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Aziz Türk Milleti 

Değerli Basın Mensupları, 

Bu seçimler sadece demokrasi tarihimizin en kritik 
seçimlerinden biri değil, toplumsal ve ekonomik 
hayatımızın geleceği açısından da çok büyük önem 
arzeden bir seçim olmuştur. 

Pazar gününe kadar siyasî partiler kendi görüş ve 
programlarını ortaya koymuşlar, yoğun bir propaganda 
çalışması yürütmüşlerdir. 

Bugün halkımızın büyük bir oranda sandık başına 
gitmesiyle 18 Nisan seçim süreci noktalanmış bu-
lunmaktadır. 

Bundan sonra, seçmenlerimizin tercihleri ile siyasî 
partilere ve liderlere verdikleri mesajları çok iyi analiz 
etmek ve ülkemize hizmet etmek zamanıdır. 

Sayın Basın Mensupları, 

Kesin sonuçların ortaya çıkması için bir süre daha 
beklemek gerekmektedir. Bu zamana kadar genel 
merkezimize ve medyamıza yansıyan sonuçlara göre 
sandıkların yaklaşık olarak yüzde 20'si açılmış bulun-
maktadır. Bu sonuçlara göre partimizin demokratik yarışı, 
ikinci sırada sürdürdüğü görülmektedir. 
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Ortaya çıkan bu ilk sonuçlara baktığımızda, Milliyetçi 
Hareket Partisi genel başkanı olarak şu değerlendirmeyi 
yapmanın uygun olacağını düşünüyorum: 

Türk Milleti'nin sağduyusuna her zaman güvenmek 
ve oylarıyla verdiği mesajları çok iyi algılamak 
gerekmektedir. 

Milliyetçi Hareket Partisi; bu seçimlerden ilkeli, 
seviyeli ve temiz siyaset anlayışının kazançlı çıktığına 
inanmaktadır. 

Türk Milleti, siyasî kaos ve kavga yerine, uzlaşma, 
hoşgörü ve diyalog istediğini açıkça ortaya koymuştur. 

Kazanan sadece büyük Türk Milleti ve Türk de-
mokrasisi olmuştur. 

Partimiz, bundan sonra da aziz milletimizin emrinde 
ve hizmetinde olmaya devam edecektir. 

Bu seçimlerle oluşacak yeni Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin, 21. yüzyılı kucaklayacak bir meclis olacağını 
sık sık vurgulamıştım. 

Yeni meclis, halkımızın acil çözüm bekleyen so-
runlarına öncelikle el atmak zorundadır. 
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21. yüzyıla 8,5 ay sonra adım atacak olan Türkiye'ye 
yakışmayan; enflâsyon, yoksulluk, yolsuzluk ve terör 
sorunlarına, artık köklü çözümler getirilmek zorundadır. 

Diğer taraftan, dünyanın en zorlu, en hassas 
coğrafyasının merkezinde yer alan ülkemizin istikrar ve 
huzura kavuşması şarttır. 

Meclisin, halkımıza lâyık oiacak bir çalışma ortamına 
kavuşması için, partimizin üzerine düşeni büyük bir görev 
ve sorumluluk anlayışıyla yerine getireceğinden kimsenin 
en küçük bir şüphesi olmamalıdır. 

Değerli basın mensupları, 

Sizlerin aracılığıyla en başta büyük milletime, 
partimize gösterdiği teveccüh için çok teşekkür ediyorum. 
Bizler her zaman gösterdikleri teveccühe ve desteğe 
lâyık olmaya çalışacağız. 

Ayrıca bütün teşkilât mensuplarımıza, aday ar-
kadaşlarıma ve bütün ülküdaşlarıma fedakârca çalış-
malarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. 
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Sayın Genel Başkanımız  

DR. DEVLET BAHÇELİ'nîn 

1 Mayıs 1999 Cumartesi Günü 

Sürmeli Otelinde Merkez Karar 

Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve 

Milletvekilleri Toplantısında 

Yapmış Oldukları 

Konuşma Metni 
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Basınımızın ve Televizyonlarımızın Değerli Tem-
silcileri, 

Aziz ve Muhterem Dava Arkadaşlarım, 

Konuşmama başlamadan önce hepinizi en derin 
saygı ve sevgilerimle selâmlıyorum. 

18 Nisan Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
yapılan açıklamada da açıkça yer aldığı gibi, huzur ve 
güven içinde yapılmış, birkaç küçük tatsız hadise dışında 
olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır. Bir grup siyasetçi ve 
gazetecinin iddialarının aksine, oy verme süreci sıkıntıya 
yol açmamıştır. Yerel ve genel seçimlerin ilk defa bir arada 
yapılmasından kaynaklanan endişeler ve eleştiriler haklı 
çıkmamıştır. Sonuç olarak; yüzde 87'lik yüksek katılma 
oranının da gösterdiği gibi, halkimızın büyük bir çoğunluğu 
sandık basma giderek siyasî geleceklerini belirlemeye 
gayret etmişlerdir. 

Seçmenlerin gösterdiği bu anlamlı teveccüh, 18 
Nisan öncesinde yaratılmaya çalışılan olumsuz havayı 
dağıtmış, seçimlerle ilgili meşruluk tartışmalarına daha 
baştan nokta koymuştur. Seçimleri bu açıdan da 
önemsemek ve halkımızın sağduyusuna güvenmek 
şarttır. Bu vesileyle, yüce milletimize hem demokratik 
yarışa gösterdiği ilgi hem de partimize verdiği destek için 
bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
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Değerli Arkadaşlarım,  

Sayın Basın Mensupları, 

Türkiye'de 18 Nisan seçimlerinin üzerinden yaklaşık 
iki hafta gibi bir süre geçmesine rağmen, sonuçlarla ilgili 
değerlendirmeler ve tartışmalar canlılığından hiçbir şey 
kaybetmemiştir. 

Bunun temel sebeplerinden biri, seçim sonuçlarının 
ortaya koyduğu yeni siyasî tablo ve 18 Nisan seçimlerinin 
de bir parçası olduğu konjonktürdür. 

Bu seçimlere ister demokrasi tarihimiz ister toplumsal 
beklentiler çerçevesinde bakılsın, birçok açıdan önem arz 
eden büyük bir siyasî dönemeç olduğu görülecektir. 

İlk olarak, 1995 seçimleriyle başlayan 20. yasama 
döneminin bilançosunun toplum tarafından değerlendirilip 
ortaya konduğu bir mahiyet arz etmektedir. Siyasî 
partilerin izlediği politikalar, yöntem ve üslûplar, 
demokrasilerde en temel meşru hakem olan seçmenler 
tarafından tartıya çıkarılmış ve yargılanmıştır. 

Ülkemizin ve halkımızın geleceğini düşünen her 
partinin bu siyasî karneden payına düşeni çok iyi görmesi, 
anlamas/ ve gereğini yapması şarttır. Bu yapılmadığı 
sürece, Türkiye'de katılımcı siyasî kültürün ve siyasî 
ahlâkın gelişerek pekişmesi mümkün olmayacaktır. Hele 
demokrasi ve millî irade adına ahkâm kesmeye devam 
etmeleri ilkesizliğin ve seviyesizliğin ilke hâline 
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dönüştürülmeye çalışılmasından başka bir anfama 
gelmiyecektir. 

Türk Milleti, ortaya koyduğu tercihlerle ilkesiz, 
tutarsız ve kirli siyaseti mahkûm etmiştir. Siyasette 
ciddiyet, samimiyet ve tutarlılık arandığını ortaya koy-
muştur. Değerler çatışması, bloklaşma ve cepheleşme 
yerine; değerlerin buluşmasını, kucakfaşmasını arzu 
ettiğini göstermiştir. Siyasetçilere ülke sorunlarını uzlaşma 
ve hoşgörü çerçevesi içinde çözüm aranması gerektiğini 
bir kere daha hatırlatmıştır. 

Sosyal barışın, istikrarın ve geleceğe güvenle 
bakabilmenin tesisi için yeni meclisin elinden geleni 
yapması mesajını vermiştir. Türkiye'nin millî çıkarlarının ve 
onurunun korunması amacıyla vekillerinin iş birliği ve 
uyum içinde çalışmasını arzuladığını beyan etmiştir. 

Sayın Basın Mensupları, 

Bizler Milliyetçi Hareket Partililer olarak, halkımızın 
seçim sonuçlarıyla ortaya koyduğu beklenti ve 
temennilerini bu şekilde algılıyor ve değerlendiriyoruz. 
Seçmenlerimizin her partiye verdiği özel mesajın yanında, 
genel mesajının da iyi okunması gerektiğine inanıyoruz. 
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Zaten millî iradenin şekillendiği en temel plâtform 
olan seçimlerin anlam ve önemi burada gizlidir. Seçimlerin 
sonucunda ortaya çıkan siyasî aritmetik, bundan sonraki 
siyasî gelişmelerin kurallarını belirler. Diğer bir ifadeyle, 
siyaset arenasındaki oyuncuların kim olacağı ve onların 
rolünün çerçevesi seçimlerle ortaya çıkar. 

Geçmişin muhasebesine ilişkin olarak gündeme 
gelen mesajlar da o siyasetçinin önümüzdeki dönemde 
ahlâkî normlarının neler olacağını tayin eder. İşte siyasi 
hayat bu kulvar içinde aktığı ölçüde, millî irade ile uyumlu 
bir yapı ve süreç arz edecektir. Aksi takdirde miilî irade ile 
ters düşmeye başlayacak, toplumsal beklentiler ve 
duyarlılıklar ikinci plânda kalacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, siyasî gelişmelere böyle 
bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır ve yaklaşmaya da 
devam edecektir. Yine Milliyetçi Hareket Partisi, 21. 
Yüzyılın eşiğinde 21. Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ni bekleyen görev ve sorumlulukların farkındadır. 
Bizler açısından halkımızın ihtiyaçları, hassasiyetleri ve 
beklentileri en Öncelikli meseledir. İktidar ya da muhalefet 
olmak ancak bundan sonra değerlendirilebilecek bir 
konudur. Bu vesileyle, koalisyon ortaklığı meselesine 
ilkeler, halkımızın beklentileri ve ülke ihtiyaçları 
çerçevesinde yaklaştığımızı bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. 
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Milliyetçi Hareket Partisi, ülkede istikrara, sosyal 
barışa ve huzura gerçekten hizmet edebilecek, uyumlu bir 
şekilde çalışabilecek ve karşılıklı güven ve anlayışın hâkim 
olabileceği bir hükümet modeli içinde yer alacaktır. Aksi 
takdirde Türk Miileti'ne karşı yüklenmiş olduğu görev ve 
sorumluluklarını muhalefet partisi olarak sürdürmeye 
devam edecektir. 

Aziz Arkadaşlarım,  

Sayın Basın Mensupları, 

Konuşmamın son bölümünde ülke içinde ve dışında 
seçim sonuçları değerlendirmeleriyle birlikte gündeme 
gelen bazı konular üzerinde kısaca da olsa durmak 
istiyorum. 

