi halde gerilim ve çatışmaların sürmesi ve intikam 
çığlıklarının devamı halinde, demokratik rejimin ve hukuk 
devletinin geleceğinin kararacağını söylemek, bugünün bile 
mumla aranacağını öngörmek kehanet olmayacaktır.

Türkiye’de siyasal istikrar hakimdir.

Hükümet görevinin başındadır.

TBMM açık ve çalışmaktadır.

KOVİD-19’la mücadele başarıyla yönetilmiştir.

Ekonomik nitelikli sızlanma ve şikâyetler konjoktüreldir 
ve geçecektir.

Su akacak yatağını muhakkak bulacaktır.

Ne var ki, zillet ittifakı havlu atmış, ava giderken avlanmış, 
politik iflasa gömülmüş, söylem kısırlığı içinde erken seçim-
den başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilemiştir.

Erken seçim kararı alınmasının hukuken iki yolu vardır:

İlki, TBMM’nin karar alması, diğeri de Sayın Cumhurbaş-
kanı’nın iradesidir.

TBMM’de yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP-İP-HDP ve 
diğerlerinin erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir.
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Sayın Cumhurbaşkanı’nın da defalarca erken seçim yok 
dediği belgelidir ve bilinmektedir.

O halde, bu erken seçim nasıl olacaktır?

CHP, nerelere mesaj vermekte, kimlerin dikkatini çekme-
ye uğraşmaktadır?

Biz erken seçim yok dedikçe, olacak diyenlerin gizli amacı 
nedir?

Bu zorlamanın, bu dayatmanın, bu ısrarın gerçek manası 
nasıl yorumlanmalıdır?

Duvara konuşsak, duvar anlar, tamam derdi.

Suya yazsak adresine gider, göle yoğurt çalsak çoktan tutardı.

Ancak CHP ve yedekleri bir türlü anlamıyor, devamlı mız-
mızlanarak, devamlı mırıldanarak vakit kaybediyor.

Zillete düşenlere nasıl anlatalım, nasıl erken seçimin ol-
mayacağını söyleyelim.

Düşünüyorum da, şahsa mahsus mektup yazsak, el ilan-
ları hazırlayıp dağıtsak, billboardları kullansak, acaba sonuç 
alabilir miyiz?

Ne söylesek nafile, kör kuyularda merdivensiz kalan Kı-
lıçdaroğlu’nun bir kulağından giren öbüründen çıkıp gidiyor.

Ya dinlemiyor, ya da kafası almıyor.

Şunun da bilincindeyiz; her lafı duymayalım diye kulağın 
arkası var, her şeyi görmeyelim diye gözün kapağı var, her lafı 
söylemeyelim diye dilin önünde dudak var.
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Yunus der ki, küçük insanlar dengini, büyük insanlar ken-
dini arar.

Kılıçdaroğlu’na tavsiyem, kendini aramak için tekraren 
yollara düşmesi, şansı yaver giderse de bir an önce bulma-
sıdır.

Bu şahıs hemen seçim diyor. 

PKK da seçim istiyor.

FETÖ, yarın seçim olsun diye bekliyor.

PYD/YPG’de koroya katılmış, Kılıçdaroğlu’nun erken se-
çim talebini destekliyor.

Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şak-
şakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor.

İP, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, De-
mokratik Bölgeler Partisi, TKP, TİP erken seçim hayali görüyor.

Bu arada Kılıçdaroğlu, Türkiye’de can ve mal güvenliğinin 
kalmadığını vicdanı sızlamadan söyleyebiliyor.

Ülkemizi haksız ve hayasızca jurnalliyor.

Demokrasi dışı arayışlara can suyu verip yeşil ışık yakıyor.

CHP-İP-HDP ve diğer ortakları krize oynuyor, hatta sokak-
ları karıştırmak istiyor.

Muhalefet, terörü besleyen en önemli faktörün demokra-
si eksikliği ve sözde kimlik baskısı olduğunu düşünüyor, bu 
itibarla sürekli bu konuyu kaşıyarak, kapanmaya yüz tutmuş 
yaraları yeniden kanatıyor.
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Siyasi hayatımızda “serseri mayın” gibi sürüklenen ve bu 
hüviyetiyle temel bir güvenlik riski ve gerginlik odağı haline 
gelen CHP için çatışmacı siyaset anlayışı, siyasi varlığını sür-
dürmenin yegane vasıtası olarak görülüyor.

Kaostan iktidar devşirmenin peşine düşüyorlar.

Ne utanmaları kalmış, ne de millet sevgileri.

Bir bilgeye sormuşlar; insan nasıl sabreder? Bilge cevap 
vermiş:

Unutursun sabredersin, bu en güzelidir.

Kabul edersin sabredersin, bu en doğrusudur.

Vazgeçersin sabredersin, bu en zorudur.

Bir de Allah’a havale edersin sabredersin, bu en yücesidir.

Bunları hem Allah’a hem de milletimizin vicdanına havale 
ediyoruz.

Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bek-
liyoruz.

Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta ala-
cak, zamanında yapılacak seçimin kaç bucak olduğunu gös-
terecektir.

Erken seçim talebi beyhude bir hevestir.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 
yılının Haziran ayında yapılacaktır.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk 
Tipi Başkanlık Modeli’yle geleceği yüksek bir irade ve inan-
mışlıkla kucaklayacaktır.
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Cumhur İttifakı, her derdin devası, her belanın defedeni, 
her sorunun çözüm ümididir.

Parlamenter sisteme dönüş ezberleri fostur, fuzuli gün-
dem işgalidir.

Çünkü İP’in ve CHP’nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş 
parlamenter sistem telaffuzlarının içi tamamen boştur.

Bilhassa İP’in kağıt parçasından ibaret değerlendirmeleri 
hazırlıksız bir telaşın ve acemiliğin neticesidir.

İP’in önerisine göre, Cumhurbaşkanının görev ve yetkile-
ri ile ilgili bölümde “Cumhurbaşkanı makamının sadece tem-
sili nitelikte olmayacağı” söylenmektedir. 

Bir yandan Cumhurbaşkanının parlamenter sistem gere-
ği “tarafsız ve yetkisiz” olması savunulmakta, diğer yandan 
“temsili nitelikte olmayacağı” söylenerek tam bir çelişkiye 
düşülmektedir.

Halbuki parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanları 
“yetkisiz, sorumsuz ve tarafsız”dır.

Cumhurbaşkanının halk tarafından mı yoksa TBMM tarafın-
dan mı seçilmesi gerektiği konusu ise belirsiz havale edilmiştir.

Dedim ya, bunlar acemidir, kılavuzları da mahsurludur. 

İP’in çalışmasında parlamenter sisteme dönüldüğünde 
Cumhurbaşkanının kararname yetkisinin olmayacağı söylen-
mektedir. 

Fakat parlamenter sistemlerde yetkisiz kabul edilen 
Cumhurbaşkanın kanun hükmünde kararname çıkarma yet-
kisi zaten yoktur.
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İP’in önerisinde Cumhurbaşkanına TBMM Başkanının 
vekâlet edeceği söylenmektedir. Peki bunun neresi yenidir?

Türk Tipi Başkanlık Sistemi’ni teyit edip kurumsallaştıra-
cak Anayasa teklifimiz Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü-
nü esas alarak 100 maddeyle hazırlanmıştır. 

İnanıyorum ki Cumhur İttifakı’nın ortak anayasa çalışma-
sı Türkiye’nin ve Türk milletinin irade ve iftihar hazinesi ola-
cak, tarihi nitelikli bir beklenti karşılanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepini-
zi saygıyla selamlıyor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum. 

Sağ olun, var olun diyorum.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

TBMM GRUP TOPLANTISINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

22 HAZİRAN 2021
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Çok Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Haftalık olağan Meclis grup toplantımız vesilesiyle müs-
tesna heyetinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, başarılı ve 
sağlıklı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yaşayan aziz 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve 
dirlik mücadelesi veren değerli kardeşlerimize en iyi dilekle-
rimle birlikte selamlarımı iletiyorum.

İçinde yaşadığımız toplumda farklı çıkarları, farklı şart-
ları paylaşmaktan, bunlardan kaynaklanan sorunlara maruz 
kalmaktan doğan görüşler, düşünceler ve çözüm önerileri 
vardır, olması da son derece tabii ve gereklidir.

Takdir edeceğiniz üzere muhkem bir demokrasi kültürü 
bu yolla vasat bulacaktır.

Demokrasinin var olabilmesi, işlevsellik kazanabilmesi, 
hak ettiği itibara kavuşabilmesi, sözle değil, öz ve içerik açı-
sından benimsenmesiyle mümkündür.
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Bunun vasıtası da, sosyal ve siyasal yapıda düşünce açı-
sından doğal görülen farklılıklara saygı duyularak meşruiyet 
ve hukuk alanı içinde kalmak kaydıyla serbestçe ifade edil-
mesidir.

Türk demokrasi tarihine bu zaviyeden baktığımızda, nük-
seden bunalımların kökeninde, sağlıklı ve dengeli bir ikti-
dar-muhalefet ilişkilerinin kurumsallaşmaması yatmaktadır. 

Böylesi bir ortamın yokluğu, bir yandan siyasî sistemin 
çözüm ve değer üretme kabiliyetini ortadan kaldırırken öte 
yandan meşruluk ve çoğulculuk tartışmalarını da ister iste-
mez beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde demokrasinin temel zafiyetlerinden birisini 
teşkil eden demokratik uzlaşma kültüründen mahrumiyet, 
hedeflenen siyasî istikrarın tesisi yönünde ciddî bir engel 
olarak varolagelmiştir.

Partimiz yıllardan beri, uzlaşma kültürünün eksikliğine 
vurgu yapmış, işbirliği, yapıcı muhalefet ve yol gösteren eleş-
tiriler ile yeni bir siyaset anlayışının yerleşmesine önayak ol-
muştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle artık yüksek he-
defleri ihtiva eden yeni bir sayfa açılmış, böylelikle siyasi ve 
ahlaki uzlaşmanın güzelliklerle dolu mecrasına geçilmiştir.

Cumhur İttifakı’nın gayesi yeni sistemin ilke ve kurumla-
rıyla olgunlaşıp kökleşmesini temin etmek, bunun yanında 
siyasetteki katılıkları yumuşatarak kutuplaşmaları törpüle-
mektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, özellikle uzlaşma kültürüne 
sahip olmayan ve kendinde güç vehmetmeye başlayan siya-
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si partilerin toplumsal huzursuzluğu derinleştirdiğine inan-
maktadır.

Türk siyasetinin aştığı zorlu merhaleler dikkate alındığın-
da, bu eğilim siyasal anlamda bir geriye kıvrılıştan başka bir 
anlam taşımayacaktır.

Türkiye’nin çok partili demokrasi tecrübesinde yetmiş 
beş yılı geride kalmıştır.

1946’dan 2021 yılına uzanan bu zor ve sancılı süreçte, 
demokrasi ve siyasi etik tartışmaları da sürekli gündemdeki 
sıcaklığını korumuştur.

Bir ahlak ve fazilet rejimi olan demokrasinin yaşayıp ge-
lişebileceği manevi iklimin vazgeçilmez ihtiyaçları, temiz ve 
namuslu siyasetin ahlaki temelleri ile demokratik meşruiye-
tin icapları gibi ana sorunlar, bu tartışmaların merkezinde 
yer almıştır.

İtiraf ve ifade edelim ki, geldiğimiz bu aşamada, Türk de-
mokrasisinin yetmiş beş yıllık yolculuğunda, güçlü temellere 
kavuşmasında önemli mesafeler kat edilmiştir.

Mühürlü kalpler görmese de Türkiye’nin bahtı açık, milli 
birlik ve dayanışma ruhu düne nazaran daha da sağlamdır.

Amacı, ülkeye ve millete hizmet olan siyasetin ahlaki de-
ğerlerle bezenmesi bize göre bir mecburiyettir. 

Siyasetin ikbal aracı olarak görülmesi ve demokratik re-
kabete dayalı hizmet yarışı olan seçimlerin menfaat ve ihtiras 
yarışına dönüştürülmesi namuslu siyaset anlayışıyla örtüş-
meyecektir.
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Bu tehlikeyi herkesin idrak etmesi ve ahlaki sınırlarda 
kalması zaruridir.

Vatandaşlarımızın aldatılması, umut tacirliğinin kamçı-
lanması, yalanın egemenlik kurması, halk dalkavukluğunun 
öne çıkması ve demagojinin geçer akçe görülmesi açıkça mil-
let iradesine fesat karıştırmaktır.

Bunun adı da işin özünde “milli irade gasbı”dır.

Nihayetinde milli iradeyi gasp etmek için hezeyandan 
hezeyana koşan palavracı siyaset meddahlarının hala varlığı, 
ahlaki temele yaslanan dürüst ve namuslu siyaset anlayışının 
yeterince kök salamadığına işarettir.

Gerçekte dürüstlük pahalı bir mülktür, zillete düşmüş 
ucuz insanlarda asla durmayacak, asla bulunmayacaktır.

Bu hatırlatılmaları yaparken kastım şudur: Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 18-20 Haziran 2021 tarihinde Gaziantep’te 
düzenlenen “Belediye Başkanları Çalıştayı”nın açılışında ko-
nuşan Kılıçdaroğlu geçmiş beyanlarıyla ters düşmüş, yine 
baltayı taşa vurmuştur.

İbn-i Haldun’un, “insan beyni değirmen taşına benzer. 
İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür” 
sözü adeta Kılıçdaroğlu için özel söylenmiş gibidir.

Siyasi hıncına yenilen, menfaat hırsına boyun eğen, akli 
ve zihni melekeleri meflûç hale gelen bu zatın ne sözü sözdür, 
ne de siyaset anlayışı millet ve ülke yararınadır.

Kılıçdaroğlu ülke nüfusunun yüzde 54’ünün CHP’li bele-
diyeler tarafından yönetildiğini dillendirmiştir.
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Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, ege-
menlik yetkilerini ülkenin her noktasında aracısız, fasılasız 
ve doğrudan kullanmaktadır.

Kaldı ki CHP’li belediyeler devletin hükmü şahsiyetinden 
bağımsız ya da özerk bir yönetim değildir.

Bu belediyeler gökten zembille inmemiş veya Kılıçdaroğ-
lu’nun terekesinden çıkmamıştır.

Nüfusun yüzde 54’ünün CHP’li belediyeler tarafından 
yönetildiğini muhataralı bir dille vurgulamak bize göre po-
tansiyel bir ayrımcılığın, hatta devlet içinde başka bir devlet 
varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir.

Kılıçdaroğlu’nun ağzındaki bakla zehirlidir.

Belediye yönetimleri millete hizmetin ilk halkasıdır.

Belediye başkanları da seçildikleri andan itibaren siyasi 
düşüncesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun yörelerindeki her-
kesi kucaklamakla mükelleftir.

Şehrinin emini ve emanetçisi olan belediye başkanlarının 
başka türlü davranması ahlaki ve hukuki keşmekeşliklere 
kapı aralayacak, ortam açacaktır.

Kılıçdaroğlu, 11 Mart 2020’den 14 Haziran 2021’e kadar 
4 milyon 550 bin haneye ayni yardım, 1 milyon 465 bin hane-
ye nakdi yardım yaptıklarını, 1 milyon 200 bin hanenin borcu 
olmasına rağmen suyunu kesmediklerini, 150 milyondan faz-
la da maske ve dezenfekten dağıttıklarını duyurmuştur.

Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.

Dilerim ki, azımız çok, eksiğimiz yok olsun.
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Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, mirasa 
konmadı, kendi adına darphane kurmadı, ortaya çıkan fatura-
yı da cebinden ödemedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne yapıldıysa, ne verildiy-
se, helali hoş olsun, devletimizin bütçe imkânlarıyla, milleti-
mizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bek-
leyenlerin elinden tutuldu.

Kaşgarlı Mahmud,  Divan’ın Türk maddesinde der ki; 
“Türkçe böbürlenme ve övünme yoktur. Türk, büyük kah-
ramanlıklar ve fedakarlıklar yaptığı zaman bile fevkala-
delik yaptığından habersiz görülür.”

Gerçekten de ortada övünecek veya övülecek bir şey yok-
tur, aksine her belediye başkanı görevinin gereğini yapmış, 
Kılıçdaroğlu’da böbürlene böbürlene istismara yakayı kaptır-
mıştır.

İşte bu ayıplı bir siyasettir.

Biz hangi Kılıçdaroğlu’nun sözüne itibar edelim?

Hangi Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına inanalım?

KOVİD-19 salgını boyunca, bir yanda gece yatağa aç gi-
renlerden şikâyet eden, yardımların yapılmadığından dert-
lenen, yoksulluğun ve işsizliğin artışından bahseden Kılıçda-
roğlu’na mı kulak verelim; yoksa sayıları beş milyona yakın 
haneye ayni ve nakdi yardım yaptıklarını kasıla kasıla anlatan 
Kılıçdaroğlu’nu mu ciddiye alalım?

Hangi Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor?

Dahası bu Kılıçdaroğlu’nun kaç yüzü vardır?
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Türkiye’de 26 milyon 600 bin civarında hanenin olduğu 
TÜİK’in araştırmalarıyla belirlenmiştir.

Demek ki, bu hanelerin beşte birine CHP’li belediyeler 
yardım etmiştir.

Merkezi hükümetin ve diğer belediye yönetimlerinin mu-
azzam desteklerini hesaba kattığımızda esasen ekonomik 
zorlukların bütçe imkanları nispetinde göğüslendiği anlaşı-
lacaktır.

O zaman CHP yönetiminin sosyal ve ekonomik eleştirile-
riyle ilgili tüm iddiaları çürümüş olacaktır.

Biz demiyoruz ki, hiç sorun yoktur.

Biz demiyoruz ki, her şey güllük gülistanlıktır.

Biz demiyoruz ki, bir elimiz yağda diğeri baldadır.

Fakat CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türki-
ye tablosu kesinlikle söz konusu değildir.

Meseleleri kavrayan, insanımızın yanında duran, nimette 
de külfette de vatandaşlarımızla bir arada bulunan bir devlet 
yönetimi, bir Türkiye gerçeği vardır, kıskananların çatlaması 
da doğal olarak beklenmelidir.

Bizim askıda ekmek kampanyamızı tenkit edenler, askıda 
fatura uygulamasına geçtiler.

Olsun, yapanı alkışlarız, bir mağduriyetin dahi giderilme-
sinden memnuniyet duyarız.

Millet için varız, millete hizmet aşkıyla doluyuz.
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Biz ki, Fırat’ın kıyısında kaybolmuş bir kuzunun dahi he-
sabını soran, soracak olan, sorulmasını manevi vecibe kabul 
eden inanmış ve ilkeli bir siyasi hareketiz.

