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DEVLET BAHÇELİ

Şimdi Türk milleti bizleri beklemekte, kucaklaşmak ve 
kavuşmak için fırsat kollamaktadır.

Köylerimiz, kasabalarımız, ilçelerimiz, illerimiz vereceği-
miz sesi ve tutacakları milli eli beklemektedir.

Vatanın her köşesi kutlu iktidar yürüyüşümüzü 
gözlemektedir.

Asla beklemeyeceğiz. Katiyen yorulmayacağız. 
Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz milletimize 

koşacağız, hanelerinde onlarla hasret gidereceğiz, büyük 
Türkiye ülkümüzü anlatacağız.

Bağda olacağız, bahçede bulunacağız, tarlalarda gelin-
cikler gibi açacağız.

Camide, cemevinde, çarşıda, pazarda, dükkânlarda aziz 
vatan evlatlarıyla buluşacağız.

Saflarımızı sıkı tutarak, gönülleri kazanarak, elele 
Milliyetçi Hareket’in iktidarına yürüyeceğiz.
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Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Parti Meclis grubumuzun yeni yıldaki bu ilk toplantısına 
başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sorunlarla yüklü bir yılın arkasından ulaştığımız 2011 
yılının milletimize, ülkemize, demokrasimize huzur, mutlu-
luk, istikrar ve güzellikler getirmesini diliyorum.

Bu yılın, Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli ve 
hayati gelişmelere sahne olacağı hepinizin malumudur.

Ne var ki AKP’nin dokuzuncu yılına giren iktidar döne-
minde çok ağır sorunların altında ezilen aziz milletimiz 2011 
yılına karanlığın, korkunun ve karamsarlığın toplumun her 
kesimini sardığı bir ortamda girmiştir.
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2011 yılında;

• Türkiye’nin önündeki temel sorun ve sıkıntıların ha-
fiflemesi bir yana, şartların daha da ağırlaşacağı,

• Her alanda yaşanan bunalımların tahribatının katla-
nılamaz boyutlara ulaşacağı,

• Ekonomik ve sosyal sorunların daha da derinleşeceği 
ve

• Millî birliğimizin temellerini yıkmayı amaçlayan 
etnik tahriklerin ve hain saldırıların hız kazanacağı 
görülmektedir.

Bildiğiniz üzere, önümüzdeki Haziran ayında milletvekili 
genel seçimleri yapılacak ve sonucunda 24.Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tecelli edecektir.

 Aziz milletimizin iradesi sandıkta somutlaşacak ve ge-
lecek dört yılda görev yapacak olan siyasi iktidarı belirleye-
cek ve tayin edecektir.

Bunun yanında, muhalefet görevini de üstlenecek olan 
siyasi partiler belli olacak ve millet egemenliği varlığını çok 
şükür bir kez daha gösterecektir.

1946 yılından bu tarafa ağır aksak da olsa işleyen çok 
partili siyasi hayatımız; seçimlerle birlikte demokratik ter-
cihler ve desteklerle daha da olgunlaşarak yoluna devam 
edecektir.

İnancım bu yöndedir.
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Elbette milletimiz beklediği, hak ettiği huzurun ve refa-
hın gerçekleşmesini talep etmektedir.

Çatışma ve kamplaşmadan, gerilim üreten iktidar politi-
kalarından bezmiştir.

İşsizlik ve yoksulluk altında ezilen ve sefalet şartlarında 
hayatlarını sürdüren milyonlarca vatandaşımız hükûmetin 
ihmalinden ve iflas etmiş politikalarından artık bıkmıştır.

Fakir  fukara küçük yardımlarla avutulmaktan ve istis-
mar edilmekten yorulmuştur.

Milletimiz yapacağı seçimle iyiyi, güzeli, doğruyu, zen-
ginliği ve güvenliği güçlü bir şekilde istediğini ortaya ko-
yacak ve doğal olarak bu alanlardaki tarafını açıklıkla belli 
edecektir.

AKP tarafından, cepheleşmenin ileri aşamalarına taşın-
mış olan toplumsal yapı seçimlerle birlikte nefes alacak ve 
çıkacak neticeye göre geleceğini yorumlayacaktır.

Ancak önümüzde her anlamda çok zor ve sıkıntılarla 
dolu bir süreç vardır.

Türkiye seçimlere, iktidarın neden olduğu çok ciddi bir 
beka sorunuyla gitmektedir.

AKP’nin yürüttüğü “demokratik açılım” adı verilen yıkım 
projesinin puslu ışığı altında şımaran ve büyüyen bölücülük, 
önümüzdeki en önemli meseleler arasında yer almaktadır.
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İktidar partisiyle bölücüler arasındaki kontrollü ve planlı 
gerginlik, seçimler yaklaştıkça daha da artacak ve perde ge-
risinde Anayasa taslağı için pazarlıklar kızışacaktır.

Maksat Türk milletini daha çok incitmek, eziyet etmek 
ve son aşamada bölmektir.

Bu tezgâhın bir ucunda Adalet ve Kalkınma Partisi var-
dır; diğer tarafında ise etnik bölücülüğün tüm unsurları yer 
almaktadır.

Ana Muhalefet Partisi de gelişmeleri duyarsız, tep-
kisiz izlemekte; bir anlamda iktidarın değirmenine su 
taşımaktadır.

Zannedersiniz ki, AKP terörle ve bölücülükle mücadele 
etmektedir ve milletimizin hakkını savunmaktadır.

Başbakan Erdoğan’ın unuttuğu, ancak seçimler yaklaşın-
ca birdenbire hatırladığı; “tek millet, tek devlet, tek vatan, 
tek bayrak” ifadelerinin AKP zihniyeti bakımından inandırı-
cılığı ve karşılığı yoktur.

İktidar partisi seçim hamlesi yapmakta; aldattığı, kan-
dırdığı milliyetçi-muhafazakâr eğilimdeki vatandaşlarımıza 
şirin görünmeye çalışmaktadır.

Eğer bugün Türkiye; hain projelerin cirit attığı bir yer hâ-
line gelmişse; ayrışma ve bölünme endişeleri doruk nokta-
ya çıkmışsa bunun sorumlusu köksüz Adalet ve Kalkınma 
Partisinden başkası değildir.
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Şimdi de daha düne kadar kol kola olduğu bölücülüğün 
siyasetteki uzantıları ile karşıt kutuplara çekilmişler ve tak-
tik gereği olarak karşılıklı söz düellosuna tutuşmuşlardır.

Ancak milletimiz bu defa AKP’nin çirkin yüzünü kapatan 
makyajlara kanmayacak ve demokrasinin er meydanı olan 
sandıkta sırtını yere serecektir.

AKP’nin gerginlik üzerinden planlandığı politikaları ar-
tık  başak  vermeyecek  ve  iktidara  nasıl  geldiyse öyle 
gidecektir.

Değerli Milletvekilleri,

Sekiz yılı geride bırakan ve dokuzuncu yılına giren AKP ik-
tidarının hesaba çekilmesi inşallah bu yıl gerçekleşecektir.

İktidar yandaşlarının devlet kaynaklarını yolsuzluk ve 
hırsızlıkla talan etmelerine, yapılacak olan seçimlerle dur 
demek söz konusu olacaktır.

Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesi, ayar  
ve ölçüleri kaçan siyasi yapıyı önümüzdeki süreçte eski 
dengesine tekrar kavuşturacak, milletimizin çözüm bekle-
yen sorunları birer birer ele alınabilecektir.

Biz buna talibiz ve Türkiye’ye her iddia sahibi siyasi par-
tilerden daha fazla hizmet etmek; gece demeden, gündüz 
demeden çalışmak için milletimizin desteğini ve yetkilen-
dirmesini istiyoruz.
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Bugün maalesef iyi yönetilmeyen, üstelik problemleri 
çoğalmış ve yayılmış bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bunlar yetmiyormuş gibi Türk milletinin ve devletinin 
aşağılık projelerle dağılmanın ve parçalamanın eşiğine ka-
dar getirildiğine şahit oluyoruz.

İşte bu tehlikeli ortamda milletimizin geleceği hakkında 
yapacağı tercih ve seçim bir kez daha varlığını gösterecek 
ve kesin hüküm ortaya çıkacaktır.

Demokrasinin yol göstericiliğinde yapılacak olan seçim-
le birlikte;

• Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün sağlanıp sağlana-
mayacağı,

• Sarsılan kardeşlik bağının tesis edilip edilemeyeceği,

• Bölücülüğün ve kanlı terörün kökünün kurutulup ku-
rutulamayacağı,

• Yolsuzluğun ve yoksulluğun hesabının sorulup soru-
lamayacağı,

• Kriz, kargaşa ve kaosun bitip bitmeyeceği,

• Çatışma ve istismar politikalarının sona erip erme- 
yeceği

• İşsizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin son bulup 
bulmayacağı,
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• Hayalci ve teslimiyetçi dış politikanın devam edip et-
meyeceği netlik kazanacak ve her şey berrak bir bi-
çimde açığa çıkacaktır.

Türk milleti geride kalan yılların ağır faturasını, bu se-
çimde iktidar partisinin önüne teker teker koyacaktır. 

Ve kendisine yönelik oyunların ve senaryoların için-
de olan  AKP  Hûkümetine  hak  ettiği  dersi  de  mutlaka   
verecektir. 

Demokrasinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi hâlinde, si-
yasetin akışı ve ilerleyişi değişecek, özellikle milletimizin 
tercih ve müdahalesiyle Türkiye girdiği karanlık tünelden 
çıkacaktır.

Bu kapsamda, üzerinde dikkatlice düşünmemiz gereken 
bir konu daha vardır.

Her iktidarın yıllar geçtikçe yozlaştığı ve heyecanını kay-
bettiği bir gerçektir.

Bu itibarla, ufku daralan, yapacakları biten ve takati 
kalmayan hükûmetlerin yerine daha dinamik ve hazırlıklı 
hükûmetlerin gelmesi demokrasinin doğası gereğidir.

Açıklıkla söylemeliyiz ki, iktidar değişimi ihtimalinin  
olmadığı ülkelerde demokrasiden bahsetmek mümkün  
değildir.



16

Bu hâliyle demokrasi her siyaset anlayışına hükûmet 

etme umudu kazandırır ve buna ulaşmak için gerekli vası-

taları da herkese eşit olarak sunar.

Demokratik prensiplerin hüküm sürdüğü bir sistemde, 
iktidarda bulunanlarla muhalefette yer alanlar sürekli yer 
değiştirirler. İşin doğası böyledir.

Aksi takdirde adına demokrasi denilen; gerçekte ise oto-
riter yönetimlerin vasat bulduğu bir yapı belirecektir.

Bütün hatasına ve kötü idaresine rağmen iktidarın mağ-
duriyet alanına sığınıp el değiştirmeden sürmesi, demokra-
sinin alanını daraltacak ve ilkelerini zedeleyecektir.

Bu şartlar altında AKP Hükûmetinin üçüncü yılda da ül-
keyi yöneteceğini iddia etmek ve hatta temenni etmek de-
mokrasinin sunduğu çarelere duyarsız kalmaktır ve alterna-
tifleri dışlamak anlamına gelecektir.

AKP Hükûmeti yetersiz kalmıştır ve ülkemizi karanlığın 
içine çekmiştir.

Bu iktidar zamanında milletimiz dağılmanın, devletimiz 
parçalanmanın sınırına dayanmıştır.

Ekonomi batmış, ahlak çökmüş, değerler erozyona uğ-
ramış, Türklük hiç muhatap olmadığı hakaretlere maruz 

kalmıştır.
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Türkçe saldırıya uğramış, ikinci dilin kamusal alanda 

kullanılması ve eğitim dili olmasının altyapısı devlet eliyle 
oluşturulmuştur.

Toplumun her kesimi iktidarın politikalarından şikâyetçi 
hâle gelmiştir.

Sırf bu sıraladığım hususlar dahi başlı başına bir iktidarın 
değişmesi için yeterlidir.

AKP Hükûmetinin enerjisi bitmiş, dermanı tükenmiş, ta-
hammülsüz bir ruh hâli içinde kendi kendini yemeye başla-
yan siyasal bir garabete dönüşmüştür.

Sorunları çözememiş, dertlere deva olmamış, özlemleri 
dindirememiş ve sofralardaki ekmeği büyütememiştir.

Bir iktidarın değişmesi için yeter ve gerek şartların hepsi 
oluşmuş, sıra bunun sandıkta gösterilmesine gelmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere, son zamanlarda AKP lehine 
estirilmek istenen suni rüzgârın ve bu partiye ait servisi ya-
pılan yüksek oy oranlarının hiçbir doğruluğu ve gerçekliği 
yoktur.

Kamuoyu oluşturulmasına dönük bu çabaların önümüz-
deki genel seçimlerde yeniden bir AKP iktidarı çıkarmaya 
matuf olduğu açıktır.

Üstelik insaf ve vicdan tanımayan, ahlaken de çok so-
runlu olan bu girişimlerin, Partimizin muazzam gücünü kü-
çültmek gibi bir amaca da hizmet ettiği aşikârdır.
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Zira AKP’nin kurguladığı ihanet projelerinin sonuç alması 
ve bölücülerle ile girdiği işbirliğinin meyvelerini toplayabil-
mesi için Milliyetçi Hareketin zayıflaması gerekmektedir.

MHP’nin güç kaybettiği yalanını sürekli pompalayan 
yozlaşmış AKP Hükûmetinin; bizden devşirmeyi planladığı 
oylarla Türkiye’yi bölmek ve etnik temelde ayrıştırmak için 
yeni bir dört yıla ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır.

Ve üniter yapıyı bozmak ve Türklüğün dışlanacağı yeni 
bir Anayasa yazmak için AKP’nin gelecek dört yıl daha iş 
başında olması hedeflenmektedir.

PKK açılımının, Türkiye’nin temelini dinamitleyebilmesi 
için AKP’nin varlığına ihtiyaç vardır.

Türk milletinin etnik öbeklere ayrılarak yok olmasını 
iştahla bekleyen iç ve dış mihraklar AKP’nin dört yıl daha 
yıkım işine devam etmesini istemektedir.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdi-
den hazırlık içine giren Recep Tayyip Erdoğan; önümüzdeki  
genel seçimleri de kendisi için bir dönüm noktası olarak 
görmektedir.

Bilinmelidir ki Başbakanlığı yozlaştıran, değersizleştiren 
ve işgal ettiği makamı milletimizin hayrına kullanmayan 
bu zihniyet Çankaya yokuşunda soluksuz, âciz ve bitmiş bir 

hâlde kalacaktır.
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Milletimizin iradesine saygısızlık edercesine siyaset plan 
ve dizaynı bir sonuç vermeyecek ve AKP iktidarı egemenliğin 
asıl sahibinden gecikmiş olan şamarı mutlaka yiyecektir.

AKP’nin millî duyguları siyasi malzeme yapması sonuç 
vermeyecek, Türk milleti bu ikiyüzlülüğe aldanmayacaktır.

Önümüzdeki genel seçimde; zalimin azı dişi sökülecek, 
bölücünün uzayan eli kesilecek, ihanetin beli kırılacak ve iki 
dilli hayat talebi kursaklarda kalarak özerklik fitnesinin ha-
yalleri kararacaktır.

Bunlara yol açan, kapı aralayan, teşvik eden, destek 
olan iktidar partisi AKP’nin de defteri dürülecek ve hesap 
vermek üzere Yüce Divan yolu ardına kadar açılacaktır. 

Değerli Milletvekilleri,

Yeni yılın bu ilk günlerinde, geride kalan yılların miras 
bıraktığı ve sürekli ivme kazanan tehdit ve tehlikeler üzerin-
de özenli bir şekilde durmak gerekmektedir.

Bunlardan birinci derecede sorumlu olan da AKP iktida-
rından başkası değildir.

Özellikle sahibi ve uygulayıcısı AKP olan yıkım proje-
si sonucunda; Türk milletinin bin yıllık kardeşlik duygusu 
travma geçirmiş, alt etnik kimlik grupları seferber olmuş ve 
Türkiye bölücülüğün çıkmaz sokağına hapsedilmiştir.
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İki dilli hayat taleplerinin yaygınlaşması, bazı belediye-
lerde ikinci dilin kullanılmasının önünün açılması, resmî 
işlemlerin Türkçe dışındaki mahallî bir dilde yapılması esa-
sında PKK açılımının bir sonucudur.

İlaç kupürlerinin hazırlanmasında, nikâh işlemlerin ya-
pılmasında, camideki vaazların ya da sağlık işlemlerinin 
yürütülmesinde ve tabelaların yazımında Türkçe dışında 
başka bir dilin kullanılması Türk milletini etnik ayrışmanın 
eşiğine kadar getirecektir.

Bununla birlikte iki dilli eğitim ısrarları neticesinde, ana-
okulundan üniversiteye kadar mahallî ölçekte kalması ge-
reken bir dilin devreye girmesi, Allah korusun birliğimizi ve 
bütünlüğümüzü tamamen ortadan kaldıracaktır.

Kültürümüzün öğrenildiği, değerlerimizin öğretildiği; 
örflerimizin, âdetlerimizin ve ülkülerimizin verildiği yer  
eğitim sistemidir.

Milletimizi bir arada tutan, birlikte yaşamasına zemin 
hazırlayan, vatandaşlarımız arasında ortak duygu, bilinç ve 
hislerin oluşmasına yol açan da yine eğitim sistemidir.

Eğer farklı okullarda ve farklı lisanlarda eğitim verilecek 
olunursa; unutulmasın ki bizi biz yapan, milletimizi bir ara-
ya getiren, müşterek idealler etrafında toplayan ne varsa 
yıpranacak, içi boşalacak ve bir anlam ifade etmeyecektir.
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Bugün, iki dilli hayatın; yasa ve kural tanımadan uygu-
lanmaya geçildiği birileri tarafından söyleniyorsa, bu eşkı-
yalığın ve başkaldırının cesaretlendiricisi kesinlikle Adalet 
ve Kalkınma Partisidir.

Bu çerçevede olmak üzere, TRT Şeş’i açan ve faaliyete 
geçiren AKP Hükûmetidir.

Siyasi partilerin propaganda çalışmaları esnasında başka 
bir dili kullanmalarının önünü açma girişimi ve çabası yine 
AKP Hükûmeti tarafından gösterilmiştir.

Nitekim Başbakan Erdoğan ve hükûmetinin ikinci dil is-
teklerine karşı müsamahakâr tavırları, siyasi taktik icabı ta-
kındıkları hoşgörülü tutumları hepimizin bildiği gerçekler 
arasındadır.

AKP Hükûmetinin affı mümkün olmayan gafleti ve hıya-
nete uzanan yanlışları neticesinde; siyasi bölücülük kimlik 
taleplerini yoğunlaştırmış ve sözüm ona kitleselleştirmek 
için durmadan uğraş vermiştir.

Bölücü terörün mesafe alması için önündeki bütün pü-
rüzler bizatihi hükûmet eliyle kaldırılmış ve dağdaki canile-
rin rahat hareket etmelerinin yolu açılmıştır.

Bu şartlar altında yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplan-
tısı ve burada alınan kararlar yeni bir oyalama sürecinin ha-
yata geçtiğini göstermiştir.
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“Tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan”a dönük 
vurgular yalnızca sözde kalmış ve ufukta görünen seçim 
sandığı nedeniyle bir AKP manevrası olduğuna dönük izle-
nimlerimizi kuvvetlendirmiştir.

Söz konusu Kurul bildirisinde ifade edilen; “halkımızın 
her zaman ortaya koyduğu, kardeşlik ve huzur içinde bir 
arada yaşama kararlılığının Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik 
ve beraberliğinin en güçlü teminatı olduğu”yla ilgili karar-
lılık beyanları havanda su dövmekten başka bir manaya  
gelmemiştir.

Bir defa, milletimizin birlikte kardeşçe yaşamasına karşı 
sergilenen kötülüğün ve verilen tahribatın müsebbibi Millî 
Güvenlik Kurulu sıralarında oturan AKP Hükûmetidir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve 
toplumsal barışı uygulamaya koydukları yıkım projesiyle 
sarsan Başbakan Erdoğan ve hükûmeti olmuştur.

Tahriklerin önünü açan, bölücü taleplerin azmasına kapı 
aralayan şüphesiz yine AKP zihniyetinden başkası değildir.

Sonuçsuz ve samimiyetten yoksun Kurul kararlarının göz 
boyamak ve milletimizin millî hislerini istismar etmek için 
kurgulandığı açıktır.

Nitekim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçtiğimiz 
yılın son günlerinde gerçekleştirdiği Diyarbakır gezisi ve 
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ortaya çıkan vahim ve ibretlik gelişmeler bize başka bir fikir 
vermemiştir.

Millî Güvenlik Kurulu kararları arasında Türkçenin öne 
çıkarılması, Sayın Cumhurbaşkanının karşılama törenleri 
sırasında pankartlarda ve afişlerde Türkçe dışındaki bir dilin 
kullanılmasıyla çiğnenmiş ve anlamsız bir hâle getirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan ziyaretin ne 
öncesinde ne de ziyaret sırasında iki dilli tabelaya rastlanıl-
madığı ifade edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü karşılama törenleri es-
nasında; Türkçe afişlerin yanında mahallî dilin de yazıldığı 
pankartların görülmediği yönündeki sözlerin bizim açımız-
dan hiçbir hükmü yoktur.

Bu konuda 30 Aralık 2010 tarihînde yaptığımız basın 
açıklamasında dile getirdiğimiz görüşlere üzüldüğünü söy-
leyerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin iki dilli hizmet 
konusundaki uygulamalarını gizlemeye çalışan Sayın Cum-
hurbaşkanına şu gerçekleri Türk milletinin önünde hatır-
latmak ve kendisinden açıklama beklediğimizi belirtmek 
isterim:

• Sayın Cumhurbaşkanına ilk tavsiyemiz her şeyden 
önce Diyarbakır Belediyesinin resmî İnternet sitesine 
bakmasıdır.
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Diyarbakır Belediyesinin resmî İnternet sitesi Türkçe ve 
Kürtçe iki dillidir.

Belediye hizmet birimleri Kürtçe ve Türkçe isimlerle si-
tede yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyareti de resmî sitede iki dilli 
yansıtılmıştır.

• Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır Belediyesini ziyare-
tinde, Belediye reklam panolarında Kürtçe ve Türkçe 
yazılı “Hoş geldiniz!” afişleriyle karşılanmıştır.

• PKK’nın şehir yapılanması KCK, İmralı canisinin tali-
matıyla Diyarbakır Belediyesinde eş başkanlık uygu-
laması başlatmıştır. 

Teröristbaşının atadığı eş başkan Cumhurbaşkanı Gül’ü 
Belediyeye gelişinde karşılayan resmî teşrifat ekibi arasında 
yer almıştır.

• Diyarbakır Belediye Meclisi kararı ile 97 yerleşim bi-
riminin trafik tabelalarına iki dilli isim yazılması ka-
rarlaştırılmış, Valiliğin itirazı üzerine mahkemenin 
yürütmeyi durdurma kararı almış olmasına rağmen 
iki dilli tabelalar Sayın Cumhurbaşkanının ziyare-
ti sırasında da kaldırılmamış olup bugün de yerinde 
durmaktadır.
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• Diyarbakır Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi  
2011 yılında su faturalarının Kürtçe basılması kararı 
almıştır.

• Aynı şekilde Diyarbakır Belediyesi nikâh, imar, su, ka-
nalizasyon, ulaşım, temizlik, zabıta, acil yardım, am-
bulans, defin, turizm, gençlik, spor, meslek kursları, 
sosyal hizmetler, kültür ve sanat hizmetleri alanla-
rında da Türkçe ve Kürtçenin bir arada kullanılması-
nı, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında güzergâhı 
gösteren tabelalarda yerleşim birimlerinin Kürtçe 
isimlerinin yazılmasını kararlaştırmıştır.

• Diyarbakır Belediye Başkanı şehrin tüm girişlerine 
Türkçe ve Kürtçe “Hoş geldiniz!” tabelaları asacakla-
rını açıklamıştır.

Bunun yanı sıra, imar planına açılan yeni yerleşim birim-
lerine Kürt tarihini hatırlatan isimler vereceklerini de be-
lirtmiştir.

Belediye Meclisinin yeni isimleri kabul etmesiyle cadde 
ve sokaklara iki dilli tabelalar asılacaktır.

Devlete, Anayasa’ya ve kanunlara meydan okuyarak fiilî 
durum yaratmayı amaçlayan bu kararlar Sayın Cumhur-
başkanının Diyarbakır ziyaretinden kısa bir süre önce Aralık 
2010’un ikinci yarısında alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı bütün bunları bilerek bu belediye-
yi ziyaret etmiştir.
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Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki tes-

pit ve eleştirilerimizden üzüntü duymasına gerek bulunma-

maktadır.

Üzüntü ve endişe duyulacak bir durum varsa, bu da  

Sayın Cumhurbaşkanının etnik bölücülere cesaret ve meş-

ruiyet kazandıracak fiiller içine girmesi, bunun sonucu  

Cumhurbaşkanlığı makamının yara almış olmasıdır.

Belediyeler kamu tüzel kişileridir. Belediye hizmetleri de 

kamu hizmetidir.

Bu durumda belediye hizmetlerinde resmî dil olan Türk-

çenin kullanılması zarureti tartışmaya açık değildir.

Cumhurbaşkanının başkanı olduğu Millî Güvenlik Kuru-

lunun 2010 yılının son toplantısından sonra yapılan açıkla-

mada “Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dilinin Türkçe olduğu 

gerçeğini değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edile-

meyeceğinin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken” ifadelere 

herkesten önce Sayın Cumhurbaşkanının uyması ve saygı 

göstermesi gerekli ve kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanı Gül iki dilli belediye hizmet uygula-

masının birçok örneğini sergileyen ve bölücülüğün odağı 

hâline gelen Diyarbakır Belediyesini ziyaret ederken bunu 

unutmuştur.
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Bunun sonucu Millî Güvenlik Kurulu bildirisi bizzat Cum-
hurbaşkanı tarafından delinmiş, sıfırlanmış ve hükümsüz 
hâle gelmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı yukarıda sıraladığımız gerçekler 
ve haklı endişeler ve görüşlerimiz karşısında neden rahatsız 
olmakta, neyi üzüntüyle karşılamaktadır?

Ortada üzülecek, rahatsız olunacak bir şey varsa, o da 
Cumhurbaşkanı Gül’ün devletin başı sıfatıyla Diyarbakır’da 
sergilediği tutum ve davranışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanının Diyarbakır’da sivil toplum 
temsilcileriyle yaptığı toplantıda dile getirdiği ve basına da 
yansıyan bazı beyanlarını çok vahim bulduğumuzu açıkça 
ifade etmek isterim.

Bu çerçevede, 2 Ocak 2011 tarihli basında yer alan Sa-
yın Cumhurbaşkanının “Ha deyince olmuyor, kullandığımız 
dile dikkat edelim, toplumun diğer kesimlerini rahatsız et-
meden, hazmettirerek sürecin işlemesi lazım.” sözleri üze-
rinde herkes çok iyi düşünmelidir.