Öncelikle bir temel ilkeyi hatırlatmakta yarar gö-
rüyorum. Her kişi ve kuruluş seçim sonuçlarını değerlendirir 
ve hükümet formülleriyle ilgili görüş beyan ederken bir 
noktaya öncelikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Hiç 
kimse kendini millî iradenin yerine koyarak görüş ileri 
sürme ya da eleştiri yöneltme hakkına sahip değildir. Hele 
seçmenî tercihlerinden dolayı eleştirmeye, mahkûm 
etmeye çalışmamalıdır. Bu tür tavır ve davranışlar, siyasî 
hayatımızın yapısı ve işleyişi üzerinde tedavisi çok zor olan 
yaraların açılmasına sebep olacaktır. 
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Yine partimizin, dünya demokrasi tarihinde ender 
rastlanan muhteşem başarısını küçük göstermeye ya da 
gölgelemeye kalkışılmasmı anlamakta zorluk çekiyoruz. 
Bazı çevrelerin kendi kişisel amaçları doğrultusunda 
partimizi ve partililerimizi yönlendirmeye matuf davranış 
ve açıklamalarını siyasi ahlâkla bağ-daştıramıyoruz. 
Herkes önce şapkasını önüne koyup düşünmeli; dün, 
bugün, yarın muhasebesini çok iyi yapmalıdır. 

Bu çerçevede sık sık gündeme getirilen "MHP 
değişti mi, değişmedi mi?" sorusunu da anlamlı bul-
madığımızı ifade etmek istiyorum. Milliyetçiliğimizi 
besleyen, şekillendiren ve var eden vatan ve millet 
sevgimiz, millî kültürümüzü ve değerlerimizi koruma 
anlayışımız, dünyada etkin ve saygın bir ülke olma 
hedefimiz değişmemiştir. Ama tabi ki, her canlı organizma 
gibi partimiz de yeni ihtiyaçlara, yeni sorunlara, yeni 
cevaplar ve çözümler üretmekte, dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip etmektedir. 

MHP'yi uzaklarda aramakla, ön yargılarla klâsik 
şablonlarla anlamak ve açıklamak mümkün değildir. 
Siyasî mücadeleye kan davası mantığıyla yaklaşanlar dün 
olduğu gibi, yarın da hüsrana uğrayacaklardır. 

Partimiz, Türkiye'de kardeşliğin, barışın karşılıklı 
anlayış ve hoşgörünün hâkim olmasını, demokratik hukuk 
devletinin standardının mutlaka yükseltilmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Milletimizin her mensubunun refah ve 
mutluluk içinde yaşamasını arzulamaktadır. 
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Sosyoekonomik gelişmesini, rekabetçi piyasa 
ekonomisi çerçevesi içinde sürdürmesinin gerekliliğine 
inanmaktadır. MHP'nin farkı, rekabetin sağlanması ile 
toplumsal duyarlılıkların gözönünde bulundurul-masıdır 

Hem bölgemizde hem dünyanın diğer bölgelerinde 
kalıcı bir istikrar ve iş birliğinin hâkim olmasını 
savunmaktadır. MHP, içe kapanmacı değil, bilâkis dünya 
ile rekabet edebileceğimiz alanların tespitini ve yatırımların 
bu yönde teşvikini öngören bir yaklaşıma sahiptir. Zaten 
fider ülke hedefimiz, kendi millî kimliğini ve onurunu 
koruyarak dünyaya açılmış, güçlü, etkin bir Türkiye'yi inşa 
etmektir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün Türkiye'nin her 
bölgesinden, her köşesinden oy almış, milletvekili çıkarmış 
ve belediye başkanlığı kazanmış en yaygın partidir. Yine 
Milliyetçi Hareket Partisi, her toplumsal kesimden, kentli 
ve köylü seçmenden oy almış güçiü bir partidir. 

Partimiz, siyaseti ciddiye alan, tutarlı ve samimî 
olmaya özen gösteren; ilkeli ve temiz siyaseti hâkim 
kılmaya çalışan bir partidir. Bizler, milletimizin verdiği 
büyük siyasî kredinin niçin ve nasıl verildiğini çok iyi bilen 
ve bunun gereğini yerine getirmekten büyük mutluluk ve 
onur duyacak bir anlayışa sahibiz. Tek dileğimiz, 
önyargılardan ve yüzeysellikten arınmış, klâsik cepheci 
tavırları dışlayan, anlama ve yorumlama çabalarının hâkim 
olmasıdır. Hiç kimsenin Türk Mille-ti'nin siyasî tercihlerinden 
hoşnut olma gibi bir mecburiyeti yoktur. Ama herkes millî 
iradeye saygı göstermek zorundadır. 
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Bizler, Milliyetçi Hareket Partililer olarak milletimize 
verdiğimiz sözlerin sahibiyiz. Her zaman onların 
hizmetinde ve emrinde olmaya devam edeceğiz. 

Sözlerime son verirken hepinize bir kez daha 
sevgiler ve saygılar sunuyorum. 
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Sayın Genel Başkanımız  

DR. DEVLET BAHÇELİ'nin 

3 Mayıs 1999 Pazartesi Günü 

Milliyetçiler Günü Münasebetiyle 

Dedeman Otelinde 

Yapmış Oldukları 

Konuşma Metni 
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Çok Kıymetli Misafirler,  

Değerli Basın Mensupları,  

Aziz Dava Arkadaşlarım, 

Genel Merkezimizin "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" 
münasebetiyle düzenlediği bu toplantıya iştirak ederek 
bizlere onur verdiğiniz için teşekkür ediyor, hepinize hoş 
geldiniz diyorum. 

55 yıl önce bugün, milletimizin tarihinde bu milletin 
sahipsiz olmadığını gösteren bir hareket yaşanmıştır. İçine 
düştüğü veya düşürüldüğü her kötü durumda, her 
bunalımda hiçbir karşılık beklemeden ona sahip çıkan, 
kendisini millete gönüllü olarak adamış Türk milliyetçileri, 
3 Mayıs 1944te de fedakârca, tarihi rollerini üstlenmişler, 
karanlık gidişata karşı bir mil-!î-sosyal muhalefet olarak 
ortaya çıkmışlardır. 

Bugün tamamına yakın bir kısmı ebediyete intikal 
etmiş bulunan, 3 Mayıs 1944 hareketinin öncüleri başta 
Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞİ, Hüseyin Nihal ATSIZ'r, 
Necdet SANCAR'I, Zeki Velidi TOGAN'I, Hasan Ferit 
CANSEVERİ, İsmet TÜMTÜRK'ü, Hikmet TANYU'yu, 
Fethi TEVETOĞLU'nu, Mustafa Hakkı AKANSEL'i ve diğer 
dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor,  aziz  
hatıraları  önünde,  saygıyla eğiliyorum. Aramızda 
bulunan büyüklerimize ve hayatta olanlara Cenab-ı 
Allah'tan sağlık ve uzun ömürler diliyorum. 
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Değerli Arkadaşlarım, 

Tarih, toplumların önüne yeni sorunlar getirir ve yeni 
sorular sorarak ilerler. Bu bakımdan milletlerin tarih 
içerisindeki serüvenleri inişli çıkışlıdır. Büyük tarihçi ve 
sosyolog İbn-i Haldun'dan bu tarafa bilinmektedir ki, düz 
bir çizgi halinde ilerlemeyen tarihin seyri; onun ortaya 
koyduğu meselelere, onun sorduğu sorulara verilen 
cevaplarla değiştirilebilir. 

Tarihin sorduğu sorulara verilen cevaplar, milletlerin 
yarattığı medeniyetler ve ürettiği kültürlerdir. 

Bizim tarihimiz, milletimizin yarattığı büyük bir 
medeniyet ve kültür zenginliğiyle tarihin bize sorduğu 
sorulara verilen cevaplar olarak anlaşılabilir. 

Ne var ki; tarihin bazı bunalımlı ve kritik dönemleri de 
vardır. Büyük "Osmanlı Çağlarından" sonra batı 
dünyasında meydana gelen "Sanayi Çağı'yla" başlayan 
gelişmelerin, bize ödettirdiği bedel ağır olmuştur. Bir 
imparatorluk kaybetmekle kalmayıp, ayrıca son iki yüzyılı 
"geri kalmışlık" ve "az gelişmişlik" diye adlandırılan 
olumsuz şartlar içerisinde yaşamak durumunda kalmışızdır. 
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Yüzyılın başlarında, bütün millî varlığımızı kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız vakit, tarihin bize 
sorduğu soru "var olmak veya yok olmak"la ilgiliydi. O 
soruya milletimizin, "Kuvayi Milliye Ruhlunun, yani 
milliyetçilerin, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının ne 
cevap verdiğini bütün dünya bilmektedir. 

Bizim tarihimizde milli devletin kuruluşuyla cum-
huriyet rejimine geçiş aynı anda yaşanmıştır. Çok uluslu 
imparatorluktan, milli devlete geçilirken, monarşiden de 
cumhuriyete geçilmiştir. Bu süreçleri tamamlayacak bir 
gelişme ise "demokrasiye geçiş" olacaktır. Atatürk 
döneminde iki defa teşebbüs edilmiş olmasına rağmen, bu 
gelişme ancak 1946'dan sonra yaşanmaya başlamıştır. 

Millî devletin kuruluş süreciyle, demokrasiye geçiş 
arasındaki dönemin, özellikle "millî şeflik dönemi" diye 
bilinen, tek partili rejimi olarak yaşanması, sonuçları 
bugünlere uzanan "demokratikleşme" üzerinde olumsuz 
izler bırakmıştır. 

İşte 3 Mayıs 1944'te Türk Milliyetçileri, bu dönemde 
gündeme gelen baskılara karşı ilk millî sosyal muhalefet 
hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 
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O sancılı günlerde, onların ortaya koyduğu bu 
mücadeleyi 55 yıl sonra tekrar anarken, 18 Nisan se-
çimlerinin milletimiz için, tarihin iniş döneminin kapandığı; 
yeni bir yükseliş döneminin başlangıcı olmasını temenni 
ediyorum. 

Türk Milliyetçileri, bugün dünya demokrasi tarihinde 
ender rastlanan muhteşem bir başarıya daha imza 
atmışlardır. Bu başarı, öncelikle 30 yılı aşan siyasî 
birikimin, bütün milliyetçilerin davalarına ve Türkiye'ye 
sahip çıkmalarının bir ürünüdür. Büyük milletimizin kirli, 
ilkesiz ve kavgacı, cepheci siyaset anlayışları karşısında 
Milliyetçi Hareket'e sahip çıkmasıdır. Huzurlarınızda aziz 
milletimize ve sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Değerli Misafirler, Sevgili Arkadaşlarım, 

20. yüzyılın son aylarını yaşarken, dünya yeni bir 
çağa hazırlanırken, Türkiye'nin birçok açıdan yenilenmeye 
ihtiyacı olduğu açıktır. 