Ancak devletin kasası, milletin kesesi üzerinde de hiç 
kimsenin istismar düzeneği kurmasına göz yummayız.

Kılıçdaroğlu, beş CHP’li belediyenin 13 bin 338 sanatçıya 
yardım yaptıklarını da söylemiş.

Peki bu sanatçılar kimlerdir?

Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere, Türkiye muhalif-
lerine belediye imkânları peşkeş çekilmiş midir?

Kılıçdaroğlu’nun dost kataloğunda isimleri yazılı mıdır?

Bu dost edebiyatının da iyice suyu çıkmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun birlikte iktidar olmayı hedeflediği dost-
ları arasında PKK’nın, FETÖ’nün, DHKP-C’nin, dış güçlerin, 
Türk düşmanlarının sıralamadaki yeri neresidir?

Demokrasilerde iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır.

Bugün dost olanın yarın düşman olmayacağı garanti de-
ğildir.

Dostuna güvenen şartlar değiştiğinde postuna dolacak 
samanı da öngörmelidir.

Acaba terörist Demirtaş Kılıçdaroğlu’nun dostu mudur?

Terörist Karayılan Kılıçdaroğlu’nun dost kategorisinde 
midir?

Mesela Muharrem İnce de hala dost mu görülmektedir?
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Eski çamlardan bardak olmayacağına göre, Kılıçdaroğ-
lu’na tavsiyem akşamları video çekip paylaşmak yerine mer-
hum Zeki Müren’in eski dostlar isimli şarkısını dinleyerek 
kendisini avutmasıdır.

Dedem Korkut soy soylamış, boy boylamış ve asırlar önce 
şöyle seslenmişti:

Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz.
Kız anadan görmeyince öğüt almaz.
Oğul babadan görmeyince sofra kurmaz.

Yine demişti ki:
Yamaçların otlaklarını geyik bilir.
Kıraç yerlerin çimenlerini yaban atı bilir.
Ayrı ayrı yolların izini deve bilir.
Yedi derenin kokularını tilki bilir.
Geceleri kervan göçtüğünü çayır kuşu bilir.
Kişinin ağırını hafifini at bilir.
Ağır yüklerin açtığı yaraları katır bilir.
Sızıların nerede olduğunu çeken bilir.
Gafil başın ağrısını beyni bilir.

Biz de zillete düşenleri, Kılıçdaroğlu’nu ve sabıkalı dost-
larını çok iyi biliriz.

Varsın onlar ne idüğü belirsiz dostlarıyla kucaklaşsın dur-
sun, biz milletle kucaklaşacağız.

Haini dost görenlere, teröriste dost muamelesi yapanla-
ra, millete değil lekeli dostlarına güvenenlere, çıkar ortaklı-
ğına dostluk diyenlere, zalimleri dost kabul edenlere, bıyık 
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altından gülüp dostlarıyla film çevirenlere, köprüyü geçerken 
dost tutanlara itibarımız yoktur, inancımız yoktur, ihtiramı-
mız yoktur, eyvallahımız hiç yoktur.

Bizim doymaz kursaklı dostlarımız değil, mensubiyetiyle 
iftihar ettiğimiz büyük bir milletimiz vardır.

Ne yapacaksak milletimizle birlikte yapacağız, nereye 
ulaşacaksak milletimizle gönül gönüle ulaşacağız.

Kılıçdaroğlu dost desin kıvransın, biz millet diyeceğiz, 
Türkiye diyeceğiz, Türklüğün onurunu yaşatacağız.

Onlar dostlarıyla iktidar olacağız ezberine takılsalar ne 
yazar, biz cumhurun muhteşem iradesiyle Türkiye’yi gelece-
ğin süper gücü yapacağız.

“Erken seçimi daha çok biz iktidara gelmek için değil 
bu millet, beladan kurtulsun diye istiyoruz.” diyen Kılıç-
daroğlu, belanın iptiladan, iptilanın da müpteladan geldiğini 
unutmasın, Türk milletinin rotasından şaşmayacağını, yanlı-
şa düşmeyeceğini, dost diye düşmana ganimet olmayacağını 
zilletle pekişmiş kafasına iyice soksun.

Muhterem Arkadaşlarım,

Farabi, İdeal Devlet isimli eserinde, adaleti, her kim olur-
sa olsun, insanın yolu üzerine dikilen engelleri aşması olarak 
tarif etmişti.

Adalet bir sonuç değil, kutlu bir yolculuktur.

Harcı adalet olmayan bir toplum veya devletin binası çü-
rüktür.

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. 
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İbn-i Haldun, geçmişler geleceğe suyun suya benzemesin-
den daha çok benzeyeceğini hatırlatmıştı.

Geçmişimiz adaletli hükmün tertemiz misalleriyle dolu-
dur.

Tarihin her döneminde Türk milleti adaletiyle sivrilmiş, 
böylece adından, şanından gururla bahsettirmiştir.

Hz Mevlana’nın dediği gibi, adalet ağaçları sulamak, zu-
lüm ise dikene su vermektir.

Biz dikene su verenlerden olmayacağız.

Elbette bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir.

Devlet duyguyla değil akılla yönetilir.

Devlet kin ve nefretle değil adaletle muamele eder.

Tehdit ne denli çetin, ne kadar derin olsa da, devlet yöne-
timi adaletten ve hukukun çizdiği sınırlardan kesinlikle taviz 
vermez, vermemelidir.

Terörle ve bölücülükle mücadele de aynen böyle olmalı-
dır.

Türkiye’nin 1984 yılında fiilen başlayan bölücü terörle 
mücadelesinin 37 yıldır sürdüğü hepinizin malumudur ve 
beka düzeyinde en önemli sorunudur.

Ancak, bu mücadelede başarının önündeki engellerden 
en önemlisi, terörizm ile bölücülük arasındaki ilişkiyi algıla-
makta sorun yaşayan, bölücülüğü masum talepler olarak gör-
mek isteyen çevrelerin varlığıdır.
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Milliyetçi Hareket Partisi, yıllardan beri terörü ve terör 
örgütünü, yalnızca kanlı eylemlerinden ibaret bir suç ve ci-
nayet şebekesi gibi görmekten uzak bir anlayışla, daha yuka-
rıdan yorumlama ve değerlendirme çabası içinde olmuştur.

Özellikle çağımızda, terörizmin uluslararası karanlık 
oyunların çok etkili bir vasıtası olduğu açıktır.

Yine bu kapsamda, terör eylemlerinin de hedef alınan ül-
keleri istenilen düzeye getirmek için kullanılan stratejik se-
naryoların kirli yüzü olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Bu gerçeği, ülkemize yönelik tehditlerde bulmak isteme-
yenlerin, terörün hangi amaçlarla kullanılabileceğini anlama-
ları için çok uzaklara gitmelerine gerek yoktur.

Yalnızca komşumuz Irak’a baktığımızda bile, geçmişte 
Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik terör saldırısının sa-
nal suçlusu ilan edilen bir diktatörün idamına ve ülkesinin 
kan gölüne çevrildiğine şahit olabiliriz.

Ardından Arap Baharı’yla Suriye’nin nasıl bir uçuruma 
yuvarlandığını da görebiliriz.

37 yıldır kanlı eylemleri ile ülkemizin ilk gündemi haline 
gelen PKK terörünün bir sonuç değil bir vasıta; bir amaç değil 
bir araç olduğu ortadadır.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren PKK’nın, Türkiye üzerin-
de emelleri olan her devletin kullandığı, uluslararası ve hatta 
uluslar üstü bir baskı ve pazarlık mekanizması olarak şiddete 
ve teröre başvurduğu bir gerçektir.

Millet varlığına kasteden PKK terörüyle mücadele ve te-
röristlerin imhası yıllardır en üst seviyede ve büyük bir fe-
dakârlıkla sürdürülmüştür.
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Bu uğurda çok sayıda şehit verilmiş, çok sayıda vatanda-
şımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

Ülkemiz başka sahalara ayırması gereken maddi imkânla-
rını haklı olarak terörle mücadeleye aktarmış, bu konuda da 
kayıplar yaşamıştır.

Burada, sizlere geride kalan yılların acı bilançosunu tek-
rarlayacak ve terör örgütünün katliamlarından bahsedecek 
değilim.

Ancak, yıllardır süren bu eylemlerin arkasındaki stratejik 
nedenleri, küresel aktörleri, yerli işbirlikçileri, tarihsel kö-
kenleri, kötürüm niyetleri dikkate almadan yapılacak yorum-
ların asla doğru olmayacağını düşünüyorum.

Bu açıdan PKK terörünü, silahsız bölücülükten; bölücü fa-
aliyetleri de bölgemizdeki küresel projelerden bağımsız dü-
şünmek ve birbirinin içinden çıktığını görmeden tek tek ele 
almak hepimizi yanlış sonuçlara ve elbette ki yanlış sebeple-
re götürecektir.

Aslında kökleri Osmanlı İmparatorluğu’na kadar dayan-
masına rağmen, bugünkü haliyle 1984 yılında ortaya çıkan 
bölücülüğün silahlı ayağı olan PKK terör örgütünün, yıllar 
içinde aldığı boyut terörizmi Türkiye’mizi de içine alan bir 
projenin parçası haline getirmiştir.

Yalnızca son yirmi yılın Irak ve Suriye coğrafyalarındaki 
gelişmelerini incelediğinizde PKK/YPG/PYD terörünün arka-
sında Türkiye üzerinde hesabı olanların tamamının hüviyet-
lerini görmek ve arka planda yer alan ülkeleri bulmak müm-
kündür.
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Devletin terörle mücadeleden sorumlu veya yetki veril-
miş resmi makamlarının zaman zaman bunları dile getirdiği 
ve hatta şikayetçi olduğu malumumuzdur.

Türkiye, PKK’nın ve bölücülüğün arkasındaki küresel ak-
törleri her platformda, özellikle son yıllarda muhataplarının 
yüzüne vurmuştur.

Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde Sayın Cum-
hurbaşkanı’nın ABD Başkanı’na yaptığı da budur.

Ardından Bakü’de gazetecilere verdiği beyanatıyla 
ABD’nin müttefik olarak PKK/YPG’yi mi yoksa Türkiye’yi mi 
gördüğünü açık yüreklilikle sormuş ve sorgulamıştır.

Tarihi Şark Meselesi dediğimiz emellerin peşindeki küre-
sel aktörler tarafından, bölücülük ve silahlı uzantılarını çok 
maksatlı ve çok destekli bir uluslararası yıkım enstrümanı 
olarak kullandıkları da artık inkar edilemeyecektir.

Bu kapsamda mızrağın çuvala bırakınız sığmadığını, delip 
geçtiği de aşikardır.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin son otuz yılda 
komşumuz Irak’a yönelik iki ayrı savaşının siyasi sonuçlarını 
sebepleri ile birlikte değerlendirdiğimizde, Türkiye’yi bir kı-
vama getirmek için kullanılan bölücülük ve bölücü terör oyu-
nu her yönüyle berraklaşacaktır.

HDP bu oyunda asal bir figüran, asıl bir faildir.

Parti görünümlü bu bölücü odağın kumanda odası zalim-
lerin denetim ve kontrolündedir.
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PKK silahlı saldırı konusunda kışkırtılıp tembihlenirken, 
HDP silahsız bölücülüğün maşası olarak görevlendirilmiştir.

Türkiye üzerinde oyun kuranların, tarihsel hesaplaşma-
ları canlı tutmak için fırsat kollayanların, tıpkı bir asır önce 
olduğu gibi, yine bölücülük üzerinden yürüdükleri, ihanete 
teşne olan küçük bir azınlığın ağızlarına bal diye zehir sür-
mek suretiyle devşirdikleri net olarak görülmüştür.

Otu çekip köküne bakıldığında HDP’nin PKK’dan, PKK’nın 
HDP’den hiçbir farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıka-
caktır.

Milletin ahlak ve yürek gücünü yıkarak, belirecek çatlak-
tan bölücülüğün serpilip meşrulaşmasına çanak tutanlara 
karşı uyanık olmak bizim için vatan görevidir.

Çünkü konu sıradan bir asayişsizlik veya organize suç şe-
bekesi konusu değil, Türk milletinin var oluş yok oluş dava-
sıdır.

Buna tarafsız ve tepkisiz kalanların ihanete ortaklıkları 
tartışmasızdır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, HDP’nin kapatıl-
ması istemiyle açılan davanın ilkini reddedip ikincisini in-
celeyerek inceleyerek dün itibariyle kabul etmesi bize göre 
hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit verici bir 
tesellidir.

Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, eğer Türkiye tari-
hi haklarından ve milli bekasını savunmaktan vazgeçmemiş-
se terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere 
kapatılmalıdır.
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Kılıçdaroğlu, eline vicdanına koyup söylesin, kimin yanın-
dadır? Kimin tarafındadır?

Bölücülüğü, terörü ve şiddeti mi destekliyor? Yoksa Tür-
kiye’nin ve şühedanın safında mı duruyor?

Bu meselenin arası-ortası, kıyısı-köşesi, şurası-burası yoktur.

Artık seçenek kalmamıştır; ya ihanet kazanacak ya da mil-
let iradesi ihaneti kazıya kazıya temelinden söküp atacaktır.

Babalar Günü’nde, yetim yavrularımızın şehit babalarının 
mezar taşındaki resimlerini okşayıp öpmesi Kılıçdaroğlu’nun 
vicdanını sızlatmaya yetmedi mi?

Gece üşümesinler diye evlatlarının üzerini örten anaların, 
ilahi takdir bu ya, gün geldiğinde toprakla üzeri örtülen şe-
hitlerine içli içli ağıt yakmaları CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin 
yüreğini titretmeye hiç mi kafi gelmedi?

Kına yakıp askere gönderilen kahramanları al bayrağa 
sarılı naaşlarıyla karşılayan gelinler, bacılar, babalar, analar, 
yavrular ne yapsın, demokrasi var diyerek, nasılsa sandıktan 
oy aldılar bahanesiyle dökülen kanları mı unutsunlar? Geç-
mişe sünger mi çeksinler? HDP’yi meşru mu görsünler?

Kılıçdaroğlu, demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor, 
kuşkusuz halt ediyor.

HDP’yi savunuyor, bölücülüğün avukatlığına utanmadan 
soyunuyor.

O dediği meşruiyet ve hukuk sınırları içinde faaliyet gös-
teren partiler için geçerlidir, HDP bunun dışındadır ve zaten 
parti marti de değildir.
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Adalet ve vicdan terazisi bu rezalete onay veremez, cina-
yet ve melanetleri normal göremez.

HDP, pek çok vahim özelliğinin yanında Türk demokrasi-
sine biçilmiş kefen, doğrultulmuş silah, tuzaklanmış patlayıcı, 
döşenmiş mayındır.

Ve HDP kapatılmalıdır, bu örgütün bölücü yöneticileri 
hakkında hukuk ve adalet tesirini mutlak surette gösterme-
lidir.

Boğaza nazır şatafatlı mekânlarda, sıcak kumların üze-
rinde, magazinleşmiş hayatlarının derinlerine sinmiş aşağılık 
kompleksleri eşliğinde, demlene demlene demokrasi edebi-
yatı yapanlara hayat çok parlak, dünya bunlara çok güzeldir.

Lüks otellerin lobilerinde “bu kadar oy alan bir parti ka-
patılır mı, Türkiye’nin çivisi çıktı, bu ülke nereye gidiyor” ahka-
mı kesenlerin yedikleri önünde yemedikleri arkalarındadır.

İnsanın haya perdesi yırtıldı mı, kalbi taşlaştı mı olması 
beklenen tamamıyla bu kokuşmuşluktur.

Meseleyi demokrasiyle telif ve tercüme etmeye çalışan-
lar, bir saatliğine de olsa bu vatanın yalçın kayalarında, karlı 
ovalarında, buz kesmiş gecelerinde ellerine silah alıp nöbete 
girsinler de görelim adamlıklarını?

Bu vatanı korumak yalnızca ve yalnızca Anadolu’nun kav-
ruk yüzlü yiğitlerinin mi sorumluluğu altındadır?

Nerede bu yüz karası televoleciler, nerede bu eğlence 
dolu gecelere akan kimliksizler, ne yapıyor bohem hayatın le-
keli müdavimleri?
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Millet salgınla boğuşurken İzmir Alaçatı’da, Bodrum Ya-
lıkavak’ta, İstanbul Nişantaşı’nda nasıl caka satıyorlarsa, bu-
yursunlar saltanat sürdükleri bu vatanın külfetine de bir zah-
met katlanmayı denesinler.

Dilemem ama, ailelerinden birisi teröre kurban gitseydi, 
yine böyle abuk sabuk konuşmaya yürekleri elverecek miydi?

HDP’nin hukuk konusu olduğu bir dönemde, şu tuhaf za-
manlamaya bakınız ki, İzmir HDP il binasına yapılan hunhar 
saldırı ve suikast elbette şiddetli bir provokasyon, alçak bir 
komplo olarak değerlendirilmelidir.

Değerli Milletvekilleri,

Son dönemlerde yaşanan iç ve dış gelişmelerin şifreleri 
çözüldüğünde karşımıza manidar ve üzerinde dikkatle durul-
ması lazım gelen irtibat ve ilişki ağları çıkmaktadır.

10 Haziran 2021’de, Birleşik Krallık Başbakanı’yla ABD 
Başkanı arasında “Yeni Atlantik Şartı” imzalanmıştır.

Bu çerçevede, demokrasi kurumuyla açık toplumun sa-
vunulması, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, sivil toplumun ve 
bağımsız medyanın desteklenmesi, adaletsizlik ve eşitsizlikle 
mücadele ön plana çıkmıştır.

Müteakiben 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde G-7 Lider-
ler Zirvesi toplanmış, demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukukun 
üstünlüğü ve insan haklarına saygı vurgusu yapılmıştır.

14 Haziran 2021’de NATO Liderler Zirvesi, 15 Haziran 
2021’de de AB-ABD Zirvesi gerçekleştirilmiştir.
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Bilhassa NATO’nun 2030 Vizyon Belgesi’ne yapılan atıf 
kapsamında, ittifakın siyasi boyutunun önümüzdeki süreçte 
güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem 
taşıdığı ifade edilmiş, nihayetinde demokrasinin desteklene-
ceği kayıt altına alınmıştır.

AB-ABD Zirvesi’nde ise, yine demokrasinin sahiplenile-
ceği, otoriterliğin her türlü şeklinin reddedileceği hususuna 
temas edilmiştir.

Hiç kimse ne var bunlarda demesin, zarfa değil mazrufa 
bakmak, söylenenden ziyade maskeli küresel senaryonun dev-
reye alınma niyetine odaklanmak, ayrıntıya istiflenmiş sinsi 
hedefleri tefrik etmek sorumlu ve milli bir siyaset marifetidir.