Bu sözlerin anlamı açıktır: 

• Sayın Cumhurbaşkanı etnik bölücülerin taleplerinin 
bir anda karşılanamayacağını, 

• Her şeyin bir sırası ve zamanı olduğunu, 
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• Türk milletinin sindirim ve hazım sorunu yaşayacağı-
nı bu sürecin hazmettire hazmettire, alıştıra alıştıra 
ilerletilebileceğini söylemektedir.

Başbakan Erdoğan’ın da 2009 yılında PKK açılımı konu-
sunda ABD’de yaptığı bir konuşmada aynı kelimeleri kulla-
narak hazım sürecinden bahsettiği hatırlanırsa, PKK açılı-
mında Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın niyet ve amaç 
birliğinin ötesinde eylem birliği içinde oldukları kendi ifa-
deleriyle ve bütün yönleriyle ortaya çıkmış olacaktır.

Ankara’da Türkçe diyen Sayın Cumhurbaşkanı, bu sözle-
rini Diyarbakır’daki tutum ve davranışlarıyla boşa çıkarmış 
ve devletin itibarını deyim yerindeyse yerlere sermiştir.

Bu gelişmeler ışığında; Cumhurbaşkanlığı yeminde ifa-
de edilen hususlara riayet edilmemiş ve vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyet gösterilme-
miştir.

Merakımız yanı başında sallandırılan afişlerdeki farklı bir 
dili fark edemeyecek kadar gerçeklerden kopan birisinin; 
ettiği yemine bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve 
şerefini bundan sonra nasıl koruyacağıdır.

Ancak bilinmelidir ki; Milliyetçi Hareket Partisi var ol-
duğu müddetçe milletimizin dağılmasına yönelik beyhude 
girişimlerin sonuç vermesi, Türkçenin zayıflatılması ve Türk 
kimliğinin yok edilmesi asla mümkün olamayacaktır!
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Daha önce defalarca söylediğimiz gibi; biz herkesin ana 
diline saygı duyuyoruz ve konuşulmasında, kamusal alana 
çıkmaması ve eğitim dili olmaması kaydıyla bir sakınca da 
görmüyoruz.

Bugünkü süreçte millet bütünlüğünü parçalayıcı bir 
özellik taşıyan açılım denilen yıkım sürecinin acı ve vahim 
seyri ülkemizi bir felakete sürüklemektedir.

Cumhurbaşkanının beyanlarını, hükûmetin inşa ettiği 
sonu meçhul karanlıklar ve tuzaklarla dolu gidişatı bir de 
bu zaviyeden değerlendirmek gerekmektedir.

Bu itibarla sorumluluk mertebesinde bulunanların söz 
ve davranışlarıyla Anayasa suçu işlediklerinin farkına var-
maları kendi hayırlarına olacaktır.

Türk’ü, Türkçeyi, Türk milletini; siyasi fantezileri uğruna 
değersizleştirmeye, küçültmeye ve içini boşatmaya çalışan-
ları emin olun ki ne millet ne de yüce Allah affedecektir!

Böylesi bir alçalmanın içinde olanlardan hesap sormak 
da bizim en öncelikli görevimizdir ve bu millî görevi yerine 
getireceğimizden de hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
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Muhterem Milletvekilleri,

Türkiye çalkantılı ve kırılgan bir dönemden geçmektedir.

Siyasi hayatımızdaki açmazlar ve bunalımlar, elbette 
ekonomideki gelişmelere de yansımakta ve geleceğe dö-
nük iyimser beklentileri tahrip etmektedir.

Hâlihazırda vatandaşlarımızın en büyük sorunu geçim 
zorluğudur ve ne yazık ki hükûmetin gündeminde bununla 
mücadele edecek bir niyet bulunmamaktadır.

Kriz fırtınasından ağır darbe yemiş olan ve her tarafın-
dan dökülen ekonomik sistem bir türlü ayağa kalkamamış, 
aş ve iş üretememiştir.

Bununla birlikte hükûmetin geliştik, büyüdük ve zengin-
leştik iddialarının vatandaşlarımız nezdinde hiçbir önemi ve 
kıymeti olmamıştır.

Geride kalan yıl içinde yine işsizlik en büyük sorun  
olmuş, yoksulluk ve gelirsizlik bir sel gibi her tarafı etkisi 
altına almıştır.

Sıcak para sahipleri geçtiğimiz yılda da çok kazanmışlar 
ve elde ettikleri karlarını ülke dışına çıkarmışlardır.

En son açıklanan dış ticaret rakamları, ihracattaki artışın 
ithalatın gölgesinde kaldığını göstermiştir.

Nitekim Kasım 2010’da yıllık bazda ihracat artışı %6  
düzeyinde kalırken, ithalat % 35,7 oranında yükselmiştir.
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Ayrıca mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye 
göre 2009 yılının Kasım ayına göre ihracat % 2,5 düşmüş, 
ithalat ise % 5,1 artış göstermiştir.

İhracattaki temponun yavaşlamasının iç ve dış piyasalar-
daki olumsuzluklarla yakından ilgisi olduğu kuşkusuzdur.

Bu itibarla Başbakan Erdoğan’ın 29 Aralık 2010 tarih-
li “Ulusa Sesleniş” konuşmasında dile getirdiği; “ihracatta 
tarihî rekorlar elde edildi.” sözleri gerçeği yansıtmamaktır.

İthalat ve ihracat arasındaki makas iyice açılmış; 2009 
yılında kriz nedeniyle yüz milyar doların altına gerileyen 
ihracat geçtiğimiz Kasım ayında bu miktarın az da olsa 
üstüne çıkmıştır.

Bu kapsamda, 2009 yılında 39 milyar dolar olan dış  
ticaret açığı, 2010 yılı Kasım ayında 68 milyar dolara  
ulaşmıştır.

Dış ticaret açığının çoğalması doğal olarak ithalat artı-
şından kaynaklanmış ve ülkemiz yeniden cari açığa dayalı 
bir büyüme sürecinin içine hapsedilmiştir.

Sıcak paraya dayalı ve bağımlı ekonomik büyüme, işsiz 
kardeşlerimizin ve evine ekmek götürme çabasında olan 
yoksul vatandaşlarımızın umutlarını yok etmiş ve hayalle-
rin sönmesine neden olmuştur.
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Başbakan Erdoğan’ın her fırsatta gündeme taşıdığı söz-
de yüksek büyüme oranı, ekonominin güçlenmesine vesile 
olamamış ve yaygınlaşan problem alanlarını azaltmamıştır.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde % 11,8 olan ekonomi bü-
yüme, ikinci çeyrekte % 10,2, üçüncü çeyrekte ise % 5,5 
oranında gerçekleşerek sürekli azalan bir seyir izlemiştir.

2009 yılında % -4,7 olan ekonomik büyümenin, 
2010 yılında % 6 ile % 8 arasında gerçekleşeceği tahmin  
edilmektedir.

Takdir edersiniz ki, inişli ve çıkışlı bir patika izleyen bü-
yüme oranının mevcut hâliyle, insanımızın refahına olumlu 
bir katkıda bulunması söz konusu olmayacaktır.

AKP iktidarı yönetimindeki ekonomi politikaları, vatan-
daşımızın cebine daha fazla para girmesine yol açmamıştır.

Üniversite mezunu gençlerimizin iş bulmaları neredeyse 
hayal olmuştur.

Çiftçimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz ve emeklimiz 
huzura ve rahata ne hazindir ki ulaşamamıştır.

Başbakan Erdoğan’ın her konuşmasında 2002 şart- 
larıyla bugünü karşılaştırması da insanımızın karnını  
doyurmamıştır.

Milletimiz istatistiki bilgileri değil, bereket ve bolluk ar-
tışının sağlanmasını beklemektedir.
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İnsanı dışlayan ve sosyal kaygıları gözetmeyen eko- 
nomi politikalarının hiç kimsenin yararına ve lehine bir  
sonuç ortaya çıkarmayacağı bugün net olarak anlaşılmış 
durumdadır.

Kredi kartı sorunlarının arttığı, tüketici kredilerindeki 
batağın fazlalaştığı, gıda fiyatlarındaki zammın çoğaldığı, 
iflasların ve feryatların yükseldiği, işsizliğin alev topu gibi 
yaktığı bir ekonomik sistemin iyi işlediğini iddia etmek için 
ya şuursuz ya da devlet kaynaklarını sömüren iktidar yan-
daşı olmak gerekecektir.

Bu nedenle Başbakan Erdoğan’ın içi boş iyimser mesaj-
ları ve pembe tablolar çizen sözleri aldatmadır, yalandır ve 
kandırmacadır.

Başbakan Erdoğan sahte bahar havası estirmek ve top-
lumun her kesimini manipüle etmek için her yolu dene-
mektedir.

Mesela çiftçilerimiz biriken borçlarından dolayı kritik bir 
noktaya gelmişken, Başbakanın Ziraat Bankası faiz oran-
larının indirilmesiyle ilgili müjde vermesi trajikomik bir  
durumdur.

1 Ocak 2011’den itibaren tarımsal kredi faiz oranının  
% 13’ten % 10’a çekilmesi yerindedir, ancak çiftçilerimizin 
meselesi tek başına bu değildir.
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Karşımızda, borç faizini düşürerek çiftçimizin yüzünün 
güleceğini düşünen bir Başbakan portresi bulunmaktadır.

Bu zihniyetin nedense aklına, çiftçilerimizin bankalara, 
tarım kredi kooperatifine dağ gibi biriken borçları gelme-
mektedir.

Haciz kıskacında bunalan, ürünü para etmeyen, ektiğini 
dahi alamayan üretici kardeşlerimiz AKP iktidarının gün-
deminde yoktur.

Takipteki tarımsal kredilerin tüm bankacılık sektörü için-
deki payı bu hükûmet döneminde yükselmiş ve % 4,13’ten, 
% 5,14’e çıkmıştır.

Üzülerek ifade etmeyim ki, çiftçimiz borçlarının ağırlığı 
altında ömür tüketmektedir.

Traktör ipotekli, mazot ateş pahası, gübre zamlı ve ürün 
maliyetleri almış başını gitmiştir.

Bu şartlar altında tarımsal kredi faizlerinin düşürülme-
sinin hiçbir anlamı olmayacaktır.

Alacaklılar deyim yerindeyse çiftçimizin şapkasına dahi 
gözlerini dikmişlerdir.

Perişanlık diz boyudur ve kış aylarında çayı dahi veresiye 

içen, pazara ayda bir giden çiftçi kardeşlerimizin hâli içler 

acısıdır.
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Eğer buna sevinen varsa, böylesi bir kendini bilmezliğin 
hesabını sormak da bizim boynumuzun borcu olacaktır.

Aynı şey esnafımız ve sanayicimiz için de geçerlidir.

Başbakana göre bankadan borçlanmak bir gelişmedir ve 

vatandaşlarımızın iliklerine kadar faiz batağına saplanma-

ları yerinde bir uygulamadır.

Bu devran Allah’ın izniyle Haziran ayında bitecektir.

Muhterem çiftçi kardeşlerimizin, değerli esnaflarımızın 

elleri AKP iktidarının yakasında olacaktır.

Bu yılın ilk altı ayında % 4 maaş zammı alacak olan ve 

enflasyon farkından kaynaklanan küçük zam farklarıyla 

avutulan memurlarımız AKP Hükûmetine gününü mutlaka 

gösterecektir.

Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü iktidarında ise herke-

sin sorunu çözülecek, ekonomik problemler son bulacak ve 

refah her haneye yağmur gibi yağacaktır.

Son olarak şunu söylemeliyim ki; Türkiye’nin; içinden 

geçtiği yüksek gerilimi uzun süre taşıyamayacağı, bu yükü 

daha fazla kaldıramayacağı ortadadır.

Bu felaket gidişatının ne pahasına olursa olsun önlenme-

si Türkiye için çok ciddi bir beka meselesi hâline gelmiştir.



36

Bu karanlık sürüklenişi durduracak, bu çıkmazı çözecek 
yegâne güç seçim sandığıdır.

Tek çıkış yolu millî iradenin hakemliğidir, Türk milletinin 
şaşmaz sağduyusuna başvurulmasıdır.

AKP dönemi ile sandık başında hesaplaşılmadan, bu 
devşirme kadrolar millî irade yoluyla tasfiye edilmeden 
Türkiye’nin düzlüğe çıkması ve ufkunun aydınlanması 
mümkün olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket, iktidarın yegâne alternatifi olarak 
Türkiye’yi yönetmeye ve ayağa kaldırarak aydınlık bir gele-
ceğe taşımaya hazır ve kararlıdır.

Gayret bizden, himaye ve yardım Cenab-ı Allah’tan, 
takdir ve destek aziz milletimizdendir.

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlı-
yorum. 



11 OCAK 2011

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

‘‘ TBMM GRUP TOPLANTISINDA ’’

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ
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Değerli Milletvekilleri,

Muhterem Basın Mensupları,

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bildiğiniz üzere, 10 Ocak tarihi Gazeteciler Günü olarak 
kutlanmaktadır.

Büyük bir fedakârlık ve özveriyle görevlerini yapmaya 
çalışan gazeteci kardeşlerimizin bu anlamlı gününü tekrar 
tebrik ediyorum.

Bu meslek grubunda çalışanların birçok sıkıntısı olma-
sına rağmen, gece demeden gündüz demeden milletimi-
zi bilgilendirmek ve haberdar etmek için çalıştıklarını iyi  
biliyorum.

Günümüzde medyanın, demokrasinin sağlıklı bir şekilde 
işlemesine ne kadar katkı sağladığı ve bu konuda vazgeçil-
mez niteliklere sahip olduğu kuşkusuzdur.
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Milletimizin gözü ve kulağı olan medyanın çok sesli ve 
tarafsız bir biçimde varlığını sürdürmesi, demokratik kültü-
rün gelişmesinde ve kökleşmesinde büyük rolü olacaktır.

Sahip oldukları bilgi ve deneyimlerle, kamuoyunu yön-
lendiren, yanlışı ayna gibi yansıtan ve özellikle siyasetin 
verdiği kararların millet hayrına olmasında emek ve mesai 
sarfeden gazeteci kardeşlerimin bizim açımızdan önemleri 
çok fazladır.

Bu vesileyle burada bulunan ve bulunmayan tüm ga-
zeteci arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyor, sağ-
lıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini Cenab-ı Allah’tan  
temenni ediyorum.

Muhterem Milletvekilleri,

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da esnaf ve sanatkâr- 
larımızla bir araya gelerek çok faydalı bir toplantı gerçek-
leştirdik.

Esnaf ve sanatkârlarımız, bize karşı ilgilerini en üst  
düzeyde gösterdiler. Hepsine buradan teşekkür ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum.

Yaptığımız toplantıyla birlikte dikkat ve özenle takip et-
tiğimiz sorunlarını masaya yatırdık ve bunlara yönelik çö-
züm yollarımızı kendileriyle paylaştık.
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491 iş kolunda faaliyet gösteren ve sayıları iki milyo-
na ulaşan esnafımızın ağırlaşan problemlerinin artık bek- 
lemeye tahammülünün olmadığını bir kez daha yakından 
gördük.

Özellikle İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odasına bağlı 
olarak faaliyet gösteren kardeşlerimizin, karşılaştığı zorluk-
ların ne denli büyük olduğuna şahit olduk.

Uzun bir süredir, esnaf ve sanatkârımız hükûmet tara-
fından ihmal edilmekte ve ekonomik açmazlar karşısında 
savunmasız bırakılmaktadır.

Bunu çok iyi biliyoruz ve gerekli hazırlıklarımızı ve proje-
lerimizi sürekli güncelliyoruz.

Maalesef AKP Hükûmetinin gözü ve idraki, konu esnafı-
mız olduğu zaman kapanmakta ve politikalarına vurdum-
duymazlık hâkim olmaktadır.

Esnafımızı vergi ve sigorta primleri rahatsız etmekte, bu 
çerçevede üst üste yığılan borçlar soluk aldırmaz bir hâle 
getirmektedir.

Elbette, uygulaması planlanan borçların taksitlendiril-
mesi ve kredi kartıyla ödenme imkânı bir kolaylıktır, ama 
esnafımızın derdine orta ve uzun vadede deva olması 
mümkün değildir.
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Meseleyi yalnızca devlete olan borçların tahsili mesa-
besine indirirsek, o zaman esnafımızın hangi güçlüklerle 
ve kronikleşen hangi sorunlarla boğuştuğunu anlamaktan 
uzaklaşmış oluruz.

Bugünkü şartlarda esas gündem esnaf ve sanatkârımızın 
derinleşen; iş yapmasının ve müşterilerinin çoğalmasının 
önündeki engelleri ortadan kaldırmak olmalıdır.

Eğer vatandaşımızın satın alma gücü zayıfsa ve ekono-
mik olarak yetersizse, bu olumsuzluk doğrudan doğruya 
esnafımıza sirayet edecektir.

Ekonomi yatırım ve tüketim harcamaları etrafında şekil-
lenmekte ve bu ikisinin toplamı da millet olarak elde ede-
ceğimiz geliri ortaya çıkarmaktadır.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın cebinde harcayacak  
parası olmadığı ya da ancak karnını doyuracak kadarına sa-
hip olduğu zaman esnaf ve sanatkârımız da dara düşecek 
ve kepenklerini siftah yapmadan kapatmak durumunda 
kalacaklardır.

Üstelik sosyal ve ekonomik yapının düzenleyicisi ve 
denge unsuru olan esnafımızın huzurlu ve mutlu olma- 
dığı bir yerde istikrarı aramak nafile ve beyhude bir çaba 
olacaktır.

Esnafımızın gerçekten de sorunları büyüktür ve iktidar-

dan umduklarını bu zamana kadar bulamamışlardır.
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Mesela yayılan büyük alışveriş merkezlerinin, gelenek-

sel iş kollarında çalışan kardeşlerimizi ciddi düzeyde tehdit  
etmesine Başbakan Erdoğan ve hükûmeti sürekli bigâne 
kalmıştır.

Bu zihniyete göre bakkallar kapanmalı, terziler işleme-
meli, manavlar kapısına kilit vurmalıdır.

Nitekim AKP’nin talana ve yalana dayalı politikaları  
esnaf ve sanatkârımızı dışlamış ve kendi kaderine terk  
etmiştir.

Buna karşılık bu iktidar uluslararası para baronlarını 
memnun etmiş, hırsızları rahatlatmış, yağmacıları güldür-
müş ve yandaşların servetine servet katmalarına ortam ha-
zırlamıştır.

Elbette zalimin bir hükmü varsa, esnafımızın da sandıkta 
söyleyecek bir sözünün olduğuna yürekten inanıyorum.

İnşallah önümüzdeki milletvekilliği genel seçimlerinden 
sonra iktidar olduğumuz takdirde, esnaf ve sanatkârımızın 
sorunlarını mutlaka aşacak ve hak ettikleri refahı kendile-
rine sunacağız.

Bu uğurda son derece kararlıyız, azimliyiz ve samimiyiz.

Esnafımızla el ele, çiftçimizle omuz omuza olacağız.

Memurumuzun arkasında, işçimizin yanında bulunacağız.
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Emeklimizin umudu, dul ve yetimimizin destekçisi ola-
rak tavizsiz bir duruş göstereceğiz.

Mutlaka başaracağız, hepsine kazandıracağız ve herkesi 
feraha kavuşturacağız.

Güçlü devleti, mutlu milleti ve huzurlu ferdi kesinkes va-
tansever Türkiye sevdalıları ile gerçekleştireceğiz.

İnanıyorum ki, aziz milletimiz Milliyetçi Harekete hizmet 
etme fırsatı verecek ve yıkım taşeronu AKP zihniyetini ve 
kol kola girdiği niyeti karanlık mihrakları sandıkta yapacağı 
tercihle de perişan edecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

2011 yılı ülkemiz açısından birçok gelişmeye ve önemli 
olaya sahne olacaktır.

Bunların en başında da bu yıl yapılacak olan 24.Dönem 
Milletvekilliği Genel Seçimleri gelmektedir.

Hedefimiz tek başına iktidara “Tam Yol İlerlemek!”tir ve 
milletimizin artan sorunlarına çareler üretmektir.

Misak-ı Millînin 90. yıl dönümünü idrak edeceğimiz  

28 Ocak 2011 tarihinde saat 15.00’te, Anadolu Gösteri Mer-
kezinde yapacağımız bir toplantıyla Seçim Beyannamemizi 
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açıklayacağız ve nasıl bir Türkiye amaçladığımızı, milleti-
mizin refaha ve mutluluğa ulaşması için neler yapacağımızı 
inşallah burada duyuracağız.

Pek tabii olarak diğer siyasi partiler de ülkemizin gele-
ceğiyle ilgili plan, program ve niyetlerini ortaya koyacak-
lardır. 

Ve aziz milletimiz kendisine en yakın bulduğu ve inan-
dırıcı gördüğü partiyi oylarıyla yetkilendirecek ve iktidar  
sorumluluğunu teslim edecektir.

Esasen demokrasinin güzelliği ve derin manası da bura-
da kendisini göstermektedir.

Bu kapsamda son günlerde Başbakan Erdoğan’ın önü-
müzdeki seçime dönük bazı konuşma ve beyanlarında dik-
katimizi çeken ve kısaca da olsa üzerinde durmamızı gerek-
tiren bazı hedefleri bulunmaktadır.

Başbakan 27 Aralık 2010 tarihli Meclis Genel Kurulu ko-
nuşmasında 2023 vizyonunu ortaya koymuş ve bunu izle-
yen süreçlerde devam ettirmiş ve en son geçtiğimiz haftaki 
grup konuşmasında da bu tutumunu sürdürmüştür.

Başbakan Erdoğan’ın Cumhuriyetimizin 100.yıl dönü-
müne dönük bu hedef ve öngörüleri, önünü dahi görmek-
ten âciz, günü kurtarmanın arayışında olan bir hükûmet için 
sevindiricidir. 
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Ancak Başbakanın sözlerinde bir yenilik ve şaşıracağımız, 
imreneceğimiz farklı bir durum da bulunmamaktadır.

2023 tarihînde Türkiye’nin nerede olması gerektiğini ilk 
açıklayan, ulaşılması gereken hedefleri ilk defa büyük Türk 
milletiyle paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım  
olmuştur.

Hatta 2023 hedefini, 2000 tarihînde, 2001 ile 2005  
yıllarını kapsayan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na koyan  
bizatihi MHP’dir

Hatırlanacağı üzere, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı TBMM 
Genel Kurulunun 27 Haziran 2000 tarihli ve 119’uncu birle-
şiminde kabul edilmiştir.

2001-2023 yıllarını içine alan Uzun Vadeli Gelişmenin 
Temel Amaçları ve Stratejisi’ni biz daha o yıllarda milleti-
mizle paylaşmış ve devlet politikası hâline getirmiştik.

Bugün Başbakanın ısrarla bahsettiği, 2023’te ülkemizin 
dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi olma beyanı, 
bizim 2000 yılında tayin ettiğimiz bir hedeftir.

Amacımız yıllık % 7’lik bir büyümeyle, 2023’de 1,9 tril-
yon dolara ulaşmış bir millî gelir hacmini yakalamak olarak 
somutlaşmıştı. Kişi başına düşen gelir miktarı açısından da 
AB üyesi ülkelerin düzeyine erişmeyi öngörmüştük.
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Parti olarak 2023 hedeflerimizi yıllarca savunduk ve mil-
letimize gelişmiş ve küresel klasmanda lider Türkiye’yi ku-
racağımızın her fırsatta sözünü verdik.

Burada, çok ayrıntısına girmek istemediğim 2023 he-
deflerini merak edenler, 57. Hükûmet döneminde tarafıma 
bağlı olarak çalışan Devlet Planlama Teşkilatının arşivinden 
8. Beş Yıllık Kalkınma Programı’nı temin ederek 2023 viz-
yonunun içeriğini ve asıl sahibinin kim olduğunu açıklıkla 
görebilirler.

Başbakanın yıllar önce Türk milletinin önüne koyduğu-
muz 2023 hedefini benimsemesi kendisi için bir gelişme-
dir, ancak bu vizyonu özümsemesine kalitesinin ve siyasi 
sicilinin de çok müsait olmadığını bu vesileyle hatırlatmak 
isterim.

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye AKP iktidarıyla tarihinin en sıkıntılı dönemlerini 
geçirmektedir.

Her alanda kökleşen bunalım ve kaos; devlet ve millet 
arasındaki köprülerin temelini oymakta, vatandaşlarımızın 
yaşadığı hayal kırıklıklarına durmadan yenisi eklemektedir.

En hayati özelliğe sahip ve özenle muhafaza etmemiz 
gereken ne varsa AKP döneminde kuşatılmış, saldırıya ma-
ruz kalmış ve hayasızca tahrip edilmiştir.
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Millî kimliğimiz, dilimiz, üniter devlet yapımız, ekonomi-
miz, hukukumuz, tarihimiz, Türklük gururumuz ve inançla-
rımız Başbakan Erdoğan’ın yönetimi altındaki siyasi men-
faat çetesi tarafından haciz altına alınmış, hırpalanmış ve 
değersizleştirilmek için yoğun gayret gösterilmiştir.

Millet olarak birlikte yaşamamızı sağlayan kurum, kural 
ve ilkeler bu hükûmet tarafından linç edilmek istenmiştir.

En tehlikelisi ise yargı kurumlarına siyasi nüfuz edilmesi 
ve adalet duygusunun yıpratılması olmuştur.

Bildiğiniz gibi, AKP zihniyeti iktidara geldiği ilk zaman-
larından bugüne kadar özellikle hukukun üstünlüğü anla-
yışında büyük gedikler açmış ve adalet kurumuna darbe 
üstüne darbe vurmuştur.

Kişiye özel anayasa değişiklikleri, yasa ve yönetmelik 
tanımayan başına buyruk idari tasarruflar, yanlı ve yandaş 
yargı oluşturma ısrarları AKP’nin kötü sicilinin bazı çirkin-
likleri olarak malumlarınızdır.

22 Aralık 2002 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın sırf 
başbakan olabilmesi için yapılan CHP destekli adrese tes-
lim Anayasa değişikliği bunlardan birisidir.

Böylece Başbakan Erdoğan’ın nasıl ve ne şekilde olduğu 
mutlaka bir gün anlaşılacak olan bir ara seçim oyunuyla, 
istifa eden partili milletvekili arkadaşının yerine seçilerek 
TBMM’ye girmesinin önü açılmıştır.
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Diyebiliriz ki Başbakan Erdoğan; iktidarı süresince, karşı-
sına çıkan hukuki engelleri hiç önemsememiş, ciddiye bile 
almamış ve yalnızca soyut yazılı hükümler olarak görerek 
sorumsuzca hareket etmeyi tercih etmiştir.