Bunun için, öncelikle, 20. yüzyılın son seçimlerinin 
yapıldığı 18 Nisan'da ortaya çıkan siyasî tablonun 
anlamı ve önemi üzerinde çok yönlü olarak 
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durmak şarttır. Sadece siyasî partiler değil, sivil top-
lum kuruluşları ve aydınlarımız da seçmenin verdiği 
mesajları çok iyi algılamak ve payına düşeni yapmak 
zorundadır. 

Bize göre, artık el birliği yaparak yarınların güçlü ve 
huzurlu Türkiyesi'ni kurmanın yollarını aramak gerekiyor. 
Meselelere kan davası mantığıyla yaklaşmanın, meseleleri 
klâsik şablonlarla ön yargılarla açıklamaya çalışmanın 
hiçbir kimseye faydası olmadığı ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bundan sonra da üzerine 
düşen görev ve sorumlulukları lâyıkıyla yerine getirmeye 
devam edecektir. Çünkü, her bir Türk insanının mutluluk ve 
refah içinde yaşayabilmesi için, bütün imkânların seferber 
edilmesini en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir. 
Çünkü, 21. yüzyılın lider Türkiyesi'nin Avrasya 
Coğrafyası'nda parıldamaya başlaması için sosyal, 
siyasal ve ekonomik gelişmesini istikrar ve huzur ortamı 
içinde tamamlanması gerektiğine inanmaktadır. 

Kıymetli Misafirler, Sayın Basın Mensupları, 

Konuşmamın bu bölümünde, dün gece Türkiye 
Büyük Millet Meclîsi'ndeki yemin töreni esnasında ve 
sonucunda yaşanan  gelişmelere  kısaca da olsa 
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değinmek istiyorum. 21. yüzyılı kucaklayacak olan ye-
ni meclisin daha ilk çalışma gününde ortaya çıkan üzücü 
manzaralar insanımızı haklı olarak düş kırıklığına 
uğratmıştır. 

Hadisede başrol oynayan bir grup Fazilet Partili 
milletvekilinin niyetini ve tavırlarını anlamak mümkün 
değildir. Bir gerilim stratejisinin bilerek ve isteyerek takip 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Adı geçen partinin bazı sözcüleri kendi dışındaki 
partileri ve partilileri yönlendirmeye matuf demeç ve 
açıklamalar konusunda da siyasî nezaket kurallarını 
zorlayan bir tavır sergilemektedir. Bu konuda kendilerini 
daha ölçülü ve dikkatli davranmaya davet ediyorum. 

Hiç kimse, işine geldiğinde Milliyetçi Hareket 
Partisi'ni hatırlama, gelmediğinde ise en ağır eleştirileri 
yöneltme hakkına ya da imtiyazına da sahip değildir. 

Türkiye'de önemli toplumsal ve siyasî gerilimlerin 
neden ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ve çözüm için neler 
yapılması gerektiği konusu üzerinde düşünmek şarttır. Bu, 
onların en öncelikli ahlâkî görevlerinin başında 
gelmektedir. Son beş yıllık siyasî geçmişlerinde meydana 
gelen zikzaklara, kırılmalara, uslûp ve tarz yanlışlıklarına 
dikkatlice bakmaları gerekmektedir. Bu bakış, bugüne 
kadar ülkeye ne kaybettirdiklerini anlamaları için yeterli 
olacaktır. 
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Dün yaşanan hâdise de, nihaî anlamda meselenin 
çözümüne değil, çözümsüzlüğe hizmet etmiştir. En 
önemlisi, Türkiye'deki lâik anti-lâik cepheleşmesini 
körükleyen bir sonuç doğurmuştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de 
her türlü problemin, şova meydan vermeden hoşgörü ve 
diyalog ortamı içinde aşılabileceğini savunmaktadır. 
Üniversitelerdeki başörtüsü dramı da dahil olmak üzere, 
din ve vicdan hürriyeti ile lâik devlet prensibi 
çerçevesinde gündeme gelen tartışma ve gerilimlerin 
zıtlaşma ve inatlaşmayla değil, uzlaşma ve ikna yoluyla 
çözülebileceğine inanmaktadır. 

Bunun için de her türlü meselede olduğu gibi taraflar 
arasında samimiyet, ciddiyet ve güvenin esas olduğunu 
düşünmektedir. Her parti ve kuruluşun böyle bir anlayış ve 
çözüm zemininin oluşması için elinden geleni yapmasını 
şart görmektedir. Bu, aynı zamanda tarihî ve toplumsal 
sorumluluğun da bir gereğidir. İşte, partimizin dünden 
bugüne takip ettiği siyasî çizginin, benimsediği uslûbun 
özeti budur. 

Kıymetli Misafirler, Muhterem Arkadaşlarım, 

Türkiye, er ya da geç bu ve benzeri sorunları aşması 
gerekmektedir. Sık sık vurguladığım bir noktanın altını bir 
kez daha çizmek istiyorum. Ülkemiz, yeni 
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yüzyılda hem tarihiyle, kültürüyle ve inançlarıyla kav-
ga etmeyi bir kenara bırakarak, hem de Cumhuriyetin ve 
demokrasinin temel ilkelerini sindirerek yol almak 
mecburiyetiyle karşı karşıyadır. 

Millî enerjimizi, sürekli bu meseleleri tartışarak 
tüketmek alışkanlığımızı, daha doğrusu toplumsal 
hastalığımızı tedavi ederek geleceğe yönelmek zo-
rundayız. Bir büyük buluşmayı, bir temel uzlaşmayı siyasî 
partilerin öncülüğünde toplum olarak realize etmek 
durumundayız. Bir kere daha önemle ifade ediyorum; 
bunun için samimîyet, iyi niyet ve karşılıklı güven şarttır. 

Aziz milletimizin her alanda yeniden yükseliş 
davasının yegâne temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisi, 
Türkiye'nin önünü tıkayan, insanlarımızı birbirine düşüren 
ya da inciten, gerginleşmeyi ve kamplaşmayı teşvik eden 
davranışların önünde durmaya devam edecektir. Artık 
herkes, bu tür yaklaşımların sadece ve sadece sorunları 
derinleştirerek içinden çıkılmaz hâle getirdiğini görmek 
zorundadır. 

Milliyetçi Hareket camiası olarak her partiyi, her 
kuruluşu kendi amaç ve ilkeleri dışında, böyle bir 
müşterek anlayışın gelişimine katkı yapmaya davet 
ediyoruz. 
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Çağrımız, geçmişten ders alıp geleceğe ümitle 
bakmak isteyen her duyarlı insana, her vatanseveredir. 

Bu konuda siz kıymetli misafirlerimizi ve değerli 
arkadaşlarımı göreve davet ediyor, çağrımızı sahiplenerek 
her zeminde seslendirmenizi, Anadoluya dalga dalga 
yaymanızı istirham ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüksek heyetinizi en derin 
saygılarımla bir kez daha selamlıyor, hepinizi Cenab-ı 
Allah'a emanet ediyorum. 



 

32 



 

33 

 
 
 
 

Sayın Genel Başkanımız 

DR. DEVLET BAHÇELİ'nin 

8 Mayıs 1999 Cumartesi Günü 

TBMM'de 

Yapmış Oldukları 

Basın Toplantısı Metni 



 

34 



 

35 

18 Nisan seçimleri, halkımızın büyük bir sorumluluk 
duygusuyla hareket edip sandık başına gitmesiyle 
başarıyla tamamlanmıştır. 

Türk Milleti, şimdi, siyasî, ekonomik ve sosyal 
hayatımızda yepyeni bir sayfanın açılmasını bekle-
mektedir. Bunun için de istikrar ve huzur içinde sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın hızlanmasını; ilkeli, seviyeli ve temiz 
bir siyasetin hâkim olmasını arzulamaktadır. 

Bize göre, bütün siyasî partilerin müşterek so-
rumluluklarının en başında, bu toplumsal arzunun gerçeğe 
dönüştürülmesi için samimî bir iş birliği ve diyalog ortamının 
tesis edilmesi yeralmaktadır. 

Böyle bir iş birliği, diyalog ve uzlaşma geleneğinin 
oluşturulması, hem yeni meclisi hem de kurulacak yeni 
hükümeti bekleyen en temel görevlerden biridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı tek başına 
iktidarı mümkün kılmadığı için de toplumsal beklentilere 
cevap vermek, ülke sorunlarına çözüm bulmak ancak 
koalisyon hükümetleriyle mümkün olabilecektir. Türkiye 
bunun için bir taraftan koalisyon hükümetleriyle yaşamaya 
çalışmak, bir taraftan da sağlıklı bir hükümet etmenin aracı 
olan uzlaşma ve hoşgörü kültürünü geliştirmek zorundadır. 
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Meclis aritmetiği çok yönlü bir şekilde okunduğunda 
birden fazla koalisyon modelinin mümkün olduğu 
görülmektedir. 

Ancak, partimiz meseleye, kâğıt üzerindeki for-
müllerin olabilirliğinden önce, halkımızın duyarlılıkları ve 
ilkeler bazında yaklaşmaktadır. Önemli olan, uzun ömürlü, 
uyumlu, karşılıklı güvene dayalı ve halkımızın beklentilerine 
cevap verebilecek bir yapıdır- Meclisin bünyesinden bu 
niteliklere haiz bir hükümet modelinin çıkması önem 
taşımaktadır. İkinci olarak da Türkiye ve dünya şartları ile 
toplumsal beklentilerin çok iyi değerlendirilmesi ve bunlar 
üzerinde samimi bir mutabakatın oluşması şarttır. 

Partimizin, muhtemel hükümetin genel yapısı 
hakkındaki yaklaşımı bu şekildedir. Hükümet kuruluşuyla 
ilgili olarak belirlediği ana prensipler ve öncelikler ise 
şunlardır: 

1- Kurulacak hükümet, millî, üniter, lâik ve de 
mokratik hukuk devleti olarak sıralanan Cum- 
huriyetimizin temel niteliklerinin hepsine sami 
mî olarak bağlı olmalıdır. 

2- İnsan hakları ve demokratikleşme alanında, genel 
kabul görmüş uluslar arası normlar paralelinde iyi 
leştirme yapmayı öngörmelidir. 
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Bu çerçevede; 

a) Milletvekili dokunulmazlığının yasama faali 
yetleriyle sınırlandırılması, 

b) Toplumumuzda temel bir beklenti hâline 
gelen ilkeli, temiz ve seviyeli siyasetin te 
sisi için başta "Siyasî Ahlâk Yasası" ol 
mak üzere gerekli düzenlemelerin yapıl 
ması, 

c) Ülkemizde uzun süredir tartışılan Anayasa, 
Seçim  Sisîetemi  ve  Siyasî  Partiler  Kanunu'nda 
uzlaşma yoluyla değişikliklerin yapılması öncelikle ele 
alınmalıdır. 