Bu gelişmeler yaşandıktan sonra TÜSİAD Başkanı hemen 
pozisyon almış, kulağına üflenen yalan yanlış bilgilerle hükü-
meti, ekonomiyi, hukuk ve demokrasi konularındaki eleştiri-
lerini sıralamıştır.

Bize göre zamanlama ilginçtir.

TÜSİAD, son dönemlerde hukuk devletiyle hiçbir şekilde 
bağdaşmayacak karanlık ve karmaşık ilişki ağlarından muz-
darip olduğunu ileri sürmüştür.

Türkiye bir hukuk devletidir, hukukun üstünlüğü de ege-
mendir.

TÜSİAD’ın dış tazyiklere, dış telkinlere değil, milletimizin 
gerçeklerine, milli güvenliğimizin haysiyetine saygı ve riayeti 
paradan daha önemli olan bir şeref meselesidir.

Ve İzmir HDP il binasına yapılan saldırı da süreci başka 
bir noktaya taşımıştır.
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Saldırganın ifade tutanağı uyanık bir şuurla analiz edildi-
ğinde, meczup olmadığı, tek başına hareket etmediği, bilinçli 
bir eylem içinde eyleme geçtiği hemen fark edilecektir.

Lütfen dikkat buyurunuz, öyle bir gün seçilmiştir ki, bina-
da tek bir HDP’li yönetici yoktur, hatta planlı bir toplantı da 
iptal edilmiştir.

Tıpkı Ankara Gar patlamasında, tıpkı Suruç katliamında 
olduğu gibi, HDP’liler araziye uymuşlar, birden bire kayıplara 
karışmışlardır.

Olayın vuku bulduğu gün, ne hikmetse, çay servisi yapan 
asıl şahsın yerine yardım amacıyla kızı binaya gelmiştir.

Cinayete kurban giden Deniz Poyraz’ın masada yarım bı-
raktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates ve zeytin, 
kısa süre içinde Türkiye aleyhtarlarının propaganda görseli 
olarak kullanılmıştır.

Katilin ise bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini res-
meden fotoğrafları sanki bir yerlerde hazırda bekletiliyor-
muş gibi anında servis edilmiştir.

Yani bir taşla daldaki birden fazla kuşun vurulması hedef-
lenmiştir.

Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum; bu katil ger-
çekte kimdir?

HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Bağ ve bağlantıları kimleri 
ve nereleri işaret etmektedir?

Provokasyonun içinde derin PKK’nın, yabancı istihbarat 
örgütlerinin, kiralık taşeronların parmağı var mıdır?
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HDP’yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı’nı ve 
Türk devletini suçlamak üzerine bina edilen bu cinayetin önü 
arkası, sağı solu, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır.

Kim ne biliyorsa, kimin elinde ne belge, ne bilgi varsa em-
niyet güçlerine ve adli makamlara teslim etmek durumunda-
dır.

CHP, HDP, İP, Halk Tv, yazı ve haberleriyle tahrik kampan-
yasının medya ayağını teşkil eden kiralık yazar ve gazeteciler 
hem soruşturma hem de kovuşturma süreçlerine alacakları 
özel bir izinle müdahil olmalı, olayın iç yüzünün aydınlığa ka-
vuşmasına cesaretleri varsa hizmet etmelidirler.

Biz bu cinayeti reddediyoruz. 

Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılmasını 
istiyoruz.

Kılıçdaroğlu, “Deniz’i öldürdüler, istiyorlar ki, bu ülke-
de hiçbir genç mutlu olmasın” sözlerini neye dayanarak, 
hangi delile güvenerek söyleyebilmiştir?

Bu olayın sonucunda, Türkiye’yi haydut devlet durumuna 
düşürmek isteyenler olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, ne de-
diğinin şuurunda mıdır? Aklı başında mıdır?

Haydut devlet nedir? Uluslararası hukukun tek bir sayfa-
sını okumadan kulaktan dolma ifadelerle nasıl ve hangi hak-
la, hangi cüretle, hangi tespitle böyle konuşabilmiştir?

Son yıllarda uluslararası literatüre giren başarısız devlet, 
rantiye devlet, düşmüş devlet, haydut devlet gibi kavramlar 
genellikle hedef ülkeleri yalnızlaştırmak için kullanılmakta-
dır.
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Haydut devlet, küresel kapitalist sisteme uyum sağlama-
ya direnen, nükleer silah kapasitesini geliştirmeye çalışan, 
uluslararası terörizme destek veren ve ABD’nin hayati çıkar-
larını tehdit eden devletler için söz konusudur.

Genellikle diğer ülkelerle diplomatik ilişki kurmaktan ka-
çınan bu devletler, politik veya ekonomik yaptırımlara, hatta 
askeri müdahalelere uğrama potansiyeline sahiptirler.

İzmir’deki cinayetin ardından Türkiye’ye pusu kurmak is-
teyen gerçek haydut devletler yok mudur?

Kılıçdaroğlu, kime hizmetle memur edilmiş, akıl hocalığı-
nı kimler devralmıştır?

Partiler üstü bir anlayışla tesis edilen, milletimizin özlem-
lerini ve devletimizin dik duruşunu teyit eden dış politikayı 
180 derece değiştireceklerini söyleyen bu gafilin ağzından 
çıkanı kulağı duymuş mudur?

Hepsini geçtik de, HDP eşbaşkanları tahrip edici konuş-
malarını yaparken katil devlet sloganları atan alçakları kim-
ler doldurmuş, bu karanlık güruh kimlerin dolduruşuna gel-
miştir?

Kılıçdaroğlu’na haydut devlet kavramını söyletenler bu 
işin neresindedir?

Açık seçik söylüyorum, Türk devleti egemen ve haysiyet 
sahibi bir devlettir, katil ithamları ise soysuzluktur.

Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söy-
leyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa 
çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk 
eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir.
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Milis işbirlikçi, köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahip-
siz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, 
örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist 
demektir.

Bu milis işbirlikçinin babası ise duyan herkesi şok eden 
açıklamalarda bulunmuş, bir nevi canlı bomba gibi patlamıştır.

“Deniz benim Deniz’im değil, Kürdistan’ın Denizi’dir. Biz 
dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank 
ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek 
halen onlara borçluyuz. Allah gerillaya güç kuvvet versin, mer-
tebelerini yükseltsin.”

Herkesi ikaz ediyorum, hiç kimse, “ne yapsın acısı var, ne 
dediğini bilmiyor,” saptırmasına heves etmesin.

Böylesi bir bahaneye de sarılmasın.

İzmir’in göbeğinde bir PKK’lı arayıp da bulamayacağı bir 
propaganda imkanı yakalamış, bunu da şerefsizce kullanmıştır.

Dağda bir aslan biliriz, o da şerefli Türk askerimiz, şerefli 
Türk polisimiz, şerefli güvenlik korucularımızdır.

Diğer eli silahlı vaziyette dağlarda gezenler de görüldüğü 
yerde indirilecek açık hedeflerdir ve çakalın insan suretleri-
dir.

PKK’lı milis işbirlikçilere hakkı yenmiş garip gureba, 
mağdur ve mazlum muamelesi yapan köksüzlere soruyorum, 
suçsuz günahsız, güzeller güzeli Aybüke öğretmenimiz şehit 
edilirken nerelerdeydiniz? Nereye sinmiştiniz? Hiç sesiniz 
çıkmış mıydı?
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Annesi Nurcan Karakaya ile 10 aylık Bedirhan bebek bar-
barca şehit edilirken ne yapıyordunuz? Kalbinizde hiçbir sızı 
duydunuz mu?

Ya Eren Bülbül, ya Necmettin öğretmenimiz, ya ana ku-
zuları, ya emzikli bebekler, bileniniz, hatırlayanınız kaldı mı?

Şerefiniz kadar konuşun desem, bunların hiçbirisinin ağ-
zını bıçak dahi açmaz, açamaz.

Sol örgütler, emek ve meslek örgütleri, barolar, CHP, HDP, 
TKP, TİP, EMEP, KESK, DİSK, Halkevleri, alayınıza milletim 
adına soruyorum, Deniz Poyraz’a sahip çıktığınız kadar bu 
milletin çocuklarına, bu vatanın onurlu evlatlarına sahip çı-
kabildiniz mi?

Müşfik bir seslenişiniz, sevgi dolu bir dokunuşunuz gö-
rüldü mü?

Aziz şehitlerimize rahmet dilemenizi bıraktık da, terörü 
kınayacak tek bir kelam edebilecek insaf ve iffeti sergileye-
bildiniz mi?

Hz.Ömer’in şu duası duamdır: Allah’ım! Günahkârın 
kuvvetini ve iyinin acizliğini sana şikayet ediyorum.

Kürt kökenli kardeşlerim, biz sizi Allah için seviyoruz, 
bağrımıza basıyoruz.

Aramızda hiçbir fark yok, inancımız bir, irademiz bir, is-
tikbalimiz bir, geçmişimiz bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, 
milletimiz bir, mukaddesatımız bir, acımız bir, anımız bir.

Kan içen vampirlere sırtınızı dönün, bu teröristlere şa-
marı indirin, birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyen iç ve 
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dış mihraklara millet sevdasıyla özdeşleşmiş tarihi gücünüzü 
gösterin.

Şayet birileri Türk-Kürt çatışmasının düşünü kuruyorsa, 
gök girsin kızıl çıksın ki, bu düşten kabusla uyandırmak bizim 
için hayat memat konusu olacaktır.

Kılıçdaroğlu’na diyorum, yabancı dostlarının tuzağına 
düşme, zira başaramayacaksın.

HDP’nin eşbaşkanlarına sesleniyorum, emperyalist efen-
dilerinize aldanmayın, zira başaramayacaksınız.

İP’in ve diğer marjinal partilerin başkanlarını uyarıyo-
rum, ona buna ümit bağlamayın, melun amaçlarınıza kesin-
likle ulaşamayacaksınız.

Set olacağız, bariyer olacağız, baraj olacağız, kale olaca-
ğız, sur olacağız, duvar olacağız, Plevne’deki direniş, Kocate-
pe’deki dirayet, Çanakkale’deki şehadet olacağız, zilletin önü-
nü keseceğiz, oyunlarını bozacağız.

Bayrak olacağız, sancak olacağız, vatan olacağız, düşme-
yeceğiz, Türkiye’yi kesinlikle düşürmeyeceğiz.

Bir olacağız, kardeş olacağız, büyük bir aile olacağız, Türk 
milletinim kahramanca duruşuyla ayrık otlarını kurutup bö-
lünme umudu taşıyanları hayal kırıklığına uğratacağız.

Mert olacağız, ahlaklı olacağız, erdemli olacağız, tavizsiz 
olacağız, adam gibi adam olacağız, serdengeçti bir yürekle 
Türkiye’yi sonuna kadar muhafaza ve müdafaa edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, haftalık olağan Meclis grup 
konuşmama son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle 
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selamlıyor, aziz milletimize esenlikler diliyor, her birinizi Ce-
nab-ı Allah’a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Basınımızın Saygın Temsilcileri,

Haftalık olağan Meclis grup toplantımız vesilesiyle hepi-
nizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi 
veren değerli kardeşlerimize selamların en güzelini iletiyor, 
şükranlarımı sunuyorum.

Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2,5 milyona ulaşan 
kardeşimizin gelecekleri için ter döktüğü Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavı üç etap halinde gerçekleştirilmiştir.

Dileğim her gencimizin hedeflediği üniversiteye girmesi, 
hayallerinin gerçek olmasıdır.

Üniversiteyi kazanmak elbette yeni bir başlangıç, hayatın 
kalan yıllarını sevk edip şekillendirecek mühim bir kavşak 
noktasıdır.
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Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan arzulanan 
sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir.

Türk gençliğindeki cevherin, süresi sınırlı bir ölçme sına-
vıyla ortaya çıkacağını zannetmek elbette makul ve mantıklı 
bir durum sayılamayacaktır.

Yalnızca üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu tarafla-
rını anlamak ve kavramak, hatta üstesinden gelineceği zeha-
bına kapılmak hiç kuşku yok ki hem yanlış hem de yanılgıdır.

Evlatlarımızın hayatını iki günlük bir sınava mahkûm et-
menin de adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur.

Gençlerimizi ve ailelerini endişe ve strese sokan yürür-
lükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı; bu kapsamda 
okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim mo-
deliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitimi-
nin sınavsız temini sağlanmalıdır.

Demem odur ki, üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır.

Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam sayısı 
207’dir.

Açık öğretim de dahil olmak üzere toplam üniversitelerin 
kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır.

Hatta pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır.

Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniver-
site zenginliğine ve yeterliliğine sahiptir.

Şüphesiz çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin 
karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz, onları bir nevi ya-
rış atı gibi göremeyiz.
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Nitekim bizim görüş ve önerilerimiz ana hatlarıyla şun-
lardır:

İlköğretim ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye 
bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını 
ve ortaöğretim sonunda yapılacak olgunlaşma sınavını esas 
alan, fırsat eşitliği ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş siste-
mi uygulanmalıdır.

Bununla birlikte üniversitelerin, ülkemizin ihtiyaç duy-
duğu insan gücünü yetiştiren, kaynak ve kadrosuyla bilim 
ve teknoloji üreten, araştırmaları teşvik eden, toplumsal ge-
lişmelere öncülük yapan, bilimsel yöntemlerle her meseleye 
çözüm arayan, bu yönüyle de Türkiye’nin gelecek ümidi olan 
eğitim-öğretim kurumları haline dönüşmesi amaç olmalıdır.

Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini 
açamayız.

Mesela Erzurum Pasinler’deki bir evladımızla İstanbul’da 
kurulu bulunan özel bir kolejden mezun olmuş bir evladı-
mızın şartları aynı olmadıktan sonra üniversite kapılarında 
umutları kaybolmuş nice gencimizin birikeceğini görmek zo-
rundayız.

Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gel-
miştir.

Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor, ancak Türk 
gençliğinin içine düştüğü sınav kuyusundan nasıl çıkacağını 
nedense hiç kimse konuşmuyor, bunu da mesele etmiyor.

Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi dert etmiş, Türk 
gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine gönlü ve 
vicdanı razı olmamıştır.
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Kaldı ki bu düşüncemiz yeni değildir.

Gençlerimize başarı dileyelim, Allah’tan zihin açıklığı ver-
mesini niyaz edelim, ama dönüp bizlere düşen sorumluluğun 
da farkına ve bilincine varalım.

İstemek kolaydır, peki bizler ne yapıyoruz? Hangi yaraya 
merhem olabiliyoruz?

Göz nurumuz, istikbalimizin güvenceleri sevgili gençleri 
kuru kuruya değil, onların gerçek ihtiyaç ve taleplerini bi-
hakkın karşılayarak tutarlılığımızı ve onlara yönelik vefamızı 
gösterebiliriz.

Bu düşünceden hareketle siyasi muhataplarımıza çağrım-
dır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım.

Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım, on-
ların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına mü-
saade etmeyelim.

Biz, gençliğe yapılacak yatırımı, Türkiye’nin geleceği için 
en önemli yatırım olarak görüyoruz.

Gençlerimizin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve 
serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. 

İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme 
çerçevesinde ve yetenekleri ölçüsünde istedikleri bölümlerde 
yükseköğretime kavuşmalarını,

Üniversite öğrencilerinin ise kendileri ile ilgili kararlara 
katılmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını, okul 
yönetimi, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki diyaloğu sağ-
layacak mekanizmaların geliştirilmesini hedefliyoruz. 
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Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, 
manevî ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algı-
lama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere 
açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, 
bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kül-
türlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye’nin büyüme, 
kalkınma ve yükselme gayesini kamçılayacaktır.

İnancımız, irademiz ve eğitim politikalarımızın temel il-
keleri bunlardan ibarettir.

Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanarak 
bütün evlatlarımız ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda 
hayata hazırlanmalıdır. 

Biz gençlerimizin çakmak çakmak parlayan gözlerine 
baktığımızda Z kuşağı değil, onur görüyoruz, fedakârlık görü-
yoruz, ahlak görüyoruz, çalışkanlık görüyoruz, vatanseverlik 
görüyoruz, zekâ görüyoruz, akıl görüyoruz, bir Türk dünyaya 
bedel sözünün azmini görüyoruz.

Türk gençliğini istismar hesaplarına alet etmeyi planla-
yanların oyunlarını bozmak için tetikte bekliyoruz.

Biz onların geleceğini inşa ve ihya etmek için üzerimize 
düşen görevleri müsterih bir vicdanla yerine getirmenin ça-
basındayız.

Belki anneleri babaları kadar olamasa da, Türk gençliğini 
çok seviyoruz, hangi fikir ve düşünceyi savunurlarsa savun-
sunlar alayını bağrımıza basıyoruz.

Maalesef gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan, onları 
yalanlarına malzeme yapan sorumsuz ve vicdansız siyasetçi-
leri gördükçe de kahroluyoruz.
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Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın bir gün öncesinde, 
kurgulanan algı operasyonuyla yalan bir haber servis edil-
mişti.

İddia şuydu: Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp oku-
yabilecekti.

Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları mal 
bulmuş mağribi gibi hemen bu yalanı körüklediler.

Bu çapıtmanın iç yüzünü araştırmaya, doğruluğunu/yan-
lışlığını analiz etmeye gerek duymadan aceleyle devreye gi-
ren CHP Genel Başkanı, 25 Haziran 2021 Cuma günü Twitter 
mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını 
açtı.

Vahim olan şudur ki, YKS’ye bir gün kala geçlerimizi kış-
kırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yay-
maya niyetlenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı, 
kendini de rezil etti.

Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi değildi.

Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükü-
meti arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbir-
liği Anlaşması 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı.

Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp, askeri sağlık 
alanında işbirliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tari-
hinde Doha’da imzalanan, Türkiye ile Katar arasında ‘Askeri 
Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü’ kapsamında 
sadece askeri personelin Türkiye’de eğitim alması kararlaş-
tırılmıştı.



167

Yani, Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı 
bir iddiaydı.

Böyle bir şey kimsenin aklının ucuna da gelmemişti.

Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U 
dönüşü yapmışlar ve özür dilemişledir.

Ancak Kılıçdaroğlu’ndan ses seda hala ve henüz çıkma-
mıştır.

En küçük utanma emaresi de görülmemiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlak ve etik kay-
gısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanı-
yorsa Türk gençliğinden, YKS’ya giren bütün kardeşlerimiz-
den derhal özür dilemek mecburiyetindedir.

Kılıçdaroğlu’nun foyası ortaya çıkmış, ipliği de pazara 
düşmüştür.

Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmış, sonuçta vebal al-
tına girmiştir.

Türk gençliğini kandırmaya, manipüle etmeye, sahtekâr-
lıkla akıllarını çelmeye hiç kimsenin cüreti yetmeyecektir.