Adalet bilinci ve hukuk anlayışı AKP’yle birlikte ağır dar-
be almış, ruhunu ve yaptırım gücünü kaybetmiş; haksızlık-
ların ve usulsüzlüklerin artmasını teşvik etmiştir.

Üzülerek söylemeliyim ki, yapılan her yanlışa hukuki kılıf 
bulunmuş, adalet eğilip bükülmüş; güçlünün meşru ve hak-
lı olduğu, zayıfın korunaksız ve çaresiz olduğu bir düzenin 
tohumları AKP eliyle saçılmıştır.

Hukuk alanında sonu gelmeyen tartışmaların hepsi top-
lumsal yapıya misliyle yansımış ve insanımızın güvenini ve 
inancını sarmıştır.

Yolsuzluklara damardan giriyoruz iddialarıyla, devlet 
kaynakları peşkeş çekilmiş, fakirin, gurebanın rızkına el ko-
nulmuştur.

İhale mafyalarının mevzuat engeline takılmadan ve  
takılsa da himmet gösterilerek soygun düzeni meşrulaştı-
rılmıştır.

Görevini kötüye kullananlar affedilmiş, itibarları AKP 
eliyle iade edilmiştir.
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AKP Hükûmetleri döneminde bürokrasi, yandaş olma-

yanlar için eziyet merkezine dönüşmüş, mahkeme kararları 

uygulanmamış ve özellikle millî kaygıları olanların hakları 

gasp edilmiştir.

Sahte şikâyet mektupları ve uydurma isnatlarla düz-

mece raporlar tanzim edilmiş ve birçok insanımız ancak 

sömürge yönetimlerinde rastlayabileceğimiz bir mezalime 

maruz kalmıştır.

Türk milleti AKP Hükûmetleri döneminde mahkemelere 

düşmüş, devlet organları kavgaya tutuşmuş, her tarafa ya-

yılan cepheleşme eğilimleri toplum ve devlet hayatını felç 

etmiştir.

AKP iktidarı, kendi çıkarları uğruna sahip olduğu siya-

sal gücü ahlaksızca kullanmış, bunun sonucunda herkesin 

kendisine göre adalet arayışında olduğu, müştereklerin 

kaybolduğu ve hukuk üstünlüğünün sorgulandığı bir sosyal 

yapının filizlenmesine yol açmıştır.

Hukukun etkisizleştirilmesi ile Türk milletinin koruma 

duvarları iktidar zihniyet tarafından bir bir yıkılmıştır.

Bunun adına da demokratikleşme denilmiş, yabancı da-

yatmaların köle sadakatiyle kabullenilmesi bir gelişme ola-

rak takdim edilmiştir.
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Türk Ceza  Kanunu’nun 301. maddesindeki Türklük ifa-

desinin çıkarılmasıyla; Türklük değerlerine ve Türklüğün 

varlığına yönelik tahkir ve tezyiflerin yolu açılmış ve hatta 

hakaret edilmesinin kapıları ardına kadar aralanmıştır.

Azınlık vakıflarıyla ilgili değişikliklerin yapılması ve ma-

hallî düzeydeki dillerin radyo ve televizyon yayınlarında 

kullanılması yine AKP’nin hukuk üzerindeki tahrifatıyla ha-

yat bulmuştur.

Türk milletinin aleyhine olan ne varsa hukuk bunlara 

alet edilmiş, elbette sonucunda adalet duygusuna olan iti-

mat büyük oranda zayıflamıştır.

Eğer bugün adalet kurumunun çökme aşamasına gel-
diğinden bahsediyorsak ve verilen kararların vicdanlarda 

karşılık bulmadığını söylüyorsak bundan öncelikle sorumlu 

şüphesiz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır.

Tabiidir ki yargı kurumlarının ve burada görev alan hu-

kukçuların bu marazi durumdan muaf olduklarını ileri sür-

memiz de mümkün olmayacaktır.

Biz, siyasi sorumlu olarak elbette hükûmetin yakasından 

tutacağız; ancak adalet dağıtan pozisyonda olanların ken-

dilerini gözden geçirmelerinde ve bir öz eleştiri yapmala-

rında da sonsuz yararlar olacağına inanıyoruz.
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AKP’yle birlikte yargı, adalet, hukuk kavram ve kurumları 

talihsiz ve tehlikeli mecralara sokulmuş, asıl anlamlarından 
uzaklaştırılmış ve iktidar savaşının ortasına itilmişlerdir.

12 Eylül Anayasa değişiklikleri ile ilgili Referandum ön-
cesinde üstünlülerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne 
geçileceğini ilan eden Başbakan Erdoğan’ın; buradaki ama-
cının kendi hukukunu oluşturmak olduğu açıkça ortaya 
çıkmıştır.

Daha çok hukuk sözüyle ne kastedildiği bugün daha da 
netleşmiştir.

Demokrasinin sunduğu imkânların arkasına gizlenerek, 
aydınlığı ve adaleti taşlayan bu zihniyetin hukuksuzluğu 
yaygınlaştırarak Türkiye Cumhuriyeti’ni darp etmek istedi-
ği anlaşılmıştır.

AKP iktidarının yaptığı anayasa değişikliğiyle ileride he-
sap vermekten kurtulmayı planladığı ve PKK açılımının hu-
kuksal altyapısını oluşturmaya yönelik kirli bir niyet taşıdığı 
artık berraklaşmıştır.

Biz bu konudaki uyarılarımızı yaparken afaki konuşma-
mış ve AKP’nin yol haritasında ki puslu tarafları ışıtarak 
göstermiştik.

Ve daha o günlerde, Anayasa Mahkemesine ya da  
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna kimin atanıp  
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atanmayacağı konusuyla adalet sisteminin sorunlarının bi-
tirilemeyeceğini açıklıkla vurgulamıştık.

Acı da olsa görüşlerimizde ve uyarılarımızda ne kadar 
haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır.

Hukukun siyasal amaçlar uğruna çarpıtılması ve kulla-
nılması vahim gelişmeleri tetikleyecektir.

İnsaf, izan, merhamet ve utanma duygusu olmayan ikti-
dar kadroları kendilerini rahata erdirecek ve koruyacak hu-
kuk normlarını ve hukuk teknisyenlerini yargıya sızdırmanın 
ve yerleştirmenin arayışında olmuşlardır.

Başbakanın hukukun üstünlüğüne geçildi dediği ülke-
mizde suçlar artmış, asayişsizlik doludizgin ilerlemiştir.

Hükûmetin hiçbir ciddi tedbir alamadığı emniyet ve asa-

yiş hizmetlerinde yaşanan büyük kaos, vatandaşlarımızın 

güvenlik ve huzurunu fazlasıyla kaçırmıştır.

AKP’nin kaderine terk ettiği sokaklar şiddetin ve suçun 

yuvaları hâline gelmiş, özellikle kapkaç, hırsızlık, cinayet ve 

cinsel içerikli suçlarda muazzam artışlar yaşanmıştır.

İktidarın sorumsuz ve umursamaz tavırları sonucunda 

özellikle büyük kentlerde vatandaşlarımız tehdide, şidde-

te maruz kalmış, asayişe yönelik hadiseler artık vatandaşın 

günlük hayatını etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. 
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Her gün bir yöremizde ölüme varan trajediler meydana 

gelmiştir ve gelmeye de devam etmektedir.

Ancak Başbakan ve hükûmetine göre her şey normaldir 
ve bu tespitler zenginleşen ve huzura eren Türkiye’yi çeke-
meyenlerin marifetidir.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin, emniyet ve asayişinin 
tarihte görülmediği kadar bozulduğu bu dönemde AKP zih-
niyeti hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaya, suçu olağan 
bir sonuç gibi algılamaya devam etmiştir.

Görevinde kalması artık sakıncalı olan İçişleri Bakanı hiç-
bir olaya müdahil olmadığı gibi böyle bir niyeti de yoktur.

Yıkım projesinin mesafe alması için çırpınan bu 
zatın, ülkenin iç işlerini kanun kaçaklarına teslim ettiği 
görülmektedir.

Ülkemizde yaygınlaşan suç eğilimleri, en aşağılık cina-
yetlerdeki artışlar ve ne yazık ki bunlara yönelik adaletin 
gecikmesi tam bir skandaldır ve bu da AKP’nin eserinden 
başka bir şey değildir.

Suçlular dışarıdadır ve masumlar tedirgindir.

Caniler işbaşındadır, uğursuzlar faaliyet içindedir, ama 
buna karşılık AKP yandaş yargı oluşturmanın peşindedir.

Şiddet zehirli sarmaşıklarıyla her tarafı sarmıştır, iyi  
ve dürüst vatandaş olmak neredeyse külfet hâline 
dönüşmüştür.
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Bölücülerin affedilerek konutlarda ağırlandığı günlerden 
itibaren her şeyin çivisi çıkmış ve kuralsızlık hüküm sürmeye 
başlamıştır.

Demokratikleşme adı altında bölücülük propagandası 
ile teröre yardım ve yataklığı suç olmaktan çıkaran AKP yö-
netimi, Türkiye’nin millî birliğini ve üniter yapısını da böy-
lelikle tartışmaya açmıştır.

Bu kapsamda Başbakan Erdoğan’ın sürekli Türk milletini 
azınlık seviyesine indirgeyen hezeyanları duyulmuş, Türki-
yelilik adı ile öne sürülen zırvalar İmralı Canavarı tarafından 
memnuniyetle karşılanmış ve desteklenmiştir.

Hukuk ve adalet, adi suçlarda olduğu kadar bölücülük 
karşısında da etkisiz kalmış ve milletimiz sırtı sıvazlanan 
suçluların salıverilmesine alışmaya zorlanmıştır.

Geçekten de dokuzuncu yılının içine giren iktidar parti-
sinin, bu süre zarfında hukukun daha iyi işlemesi, adaletin 
gecikmemesi ve herkesin hakkından memnun olması için 
attığı bir adım olmamıştır.

Bu iktidar döneminde hukukun üstünlüğü prensibine hiç 
sadık kalınmamış, yapılanları “Hukuka uyduramadık o hâl-
de hukuku bunlara uyduralım.” sözleriyle meşrulaştırma 
girişimlerine tesadüf edilmiştir.

Unutmayalım ki; rüşvet, taraflılık, kayırmacılık fecaat-
lerinin olduğu bir hukuk düzenin birlikte yaşamaya hizmet 
etmesi ve adaletin dağıtılmasını sağlaması imkânsızdır.
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Bugün durmadan hukuksal kararlardaki yanlışları konu-
şuyorsak ve milletimizde adaletin yerini bulmadığına dönük 
derin bir kaygı bulunuyorsa; biliniz ki bu durumda hukukun 
üstünlüğü tükenme noktasına gelmiştir.

İşte AKP’nin kendinden menkul demokrasi boyasıyla 
çizdiği Türkiye manzarasının hukuk ve adaletle ilgili kısım-
larının karanlık ve tahammül edilemez tarafları bunlardan 
ibarettir.

Başbakan Erdoğan’ın “gönül haritası üzerinde kardeşli-
ğin resmini çizmekten” anladığı budur.

Sözde kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın res-
mini çizme mücadelesi verdikleri yalanını söyleyen Baş-
bakan, aslında suçun, adaletsizliğin ve kardeş kavgasının 
kanlı manzarasını kırdığı hukuk fırçasıyla şekillendirmeye 
çabalamaktadır.

Ve kendisi de, yanına aldığı iş birlikçilerle birlikte bu re-
sim karşısında sırıtmakta, bunun adına gelişme ve istikrar 
demektedir.

Ne var ki mazlumun ahı, haklının bedduası, milletin 
kahrı, adaletin şamarı bu iktidarın üzerine olacak ve hepsini 
Allah’ın izniyle siyasetten silip süpürecektir.
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Muhterem Milletvekilleri,

Son günlerde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. mad-
desinin 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, tu-
tuklu bulunan bazı kişilerin serbest kalması dikkatleri bir 
kez daha yargı alanına çevirmiştir.

2004 yılında bu Kanun’da yapılan değişiklikler 2005 yı-
lında yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda daha önce olmayan 
tutuklukla ilgili süre sınırlamasında belli bir kural getirilmiş 
ve uygulamaya konulmuştur.

Buraya kadar diyebileceğimiz bir şey yoktur.

Üstelik adil yargılama hakkının ihlal edilmesi ve Türki-
ye’nin tazminat ödemeye mahkûm olması nedeniyle, tu-
tukluluk süresine sınırlandırma getirilmesi elbette doğru 
olmuştur.

Ancak asıl sorun bundan sonradır ve sancılı seyir izleyen 
süreçte daha da belirginlik kazanmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun tutukluluk hâlinin sı-
nırlandırmasıyla ilgili hükmünün uygulanması; bekleyen  
dosyalar ve süren hukuki safhalar nedeniyle geçiş döne-
mine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle, 1 Nisan 2008’e kadar  
ertelenmiştir.

Ancak bu tarihte de maksat hasıl olmayınca, bu defa 
da 31 Aralık 2010 tarihine kadar yasa hükmünün hayata 
geçmesi uzatılmıştır.
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Sonuç olarak bu yılın ilk günlerinde, tutukluluk sürele-
rinin dolmasıyla bazı suçluların tutuksuz yargılanmalarına 
karar verilmiş ve serbest kalmaları sağlanmıştır.

Ne var ki örgütlü suçlar kapsamında en hunhar cinayet-
leri işleyen ve insanlık dışı yöntemlerle canlara kıyan PKK 
ve Hizbullah teröristlerinin tahliye edilmesi ve bunların 
davullu zurnalı törenlerle karşılanması milletimizde infial  
yaratmıştır.

Bu konu etrafında kamuoyunda yapılan tartışmalar, AKP 
Hükûmetinin yüksek yargıyı hedef alan suçlamaları ve kar-
şılıklı açıklamalar siyasi gündemin merkezine oturmuştur.

Söz konusu vahim gelişmelerin münferit olaylarla sınır-
landırılmış soyut bir çerçevede ele alınması, karanlık resmin 
bütününün görülmesine ve sağlıklı bir sonuca ulaşılmasına 
engel olacaktır.

Bu noktaya gelinmesinin nedenleri ve sorumlularının 
daha iyi anlaşılması için konunun her yönüyle kapsamlı ve 
bir bütünlük içinde ele alınması bizim açımızdan gerekli ve 
kaçınılmaz olmuştur.

Her şeyden önce açıklıkla ifade etmeliyim ki; “Adalet 
mülkün temelidir.”

İnsan hakları ve özgürlüklerinin nihai teminatı ve devle-
tin temel taşıdır.
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Yargının yara alması, adalete duyulan güvenin zede-
lenmesi ve yargı organlarının siyasi düşüncelerle ve baskı  
yöntemleriyle etkisiz hâle getirilmesi Türkiye’ye yapılacak 
en büyük kötülüktür.

Türk hukuk sisteminin çözümsüz bırakılan ciddi yapı-
sal sorun ve sıkıntıları olduğu, bunların yılların birikimiyle 
kangren hâline geldiği bildiğimiz ve üzerinde durduğumuz 
gerçekler arasındadır.

Bununla birlikte Türkiye sekiz yılı aşkın bir süredir büyük 
bir Meclis çoğunluğuna sahip olan AKP Hükûmetleri tara-
fından yönetilmektedir.

AKP’nin iktidar dönemi, tahribatı her alanda görülen ve 
giderek derinleşen bir yıkım dönemi olmuştur.

Türk yargısı, hukuk sistemimiz ve adalet mekanizmamız 
da bu yıkım ve tahribattan nasibini ziyadesiyle almıştır.

Yargının yapısal sorunlarını köklü çözümlere kavuştu-
racak, giderek ağırlaşan ve katlanılamaz hâle gelen sıkın-
tılarına çare bulacak olan öncelikle yürütme ve yasama 
organlarıdır.

Hükûmet etmek makamı ağlama duvarı, şikâyet etme 
ve bahane üretme makamı değildir.

Başbakan Erdoğan ve hükûmeti, yargının bugün içi-
ne düştüğü kısır döngü ve çıkmazın nedenlerini ilk önce  
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kendilerinde, ön yargılı siyasi hesaplarında ve çarpık siyaset 
zihniyetlerinde aramalıdır.

Dokuzuncu yılına giren AKP iktidarı döneminde;

• Gerçek anlamda bir yargı reformu için hiçbir adım 
atılmamış,

• İç hukuk mevzuatımız yenilenememiş, evrensel de-
mokratik normlarla güçlendirilmemiş,

• Yargının iş yükünün hafifletilmesi ve dava sürelerinin 
kısaltılması için gerekli tedbirler alınamamış,

• Bölge Adliye Mahkemeleri hayata geçirilememiş ve

• Kolluk kuvvetleri idari yapılanması ve araç gereçle do-
natılarak adli hizmet sunan etkin bir yapıya kavuştu-
rulamamıştır.

AKP’nin tek başına iktidar süresi içinde;

• Hâkim, savcı ve yardımcı personel açığı gide- 
rilememiş,

•  Hâkim ve savcıların mali ve sosyal hakları ve diğer öz-
lük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılmamış,

•	 Adli Tıp Kurumunun yargı bağımsızlığı anlayışıyla 
özerk yapısının korunması ve güçlendirilmesi ama-
cıyla düzenlemeler ve etkin denetim gerçekleş- 
tirilememiş,
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•  Yüksek yargının içtihat oluşturma işlevinin önün- 
deki engellerin kaldırılması için gerekli adımlar  
atılmamıştır.

AKP siyasi hesap ve düşüncelerle sekiz yılı aşkındır yar-
gıyı kuşatma altına almış, her vesileyle karalamış ve suçla-
mış, toplum nezdinde itibarsız hâle getirmek için seferber-
lik başlatmıştır.

AKP Hükûmetleri; 

• Yargının sorunlarıyla, giderek ağırlaşan bu sorunların 
çözümüyle uğraşmamış, bunun yerine yargının yapı-
sıyla uğraşmıştır.

• Yargının kronik sorunlarının çözümüyle ilgilenmemiş, 
bunun yerine yargının çözülmesine, siyasi etki altına 
alınarak ele geçirilmesine çalışmıştır.

• Adalet sarayları yaptım, fiziki sorunları hallettim di-
yerek bununla övünmüş, ana yargının yapısal sorun-
larının kemikleşerek kangren hâline gelmesine seyirci 
kalmıştır.

Bugün gelinen noktada yaşanan gelişmelerin arka planı-
nı anlamak için, AKP’nin yargı alanındaki karanlık ve lekeli 
sicilinin hatırlanması gerekli olacaktır.

Yargının yapısal sorunlarının çözümü için bugüne ka-
dar kılını bile kıpırdatmayan Başbakan ve hükûmeti, şimdi  
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kendisini kurtarabilmek için herkese çamur atmakta, her-
kesi suçlamaktadır.

Yargının ağır işleyişi, Adli Tıp Kurumunun bu konuda 
takoz gibi çalışması, Yargıtayın iş yükünün altından kalka-
maması nedeniyle dava dosyalarının sürüncemede kalma-
sında adalet mekanizmasının kusuru ve ihmali varsa, bunu 
giderecek tedbirlerin süratle alınması en başta hükûmetin 
sorumluluğundadır.

Bu sorumluluğu da yerine getirmeyen hükûmet hâlâ laf 
yarışı ile temize çıkacağı hesabını yapmakta ve bugün geli-
nen yargı çıkmazını kullanarak yüksek yargı üzerinden ope-
rasyon yapmaya hazırlanmaktadır.

Bu konuda bugün karşımıza çıkarılan tablo her yönüyle 
karanlık, acı ve utanç vericidir.

• Tahliye edilen Hizbullah ve PKK teröristleri bugün 
aramızda dolaşmaktadır.

• Hizbullah teröristlerinin tutuklu bulundukları dö-
nemde cezaevinde İnternet üzerinden dışarıyla irti-
bat kurmalarına ve terör faaliyetlerini hapishaneden 
de yönlendirmelerine izin verildiği ortaya çıkmıştır.

Bu vahim durum karşısında yapılması gereken en önce-
likli husus bu teröristlerin dosyalarının süratle ele alınarak 
yargı süreçlerinin sonuçlandırılmasıdır.
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• Bunun yanı sıra, Hizbullah teröristlerinin cezaevinde 
internet aracılığıyla dışarıdakilerle haberleşmesinin 
sorumluları derhâl ortaya çıkarılmalı ve cezalandırıl-
malıdır.

• Adalet Bakanlığının başındaki Bakan da siyasi sorum-
luluğunun gereğini yerine getirerek ya istifa etmeli ya 
da görevden alınmalıdır.

• Yargının acil sorunlarına acil çözümler için yürüt-
me ile yargı organları bir an önce bir araya gelmeli  
ve bu konularda mutabık kalınacak acil önlemler  
paketi TBMM’nin önüne getirilerek süratle yasalaştı-
rılmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda yapıcı bir tutum 
içinde olacak ve yargı çıkmazının aşılması için her desteği 
verecektir.

Değerli Milletvekilleri,

Yıllarca süren davaların karara bağlanamaması, adaletin 
gecikmesi ve hukuka olan güvenin sarsılması bugünkü şart-
larda karşı karşıya olduğumuz en ciddi krizlerden birisidir.

Aziz millet fertlerinin içine düştükleri ihtilafları adaletli 
bir şekilde çözülememekte ve adalete duydukları ihtiyaç 
bir türlü karşılanamamaktadır
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Mesele yalnızca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. mad-
desi kapsamında bazı katillerin serbest kalması değildir.

Bu yaşanan hadise hukuktaki sarsıntıların ve adaletteki 
gerilemenin yalnızca bir örneğidir.

Yoksa sırf bu gelişmelere bakarak AKP’yi suçlamamız 
doğru ve hakkaniyetli olmayacaktır.

Ancak, söz konusu maddenin 31 Aralık 2010 tarihin-
de yürürlüğe girmesi nedeniyle, tutukluluk hâlleri devam 
edenlerin serbest kalacağı bilinmesine rağmen, gerekli ön-
lemlerin alınmaması ihmaldir, aymazlıktır ve gafletten öte 
bir davranıştır.

Bu kadar ertelenen 102. maddenin yürürlük tarihî, biraz 
daha ileri bir tarihe bırakılabilir ve iş yükünün fazlalığından 
kaynaklanan mazeretlerin de önüne geçilebilirdi.

Domuz bağlarıyla insanların canlarına kasteden canile-
rin, bölücü hainlerin elini kolunu sallayarak ve üstelik coş-

kulu kalabalıklar eşliğinde karşılanması milletimizi öfke-
lendirmiştir.

Bu gelişme kuşkusuz adalete olan bağlılığın ve hukukun 
üstünlüğüne olan güvenin daha da azalmasına yol açmıştır.

AKP hukukunun ülkemizi düşürdüğü ilkel ve sorunlu ye-
rin içinde adaletsizlik gün geçtikçe yayılmaktadır.
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Bir zaman sonra, Allah korusun, herkesin kendi hukuku-
nu uygulamaya başlaması devlet ve millet hayatının parça-
lanmasına ve dağılmasına neden olabilecektir

Bize göre AKP zihniyetinin adaletten ve hukuktan ne an-
ladığı meçhul ve karanlıktır.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün yerine esasen üstün-
lerin hukukunun geçmesi bu iktidar zamanında gerçekleş-
miş ve hukuksal süreçler siyasal müdahale ve etkilerle yön-
lendirilmeye çalışılmıştır.

Bakınız, hukukun objektifliğinin ve güvenirliğinin en ağır 
darbeyi aldığı yer şüpheniz olmasın ki Habur’da tezgâh altı 
kurulan mahkemeler olmuştur.

Hukuk burada katledilmiş ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 
alnına kara bir leke olarak yapışmıştır.

“Pişman değiliz.”  diyen canilere, ısrarla Ceza Kanunu’nda-
ki pişmanlık hükümlerini uygulayan ve meydan okumalara 
sessiz kalarak sineye çeken sözde hukukçuları ve bunlara 
fırsat veren AKP Hükûmetini dünya durdukça Türk milleti 
nefretle hatırlayacaktır.

Milletimizin şerefini, itibarını ve haysiyeti iki paralık 
edenler, hukuku yalama yapmışlar ve adalet kavramının 
çarpıtılmasına neden olmuşlardır.

 Habur’da teröristi anında affeden, ama sıra vatan-
daşlarımızın haklarını almasına gelince yıllarca mahkeme  
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kapılarında süründüren hukuk sisteminin düzgünlüğünden 
ve etkinliğinden bahsetmek için yalnızca AKP yandaşı ol-
mak yeterli olacaktır.

İşte düzeltilmesi gereken bu hastalıklı yapıdır.

AKP’nin ileri demokrasi yalanları ve hukukun üstün- 
lüğü sözlerinin aslında istismar ve milletimizi kandırma-
ya dönük siyasi manevra olduğu şimdi daha da belirginlik  
kazanmıştır.

Türkiye’nin Habur’da kırılan ve dağılan hukuk yapısına, 
Kandil fitnesinin itmesiyle yürüyen barış sözlerine, İmralı 
patentli özgürlük yutturmacısına ve AKP merkezli boya-
lı demokrasi anlayışına daha fazla katlanması söz konusu  
değildir.

Gerçekler ortadadır. AKP Hükûmeti hukuku taraflı ve 
yanlı bir hâle getirmiştir.

Vatandaşlarımız mahkemelerde adaletin dağıtıldığına 
itibar etmemekte, güçlünün ve tanıdığı olanın her işini yü-
rüteceğine inanmaktadır.

Bu şartlar altında millet birliği ve bütünlüğüyle devlet 
düzenin sağlanması ihtimal dâhilinde olmayacaktır.

Şayet yıkım projesinin gizli kalan taraflarında; huku-
ka güvenin sarsılarak, farklı bir devlet yapılanması altında 

yeni bir hukuk planlaması akıllardan geçiyorsa; o zaman bu  
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niyeti taşıyanlara haddini bildirmek bizim için siyasi namus 
meselesi olacaktır.

Gerekli tedbirler alınmadığı için; bugün yüzlerce insanın 
kanına giren canilerin serbest kalması aslında başka hukuk 
facialarının habercisidir.

Bununla birlikte, AKP’nin siyasi süreçte daha fazla bu-
lunması hâlinde ve yarın şartlar oluştuğunda İmralı’da ya-
tan hainin salıverilmesi içten bile olmayacaktır.

AKP hukuksuzdur, adaletsizdir, yolsuzluk markasıdır ve 
yoksulluğun koruyucusudur. Ülkemizi risklerle dolu belir-
sizliğe ve içinden çıkılmaz karmaşaya doğru hızla sürükle-
mektedir.

Ancak bilinmelidir ki, biz bunu önlemeye kararlı ve  
yeminliyiz.

Ve iktidarımızda hukukun üstünlüğünü sağlayarak, Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın ve yandaşlarının yargılanmalarını 
sağlayıp milletimiz adına yaptıklarından dolayı teker teker 
hesaba çekeceğimizden kimsenin tereddüdü olmamalıdır.