 

3- Yeni hükümet,   ülkemizde son yıllarda ortaya 
çıkan demokrasi-cumhuriyet, lâik-anti lâik gibi 
cepheleşme ve kamplaşma eğilimlerinin yarat 
tığı toplumsal gerilimleri gidermek amacıyla 
mecliste uzlaşma ve diyalog ortamının oluşu 
muna öncülük etmelidir. 
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4- Sosyoekonomik sorunlar ve beklentilerle ilgili ola 
rak; 

a) Öncelikle ekonomik canlanmayı ve istikra 
rı tesis etmek amacıyla, tüm piyasalar ve 
ekonomik faktörler başta olmak üzere top 
lumda güven  ortamının  yaratılması  ve 
olumlu beklentinin hâkim kılınması şarttır. 

b) Yeni hükümet; enflâsyonla, yoksullukla, gelir 
dağılımı adaletsizliğiyle ve yolsuzluklarla ka 
rarlı bir şekilde mücadele edilmesini öngör- 
melidir. 

c) Giderek bir toplumsal felâket boyutu kaza 
nan işsizlikle sistemli olarak mücadele etmek şarttır. 

d) Küçük ve orta öiçekii işletmeler ile esnafımı 
zın ekonomik faaliyetleriyle ilgili olarak rahat 
latıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

d) Vergi yasasının aksayan yönleri toplumsal 
kesimlerin görüşleri de dikkate alınarak gözden 
geçirilmelidir. 

 

5- Millî birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik geliş-
memizi tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan başta 
bölücü terör olmak üzere, zor ve şiddeti yöntem olarak 
benimsemiş her türlü yasadışı unsurlar ile kaçakçılık ve 
organize suçlarla etkin bir mücadele yapılmalıdır. 
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6- Partimiz, yeni hükümetin dış ilişkiler alanında 
millî çıkarlarımızı ve onurumuzu her zeminde gözeten 
etkin ve saygın bir dış politika uygulamasını gerekli 
görmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin geleneksel 
ilişkileri zenginleştirilmeli ve yeni iş birliği alanları 
geliştirilmelidir. 

 



 

40 



 

41 

 
 
 
 

Sayın Genel Başkanımız 

DR. DEVLET BAHÇELİ'nin 

11 Mayıs 1999 Salı Günü 

TBMM Grup Toplantısında 

Yapmış Oldukları 

Konuşma Metni 



 

42 



 

43 

Çok Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Medyamızın 
Sayın Temsilcileri, 

Konuşmama, hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlayarak 
başlıyorum. 

Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ilk meclis grup 
toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Bugün, bizler açısından olduğu kadar, milletimiz 
açısından da çok anlamlı, çok önemli bir gün. Bugün, hem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de Partimizin tarihinde 
yeni bir sayfa açılıyor. 

Yeni bir yüzyıla adım atmamıza çok az bir zaman 
kala seçmenlerimizin yüksek katılımıyla gerçekleşen 18 
Nisan Seçimleri, sosyal ve siyasî gelişme tarihimizdeki 
güzide yerini almış bulunmaktadır. 

Türk seçmeni, bazı beklentilerin aksine büyük bir 
olgunluk içinde sandık başına giderek 20. Yasama 
Dönemi'ne son noktayı koymuş, yeni dönemin siyasî 
aktörlerini ve hareket tarzını belirlemiştir. 
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Aziz milletimiz bu seçimlerde, partimize karşı büyük 
bir teveccüh göstermiş, Türk siyasetinin geleceği 
açısından çok önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. 
Bu vesileyle, büyük milletimize bir kez daha şükranlarımı 
sunuyor, sizleri de partimizin başarısındaki katkılarınızdan 
dolayı tebrik ediyorum. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Bugün, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 
şartlar, eski kan davalarının yerini aklın, sağduyunun ve 
hizmet yarışının almasını her zamankinden daha fazla 
gerekli kılmaktadır. Toplumumuzun beklentilerinin ve 
ihtiyaçlarının çok iyi bilinmesi, ülke ve dünya gerçeklerinin 
çok yönlü olarak analiz edilmesi şarttır. Bunun için, 
Türkiye'nin, yeryüzünün hem en önemli hem de en zor 
coğrafyasının kilit ülkesi olduğunu, bunun jeopolitik, jeo-
kültürel ve jeo-ekonomik açıdan hangi anlamlara geldiğini 
çok iyi kavramak gerekmektedir. Diğer taraftan, her bir 
insanımızın temel sorunlarının ve ihtiyaçlarının ne 
olduğunun bilinmesi önem taşımaktadır. 

Bütün bunlarla bir şeyin altını özellikle çizmek 
istiyorum: Ülkenin kaderi üzerinde söz sahibi olmak 
isteyen aydınlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, 
milletten bunun için yetki alan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, en başta yüklendikleri sorumlulukların bilincinde 
olmak zorundadırlar. 
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Bizler, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu olarak, 
her şartta ve zamanda hem kişisel hem de kol-lektif anlamda 
görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. Türkiye'ye 
ve dünyaya, gerektiğinde sade bir vatandaşımızın gözüyle 
içerden, gerektiğinde de kuşbakışı bakmaya devam 
edeceğiz. Millî ve manevî hassasiyetlerimizi hiçbir zaman 
kaybetmeyeceğiz, onların istismarına da karalanmasına da 
karşı çıkacağız. 

Değerli Milletvekilleri, 

18 Nisan seçimleriyle başlayan yeni siyasî dönemin 
Türk Milleti'nin kaderinde ne tür bir rol oynayacağını 
bundan sonraki gelişmeler belirleyecektir. Bu gelişmelerin 
nasıl seyredeceği, gelecek seçimlere nasıl bir siyasî 
mirasın devredileceği, hiç şüphesiz yeni parlâmentonun 
bundan sonra atacağı adımlara, yapacağı hizmetlere 
bağlıdır. 

Bütün partiler, bütün milletvekilleri böyle bir tarihî ve 
toplumsal sorumluluğun idraki içinde oldukları sürece 
mesele yoktur. Böyle bir sorumluluk ve görev bilincinin 
gelişmemesi durumunda ise, sosyal ve siyasî hayatımızı 
içine düştüğü açmazlardan kurtarmak mümkün 
olamayacaktır. Her siyasî parti, her milletvekili öncelikle bu 
gerçeği kabul etmek ve gereğini yapmakla mükelleftir. Aksi 
takdirde, tarih ve millet önünde mahkûm olmanın 
kaçınılmaz bir son olacağı çok iyi bilinmelidir. 
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Bizler, biraz önce de ifade ettiğim gibi bunun far-
kındayız. Türkiye'yi ve dünyayı sadece kendi pence-
relerinden görmeye çalışanların da bu alışkanlıklarını terk 
etmeleri gerekir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin ezici bir 
çoğunluğunun ülkede huzur ve istikrar ortamının bir an 
önce tesisini arzuladığını düşünmektedir. Yine milletimiz 
sosyal ve ekonomik gelişmenin bu ortam içinde 
sürdürülmesini istemekte; cepheleşme, inatlaşma ve 
kördöğüşü siyasetinin bir çıkmaz sokak olduğuna 
inanmaktadır. 

Kıymetli Arkadaşlarım, 

Ülkemizde sosyo-politik gerilimlerin mihenk taşını 
oluşturan inanç ve lâiklik istismarında ısrarın hiç kimseye 
bir faydasının dokunmayacağı ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Türkiye'nin önünü tıkayan temel prob-
lemlerden biri, "yanlışta ısrar alışkanlığı" ise, diğeri de 
partilerin veya kişilerin kendini din, demokrasi ya da 
devletle özdeşleştirme hastalığıdır. 

Demokrasimizin ve toplumsal hayatımızın Öncelikli 
ihtiyacı uzlaşma, hoşgörü ve diyalogdur. Ülkemizde 
cepheleşmeyi körükleyenler, Cumhuriyetimizin temel 
nitelikleri ile milletimizin manevî ve millî değerleri arasında 
bir probiemin olmadığına samimî olarak inandıkları 
takdirde, ülkemizde huzur ve diyalog ortamının altyapısı 
kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. 
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Bu çerçevede esas olan, samimiyet, ciddiyet ve mil-
let-devlet kucaklaşmasını gerçekten arzu etmektir. Hem 
toplumsal kesimler hem de partiler arasında zaman zaman 
ciddî boyutlara ulaşabilen güven bunalımı devam ettiği 
sürece, siyasî süreç sağırlar diyalogundan öteye 
geçemeyecektir. 

İçinde bulunduğumuz toplumsal gerilim ve gü-
vensizlik ortamının mimarları olanların, bu ülkede yaşayan 
insanlar arasında siyasî, dinî ve etnik özelliklerine göre 
ayrımcılık yapanların, bu yanlışlığın, toplumsal barışı 
kökten zedeleyebileceğini akıllarından çıkarmamaları 
gerekir. Böyle bir çarpık anlayışın demokrasi iie 
temellendirilmeye çalışılmasının da en büyük zararının yine 
demokrasiye dokunacağı unutulmamalıdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Bizler, Milliyetçi Hareket camiası olarak hem ülke 
sathında hem de yüce meclisin bünyesinde kardeşliğin, 
huzurun, uzlaşma ve hoşgörünün öncüsü olmaya devam 
edeceğiz. Türkiye Cumhuriyetinin kıyamete kadar var 
olması için, her vatandaşımızın mutluluğu için elimizden 
geleni yapacağız. Partimiz, "Türk insanı için makûl olanın 
arayışı" şeklinde özetleyebileceğim çizgisinden taviz 
vermeyecektir. 
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Seçimlerde büyük bir olgunluk ve sorumluluk 
duygusuyla hareket eden insanımız, şimdi, seçtiği 
meclisin verimli, uzlaşmacı ve seviyeli bir çalışma 
temposu ortaya koymasını beklemektedir. Çünkü karşılıklı 
anlayış ve iş birliği havasının hâkim olmadığı zamanlarda 
yaşanılan sıkıntıların tekrarlanmasını arzu etmiyor. 

Kurulacak olan hükümetin de aynı şekilde, uzun 
ömürlü ve uyumlu bir karaktere sahip olmasını, başarılı bir 
yönetim sergilemesini bekliyor. 

Biliyorsunuz, partimizin bu açıdan kendi payına 
düşeni yerine getireceğini, yeni hükümeti kurmakla 
görevlendirilen Sayın Bülent ECEVİT ile yaptığımız 
görüşmeden sonra kamuoyuna açıklamıştık. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak, ister muhalefette ister iktidarda 
olalım temel referansımız ülkemizin biriik ve dirliği, 
milletimizin refah ve mutluluğu olacaktır. Zaten yeni 
hükümetin kuruluşuyla ilgili olarak deklâre ettiğimiz ana 
prensiplerimiz de Türk Milletinin müşterek kanaat ve 
beklentilerinin bir özeti olarak tasarlanmıştır. 