Pinokyo olsa burnu büyürdü, ne yazık ki CHP’nin Genel 
Başkanı’dır, ama milli irade bu zihniyet faillerinin sandıkta 
burunlarını sürtmesini de çok iyi bilecektir.

Geçen haftaki grup konuşmasında, “Bahçeli’yi çok zaman 
muhatap almayı doğru bulmam” diyor.

Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, senin karanlık muhatapları-
nı ayrıntısıyla biliyorum, sana da acıyorum.
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O melun muhataplarının arasına şahsımı zaman zaman 
almandan da hem rahatsızım hem de kaygılıyım.

İşin doğrusu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum.

Geç bunları Sayın Kılıçdaroğlu, vazgeç bu dilden, bırak bu 
sahte mağrur edebiyatını.

Bize yönelik diyor ki, “Süleyman Şah Türbesi’nden kaçan-
ları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın.”

O dönem ki sözlerimi göz ardı ederek yalana yine bel bağ-
lamış.

Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili neler neler söylediğimi 
sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar; millet biliyor, ecdat 
biliyor, tarih biliyor, şerefi taç yapmış herkes, her insanımız 
biliyor.

Kılıçdaroğlu’na açık bir teklif sunuyorum:

Kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuş-
sa, korkmasın bize itiraf etsin, bunu yapamıyorsa telgraf çek-
sin, ya da bir ulak göndersin, yardımsa yardım edelim, imdat 
diyorsa elinden tutalım, yeter ki maruz kaldığı girdaptan çı-
kabilsin.

Çok samimi ifade ediyorum, diyet borcu varsa ödeyelim, 
fidye istiyorlarsa karşılayalım, boyunduruktan kurtaralım.

Yazık oluyor kendisine, heba olup gidiyor, göz göre göre 
kürek mahkûmuna dönüşüyor.

Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu, boş boş konuşmaktan 
da vazgeç, mertçe bize derdini söyle, söyle ki, şifa olalım, söyle 
ki sana kol kanat gerelim, ihanet tünelinden çekip alalım.
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Kirişi kırıp ille de sığınacak bir liman arıyorsan altı delik 
takanla Cumhur İttifakı’nın sahillerine yanaşabilirsin, siyasi 
itirafçı olabilirsin, pişmanlık kanunundan da elbette istifade 
edebilirsin.

Muhterem Milletvekilleri,

Her şart altında doğruyu söyleyeceğiz, doğruluktan şaş-
mayacağız.

Çıkar uğruna ülkülerimizi çiğnemeyeceğiz, çiğnetmeye-
ceğiz.

Birileri mesut ve memnun olsun diye çizgimizi bozmaya-
cağız.

Köşesiz olmayacağız, yeri geldi mi pişmiş aşa su katmak-
tan çekinmeyeceğiz.

Nasıl inanıyorsak öyle yaşarız, yaşadığımız gibi de inanırız.

Bizim tercihimiz, bizim hedefimiz inandığımız gibi yaşa-
mak, inançlarımızın rehberliğinde duruş sergilemektir.

Fincancı katırları ürküyormuş, varsın ürksünler.

Müfteriler şirret mevzilerine girip bizi hedef alıyorlarmış, 
varsın alsınlar.

Özü doğru olanın sözü de doğrudur.

Haklı olan doğru olandır.

Doğruluk emanet, yalan hıyanettir.

Atalarımız ne güzel söylemiş; “ak koyun ak bacağından, 
kara koyun kara bacağından asılır.”
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Büyük halk ozanımız Yunus’un dediği gibi, “cümleler 
doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri 
isen.”

Eğri değiliz, eğilenlerden değiliz, hak yolundayız, hakkın 
yanındayız, hakikatin ardındayız.

Doğru bir teraziye eşit ağırlıklar yüklerseniz kefelerin biri 
alçalırken diğeri yükselmez.

Biz doğru ve dürüst olmaktan korkmuyoruz, biliyoruz ki 
kaybedeceğimiz yalnızca kötü ve yanlış insanlardır.

Aklımdasın diyen balıklara, ömrümsün diyen kelebeklere 
aldanmayız.

Yükü doğru olanın gücü düşse bile, asla başı düşmez, dü-
şürülemez.

Milliyetçi Hareket Partisi işte böyledir.

Milletimiz adına doğruyu söyleriz, haklı davamızı, haysi-
yetli doğrularımızı cesaretle savunuruz.

Bilinmelidir ki, teröriste terörist, katile de katil deriz.

Lafımızı çekmeyiz, sözümüzü esirgemeyiz.

Eğer diyemezsek kahramanların yüzüne bakamayız, şe-
hitlerimizin aziz hatıralarını layıkıyla sahiplenemeyiz.

Herkes sussa bile biz sonuna kadar konuşuruz.

Yılanın deliğine sopamızı, o yoksa ve gerekirse elimizi sokarız.

Sonunu hesap ederek vatan ve millet müdafaası olmaz, 
olamaz, yapılamaz.
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Türk ve Türkiye sevdasının bir bedeli varsa seve seve 
öderiz.

Cansa beklenen feda olsun, bin defa veririz; kansa istenen 
helali hoş olsun, damar yollarını bizatihi kendimiz açarız.

Yine de sevdamızdan dönmeyiz, yine de bu aziz vatana 
yüz çevirmeyiz.

Bir kahraman düşününüz.

Hakurk’ta PKK’lı hainlerin dron saldırısı esnasında düşen 
misket el bombasını arkadaşlarını korumak maksadıyla ba-
caklarının arasına alıp orada patlamasını göze alan bir vatan 
evladını gözünüzün önüne getiriniz.

Yanında iki arkadaşı olması hasebiyle onlara zarar gelme-
mesi için sırtını dönüp bombanın patlayarak bacağını kopar-
masını göze alan, buna da gönüllü şekilde talip olan bir millet 
evladını lütfen bir anlığına da olsa hayalinizde canlandırınız.

Misket bombasını bacaklarının arasına sıkıştırıp silah ar-
kadaşlarını fedakarca arkalayan, ayağının altında infilak eden 
topuk koparan mayına bile meydan okuyan bu kahramanımız 
Uzman Çavuş Yusuf Yayla’dır ve onun tertemiz alnından öp-
mek manevi borcumuzdur.

Yusuf kardeşimizin sağ ayağı diz altından ampüte olmuştur.

Bu kahramanlık abidesi diyor ki, “Allah’a şükür beterin be-
teri vardır. Ben bununla kurtuldum. Devlete sadece bacağımız 
değil, kolumuz, bedenimiz, canımız feda olsun.”

Afyonkarahisar’da yaşayan, aynı zamanda emekli Uzman 
Çavuş olan muhterem babası İlyas Yayla da aynen şöyle ko-
nuşmuş:
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“Allah’a bin kere şükürler olsun, gururluyuz, onurluyuz. 
Rabbim bizlere nasip etmedi, oğluma nasip etti. Bundan sonra 
daha iyi olur inşallah. Birlikte olacağız, beraber olacağız, aile-
cek, komşularımla inşallah ayağa kaldıracağız.”

İşte baba budur.

Merak etmesin, Yusufumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız.

Teröriste methiye düzen baba nerede, kahraman evladı-
nın fedakarlığından iftihar eden baba nerede? Gece gündüz 
gibi karşımızda olan bu farkı kalbi kararmamış, vicdanı satıl-
mamış, aklı kiralanmamış, vatana ve millete düşman kesilme-
miş her insanımız görecek, hakkı da teslim edecektir.

Teröristlere, milis işbirlikçilere övgüler düzenler nasılsı-
nız, iyi misiniz?

Yusuf kardeşimizin kopan bacağı hakkında tek bir söz 
söyleyecek, en azından üzüntülerinizi paylaşacak bir insaf ve 
iffete sahip misiniz?

Milis işbirlikçiler sizin olsun, alın tepe tepe istismar edin; 
ama unutmayın ki, Yusuflar bizimdir, şehitler bizimdir, gazi-
ler bizimdir, bu vatanın kahraman neferleridir.

Bizden istenen nedir?

Doğruyu söylemeyelim mi?

Tarafımızı göstermeyelim mi?

Zulme karşı gelmeyelim mi?

Haklıdan yana olmayalım mı?
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Ey demokrasi bezirgânları, ey özgürlük şarlatanları, ey 
insan haklarının posasını çıkaran yeminli Türk düşmanları, 
teröriste terörist diyemediğiniz müddetçe Yezitle yoldaşsı-
nız, firavunla ortaksınız, günahla birliktesiniz ve biliniz ki 
bedduayla anılacaksınız.

Susmayacağız, durmayacağız, yorulmayacağız, yılmaya-
cağız, yerimizde saymayacağız, vatan diyeceğiz, bayrak diye-
ceğiz, millet diyeceğiz, devlet diyeceğiz, şehit diyeceğiz, mille-
tin hakkını şeref kabul edip sonuna kadar başımızın üzerinde 
taşıyacağız.

Art niyetli güruhun maskesini düşürmekle kalmayacağız, 
yırta yırta dağıtıp atacağız.

Sözümüz sözdür, sözümüz senettir, güvencemiz büyük 
Türk milletidir.

Değerli düşünür, şair ve yazar Sayın Sezai Karakoç’un de-
diği üzere;

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki, biz sussak tarih susmayacak,
Tarih sussa hakikat susmayacak.
Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.
Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtu-

lamayacaklar,
Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kur-

tulamayacaklar,
Tarihin azabından kurtulsalar Allah’ın gazabından 

kurtulamayacaklar.
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İmanımız irademizdir, irademiz kınına sığmayan kılıcı-
mızdır.

Artık şehirde, kırda, sınır ötesinde, dağda, ovada yuvalan-
mış hainlerin kökünü kazımak şarttır.

Kahraman güvenlik güçlerimiz bu kararlılıktadır.

Pençe Harekâtlarıyla Irak’ın kuzeyinde 40 km derinliğin-
deki ilk kuşakta tutunamayan PKK terör örgütü, Erbil’den Sü-
leymaniye’ye uzanan ikinci kuşakta sıkışmıştır.

Bölücü terör örgütünün Irak’taki sözde özsavunma güçle-
rinin sorumlusu olan terörist Ulaş Doğan’ın Süleymaniye’de 
nokta operasyonla imhası hainlerin sonunun geldiğine açık 
delildir.

Yedi düvel karşımızda hizalansa da, Türkiye bu terör mu-
sibetinin üstesinden gelecektir.

Kanlı niyet ve hedeflerini demokrasi projelerinin içine is-
tifleyen yerli ve yabancı terör muhipleri asla, ama asla başa-
ramayacaktır.

Kalemizi yıkamayacaklar, kavlimizi bozamayacaklar, sahte 
demokrasi rötuşuyla Türkiye’yi and olsun deviremeyecekler.

Değerli Milletvekilleri,

16 Mart 2021 tarihinde Birleşik Krallık Hükümeti; “Re-
kabetçi Çağda Küresel Britanya: Güvenlik, Savunma, Dış 
İlişkiler ve İş Geliştirme Alanlarına Bütünsel Yaklaşım” 
adıyla 114 sayfalık bir rapor yayımlamış, bahsi geçen rapora 
Başbakan Boris Johnson bir önsöz yazmıştır.
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Aynı zamanda bu rapor Birleşik Krallık Parlamentosu’na 
da sunulmuştur.

Burada bizim için önemli olan husus şudur:

Birleşik Krallık Politikası, daha düne kadar, kurallara da-
yalı uluslararası sistemi korumaya özen göstermişti.

Ancak bugün, uluslararası düzenin parçalı yapısı, çıkarlar, 
normlar ve değerler üzerinden devletler arasındaki yoğun 
rekabeti de dikkate alarak mevcut statükoyu savunmanın ar-
tık yeterli olmadığı vurgulanmıştır.

Ayrıca yeni bir dünyanın tesis edildiğine işaret edilmiştir.

Bu yeni dünyanın bir tür soğuk savaş dönemini, sertleşen 
kutuplaşmaları, deyim yerindeyse sıcak savaşları bile ihtiva 
edeceği anlaşılmaktadır.

Birleşik Krallık Hükümeti’nin mezkur raporuyla Yeni At-
lantik Şartı’nı birlikte yorumlamak bizi isabetli tahlillere gö-
türecektir.

Bu yeni dünyanın sömürge aparatı, baskı aracı en başta 
asıl anlamından koparılmış demokrasi önermesidir.

Dünyada güç blokları arasındaki gerilim yoğunlaşırken, çok 
kutuplu bir dünyanın ekonomi-politik tasarımıyla birlikte siya-
sal dizaynı da özellikle ülkemiz aleyhine cereyan etmektedir.

Herkesi uyarıyorum, çok daha kaygan, çok daha kaotik, 
çok daha karmaşık bir dönem önümüzdedir.

Bildiğiniz gibi, üçer aylık periyotlarla gerçekleştirilen AB 
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 24-25 Haziran 2021’de 
Brüksel’de yapılmıştır.
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Bu zirvede Türkiye yine ihmal edilmiştir.

Türkiye başlığı altında kabul edilen kararların beklentile-
ri karşılamaktan uzak olduğu açıktır.

İnsanlık etik bir çöküş yaşarken, sömürüye ve sosyal ada-
letsizliğe tepkiler sivrilirken, AB’nin hala kendi sahasında top 
çevirmesi bir defa akıl tutulmasıdır.

Zirve metninde, Türkiye’nin tam üyelik hedefine hiçbir 
atıf yoktur.

Adalet değerlerinden tamamen kopan AB’nin, ülkemizin 
Doğu Akdeniz’de tek taraflı hareketlerden uzak durmasını, 
aksi halde yaptırımların devreye gireceğini söylemesi ileri 
düzeyde bir tehdittir.

Üstelik Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi konusun-
da bir ilerleme iradesi taşımadığı da iddia edilmiştir.

Anlaşılan AB ile ilişkiler düğümlenmiştir.

Uluslararası Göç Örgütü’nün 2020’de 2 bin 200 göçmenin 
Akdeniz’in sularında boğulduğunu açıklaması, Yemen açıkla-
rında geçtiğimiz hafta batan bir teknede 300 kişinin hayatını 
kaybetmesi hiç kimsenin, hiçbir insani kuruluşun nedense 
umurunda değildir.

Mazlumlar AB’nin gündem başlıkları arasında yer alma-
mıştır.

Bu çıkar ittifakı para vererek göçmenleri Türkiye’de nasıl 
tutarım arayış ve amacındadır.

Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup konuşmasında garip bir 
açıklama yaparak, Suriyeli göçmenleri yurtlarına göndermek 
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için ihtiyaç duyulan finansmanı AB’den alacaklarını ve kendi-
sine söz verildiğini söylemiştir.

Bu neyin sözüdür? Bu söz nasıl verilmiş, hangi yetkiyle 
alınmıştır?

Türkiye’nin Suriyeli mültecilere konut yapması dahi AB 
tarafından kabul edilmemişken, Kılıçdaroğlu’nun söz alması-
nı nasıl yorumlamak lazımdır? 

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve iyileşti-
rilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin inisi-
yatifine terk eden AB dürüst değildir, samimi değildir, adil ve 
demokratik hiç değildir.

Dahası Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır. İşbirlikçisi de 
zillet ittifakıdır.

Elbette dünya AB’den ibaret görülemeyecektir.

AB’ye üyeliğimiz oldu oldu, olmazsa kendi yol haritamızı 
kendimiz çizeriz, kendi söküğümüz kendimiz dikeriz, baş-
kent Ankara’nın kriterleriyle insanlık aleminde biz de varız 
demeyi sürdürürüz.

Demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü, insan hakları değerleri-
ni Türkiye husumetinin anahtar kavramı görenler hiçbir yer-
de boş durmuyorlar.

Şu işe bakınız ki, ABD’de “Türk Demokrasi Projesi” adıy-
la yeni bir düşman kamp kurulmuştur.

Aralarında kimler yok ki, CHP’nin eski Bursa Milletvekili 
ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir’den tutun da ABD eski Ulu-
sal Güvenlik Danışmanı olan, aynı şekilde eli ve vicdanı kanlı 
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John Bolton’a kadar tüm Türkiye muhalifleri demokrasi pro-
jesinde buluşmuştur.

Bizim evlatlarımız beka mücadelesi verirken, elin oğulları 
kuyumuzu kazmakla meşguldür.

Hayret etmemek elde değildir, Türk düşmanları Türk de-
mokrasi projesinde birleşmiştir.

Bu projenin adında Türk ifadesinin olması skandaldır.

Çünkü Türk’e düşman olanlar, Türk’ün şanlı kimliğini, ta-
rihsel ve mensubiyet unvanını kullanmaya mezun ve müsta-
hak olamazlar.

Bu şer odağı kendisini söyle tarif etmiştir:

“Türkiye’nin son zamanlarda demokrasiden otoriter-
liğe dönüşmesine cevap olarak oluşturulmuş, kar amacı 
gütmeyen, partizan olmayan uluslararası politik örgüt-
tür.”

Partizan değillermiş, fakat şerefsiz oldukları ayan beyan 
ortadadır.

Bir ara Dalton diye de tanımladığımız sabıkalı kovboy 
Bolton ise, “Türkiye’de alarma geçmenin vakti geldi” diye-
cek kadar şizofren belirtileri göstermiştir.

Bunlar Türkiye’ye demokrasi getireceklermiş.

Kılıçdaroğlu da, zamanlamaya dikkat ediniz, geçtiğimiz 
hafta İstanbul’da yaptığı konuşmada Türkiye’ye dostlarıyla 
beraber demokrasi getireceğini ifade etmişti.
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15 Temmuz’da hükümet devrilirse üzülmem diyen at hır-
sızı Dalton alarma geçmenin vakti geldi sözleriyle, kime me-
saj veriyor? Kimlere sinyal yakıyor? Bu derneğin görünme-
yen, ismi paylaşılmayan üyesi olduğundan kuşkulandığımız 
Kılıçdaroğlu’na yeni bir talimat listesi mi dayatıyor?

Alarma geçip de ne yapacaksınız? Neyi planlıyorsunuz? 
Yeni kaos planlarını mı devreye sokacaksınız?

Bu ne alçaklıktır? 

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? 

Küstahlığın bu derecesi nasıl sineye çekilecektir?

Bunlar Türkiye’yi ne sanıyor?

Hodri meydan, haydi geçin alarma, Allah şahit olsun, geç-
tiğiniz anda yerin yedi kat dibine alarm vere vere girmeyi pe-
şinen hesaba katın, bunu da göze alın.

Öyle yağma yok, Türkiye’de alarma geçmek, yani demok-
rasi diyerek demokrasi dışı arayışları teşvik etmek emperya-
lizmin yerle yeksan edilecek kumpasıdır.