Değerli Milletvekilleri,

Demokrasi olmadan hukuk devletinin var olması ve ya-

şaması çok zordur. 
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Etkili ve objektif kıstaslara göre kurgulanmış bir hukuk 

düzeninin özünde etik ve politik bir anlaşmanın olması ge-
rekmektedir.

Takdir edersiniz ki hukuk sosyal olayların sonucudur. Ve 
kaynağını sosyal ilişkilerden almaktadır.

Hukuk normları doğal olarak örf, âdet ve ahlakla bir 
bütünlük arz edecek ve milletin ihtiyaçlarını bu şekilde 
karşılayacaktır.

Dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi de 
şudur:

Hukuk kurallarının bilimsel bir yöntem çerçevesinde, 
kültür ve felsefeyle değerlendirilmesi yapılmazsa, kapsayı-
cı hukuki sonuçlar üretilmesi hayal olacaktır.

Uygulamada hukuksal hükümleri tatbik edenler; aklın, 
mantığın, kültürün bakış açısı içinde hukuk düzeniyle sos-
yal realite arasındaki bağı saptayamazsa, herkesin vicdanını 
rahatlatan kararlar ortaya çıkmayacaktır.

Hukuk normlarının yalnızca fîillî bir şey, kanun koyucu 
ve toplum tarafından önceden verilmiş bir olgu olarak gö-
rülmesi yanlış sonuçların doğmasına neden olabilecektir.

Gözetilen amaçlar arasında adalet, özgürlük ve eşitlik 
fikirlerinin hayata geçmesi hareket noktası olarak ele alın-
mıyorsa, bu şartlar altında oluşan hukuki süreçler birlikte 
yaşama inancına zarar vermeye başlayacaktır.
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Çıkarların dengelenmesini ve ahlaksal temellendirmeyi 
ancak ve ancak kaynağını sosyal gerçeklerden alan hukuk 
uygulamalarıyla yapmak mümkündür.

Şüphesiz güç ve çıkar dengesinin kurulmasında beliren 
boşluklar, hukuk devleti ilkesinin etkin işletilmesiyle dol-
durulabilecektir.

İyi yapılandırılmış ve planlanmış hukuk kuralları, farklı 
açılardan bakıldığında hem bağlayıcı hem de özgürlüğün 
garantisi hâline geleceklerdir.

Ayrıca hukukla ahlak arasında birbirini bütünleyen bir 
ilişki söz konusudur.

Kabul etmek lazımdır ki hukuksal düzenlemeler, dar an-
lamda sadece ahlaksal sorunlara değil; pragmatik ve etik 
sorunların yanı sıra, ihtilaflı çıkarlar arasındaki uzlaşmanın 
nasıl sağlanacağına da odaklanır.

Bugün Türkiye’de, mevcut hukuk sisteminin bu söyle-
diklerimizi dikkate aldığını söylemekten çok uzak olduğu-
muz acı da olsa bir hakikattir.

Her şeyden önce gelişmeler, siyasi iktidarın hukukun 
etkin işlemesi gibi bir kaygısı ve hedefi olmadığını göster-
mektedir.

Bu zamana kadar edindiğimiz tecrübeler, AKP zihniye-
tinin yargıya yalnızca kendi taraftarlarını yerleştirmek ve  
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politikalarını gelecekte karşısına çıkacak problemleri 
şimdiden etkisizleştirmek üzerine bina ettiğine işaret 
etmektedir.

İktidarın uygulamaları ve tercihleri; Anayasa Mahkeme-
sine ya da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yapılacak 
bir atamanın, hukukun asıl sorunlarına eğilmekten daha 
önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Üstelik hukukun siyasallaştırılmasıyla da inandırıcılığı 
ve bağlayıcılığı zedelenmekte ve çıkan kararların objektif-
liği ciddi anlamda tartışılmaktadır.

AKP’nin yargıyı kuşatması ve kendi yargısını oluşturmak 
için en olmadık tertiplerin içine girmesi emin olun ki gele-
ceğimiz açısından tehlikelerle dolu bir ortamın vasat bul-
masına sebep olmaktadır.

Doğrudur, bugün yargıda uzman personel eksikliği ve fi-
ziki şartlarla ilgili problemler vardır ve bunların da uzun bir 
geçmişi bulunmaktadır.

Ancak sırf bu mazeretlere sığınarak, vatandaşlarımızın 
çözümünü bekledikleri sorunlarının giderilememesi hak-
sızlıktır, yanlıştır ve kabul edilemez bir durumdur.

Hukukun gerçek anlamda üstünlüğü sağlanmak isteni-
yorsa herkes elini taşın altına koyacak ve üzerine düşen so-
rumlulukları harfiyen yerine getirecektir.
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Bunun içinde kuşkusuz yargı erkinde görev yapan kişiler-

de olmalıdır ve işi yükü bahane edilerek sorunların yıllarca 

halledilmeden kalmasına müsaade edilmemelidir.

Madem yargının işleyişinde sorunlar vardır ve hukuk 

sistemi olması gerektiği gibi çalışmamaktadır; o zaman  

sorumlu ve yetkili konumda bulunanlar bu konuya mut-

laka eğilmeli ve gerekli tedbirleri vakit geçirmeksizin  

almalıdırlar.

Bu itibarla atışma ve çekişme yerine, Yargıtay Başkanı  

ile Başbakan bir araya gelmeli ve yapılacaklar hakkında 

mutabakatla sonuçlanacak karşılıklı bir diyalog zemini 

oluşturmalıdırlar.

Hiçbir gerekçeye aldırmadan, kanayan adalet sisteminin 

tedavisi yapılmalı ve vatandaşlarımızın huzursuzluğu ve en-

dişesi gecikmeksizin giderilmelidir.

Adaletin zamanında ve herkesi rahatlatacak bir sonuca 

ulaşması Türk milletinin devletine güvenini tahkim edecek 

ve haklının mağdur edilmesine izin vermeyecektir.

Ayrıca yargının kapsamlı bir reforma tabi tutulabilmesi 

ve adaletin aileden başlayarak toplum yapısına kadar tesis 

edilebilmesi için gerekli sosyal, ekonomik, sosyolojik ve psi-

kolojik girişimler mutlaka hükûmet eliyle başlatılmalıdır. 
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Yapılması gerekenlerin içinde en önemli hususlardan bi-

risi de suçun ve suçlunun ürediği sosyal yapının düzeltilme-

si ve insanımızın mahkeme kapılarında ömür çürütmesinin 

önüne geçilmesidir.

Özgürlük ve yaptırım arasında kurulacak sağlıklı bir ilişki 

ağının suçun kaynaklarını ve suçluyu oluşturan faktörleri 

zayıflatacağı ve sorun çözme kültürünün hoşgörü iklimin-

de yaygınlaşmasıyla da adaletin güçleneceğine inancım  
tamdır.

Ancak AKP’nin niyetinde ve gündeminde hukukun üstün-
lüğü gibi bir hedefinin olmadığı da açık ve bellidir.

Nitekim AKP iktidarıyla birlikte egemen bir hâl alan güç-
lünün lehine işleyen adalet anlayışı; doğrunun yanlış karşı-
sında diz çökmesine ve gerilemesine yol açmıştır.

İnşallah milletimiz partimize destek verdiği takdirde 
yargı kapsamlı bir reforma tabi tutulacak ve adalet siste-
minde belirlenen sorunların giderilmesi için her türlü gay-
ret gösterilecektir.

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlı-
yorum.
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Değerli Milletvekilleri,

Muhterem Basın Mensupları,

Bu haftaki grup konuşmama başlarken hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi verdiği kısa bir aradan sonra 
bugün tekrar çalışmalarına başlamıştır.

Bu itibarla siz değerli milletvekili arkadaşlarımın, bu 
yasama döneminin kalan süresi içinde, Partimizi temsilen 
yapacağınız çalışmalarda başarılı olacağınızdan asla şüphe 
duymuyorum. 

Bildiğiniz üzere, Haziran ayında yapılması gündemde 
olan Milletvekilliği Genel Seçimleriyle birlikte 23.Yasama 
Dönemi son bulacak ve milletimizin tercihleriyle Meclisin 
yeni siyasi yapısı şekillenecektir.
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Ülkemizin kaderi üzerinde çok belirleyici ve tayin edici 
bir rolü olacak olan bu seçim için vakit hızla daralmaktadır.

Türkiye’nin kötü gidişinin durdurulması, milletimizin hü-
zünlerinin ve acılarının son bulması için önümüzde tarihî bir 
fırsat bizleri beklemektedir.

Yapılacak olan seçim Türk milletinin geleceği üzerinde 
kumar oynayanlara ve buna ortam hazırlayanlara büyük bir 
ders olacaktır.

Özgürlük diyerek baskıyı meşrulaştıran, demokrasiyi dil-
lendirerek otoriter eğilimleri güçlendiren Adalet ve Kalkın-
ma Partisinin iktidardan milletimiz tarafından süresiz uzak-
laştırılması inşallah bu seçimlerde gerçekleşecektir.

Sekiz yılı aşan AKP Hükûmetinin her türlü tahribatı, tef-
rikası, talanı, talihsizliği, takatsizliği, tahrifatı ve tarumarı 
çok yakın bir zaman sonra tarihe karışacaktır.

Bu kara dönem mutlaka bitecek ve Türk milleti AKP’ye 
yalanlarının, yasaklarının, yolsuzluklarının ve neden oldu-
ğu yıkımlarının tek tek hesabını soracak, kabarık faturayı 
muhataplarının önlerine koyacaktır.

Aziz milletimiz iyinin, doğrunun, güzelin ve adaletin ka-
zandığını yapacağı seçimle bir kez daha gösterecek ve AKP 
iktidarı boyunun ölçüsünü alacaktır.

Gelişmeler ve vatandaşlarımızın yükselen şikâyet ve 
tepkileri bize bunu göstermektedir.
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Bugünkü zaman sürecinde feryat etmeyen, derdi olma-
yan bir insanımıza tesadüf etmek âdeta bir mucize hâline 
gelmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisine gönül vermiş, destek ol-
muş kardeşlerimizin de sızlanmalarında tempolu bir artış 
görülmektedir.

Umutları tükenenler ve AKP’yle daha fazla gidilemeye-
ceğini anlayanlar iktidar kervanından kafileler hâlinde ay-
rılmaya başlamışlardır.

Dün bizim aramıza yer alan, ancak bir sebeple AKP’ye 
oy vermiş milyonlarca vatandaşımız saflarımızda yer almak 
için sabırsızlanmaktadır.

Viyana’dan Hicaz’a, Kırım’dan Kuzey Afrika’ya kadar 
milletimizin kutlu hatıralarını oya gibi yüreklerine işleyenle-
rin AKP’ye dur diyecekleri bir dönem ufukta görünmüştür.

Milletimizin büyük çoğunluğu artık kararını vermiştir, 
ancak bunu hâlihazırda belli etmemektedir.

Çünkü AKP tehditkârdır, acımasızdır ve insafsızdır.

İktidar partisi aba altından sopa gösterircesine; kış ayla-
rını yaşadığımız şu günlerde, yoksul kardeşlerimizi yardım-
larla kontrol altında tutmaya çalışmaktadır.

Muhtaçlıklarını hatırlatarak siyasal tercihlerini belirle-
meye ve ipotek altına almaya çabalamaktadır.
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Bir gerçeğin altını kalın olarak çizmekte yarar vardır: 

Düşkün, yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimizin her şeyin 
daha fazlasını almaları onların en tabii haklarıdır.

Sorarım sizlere, çocuklarını sinemaya götürmek, ailece 
ayda bir dışarıda yemeğe gitmek, senede on günlük bir tatil 
yapmak ve millî gelirden daha fazla pay almak en yoksul 
kardeşimizin hakkı değil midir?

Her şeye rağmen verilen erzak paketleriyle ihtiyaçlar 
bitmemekte ve hanelere bolluk gelmemektedir.

Üstelik AKP, devletin imkânlarını vatandaşlarımıza sa-
daka verir gibi sunmakta, bunun karşılığında da bedel iste-
mekte ve diyet talep etmektedir.

Gerçekten de devlet yardımları AKP’nin elinde çığırından 
çıkarılmış ve bir gözdağı vasıtası hâline dönüştürülmüştür.

Sırf bundan dolayı yardım alan kardeşlerimiz, siyasi eği-
limlerini belli etmemektedir.

Ayrıca AKP tasfiye olacağını hissettiğinden dolayı yan-
daş çevrelerin ısmarlama anketlerinden medet ummaya 
başlamıştır.

Milliyetçi Hareketin yükselen performansını bastırmak, 
gerçek kudretinin görülmesini engellemek için ise kamu-
oyunu aldatmak maksadıyla durmadan anketler servis 
edilmektedir.
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Ancak bu nafile ve sonuçsuz yaklaşımların “Üç Hilal”in 
önünü kesmesi asla mümkün olamayacaktır.

MHP iktidara koşmakta, AKP ise durmadan tökez- 
lemektedir.

Türk milletinin başına musallat olanlar artık son iktidar 
günlerini yaşamaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan için bitiş çizgisi görünmüş, tahrik 
ve öfke dolu sesinin kısalacağı ve mahkeme önlerinde ayak-
ta bekleyeceği günler yakınlaşmıştır.

İktidardan baş aşağı düşmenin nasıl olacağını, şimdiden 
zafer havasına giren AKP zihniyeti kesinlikle yaşayacaktır.

Kamuoyu oluşturmaya dönük çalışmaları ihalesiz üst-
lenen, temelsiz ve gerçek dışı anketlerle akılları çelmek 
amacıyla seferber edilen AKP yardakçılarının ise insan içine 
çıkmaya yüzleri olmayacaktır.

Demokrasinin belirleyiciliği altında AKP’nin ibretlik sonu 
resmedilecek ve büyük Türk milleti ahlaksızlığın, asayiş- 
sizliğin, arsızlığın, anarşinin, açılımın, anaforun, avantanın, 
âcizliğin, adaletsizliğin, aymazlığın, ahmaklığın, akılsızlığın, 
angaryanın, asabiyetin ve ataletin üzerini sandıktaki terci-
hiyle mühürleyecek ve AKP’ye hayır diyecektir.



80

Muhterem Arkadaşlarım,

Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki ülkeler kaynamakta 
ve toplumsal karışıklıkların ateşi hızla yükselmektedir. 

Had safhada yaşanan çalkantılı ve bunalımlı günler sos-
yal tepkileri bardağından taşırmış ve yönetimlerin devril-
mesine, sokakların alev topuna dönüşmesine yol açmıştır.

Bu kapsamda Tunus’taki gösteriler ve sonrasında mey-
dan gelen gelişmeler üzerine hepimizin iyi düşünmesi ge-
rekmektedir.

Tunus’u 23 yıl yöneten cumhurbaşkanının, yolsuzlukları 
ayyuka çıkınca ülkesini terk etmek zorunda kalması da ib-
retlik bir hadise olmuştur.

Hak, özgürlük ve refah talep eden halkların seslerini ikti-
dar gücüne dayanarak polisiye tedbirlerle bastıran otoriter 
yönetimlerin nasıl hızla ülkelerini kaosa ve kargaşaya sü-
rüklediği açıkça görülmüştür.

İşsizliğin bunalttığı, yoksulluğun her tarafı sardığı, dev-
leti yönetenlerin yolsuzluk çamuruna saplandığı bir ülkede, 
en küçük kıvılcımın nelere yol açabileceği bu son olaylarla 
iyice gün ışığına çıkmıştır.

Gelişmekte olan ya da az gelişmiş her ülke yöneticisi için 
çok ciddi ders niteliği olacak vakıalar dünyanın gözü önün-
de yaşanmıştır.



81

Haramiliğin ve yandaşları kayırmanın nelere mal olacağı 
bu vesileyle ortaya çıkmıştır.

Tunus’ta başlayan gerilim hattı birçok ülkeyi çarpmış, 
Arnavutluk’a kadar uzanan coğrafyalardaki halkları adalet-
sizlik, haksızlık ve hırsızlık karşısında harekete geçirmiştir.

Günümüzde ülke yönetimlerinin gayrimeşru ve gayriin-
sani yollara tenezzül ederek var olan kaynakları aile üyele-
rine, taraftarlarına ve yandaşlarına peşkeş çekmesi nefret-
leri artırmakta ve hoşnutsuzlukları yaygınlaştırmaktadır.

Bununla birlikte Tunus’ta vasat bulan olaylar, bölgesel 
memnuniyetsizlikleri kitlesel hareketlere çevirme tehlike-
sini içinde taşımaktadır.

İlave olarak Cezayir, Ürdün, Yemen, Mısır; Tunus’taki fır-
tınanın bulaşıcı etkisi altına girmeye başlamışlardır. 

Başbakan Erdoğan ve hükûmetinin başarısız olduğu ve 
üçlü görüşmelerden çekildiği Lübnan’da ise toplumsal tan-
siyon hızla yükselmektedir.

Hükûmet bunalımı yaygın çatışmaları tetikleyebilecek 
riskleri içinde barındırmaktadır.

AKP’nin çok sevdiği Ömer El Beşir’in yönettiği Sudan ise 
bölünmek için referanduma gitmiştir.

Dileğimiz ülkemizi de doğrudan etkileyebilecek bir özel-
liğe sahip komşu coğrafyalarda istikrarın ve güvenliğin bir 
an önce hâkim olmasıdır.
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Bu son olaylar, yoksulluğun vücut bulduğu geniş toplum 
kesimlerinin, gözlerini kapatıp verilenlerle yetinmeyerek 
demokratik tepkilerini ve hatta daha ilerisini yapabildikle-
rini göstermiştir.

Ekonomik dengesizlikler, alın teri sarfedilmeden kaza-
nılan paralar, devlet kaynaklarının sömürülmesi, ihale ve 
arazi mafyalarının çoğalması, çalışmadan konfor ve lüks 
içinde yaşayanların televizyon ekranlarındaki abartı görün-
tüleri sürekli olarak içten içe kızgınlıkları bilemektedir.

Mevcut ekonomik ve siyasal düzenin artan kırılganlık-
larını önümüzdeki süreçte daha fazla görmemiz mümkün 
olacaktır.

Bu son gelişmelerden AKP Hükûmetinin de azami ölçü-
de gerekli sonuçları çıkarması gerektiğini düşünüyorum. 

Ve geçmiş iktidar yıllarının vicdan muhasebesini ve ah-
laki değerlendirmesini yaparak hesap vermek için bugün-
den hazırlıklara başlamasının yararlı olacağına da yürekten 
inanıyorum.

Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım,

Henüz bir ayını geride bırakmak üzere olduğumuz 2011 
yılında da önceki yılları aratmayacak nitelikteki tehlikeli 
olaylara ve gelişmelere şahit oluyoruz.



83

Anlaşılıyor ki, 2011 yılının AKP’yle geçecek aylarında 
ve günlerinde sıkıntı ve sorunlar durmadan katlanacak ve 
yayılacaktır.

Zira iktidar partisinin artan tahammülsüzlükleri, su üs-
tüne çıkan tahakkümcü zihniyeti ve belirginlik kazanan ken-
di dışındakileri susturmaya yönelik girişimleri bize başkaca 
bir fikir vermemektedir.

Özellikle Başbakan Erdoğan’ın kararan ve kapanan 
idraki, kendisinin kontrolden çıkmasına neden olmakta; 
beğenmediği, tasvip etmediği ve yandaşlarından görmedi-
ği tepkiler karşısında gerçek hüviyetinin ortaya çıkmasına 
kapı aralamaktadır.

Başbakan Erdoğan herkesle kavgalıdır ve hoşgörüyle bir-
likte tevazuun kendisine ne kadar yabancı olduğunu da her 
fırsatta ispatlamaktadır.

Sahip olduğu gerilimli ruh hâlini, niza ve hizipten besle-
nen üslubuyla birleştirmesi ortaya kişiliğinde baskın olan 
hırçın, uzlaşmaz ve sinirli tarafını çıkarmaktadır.

Gerçi Başbakan Erdoğan’ın öfke nöbetleri içine girmesi 
ve sözle şiddet uygulaması yeni bir vakıa değildir.

Çiftçimize “Ananı da al git!” diyen, Mehmetçiği tahkire 
yeltenen, şehide hakaret eden, basını sindirmeye çabala-
yan, memuru yıldırmak için uğraşan, yargıyla didişen, iş-
çiyle ve öğrenciyle atışan Başbakan Erdoğan’dan başkası 
değildir.
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Bu zihniyet sahibinin kaba ve seviye yoksunu yaklaşım-
larına, ifadelerine sıklıkla rastlamamız gerçekten de bir te-
sadüf olarak görülmemelidir.

Ne var ki sıra İmralı’da yatan haine geldiğinde ise “Sa-
yın(!)”  diyerek nezaket ve saygı gösteren de yine kendisidir.

Türkiye’nin böylesi bir kişi tarafından sekiz yılı aşan  
bir süredir yönetilmesi talihsizlikten öte utanç ve esef  
vericidir.

Bu kapsamda son günlerde cereyan eden iki konu bizim 
fazlasıyla dikkatimizi çekmiş ve Başbakanın ikircikli yakla-
şımlarını deşifre etmesi bakımından anlamlı olmuştur.

Bunlardan birincisi hepinizin bildiği gibi güzide kulüpleri-
mizden Galatasaray’ın yeni stadyumuna kavuşması müna-
sebetiyle yapılan açılış törenlerinde vuku bulmuştur.

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, ülkemizi Avrupa kupala-
rında en iyi şekilde temsil eden bu kulübümüz başta olmak 
üzere, tüm spor kulüplerimiz her şeyin en iyisine layıktırlar.

Uluslararası müsabakalarda milletimizi sevindiren, ku-
caklaşmasına ve coşkuyla sokaklara taşmasına vesile olan 
her spor kulübümüzün hepimizin gönlünde müstesna bir 
yeri vardır ve olmalıdır.

Spor faaliyetleri aynı zamanda toplumsal birleşmenin, 
aynı safta toplanmanın ve milyonlarca kişinin aynı his ve  
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ortak tezahüratla gönül verdikleri takımlarının arkasında 

durmalarını sağlayan muazzam güzellikleri sergilemektedir.

Stadyumlarda oluşan kolektif ruhu diğer sosyal alanlara 
yayabilirsek hiçbir kem göz milletimize ve devletimize asla 
yan gözle bakmaya cüret edemeyecektir.

Hangi spor kulübünün taraftarı olursak olalım, Türk mil-
letinin onurlu ve eşit bir ferdi olarak, türkümüz birliğin ve 
kardeşliğin dizelerinden feyiz almalıdır.

Şahsen spora büyük bir ilgi duyan ve takip eden birisi 
olarak da milletçe elde edeceğimiz başarıların saflarımızı 
daha sıkılaştıracağına ve ellerde bayraklar ve dillerde “En 
büyük Türkiye !” haykırışlarıyla güç birliğini hayatın her ala-
nına yayacağımızı düşünüyorum.

Doğudan batıya, güneyden kuzeye tek ses, tek yürek ve 
tek millet olarak varlığımızı sürdürmemizin en etkili yolla-
rından birisi de budur.

Ancak AKP zihniyeti, kâbus gibi Türk sporunun üzerine 
çökmüş, burada da yandaşlığı ve tarafgirliği attığı adımlarla 
belirginleştirmiştir.

Ermenilerle mutabakat arayışlarında futbol müsabaka-
ları bahane olarak kullanılmış ve Bursa’daki karşılaşmada 

bayrak avcılığı dahi yapılmıştır.
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Spor bu dönemde siyasete alet edilmiş, kulüplerin, fe-

derasyonların iktidarın etki ve hâkimiyet alanına sokulması 

için olmadık oyunlar oynanmıştır.

Hatta daha da ileri gidilmiş, tanınmış ses sanatçıları, 

sahne ve şov dünyasının ünlü simaları, edebiyatçı ve dü-

şünürlerin yanı sıra spor camiası da yıkım projesine ortak 

edilmeye çalışılmış ve Başbakan Erdoğan Dolmabahçe 

Sarayı’na geçtiğimiz yılın Haziran ayında davet ettiği ko-

nuklarına PKK açılımını yüzü kızarmadan anlatmıştır.

Bununla birlikte bu toplantıda, “Zaman orta saha da top 

çevirme zamanı değil!” diyerek, Türk milletinin ayrışması-
nın melun taktiklerini vermiştir. 

“Zaman dar alanda kısa paslaşmalar yapma zamanı 
değil!” diyerek, yıkımın kirli oyun planını kabul ettirmeye 
çalışmıştır. 

Ve Başbakan Erdoğan; “Zamanın ekip oyunu oynama, 
pası isabet ettirme ve netice, yani gol atma zamanı.” söz-
leriyle de sporu menfur emelleri uğrunda vasıta yapmak 
istemiştir. 

Çocukluğunda, mahalle aralarında kâğıttan toplarla  
oynadığını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan yetişkinli- 
ğinde de Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamış ve tahrip 
etmiştir.
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Bu zihniyet sahibi için önemli olan sporun hoşgörüsü, 
ahlakı, çevikliği, centilmenliği ve dinamizmi değildir.

Amaç birlik ruhunun canlandırılması, bütünlüğün 
sağlanması değil, saha içinde bile farklılıkların hatırda 
tutulmasıdır.

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Başbakan Erdoğan ve hükû-
meti her alanda olduğu gibi sporda da gedikler açmaya ça-
lışmış, hükûmet etme gücüyle siyasetin merkezine çekmek 
için her şirret yolu denemiştir.

Nitekim Galatasaray Kulübümüzün yeni stadyumu-
nun açılış törenlerinde bunu bir kez daha görme fırsatımız  
olmuştur.

Stadın açılışında kulüp taraftarlarını tahrik edici konuş-
malar, bu zamana kadar biriken toplumsal tepkinin ateşini 
yükseltmiş ve protestolara neden olmuştur.

Öyle ki TOKİ Başkanı olan zatın tariz dolu ve zan altında 
bırakan sözleri, haklı bir infiale neden olmuş ve patron eda-
sıyla yaptığı konuşmasının cevabını misliyle almıştır.

Tribünde alacaklı gibi oturan Başbakan Erdoğan da, Ga-
latasaray taraftarı kardeşlerimizin tepkisini soğukkanlılıkla 
ve olgunlukla karşılamak yerine stadyumu terk etmiş ve 
sinirlerine yine hâkim olamamıştır.
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Sonrasında ise stadyumu yapanın ve parayı verenin ken-

dileri olduğunu ısrarla vurgulamış ve kendisine yönelik or-

ganize bir hareketin olduğunu ifade etmiştir.

Üstelik danışmanından siyasetçisine tüm AKP yandaş-

ları Galatasaray taraftarlarına en pis ve iğrenç hakaretler-

le saldırmışlar ve protestoları en hafifinden nankörlükle  

itham etmişlerdir.