Şimdi, her seçimin millet ve devlet hayatı açısından 
ileriye yönelik dev bir adım olduğunu kanıtlamak 
mecburiyetiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bütün siya-
setçilerin temel görevi, ilkeli ve seviyeli siyaset anlayışıyla  
Meclisin  ve siyasetin  itibarını  gün  be gün 
yükseltmektir. Bunun için 20. Yasama Dönemi'nin olumsuz 
izlerini silerek 21. yüzyıla iyi bir başlangıç yapmak 
gerekiyor. Bu, zaten bizler için bir marifet değil, bir görevdir. 
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Değerli Arkadaşlarım, 

Konuşmamı sizlere bir-iki hatırlatmada bulunarak 
tamamlamak istiyorum. Siyaset arenasının en tehlikeli 
tuzakları, ön yargılı bakış, aşırı duygusallık ve aceleciliktir. 
Siyasî gelişmelere ve olaylara yaklaşım tarzımızı 
belirlerken bu noktalara dikkat etmek şarttır. Bu sebeple, 
meselelere çok yönlü bakmayı alışkanlık hâline getirecek, 
siyaseti uzun soluklu bir maraton olarak göreceğiz. 
Mümkün olabildiğince, duygusallıktan, acelecilikten ve ön 
yargıdan sıyrılmış bir tavır birliği İçinde olacağız. 
Demokratik siyasî kültürün gelişimi için diyaiog, uzlaşma 
ve rekabet arasında elzem olan hassas dengenin 
korunmasına özen göstereceğiz 

Bundan sonra dikkat edilmesi gereken bir önemli 
nokta daha vardır. Bizler artık sadece Milliyetçi Hareket 
Partisi'ne mensup birer milletvekili değiliz. Aynı zamanda 
diğer partilere oy vermiş olan insanlarımızın, her 
meslekten, her inançtan vatandaşımızın, kısacası bütün 
Türk Milleti'nin temsilcileriyiz. Yine unutmayalım ki, bizler 
milletimizin belirli bir dönem için seçtiği vekilleriz. Bizler, 
sadece ve sadece millete hizmet için, onların sorunlarını 
çözmek, özlemlerini gerçeğe dönüştürmek için seçilmiş 
insanlarız. 

Milliyetçi Hareket Partisi, inşallah Meclis bünyesinde 
de böyle bir anlayışın gelişimine öncülük edecektir. 

Sözlerime son vermeden önce, mensubu olmaktan 
her zaman şeref duyduğumuz Büyük Türk Milleti'ne 



 

50 

lâyıkıyle hizmet edebilmemiz için, Cenab-ı Allah'tan yüce 
meclise ve bizlere yardımcı olmasını niyaz ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Milliyetçi Hareket Partisi 
Meclis Grubu'nun üyesi değerli arkadaşlarımı saygı ve 
sevgiyle selâmlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 
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Sayın Genel Başkanımız  
 
 

DR. DEVLET BAHÇELİ'nin 

15 Mayıs 1999 Cumartesi Günü 

TBMM'de 

Yapmış Oldukları 

Basın Toplantısı Metni 
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Değerli Basın Mensupları, 

Öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bu toplantıyı, Başbakan Sayın Büient ECEVİT'in eşleri 
ve aynı zamanda Demokratik Sol Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Sayın Rahşan ECEVİT'in bugün, bir günlük 
gazetemizin manşetten duyurduğu talihsiz beyanlarıyla 
ilgili olarak düzenlemiş bulunuyoruz. 

Türk halkının ve sizlerin çok yakinen bildiği gibi, 
Milliyetçi Hareket Partisi, 18 Nisan'a, seçimlerin tarihî 
anlam ve önemini sürekli vurgulayarak hazırlanmış bir 
siyasî partidir. 

Bu görüşünü seçim sonrasında da muhafaza etmiş, 
ülkemizi istikrar ve huzur içinde yeni yüzyıla taşıyacak 
ilkeli, seviyeli ve hoşgörülü siyaset yaklaşımını hayata 
geçirmeye çalışmıştır. Partimiz, aynı zamanda yeni 
hükümetin bir an önce kurularak karşılıklı güven, uzlaşma 
ve iş birliği havası içinde Türkiye'mizin bütün sorunlarını 
sırtlaması gerektiğinin bilincinde olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninin 
ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hükümeti 
kurmakla görevlendirilen Sayın Bülent ECEVİT'in 
partimizi ziyareti sırasında da bu çerçevedeki görüş ve 
önerilerimizi kamuoyuna açıklamıştık. 
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Bütün bu gerçekler ortada durur, Sayın Bülent 
ECEVİT'in hükümeti kurma çalışmaları devam ederken, 
Sayın Rahşan ECEVİT'in her açıdan düşündürücü ve 
üzücü bir mahiyet arz eden açıklamalar yapmasını anlamak 
mümkün değildir. 

Soğuk savaş dönemi psikolojisini yansıtan bu tür 
beyanlar, sadece partimize oy vermiş 5,5 milyonu aşkın 
insanımızı değil, DSP'liler de dahil olmak üzere her 
sağduyu sahibi vatandaşımızı derinden yaralayacak bir 
anlayışı ifade etmektedir. Bunun yanında, Türk 
demokrasisinin gelişimine, hukuk devleti anlayışına 
indirilen çok ağır bir darbe olmuştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkemizde ciddî boyutlara 
varan ekonomik ve siyasî sıkıntılar ile toplumsal 
gerginliklerin aşılması için ortaya koyduğu ve kamuoyu 
tarafından da takdir edildiğine inandığımız siyaset 
yaklaşımı, bu tür açıklamalarla sabote edilmek 
istenmektedir. 

Ülke çıkarlarını esas alan iyi niyetli, sorumlu ve 
uzlaşmacı çabalarımız karşısında ortaya konan ve ta-
mamen ön yargılı ve hukuk dışı bir niyetin mahsulü olan 
açıklamaları öncelikle kamu vicdanına havale ediyorum. 



 

55 

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Demokratik Sol 
Parti'nin en yetkili yöneticilerinden biri tarafından yapılan 
ve siyasî nezaketle bağdaşmayan açıklamalar, partifer 
arasındaki diyalog ve uzlaşma çabalarının anlam ve 
öneminin kavranamadığını göstermektedir. Böyle bir 
durumda, başta hükümetin kuruluşu olmak üzere siyasî 
diyalog ve uzlaşma sürecinin sağlıklı bir şekilde 
gelişebilmesinin Demokratik Sol Parti'nin mii-liyetçi-ülkücü 
camiadan özür dilemesine bağlı oiduğu açıktır. 

Sözlerimi bitirirken hepinize tekrar sevgiler ve 
saygılar sunuyorum. 
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Sayın Genel Başkanımız  

DR. DEVLET BAHÇELİ'nin 

18 Mayıs 1999 Salı Günü 

TBMM 

Grup Toplantısı 
Açılışında Yapmış Oldukları 

Konuşma Metni 
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Değerli Arkadaşlarım,  

Sayın Basın Mensupları, 

Öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum. 

Bilindiği üzere seçimlerin üzerinden bir ay gibi bir 
süre geçmiş bulunmaktadır. Buna rağmen, henüz halkımızı 
tatmin edecek, geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak 
ciddî bir adım atılamamıştır. 

1990'ların başından itibaren her geçen yıl istik-
rarsızlık bataklığına biraz daha saplanan siyası hayatımız, 
son yıîlara gelindiğinde daha da tıkanmış, siyasi rekabet 
bir Ölüm kalım mücadelesine dönüşmeye başlamıştı. 

Başta partiler olmak üzere, belli başlı siyasî ve 
sosyal faktörler bir taraftan kriz sürecini besleyen, en 
azından engel olmayan, diğer taraftan da ondan şikâyet 
eden bir tavır içinde olmuşlardır. 

Siyasete hâkim olan böyle bir davranış biçimi, ister 
istemez kriz tablosunun ve dolayısıyla seçmenlerin 
zihninin daha da karmaşıklaşmasına hizmet etmiştir. 
Siyasetin ahlâkî bir zeminden mahrum oluşu, 
mücadelenin kör döğüşüne benzemesine yol açmıştır. 
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Bu süreçte, lâik-antilâik, cumhuriyet-demokra-si gibi 
temel kavramlar ve semboller etrafında cereyan eden 
kritik tartışma ve kavgalar tekrar nüksetmiş-tir. Hatta bu 
çerçevede ciddî cepheleşme ve bloklaşma temayülleri 
ortaya çıkmıştır. Siyasî alandaki bu gelişmeler, biraz daha 
yaygınlaşarak toplumsal bir boyut kazanmaya başlamıştır. 

Diğer yandan, böyie bir siyasî iklime ek olarak, 
sosyal ve ekonomik sorunların giderek ağırlaşması, 
ülkemizin elini kolunu bağlayıp, önünü tıkayan bir yapıyı 
ortaya çıkarmıştır. Sonuçta enflâsyon, işsizlik, 
yoksullaşma, belirsizlik ve yatırımların azalması gibi 
dramatik boyutlara varan sosyoekonomik sorunlara 
zaman ayırıp enerji harcamak mümkün olamamaktadır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, itibarı sürekli aza-ian bir 
siyaset, değer ve çözüm üretmeyen bir parlâmento, 
uzlaşma ve hoşgörüyü dışlayan bir siyasî kültür, Türk 
siyasî sisteminin bariz vasıfları hâline gelmiştir. 

İşte, 18 Nisan'da seçimlerin yapılmasını gerekli ve 
önemli kılan şartların özeti budur. Başka bir deyişle, bu 
şartiar aitında erken genel seçimleri yapmak, bir zaruret 
hâline gelmiştir. 
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Seçimlerden sonra bu olumsuz şartların değişmesi 
için çaba sarf etmek gerekmektedir. Yeni parlâmentonun 
birinci vazifesi budur. Siyasetçilerin ve partilerin hastalıklı 
siyasî yapının iyileştirilmesi amacıyla samimî bir iş birliği 
anlayışı ortaya koymaları zorunludur. Ancak bugüne kadar 
böyle bir çaba içine girile-mediği gibi, ortaya bu 
doğrultuda müşterek bir irade de konulamamıştır. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Şimdi sizlere, geçen hafta yapılan ilk meclis grup 
toplantımızın açılışındaki konuşmamdan bir bölüm 
aktarmak istiyorum. Adı geçen konuşmada aynen şu ifade 
yer alıyordu: 

"18 Nisan seçimleriyle başlayan yeni siyasî dönemin 
Türk Milleti'nin kaderinde ne tür bir rol oynayacağını 
bundan sonraki gelişmeler belirleyecektir. Bu gelişmelerin 
nasıl seyredeceği, gelecek seçimlere nasıl bir siyasî 
mirasın devredileceği hiç şüphesiz yeni parlâmentonun 
bundan sonra atacağı adımlara, yapacağı hizmetlere 
bağlıdır. 
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Bütün partiler ve milletvekilleri, böyle bir tarihî ve 
toplumsal sorumluluğun idraki içinde oldukları sürece 
mesele yoktur. Bu tür bir görev ve sorumluluk bilincinin 
gelişmemesi durumunda ise, sosyal ve siyasî hayatımızı 
içine düştüğü açmazlardan kurtarmak mümkün 
olamayacaktır." Huzurlarınızda bu görüşümüzün aftını bir 
kez daha ısrarla çiziyorum. 