Seçimlerin öne alınma taleplerini, İP Başkanı’nın Rize’de-
ki provokasyonlarını, İzmir HDP il binasında yaşanan cinayeti, 
suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerini FETÖ güdümüyle başını 
kaldıran bunak Dalton ve ekibinin sözde demokrasi projesinin 
ara unsurları olduğunu görüyor ve değerlendiriyoruz.

Ülkemizi her türlü müdahaleye müsait hale getirme hu-
susunda bir mücadelenin tedavülde olduğunu öngörüyoruz.

Türk siyasetine sürülmek istenen lekeleri, Meclis’in me-
habetini tartışmaya açma girişimlerini bu kapsamda ele alı-
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yor ve Türkiye’nin beka düzeyinde bir psikolojik harekâta 
maruz kaldığını düşünüyoruz.

Ne gam ne tasa, zalimlerin tuzağı varsa Türk milletinin de 
muazzam bir dirayeti, muazzez bir feraseti, kırılamayacak bir 
mukavemeti vardır.

Onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır, ni-
yazım odur ki, hepsini besmele duymuş şeytana çevirecektir.

Değerli Milletvekilleri,

İç ve dış tehditlere karşı en büyük güvencemiz devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne her düzeyde sahip 
çıkacak milli birlik ve dayanışma ruhudur.

Bu ruhun daha da kuvvetlenmesini sağlayan yönetim re-
formu ise Türk milletinin 16 Nisan 2017 halkoylamasıyla ka-
bul ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk Tipi 
Başkanlık Modeli’dir.

9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin üç yılı dolmuş olacaktır.

Geride bıraktığımız üç yıllık süre zarfında Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi devlet yönetimine denge ve sürat, 
kuvvetler ayrımına da derinlik ve netlik kazandırmıştır.

Dünya siyaset tarihinde, kansız, kavgasız, kargaşasız, ila-
veten demokratik katılım ve çoğulculuk prensiplerine müza-
hir bir sistem değişikliği nadiren görülmüştür.

İşte Türkiye bunu başarmıştır.

Tarihi müktesebatımızla uyumlu, milli özlemlerle muta-
bık Türk Tipi Başkanlık Modeli, ülkemizin stratejik üstünlü-
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ğünü kanıtlamış, demokratik gücünü teyit etmiş, istikbal ve 
istiklal haklarına bağlılığını tescillemiştir.

Yeni hükümet sistemi refah, bereket ve bolluk demektir.

Yeni hükümet sistemi huzur, ufuk ve umut demektir.

Yeni hükümet sistemi istikrar, irade ve dik duruş demektir.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ara-
yışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve 
insafsızlıktır.

Zillet ittifakını teşkil eden başta İP olmak üzere bazı parti-
lerin önerilerinde, Cumhurbaşkanı makamının tarafsız olaca-
ğı ve “Cumhurbaşkanının varsa partisinden istifa edeceği” 
kaydedilmiştir.

Teorik olarak Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanının 
yürütmenin yetkisiz ve tarafsız kanadını oluşturduğu kabul 
edilmiş olsa da, Türkiye uygulamasında Cumhurbaşkanları-
nın, yetkisiz ve tarafsız davranmadıkları defalarca tecrübe 
edilmiştir.

Bu yüzden algı oyunlarına ve aldatma kampanyalarına iti-
bar edecek hiç kimse kalmamıştır.

“Türkiye’de gerçek dışı tarafsız Cumhurbaşkanı söy-
lemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çürütülmüş, 
devlet yönetimindeki fiili durum ortadan kaldırılmıştır.”

Başkanlık Sisteminde başkanın partisiz olması gerekti-
ğini söylemek ile Parlamenter Sistemde başbakanın partisiz 
olması gerektiğini söylemek eş anlamlıdır. 

Her ikisi de sistemin mantığı gereği mümkün değildir.
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Parlamenter Sisteme dönüldüğünde Cumhurbaşkanının 
kararname yetkisinin olmayacağını ileri süren partiler ya 
derslerine çalışmıyorlar ya da saldım çayıra Mevlam gayıra 
anlayışındalar.

Milleti yanıltarak siyaset yapamayacaklarını, yapsalar 
bile bu tip bir siyasetin ahlaki olmayacağını zillete düşenlerin 
çok iyi anlamalarında sonsuz yararlar olacaktır.

Bilindiği üzere Parlamenter Sistemde yetkisiz kabul edi-
len Cumhurbaşkanlarının kanun hükmünde kararname çı-
karma yetkisi zaten yoktur. 

Zillet ittifakı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi baha-
ne ederek Cumhurbaşkanını TBMM’nin seçmesi için hazırlık 
yapmaktadır.

Ancak, Türk milletinin uhdesindeki bu demokratik yetki-
nin alınması faşist yönetimlere has bir korsanlıktır ve emel 
sahipleri asla muvaffak olamayacaklardır.

Çünkü bunların iktidara gelmeleri hayal ötesi bir beklen-
tidir.

Bilhassa İP’in önerisine Cumhurbaşkanının görev ve yet-
kileri ile ilgili bölümde “Cumhurbaşkanı makamının sadece 
temsili nitelikte olmayacağı” iddia edilmiştir.

Bir yandan Cumhurbaşkanının Parlamenter Sistem gere-
ği “tarafsız ve yetkisiz” olması savunulurken, diğer yandan 
“temsili nitelikte olmayacağı”nın söylenmesi tam bir çelişki 
yumağıdır.

İP; aklen, ahlaken, fikren, zikren ve siyaseten darmadu-
mandır.
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Hatırlatırım ki, Parlamenter Sistemlerde Cumhurbaşkan-
ları ilkesel olarak “yetkisizdir, sorumsuzdur ve tarafsızdır.” 
Eski köye yeni adet getirme hevesinde olanların çırpınışları 
beyhudedir. 

Yine İP’in önerisinde, “çoğulcu demokrasi” başlığı altında 
öncelikle Başkanlık Sisteminin gereği olan yüzde 51 oy yüz-
desiyle yürütmenin belirlenmesi eleştirilmiştir.

Fakat bu durum yürütme organının meşruiyetini Parla-
menter Sisteme göre çok daha güçlü kılan bir özelliktir.

 Parlamenter Sistemde yüzde 30 ile bir partinin iktidar 
olma şansı varken; Başkanlık Sisteminde iktidar olmak için 
yüzde 51 şartı gerekmektedir.

Ayrıca bu uygulama küçük partilerin ittifaklar içinde 
TBMM’de temsiline imkan tanıdığından “çoğulcu demokrasi-
ye” daha uygundur.

Diyeceğim, İP yine kopmuş, cehalet ve sefaletinin esiri ol-
muştur. 

İP’in görüşüne göre, seçim ittifakı yerine sistemi iyileştir-
me ve güçlendirme adına “koalisyon protokolü” öngörülmüş-
tür.

Koalisyon protokolü teklifi Türk seçim sisteminde bir ye-
nilik değildir.

Daha önce de Seçim Kanunlarında koalisyon protokolü 
yapılmasına imkan tanınmıştır.

Bu konu bir anayasa konusu değil, Seçim Kanunu konu-
sudur.
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Madem bu kadar koalisyon protokolü yapmaya meraklı-
lar, o halde milletimizin karşısına çıkıp hangi partilerle, hangi 
ölçekte ve hangi hedefler çerçevesinde koalisyon yapacakla-
rını açıklasınlar da bilelim ve öğrenelim.

2023 yılındaki seçimlere ortak adayla mı, yoksa ayrı ayrı 
mı girecekler?

Ortak adayla gireceklerse, bu gizemli ve gizli tutulan 
Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bu kapsamda bir isim üzerin-
de uzlaşma sağlanmış mıdır?

Hadi hükümet oldular diyelim, kabineyi hangi partilerle 
kuracaklar?

Dostlar koalisyonun ana çatısını kimler oluşturacak?

Zilletin istediği kabine kuruldu varsayalım, peki Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nden dönmek için Türkiye he-
men halkoylamasına sürüklenmeyecek midir?

Değilse siyasi takvim nasıl işleyecektir?

Halkoylaması gününe kadar geçen sürede dostlar koalis-
yonu ne yapacaktır? Hiç mi imza atmayacaktır? Ülkede yap-
rakta mı kımıldamayacaktır?

Sözgelimi halk oylaması yapıldı ve istedikleri gibi sonuç çık-
tı, bu halde yeniden bir seçim yapılması da mecburi olacaktır.

Anlayacağınız seçimler halk oylamasını, halkoylaması da 
seçimleri kovalayacak ve Allah muhafaza Türkiye’nin on yıl-
ları kaybolup gidecektir.

Zillet ittifakı sisli ve sinsi bir gölgedir. Belirsiz bir siyaset 
köhneliğidir. 
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Ne dediği, ne yaptığı, neyi hedeflediği belli olmayan güve-
nilmez siyaset odağıdır.

Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak, emin 
olduğu, güven duyduğu, milli ve yerli siyaset mimarisi olan 
Cumhur İttifakı’na sonuna kadar destek verecektir.

Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını 
takmayan ve bu suretle İstanbul Kanalı’nın parasını ödeme-
yeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz.

İstanbul Kanal Projesini samimiyetle destekliyoruz.

Bu proje Türkiye’nin ve İstanbul’umuzun gücüne güç ka-
tacaktır.

Mezkur projeden dönülmesini, yüklenicilere para öde-
meyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate 
alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız.

Hatta İç Su Yolları projesi hazırlayarak, Kızılırmak’ı esas 
alan “Kızılelma İç Deniz Yolu”, Yeşilırmak’ı dikkate alarak “Ye-
şil Kuşak İç Deniz Yolu” projelerini hayata geçirebiliriz.

Yapılanı yıkmak cinayettir. 

Varsa gücün, varsa zekan, varsa hazırlığın daha iyisini ya-
parsın.

Ödemem, yaptırmam, iptal ederim kisvesi altında proje 
hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır.

Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi 
kırıntılarıyla çarkı felek gibi dönen bir şahsın zihniyetine bu 
devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez.
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Kılıçdaroğlu, hazırlanın altı ay içinde iktidardayız, diyor.

Nasıl olacak bu Sayın Kılıçdaroğlu? Bu altı ayın sırrı, esba-
bı mucibesi nedir? Gündemde seçim meçim yokken iktidara 
nasıl geleceksin?

Sen gelsen gelsen dolduruşa gelip tuzağa düşersin.

Muhtemelen dostların sana fazla narkoz vermiş, suyuna 
ilacı fazla karıştırmışlar, bu nedenle sanrı nöbetleri geçiriyor-
sun, histeri krizindesin, hayaller görüyorsun, düşmana dost 
muamelesi yapıyorsun.

Kılıçdaroğlu bir tarafta öfkenin ve intikam duygusunun 
olmadığı bir Türkiye’de yaşamak istediğini söylüyor, diğer 
tarafta da hedef kitlesine iktidarla selamı sabahı kesin diye 
tembihte bulunuyor.

Ezcümle diyeceğim şudur: Zillet ittifakı çamurdadır, çu-
kurdadır, çıkmazdadır.

Cumhur İttifakı olarak önümüze bakacağız, işimize baka-
cağız, milletimize bakacağız, 2023’te Lider Ülke Türkiye’nin 
doğuşuna hizmet edeceğiz.

Onlar duracak, biz koşacağız.

Onlar gerileyecek, biz yükseleceğiz.

Onlar batacak, biz yayından çıkan ok gibi olacağız.

Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yeni, sivil ve demokratik bir 
anayasayla taçlandırıp Allah’ın izniyle onurlu bir geleceğe ta-
şıyacağız.
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Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepini-
zi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla 
dolu bir hafta geçirmenizi dileyerek her birinizi Cenab-ı Al-
lah’a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Basınımızın Güzide Temsilcileri,

Bu haftaki Meclis grup toplantımızın başında muhterem 
heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza, 
gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık ve birlik mücadelesi 
veren tüm kardeşlerimize en halisane selamlarımla birlikte 
şükranlarımı sunuyorum.

Fikir ve düşünce ufkumuzun parlayan yıldızı olan merhum 
Ziya Gökalp, milli kültürü kuvvetli medeniyetçe zayıf milletle-
rin, medeniyetçe kuvvetli fakat milli kültürce zayıf milletleri 
siyasi mücadelede her zaman yendiğine dair misaller vermişti.

Milli kültürün anlatım ve aktarım mekanizmaları arasın-
da sinemanın kayda değer bir rolü olduğu inancındayım.

Gerçekten de milli sinemanın en önemli görevi, Türk mil-
letinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu de-
ğerleri yansıtmaktır.
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Aynı şekilde milletimizin değerleriyle mündemiç derin 
tarihi kültürel birikimi, sosyal ve ekonomik değişmeleri sine-
ma vasıtasıyla toplumun geniş kesimlerine ulaştırmak müm-
kün ve muhtemeldir.

Diyeceğim odur ki, milli sinema, milli kültürün ve milli 
bakış açısının şuurlu bir dille takdim ve ifadesidir.

Geçtiğimiz hafta ebediyete irtihal eden Sayın Kartal Tibet 
bu alanda öne çıkmış, gönüllerde taht kurmuş, canlandırdığı 
tarihi karakterlerle milletimizin takdirini kazanmıştır.

Tarkan ve Karaoğlan filmleriyle de milli hafızalara ka-
zınan, oyuncu, yönetmen, senarist Sayın Tibet geçen Cuma 
günü son yolculuğuna uğurlanmıştır.

Türk tarih ve kültürünü usta oyunculuğuyla sahneleyen, 
efsaneleşmiş tarzıyla gösteren ve elbette Yeşilçam’a damga 
vuran Sayın Kartal Tibet’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz 
ediyorum.

Muhterem ailesine, sevenlerine, sanat ve sinema camia-
sına, aziz milletimize baş sağlığı diliyor, mekanı cennet olsun 
diyorum.

Bu vesileyle sinema sektöründe yaşanan sorunların çözü-
mü hususunda atılacak her adıma, yapılacak her iyi niyetli gi-
rişime destek vereceğimizi de buradan belirtmek istiyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Demokrasilerde her siyasi düşüncenin, her siyasal par-
tinin az ya da çok, büyük veya küçük bir karşılığı vardır ve 
olmalıdır.



193

Siyasal partiler demokrasi hayatımızın vazgeçilmez ku-
rumlarıdır.

Her siyasal hareket, üzerinde şekillendiği aynı topluma 
dayanmasına ve aynı sorunlara bakmasına rağmen teşhiste, 
tedavide ve teklif ettiği çözüm yollarında ayrılmaktadır.

Birbirine benziyor gibi gözüken siyasal partileri ayıran 
temel farklılıklar burada aranmalıdır.

Bu ayrılıklar siyasetin doğasında vardır, fikir ve tercihle-
rine katılmasak bile bu farklılıklar bize göre saygındır ve de-
mokratik bir sonuçtur.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’mizin tamamında ze-
min bulmuş ve kök salmış; milletimizin gönlünde yer tutarak 
kendisine sevgiyle bağlı, duruşuna ve fikriyatına inanmış bir 
seçmen kitlesine kavuşmuştur.

Bu kavuşma hali aynı zamanda toplumsallaşmayı da be-
raberinde getirmiştir.

Bugün üç hilal, milyonlarca insanımızın kalbine girmiş, 
hamd olsun bir sevda halini almıştır.

Bu gurur tablosu karşısında ne kadar övünsek, ne kadar 
bahtiyarlık duysak biliniz ki azdır, yetersizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi bir demokrasi namusudur.

Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir millet eseridir.

Milliyetçi Hareket Partisi huzurun, umudun, güvenliğin, 
istikrarın, vatanseverliğin, dik duruşun, dik başın, devrilmez 
inancın markasıdır.
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Hayata nasıl baktığımız, hadiseler geçidini nasıl yorumla-
dığımız, haysiyetli bir insan ve millet yaşamını nasıl savundu-
ğumuz taraflı tarafsız herkesçe bilinmektedir.

Bizi diğer partilerden ayıran siyasi kavşak noktalarında;

√ Türkiye’nin ana meselelerini okuyuş biçimimiz,

√ Milli ve manevi değerleri kavrayış niteliğimiz,

√ Siyasal çizgimizin anlayış ve ilkeleriyle karşı karşıya 
olunan sorunları ele alış şeklimiz hem müessiriyetini hem de 
mümeyyiz farkını belirgin olarak göstermektedir.

Tabii olarak, bütün bunları hangi program, hangi yol, han-
gi yöntemlerle, dahası nasıl bir kadro marifetiyle yapacağımı-
zın ayrıntılarıyla tarifi milli ve ilkeli siyasetimizin yaygınlaş-
masına hizmet edecektir.

Milli iradeyi milliyetçi iradeye dönüştürmek için daha çok 
gönüle gireceğiz.

Her eli tutacağız, he kapıyı çalacağız, hiç kimseyi ayırma-
yacağız, ayrı görmeyeceğiz.

Devleti yaşatmak için insanı yaşatacağız.

Daha mutlu, daha güvenli, daha müreffeh, daha gelişmiş 
bir millet hayatı için geceyi gündüze katacağız.

Bunu yaparken geçmişimizi göz ardı etmeyeceğiz.

Bugüne kadar siyasi meşruiyetimizin kaynağını çıkar lo-
bilerinin kapılarında, yabancı başkentlerin sokaklarında ara-
madık.
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Hiçbir şey adına dürüst ve samimi siyasetimizi karalat-
madık, buna tevessül edenlere fırsat tanımadık.

Aldatmaya sırtımızı döndük.

Riyakârlığa yüzümüzü çevirdik.

Yegâne güç kaynağımız olan milletimizin şaşmaz sağdu-
yusu ve tertemiz vicdanına ümitlerimizi bağlayarak dedik ki; 
yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok sürün-
dün ayağa kalk Sakarya!

Yine dedik ve her zaman da diyeceğiz ki;

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

Birileri gibi vicdanımız ipotekli değildir.

Birileri gibi irademiz tutsak düşmemiştir.

Biz Milliyetçi Hareket’iz, biz Cumhur İttifakı’yız, biz ya is-
tiklal ya ölüm diyen bir kahramanlığın varisleriyiz.

Huzur isteyen milletimizle tek yüreğiz.

Refah ve bolluk isteyen boynu büküklerle aynı yolun yol-
cusuyuz.

Hayattan nasibini alamamış gariplerin, el çizgileri nasırla 
örtülmüş biçarelerin, ağlamaktan göz pınarları derinleşmiş 
mağdurların, zorluklar karşısında bakışlarının feri silinmiş 
mazlumların hem davacısıyız, hem de dağ gibi arkalarındayız.
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Siyaseti sanal korkulara tahvil etmek isteyen pişkin zih-
niyetler, pireyi deve yapan palavracılar, bir kaşık suda fırtına 
koparan pervasızlar akıllarından çıkarmasınlar ki, hak ede-
ne fırlatılacak taşlar cebimizdedir, hesapsız uçanlar, istismar 
dallarına yüzsüzce konanlar bedel ödemeyi muhakkak suret-
te göze almalıdırlar.