Soruşturmalar açılmış ve kameraların izlenmesiyle de-

mokratik tepkisini gösterenler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bunun aynısını AKP zihniyeti, geçmişte şehit cenazeleri-
ne katılan dava arkadaşlarımıza yönelik de uygulamıştı ve 
kameralarla ve zor kullanarak kendisine yönelen tepkileri 
durduracağını zannetmişti.

Kabul ve itiraf edilmelidir ki ileri demokrasinin söz-
de savunucularının çirkin maskesi Türk Telekom Are-
na Stadyumu’nda bir kez daha yerlere düşmüş ve kırılıp  
dağılmıştır.

Bu zihniyet sahipleri için demokrasi ve ifade özgürlüğü 
yalnızca kendilerinin anladığı ve dilediği şekilde olmalıdır.

Başbakanı övmeyen, minnet duymayan, şükran gösteri-
leri yapmayan ve sözüm ona lütfettiği yardımlardan dolayı 
el etek öpmeyen kim varsa organize işlerin bir parçasıdır.



89

Sanırsınız ki Başbakan Erdoğan servetinden ayırdığı pa-
ralarla ya da çocuklarının rızkından keserek stadyum yapıl-
masına katkı sağlamıştır.

Bundan dolayı kadir kıymet bilinmemesi abesle 
iştigaldir.

İşte sorunlu bir kafa yapısının ve bozuk mantığın sonucu 
budur.

Başbakan Erdoğan ve kendi yanında cephe almışlara ha-
tırlatmak isterim ki;

Türkiye krallık, emirlik, şahlık, sultanlık değil; milletimi-
zin egemenliğiyle vücut bulmuş bir Cumhuriyettir.

Hükûmet olarak yaptığınız harcamalar kendi özel hazi-
nenizden değil, milletimizin cebinden karşılanmaktadır.

Tabiidir ki milletten aldığınızı yine millete vereceksiniz 
ve bundan dolayı da minnet duyulmasını asla beklemeye-
ceksiniz.

Kaldı ki aziz milletimizin size siyasi sorumluluk ver-
miş olması en büyük lütuftur ve bunu da asla aklınızda 
çıkarmayacaksınız.

Milletimizi borçlu, kendinizi alacaklı olarak görmeniz ise 
içine düşebileceğiniz en büyük densizliktir.

Yurdumun her köşesine yapılacak olan hizmetler mille-
timizin hakkıdır, helalidir ve bedellerini de vergilerle zaten 
karşılamaktadır.
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Bu gerçeği görmeden ya da yok farz ederek; “Verdim, 
yaptım, dağıttım, yardım ettim.” türünden söz ya da imalar 
Türk milletine karşı yapılacak en büyük yanlış ve hakarettir.

Ve böylesi bir düşüklüğü ne Recep Tayyip Erdoğan’ın ne 
de yanında tuttuğu siyasetçi ve bürokrat taifesinin yapma-
sına asla izin ve fırsat vermeyeceğiz.

Bir tarafta yoksul kardeşimize makarna, un, yağ, kömür 
dağıtarak siyasi baskı altında tutan; öbür tarafta da “Stad-
yumu ben yaptım, tabi olun.” diyen çürümüş ve alçalmış 
zihniyetin takdir edersiniz ki iyi niyetinden, samimiyetin-
den ve alicenaplığından bahsetmemiz mümkün değildir.

Küresel güçler tarafından uzaktan kumandayla yönlen-
dirilen ve bunun acısını da vatandaşlarımızdan çıkaran AKP 
Hükûmetine milletimiz çok yakın bir zamanda geciken şa-
marını mutlaka indirecektir.

Yeri gelmişken bir hususu daha vurgulamanın yararlı 
olacağı inancındayım.

Her ne sebeple olursa olsun, toplu hâlde bulunan yer-
lerde demokratik itirazların kullanılmasında aşırıya kaçıl-
mamalı, başka kapılar aralanmamalı ve küfür ve hakarete 
varan sözlere tevessül edilmemelidir.

Haksızlık karşısında susanın dilsiz şeytan olacağı şüphe-
siz bir hakikattir.
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Ancak, ölçüyü kaçırmamak ve toplumsal hareketlen-
meyi sağlayacak ve önüne geçilmeyecek başka gelişme-
lere neden olmamak için herkesin de sorumlu davranması 
gerekmektedir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki AKP iktidardan tepe taklak 
inecektir.

Bunun da yolu bellidir ve o da sandıktan başkası  
değildir.

Değerli Arkadaşlarım,

Dikkatimizi çeken ikinci konu ise az önce arz etmeye ça-
lıştıklarım kadar önemlidir ve Başbakan Erdoğan’ın gerçek 
niyetini belirginleştirmesi bakımından kayda değerdir.

Başbakan Erdoğan nedense zayıf gördüğü, diklenmesi-
nin kendisine bir zarar vermeyeceği ve kolaylıkla alt ede-
bileceğini düşündüğü ya da iç politika malzemesi olarak 
kullanmasına izin verilen kişi ya da ülkelerle sürekli gerilim 
hâlindedir.

Mesela sahte İsrail kabadayılığı bunlardan birisidir.

Sonuçsuz bağrışları ve bu ülkeye yönelik içi boş tehditle-
ri hepimizin bildiği gerçekler arasındadır.

Ancak ne hikmetse Türklüğe ve Türk milletine sataşan-
lara, hakir görenlere, iftira atanlara ve geçmişimize dil uza-
tanlara karşı da sessizdir, suskundur ve sinmiş bir hâldedir.
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En son olarak Ermenistan Cumhurbaşkanının Yunanis-
tan ziyareti esnasında kamuoyuna yansıyan ve bizim de 
asla kabul etmeyeceğimiz çirkin ve küstah ifadeler bunlar 
arasında yer almıştır.

Bu çerçevede Yunanistan Cumhurbaşkanının aziz mille-
timizi; Ermenilerin ve Rumların katlinden sorumlu görmesi 
ve barbar sıfatını yakıştırması alçaklığın son versiyonu ola-
rak hafızalarımıza kazınmıştır.

Geçmişin acı hatıralarının şahitliğiyle açıklıkla söyleye-
biliriz ki eğer ortada bir barbar ve katil varsa, o da bu kötü 
sözleri bize atfedenlerden başkası olmayacaktır.

Polatlı’ya kadar gelerek vatanımıza göz dikenlerin, 
Türk’ün şerefiyle ve bağımsızlığıyla oynamaya kalkışan-
ların, doğuda kanlı çetelerle sistematik kıyım yapanların 
masumiyet zırhına bürünmeleri döktükleri kanları asla 
temizleyemeyecektir.

Caniliğin, kana susamışlığın, işgalciliğin, haydutluğun 
taraflarının Türk milletine söz söylemeye ne kirli sicilleri ne 
de karanlık geçmişleri asla müsaade etmeyecektir.

Muhterem Milletvekilleri,

Ülkemiz son günlerde kaygı verici tartışmaların, tahrip-
kâr hadiselerin, art niyetli ve sorumsuz beyanatların gölgesi 
altında kalmıştır.
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Siyasetin ahlaki derinliği kaybolmuş, kısır bir döngünün 
içine hapsolmuş, incelik ve dengeden hızla uzaklaşmıştır.

 AKP ile CHP arasındaki “oynak ve kaynak” tartışmala-
rı çapsızlığın ve vizyonsuzluğun hangi seviyelere ulaştığını  
bariz bir şekilde ispat etmiştir.

Aslında birbirini tamamlayan bu iki partinin, perde arka-
sında aynı amaçlara hizmet ettikleri dikkatli ve millî gözler-
den kaçmayacaktır.

Anlaşıldığı kadarıyla tek başına iktidar olma şansını elde 
edemeyecek olan bu iki parti, seçimden sonra koalisyon 
kurmanın altyapısını şimdiden oluşturmaya kendilerini 
adamışlardır.

AKP ile CHP arasındaki artan benzerlikler, meselelere 
aynı mantık örgüsüyle yaklaşımlar ister istemez bizim bu 
şekilde değerlendirme yapmamıza neden olmaktadır.

Özellikle Ana Muhalefet liderinin teröre kuşkulu bakışı 
ve millî konulardaki çekimser duruşu AKP’yle aynı çizgide 
buluşmasını sağlamaktadır.

Ne ilginç bir tesadüftür ki iki siyasi zihniyette neredeyse 
İmralı’nın dilini ve projelerini hayata geçirmek için birbiriyle 
yarış içine girmişlerdir.

İkisinin de kafasında İmralı canisinin affedilmesi vardır.

Türklük değerleri, Türk milletinin birliği ve Cumhuriye-
tin devamlılığı ikisinin de öncelikleri arasında yoktur.
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Ana Muhalefet Partisi liderinin çelişkili ve kılıktan kılığa 
giren siyasi mesajlarıyla, Başbakan Erdoğan’ın değişken ve 
tutarsız sözleri üst üste örtüşmektedir.

Başörtüsüyle eğitimlerini sürdürmek isteyen evlatları-
mızın önünde bu iki siyasi anlayış engel teşkil etmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Danıştayın ALES sınavına başör-
tüsüyle girilemeyeceğine dönük verdiği sorunlu ve tartış-
malı karar gerginlik yanlısı bu iki partinin ekmeğine yağ 
sürmüştür. 

Ayrıca aklına geleni söylemek, laf olsun diye konuşmak, 
tehlikeli düşüncelere sahip olmak AKP ve CHP Genel Baş-
kanlarının ortak özellikleri arasındadır.

Çözüm ve çareyi yabancı başkentlerde aramak, çok ko-
nuşup bir şey söylememek yine CHP ile AKP’nin benzeştiği 
alanlar olmuştur.

Sonuç itibarıyla taviz ve teslimiyeti besin kaynağı yapan 
AKP’nin yanına CHP’nin de düşmesi ülkemiz açısından ha-
yırlı sonuçlar ortaya çıkarmayacaktır.

Değerli arkadaşlarım dikkatlerinizi bir noktaya çekmek 
isterim.

CHP’nin bölücü taleplere kapı açması ve arka çıkması da 
tuhaf ve sancılı bir sürecin başladığına işaret etmektedir.

Nitekim Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden Cumhuri-
yet Halk Partisinin PKK tezlerini savunan ve rezil planlarını  
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sahiplenen bir anlayış içinde olması savrulmadır, kendisi 
açısından tarifi olmayan utanılacak bir durumdur.

Bakınız hakikat komisyonun kurulmasıyla ilgili CHP be-
yanlarını milletimiz kaygıyla karşılamıştır.

Diğer tarafta, hem asker hem de terör örgütü aynı anda 
silah bıraksın sözlerini hepiniz mutlaka işittiniz.

Söyler misiniz, lütfen, bugünkü CHP’nin neresi aziz 
Atatürk’ün kurduğu ve ilk genel başkanlığını yaptığı partiy-
le benzerlik taşımaktadır?

Bölücü taleplere şirinlik yapan Ana Muhalefet lideri, 
İmralı’daki bölücübaşının kanlı projelerine destek vererek 
aynı safta yer almıştır.

 Bundan sonra CHP ne diyecektir ve ihanete prim veren 
bu tutumunu nasıl izah edecektir?

AKP’nin izinden yürüyen Ana Muhalefetin kabullerinden 
saptığı, millî ilkeleri bir yük gibi gördüğü ve üniter devlet 
yapısını fantezi olarak değerlendirdiği ortadadır.

AKP’yle CHP aynı sahnede buluşmuşlar, önde kavga 
ederken, arkada el ele Türkiye’nin geleceğini karartmanın 
meşum planlarını yapmaya başlamışlardır.

Artık önümüzdeki süreçte AKP, CHP ve PKK’nın tavırla-
rında paralellik olacağını söylememiz yanlış olmayacaktır.
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Türkiye’nin temellerinde oynama yaparak kaynaşma 
sağlanacağını düşünen bu sefil siyaset tüccarlarının milleti-
mizden hak ettiği cevabı en iyi şekilde alacaklarını hep bir-
likte yaşayarak göreceğimizden kuşkulanmıyorum.

Ateş çemberinden geçmekte olan ülkemizin, çok ciddi 
bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğu tartışmasızdır.

Suikastın hedefinde Türk milleti vardır ve millî birliğimiz 
ve kardeşliğimiz bozulmak istenmektedir.

AKP iktidarı, ülkemizi mayınlarla döşeli etnik tuzağın içi-
ne çekmek amacıyla yapmadığını bırakmamıştır.

Bununla beraber vermediği taviz de kalmamıştır.

AKP’nin dışarıdan eline tutuşturulan senaryo gereğince 
oynadığı oyunun gayesi bellidir ve Türk milleti kimlik bö-
lünmelerine ve dönüşü olmayan etnik kargaşaya itilmek 
istenmektedir.

CHP’de böylesi bir sürecin figüranları arasında yerini al-
mış ve tarafını böylelikle netleştirmiştir.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye’nin, geleceğini tayin edecek tarihî bir yol ayrımı-
na her gün biraz daha yaklaşmaktayız.

Üzülerek söylemeliyim ki, hayatın her alanında etki alanı 
genişleyen sarsıntılara ve bozulmalara şahit olmaktayız.
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Bu kara tablonun oluşmasında en büyük sorumlu ve hız-
landırıcı unsur AKP Hükûmetinden başkası olmadığı açıktır.

Millî ve manevi değerlerimiz iktidarın yol göstericiliğin-
de ve müsamahakâr tutumu sayesinde darbe üstüne darbe 
almaktadır.

Bu noktaya hazmettire hazmettire gelindiği malum- 
larınızdır.

Hukuksuzluğun kol gezdiği, suçluların serbest kaldığı ve 
vicdansızlığın doruk yaptığı düşündürücü bir Türkiye man-
zarası karşımızdadır.

Habur’da davul zurnayla karşılanan teröristler, AKP ter-
tibiyle kurulan düzemece mahkemeler milletimizin aklın-
dan bir an olsun çıkmamıştır.

Adaletin hain amaçlar uğruna nasıl içinin boşaltıldığı-
nı yaşanan rezil görüntülerden maalesef izleme fırsatımız  
olmuştur.

Bölücü teröristlerin törenlerle karşılanmasından yak-
laşık 15 ay sonra bu defa da Hizbullah militanları halaylar 
eşliğinde serbest kalmış ve bunlar karşısında milletimizin 
yüreği burkulmuştur.

Yüzlerce insanın kanına giren caniler rahata erdikten 
sonra, sıradan suçlu muamelesi görerek mutat kontrol  
prosedürüyle taltif edilmişler, ancak buna dahi riayet  
etmemişlerdir. 
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Ve kendilerine sunulan AKP imkânını kullanmışlar ve 
adaletten kaçmışlardır.

Yakalama girişimleri birkaçı dışında sonuç vermemiş ve 
atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiştir.

Katiller AKP Hükûmetinin açtığı kapıdan göstere göste-
re çıkıp gitmişler ve büyük bir skandalın yaşanmasına sebep 
olmuşlardır.

Temennimiz aynı uygulamaların diğer suçlulara yönelik 
olarak vuku bulmamasıdır.

Şimdi sırada İmralı canisinin hapis cezasını evde geçirme 
dayatmasının ve pazarlığının ne şekilde karşılanacağı konu-
suna gelmiştir.

AKP’nin önümüzdeki seçimlerde istediği siyasal neticeyi 
aldığı takdirde, bölücübaşı için gün doğacaktır ve serbest 
kalmasının ilk durağı olan ev hapsi hayata geçebilecektir.

AKP iktidarıyla birlikte adalet duygusu körelmiş ve hu-
kukun üstünlüğü komaya girmiştir.

Yargının siyasallaştırılması ve AKP hukukunun devreye 
sokulması peşi sıra birbirini izlemiştir.

Yasalarla çarpışarak büyüdüklerini söyleyen Recep Tay-
yip Erdoğan işlediği her suça hukuki bir kılıf, yaptığı her 
yanlışa yasal mazeret arayışı içinde olmuştur.
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Anayasa Mahkemesinin ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun tanzim edilmesiyle önüne çıkabilecek pürüz-
leri etkisizleştirmeyi hedefleyen Başbakan, gözü şimdi de 
Danıştay ve Yargıtaya dikmiştir.

Hazırlanan uyum yasaları gereğince, AKP’nin etki ala-
nında bulunan Anayasa Mahkemesine; bu iki üst yargı ku-
rumunun üzerinde bir pozisyon verilmesinin hedeflendiği 
anlaşılmaktadır.

Bildiğiniz üzere, son yapılan Anayasa değişiklikleriyle 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkânı getirilmiştir.

Bu durum temel alınarak AKP’nin kafasında ve gün-
deminde yer alan; bireysel başvuru bağlamında Anayasa 
Mahkemesine, Yargıtayın ve Danıştayın kararlarını iptal 
etme yetkisi verilmesine dönük planlar adaleti daha fazla 
keşmekeşliğin içine itecek ve yeni bir kaos yaşanmasına 
kapı aralayacaktır.

AKP merkezli yargıyı kuşatma harekâtı hızla sürerken, 
yargının kendi içinde sorunları olduğu kuşku götürmez bir 
gerçekliktir.

Hukukun kapsamlı bir reforma tabi tutulması kaçınıl-
mazdır ve çok da gerekli bir hâl almıştır.

Özellikle yandaş yargı girişimlerinin yoğunlaşmasıyla 
birlikte verilen kararların doğruluğu daha çok tartışmalı bir 
duruma gelmiştir.
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Adaletin vicdanlarda ne kadar karşılık bulduğu ise  
belirsizdir.

AKP Hükûmeti hukuku kendi menfaatine göre değerlen-
dirmekte ve hukuksuzluğun âdeta içtihadını yazmaktadır.

Hukukun bu şekliyle daha fazla soluk alıp vermesi çok 
zordur.

Adaletin olmadığı, hukukun etkili bir şekilde işlemediği 
bir toplumda özgürlükten ve demokrasiden bahsedilmesi 
beyhude bir çaba olacaktır.

Demokrasiyi yalnızca prosedürlere ve sloganlara indir-
geyen AKP zihniyetinin bu söylediklerimizi anlaması tabia-
tıyla imkânsızdır.

Böylesi bir bakış açısının adaleti güçlendirmesi ve huku-
kun üstünlüğünü tesis etmesi de söz konu olmayacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Gündeme düşen her konu anında toplumsal yapıyı ku-
tuplara sevk etmekte ve milletimizin duyarlı olduğu ne var-
sa kaşınmakta ve kanatılmaktadır.

Doğal olarak, Türkiye’nin problemleri katlanılamaz bir 
boyuta ulaşmakta, her gün yeni bir badire karşımıza tüm 
kasvetiyle dikilmektedir.
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Özel hayatın dokunulmazlığından dizi ve heykel tartış-

malarına kadar her mesele anında içinden çıkılmaz bir so-

runa dönüşmektedir.

Başbakan Erdoğan’ın gündem saptırması ve sanal ger-

ginlik alanları inşa etmesi, bir bakıma çaresizliğinin ve tü-

kenmişliğinin de delilidir.

AKP iktidarı vatandaşlarımızı korku girdabına sürüklemiş 

ve özgürlük alanlarını alabildiğine daraltmıştır.

Emin olun ki ülkemizin içinde kıvrandığı sorunların hiçbi-

ri aşılamayacak değildir. 

Hepsinin bir makul ve kalıcı bir çözümü vardır.

Milletimize “Karar Anı Geliyor, Ses Ver Türkiye, Sesime 

Kulak Ver Türkiye !” sözleriyle umut olacağız.

Türk milletine sesimizi duyuracağız, sesini duyacağız ve 

sorunlarına çare olacağız.

Sözlerimizle, bakışlarımızla ve kurduğumuz gönül köp-

rüsüyle milletimizle bütünleşeceğiz.

Milliyetçi Hareket olarak milletimizin huzura ve refa-

ha her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu görü-

yor ve bunları gerçekleştirmek için ise tüm hazırlıklarımızı  

tamamlıyoruz.
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Önümüzdeki Cuma günü açıklayacağımız Seçim Beyan-
namemizle de Türk milletinden sesimize kulak vermesini ve 
buna karşılık ses vermesini talep edeceğiz.

Bu tarihî toplantının şimdiden hayırlı ugurlu olması-
nı diliyor konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla  
selamlıyorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Çok yoğun ve hareketli bir haftayı geride bıraktık.

Geçen hafta, hem ülke hem de dünya gündemi hararetli 
ve önemli gelişmelere sahne olmuştur.

Bunların detayına geçmeden önce, Parti olarak geçtiği-
miz Cuma günü açıkladığımız Seçim Beyannamemizle ilgili 
bazı düşüncelerimi tekraren sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz üzere, Misak-ı Millî’nin 91.yıl dönümünde, Mil-
liyetçi Hareket Partisinin iktidarında nelerin yapılacağını 
ana başlıklar hâlinde aziz milletimizin bilgisine sunduk.

“2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye Sözleşmesi”ni bü-
yük bir coşku ve heyecan içinde dile getirdik.



106

Parti olarak gayretli, dikkatli ve özenli bir çalışma sonu-
cunda belirlediğimiz ve oluşturduğumuz programımızı, sa-
mimi ve dürüst bir şekilde milletimize duyurmak için büyük 
bir irade gösterdik.

Gelecek uğruna bugünü feda etmeden, ama yarınları da 
şimdiden planlayarak tarihî yürüyüşümüze hız verdik.

Türkiye’nin temel meselelerine dönük projelerimizle 
kangren hâline gelen sorun alanlarını tedavi etmek amacıy-
la Türkiye ve Türk milletine ses verdik, beyanda bulunduk 
ve yemin ettik.

“Sesime Kulak Ver Türkiye, Ses Ver Türkiye !” diyerek ta-
rihî bir toplantıyı muhterem dava arkadaşlarımızla birlikte 
gerçekleştirdik.

Biz milletimize seslendik, sesimizin vatanımızın her kö-
şesine ulaşması için kutlu bir yolculuğa çıktık.

Bu ses de sevgi vardır, azim vardır ve millî bir silkiniş yer 
almaktadır.

Türk insanının zamanın ve hayatın yönlendiricisi ve be-
lirleyicisi olması için bir çağrı bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın dertlerinin kökünden bitirilmesi, ra-
hata ve huzura duyulan özlemlerinin yeşermesi, bekledikle-
ri mutluluğa ve refaha erişmeleri bu sesle somutlaşacaktır.
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Yaptığımız toplantıda hedefimizin; 2011–2023 dönemi-
ni kapsayan 12 yılda tek başına ve kesintisiz istikrar içinde 
MHP iktidarı olduğunu bir kez daha vurguladık ve milletimi-
zin sorunlarını çözmek için hazırlıklarımızın tamam olduğu-
nu böylelikle ortaya koyduk.

Parti olarak nereye gideceğimizi biliyoruz ve arkamı-
za aldığımız rüzgârın iktidar limanına götüreceğinden de 
şüphe duymuyoruz.

İktidar stratejimizi ve yapacaklarımızı bugünden belirle-
diğimiz için önümüz aydınlıktır ve amacımıza ulaşmak için 
oluşturduğumuz hazırlıklarımız güçlü bir şekilde milleti-
mizde karşılık bulacaktır.

Tereddüt içinde, şaşkın, ağır aksak ve yorulmuş olan 
AKP iktidarından kurtulmak artık bir zaman meselesi hâline  
gelmiştir.

Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin hiçbir sorunu 
çözülemez değildir. Öncelikle bunu kabul ettik ve buna 
inandık. 

Milletimize duyduğumuz derin bağlılık ve sevdadan do-
layı zamanımızı asla boş geçirmeyeceğiz, her bir vatandaşı-
mıza ulaşarak gönüllerini alacağız.

Milliyetçi Hareket olarak her sorunun kaynağını biliyo-
ruz ve çözümü için milletimizin yetkilendirmesini istiyoruz.
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Çünkü biz diğerlerinden daha iyi yaparız, daha fazla 
donanımlıyız.

Çünkü biz çalışmaya ve milletimizle bütünleşmeye daha 
çok hazırız.

Çünkü biz başarmak, imar etmek, inşa etmek istiyoruz 
ve Türkiye’yi tekrar ayağa kaldırmak için büyük bir sabırsız-
lık duyuyoruz.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak;

• Huzuru arttıracağız, güvenliği sağlayacağız ve emni-
yetli bir hayatı tesis etmek için uğraşacağız. 

• İşsizliği yeneceğiz, yoksulluğu bitireceğiz, bereketi 
getireceğiz. 

• Ekonomide eşitliği, ahlakı ve adaleti hayata  
geçireceğiz.

•	 Çitçimizi güldüreceğiz, esnafımızı rahatlatacağız, me-
murumuzu coşturacağız ve emeklimizin umutlarını 
tazeleyeceğiz.

•	 Sofralardaki ekmeğin çoğalması için mücadele  
vereceğiz. 

•	 Mutfaklara bolluğun ve evlere umudun sıcaklığını 
getireceğiz.
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• Hayal kırık lık larını gidereceğiz, üzüntüle-
ri yok edeceğiz, sevinçleri yayacağız ve kardeşliği 
sağlamlaştıracağız.

• Tarlaların bereketi, dükkânların kısmeti, geleceğin 
büyük ve lider ülkesi için her zorluğu yeneceğiz.

•	 “Mutlu Millet, Güçlü Devlet ve Huzurlu Fert” için; 

•	 Türk milletinin dirliği, birliği ve bağımsızlığı için;

•	 Ve AKP’yi geldiği gibi göndermek için Milliyetçi Hare-
ket iktidar olmaya taliptir, büyük bir istekle bu hede-
fin peşindedir.

Ayrıca Seçim Beyannamemizi açıkladığımız gün ken-
di alanlarında başarılı çalışmaları olan ve devlet ve millet 
hayatında üzerlerine düşen sorumlulukları iftihar edilecek 
bir şekilde yerine getiren değerli şahsiyetler Partimize ka-
tılmışlar ve bizimle güç birliği yapmışlardır.

Her biri, birbirinden kıymetli bu arkadaşlarımızla, millet 
ve devlet bekası için güç birliği daha da kuvvet kazanacaktır.

Bir kez daha kendilerine “Hoş geldiniz.” diyor, vatan 
ve millet yolunda gösterecekleri çalışmalarında üstün 
başarılar diliyorum.
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Muhterem Milletvekilleri,

Aziz milletimizin refaha ve feraha çok ihtiyacı olduğuna 
ve başta ekonomik olarak ayağa kalkmasının bir mecburi-
yet hâline geldiğine inanıyorum.

Geçmişin şahitliğiyle diyebiliriz ki; yaklaşık iki yüzyıldır 
süren modernleşme ve kalkınma maceramız maalesef iste-
diğimiz bir sonuca kavuşamamıştır.

Artık bu fasit daireyi kırmanın, parçalamanın ve bir  
kenara atmanın vakti gelmiştir.

Geçmişimizdeki bazı talihsizlikleri geri dönüp düzeltme 
şansımız yoktur.

Ancak hem bugünkü hem de gelecek nesiller için bir  
şeyler yapmak ve mutlu olmalarını sağlamak elimizdedir.