Herkes kendine şu soruları sorup cevap aramak 
zorundadır. Seçim sonuçlarının bir muhasebesini yaparak 
gerekli olan dersler çıkarılmış mıdır? Seçimlerden bu yana 
geçen bir aylık süre içinde alınan mesafe yeterli midir? 

Ortada duran gerçeklere bakıldığında, bu ve 
benzeri sorulara tatmin edici cevapların verilmesi mümkün 
değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha ilk açılış 
gününde türban krizinin yaşanması ve bu krizin yeni 
başka tartışmaları davet edecek şekilde tırmandırılması, 
seçim sonrasının siyasî gündemine damgasını vurmuştur. 

İkinci önemli gelişme ise, geçtiğimiz hafta sonunda 
kamuoyunu meşgul etmeye başlayan geçmişe ilişkin bazı 
takıntıların dışa vurumuyla yaşanmaya başlanmıştır. 
Hükümetin biran önce kurularak acil çözüm bekleyen 
sosyal ve ekonomik sorunları sırtlaması gerektiği bir 
ortamda, muhtemel bir uzlaşma ve diyalog süreci 
dinamitlenmiştir. Sağlıklı ve yapıcı bir iş birliğinin 
temellerinin güçlü bir şekilde atılması yerine, çeyrek asır 
öncesinin defterleri tek taraflı olarak anlamsız ve gereksiz 
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bir şekilde aralanmaya çalışılmıştır. Bu ve benzeri 
yaklaşımların toplumda sönmeye yüz tutmuş acı ve 
yaralan kaşıyarak toplumsal barışın zedelenmesine yol 
açabileceği unutulmamalıdır. 

Konuyla ilgili ayrıntıya girmeden önce bir noktayı 
hatırlatmak istiyorum. Zannediyorum, bu genel de-
ğerlendirmeye sizlerle birlikte istikrar ve huzur özlemi 
içindeki bütün vatandaşlarımız da iştirak edecektir. 

Bazı siyasî partiler, bu zamana kadar sergiledikleri 
davranışlarla, önlerine çıkan bu iki sınavı başaramamış, 
toplumsal beklentilere cevap verme açısından kırık not 
almışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkımızın büyük 
bir sorumluluk örneği ortaya koyarak açtığı siyasî krediyi 
çarçabuk tüketmeye başlamıştır. 

Hem demokrasimizin hem de insanımızın şiddetle 
ihtiyaç duyduğu uzlaşma, hoşgörü ve diyalog ortamının 
yaratılması bakımından kötü bir başlangıç yapılmıştır. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, halkımızın böyle 
bir siyasî manzarayı hiçbir şekilde haketmediği-ne inanıyor, 
herkesi bir kez daha dikkatli ve sorumlu davranmaya 
davet ediyoruz. 
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Aziz Milletvekilleri, 

Biliyorsunuz, seçim öncesinde vurguladığımız ilkeli, 
seviyeli ve hoşgörülü bir siyaset anlayışıyla ülkemizin 
istikrar ve huzur içinde yeni yüzyıla taşınmasının önemine 
olan inancımızı seçim sonrasında da tekrarlamaya devam 
ettik, etmeye de devam edeceğiz. 

Çünkü, ülkemizin bir an önce el atılması gereken 
çok ciddî sosyal, ekonomik ve dış politika sorunları 
bulunmaktadır. Yine, bu sorunların üstesinden, ancak 
uzun ömürlü, uyumlu ve karşılıklı güvene dayalı bir 
hükümet oluşumunun gelebileceği açıktır. 

Bu yaklaşımımız, hükümetin kuruluş çalışmalarına da 
yansıtılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu amaçla 
görevlendirdiği Sayın Bülent Ecevit'le yaptığımız 
görüşmede de ifade edilmiştir. Partimiz bütün bunları, 
sağdan soldan gelen karalama, küçük düşürme ya da 
yönlendirme amaçlı, yazı ve beyanlara rağmen büyük bir 
sorumluluk duygusuyla yapmıştır. 

Bunların sonucunda, kurulması muhtemel hükümetin 
alt yapısı, seçmenin verdiği genel mesajın ışığında 
hazırlanmaya başlanmıştır. Ancak, bu süreç devam 
ederken, hükümeti kurmakla görevli partinin en yetkili 
şahıslarından birinin talihsiz açıklamaları gündemin alt üst 
olmasına yol açmıştır. Daha önce de belirttiğim  gibi,   bu  
beyanları   hem  uslûbu  hem  de muhtevası bakımından 
siyasî nezaketle bağdaştırmak hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Siyasî kan davalarının ve kördöğüşünün terk 



 

65 

edilerek, uzlaşma, hoşgörü ve halka hizmet yarışının 
hâkim kılınması çağrılarımıza nazire yaparcasına dile 
getirilen suçlama ve karalamalar, hukuk devletinin ve 
demokrasinin temel kurallarına aykırıdır. 

İlk önce Sayın Bülent Ecevit'in eşlerinin ifade ettiği, 
daha sonra da kendilerinin birkaç kez tekrarladığı ve ortak 
kaygılarımız dediği hukuk ve etik dışı beyanlar, tabi olarak 
partimizi ve seçmenlerimizi derinden yaralamıştır. Çünkü, 
bu beyanlar, partimizin hem tarihine hem de tüzel 
kişiliğine ağır hakaretler içermektedir. 

Sayın Bülent Ecevit'in konuyla ilgili sorulara verdiği 
cevaplardan meseleyi böyle anlamak ya da tanımlamak 
istemediği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerinin ve 
kendilerinin, beyanlarını bir kez daha dikkatlice okumaları 
gerekmektedir. 

Değerli Arkadaşlarım, 

Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. 

Bu beyaniar ve meclis gruplarında sergilenen 
tavırlar, karşılıklı anlayış, saygı ve iş birliğine dayalı 
muhtemel bir koalisyon ortaklığının manevî iklimini 
bozmuş, daha en baştan güvensizlik sendromunun 
tohumlarını ekmiştir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi, kendisinin demokratik 
anlamda parti sayılıp sayılamayacağını tartışmaya açan 
ön yargılı ve antidemokratik bir zihniyetin Türkiye'yi birlikte 
yönetme taleplerini yeterince samimî ve tutarlı 
bulmamıştır. Kısacası, böyle bir durumda her ilkeli, seviyeli 
ve onurlu bir siyasî şahsiyetin yapması gerekeni yaparak, 
Sayın Bülent Ecevit'in görüşme talebini kabul etmemiştir. 

Aziz Arkadaşlarım, 

Tarih, öncelikle ve özellikle aydınlar ve siyasetçiler 
için çok önemli tecrübe ve bilgi hazinesidir. Ancak esas 
olan, geçmişe saplanıp kalmak değil, ondan gerekli dersleri 
çıkarıp geleceğe bakmaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, her şartta ve zamanda 
geçmişe böyle bakmaya devam edecek; insanımızın artık 
cepheleşme, kördöğüşü ve karalama yerine uzlaşmanın iş 
birliğinin ve kardeşliğin hâkim olması Özlemine cevap 
vermek için elinden geleni yapacaktır. İktidarda ya da 
muhalefette olmak, bu temel bakışımızı değiştirmeyecektir. 

Çünkü, partimiz, Türk Milleti'nin arzuladığı yapıcı, 
ilkeli ve seviyeli yeni siyaset anlayışını yerleştirmeye 
kararlıdır. 
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Unutulmamalı ki, ülkemizin derin ekonomik ve 
sosyal problemleri önemini korurken; enflâsyon, yoksulluk, 
yolsuzluk, işsizlik gibi hayatî konularda insanımız çözümler 
beklerken; Türkiye'nin kısır çekişmelere, geçmişe saplanıp 
kalmaya ve siyasette seviyesizliğe tahammülü yoktur. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüksek heyetinizi bir kez 
daha saygılarımla selâmlıyorum. 
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Sayın Genel Başkanımız  

DR. DEVLET BAHÇELİ'nin 

23 Mayıs 1999 Pazar Günü 

TBMM'de 

Düzenlemiş Oldukları Basın Toplantısı 
Metni 
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Basınımızın ve Televizyonlarımızın Değerli Tem-
silcileri, 

Açıklamalarıma geçmeden önce hepinizi saygılarımla 
selâmlıyorum. 

Bilindiği gibi hükümeti kurmakla görevlendirilen DSP 
Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, partimize yaptığı son 
ziyarette, bize yeni hükümeti birlikte oluşturma teklifinde 
bulunmuşlardır. 

Bu vesileyle konuya yaklaşımımızı gene! hatlarıyla 
da olsa kamuoyunun bilgisine arz etmenin ahlâkî ve 
demokratik bir görev olduğuna inanıyorum. Partimiz, 
kurulacak hükümetin dünya ve Türkiye konjonktürü göz 
önünde tutularak çok yönlü bir şekilde ele alınmasında 
sayısız fayda olduğunu düşünmektedir. 

Çünkü, 21. yüzyıla hazırlanan bir dünyada, in-
sanlığın yaşadığı ve ileride yaşaması muhtemel sorunlar 
birlikte ele alınıp, Türkiye'nin nelerle karşı karşıya 
bulunduğu dikkatle değerlendirildiğinde kurulması 
öngörülen hükümetin nitelik ve fonksiyonlarını, daha iyi 
kavramak mümkündür. 

20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan belli başlı eğilimlere 
bakmamız hâlinde, şu temel noktaları tespit etmek 
mümkün görünmektedir. 
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1- Toplumların sosyal ve ekonomik sorunlar 
la karşılaşması ile bu sorunlara çözüm 
üretilmesi arasındaki mesafe giderek kı 
salmaktadır. Başka bir deyişle sosyal ve 
ekonomik bakımdan gelişmiş, siyasî açı 
dan demokratikleşmiş modern toplumlar 
karşılaştıkları sorunlara kısa sürede daha 
fazla çözüm ve değişim üretme gücüne 
sahiptirler. 

2- Çözüm üretme yeteneği ile sosyal ve siyasî 
ilişkilerin niteliği   arasında sıkı bir paralellik 
görülmektedir. Bu toplumlar, söz konusu ye 
teneklerini siyasette uzlaşmacı yöntemlere, 
toplumsal alanda ise sosyal barış, hoşgörü 
ve iş birliği anlayışına borçludurlar. 

3- Son  yüzyılın  insanlık tecrübesi  ortaya 
koymuştur ki, sosyal ve ekonomik sorun 
ların aşılmasında, hukuk devleti ve de 
mokratik yönetim biçimleri, uzlaşmacı ve 
demokratik siyasî kültür ile rasyonel işle 
yen  kurumlara sahip  olmayan  yapılara 
karşı daha etkin ve başarılıdır. 

Dünya konjonktüründe yaşanan gelişmelerden 
çıkarılması gereken önemli sonuçlar ise şunlardır: 
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Kalkınma ve gelişmeyi sağlamak için sosyal ve siyasî 
istikrar; toplumsal barışı sürdürmek için de demokrasi ve 
uzlaşma çok önem taşımaktadır. Yine, karşılaşılan 
güçlükleri aşmak, sorunlara karşı çözüm üretmek için iş 
birliği ve güven duygusunun varlığı, yeni yüzyılın başında 
ihtiyaç duyulan niteliklerdir. 