Bizim gayemiz ülkemizi hak ettiği gelişmişlik düzeyine 
ulaştırmaktır.

Bunu yaparken her yolu mubah gören, her rüzgâra yelken 
açan, tarlasını sırtlayıp yağmur neredeyse oraya taşıyan iki-
yüzlülük ve karaktersizliğe itibar etmedik, etmeyeceğiz.

Neysek öyle görüneceğiz, göründüğümüz gibi de olacağız.

Bu nedenle zillet ittifakıyla ayrıyız, gayrıyız, uzağız.

Çünkü yalancı değiliz, çünkü inkârcı değiliz, çünkü gece 
başka, gündüz başka değiliz.

Şirazlı Sadi’den esinlenerek ifade etmek isterim ki, kendi 
ayıplarının hamalı olanlar, başkalarının kusurlarıyla uğraşı-
yor. 

Bunu yaparken çok tehlikeli bir dile tevessül ediyorlar.

Yanlışı ve yalanı savunacak kadar cahil olanlardan, doğ-
ruyu ve doğruluğu göremeyecek kadar kör olanlardan, iyiliği 
ve iyi niyeti inkar edecek kadar nankör olanlardan Rabbim 
cümlemizi korusun ve böylelerini milletimizden her daim 
uzak tutsun.

İstanbul Sözleşmesi’nin çarpıtılması, İstanbul Kanalı’nı 
hedef alan bayağı saldırılar ve Katarlı öğrencilerin sınavsız 
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tıp fakültesi okuyacakları ile ilgili yalan dozu yüksek kara 
kampanyalar Türkiye’yi zor duruma sokmaya yönelik taktik 
adımlardır.

Kılıçdaroğlu Tank-Palet Fabrikası’nı sattılar yalanını söy-
lüyor, yardımcısı Öztrak daha geçen hafta basının karşısına 
çıkıp “ne satması, biz satmaktan hiç bahsetmedik” diyebi-
liyor.

Hadi kuldan utanmıyorsunuz, Allah’tan da mı korkmu-
yorsunuz?

Bunlar gerçekten de yalancının daniskasıdır. Güvenirlik-
leri sıfıra inmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hal-i pür melali keli-
mesi kelimesine işte budur.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir videoda “beni hapse atmak 
istiyorlar” diye yakınıyor.

Oysaki hakkında düzenlenip TBMM’ye gönderilen fezle-
kelerin detaylarından bahsetmiyor, buna hiç cesaret edemi-
yor.

Kılıçdaroğlu’nun, çiğ süt içmediyse karın ağrısı çekmesini 
gerektirecek bir hali de olmayacaktır.

Daha mühimi sabırlı ve sakin olmasında, hukuka saygı 
duymasında yarar vardır.

Bir yanda adalet ve hukuka vurgu yapan, diğer yanda ko-
nusu suç teşkil eden fiillerinden dolayı hakkında düzenlenen 
fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir açmaz-
da, tam bir çıkmazdadır.
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Hukukun karşısında imtiyazlı bir zümre, ayrıcalıklı bir 
tabaka, dokunulmaz ve ulaşılmaz bir kesim düşünülemeye-
cektir.

Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır.

Eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, eğer hukukun 
evrensel ilkelerine bağlıysak ahlaki tutarlılıktan ödün vere-
meyiz.

Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da, hangi söz-
lerinin, hangi eylemlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün.

Türk mahkemelerinin önünde herkes eşittir.

Görevi ve taşıdığı unvanı ne olursa olsun hiç kimse hu-
kuktan üstün değildir.

Geçen hafta 21 milletvekilini kapsamına alan fezlekeler 
TBMM’ye intikal etmiştir.

Gazi Meclis; suçun barınağı, suçluların sığınağı, kanun ka-
çaklarının meskeni ve mekânı olamaz.

Aksine hizmet edenler Meclisi’mizin demokratik ve tarihi 
ruhuna kast eden aymazlardır.

TBMM Karma Komisyon’da bekletilen fezlekelerin bir an 
evvel görüşülerek Genel Kurul’a getirilmesi, bölücü, yıkıcı, 
devletin ülkesi ve milletiyle ters düşen söylem ve eylemlerin-
den dolayı şüpheli olan milletvekillerinin dokunulmazlıkları-
nın derhal kaldırılması hukuk ve siyaset ahlakının vazgeçil-
mez şartıdır.

Oyalanmaya vaktimiz yoktur. 
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Zamana oynamaya, ağırdan almaya hakkımız da yoktur. 

Fezlekelerin görüşülüp karara bağlanmasını savsaklamak 
bizim nezdimizde sorunlu ve şaibeli bir tutum olarak değer-
lendirilecektir.

Hukuk diyorsak gereğini yapmakla mükellefiz.

Kılıçdaroğlu bir ara yollara düşüp adalet arıyordu.

Akılsız başının ceremesini ayakları çekiyordu.

İşte fırsat, işte ortam, saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı 
ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına, versin 
üzerine atılı suçlamaların hesabını.

Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu 
da ödesin.

Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kal-
dırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini biza-
tihi kendisi başlatmalıdır.

Söz veriyorum, ilk kez CHP’ye destek vereceğiz, onlara ta-
mam diyeceğiz.

  27’nci Yasam Döneminde Anayasa ve Adalet Komis-
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a ulaşan Yasa-
ma Dokunulmazlığı Tezkerelerinin sayısı şu anda 1429, dos-
ya sayısı da 1354’tür.

HDP’li milletvekillerine ait tezkere sayısı bini geçmiştir.

Yani hukukun peşine düştüğü milletvekili sayısı çizmeyi 
çoktan aşmıştır.
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Türkiye’de üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü 
hâkimdir.

İşlenmiş suçlar hiç kimsenin yanına bırakılmamalıdır.

Türk siyaseti ahlaki ve hukuki bir arınma dönemi yaşa-
malı, safralarından kurtulmalıdır.

Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir.

Biz şerefli Cumhuriyet savcılarına güveniyoruz.

Biz cüzdanı ile vicdanı arasına sıkışmayan hâkimlerimize 
inanıyoruz.

Bağımsız ve tarafsız yargı günü ve saati geldiğinde her in-
sana lazımdır.

Kanundan kaçış yoktur, hukuka deli gömleği giydirmek 
kimsenin harcı değildir.

Teröre yardım ve yataklık yaptıkları belgeli ve tespitli bu-
lunan, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan, PKK’nın tasması 
boğazlarına geçen HDP’li vekillerin uzun süredir gündemde 
olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir?

Daha ne olacaktır da suçluların mahkeme karşısına çıka-
rılması sağlanacaktır?

Bu kapsamda TBMM Başkanı’nı göreve davet ediyorum.

Karma Komisyonu üstlendiği tarihi sorumluluğu ifa et-
meye çağırıyorum.

Fakat şu hususu da önemle hatırlatmak istiyorum ki;
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Dokunulmazlıkları kaldırılan, milletvekilliği düşürülen 
vekillerin ön kapıdan gönderilmelerinden bir müddet sonra 
hak ihlali kılıfıyla arka kapıdan tekrar TBMM’ne kabul edil-
meleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur.

Anayasa Mahkemesi HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 
bireysel başvurusunda hak ihlaline hükmederek tahliyesini 
istemiştir.

PKK/KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür 
Sincan Cezaevi’nde bulunan söz konusu karanlık şahsın, se-
çilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve 
güvenliği hakkının ihlal edildiğine Anayasa Mahkemesi karar 
vermiştir.

Yani CHP’li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu’nun da milletve-
killiğine dönüş yolu açılmıştır.

Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak de-
ğerlendiriliyor?

Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkıya için de 
hak ihlali kararı verilecek midir?

Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin 
hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?

Gergerlioğlu gibileri milletin hakkını hukukunu çiğner-
ken bir şey yok da, bu çiğneyen ayaklara hesap sorulduğunda 
mı maraza çıkıyor?

Anayasa Mahkemesi bölücüler lehine hak ihlaline hük-
mederken, devletimizin, milletimizin, şehitlerimizin, milli şe-
refimizin tartışılmaz hak ve tarihi çıkarlarını gasp ettiğinin 
farkına ve bilincine ne zaman varmayı planlıyor?
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Ne hakkı, neyin ihlali, ne zamandır hainin hakkı oluyor-
muş? 

Şayet oluyorsa kahramanların hakkını ne yapacağız? 

Türk milletinin hakkını nereye koyacağız?

Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenip de yanlışa ortak 
olmamalıdır.

Volkan olsalar bile, sonları elbette bir avuç küldür.

Değerli Milletvekilleri,

Karma Komisyon’da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla 
ilgili görüşme mümkün olursa Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
komisyon üyesi olan değerli milletvekilleri oylamada evet di-
yecektir.

Müteakiben aynı minvalde Genel Kurul’da dokunulmaz-
lıkların kaldırılmasıyla ilgili tezkereye Milliyetçi Hareket Par-
tisi tam kadro olur verecektir.

Tavrımız ve tarafımız bellidir.

Zulme ortak olamayız, yanlışa göz yumamayız.

PKK’nın siyaset koruluğu olanlara sessiz kalamayız.

Kimin hakkında ne iddia varsa çıksın mahkeme önüne.

Hukuk kararını versin, sonucu ne olursa olsun biz de say-
gı duyalım.

Fakat hiç kimse bize bölücülerin hak ihlaline maruz kaldı-
ğını ileri sürmesin, bunu kabullendirmeye, bunu dikte etme-
ye çalışmasın.
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İP’in Başkanı anlaşılan yine bilye dağıtmış, yine mayası ve 
meşrebine uygun bir değerlendirme yapmış.

Nifakla perçinlenmiş gezmelerinden vakit buldukça ak-
lının dibini döken İP Başkanı, bizim ve AK Parti’nin HDP’yi 
şeytanlaştırdığını ifade etmiş.

Bu bayan, HDP’nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu?

Şeytana şeytan demek günah değil sevaptır, helaldir, hu-
kuktur, hakikatin yanında durmak, iman alametidir.

Şeytana öyle ya da böyle, açık ya da gizli destek çıkmak, 
kol kanat germek, masumiyet kisvesine büründürmeye çalış-
mak bir defa ayan beyan günahkârlıktır.

İP’in, HDP’nin dibinde ne işi vardır?

CHP’nin küçük beslemesi haline dönüşen bu parti yöne-
timinin, HDP’ye sevimli görünme çabası siyasi münafıklık, 
siyasi madrabazlıktır.

İP Başkanı’nın öylesine bozuk ve buhranlı bir dili söz ko-
nusudur ki, ya ne dediğini kulağı duymuyor, ya da duyduğunu 
aklı almıyor.

Geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, 31 Mart 
seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanı’nın “toptan Kürt-
lere terörist” dediğini iddia eden bu devşirme siyasetçi, halkı 
kin ve nefrete alenen kışkırtarak büyük bir suç işlemiştir.

Bu küstah ve hayasız üslup Türkiye düşmanlarını sevin-
dirmiş, havalara uçurmuştur.

Aynı üslup PKK’nın ve FETÖ’nün de üslubudur.
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İP Başkanı, bu iddiasını ispat etmek zorundadır.

Kürt kökenli kardeşlerimize hiçbir devlet veya hükümet 
yetkilisinin en küçük incitici, en ufak kırıcı bir ithamı olma-
mış, olması akıllara dahi gelmemiştir.

Geçmişte MHP’yi iftiralarla yaralamaya ve tarihi hüviyeti-
ne kara çalmaya azmeden bu müfteriye teröristin kim oldu-
ğunu bizzat Kürt kökenli kardeşlerim Allah’ın izniyle öğrete-
cektir.

Kandil ve Pensilvanya arasında ipten köprü kuranlar bu-
nun bedelini ağır ödeyeceklerdir.

Kürt’ten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez.

Diyen varsa bu milletin evladı olamaz.

Zira terörün inancı, yöresi, etnik kökeni, mezhebi, ahlaki 
bahanesi olmaz, olmayacaktır.

Terörist PKK’dır, KCK’dır, PYD’dir, YPG’dir, FETÖ’dür, DE-
HAŞ’tır, DHKP-C’dir.

Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleriyle hiçbir bağ 
ve bağlantısı yoktur, var diyen çıkarsa biliniz ki vatan hainidir.

Terör bir insanlık suçudur.

İP’in Başkanı Kürt kökenli kardeşlerimden kesinlikle özür 
dilemek mecburiyetindedir.

Aksi halde bozguncu, fitneci, millet düşmanı olarak ilani-
haye anılacak, alnına çalınan kara leke ömrü boyunca çıkma-
yacaktır. 
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Kürtlerle terörü özdeş görmek korkunç bir bühtan, affı 
imkansız bir cinayettir.

Akıl yönünden de ahlak yönünden de iflas edenler tek ke-
limeyle püsküllü beladır.

Bu millet öyle bir asalete haizdir ki, gölgesinde oturduğu 
yaprağın bile incinmesine tahammül etmemiştir.

Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan,

İlkesi, iradesi ve heyecanı olmayan,

Yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayan,

Kimliğini kaybetmiş, inancını kaybetmiş, değerlerini kay-
betmiş bir siyasetçinin ve siyasi partinin milli hassasiyetleri 
bırakınız anlatmasını, anlaması dahi mümkün değildir.

Kardeşlik deyince,

Huzur deyince,

Dirlik deyince,

Millet deyince,

Al bayrağı görünce,

Gözleri hasretle yaşarmayanla,

Yürekleri coşkuyla çarpmayanla,

Vicdanları titremeyenle, paylaşacak bir dilim ekmeğimiz 
dahi yoktur.

Onlar asla ve asla bizden değildir.
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Bizim sesimiz, bizim seslenişimiz muhabbet üzerinedir.

Bizim sesimiz, bizim sedamız bin yıllık kardeşlikle per-
çinlidir.

Bizim sesimiz, Yesevi’nin, Dedem Korkut’un, Hacı Bek-
taş’ın tarihten gelen sesidir.

Kürşad’ın, Ulubatlı’nın, Sütçü İmam’ın, Kara Fatma’nın 
maziden ulaşan sesidir.

Zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun sesidir.

Teslimiyetçi, tavizkâr ve kişiliksiz zillet faillerine karşı du-
ruşun sesidir.

Zilleti yalnızca siyasette aramak yeterli değildir.

Bunlar bazen, kalemi kiralanmış sözde yazarlardır.

Bazen, üniversite zeminini kullanmaya çalışan fırsatçı 
mihraklardır.

Bazen, siparişle sonuç çıkartan araştırma şirketleridir.

Bazen, güdümlü rapor üreten sözde düşünce kuruluşla-
rıdır.

Bazen, ecdadımıza hakaret eden kadrolu sahte aydınlar-
dır.

Bazen, sözde sivil toplum işbirlikçileridir.

Ekranlarda, manşetlerde, sütunlarda, kürsülerde boy gös-
teren bu şer cephesinin ortak paydasını;

Millî ve üniter yapımızdan duydukları rahatsızlık,
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Türk tarihini karalamak için kolladıkları fırsatlar,

Terörle elde edilememiş sonuçların siyasetle sağlanması,

Milli kimliği parçalamak için yürütülen kampanyalar 
oluşturmaktadır.

Bu milletin adı, parçalamaya çalışan zillet ittifakına inat 
“Türk milleti”dir. 

Milli varlığımız etnik kalıntı değildir.

Aşiret bozuntusu değildir.

Muhteşem bir beşeri hazinenin adıdır, ahlakıdır, şanıdır.

Kimliksizlere bir kez daha duyuruyorum ki adı: Türk mil-
letidir.

Bin yılda doğmuş,

Bin yılda yetişmiş,

Bin yılda oluşmuş ve olgunlaşmıştır.

Büyük bir aile olan Türk milleti;

Aynı gövdenin dalları, aynı dalın yapraklarıdır. 

Aynı denize dökülen nehirler, dereler, çaylardır. 

Ayırmak ne mümkün, etle tırnak gibi kaynaşmıştır.

Şırnaklı ne ise Tekirdağlı odur.

Rizeli ne ise Antalyalı odur.

Tuncelili ne ise Muğlalı odur.
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Diyarbakırlı ne ise Ankaralı da odur.

Hepsi birdir. Hepsi bir milletin eseridir.

Ve hepsinin adı, Türk milletidir.

Kürt kökenli kardeşlerimizin HDP’yle bağı kalmamıştır.

PKK’yı meşru ve müspet görmeleri ham bir hayaldir.

Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar etmek isteyenler al-
çağın en önde gidenleridir.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni zan ve töhmet altında bırak-
maya gayret eden odakları uyarıyor ve hatırlatıyorum ki; 

Biz insanımızın köküne, kökenine bakmayız.

Biz inançlara, mezheplere ayırmayız.

Bölmeyiz, parçalamayız, dağıtmayız.

Bayrağa saygı var mı, ona bakarız.

Millete hürmet var mı, ona bakarız.

Vatana sadakat var mı, ona bakarız.

Ve bin yıl boyunca ne yapıldığına,

Bin yıl boyunca ne söylediğine değer veririz.

Bu duruşumuzu hazmedemeyen kimliksizler diyor ki;

Siz bir millet değilsiniz,

Bin yıllık kaynaşma ve kardeşlik sona erdi.
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Eğitiminizi, yönetiminizi, camilerinizi, okullarınızı, me-
zarlarınızı, illerinizi, köylerinizi ayırın.

Yine diyorlar ki, gönüllerde, yüreklerde, heyecanlarda, 
hayallerde, umutlarda, düşlerde bölünün, kopun, dağılın.

Dayatılan ve propagandası yapılan bunlardır.

Zillet ittifakının Türkiye’de sorumluluk aldığı bir süreçte, 
eskaza Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu bir dönem-
de zalimlerin ve emperyalist çevrelerin 1,5 asırlık projesi 
olan Kürdistan’ın kurulması için her şey tamamlanmış, iha-
net kıvama gelmiş olacaktır.

Tehlike işte budur, tehdit bu denli ağırdır, tezgah bu kadar 
sinsidir.

Türk milleti bunu asla kabul edemez.

Bu zilleti çekmeye hiçbir kantar yetmez, yetemez.

Milletimiz bir olur, birlik olur, zillete unutamayacağı der-
sini verir.

Türk milleti;

İzmir’iyle, Siirt’iyle, Eskişehir’iyle,

Malatya’sı, Şırnak’ı, Kahramanmaraş’ıyla,

Batman’ı, Balıkesir’i, Ağrı’sıyla,

Erzurum’u, Trabzon’u, Muş’uyla,

Iğdır’ı, Adana’sı, Bitlisi’yle,

Van’ı, Ağrı’sı, İstanbul’uyla,



210

Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle ayağa kalkacak 
ve bu ihanete  topyekûn karşı duracaktır.