Türkiye’nin kabuğunu kırması ve makûs talihini mutlaka 
yenmesi lazımdır.

Ülke olarak;

Kalkınmış, gelişmiş, temel sorunlarını çözmüş ve kay-
nağını kültürümüzden alan ekonomik sistemin denklemini 
kurmamızın zamanı geçmektedir.

Her dönem maruz kaldığımız kronik sorunların bitirilme-
si için kaybedecek bir anımız bile yoktur.

Böyle geldiysek de böyle gidemeyeceğimiz açıktır.
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İşsizlik bir kader değildir ve böyle de görülmemelidir. 

Yoksulluk üstesinden gelemeyeceğimiz kara bir talih 
olarak değerlendirilmemelidir.

Sürekli alabora olan ekonomik yapının dengesizliği gi-
derilemez değildir.

Evinde aç uyuyanların, soğukta titreyen yavruların ve bir 
tas çorbaya hasret ellerin ülkesi olmamalıdır Türkiye.

Ayakkabısı delik olduğundan dolayı ayağı üşüyenlerin, 
yolda kalıpta umutları dağılanların, sabaha ne yerim diye 
düşünenlerin diyarı olmamalıdır Türk vatanı.

Ne var ki bunların hepsi yaşanmaktadır ve AKP milleti-
mizi fakir ve garip bırakmıştır.

Yandaşlar kayırılmış; rahata, lükse yolsuzluklarla ulaş-
maları sağlanmıştır. 

Bu dönemde çalmanın ismi “Hortumları kesiyoruz(?)” 
olmuş, ekonomik krizin yakıcılığı ise “Bize bir şey olmaz.” 
sözleriyle geçiştirilmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan krizin fırsat olacağını söyledikçe, 
çevresine gün doğmuş; yumurtacı, doğal gazcı, gemici, mı-
sırcı yandaşlar türemiş ve milletimizin cebindeki paraları 
ahlaksızca gasbetmişlerdir.

“Uzayan kol benimkisi olsun.” mantığıyla, devletin kay-
nakları yağma edilmiş, AKP markalı ihale mafyaları, arazi 
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çeteleri, orman talancıları hukuksuzluktan istifade ederek 
vurgunlarını alabildiğine çoğaltmışlardır.

Üstelik milletimiz alaca karanlık ortamlara çekilerek is-
tismar edilmiş, yalanlarla avutulmuş ve gerçekleri görme-
mesi için her türlü hileye başvurulmuştur.

Bu dönem tüm ayıp ve kara gündemiyle yaşanmış ve  
geride kalmıştır.

Şimdi ileri bakmanın ve ufka odaklanmanın zamanı  
gelmiştir.

Merkezine insanı alan ve sosyal, kültürel, psikolojik  
taraflarını gözeten bir ekonomik sıçramaya mutlak an-
lamda ihtiyacımız vardır ve bunu da sağlamak konusunda 
ısrarlayız.

Koyulan hedeflere ulaşamayan, kurulan hayalleri boşa 
çıkan, verilen sözlerin tutulmadığı bir ülke manzarasından 
kurtulmamız lazımdır.

Vatandaşlarımızın eşitlik, kardeşlik ve özgürlük için-
de muktedir ve çağdaş bir devlette yaşaması en tabii  
haklarıdır. 

Bunun sağlanması için de ne gerekiyorsa yapacağımız-
dan herkes emin olmalıdır.

Az gelişmiş ülkelerin, geri toplumların ve sosyal formla-
rın bizdeki yansımalarını bertaraf etmek ve ortadan kaldır-
mak zorunluluk hâline gelmiştir.
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Medeni ilişkilerin belirleyiciliğinde rahatı, bolluğu, şifayı 
dileyen ve isteyen her bir kardeşimize, bunları sunmak fâni 
dünyadaki en büyük görevlerimiz arasında yer almalıdır.

Adil ve dengeli toplumsal sistemin kurulması, üreten ve 
insanca paylaşıma fırsat veren ekonomik sistemin yapılan-
dırılması gecikmeksizin hayata geçmelidir.

Özgürlüklerin gerçek anlamına kavuşması, adaletin vic-
danlarda karşılık bulması ve demokrasinin istikrarlı bir şe-
kilde yükselebilmesi için her bir vatandaşımızın yeterli gelir 
ve imkânlara sahip olması gerekmektedir.

Kim ne derse desin hâlihazırda var olan özgürlük ve ada-
let anlayışının seviyesi; milletimizin en çaresiz ve yoksul 
ferdinin sahip olduğu kadardır.

İşte bunu Başbakan Erdoğan ve partisi anlamamış, in-
sanımızın gözünü yalanlarıyla ve içi boş ham hayallerle 
boyama çalışmışlardır.

AKP hem demokrasi yorumunda ve kabulünde hem de 
özgürlük algısında yanılmıştır, kandırmıştır ve kendi pis 
emellerine bu kavramları alet etmiştir.

İnanıyorum ki Baasçı bir zihniyete sahip olan ve sultanlık 
peşinde koşan Başbakan Erdoğan’ın, demokrasiyi ve özgür-
lükleri hakkıyla savunmasına şaibeli geçmişi asla müsaade 
etmeyecektir.
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Milletimizin hayatını güzelleştirmek, devletimizi güçlü 

kılmak ve insanımızı hayattan keyif alır bir hâle getirmek 
için yeni bir anlayışa ve denenmemiş ama güvenli yollara 
gerek vardır.

Her alanda yenilenmeye, silkinmeye ve titreyip kendi-
mize dönmeye çok ihtiyacımız bulunmaktadır.

Üzülerek söylemeliyim ki, geleneksel değer ölçülerimiz 
tahrip edilmiş, bizi biz yapan bakış ve değerlendirme kriter-
lerimiz erozyona uğramıştır.

Karşılaştığımız dengesizliklerin üstesinden geleme-
diğimizden dolayı, tutarlılığımız zedelenmiş, istikrarı-
mız bozulmuş ve ne yazık ki gücümüz tükenmekten 
kurtulamamıştır.

Üretemediğimiz için paylaşamadık, toplumsal düzen ve 
dayanışmayı üst seviyede bir türlü sağlayamadık.

Yıllardan beri özlemlerimizi, beklentilerimizi, ihtiyaçları-
mızı temelli bir şekilde gideremedik. 

Yeni üretim teknikleri kurgulayamadık ve kendi kültür 
köklerimiz üzerine bina etmemiz gereken sosyal politikaları 
oluşturamadık.

Bunlardan dolayı AKP’yle birlikte soysuzlaşma, yozlaş-

ma ve değer aşınması had safhaya ulaşmıştır.
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AKP döneminde; kaynakla üretim arasındaki sosyal or-

ganizasyon bozulmuş, gemisini kurtaranların kaptan, gemi-

ciği olanların armatör olduğu bir devir herkesin gözü önün-

de vasat bulmuştur.

Milletimizin asıl sorunlarını konuşmak ve çözmek yeri-

ne, AKP tarafından sanal gerginlik alanları oluşturulmuş ve 

toplum ayrışmanın mevzilerine sevk edilerek kendi derdin-

den uzaklaştırılmıştır.

Sofrasında ekmeği olmayan insanımız AKP Hükûmeti-

nin değerler üzerinden yaptığı ahlaksızca siyasetin seline 

kapılmış ve âdeta kendini unutmuştur.

Takdir edersiniz ki bu devran artık son bulmalı ve Re-

cep Tayyip Erdoğan partisiyle birlikte demokratik yollardan 

ülke gündeminden mutlaka gitmelidir.

Yeni şeylere ihtiyacımız var derken, öncelikle yapmamız 

gereken budur.

Hem bugünümüzü hem de yarınımızı mutlu kılacak, yüz-
leri güldürecek ve ümitleri filizlendirecek politikalara gerek 
vardır.

Daha iyisini tanımayan ve kıyaslama yapma imkânı  
olmayan birisinin iktidarın yalanlarına aldanması çok  
doğaldır.
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Biz Parti olarak her şeyin en güzelini ve en yenisini sun-
mak için yola koyulduk.

Milletimizi ikna edeceğiz, sorunları kökünden çözeceği-
mizi samimiyetle göstereceğiz.

Alışkanlıklarımızı, ümitlerimizi, isteklerimizi yenile- 
yeceğiz. 

Kolayın, rahatın ve iyinin arayışında olan Türk vatandaş-
larına ne talep ediyorlarsa götüreceğiz.

Güvensizliği, yalnızlığı, endişeleri ve karamsarlığı 
bitireceğiz.

En lüks malları tüketenlerle, ekmeği dahi olmayanın  
bir arada bulunduğu toplumsal ve ekonomik ikiliği yok 
edeceğiz.

Var olan tarihsel birikimimiz ve millet olarak derin tut-
kumuz her zorluğu yenme konusunda bizim tek sığınağımız 
ve dayanağımızdır.

Türkiye önümüzdeki seçimlerde artık soluklanma-
lı ve geçmişin muhasebesini yaparak çıkaracağı derslerle 
geleceğe koşmalıdır.

Türkiye’ye ses vereceğiz, sesimize kulak verilmesini  
isteyeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi geleceğin mimarisini tasarla-
mış ve onay ve destek için büyük Türk milletinin takdirine 
arz etmiştir.
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Bu çerçevede toplumsal bünyeye ve ekonomik gerçek-
lere uygun kalkınma yöntemleriyle geleceğin lider ülke 
Türkiye idealine ulaşacağımızdan herkes emin olmalıdır.

Yapacağız, kavuşturacağız, geliştireceğiz ve mutlaka 
herkese kazandıracağız.

Ekonomik beklentileri yüksek düzeyde karşılayacağız ve 
Söğüt’ten başlayan kutlu adımı tekrar dünyaya taşıyacağız.

Değerli Milletvekilleri,

Ülkemiz son günlerde merkezinde AKP Hükûmetinin bu-
lunduğu son derece manidar ve tehlikeli tartışmaların içine 
çekilmek istenmektedir.

Bunlardan birincisi, Başbakan Erdoğan’ın sözcülüğünü 
yaptığı iki partili sistem arayışı ve dilekleridir.

İkinci olarak da başkanlık sistemi ile ilgili ileri sürülen gö-
rüşler ve yaklaşımlar olmuştur.

Başbakan Erdoğan’ın mihmandarlığında yürütülen yeni 
bir sistem inşa çabalarının kökeninde ve gerisinde çok teh-
likeli bir niyet olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.

Durduk yere iki partili bir siyasal yapının özlemini açığa 
vurmak, en başta demokrasiye ve çok sesliliğe duyulan ta-

hammülsüzlüğün ve üzeri küllenmiş bir öfkenin eseri olsa 

gerektir.
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Bu kapsamdaki parlamentoların daha etkin işlediğini ve 

yönetimde de istikrar sağlandığını iddia eden Başbakanın; 

örnek olarak ABD pratiğini ve deneyimini göstermesi ken-
disi açısından talihsizliktir, ancak arkasındaki suflörün kim-
liğini ikrar etmesi bakımından da anlamlı olmuştur.

Aklı ve gönlü yabancı memleketlerin yönetiminde olan 
bu teslimiyetçi anlayışın, ABD’yi örnek göstererek sistem 
ithal etmeye çalışması gerçek yüzünü bir kez daha deşifre 
etmiştir.

Madem iş buraya kadar gelmiştir, bundan sonra da bu 
fitne ağızdan federalizmi tavsiye edici düşüncelerin yayıl-
ması şaşırtıcı görülmemelidir.

Arkasından, eyalet yönetimlerinin övüldüğü ve üniter 
yapının sorunları arttırdığı hezeyanlarını bu kafa yapısından 
işitmek mümkün olacaktır.

Başkanlık sisteminin tartışılmasını isteyerek de Cumhu-
riyetin infaz hükmünü hazırlayan ve buna da aziz milletimi-
zi ortak etmeye çalışan Başbakan Erdoğan, kirli emellerini 
bir bir ortaya dökmeye devam etmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla, Recep Tayyip Erdoğan, sürekli bü-
yüttüğü nefretiyle, yıllardır hesaplaşmak için fırsat kolladı-

ğı Cumhuriyeti darağacına çıkarabilmek amacıyla önümüz-

deki seçimi bir dönüm noktası olarak tayin etmiştir.
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Başbakan için demokrasinin kural ve içeriği önemli  

değildir.

Kendisi için demokrasi vasıtadadır ve Türkiye’nin yıkıl-

ması ve Türk milletinin etnik kıvılcımla yanması için ara  

istasyondur.

Buradan, cevabını merakla beklediğimiz sorularımız 

şunlar olacaktır:

Başbakan Erdoğan’ın iki partili düzen önerisinin ardından 

sırayı ne alacaktır? Bundan sonra milletimizin hangi değer-

leri mütecaviz girişimlere maruz kalacaktır?

Bu zihniyet bundan sonra her şeyi ikilemeyi mi amaçla-
maktadır?

İki partili yapının yerleşmesi için; iki dilli, iki devletli,  
iki milletli, iki bayraklı bir karanlığa girilmesi mi isten- 
mektedir?

En başta, iki partili sistemi övmek ve sorunların bu yapı 
içinde çözüldüğünü söylemek için akıllarda bu partilerin is-
minin de belirlenmiş olması lazımdır.

Başbakan Erdoğan bir tarafta milletimizi 36’ya bölüp 
küçültürken, öbür tarafta siyasi terziliğe soyunmuş ve bu 
defa da partileri kesip biçmek için küresel iş birlikçilerinden 
aldığı kör makasla harekete geçmiştir.
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12 Eylül rejiminin iki partili siyasi sistem oluşturma gi-
rişiminin aynısına bugün Başbakan Erdoğanda niyetlenmiş 
ve ihtilal zihniyetiyle aynı karede buluşmuştur.

12 Eylülden sözde hesap sormaya çalışırken, perde ar-
kasında el ele tutuşmasının çirkin vesikası böylelikle ortaya 
çıkmış ve kendisi suçüstü yakalanmıştır.

Ancak 12 Eylül siyaset mühendisliğinin milletimiz ta-
rafından işlemez hâle getirildiğini ve aynısının inşallah bir 
defa daha gerçekleşip Milliyetçi Hareketin iktidar olacağını 
kararlılıkla vurgulamak isterim.

Bu saygısız, had bilmez ve iptidai zihniyetin hedefinde 

öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi olduğu görülmektedir.

MHP düşmanlığı Başbakanda tarifi olmayan bir noktaya 

gelmiş bulunmaktadır.

Aynı zamanda diğer partiler ve bu partilere destek olan 

vatandaşlarımız da bu düşmanlıktan paylarına düşen hisse-

yi ziyadesiyle almışlardır.

Özellikle Türkiye’nin yönetim yapısını değiştirmeye ve 

Türk milletini ayırmaya çalışanlara karşı Partimiz son sa-

vunma kalesidir ve bu kale aşılmadıktan, surları tahrip ol-

madıktan, “Üç Hilal” inmedikten sonra Allah’ın izniyle AKP 

istilası amacına asla ulaşamayacaktır.
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Bu nedenle, MHP, melanet cephesinde mevzilenen şer 

ittifak tarafından saldırıya uğramaktadır ve deyim yerin-

deyse ateş altında tutulmaktadır.

Ancak bu beyhude ve alçakça düzenler, ihanet düze-
nekleri ve AKP merkezli düşmanca yaklaşımlar ve tahrik-
ler Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin millî kararlılığı  
karşısında paramparça olmaya mahkûmdur.

Partimizin Başbakan Erdoğan ve dışarıdaki küresel des-
tekçileri tarafından hedefe alınmasının gayesi bellidir.

Türk vatanını teslim almak için asırlarca dört gözle bekle-
yen; kimi zaman Mondros’la şansını deneyen, kimi zamanla 
da sabırlarımızı Sevr’le zorlayan, çoğunlukla iş birlikçilerle 
kol kola girerek işgal ve esareti hâkim kılmaya çalışan küre-
sel emperyalizm, bugünkü zamanda da maşa olarak AKP’yi 
seçmiş ve hedef olarak da bizi göstermiştir.

Eğer süreç önümüzdeki seçimlerden sonra iktidar zihni-
yetinin istediği gibi işlerse;

•	 Yeni Anayasa’da Türklük ifadesinin çıkarılması ya da 
etnik kimliklerin sıkıştırılması ve tanınması;

•	 Ana dilde eğitimin sağlanması ve yaygınlaştırılması,

•	 Millî ve üniter devlet sisteminin yıkılması ve terörist-
başının salıverilmesi,

•	 Türk milletinin bölünmesi ve ayrışması,
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•	 Cumhuriyetin tasfiye edilmesi, Türklüğe dair ne var-
sa tahrip edilmesi,

•	 Önce federasyon, arkasından konfederasyon ve so-
nunda da bağımsız Kürdistan Devleti’nin oluşması 
amaçlanmaktadır.

AKP ile CHP arasındaki mutabakatın netleştiği ve bir- 
likte koalisyon şartlarının olgunlaşmaya başladığı bir or-
tamda partimizin bunlar karşısında yegâne millî güç olduğu 
tartışmasızdır.

Bu ihanet reçetesinin müşterileri, MHP’nin olduğu bir 
ortamda hiçbir fesada ve hainliğe izin vermeyeceğini çok iyi 
bilmektedirler.

Bunun için iki partili bir yapı özlemi vardır.

AKP mültezim memurları gibi milletimizin her değerine 
göz dikmiştir.

İki partili arayışını dile getirerek bu ülkede kurulan tüm 
partilere oy ve gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret  
etmiştir.

Başbakan Erdoğan bilmelidir ki şayet geçmişte iki partili 
bir sistem var olmuş olsaydı, bugün asla AKP diye bir parti 
olmazdı, olamazdı.

Eksik ya da fazlasıyla demokrasi tüm siyasal partilerin 
iktidar umudu taşımalarını ve onlara destek olan insanları-
mızın siyasal tercihlerini kullanmalarını sağlamaktadır.
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Bizim için % 1 oy alan parti ile % 10 barajını geçen parti 

arasında esasa ilişkin hiçbir fark yoktur.

Siyasal partilere bakarken kriterlerimiz bellidir ve bölücü 

ve yıkıcı özellik taşımadıktan sonra hepsi saygıdeğerdir.

Başbakan Erdoğan’ın iki partili siyasi sistem düşünce-

sini bir bakıma yıkım projesinin unsurlarından birisi olarak  

görmek lazımdır ve bunun Türkiye’nin temellerini yok ede-

cek bir nitelik taşıdığı da açıktır.

Bu son gelişmeler Başbakanın demokrasiden zerre kadar 

nasibini almadığını ve Türkiye’de otokrat bir yönetimin yer-

leşmesi için her yolu denemeye başladığını göstermiştir.

Ancak hesabı boşunadır, çabaları yersizdir ve çarpık zih-

ni kendini yanıltmaktadır.

Türk milleti AKP’nin oyununa gelmeyecek ve inşallah 

tezgâhını başına geçirecektir.

Muhterem Milletvekilleri,

Biraz önce de ifade ettiğim gibi; Başkanlık sistemiyle ilgi-

li yaklaşımlar iki partili sistem taleplerinden ayrı değildir.

Bu kapsamda dikkatimizi çeken ilginç gelişmelerden bi-

risi Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan’ın başkanlık 

konusunda görüntüde ters düşmeleridir.
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Zahiri kurtarmaya dönük olan bu rol paylaşımının arka-

sında ve özünde aynı bakış açısının olduğuna dönük kuşku-
larımız çok fazladır.

Başbakan Erdoğan’ın Amerika’yı örnek alarak iki partili 
sistemin sorun çözücü olduğunu dile getirmesi ve zımnen 
de bu ülkenin başkanlık sistemini kendisine rehber olarak 
belirlemesi Okyanus ötesinden yönlendirilen bir kişi için 
son derece doğaldır.

Bununla birlikte Başbakan Erdoğan’ın sorunsuz dediği 
bu sistemin birçok mahzurları vardır ve gerçek dışı bilgilen-
dirmeyle milletimizin kafasının bulandırılmasına kimsenin 
hakkı yoktur.

Mesela ABD’de 1995 ve 1996 yıllarında büyük sıkıntılar 
olmuştur ve sistemin işletilmesi güçlükle sağlanabilmiştir.

1995 yılında ABD Başkanı ile Kongre arasındaki kenet-
lenme devlet işlerini durdurmuş ve hatta memurlara bir 
süre maaş ödenememiş, yüz binlerce kamu görevlisi zorun-
lu izne ayrılmıştır.

Kendi içinde başka birçok çelişkiyi taşıyan bu sistem 
ABD’ye uygun olabilir ya da bu sistemin işleyişinden kay-
naklanan yükleri ABD toplumu kaldırabilir.

Ne var ki ABD için iyi olanın bizim için de iyi olduğunu 
düşünmek ve böyle düşünce izharında bulunmak yeni tür 
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bir mandacı ve himayeci zihniyeti göstermesi bakımından 
ibretlik bir örnek teşkil etmiştir.

Başkanlık sisteminin çalışmasında teorik olarak kuvvet-
lerin ayrılığı, eşit iktidarı ve birbirini dengelemesi ve denet-
lemesi gereklidir.

Başbakan Erdoğan’ın ise ne bu sistemde ne de başka sis-
temde bu tip kaygıları olmadığı açıktır.

Başbakan için başkanlık sistemi tek adamlığa yönelik 
heveslerinin bastırılamaz bir yansımasıdır.

AKP içinde arzıendam eden farklı tondaki seslerde sah-
nelenen bu diktatöryal duruşun arka fonundaki kuru gürül-
tüden başka bir anlam ifade etmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti parlamenter demokrasiyle varlığı-
nı bu zamana kadar sürdürmüştür.

29 Ekim 1923 tarihi, bağımsız yaşama konusunda verdi-
ğimiz bir karardır ve çatısı altında olmaktan gurur duyduğu-
muz Gazi Meclisimiz Türk milletiyle birlikte dünya durduk-
ça yaşayacaktır.

Türkiye’nin siyasi ve yönetim biçimini değiştirmek için 
başlatılan seferler her zaman milletimizin heybetli bağrına 

çarpacak ve yok olmaktan başka bir akıbeti olmayacaktır.

Milletimiz kararını vermiştir ve her şey ortada ve görme-

sini bilenler için berraktır.
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Başbakan Erdoğan tiranlığa özenmektedir ve gide gele 

Orta Doğu sultanlarını kendisine örnek almaya başlamıştır.

Ama arkasına bakmadan ülkesinden kaçanların ve pos-
terleri meydanlarda yakılanların acı sonlarını da aklından 
hiç çıkarmaması hayrına olacaktır.

Milletimizin ağırlaşan sorunlarını ve vahim bir hâl alan 
geçinme problemlerini görmezden gelerek gündem saptır-
maya çalışanların hesabını milletimiz bizatihi soracaktır.

İçeride bulamadığı meşruiyet kaynaklarını dışarıda ara-
yan iktidar zihniyetinin geleceğimizi haciz altına almasına 
ve her şeyimizi ipotek ettirmesine Milliyetçi Hareket olarak 
asla geçit vermeyeceğimiz iyi bilinmelidir.

Değerli Milletvekilleri,

Konuşmamın bu bölümünde, geçtiğimiz haftalarda 
Tunus’ta başlayan, ardından Mısır’a sıçrayan ve Kuzey Afri-
ka ve Orta Doğu’daki diğer Müslüman ülkelere yayılma is-
tidadı gösteren olaylara ilişkin değerlendirmelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi Afrika kıtasının Atlas Okyanusu’nda kıyı-
sı bulunan ülkelerden başlayıp bütün Kuzey Afrika’yı, Orta 
Doğu’yu kapsayarak Avrasya dâhil Çin sınırına kadar ulaşan 
muazzam coğrafyalarda çok sayıda devlet yer almaktadır.
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Bu devletlerin birçoğunun ortak karakteristiği ve özelliği 
toplumlarının Müslüman olmalarıdır. 

İslamiyet’in doğuş, yayılış ve yerleşme havzası olan  
bu topraklar üzerinde yaşayan ana milletler; Araplar, Türk-
ler, Farslar ile değişik kimlikler altında vücut bulmuş Hint 
Müslümanlarıdır.

Tarih boyunca bu topraklar bir yandan medeniyetin 
doğduğu geliştiği yerler olmuşken diğer taraftan kavga-
nın, gerilimin, savaşların da yaşandığı stratejik coğrafyalar  
hâline gelmiştir.

Bahsettiğim bu çok geniş alan dikkatinizi çekmek iste-
rim, Asya’da kalan coğrafyalarında başta Selçuklu İmpa-
ratorluğu olmak üzere çeşitli Türk devletlerinin; batısında  
ve Afrika’nın kuzeyinde ise Osmanlı İmparatorluğu’nun  
hâkimiyet havzalarıdır. 

Ve ne üzücüdür ki bu ülkelerde nispi bir kalıcı huzurun, 
hakkaniyetin sağlanabildiği tek dönemler de Türk hâkimi-
yetinin olduğu devirlerdir.

17. yüzyıldan itibaren sömürgeciliğin iştahını artıran ve 
ilgisini çeken bu topraklar üzerinde ve toplumlar nezdinde 
hesaplar ve oyunlar bugüne kadar hiç bitmemiştir.

Üstelik sancılı, sorunlu, geri kalmış bir toplum yapısı 
üzerinde derme çatma devletler vasıtasıyla da bugünlere 
gelinmiştir.
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Bu itibarla, geçen yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin 
Afrika ve Orta Doğu’daki toprakları üzerinde oyna-
nan oyunları bilmeden ve anlamlandırmadan bugünkü  
gelişmeleri doğru bir zemine ve perspektife oturtmak da 
mümkün olmayacaktır.

Dünün emperyalistlerinin İslam dünyasını “Böl parçala 

yut siyaseti, bugün böl parçala, kukla demokrasi getir ve 

uzaktan yönet.” siyasetine dönmüştür.

Bizim için en hazini olanı ise bugün büyük bir buhran hâli 

yaşamakta olan Müslüman toplulukların, despot yönetim-

leri devirerek zenginliğe, adalete ve demokrasiye kavuşa-

caklarını zannediyor olmalarıdır.

Elbette dileğimiz demokrasi ve hak taleplerinin karşılık 

bulmasıdır ve zulmün, eziyetlerin bitmesidir.

Ancak unutmamak gerekir ki demokrasi yalnızca siya-

si bir tercih ve tekâmül değil aynı zamanda toplamsal bir 

gelişmenin doğal sonucu ve sosyolojik taleplerin ileri bir 

evresidir.

Demokrasi asıl gücünü ve sürdürülebilirliğini insanların 

sorumlu ve duyarlı yaklaşımlarından almaktadır.

Bu yüzden de toplumun demokratik bir iklimi arzu-

lamadığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarının iç  
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toplumsal dinamiklerden yükselmediği ülkelerdeki de-

mokrasi denemeleri hem sancılı hem de başarısız olmuştur.