Dünyanın bu ilkelerle 21. yüzyılı karşılamaya 
hazırlandığı bir dönemde, Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi 
gibi davranıp içine kapanması, demokratik hukuk devletinin 
geliştirilememesi, uzlaşma ve barış yerine, iç çatışmalarla 
meşgul olunması, siyasette kutuplaşmaya ve seviyesizliğe 
prim verilmesi kabul edi-iebilir bir tavır değildir. 

Sayın Basın Mensupları, 

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin içinde bu-
lunduğu şartları, onun en önemli ve aktüel unsuru olan 
seçim sonrası tabloyu yukarıda özetlediğim çerçeve içinde 
ele alarak değerlendirmiştir. Ülkemizde yaşanan sosyal 
geriiim ve çatışmaları, ekonomide ve dış politikada 
derinleşen sorunları dikkate alarak, hükümet sorununun bir 
an önce çözülmesine yönelik katkılarda bulunmayı, 
milletine karşı yüklendiği sorumlulukların bir parçası 
addetmektedir. 

Bugün ülkemizin yaşadığı sorunları aşacak, 
dünyanın içinde bulunduğu gelişme trendlerini kavrayacak, 
Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmesini sağlayacak 
bir hükümetin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
şartlar altında oluşacak hükümet de iş birliği ve güven 
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anlayışının geliştirilmesine, toplumumuzun hassasiyetleri 
konusunda temel bir mutabakata varılmasına ve ilkeler 
üzerinde anlaşılmasına ihtiyaç duymaktadır. 

Zaîen, milletimiz, 18 Nisan seçimlerinde ortaya 
koyduğu iradeyle ülke yönetiminde uzlaşma, hoşgörü ve 
diyalogdan yana açıkça tavır koymuştur. Seçmen, 
Türkiye'nin artık siyasî kaos ve kavgayla zaman ge-
çirmeye tahammülü olmadığı mesajını vermiştir. Bu 
mesaj, bütün partilerin ve kurumların kendisine rehber 
edinmesi gereken bir anlam ve öneme sahiptir. İşte yeni 
kurulacak hükümet de öncelikle bu toplumsal beklentiyi 
hayata geçirmekle mükelleftir. 

Böyle bir hükümet modelinin hayatiyet kazanarak 
Türkiye'nin sorunlarına cevap oluşturabilmesi için, hiç 
şüphesiz koalisyon görüşmelerine taraf olan parti 
yönetimlerinin her türlü talep ve endişelerini müzakere 
sürecinde dile getirmeleri önem taşımaktadır. Bu 
sürecin, böyle bir ahlâkî çerçevede yürütülmesi hâlinde 
koalisyon hükümetinin sağlam bir temel üzerinde 
kurulması mümkün olacaktır. Aksi takdirde, başka 
plâtformlarda ortaya konacak ifadeler, güven bunalımı 
yaratmaktan öteye gitmeyeceği gibi, ülke sorunları 
karşısında ciddî ve sorumlu bir davranış niteliği de 
taşımayacaktır. 
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Sayın Basın Mensupları, 

Türkiye bugün, sadece hükümet kurmuş olmak için 
hükümet kurmak lüksüne sahip değildir. Biz, Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak, ülkemizi yeni yüzyıla, siyasette 
farklılıkları koruyarak uzlaşmayı, ekonomide modern 
endüstriyel toplumlar düzeyine ulaşmayı, kısaca Türkiye'yi 
tarihî birikimine ve sahip olduğu ekonomik ve kültürel 
potansiyelle uyumlu bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 

Bu vesileyle, koalisyon görüşmelerinde temel ilkeler 
bazında anlaşmış, ayrıntılı bir program çerçevesinde ve 
yöntemde uzlaşmaya varmış bir hükümetin kurulmasına 
katkıda bulunacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi, 21. yüzyılı kucaklayan meclisten 
çıkacak hükümetin bir "uzlaşma ve atılım hükümeti" 
olmasını arzulamaktadır. Partimiz; uzun ömürlü, uyumlu 
ve sorun çözücü bir koalisyon hükümetinin, karşılıklı 
güven ve samimîye-te ek olarak, bu anlayış ve şartlar 
içinde şekillenip yaşayacağına inanmaktadır. 

Temel ilkeler arasında, ülkemizin bölünmez bü-
tünlüğü, demokratik ve lâik hukuk devletinin vazgeçil-
mezliği, insan hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesini 
hedefleyen düzenlemelerin bir an önce yapılması, 
ekonomide canlanmanın ve istikrarın sağlanması ile 
sosyal dengelerin kurulması öncelik arz etmektedir. 
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Bu önceliklerden yola çıkacak bir hükümet oluşumu-
nun, bütün toplumu kucaklayıp güven ve huzuru hâkim 
kılması kolaylaşacak, ülkemizi yeni yüzyıla taşıması 
mümkün olacaktır. 

Partimiz, kurulacak hükümetin program ve yapısıyla 
ilgili ayrıntıların, bu genel çerçeve içinde ve tabi ki 
müzakerelerle tespit edilmesinin yararlı olacağını 
düşünmektedir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Sonuç olarak, milletimizin çıkar ve özlemleri ile 
ülkemizin birlik ve dirliğini temel varlık sebebi kabul eden 
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin sorunlarını 
çözmeye talip yapıcı ve makûl her türlü oluşuma açık 
olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim için Türkiye her şeyin 
üzerindedir. Zaten yıllardır, "Önce ülkem ve milletim, sonra 
partim" anlayışını dile getiren bir siyasî partinin başka 
şekilde düşünmesi ve davranması da beklenemez. 
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Sayın Genel Başkanımız 

DR. DEVLET BAHÇELİ'nin 

1 Haziran 1999 Salı Günü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grup Toplantısında 

Yapmış Oldukları 

Konuşma Metni 
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Değerli Milletvekilleri; 

Basınımızın ve Televizyonlarımızın Sayın Temsilcileri, 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlayarak konuşmama 
başlıyorum. 

Ülkemizin ve milletimizin önünde artık yeni bir sayfa, 
yeni bir fırsat bulunmaktadır. Bu yeni durumu, yeni fırsatı 
ülke ve millet menfaatleri doğrultusunda kullanmak için de 
üzerimize büyük bir sorumluluk almış bulunmaktayız. Bu 
hiç şüphesiz tarihî ve millî bir sorumluluktur. 

Yüce milletimiz, bizim, "Önce ülkem ve milletim, 
sonra partim sonra ben" anlayışımızı takdir ettiği içindir ki, 
bu büyük sorumluluğu bize verdi. 

18 Nisan 1999 Seçimlerine hangi süreçlerden 
geçilerek gelindiği noktasında sizlerle daha önceki 
toplantılarımızda değerlendirme yapma İmkânı bulduk. 
Seçim sonrasında ortaya çıkan yeni siyasî yapıyı da yine 
hep beraber değerlendirdik. Hem de her gelişme anında, 
gerek Grup olarak, gerek Parti yönetimi olarak istişare 
yoluna gittik. 

Türkiye'de istikran sağlayıcı, uzun ömürlü, hayırlı 
icraatlara imza atacak, uzlaşmayı ve atılımı gerçek-



 

80 

leştirecek,   milletimizin  önündeki  irili  ufaklı   birçok 
meseleyi çözecek kabiliyette bir hükümete ihtiyaç 
bulunduğu düşüncesi, bütün bu gelişmelerin sonucunda 
şekillenmiştir. Bu tür bir hükümet oluşumu için ise 
parlâmento aritmetiğinin en az üç partinin bir araya 
gelmesini gerektirdiği açıktır. İşte bu şartlar dahilinde, 
seçimlerden birinci parti olarak çıkan ve bu nedenle de 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla 
görevlendirilen Sn. Bülent Ecevit'in liderliğindeki DSP ve 
daha uyumlu bir çalışma ortamı bulacağımızı 
düşündüğümüz Anavatan Partisi ile "uzlaşma ve atılım 
temelinde" birlikte bir hükümette yer almayı uygun'görmüş 
bulunuyoruz. 

En basit bir hadisede bile uzlaşmak büyük bir ol-
gunluk, feraset ister. Eskiden olan veya yeni ortaya çıkan 
birtakım olayları ve anlaşmazlık noktalarını ülke 
meselelerine karıştırmadan kırıp dökmeden gidermeyi 
gerektirir. Hele bu uzlaşma, ülke, millet ve devlet 
menfaati açısından zaruret arz ederse, bu aynı zamanda 
kutlu bir yol oiur. Bu yolda atılacak her adım, ortak 
geleceğimiz için hayırlara vesile oiur. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Biraz önce ifade ettiğim gibi, bu hükümetin temel 
misyonu bir uzlaşma ve atılım hükümeti olması-dır. 
Ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu şartlar; yıllar yılı 
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millî güç ve enerjimizi tahrip eden her türlü 
bölünmüşlüğün, ayrımcılığın giderilmesi için gerekli 
tedbirler, bu uzlaşmayı ve uzlaşma çerçevesinde ortaya 
çıkan atılımcı gücü vazgeçilmez kılmaktadır. Milletimizi, 
engin sevgi, hoşgörü ve birlik ruhu etrafında tutmak biz, 
ülke ve millet sorumluluğunu üstlenmiş siyasetçiler için en 
büyük vazifedir. Hele, bir de sorumluluk, iktidar olmak gibi 
ağır bir yük ile daha da artmışsa, o zaman 
hassasiyetlerimiz sorumluluklarımıza göre bin kat daha 
artmaktadır. 

Bu manada 57. Hükümeti oluşturan her üç partinin de 
en fazla dikkat etmesi gereken noktaların başında, yüce 
milletimizin birliği ve devletimizin üniter yapısının devamı 
içerisinde, ülkemizi siyasî istikrara, refaha ve huzura 
kavuşturmak, insanlarımıza daha iyi şartlarda 
yaşayabilecekleri bir atmosfer yaratmak gelmektedir. Tabiî 
olarak, kendisine böyle bir misyon tayin eden üç partiden 
oluşmuş 57. Hükümetin popülizme, adam kayırmacılığına 
ve parti ayrımcılığına girmeksizin büyük bir dikkat ve 
bitmeyen bir heves ile ülke ve millet meseleleriyle 
meşguliyeti gerekmektedir. 

Değerli Milletvekilleri, 

Bu yapıcı, uzlaşmacı, atılımcı atmosferin sürekliliği 
için, hükümetin diğer ortakları gibi, partimize ve sizlere 
çok önemli görevler düşmektedir. Hepinizin malumları 
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üzere, koalisyon hükümetleri dünyanın her tarafında kesin 
bir uzlaşma ve hoşgörüyü gerektiren hükümetler olmakla 
birlikte, uygulamada çok sıkıntı yaratan hükümetlerdir. 
Önemli olan bu sıkıntıları en asgari seviyede tutmak hatta 
'yok' mesabesine indirmektir. 