Teröre teslimiyeti kabul etmeyecektir.

Ve etnik bölücülük zilletine geçit vermeyecektir.

CHP Genel Başkanı’na bakarsanız, YPG kendi vatanını ko-
ruyan bir örgüttür ve bize saldırması da söz konusu değildir.

İP Başkanı’na kulak verirseniz, HDP Kürt siyasal hareke-
tidir, hatta terörist Demirtaş ile kahvaltı sofrasında buluşmak 
bahtiyarlıktır.

Bu zillet ittifakının ana paydaşları, HDP’yi dost görüp sa-
hiplendikleri kadar terörle mücadele eden kahramanları sa-
hiplenecek milli dirayeti gösterememişlerdir.

Bu utanç duyulacak bir kırılma ve zaaftır.

Kim terörle mücadelede azim ve irade sergiliyorsa onlara 
saldırmakla adeta görevlendirilmişlerdir. 

Mehmetçiğe sahip çıktığımız gibi, hükümetimize, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli komuta heyetine, Türk polisine, 
Türk jandarmasına, korucularımıza da sonuna kadar sahip 
çıkma kararlılığımız vardır.

Alayının bir adım arkasındayız, dönersek de namerdiz.

Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle 
yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya yapı-
lan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan 
isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediği-
mizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.
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Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye?

Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?

Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve 
millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz deme-
den bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir 
devlet adamıdır.

Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş 
tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız 
tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir.

Zelil emel failleri terörle mücadeleyi sekteye uğratma 
arayışındadır.

Zillete batanlar, sütre gerisine saklanıp iftira oku atanlar 
Sayın Soylu’yu yıpratma gayesiyle PKK/PYD/YPG’yi selam-
larken şirinlik taslama hevesindedir.

Geçin bunları geçin, terörle mücadeleyi dağda taşta, sı-
nır içinde sınır ötesinde cesaretle yürüten bir hükümeti, bir 
bakanı, topyekûn tüm güvenlik güçlerimizi ama, ancak, fakat 
demeden önşartsız destekledik, bundan sonra da destekleye-
ceğiz.

Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur, ta-
hammülümüz yoktur, mücadele kararlılığımız ise ziyadesiyle 
çoktur.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.

Biz Cumhur İttifakı’yız.

Ya birlikten beraberlikten yana olacağız, ya da gerilim ve 
kavga dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. 



212

Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz, ya da ağır bir yıkımı 
göze alacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı kararını çok-
tan vermiştir.

Biz Türk milletinden tarafız.

Biz milli kimlikten yanayız.

Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız.

Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı 
Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmaya davet 
ediyorum.

Bu davet huzura davettir.

Bu davet 2023’ün Lider Ülke Türkiye’sine davettir.

Bu davet aşa, işe, refaha, adil paylaşıma, adaletli bölüşü-
me, hak ve hukuka davettir.

Bu davet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği milli ro-
taya davettir.

Bu davet cumhurun Cumhuriyetle ilelebet kucaklaşması-
na davettir.

Bilinmelidir ki, bu aziz vatan hepimizindir.

Türkiye’mizin bir yıkıma sürüklenmesini önlemek hepi-
miz için milli bir görevdir.

Herkes üstüne düşen sorumluluğu, siyasi hesapları bir 
kenara bırakarak yerine getirmelidir.
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Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

Bize göre bütün vatandaşlarımız Cenab-ı Allah’ın bir 
emanetidir.

Değerli Arkadaşlarım,

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 yılı İnsan Ti-
careti Raporu kendi içinde tenakuzlarla doludur.

Bir tarafta Türkiye’nin insan ticaretiyle mücadelesini art-
tırdığı vurgulanırken, diğer tarafta şüpheli ve maksadı sorun-
lu sivil toplum kuruluşlarının iddialarına yer verilerek ülke-
miz suçlanmaktadır.

Özellikle çocukların silahlandırılması konusunda Türki-
ye’nin kötülenmesi skandal bir saptırmadır.

Ülke olarak, çocuk haklarının korunmasına ilişkin Birleş-
miş Milletler bünyesinde kabul edilen düzenleme ve sözleş-
melere açık seçik taraf olduğumuz bilinmektedir.

Bu kapsamda sicili en temiz ülke Türkiye’dir.

Kimin çocukları kaçırdığı, kimlerin zorla ellerine silah tu-
tuşturduğu insanlık vicdanında mahfuzdur.

Kaldı ki sadece bir ahmak suyun derinliğini iki ayağıyla 
test edecektir.

Çocukları terör eylemlerinde kullanan PKK/PYD/YPG’ye 
aleni destek veren, para yardımı yapan, silah ve cephanelik 
temin eden ABD’nin Türkiye’yi karalama teşebbüsü hem 
müfterilik hem de beyhude bir çabadır.
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Bölücü terör örgütünün çocukları zorla silah altına alma-
sı, kaçırması, özgürlükten mahrum bırakması, okulları terö-
rizme alet etmesi gibi pek çok ağır suç, Birleşmiş Milletler Ço-
cuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi’nin 21 Haziran 2021 
tarihli raporuyla teyit edilmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terör örgütüne numune de 
olsa atıf yapmaması yüzsüzlüktür, çirkefliktir, kifayetsiz muh-
terisliktir. 

PKK/PYD/YPG’yi bu derece kollayan bir ülkenin nesine 
güveneceğiz?

Her fırsatta Türkiye’yi itham eden, sudan sebeplerle kriz 
çıkaran bir ülkeyi nasıl hoş göreceğiz?

Bugün dünyada çocuklar ölüyorsa bunun yegane faili 
ABD’dir.

Bugün mazlumlar inim inim inliyorsa bunun sorumlusu 
ABD yönetimidir.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Çocuklar ve Silahlı Ça-
tışmalar” isimli Birleşmiş Milletler Raporu dehşet verici tes-
pitleri ihtiva etmiştir.

2020 yılında 19 bin 300 çocuk silahlı çatışmalarda ağır 
ihlallere uğramıştır.

Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan’da çocuklar felaketi 
yaşamışlar ve bu ülkelerde 8 bin 400’den fazla çocuk hayatını 
kaybetmiş veya sakat kalmıştır.

Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suriye ve 
Somali’de 7 bin çocuğun eline silah verilmiştir.
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2019’a kıyasla 2020 yılında, çatışma bölgelerinde çocuk 
kaçırma olaylarında yüzde 90, cinsel şiddet olaylarında yüz-
de 70 artış yaşanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 2020 yılının çocuklar 
için üzücü bir yıl olduğunu söylerken hiçbir utanma emaresi, 
mahcubiyet hali göstermemiştir.

Bu Genel Sekreter’e tavsiyemiz, görevini insanlık onuru-
na müzahir ve münasip bir şekilde icra etmesi, çocuklarla il-
gili vahim gerçekleri şayet cesareti varsa ABD Başkanı’nın ve 
ABD Dışişleri Bakanı’nın yüzüne söylemesidir.

5 Temmuz 1993’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Başbağlar 
Köyü’nde rahmetle andığımız 33 vatandaşımızı şehit eden, 
30 kadınımızı dul bırakan, 100’e yakın çocuğumuzu da yetim 
koyan PKK’ya ABD’nin diyeceği bir şey yok mudur?

Kundaktaki bebeklere bile mermi sıkan şerefsizlere sus-
kun kalmak, onların hunhar eylemlerine ortak olmak anlamı-
na gelmeyecek midir?

Güçlü şekilde kınadığımız ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ha-
zırladığı 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu çocuk düşmanlığının 
açık delilidir. 

Ve bizim nazarımızda buruşmuş bir kağıt parçasından 
farksızdır.

Gür bir şekilde haykırıyoruz ki, çocuklar ölmesin, bebek-
ler öksüz ve yetim kalmasın.

İnsan sevgisini temel alan Türk-İslam medeniyeti kendi 
gerçeklerine döndükçe, ilhamını ve iradesini kültüründen ve 
maneviyatından aldıkça hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir mu-
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hasım odak üst perdeden konuşamayacak, vicdanında taşı-
madığı insanlık değerlerinden bahsedemeyecektir.

Hiç kimse Türk milletine tepeden bakmasın, dünyayı bir 
vakıf, kendisini de mütevelli zannetmesin.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepini-
zi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla dolu bir haf-
ta geçirmenizi diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

TBMM GRUP TOPLANTISINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ

13 TEMMUZ 2021
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Saygıdeğer Milletvekilleri,

Değerli Basın Mensupları,

Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımız münasebetiyle 
yapacağım değerlendirmelere geçmeden önce müstesna he-
yetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından veya 
sosyal medya platformlarından toplantımızı takip eden aziz 
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan 
değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, hepsini 
birden hasretle kucaklıyorum.

12 Temmuz 2021 Pazartesi günü, yani dün, partimizin 
Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu’nun ortak 
toplantısını gerçekleştirdik.

Türkiye’mizi yakından alakadar eden iç ve dış gelişmeleri 
dikkatle, dirayetle ve tüm boyutlarıyla ele aldık.

Aynı zamanda partimizin önümüzdeki süreçte yapacağı 
siyasi çalışmaları, takip ve temin edeceği stratejileri ana hat-
larıyla gözden geçirdik.
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Milliyetçi Hareket Partisi sahadadır, kafadadır, kalptedir, 
milli kaderin taşıyıcı ve tahkim edici siyaset omurgasıdır.

Taşıdığı sorumlulukların fevkinde onurlu bir mücadele-
nin tarafıdır.

Özellikle ifade etmek istiyorum ki,

Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz.

Biz ikbalimizin değil istikbalimizin derdindeyiz.

Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz.

Halkın yanındayız, hakkın yanındayız, hakkaniyetin ya-
nındayız, helalin safındayız.

Tıpkı bir bayrak gibi haramın karşındayız, hıyanetin kar-
şısındayız, hainlerin karşısındayız, habis emellerin karşı cep-
hesindeyiz.

Biz kula kulluğu reddeden inanmış bir vicdana sahibiz.

Eğilmez başımızla, teslim olmaz mizacımızla milletimizin 
hizmetkârıyız.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaseti Türk tarihinin se-
lamıdır, Türk kültürünün seslenişidir, Türk milletinin gıpta 
edilen seciyesidir.

Siyaseti hizmet yarışı yerine hezimet rekabetine, zillet 
parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz, anlasalar bile an-
latmaya takatleri yetemez.

Yalanı ve riyayı siyaset zennedenler yıkımı da marifet gö-
renlerdir.
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Bizim anlayışımıza göre siyaset bir meziyet, bir mecburi-
yet, bir meşruiyet, bir meftuniyet, bir mensubiyet olmasının 
yanı sıra, insana hizmetin, milli iradeye faziletle, fiiliyatla, fik-
riyatla hassasiyet ve hürmet göstermenin cümlesidir.

Bu cümleden mahrum olanların siyasetleri kötüdür, kötü-
rümdür, köhnedir.

Aklın rehberliğinde, milli ve manevi değerler ekseninde, 
somut gerçekteki düğümlerin çözülmesi ya da sorunların sü-
rüklediği çıkmazlardan kurtulabilme becerisi bize göre siya-
settir.

Siyasetin doğru olması kadar, bu siyaseti tatbik ve tevzi 
edecek zamanlamanın da doğru olması lazımdır.

Doğru siyasetin yanlış zamanda tezahürü veya yanlış si-
yasetin doğru zamanda tecellisi herhangi bir etki ve sonuç 
doğurmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar siyasette zaman-
lama yanlışına düşmemiş, millete rağmen bir siyaset tercihi-
ne heves etmemiştir.

Bu itibarla ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah 
çekenler, vesayetçi mihraklar bize yabancı ve uzaktır.

Hiç kuşkusuz milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiri-
yorsa yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız odur.

Bizim kulislerin ateşinde kaynatılan dedikodu aşına kar-
nımız toktur.

Karanlık lobilerin telkinlerine, menfaat gruplarının teklif-
lerine kapımız sürgülüdür.
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Son günlerde Cumhur İttifakı’nı hedef alan alçak kampan-
yalara tamamıyla kulağımız tıkalı, gözümüz de gönlümüz de 
kapalıdır.

Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur 
İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır, Türkiye için, 
Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve 
birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir.

Cumhur İttifakı, Kuvayı Milliye ruhudur.

Cumhur İttifakı, Milli Mücadele şuurudur.

Cumhur İttifakı, felahı vatan ufkudur.

Cumhur İttifakı, bizatihi Türk milletinin duruşudur.

Bu duruş icazetli bir duruş değildir.

Bu duruş ipotekli bir duruş da değildir.

Bastığımız yer sağlam, baktığımız yer saadettir. 

Merhum vatan şairimiz Akif’in dediği gibi;

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,
Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir,
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir,
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
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Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çar-
pıtanlar bundan sonra da yollarda nal toplamaya devam ede-
ceklerdir.

Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo de-
ğildir ki çatlasın, dağılsın.

Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın 
çatlaması değil, çekemeyenleri, Türkiye’nin önünü kesmek 
için faal halde olan mihrakları çatır çatır çatlatması doğaldır, 
olan da budur.

Biz siyasetin çuvalı patlamamak olduğunu söylemiştik, 
aynı noktadayız, aynı görüşteyiz.

Cumhur İttifakı’nın gıyabında polemik şantiyesi kuranla-
rın, yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye’nin tökez-
lemesi, iki gün sonra beşinci yıl dönümünü idrak edeceğimiz 
15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır.

Çünkü beş yıldır uykuları kaçmıştır.

Çünkü beş yıldır dirilen ve yükselen bir Türkiye gerçeği 
karşılarındadır.

Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı.

Pazarlık usulüyle, koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla 
vasat bulmadı.

Cumhur İttifakı, dini kisveye bürünen FETÖ’cülere karşı 
meydanlarda, köprülerde, yol ağızlarında, havaalanlarında, 
caddelerde, sokaklarda, kısaca vatanın her karışında ya istik-
lal ya ölüm inancıyla teşekkül etti.

7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi.
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Adam gibi adam olamayanlar bu gerçekleri asla kavraya-
maz.

Ahlaken bunalım geçirenler bu milli ve tarihi tutumu ha-
yatta algılayamaz.

Diyor ya Akif;

Adam mısın: Ebediyyen cihanda hürsün, gez;
Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.
Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere;
Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.

Bizi hiç kimse yular takıp sürükleyemez.

Bizi hiç kimse esaret altına alıp köle muamelesi yapamaz. 

Buna cüret edenlerin santim santim alınlarını karışlarız, 
heveslerini de kursaklarında bırakırız.

Değerli Milletvekilleri,

15 Temmuz; inancın, işgale karşı kahramanca direnişidir.

15 Temmuz; salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır.

15 Temmuz; milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türki-
ye’nin dibi zehirli haşeratlarla dolu karanlık bir uçurumun 
kıyısından çekip alındığı tarihtir.

15 Temmuz, bu nedenlerle Demokrasi ve Milli Birlik Gü-
nü’dür.

Elbette bu gün Türkiye için aynı zamanda bir eşik, aynı 
zamanda bir dönüm noktasıdır.
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Yıllarca TSK’ya yasa dışı yollarla sirayet eden FETÖ’cüler, 
en sonunda Türk milletine silah doğrultmuş, mermi ve bom-
ba yağdırmışlardır.

Bir defa şu gerçeği yalın bir dille netleştirmemiz gerek-
mektedir:

15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu 
hain teşebbüse kim ortak olmuşsa; ismi, unvanı, mevki ne 
olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır.

Türk askeri şereflidir, Türk askeri onur sahibidir; vatan ve 
millet sevgisinin bedelini de gerektiği zaman canıyla, kanıyla 
ödemektedir.

Dışı vaiz, içi vandal olan bir terörist, Türkiye düşmanlığı 
konusunda eğitilmiş, şakirtleri maklube yiyerek, ışık evleri 
ismiyle açılan karanlık meskenlerde örgütlenerek melanet 
gergefinde vatana ihaneti dokumuşlardır.

FETÖ’cü teröristler üçüncü bin yılda Asya’nın Hıristiyan-
laştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan’ın doğu-
munu hızlandırmak için tembihlenmiş insanlığın ve inancı-
mızın silinmeyecek yüz karalarıdır.

Kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üze-
rinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk mille-
tinin kanıyla mühürlenmiştir.

Mensubu olduğumuz, imrenilecek bir kaynaşma ve ku-
caklaşma zirvesi olan aziz milletimiz asırlardan beri bağım-
sızlık onuruna düşkün, egemenlik haklarına bağlı halde var 
olagelmiştir.
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Bu tarihi gerçeği hem öveceğiz, hem bununla övüneceğiz, 
hem de milli ömre kast etmek için pusuya yatan cinayet şe-
bekelerini doğduklarına doğacaklarına bin pişman edeceğiz.

Kardeşçe yaşayacağız, birbirimize saygı duyup hoşgörü 
ve uzlaşmayı her daim canlı tutacağız.

Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 

Bunu bilecek ve hatırımızdan çıkarmayacağız.

Bakınız, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler ke-
sin bir tepki koymamışlardır.

15 Temmuz hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusun-
da yaygın söylenti ve yorumlar aslında malumun bir nevi ila-
nı, saklanmak istenen ilişki ağlarının ifşasıdır.

Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye’ye kin ve nef-
ret besleyen odakların olduğu artık tartışma götürmeyen bir 
gerçektir.

FETÖ’yle kıran kırana bir mücadele yapılıyorsa da, bu te-
rör örgütünü eğiten, yöneten, yönlendiren, teşvik eden, hedef 
gösteren zalimlerle yüzleşme ve hesaplaşma sağlanmadan 
tehditlerin geçtiğini, bir daha 15 Temmuz benzeri felaketle-
rin yaşanmayacağını söylemek aklı ve mantık işi değildir.

Lütfen dikkat ediniz, 15 Temmuz’un sis bulutu henüz da-
ğılmamıştır.

Çünkü ihanet ve işgal planlarının merkez üssü hala aktiftir.

Kripto damar henüz kurumamıştır.

FETÖ elebaşları ABD’de ve Avrupa ülkelerinde cirit at-
maktadır.
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Demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlük konularında 
mangalda kül bırakmayan, ama bu değerlerden de zerre mis-
kal nasiplenmedikleri açıkta olan kuşkulu ülkeler darbecilere 
sahip çıkmaktadır, teröristlere kol kanat germektedir, katille-
ri besleyip doyurmaktadır.

Bu olacak iş midir? 

Bu durum makul ve maruz görülecek bir hal midir?

Pensilvanya’daki terör inleri dağıtılmadıktan, teröristbaşı 
Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermedikten son-
ra milli yüreklerdeki alev sönmeyecek, Türk milleti rahat bir 
nefes alamayacaktır.

İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye getiril-
mişse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize 
getirilmelidir.

Başka çare yoktur, başka çözüm yoktur, başka seçenek 
yoktur, ihanetin bedeli başka türlü ödenmiş olmayacaktır.

Eğer ABD, FETÖ’yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Fe-
tullah Gülen’i derhal Türkiye’ye iade etmelidir.

Bunu müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorun-
dadır.

Bu tarihi görevi terörizmle mücadeleye destek vermek, 
nerede durduğunu ispat etmek için yerine getirmekle mükel-
leftir.

251 şehidimizin dökülen kanları hala yerdedir.

2 bin 194 gazimizin sorulacak hesabı da mahşere bırakı-
lamayacaktır.
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Maalesef, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin FETÖ’ye karşı 
müşfik ve mübeyyiz tavrın aynısını Türkiye’deki bazı siyasi 
partilerde de görmek mümkündür.

Bunlarda birisi olan İP Başkanı FETÖ’cüleri kast ederek, 
“bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa 
içeride” diyecek kadar ucube ve ilkesiz bir değerlendirme 
yapabilmiştir. 

Bu şahsın gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını ida-
re eden cuntacılardır, Gazi Meclis’i bombalayan şerefsizlerdir, 
vatandaşlarımızın üzerine bomba atan canilerdir, soruları 
çalan hırsızlardır, kumpasçı polislerdir, kalemini ve vicdanını 
satan savcı ve hâkimlerdir.

İçerdekiler gariban değil, casustur, haindir, katildir, em-
peryalizmin kanlı tetikçileridir.

Bu ağır kusurlu ve sorumsuz zihniyet garibanı bilmesek 
bize yutturacak, garibanı tanımasak gerçekleri temelinden 
çarpıtmış olacak.

CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur, masaldır, 
düzmecedir.

Asıl darbe ise 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’dir.

15 Temmuz gecesi vatanı işgal etmek isteyen teröristler 
neyse, bu barbarlığa, bu düşmanlığa tiyatro diyenler aynısı-
dır.

CHP ile İP, HDP’nin yörüngesine sabitlenmenin yanı sıra 
PKK’nın çizgisine taşınmışlar, FETÖ’yle de tek yumurta ikizi 
haline gelmişlerdir.



229

Bunlar zulme payanda olmuşlardır.

Bunlar hıyanete göz yummuşlar, olur vermişlerdir.

Bunlar Türkiye’nin değil, muhasım çevrelerin hizasında 
toplanmışlardır.

CHP, sözde OHAL mağdurlarını devamlı istismarla vakit 
geçirmektedir.

Bizim gerçek mağdurlara diyecek bir sözümüz yoktur.

Onların hak ve hukukunu her fırsatta savunduğumuz or-
tadadır.

Partimize yapılan müracaatları aynısıyla hükümetle pay-
laştığımız da bilinmektedir.

Ancak mağdurlarla, mahvımızın projesine piyonluk ya-
panları mutlaka tefrik etmek şarttır.

CHP’ye tutunmuş işbirlikçiler, bu ayrıma en ufak bir itina 
ve ihtimam göstermeden sözde KHK mağdurlarının tümüne 
yalan yanlış pek çok ifadeyle destek vermektedir.

Diyorlar ki, ötekileştirme ve kıyım hikayesi.

Diyorlar ki, haksızlık, hukuksuzluk, ihraç gerekçeleri so-
yut delillere dayanıyor.

Diyorlar ki, mağdurların işe iade talepleri muktedirlerin 
buzdolabında bekletiliyor.

CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş, sonu ve sonucu 
fecaatlerle bezenmiş melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır.
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Bu CHP yönetimi, Milli Mücadele yıllarında görev almış 
olsaydı, biliniz ki, yedi düvele mağdur, yedi başlı ejderhaya 
mazlum muamelesi yapar, vatanı da onursuz şekilde devre-
derdi.

Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira kampanyasına her gün bir ye-
nisini eklemektedir.

Biz onu dinlerken utanıyoruz, ama o konuşurken utanmıyor.

Biz onu dinlerken pes doğrusu diyoruz, ama o pişkinliğe 
devam ediyor.

Dün bir gazeteye vermiş olduğu beyanatta demiş ki, 
“Bahçeli, bütün bürokratik kadrolarını bu vesileyle devle-
te yerleştiriyor.”

Bazı müflis köşe yazarları, bazı münafık yorumcular, bizi 
FETÖ’yle bir tutacak kadar namus ve şeref değerlerinden 
uzaklaşmışlardır.

Öncelikle şunu söylemek isterim ki, Milliyetçi-Ülkücü Ha-
reket’in vatanperver ve milletsever mensupları Türkiye’nin 
zencileri, itilmiş, kakılmış, dışlanmış insanları değildir.

Uğruna şehadeti bile göze aldığımız bu ülkeye liyakat ve 
ehliyet kriterlerine bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin 
hakkını savunmak bizim için haysiyet meselesidir.

Bundan taviz veremeyiz, buna duyarsız kalamayız.

Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak, aynı 
görmek, bu suretle afişe etmeye ve fişlemeye çalışmak en adi 
cinayettir, en kati cehalettir, en alçak hıyanettir, en vahim gü-
nahkarlıktır.
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12 Eylül sonrası, dava arkadaşlarımızın çile ve işkencele-
re maruz kalmaları, hatta idam edilmeleri karşısında devlete 
en küçük sitem bile etmedik.

Korktuğumuzdan değil, fikriyatımızın ve inancımızın ge-
reğini yaptık.

Boğazımıza bağlanan yağlı urganlardan şikayet yerine, 
Allah’ın dediği olur dedik, devlet bizim, vatan bizim, millet 
biziz dedik, bir gül bahçesine girercesine şehadete yürüdük.

Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet kutlu bir ge-
leceğe ulaşsın da, varsın olan bize olsun diye haykırdık.

Biz ölsek ne çıkar, yeter ki millet yaşasın, yeter ki devlet 
yaşasın, yeter ki şehit kanlarıyla sulanmış cennet vatanımız 
sonsuza kadar var olsun dedik.

Ey Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum; iddialarınla ilgili şa-
yet bir bildiğin, bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin 
ağa babasısın.

Bizimle gönül bağı bulunan bir kardeşimizin hakkı olma-
yan bir göreve yükseltilmesiyle ilgili en küçük bilgi ve belgen 
var da deşifre etmiyorsan müfterinin en önde gidenisin.

Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı 
iddia eden kokuşmuş yazar ve yorumcular, hodri meydan, 
bildiklerinizi kamuoyuyla paylaşmazsanız alçaksınız, ahlak-
sınız.

Cumhur İttifakı’nı harcı hasislikle değil, hasbilikle karıl-
mıştır.

Biz hesabi davranmayız, karnımızdan konuşmayız.
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Biliyoruz ki, kim nasıl bakıyorsa öyle görür.

Biz bakınca vatan görüyoruz, bayrak görüyoruz, asil bir 
milletin destansı mazisiyle mest eden istikbalini görüyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu, sen bakınca acaba ne görüyorsun?

Büyük Kürdistan’ı mı? Türkiye’nin işgalini mi? Yoksa ay-
nadaki yansıman olan zilleti mi?

Unutma ki, baktığın yer aynı zamanda bittiğin yer olacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran 
CHP’li bir sanatçı ve siyasetçi, katılmış olduğu bir televizyon 
programında, “bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kim-
se FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz.” diyerek asıl yüzünü 
sergilemiştir.

Bu çürümüş ve kibir kulesi şahıs, özellikle merhum Baş-
bakan Bülent Ecevit’e çok ağır bühtanda bulunmuştur.

Bu bühtanı reddediyoruz, merhum Ecevit’in devlete ve mil-
lete bağlılığını tartışmak isteyenleri de Allah’a havale ediyoruz.

Güneş toplamakla meşhur bu kişinin, bir tek Kemal Kı-
lıçdaroğlu’na laf etmediği, suizanda bulunmadığı, hakkında 
ileri geri konuşmadığı hepimizin yalın şekilde gördüğü bir 
gerçektir.

Demek ki, danışıklık dövüş bir siyaset planlaması sahne-
dedir.

Önemli olan kimin ne söylediği değil, söyleyenin kimler 
tarafından konuşturulduğu, arkasında kimlerin durduğudur.
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Hatırlarsanız, 29 Haziran 2021 tarihinde yapmış oldu-
ğumuz grup toplantısında, ABD’de kurulan Türk Demokrasi 
Projesi’nden bahsetmiştim.

Türk düşmanlarının, Türk Demokrasi Projesi şemsiyesi 
altında buluştuğunu ifade etmiştim.

Aynı günlerde de Kılıçdaroğlu, dostlarıyla birlikte Türki-
ye’ye demokrasi getireceğini açıklamıştı.

Şu ibretlik benzerliğe bakınız ki, yine o tarihlerde, arala-
rında Zülfü Livaneli’nin de yer aldığı 220 bileşenden müte-
şekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı 
yapılan “Büyük Demokrasi Konferansı” toplanmış, hitamın-
da da bildiri yayımlanmıştır.

ABD’de ortaya çıkan “Türk Demokrasi Projesi”nin sena-
ristleri ne demişse, neyi önermişse, Türkiye’de toplanan le-
keli “Büyük Demokrasi Konferansı” da aynılarını söylemiş ve 
teklif etmiştir.

Yani anlayacağınız her tarafımızdan içi boşaltılmış, sü-
tunları kırılmış, boyası dökülmüş bir demokrasi kuşatması 
altındayız.

22 Haziran 2021 tarihli grup toplantımızda ise hedefleri 
itibariyle birbiriyle bağ ve bağlantısı aşikar olan dört ulusla-
rarası süreç ve zirveye dikkat çekmiştim.

Bilhassa NATO’nun 2030 Vizyon Belgesi’ne yapılan atıf 
kapsamında, ittifakın siyasi boyutunun önümüzdeki süreçte 
güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem 
taşıdığı, nihayetinde demokrasinin destekleneceği kararını 
ifade etmiştim.
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Bu süreçlerin ardından yapılan açıklamaların hepsi tek 
merkezden kaleme alınmış gibidir. Ve hedef ülke Türkiye’dir. 

Çözüm süreciyle ilgili asılsız ve tehlikeli söylentilerin arka 
planında da bunlar vardır.

Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, harman yeri diş-
lemesin, buzağıyı yanlış yerde aramasın.

Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyura-
cak ekmek çıkmayacaktır.

Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün 
taltifidir, Türkiye’nin temellerini dinamitlemenin şifresidir.

Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı gösteren Serok 
Ahmet gafletin pençesindedir, tarihte Bizans işbirlikçisi ola-
rak anılan Haris İbn Cabela’nın tıpkısının aynısıyla fotokopi-
sidir ve iftiracının daniskasıdır.

Serok Ahmet zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır.

Görüyoruz ki, siyasette zillet ittifakına melanet bir rol bi-
çilmiş, takviye güç olarak bölücü ve yıkıcı unsurlar öne çıka-
rılmış, dış destek olarak uluslararası platformlar ve husumet-
le temellenen sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmiştir.

Erken seçim dayatması yalnızca CHP’nin, yalnızca İP’in, 
yalnızca HDP’nin talebi değil, ortak paydaları Türk ve Türkiye 
düşmanlığı olan çevrelerin baskı ve dayatması olarak belir-
ginlik kazanmıştır.

Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, muhterem dava ar-
kadaşlarım, bir vehimle söylemiyorum, fakat şu gerçeklerin 
özellikle anlaşılmasını rica ediyorum; oyun içinde oyun var-
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dır, ihanet içinde ihanet sivrilmektedir, demokrasi paravanı 
altında Türkiye’nin sırtını yere getirme stratejisi kontrollü 
şekilde ilerletilmektedir.

ABD’deki John Bolton, Türkiye’deki çetesine demokrasi 
konferansı düzenlettirmiştir.

Kim, kiminle yürüyor belli olmuştur.

Dönme dolaplar dönüp duruyor, ancak haktan ve haki-
katten yana bakanlar ise muhalefete yüklenen kahredici rezil 
oyunu bozmak için vaktini ve saatini sabırla bekliyor.

Geçen hafta da, İzmir’de yine demokrasi temalı bir zillet 
gösterimi sahne almıştır.

Düzenlenen “Demokrasi için bir nefes” isimli mitingde 
CHP ve HDP yana yana gelmiş, emel ve eylem birlikteliği yap-
mışlardır.

HDP’nin bir eşbaşkanı, sanki çözüm arayan varmış gibi, 
çözüm için bebek katilinin üzerindeki tecridin kaldırılmasını 
istemiştir.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da HDP’lilere 
seslenerek, “sonuna kadar omuz omuza çalışmaya devam 
edeceğiz” kararlılığını fütursuzca seslendirmiştir.

Hani ittifak yoktu?

Hani birlikte değillerdi?

Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır, ne var ki kimin 
cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf 
yaratmıştır.
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CHP’li bir genel başkan yardımcısının cumhurbaşka-
nı adayımız Kılıçdaroğlu’dur demesi, adaylık düşü kuran İP 
Başkanı’nı, HDP’nin müdahalesi olmadan aday belirlenmez 
diyen bölücü zihniyeti telaşlandırmıştır.

Zillet ittifakına tavsiyem, kimin aday olacağını öğrenmek is-
tiyorlarsa ajanslarına sorsunlar, cevap alamazlarsa Biden’e ulaş-
sınlar, ya da Bolton’un son kararının ne olduğunu araştırsınlar.

Bunlar kendi öz iradeleriyle cumhurbaşkanı adayı belirle-
yemeyecek ölçüde akılları ve iradeleri rehinlidir.

Demokrasi Konferansı adıyla yeşeren zelil oluşumun so-
nuç bildirisinde, HDP’nin kapatılmasına karşı çıkılmış, de-
mokratik bir program aracılığıyla mücadele edileceği duyu-
rulmuştur.

8 Temmuz 2021 tarihinde de, Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulu’nda HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hukuki süreç ideolo-
jik önyargılarla ve tarafgir bir bakış açısıyla kınanmıştır.

Şu tuhaf ve iflah olmaz çelişkiye bakınız ki, AB içinde terö-
rizmi kınamaktan uzak durmak bile parti kapatma nedeniy-
ken, alenen teröre bulaşmış, terörizmin siyaset ayağı olmuş 
bölücü HDP’nin kapatılma girişimine peşin hükümlerle karşı 
çıkılmıştır.

Yargı bağımsızlığımızı çiğneyen ikiyüzlü Avrupa zihniye-
tinin HDP-PKK-FETÖ sevdası tam bir kepazeliktir.

Bu ayıplı bir karardır, bu rezil bir karardır, bu anti demok-
ratik ve hukuksuz bir karardır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Parlamentosu’nun Tür-
kiye’yi kınayan açıklamasına rest çekmekte, meydan oku-
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makta, kınama mesajını tüm gücüyle kınayıp âdeme mahkûm 
etmektedir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Batının demokrasi ve medeniyet götürme maskesi altın-
da bizim gibi ülkelere yönelik operasyonel faaliyetleri her de-
virde görülmüştür.

Fakat artık pandoranın kutusu açılmış, maskeler düşmüş, 
bütün emeller ortaya çıkmıştır.

Türkiye üçüncü yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’yle karşısına çıkan musibetleri göğüsleyecek 
kuvvettedir.

Cumhur İttifakı’nın ahlaklı ve milli mücadelesinin öncü-
lüğüyle sömürge akınlarını durduracak güç imkânlarına sa-
hiptir.

Hiçbir ülke bize demokrasi dersi verecek kadar sicili te-
miz değildir.

Hele hele demokrasiyi kullanarak Türkiye’yi zillete dü-
şürmeye and olsun hiç kimsenin takati yetmeyecektir.

Bileğimizi bükemeyecekler.

Boynumuzu eğemeyecekler.

Türkiye’yi geçemeyecekler, Türk milletini yenemeyecekler.

Fırat-Dicle su havzalarıyla, enerji ve petrol kaynakları 
üzerinden yürüyen güç ve şiddet dolu mücadelenin sonunda; 
Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hedeflerinin gerçekleşmesi-
ni ümit edenler muhakkak kaybedecekler.
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TBMM’de geçen hafta kabul edilen 4’üncü yargı paketiyle 
hukukumuz çok daha güçlenecek, adalet çok daha perçinle-
necektir.

Cumhur İttifakı geleceğe yürürken, ayak bağı olanlar de-
mokratik yollarla kenara itilecektir.

Bunu Türk milleti başaracaktır.

Bu milletin yürüyüşünü durduramazlar.

Bu millete zemzem diye zehir içiremezler.

Bu milleti zillete mahkum edemezler.

Cumhur İttifakı güvencedir, Cumhur İttifakı milli bekanın 
burcu, düşmeyecek kalesidir.

Son olarak diyeceğim şunlardır:

TBMM bu hafta içinde çalışmalarına aksi bir durum olma-
dıktan sonra 1 Ekim’e kadar ara verecektir.

Ancak siyasette ara olmadığını, tatile yer bulunmadığını 
sizler gayet iyi bilmektesiniz.

Hepinizden beklentim, KOVİD-19 şartlarına dikkat ede-
rek, kurallara harfiyen uyarak seçim bölgelerinizde her insa-
nımıza ulaşmanızdır.

Her eli tutunuz, her haneye giriniz, ülkemizin üzerinde 
oynanan oyunları birer birer anlatınız.

Bahane istemiyorum, yılgınlık istemiyorum, oyalanma is-
temiyorum.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılı-
nın Haziran ayında yapılacaktır.
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Erken seçim yaygarası koparanları kendi hallerine terk 
edin, muhatap dahi almayın, varsın onlar kendi hayal dünya-
larında seçim diye tuttursunlar, biz işimize bakalım, milleti-
mize bakalım, ülkemize bakalım, Türkiye için üstlendiğimiz 
sorumlulukları harfiyen icra edelim.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni küçümseyip kasti şekilde oy 
oranlarının düştüğünü söyleyenlere anyayı da konyayı da 
gösterelim.

Unutmayınız ki, birlikte başaracağız.

Tuzakları beraberce bozacağız.

2023 yılında lider ülke Türkiye’ye ulaşacağız.

El birliği yapacağız, güç birliği yapacağız, Türkiye’ye zırh 
olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz’da şehit olan vatan 
evlatlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen kahramanları-
mıza, KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybetmiş 
vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

Şu anda tedavi altında olan tüm kardeşlerimize şifalar di-
liyorum.

Önümüzdeki hafta karşılayacağımız Mübarek Kurban 
Bayramı münasebetiyle, siz değerli milletvekili arkadaşları-
mın, aziz milletimin ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayra-
mı’nı şimdiden kutluyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyor Cenab-ı Allah’a ema-
net ediyorum.

Sağ olun, var olun diyorum.