Zira gerçek demokrasiyi doğuracak zemin, sokak hare-
ketleri, şiddet ve öç alma duyguları veya yoksulluk öfke-
sinin dışa vurumu değil, gerçek anlamıyla cemiyet içinde 
yoğrulmuş, kendi tabii dengeleri ile bir ihtiyaç hâline gel-
miş sosyolojik iklimi olan insani gelişmelerdir.

Elbette ki Fas’tan başlayıp Orta Asya’ya kadar uzanan 
topraklardaki ülkelerin mükemmel yönetildiklerini, de-
mokratik olduklarını, hakkaniyet içinde bulunduklarını 
söyleyemeyiz. 

Önümüzde, bir diktatörden kurtulmak isterken tam bir 
kargaşa ve belirsizliğe sürüklenen ve milyonlarca insanın 
mağdur olduğu ve katledildiği Irak örneği durmaktadır. 

Demokrasi ararken devletlerini, insanlarını kaybedenle-
rin, ülkelerini tam bir küresel kanlı projelerin merkezi ya-
panların; kısaca, gökte yıldız ararken önündeki kör kuyu-
ya düşenlerin ibret verici hâllerini hatırlamakta bu açıdan  
yarar vardır.

Bahsettiğimiz topraklar üzerindeki Müslümanlar büyük 
acılar çekmektedirler. 

Yoksulluk ve geri kalmışlığın pençesinde kıvran- 
maktadırlar. 
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Baskıcı yönetimler altında inim inim inlemektedirler.

Elbette ki demokrasi Müslümanların da hakkıdır. Dile-
ğimiz demokratik ve şeffaf yönetime bir an önce kavuş- 
maları, hak ve özgürlük taleplerinin sonuç vermesi ve  
bunları sonuna kadar kullanmaları ve onurlu bir hayat  
sürdürmeleridir.

Ancak görünen odur ki sokaklardan başlattıkları tepki-
lerle yönetimlerin değişmesi onları arzuladıklarına kavuş-
turmakta yeterli olmayacaktır. Zira bu taleplerin dinamik-
lerini etkileyen içsel olduğu kadar dışsal unsur da olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Zorlama ve müdahaleci kuvvetlerin dışarıdan dayattığı 
değişimlerin sonuç vermesi tartışmalıdır.

Temenni ederiz ki hak, adalet, eşitlik, istikrar, insanca 
yaşama, özgürlük gibi değerler kendi toplumsal zeminle-
rinden ivme kazansın ve değişimin dinamikleri sosyolojik 
karşılık bulabilsin. 

Türk-İslam yönetim havzalarında yaşayan milyonlarca 
kardeşimiz için samimi dileğimiz budur.
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Değerli Arkadaşlarım,

Tunus’la başlayıp diğer ülkelere sıçrama eğilimi gösteren 
gelişmeler ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eş başkanlığını yaptığı Washington mahreçli “Büyük Orta 
Doğu Projesi”nin yeni ve ileri bir aşamasına geçilmeye baş-
landığı anlaşılmaktadır.

Geçmişte diktatörlükleri kendi elleriyle kurgulayan, 
krallıkları, emirlikleri, şeyhlikleri, sultanlıkları kutsayan ve 
sömürü çarkını bunlar üzerinden sürdürenler ne olmuştur 
da şimdi aynı ülkelerde demokrasiyi ister ve tavsiye eder 
hâle gelmişlerdir.

Çok geniş coğrafyaları ve ülkeleri içine alan bu projenin; 
sözde “demokrasiyi” hedefleyen büyük oyunundan maksat 
din kardeşlerimizin ileri bir yönetime kavuşması ve demok-
rasinin nimetlerinden istifade etmesi değildir. 

Küresel güçlerin böyle bir dilekleri olduğuna inanmak da 
mümkün değildir.

Toplumsal zemini henüz oturmamış sancılı demokratik 
rejimler, onları maniple edebilecek, beğenmediğini indirip 
beğendiğini getirecek küresel organların ve küresel müda-

hale güçlerinin günümüzdeki etkinlik ve hareket alanıdır. 

Adına turuncu devrim denilen dışarıdan güdümlü iç tep-

kiler bunun bir örneğidir.



132

Bugünkü kargaşa ve kaosun genel gidişatı ister istemez 
bize BOP’un varlığını hatırlatmıştır ve gelişmeleri bir de bu 
pencereden değerlendirmek faydalı olacaktır.

Bundan sonra, Mısır’a sirayet ederek bölgeye yayılan 
olayların daha başka gelişmelere kapı aralaması ve değişik 
ülkelere sıçraması şaşırtıcı olmayacaktır.

Partimiz gelişmeleri yakından takip etmekte ve okumak-
tadır. Yaşanan bu hadiselerle birlikte elbette ki muhatapla-
rınca ders alınması gereken hususlar da olacaktır.

Öncelikle, Orta Doğu’yu etkisi altına alan kaosun, ülkemi-
ze sirayet etmesi riski üzerine iyi düşünmek gerekmektedir.

Bölücü odakların ayaklanma provaları yaptığı bir süreç-
te, yakın coğrafyalardaki kargaşanın kendi vatanımızda kar-
şılık bulmaması için herkes sorumlu davranmalı, sözlerinin 
nereye varacağını iyi hesap etmeli ve tahriklere karşı çok 
dikkatli olmalıdır.

Bugün komşu ülkelerde sokaklara taşmış olan kalaba-
lıklara kulak verilmesini temenni eden iktidar zihniyeti-
nin, Allah korusun yarın ülkemizde bir kalkışma için fırsat  
kollayanların eline malzeme vermekten kaçınması 
gerekmektedir.

Ayrıca Başbakan Erdoğan ve AKP’nin çıkarması gere-
ken dersler arasında ise; baskı, zulüm ve iktidar gücünü  
kötüye kullanmanın nelere yol açabileceği hususları yer  
almaktadır.
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Yolsuzluğun, işsizliğin ve yandaşları kayırmanın toplum-
daki öfkeyi nasıl bir anda patlattığını ve dış yönlendirmele-
re açık hâle getirdiğini bu vesileyle görmek lazımdır.

Dün makbul kişilerin, aile fertleriyle birlikte devletin 
kaynaklarını kendisine ve etrafındakilere yontanların bir 
anda nefret dalgasıyla karşılaşabileceğini ve korku impara-
torluğu kuranların sonunun ne olacağını yalnızca bu geliş-
melere bakarak anlamak mümkündür.

Bu olayları bahane ederek, yaşanılan toplumsal hare-
ketlenmenin itici gücünü Türkiye’nin model ülke olmasına 
bağlayan AKP zihniyetinden bazı zevatın ve yandaş kalem-
lerin ya akılları durmuş ve gözleri kararmıştır; ya da servis 
edilen yeni bir küresel oyunun fütursuzca savunuculuğuna 
soyunmuşlardır.

Türkiye’nin sözüm ona sekiz yılda gelmiş olduğu nokta-
nın, aslında sarsıntı geçiren ülkeleri ve bu ülkelerin vatan-
daşlarını etkilediğinden bahsetmek gaflettir ve bir sorum-
suzluk örneğidir.

Her şeye rağmen; bunalmış, yoksullaşmış, geri bıraktırıl-
mış, gözü boyanmak istenen öfkeli kitlelerin nasıl fırtınalar 
estirebileceğini göstermesi bakımından bu son gelişmeler 
önemlidir.

Dileğim seçimin, siyasi partilerin, sandığın, millet ira-
desinin ne olduğunu hâlâ anlayamamış görünen otokrat  
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dürtüleri uyanmış Başbakan Erdoğan’ın bu son hadiseler-
den sonuç çıkarmasıdır.

Ayrıca Türkiye’de işleyen demokratik bir sistem vardır 
ve siyasetteki değişimin adresi ve yeri sandıktan başkası 
değildir.

AKP iktidarının gitmesinin tek yolu demokratik yol-
lardan geçmektedir ve bu milletimizin tercihiyle hayata  
geçecektir.

Başbakan Erdoğan ne kadar haddini aşsa da kadroları ne 
kadar yolsuzluğa ve hıyanete bulaşmış olsa da tek çıkar yol 
sandıktır ve bunun dışında milletimizi baskıya karşı diren-
meye çağırmanın kabul edilemez olduğu aşikârdır.

Başbakan Erdoğan’a da artan huzursuzlukları ve yayılan 
şikâyetleri hafife almamasını tavsiye ediyor; hoşgörülü bir 
tutum takınmaya davet ediyorum.

Er geç milletimizin iradesi bu şahsın ve partisinin üzerin-
den silindir gibi geçecektir ve AKP devri böylelikle bir daha 
açılmamak üzere kapanacaktır.

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlı-

yorum.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Bu haftaki grup konuşmama başlarken hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü, Ankara Orta Doğu Sa-
nayi ve Ticaret Merkeziyle İvedik Organize Sanayi Bölgesin-
de meydana gelen iki ayrı patlamada 20 kardeşimiz hayatı-
nı kaybetmiş, çok sayıda vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu son derece elim hadise milletimizi derinden  
üzmüştür.

Acımız büyüktür ve benzeri olayların tekrarlanmaması 
en büyük dileğimizdir.
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Elbette mezkûr patlamaların iş kazası şeklinde ortaya 
çıkması, konunun etraflıca ve bütün yönleriyle incelenme-
sini gerektirmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla işçi sağlığı ve iş yeri güvenliği ko-
nularında alınması gereken daha çok tedbirler, yapılması 
lazım gelen daha çok hususlar bulunmaktadır.

Özellikle iş yeri denetimlerindeki zafiyetler ve yetersiz-
likler, kayıt dışı çalışan tezgâh altı iş yerlerinin pıtrak gibi 
yayılması doğal olarak hem çalışan sağlığını hem de iş yeri 
ve çevre güvenliğini fazlasıyla tehdit etmektedir.

Bununla birlikte iş yeri denetimlerindeki açmazları yal-
nızca denetim elemanlarının eksikliğine bağlayarak sorum-
luluktan kaçmaya çalışmak doğru değildir.

Eğer sorun ilgili bakanın iddia ettiği gibi denetim ele-
manlarının sayısı ise, o hâlde eksik tamamlanır ve gerekli 
çalışmalara hız verilir.

Ne üzücüdür Ankara’nın tam ortasında canımızı yakan 
ve ekmeğini kazanmaya çalışan onlarca insanımızın hayatı-
na mal olan kazaların ağır bilançosu konu üzerine gecikmeli 
olsa da eğilmeyi zorunlu kılmaktadır.

Önümüzdeki süreçte yürürlükteki mevzuatlara uy-
gun olarak denetim ve iş yeri kontrollerinin daha etkin ve  
verimli yapılması kaza risklerinin azalmasında önemli 

katkılar sağlayacaktır.
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Bu konuda sorumluluk öncelikle iktidar partisine  

düşmektedir.

OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesinde meydana 
gelen kazaların nedenleri detaylı bir şekilde araştırılarak 
milletimizin bilgilendirilmesi gecikmeksizin yapılmalıdır.

Muhatap olduğumuz acı olaya sebebiyet veren kusur, 
ihmal, yanlış ortaya çıkarılmalı ve bir daha benzeri faciala-
rın yaşanmaması için acilen önlemler alınmalıdır.

Bu vesileyle iki ayrı patlamada hayatlarını kaybeden 
kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, yakın-
larına ve tüm çalışma arkadaşlarına bir kez daha başsağlığı 
diliyorum.

Bu olayda yaralananlara da acil şifalar temenni ediyor, 
hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Muhterem Milletvekilleri,

Türkiye’nin yakın coğrafyasında önemli ve dikkatle takip 
edilmesi gereken olaylar cereyan etmektedir.

Tunus merkezli olarak başlayan halk hareketinin akisleri 
geniş bir çevrede karşılık bulmuştur ve bulmaya da devam 
etmektedir.

Yıllarca küresel güç merkezleri tarafından desteklenen 
otoriter rejimlerin bir bir köşeye sıkışmalarına ve bazılarının 
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teslim bayrağını çekmesine, bazılarının ise reform vaadiyle 
günü kurtarmaya çalıştıklarına kamuoyuna yansıyan bilgi-
lerden şahit olunmaktadır.

Demokrasiye geçişin pazarlıklara konu olduğu ve üste-
lik bir lütufmuş gibi sunulduğu, başkanlık ya da cumhur-
başkanlığının babadan oğula geçmeyeceği sözlerine bile 
derin anlamlar yüklendiği bir sürecin hangi gelişmeleri be- 
raberinde getireceği bizim açımızdan belirsizliğini hâlen  
korumaktadır.

Yakın coğrafyalardaki halkların, otoriter yönetimlerden 
kurtulayım derken yeni vesayetlere ve baskılara maruz kal-
ma riski de gün geçtikçe belirginlik kazanmaktadır.

Bu tehlikeyi şimdiden görünür kılan birçok gelişme 
yaşanmaktadır.

Dileğim, yakın coğrafyalardaki demokrasi, özgürlük ve 
değişim arayışlarının bir sonuca ulaşması ve toplumsal ta-
leplerin kendi mecrasında bir neticeye gitmesidir.

Ancak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ülkelerin oyun 
alanlarında çok sayıda dışsal faktörün varlığı dikkate alın-
dığında; gelişmelerin sadece söz konusu ülke halklarının is-
tediği gibi şekillenmeyeceğini söylemek için kâhin olmaya 
gerek yoktur.

Dün baskıcı, despot, zulüm taraftarı yönetimlere arka 
çıkarken; bugün birdenbire bunların karşısında duruş  



141

sergileyen ve çıkarları uğruna milyonlarca insanı telef et-
mekten bile çekinmeyen Batılı anlayışın ikiyüzlülüğünü bu 
son olaylarla bir kez daha görmek mümkün olmuştur.

Demokrasinin gerçek anlam ve uygulamasıyla devlet ve 
toplum hayatına nüfuz edemediği Müslüman toplumları-
nın, sürekli olarak dış yönlendirme ve dayatma altında ol-
maları bizim açımızdan üzüntü vericidir.

Küresel güç merkezlerinin stratejik planlarının deney 
sahası hâline gelen Orta Doğu, istikrarsızlaştırılarak kont-
rol edilmek istenmekte ve yabancı taleplerin karşılanacağı 
yönetimlerin oluşması için iktidar mücadeleleri tahrik ve 
teşvik edilmektedir.

Tunus ve sonrasında Mısır, Yemen, Ürdün’deki gelişme-
leri bu perspektiften yorumlamak lazımdır.

Bitmeyen bir paylaşım kavgasına arka fon oluşturan ma-
sum ve insani kavramlar, maalesef ülkelerin altını oymak-
ta ve coğrafyaların tekrar belirlenmesinin önünü şimdiden  
açmaktadır.

Bilindiği üzere, çok değil, yaklaşık sekiz yıl önce Irak’ı öz-
gürleştirmek için gelenler milyonlarca Müslüman’ın canına 
ve ırzına musallat olmuşlardır.

Sözde “diktatörden kurtarma” propagandası adı altın-
da, ağır ve insanlık dışı eziyeti Iraklı kardeşlerimize reva 
görmüşlerdir.
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Dünyanın gözü önünde Müslüman coğrafyası değişik 
dönemlerde işgallere, toplu katliamlara, terörist faaliyet-
lere, kanlı etnik ve mezhep çatışmalarının tetiklediği isyan-
lara maruz kalmıştır.

Bunların arkasında ve hızlandırıcısı olarak Batılı ülkeleri 
görmek rastlantı değildir.

Bu itibarla, Müslüman ülkelerdeki son toplumsal 
olayları derinlemesine yorumlamak ve değerlendirmek 
gerekmektedir.

Tunus’tan Mısır’a uzanan, hatta kabından taşan halk ha-

reketleri elbette öncelikle yolsuzluğa, işsizliğe, yoksulluğa 

ve baskıya duyulan tepkidir ve bu hâliyle de saygıdeğerdir.

Ne var ki demokrasiye duyulan özlemlerin yeni otori-

ter yönetimlerin kurulmasına enerji ikmali yapma ihtima-

li, bölgeyi daha büyük dengesizlik sarmalına ve belirsizlik 

ağına sokabilecektir.

Gelişmelerin seyri bize bu olumsuzluğun ortaya çıkabi-

leceğini de göstermektedir.

Mesele yalnızca bir kişinin ya da yönetimin görevini  

bırakması değildir.

Gerçekten demokrasi ve özgürlüklerin esas anlamıyla 

karşılık bulması arzulanıyorsa, topyekûn bir değişimin ve 
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gücünü iç dinamiklerden almış reform sürecinin başlaması 

kaçınılmazdır.

Bu hâliyle yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri AKP Hükû-

metinin çok dikkatli bir şekilde okuması ve sonuç çıkarması 

gerekmektedir.

Zira olayların bulaşıcı etkisinden korunmamız ve bunla-

ra karşı bağışıklık kazanmamız takınacağımız tutum ve izle-

yeceğimiz yolla yakından ilgili olacaktır.

Ancak özellikle Mısır’daki gelişmeleri AKP iktidarının 

yanlış değerlendirdiğini ve teşhisini başkalarının yönlendir-
mesi altında koyduğunu son vakıalara bakarak söylememiz 
mümkündür.

İki haftayı bulan Mısır’daki toplumsal yangını; “Tribün-
den seyretmeyeceğiz.” diyerek pozisyon almaya çalışan 
Başbakan Erdoğan bu zamana kadar, ABD’nin beklentileri-
ni, isteklerini yansıtmaktan başka bir şey yapmamıştır.

Başbakan’ın, ABD Başkanıyla telefon görüşmesine kadar 
geçen bir hafta süresince sessizliğini koruması manidardır.

Özellikle Mısır Devlet Başkanına yönelik halkın sesine 
kulak ver çağrısı ve görevinden ayrılmasına dönük imalar, 
Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla Orta Doğu bölgesine  
indirilmiştir.
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Bu gelişmeyle birlikte bir kez daha taşeronluk görevi ye-
rine getirilmiş ve AKP, ABD politikalarının hayata geçmesi 
için üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz uygulamıştır.

Nitekim Başbakan Erdoğan, komşusu olan bir ülkeye 
bakışta bile, binlerce kilometre uzaklıktaki ABD’yle tam 
olarak örtüştüğünü söylemesi ve ayrıştığı hiçbir noktanın 
olmadığını dile getirmesi, başlı başına AKP zihniyetinin ki-
min planlarını hayata geçirmek için uğraştığını göstermesi 
bakımından ibretlik olmuştur.

Bu kapsamda konuyla ilgili olarak, Başbakan Erdoğan’ın 
cevap vermesini merakla beklediğimiz sorularımız şunlar 
olacaktır:

Türkiye Cumhuriyet’i Devleti’nin, Mısır konusunda, 
ABD’den hiç mi ayrı ve farklı politikası yoktur?

Tamamen küresel alana havale edilen dış politikada; 
proaktif davranmak, oyun kurmak veya ön almak iddiaları-
nın inandırıcılığı bundan sonra nasıl ileri sürülecektir?

ABD’nin görüş ve yaklaşımlarının aynısının, Başbakan 
Erdoğan tarafından tekrar edilmesi bir bakıma bölgenin ve 
AKP’nin hangi ülke tarafından yönlendirildiğini bir kez daha 
göstermiştir.

Bize göre, Başbakan Erdoğan bu süreçte BOP Eş Başkan-
lığının hakkını vermekte ve küresel kanlı projelerin servisini 
yapmaktadır.
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Anlaşıldığı kadarıyla Mısır Arap Cumhuriyeti de bunu 
anlamıştır ve Türkiye’nin iç işlerine müdahil olmasından 
duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmiştir.

Orta Doğu’nun kaypak ve kaygan zeminine basarak sul-
tanlık hevesini tatmin etmeye çalışan Başbakanın, Müslü-
man ülkeleri hedefine alan küresel projelere yardım etmesi-
nin nedeni en başta sorunlu ve iş birlikçi siyasi duruşudur.

Varlığının ve devamlılığının küresel alana eklenmek ol-
duğunu iyi bilen bu zihniyet, Türkiye’nin millî gerçeklerini 
ve tarihî tezlerini savunmayı yük, ancak Bürüksel ve Vas-
hington projelerinin taşeronluğunu ise bir görev olarak 
kabul etmektedir.

Başbakanın Mısır konusundaki tavsiye ve açıklamaları-
nın gerisindeki kapalı tarafların şifreleri burada aranmalıdır.

Üstelik Mısır’ın nasıl bir yönetimle yoluna devam etme-
sini dillendirecek kadar haddin aşılması, ülke olarak gele-
cekte karşılaşabileceğimiz olumsuzluklarda dışsal telkin-
lerin ve dayatmaların önünün bugünden açılmasına zemin 
hazırlamıştır.

Başbakan Erdoğan yabancı ülkelerin eline tutuştur-
duğu pusulayla yol almakta ve kendisine tanınan imkân-
lar çerçevesinde Müslüman coğrafyasında şöhret olmaya  
çalışmaktadır.

Çünkü kendisine güvenilmesi ve inanılması lazımdır.
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Ancak Başbakan Erdoğan, şahsına gösterilen ve aslında 

cesameti tam belli olmayan ilgiyi istismar etmekte ve Müs-

lüman coğrafyasını Batılı güçler lehine dönüştürmek ama-
cıyla ön almaya çalışmaktadır.

Türkiye için, komşu ülkelerin ve Orta Doğu bölge- 
sinin istikrar ve barış içinde olması vazgeçilmez bir hedef 
olmalıdır.

Bunun dışında, sorun yaşayan ülkelerin sınırları içinde 
meşru bir aktörmüş gibi yorumlarda bulunmak, teşrifat-
çılık yapmak, geçici yönetimlerin kurulmasını istemek, 
Türkiye’yi bunalımlara ortak etmek anlamına gelecektir ve 
kendi içimizde bazı çevrelere emsal teşkil edecektir.

Son derece tehlikeli olan bu küresel oyunun çekim ala-
nına kapılan AKP iktidarı aklını başına almalı; Orta Doğu 
ateşinin alevlerinin sınırlarımıza geçmesine neden olacak 
eğilim ve politikalardan bir an önce uzaklaşmalıdır.

Bakınız bulaşıcı etkisini sık sık gündeme getirmeye çalış-
tığımız toplumsal hareketlenmeler, bölücü çevrelerin gün-
demine girmiş durumdadır.

İmralı canisi bir yanda AKP ile yaptığı pazarlıklara de-
vam ederken, diğer tarafta da Diyarbakır merkezli olmak 
üzere, Mısır örneğini göstererek ayaklanma ve isyan teşvi-
kinde bulunmaktadır.
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Bölücülüğün, 15 Şubattan itibaren Mısır’dakine benzer 
kitlesel eylemlerle, hain planlarına ivme vereceği bir aşa-
maya geçmek için hazırlık yaptığı anlaşılmaktadır.

Başbakan Erdoğan, başka ülkelerin nasıl ve ne şekilde bir 
yönetime sahip olmasıyla ilgili değerlendirmelerine bir an 
önce son vermeli ve ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdidi 
bertaraf edecek tedbirleri hemen almaya başlamalıdır.

Hükûmetin müzakerelerle İmralı canisinin dayatmala-
rına boyun eğer bir hâle gelmesi ve Türk milletine cezae-
vinden gözdağı vermesine sessiz kalması bir rezalettir ve 
tükenmişliğinin acı da olsa ispatıdır.

İmralı’yla görüşmelerin açığa çıkmasıyla şeref ve haysi-
yet konusunda yerin dibine batan iktidar zihniyetinin, Hüs-
nü Mübarek’le iktidar oyunu oynarken, kendi vatanımızda 
ayaklanma hazırlıkları yapanları görmezden gelmesi, küre-
sel senaryolara figüran olmak için sıraya girmesi ihanetle eş 
değer bir kendini bilmezliktir.

Değerli Milletvekilleri,

Geçen haftaki konuşmamda ifade ettiğim gibi; ABD mer-
kezli Büyük Orta Doğu Projesi son olaylarla birlikte yeni bir 
aşamaya geçmiştir.
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ABD tarafından yönlendirilen ve yönetilen “Genişletil-
miş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Girişimi”nin kapsadığı alan 
ve hedef aldığı ülkeler çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

Bizler için değerlendirme ve duruş gösterme konusunda 
zorluklar da buradadır. 

Bir yandan despot yönetimlerin sona ermeye başlama-
larına mı sevinmeliyiz, yoksa belirsizliğe düşen bir toplum 
yapısının yaşayacağı buhranın üzüntüsünü mü duymalıyız?

Bir taraftan yüzeysel de olsa demokrasi arayışlarının dil-
lendirilmesine alkış mı tutmalıyız, yoksa gelişmesini sağ-
layamamış toplumlarda demokrasi arayışlarının küresel 
oyunlara alet olacağına mı kaygı duymalıyız?

Özellikle küreselleşmenin aldığı yeni boyut, hâkim dev-
letlere ve güçlere küresel müdahale vasıtaları ve başka ül-
kelerin toplumsal dinamiklerini o toplumların kendi için-
den değiştirme enstrümanları sunmaktadır.

Unutmayalım ki emperyalizm bir asır önceki ile aynı em-
peryalizmdir. Aktörler de aşağı yukarı aynıdır. 

Değişen müdahale yöntemleri, vasıtaları ve kabul 
ettirme yollarıdır.

Bu çerçevede ABD tarafından yönlendirilen ve yöneti-
len “Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Girişimi”’nin 
kapsadığı alan ve hedef aldığı ülkelerin başlıcaları;
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• Afrika’nın kuzey hattında Fas, Cezayir, Tunus, Libya, 
Mısır; 

•	 Afrika’nın alt kuzey hattında Moritanya, Sudan, Cibu-
ti, Somali, Komor; 

•	 Arap yarımadasında Yemen, Umman, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan; 

•	 Orta Doğu’da Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak, 
İsrail,

• Asya’da Pakistan, Afganistan, İran,

• Avrupa’da ise Türkiye’dir.

Daha sonra ülkemiz bu kapsamdan çıkarılmış ve böyle-
ce “hedef ülke” olmaktan kurtulan Türkiye, bu kez de “de-
mokratik ve ılımlı İslam ülkesi” olduğu savıyla “model ülke” 
bazına oturtulmuştur. 

İlerleyen süreçte “model ülke” söyleminden de vazge-
çilmiş; bunun yerine ne anlama geldiği muamma olan “de-
mokratik ortak” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.

Projenin doğrudan kapsadığı alan 14 milyon kilometre-
karesi Arap Birliği ülkelerinde, 3 milyon 880 bin kilometre-
karesi ise diğer ülkelerde olmak üzere yine üç kıtada top-
lam yaklaşık 18 milyon kilometrekaredir.

Bu merkez ve hedef ülkelere mücavir devletler ise: 
Avrasya’da Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızis-
tan, Kazakistan, Türkmenistan; Afrika’da da Mali, Nijer, 
Çad, Etiyopya ve Eritre’dir.
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Projenin görünen hedefindeki devletlere yönelik siyasi, 
hukuki, eğitim, ekonomi, sosyal ve güvenlik boyutlarını içe-
ren kapsamlı bir dönüşüm sağlanması planlanmaktadır.