Koalisyon hükümetleri esnasında, partilerin kendi 
yönetimlerinde olan kamu alanları içerisinde dahi, kendi 
programlarında öngördükleri şekilde bir idare tarzı 
sergilemeleri, şayet koalisyonların bir nevi belkemiği olan 
'koalisyon protokol ve programını' zedeleye-cekse mümkün 
olmamalıdır. Bu belki de ilk bakışta bir çoğumuza Peki 
madem programımızı uygulayamayacaktık, kendi idare 
tarzımızı sergileyemeyecektik, neden iktidar ortağı oiduk?' 
sorusunu sordurabilir. Bunun da tek cümlelik bir cevabı 
vardır: Bize güvenen, artık toplum hayatında kardeşlik ve 
istikrar arayan milletimiz için... 

Bizim, koalisyon protokolü ve hükümet programı 
dahilinde ülke ve millet meseleleri üzerinde yapacağımız 
pek çok hayırlı hizmet olacaktır, olmalıdır. Üstelik, bu 
protokolün ortaya çıkmasında ve hükümet programının 
şekillenmesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 
koalisyonun bir üyesi olarak imzası vardır. Ancak şu da bir 
gerçektir ki, bu protokol metni, partimizin değii, hükümeti 
oluşturan üç partinin üzerinde uzlaştıkları müşterek bir 
metindir. Şimdiye kadar milletimize karşı her taahhüdüne, 
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sözüne sadık kalan partimiz, yine millet karşısında verilmiş 
bir söz olan bu protokol've hükümet programı şartlarına 
uyacaktır. 

Bildiğiniz gibi, geçmişte koalisyon hükümetleri 
içerisinde yer almış ya da dışarıdan destek olmuş Milliyetçi 
Hareket Partisi, ülkenin bu günlerinden daha da zor ve 
buhranlı anlarında büyük bir fedakârlık örneği sergilemiştir. 
Partimiz, uyum ve titizlik içerisinde çalışma başarısını 
göstermiş, hiçbir mensubu nüfuz, mevki istismarına 
girişmemiş, şahsî çıkar elde etmek hevesine kapılmamış, 
insanlarımız arasında ayrımcılık gözetmemiş, partizanlıktan 
uzak durmuştur. Bunun yanında, koalisyon ortaklarının da, 
aynı titizliği göstermesini istemiş, millete hizmet etmesini 
beklemiştir. 

Değerli Milletvekilleri, 

Yüce milletimizin yolsuzluklardan ve yoksulluktan 
neler çektiğinin en fazla şuurunda bulunanlar sizlersiniz. 
Adam kayırmacılıktan, siyasî ayrımcılıktan veya başka 
başka nedenlerle kamu yönetiminin bütün insanlarımıza 
farklı mesafelerde bulunmasından yakınmalar, en fazla 
sizlere yansımaktadır. İşte, bunu kırmanın, milletimizin bu 
makûs talihini ters yüz etmenin şimdi tam zamanıdır. 
Devlet idaresi, milletimizin bize emanetidir. Yağmacılığa 
ve kayırmacılığa asla meydan vermemek, müsaade 
etmemek de bizim vazifemizdir. 
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Hiçbir vatandaşımız, bu ülkenin yönetimi ve yasaları 
karşısında bir diğerinden daha avantajlı, daha üstün 
olmamalıdır. Şayet; devlet, siyaset ve hukuk şu veya bu 
kriterlere yaslanarak bir vatandaşımızı, diğer 
vatandaşımızdan biraz daha üstün bir vaziyete çekerse, o 
zaman o toplumda yozlaşma kaçınılmazdır. O toplumda 
rüşveti, iltiması önlemenin yolu da ortadan kalkar. Kendi 
nefsimize ağır gelecek bile olsa hepimizin temel vazifesi 
vatandaşlarımızın yönetim ve adalet karşısındaki eşitliğini 
hiçbir şekilde zedelememektir. Rüşvet, hırsızlık, kamu 
gücü suistimali eninde sonunda yapanın başına belâ olur. 
Ancak, bir de bunun acı faturasını milletçe ödemek vardır. 
Mühim olan bu millete bu faturayı ödetmemektir. 

Değerli arkadaşlarım, idarî ve siyasî ahlâk üzerine 
bu kadar ısrarla durmamızın sebebi devletimizin ve 
milletimizin bekası içindir. Rüşvet, iltimas, kamu gücü 
suistimali koskoca Osmanlı çınarını bile çürütmüştür, 
yıkmıştır. Yerleşik demokrasilerde en büyük ayıplar, 
sosyal ve siyasî suçlar, nüfuz suistimali ile ilgili suçlardır. 
Geçmişte bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, üst düzey 
kamu görevlerinde bulunmuş bazı kimselerin bir bir ortaya 
dökülen kirli çamaşırlarını gördükçe milletimizin siyaset 
kurumuna olan güveni sarsılmaktadır. Bu güveni yeniden 
tesis etmek hususunda en büyük vazife de bize, yani 
siyasetçilere düşmektedir. 
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Geçmişte, birtakım iyi düşüncelerden hareketle 
siyasetçiler için getirilen avantajlı düzenlemeler belki fert 
olarak siyasetçinin lehine olmakla birlikte kurum olarak 
siyaseti yıpratmakta, sonuçta moral olarak milleti 
çökertmektedir. Gerek siyaset, gerek bürokrasi dinamik 
olması gereken kurumlardır. Bu dinamizm, hem siyaset 
hem de bürokrasi için bütün kurum ve kurallarıyla 
geçerlidir. 

Siyasî ahlâk yasası ile ilgili düzenlemeler henüz 
yapılmamıştır. Diğer siyasî partilerin bu noktadaki ta-
vırlarını çok iyi bilmiyoruz, ancak bizler bu çerçevede 
üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. 

Aziz Arkadaşlarım, 

İçerisinde yer aldığımız hükümetin başarılı olması için, 
MHP olarak katkımızı sadece milletimizin çıkarlarını 
referans alarak yapıcı bir şekilde sürdüreceğiz. 
Türkiyemizin, ehliyet, liyakat ve gayret sahibi nitelikli 
kadrolarla iyi günlere taşınabileceğini aklımızdan hiç 
çıkarmayacağız. 

Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk 
milliyetçilerine daima yükselmeyi ve yükselirken de üstün 
erdemlerle, bilgilerle, becerilerle sürekli kendilerini 
geliştirmeyi zarurî bir hâl olarak ifade etmiş, kendisi de 
son nefesine kadar bu yolda yürümüştür. Yine Türk 
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milliyetçilerine her kademede ve fırsatta Türk milletine her 
türlü güçlüğü göze almak pahasına hizmet etmeyi bir 
vazife olarak addetmiş, bu yolda kendisi mümtaz bir örnek 
sergilerken özellikle devlet kademelerinde idealist ve 
nitelikli kadroların hizmet fırsatı bulmalarını teşvik etmiş, 
bu yolda hayırlı hizmet edenleri de taltif ve takdir etmiştir. 

Esasen, ülke yönetimine talip olanların, milletin 
kaderinde söz sahibi olmak isteyenlerin de bundan 
başka yolu yoktur. Bu manada bütün MHP'liler, milletimizin 
birlik - beraberlik içerisinde yükselmesi, ülke 
menfaatlerinin korunup, gözetilmesi, artırılması için daha 
fazla gayret göstermeli, daha fazla çalışmalı, daha fazla 
kendilerini geliştirmelidirler. Milliyetçi Ha-reket'in diğer fikir 
ve siyasî hareketlerden en büyük farklarından biri, işte bu 
"ülkenin ve milletin menfaatlerini her şeyin üzerinde 
tutabilmenin gerektirdiği yüksek kaliteyi" 
hedeflemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Kalite ve hizmet anlayışımızda hiçbir şekilde sınır 
yoktur. Türk milletinin lâyık olduğunu düşündüğümüz, 
tasavvur ettiğimiz her ileri nokta, bizim o anki kalite ve 
hizmet anlayışımızın hedefidir, ancak sınırı değildir. Bu 
hedefe ulaştığımız andan itibaren yeniden çıtayı daha 
yükseklere taşımak, bilimde, fikirde, işte, Türk milletinin 
hayallerini gerçeğe dönüştürmek, bize son nefeslerimize 
dek yüklenmiş görevdir. 
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Değerli Arkadaşlarım, 

Bir daha tekrarlıyorum; ne bilimde ne fikirde ne işte 
sınırımız yoktur. Hedeflerimiz vardır ve bu hedeflerimiz her 
ulaştığımız merhalede biraz daha yükselmektedir. Burada 
aziz milletimize de teminatımız asia ve asla enerjimizin 
eksilmeyeceği, hedeflerimizin, beklentilerimizin sınırlarının 
daralmayacağıdır. Bugün ne diyorsak ne düşünüyorsak 
yarın başaracak ve Allah'ın izniyle hemen başardığımız 
noktadan itibaren yenilerini, daha iyilerini yeni hedef 
olarak kabulleneceğiz. Siyasette, üretimde, iktisatta, 
kültürde, sanatta, kısacası bütün alanlarda güçlü bir 
Türkiye'ye ulaşmak milletimize lider ülke olmanın, güçlü, 
adil, hür bir ülke olarak kalmanın haklı gururunu yaşatmak 
boynumuzun borcudur. 

Bu süreçte, şu anda gerek Bakan olarak, gerek 
milletvekili olarak veya belediye başkanı olarak görevli 
olan arkadaşlarımızdan partimizin en küçük birimlerinde 
görev alan arkadaşlarımıza kadar hepimizin çok önemli 
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bayrak yarışında her kim 
nerede vazifeli ise, orada inanıyorum ki üzerine düşen her 
sorumluluğu en iyi şekilde de ifa edecek, milletimize 
yüzümüzü ak edecektir. 
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Bakan arkadaşlarımızın, her zaman, yüklendikleri çok 
önemli görev ve sorumlulukların bilincinde hareket 
edeceklerine şüphe yoktur. Ayrımcılık yapmadan bütün 
milletimizi kucaklamak, gece gündüz hiç yorulmadan 
çalışmak durumunda olduğumuz unutulmamalıdır. Yine, 
insanlarımızın bu hükümetten beklentilerinin yüksek 
olduğunu aklımızdan hiç çıkartmamamız gerekiyor. 

Siz değerli miiletvekillerimizden de büyük bir görev ve 
sorumluluk üstlenmiş olan Bakan arkadaşlarımıza her 
alanda yardımcı olmanızı, onların milletimize lâyıkıyla 
hizmet edebilmesi için her türlü desteği ve kolaylığı 
sağlamanızı bekliyorum. 

Unutmayalım ki, onların başarısı sadece partimizin 
değil, ülkemizin ve milletimizin başarısı olacaktır, Bu 
vesileyle, Cenab-ı Allah'tan yeni hükümetin ülkemize ve 
milletimize hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyor; 
sizleri, sevgi ve saygılarımla bir kez daha selâmlıyorum. 
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