Projenin görünmeyen hedefi ise küresel güç için asla 
vazgeçilemeyecek petrol havzalarıdır. 

Afrika’nın batısından başlayıp Avrasya’ya kadar uzanan 
zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının hâkimiyeti için bu 
Proje bir araçtır.

Başta enerji kaynakları olmak üzere, su gibi temel mad-
delerin denetim altına alınması, nakil yollarının denetlen-
mesi, aynı zamanda, olası rakip devlet veya devlet grupla-
rının önünün kesilmesi anlamına gelmektedir.

Bu hedefe ulaşmak için maskelenmiş reformlar vardır 
ve bunlar; “demokrasi ve iyi yönetimi teşvik etmek”, “bilgi 
toplumunu inşa etmek”, “ekonomik fırsatları geliştirmek” 
olarak üç ana başlıktan ibarettir.

Bunların gerçekleşmesi için Batılı anlamda demokrasi-
nin sağlanması, terörizmin ortadan kaldırılması, ekonomik 
ilişkilerin artırılması ve ekonomik iş birlikleri sağlanarak 
bölgenin istikrara kavuşturulmasıyla ilgili hedefler aldatıcı 
olmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.

Geçtiğimiz yıllar içinde özellikle İslam coğrafyasında 
yerleşmiş antiemperyalist ve ABD karşıtı duyguları terbiyle 
etmek için yine ne tesadüftür ki eş başkanı olmakla iftihar 



151

edilen “Medeniyetler Arası İttifak” çalışmaları hepimizin 
gözü önünde sahnelenmiştir.

 Ve asıl dikkat edilmesi gereken nokta BOP kapsamında 
sıranın Türkiye’ye gelip gelmeyeceğinin kestirilmesi husu-
sudur ve bu son derece de tehlikeli bir konudur.

Bugün sokağa haklı veya haksız dökülmüş eylemciler 
için düne kadar destekçisi olduğu Mısır Hükûmetine “so-
kağa kulak verme” çağrısı yapan küresel gücün, yarın AKP 
Hükûmetine de isyancı PKK ile bir şiddet eylemi sonrasında 
fütursuzca “el sıkışma çağrısı” yapmayacağının bir garantisi 
yoktur.

Bugünden böylesi bir skandalın olmayacağına dair gü-
vence de hâlihazırda ortalıkta görülmemektedir.

En tehlikelisi ise Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece 
böylesi alçak ve emperyalist taleplere karşı durmak ve di-
renmek mümkün değildir.

Bugün Orta Doğu’da âdeta ABD sözcülüğüne soyunan-
ların kendi içimizde birçok sorunumuz varken; tercih ettik-
leri politikalarla başkalarının da iç işlerimize karışmasına 
zemin hazırladıklarını bilmelerinde yarar vardır.

Ateşle oynadığını idrak etmesi gereken Başbakanın, 
ABD’den aferin almak adına ve bu ülkenin politikalarını  
sahiplenerek güç elde etmek uğruna bekamızı tehlikeye 
atacak her adımdan kaçınması gerekmektedir.
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Aksi takdirde “Tribünden izlemeyiz(?)” derken, girdiği 
sahadan mağlup, yılgın ve her tarafı yara bere içinde çıkan 
bir takımın kaptanı olmaktan kurtulamayacağını unutma-
ması hayrına olacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle AKP iktidarı ara-
sındaki uyuşmazlık ve ihtilaflar ciddi bir aşamaya gelmiş 
bulunmaktadır.

AKP Hükûmetinin Kıbrıs konusunda sergilediği etkisiz ve 
tavizkar politikaları, bildiğimiz ve sekiz yılı aşan bir süredir 
tanık olduğumuz gerçekler arasındadır.

İktidar partisinin millî konulardaki alerjisi, tahammül-
süzlüğü ve tepkisi geçtiğimiz günlerde bir kez daha kabar-
mış ve bu defa da hedefe yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti konulmuştur.

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan bir protestoya haddinden fazla 
öfkelenen Başbakan Erdoğan hakaretamiz sözlerle ve hoş-
görüsüz kaba üslubuyla Kıbrıslı soydaşlarımızı rencide et-
miş ve töhmet altında bırakmıştır.

Elbette Kıbrıs’taki protestoda dile getirilen ve afişlere 
yazılan bazı ifadeler doğru ve yerinde olmamıştır.

Türkiye’ye yönelik olarak suçlayıcı ve aşağılayıcı sözlerin 
sarf edilmesi, tabiidir ki hepimizi üzmüştür.
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Düne kadar Başbakanın koruyucu kanatları altında besle-
nen ve başı okşanarak cesaretlendirilen Kıbrıs’taki bazı mah-
filler, ne gariptir ki bugün Türkiye’ye “çek git!” demektedir.

Bunlar 2004 yılında da, “Yes be Annem!” diyerek An-
nan Planı’na destek vermişlerdir ve AKP’yle aynı safta 
buluşmuşlardır.

Başbakan Erdoğan’ın daha önce ittifak kurduğu, emel ve 
amaç birliği içinde olduğu bu çevrelere gösterdiği tepkiler 
ise danışıklı dövüşten ibarettir.

Netice olarak bir zamanlar AKP’yle kol kola olanların 
gerçekleştirdiği protesto eyleminin çok fazla ciddiye alın-
ması ve önem atfedilmesi de yersizdir ve anlamsızdır.

Buna rağmen, Başbakan Erdoğan’ın soğukkanlılığını ve 
basiretini kaybedercesine hiddetlenmesi ve tüm Kıbrıs-
lı soydaşlarımızı suçlayıcı ifadeler kullanması, asıl niyetini 
deşifre etmesi bakımından kayda değerdir.

Kıbrıslı kardeşlerimize “besleme” diyerek hakaret eden 
ve orada seçimle işbaşına gelen yönetimi küçültücü beyan-
larda bulunan Başbakanın sözlerini şiddetle telin ettiğimizi 
buradan duyuruyorum.

Ülkemizde herkesle kavga eden, üniversite öğrencisini 
mahkemeye veren, çiftçimize “Ananı da al git!” diyen, si-
nirli, gergin, kızgın ve tahammülsüz Başbakanın Kıbrıslı kar-

deşlerimize besleme demeye asla hakkı yoktur.
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Başbakan Erdoğan ille de bir besleme örneği ve siması 
arıyorsa çevresine bakması yeterlidir ve devletin kaynakla-
rını hortumlayan yandaşlarının tam da bu sıfata layık oldu-
ğunu açıklıkla görebilecektir.

Sevsin ya da sevmesin, beğensin ya da beğenmesin, ka-
tılsın ya da katılmasın Kıbrıslı soydaşlarımızın her biri bizim 
için önemlidir ve onlara yönelik kötü söz misliyle sahibine 
ait olacaktır.

İlave olarak yavru vatan bizim için stratejik bir konu-
dan daha öte millî bir davadır ve bundan nasibini alama-
mış Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu idrak etmesi mümkün 
değildir.

“Kıbrıs’ta Yunanistan’ın ne işi varsa bizim de aynı ne-
denle orada olduğumuzu” söyleyebilecek kadar gerçeklerle 
bağını ve bağlantısını koparan Başbakan, Rumlara verdiği 
ödünlerden sonra yüzü kızarmadan ve vicdanı sızlamadan 
bu yorumu yapabilmiştir.

Herkes bilmelidir ki; AKP’ye rağmen Kıbrıs Türk’tür ve 
inşallah sonsuza kadar Türk kalacaktır.

Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin en önemli millî davasıdır ve 
bunu yıpratmaya ve değersizleştirmeye yeltenenler her za-
man karşılarında Milliyetçi Hareket Partisini bulacaklardır.

Parti olarak, ülkemizin Kıbrıs üzerinde Kurucu Antlaşma-
lardan kaynaklanan vazgeçilmez ve tartışılmayacak hak ve 
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yükümlülükleri olduğuna inanıyoruz ve bu konunun dışında 
hiçbir yaklaşımı benimsemiyoruz.

Siyasi çözüm kapsamında Türkiye’nin etkin ve fiilî garan-
tisinin sulandırılmasına veya olumsuz etkilenmesine hiçbir 
şart altında da geçit vermemeye kararlıyız.

Kuzey Kıbrıs, Türk vatanının ayrılmaz bir parçası olarak 
varlığını sürdürecektir ve oradaki soydaşlarımızın aldık-
ları her yardım analarının ak sütü gibi helalleridir ve bunu  
da sorgulamaya siyasi taşeronların hiçbir şekilde gücü  
yetmeyecektir.

Yunanistan’a gelince dostum, kardeşim diye hitap eden; 
ancak sıra Kıbrıslı kardeşlerimize gelince “besleme” diyerek 
hakları olan yardımı çok gören AKP zihniyetinin Türklüğün 
alevinde yanıp kül olması inşallah yakındır.

“İki bölgeli, iki milletli ve iki devletli bir ortaklık” yapı-
lanması içinde Kıbrıslı Türk kardeşlerimin huzurlu ve mutlu 
bir şekilde yaşayacakları günler ufukta görünmüştür.

Rumlara şirin görünmeye çabalayan, Ermenilere el açan 
ve Brüksel kapılarında aman dileyen, Vashington’dan ku-
manda edilen AKP zihniyetinin sonu artık gelmiştir.

Şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz emin olmalıdır ki; 
Kıbrıs’ı Yunan tezlerine peşkeş çekmek için hazırlık içinde 
olan ve Türkiye’nin sırtında bir kambur gibi gösteren AKP 
ve Başbakan Erdoğan’ın “ver kurtulcu” politikası duvara 

toslamaya eninde sonunda mahkûm olacaktır.
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Muhterem Arkadaşlarım,

İktidar partisinin Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden siya-
set yapması geçtiğimiz yıllarda en çok şahit olduğumuz ve 
de eleştirdiğimiz konulardan birisi olmuştur.

Mağduriyet oluşturmak amacıyla Mehmetçiği siyasetin 
içine çekmek ve bunun üzerinden politika oluşturmak âde-
ta AKP’nin alışkanlığı hâline gelmiştir.

AKP temsilcilerinin değişik dönemlerde tahrik ve tezyif 
edici üslupları, yorumları emin olun ki en başta ülkemizin 
güvenliği için fedakârlıktan kaçmayan Türk Silahlı Kuvvet-
lerini yıpratmıştır, hırpalamıştır.

Özellikle sonuna kadar gidilmesi gereken darbe iddiala-
rının yargıya intikal eden kısımlarının hâlâ netlik kazanma-
ması ve uzayan mahkeme safahatları bildiğimiz gerçekler 
arasındadır.

Değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi, elbette Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin darbecilerden ayıklanması zaruridir ve bu ko-
nuda hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir.

Ancak her fırsatta darbeci diyerek Mehmetçiği sindirme-
ye çalışmak ve hareketsiz kalmasına neden olmak hiç kim-
seye fayda sağlamayacaktır.

Millet ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasetten 
uzak kalması ve kışlasında yalnızca ülke güvenliğine odak-

lanması tartışma götürmez bir mecburiyettir.
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Ancak siyasetin de elini askerden uzak tutması ve gün-
lük polemiklerin içine çekmek için sinsi tertipler içinde bu-
lunmaması vatanımızın selameti için elzemdir.

Nitekim hepimizin üzerinde titremesi gereken Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin; siyasi tartışmaların içine çekilme gay-
retlerini art niyetli girişimler olarak görmek lazımdır.

AKP’nin asker üzerinden yürüttüğü istismar politikaları-
nın yanı sıra Ana Muhalefet Partisi CHP de benzeri bir tu-
tum takınmış ve incitici, kışkırtıcı ve tahrik edici bir üslup 
benimsemiştir.

Bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetlerini hakir gören ve dar-
beci yaftasını vuran AKP zihniyeti varken, öbür tarafta 
demokratik sürece askeri dâhil etmeye çalışan ve siyaseti 
yönlendirmesini arzulayan bir Ana Muhalefet anlayışı yer 
almıştır.

Türk siyaseti bu iki seviye yoksunu ve istismarcı partiden 
yorulmuştur ve oynanan karşılıklı oyundan dolayı tahrip 
olmuştur.

En son olarak Ana Muhalefet Partisi CHP’nin bir Genel 
Başkan Yardımcısının sözleri bu çerçevede son örneği teşkil 
etmiştir.

Söz konusu CHP yöneticisinin; “Koca bir askeri yıktılar, 

meğer kâğıttan kaplanmış, biz bunu asker zannetmişiz.” 
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sözleri talihsiz olduğu kadar, şuurunu kaybeden bir siyaset-

çinin hezeyanlarından başka bir anlama gelmemektedir.

Tavsiyemiz, bu CHP’li yöneticinin askerden ne bekledi-

ğini açıklıkla ortaya koyması; demokrasinin ve sandığın er-

demine inanmıyorsa bundan sonra siyaset yapıp yapmama 

konusunda kendisini bir kez daha gözden geçirmesidir.

Bir defa şu gerçeğin altını kalın olarak çizmekte yarar 

vardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri kâğıttan kaplan değil, binlerce 

yıllık geçmişiyle Türk milletinin en güçlü kudretlerinden 

birisidir.

Bunu anlamayan ve seviyesi yerlerde sürünen siyasetle-

rine kaldıraç olarak askeri kullanmayı amaçlayanlar hedef-

lerine asla ulaşamayacaklardır.

İzledikleri çarpık siyasetleri için askerden medet uman, 

destek bekleyen ve demokratik siyasi yönetimlerin vesa-

yet altında olmasını içten içe dileyen siyasi zihniyetler, her 

fırsatta demokrasinin yıldırımlarıyla çarpılacaklardır.

Beklentimiz hem CHP’nin hem de AKP’nin elini Türk 

Silahlı Kuvvetlerinden bir an önce çekmeleri ve siyasetin 
içine sokmaktan vazgeçmeleridir.
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Bilinmelidir ki; demokrasinin ve millet iradesinin karşı-
sında olacak, tahrip edecek her türlü fikir ve eylemle sonu-
na kadar mücadele etmekten asla geri durmayacağız.

Ve siyasete meşru zeminler dışından ayar vermek ve 
istikamet tayin etmek için fırsat kollayanlara, ellerini ovuş-llerini ovuş-
turanlara da hiçbir şart altında göz açtırmayacağız.

Muhterem Milletvekilleri,

AKP iktidarı tarafından yargının siyalaştırılmasına dönük 
çabaların hızında bir eksilme ve gerileme olmadığına hepi-
niz yakından şahit oluyorsunuz.

Hukukun üstünlüğünü sağlamak yerine, üstünlerin hu-
kukunu kurumsallaştıran iktidar partisi, uygulamalarıyla 
adalete olan güveni ve inancı zayıflatmaktadır.

AKP’nin uzlaşmaya yanaşmayarak ve tek taraflı bir şekil-
de kabul edip geçtiğimiz yılın 12 Eylülünde halk oylamasına 
götürdüğü Anayasa değişiklikleri, yargının siyasallaşmasın-
da alınan mesafeyi göstermesi bakımından hepimize iyi bir 
fikir vermiştir.

Bu değişikliklerle ilgili uyum yasalarının hazırlık aşama-
sında, iktidar partisinin gerçek niyeti bir kez daha görül-
müş ve yandaş yargı oluşturma girişimi daha da somut bir 
nitelik kazanmıştır.
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Anayasa Mahkemesiyle ilgili uyum yasasında yapılan 
düzenlemeler ve bu Mahkemenin üst temyiz mercii hâline 
getirilme gayretleri, yargı içindeki tartışmaları daha da 
alevlendirmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere, bizatihi Anayasa Mahkemesi 
Başkanı tarafından yapılan değerlendirme ve beyanlar bi-
zim fazlasıyla dikkatimizi çekmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanının, iktidar zihniyetini  
aratmayacak yorumları haklı olarak kaygılarımızı daha da 
artırmıştır.

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, belirli aralıklarla ma-
nidar açıklamalar yapan bu Mahkeme Başkanının; yargının 
yandaş hâle getirilmesine yönelik düşünce ve kaygıların 
dile getirilmesini demokrasi ahlakıyla bağdaştırmaması ve 
bunu yargı mensuplarına saygısızlık olarak görmesi temel-
siz ve içi boş bir ithamdır.

Biz demokrasi ahlakının nasıl olacağını ve içeriğinin 
nelerden oluşacağını Anayasa Mahkemesi Başkanından öğ-an öğ-
renecek ve duyacak değiliz.

Kaldı ki yetki ve sınırını aşarak siyasetin alanına girmesi 
taşıdığı sorumlulukla asla uyuşmamaktadır ve AKP’nin de-
ğirmenine su taşıyayım derken adalete darbe vurduğunu 

görmesi ve anlaması lazımdır.
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Madem Anayasa Mahkemesi Başkanı yargının bu kadar 

sorunlu olduğunu düşünmektedir, o hâlde bugüne kadar 

yargının temel sorunlarını gündemine tam olarak neden 

almamıştır?

Yıllardır yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı örtüsü altında, 

yüksek yargının içine düşürüldüğü durumu kimsenin sa-

vunacak mecali kalmadığını Anayasa Mahkemesi Başkanı 

sıfatı taşıyan kişi itiraf etmektedir.

O zaman var olan olumsuzluklarda bu Mahkeme Baş-

kanının da payı ve sorumluluğu vardır ve gerekli nedameti 

göstermesi ahlaki tutarlılık gereği olacaktır.

Anayasa Mahkemesi Başkanının tarafsızlığında ve 

bağımsız duruşunda uzun zamandır gedikler açıldığı 

hepimizin malumudur.

Bununla beraber AKP’nin sözde yargı reformlarını meş-
rulaştırmaya çalışmak ve bunu övmek Anayasa Mahkemesi 
Başkanına düşen bir görev değildir ve olmamalıdır.

Üzülerek ifade etmek isterim ki, yargının mevcut hâlin-
den şikâyet edenlerin inandırıcılığı ve samimiyeti ucuz ve 
yapmacık bir hâle gelmiştir.

Biz parti olarak yargının kapsamlı bir reforma tabi tutul-
masını içtenlikle ve samimiyetle istemekteyiz.
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Ancak yargının siyasallaştırılmasına ve AKP kontrolüne 
geçmesine de şiddetle karşı çıkmaktayız.

28 Ocak 2011 tarihinde açıkladığımız Seçim Beyanna-
memizde adalet ve yargıyla ilgili hedeflerimizi ve düşünce-
lerimizi aziz milletimizle paylaşmıştık.

Parti olarak, adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güven-
cesi ve devletin temeli olarak görüyoruz. 

• İktidarımızda adil ve hızlı yargılamanın sağlanması 
için gerekli altyapıyı oluşturacağız ve geçici bir tedbir 
olan tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmesini ön-
leyeceğiz.

Ayrıca; 

• Yargıtayın hizmet kapasitesini geliştireceğiz.

• Yüksek yargının içtihat oluşturma işlevinin önündeki 
engelleri kaldıracağız.

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçi-
mini demokratik usullere uygun olarak ve yargı ba-
ğımsızlığını zedelemeyecek şekilde yeniden düzenle-
yeceğiz.

• Yargının genel bütünlüğünü bozmadan ihtisas mah-
kemelerini oluşturacağız.

• Hâkim, savcı ve yardımcı personel ihtiyacını gidere-
ceğiz, bunların mali ve sosyal haklarıyla diğer özlük 
haklarında gerekli iyileştirmeleri yapacağız.
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• Adli hizmet sunan kolluk güçlerini idari yönden yeni-
den yapılandırıp, Adli Tıp Kurumunun özerk yapısını 
güçlendirerek, etkin denetim tesis edeceğiz.

Açıkça görüleceği üzere, hedefimizde tam bağımsız yar-
gı, etkin ve iyi işleyen adalet mekanizması bulunmaktadır.

“Sesime Kulak Ver Türkiye, Ses Ver Türkiye!” sözlerinde 
tarafsız, adil, eşitliği gözeten, zayıfın ve haklının yanında 
olan, sosyal gerçeklerden kopuk olmayan bir hukuk siste-
mi bulunmaktadır.

Unutulmasın ki, yargıyı kendi emellerine alet etmek 
isteyenlerden mutlaka ama mutlaka yine adaletin verdiği 
imkânlarla hesap soracağız.

Konuşmama son vermeden önce önemli gördüğüm bir 
konuyu kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değişik kurum ve kuruluşlarda, 5188 sayılı Kanun kap-
samında bulunan ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 
kardeşlerimizin ciddi sorunları olduğunu biliyor ve bunları 
yakından takip ediyorum.

Bu sorunlar arasında, özel güvenlik kimlik kartları alı-
nırken talep edilen özel güvenlik harçları gelmektedir ve 
bunun kaldırılması mesleğe yeni başlayan çalışanlarımızı 
motive edecek ve rahatlatacaktır.



164

Kolluk kuvvetleri içinde en düşük gelire sahip bu meslek 
çalışanlarının daha iyi şartlara kavuşmaları da öncelikli dü-
şüncelerimiz arasındadır.

İlave olarak fiilî hizmet zammından yararlanabilmeleri 
için gerekli tedbirlerin alınması doğru ve hakkaniyetli bir 
uygulama olacaktır.

Daha birçok sorunu olan özel güvenlik görevlilerimizin 
meselelerini ve içinde boğuştukları problemlerini çözmek 
bizim hedeflerimiz arasındadır.

Bundan hepsi emin olmalıdır ve Milliyetçi Hareket Parti-
si her zaman yanlarında olacak ve desteğini hiç esirgeme-
yecektir.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadaşlarım,

Basınımızın Değerli Temsilcileri

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Son zamanlarda iş hayatında meydana gelen ve can kay-
bına neden olan kazalar hepimizi büyük bir üzüntüye sevk 
etmiştir.

Peşi sıra ülkemizin değişik bir yöresinde yaşanan iş kaza-
ları tahammül sınırımızı çoktan aşmıştır.

Bu kapsamda elem verici bir iş kazası da Kahramanma-
raş’ın Afşin ilçesinde vuku bulmuştur.

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan B Termik Santrali için 
kömür üretimi yapılan maden sahasında ortaya çıkan he-
yelan sonucunda, dokuz çalışanımız maalesef toprak altın-
da kalmıştır.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü söz konu-
su yerde, kısa süre içinde, toprak kayması sonucunda iki  
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işçimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuş, ona yakın işçimiz de 
yaralanmıştır.

Beklentimiz AKP Hükûmetinin, devletin imkânlarını tü-
müyle harekete geçirerek toprak altında kalan kardeşleri-
mize bir an önce ulaşmasıdır.

Ve bu felaketin nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirle-
yerek bir daha benzeri acı olayların yaşanmasının önüne 
geçmesidir.

İş kazaları konusunda hiç kimsenin dayanacak ve sabre-
decek hâli kalmamıştır.

Buradan, Afşinli vatandaşlarımıza ve vefat eden iki kar-
deşimizin ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyor, 
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu kederli günlerde kalbimizin aziz Afşinlilerle birlikte 
olduğunu ifade etmek istiyorum.

Cenab-ı Allah’tan niyazımız, günlerdir göçük altında bu-
lunan kardeşlerimizin sağ salim bir şekilde ailelerine kavuş-
maları ve hepimizi sevince boğmalarıdır.

Bunu bekliyor, bunu istiyor ve bunun için de dua  
ediyoruz.

Muhterem Arkadaşlarım,

AKP iktidarları döneminde milletimiz, beklentilerin hila-
fına büyük hayal kırıklıklarına uğramış ve Türkiye’de çivisi 
çıkmamış hiçbir alan kalmamıştır.
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Geçen yıllar içinde ülkemiz ağır bunalımlara maruz 
kalmış, toplum cephelere ayrılmış, güvensizlik virüsü her 
tarafa sıçramış, kimlik ve değer aşınmaları endişe verici bir 
noktaya ulaşmıştır.

Aziz milletimiz dokuz yıla yaklaşan AKP iktidarları 
döneminde;

• Yoksulluğun pençesine düşmüş, ekonomik sorunlar-
dan başını kaldıramamış, iş ve aş sorunlarının altında 
ezilmiş,

• Siyasi ve sosyal bünyeye ağır darbe vuran kamplaş-
malardan dolayı yorulmuş, umutlarını kaybetmiş, 

• Bir türlü çözüme kavuşturulamayan kronik sorunlar-
dan, yolsuzluk ve yozlaşma batağından çok olumsuz 
etkilenmiştir.

Millî bekamızı hedef alan bölücü terör ve etnik tahrikler 
AKP Hükûmetlerinde zirve yapmış, PKK ve Hizbullah mili-
tanları serbest kalmış ve rahata ermiştir.

Terör ve bölücü tahrikler tırmanmış, terörle mücadele 
zaafa uğratılmış ve bu doğrultuda PKK’nın siyasallaşması 
için gerekli adımlar hayasızca atılmıştır.

Türk milletinin bünyesine etnik nifak tohumları saçılmış, 
ayrışma ve husumet düğmesine basılmış, millî birliğimiz 
felç edilmiştir.

İmralı canisi ile pazarlık ve müzakere yürüten AKP Hükû-
meti PKK açılımı ile bölücü emelleri siyaset sahnesine  
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taşımış, bundan cesaret alan etnik bölücüler ayrı bay-
rak, ayrı dil, ayrı millet ve özerk yönetim zırvalarıyla boy 
göstermişlerdir.

Millet ve devlet olarak geleceğimizi tehdit eden bütün 
şirret girişimler ve hunhar faaliyetler bu iktidar zamanında 
atağa geçmiştir.

Yoksulluk, işsizlik, açlık ve ekonomik krizler milletimizi 
köşeye sıkıştırmış, gelecek ümidini kaybettirmiştir.

AKP karanlık olmuş, çaresizliği yaygınlaştırmış ve deyim 
yerindeyse insanımızı ekmeğe muhtaç hâle getirmiştir.

Hayatın her alanı AKP vurgunu yemiş ve toplumun her 
kesimi bundan ziyadesiyle nasibini almıştır

Maalesef perişanlık diz boyu artmış; işçimiz, memuru-
muz, emeklimiz, esnaf ve sanatkârımız, çiftçimiz büyük  
sıkıntılara mahkûm olmuşlardır.

Geride kalan yıllarda üretenlerin derdi büyümüş,  
yatırımcıların hayali sönmüş, işsizlik endişe verici bir hale 
gelmiştir.

Ne yazık ki AKP milletimizi borçlandırmış, sekiz yılda iç 
ve dış borç miktarı muazzam artış göstermiştir.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve dengesizlik kaygı veri-
ci bir noktaya ulaşmıştır. 
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AKP yandaşları, yolsuzluk kervanını düzerken, vatandaş-
larımız nasıl geçineceklerinin derdine düşmüş ve şikâyetleri 
doruk noktaya çıkmıştır.

Yanlış ekonomi politikalarından dolayı ülkemiz; istikrar-
sızlığın, hüzünlerin, feryatların ve krizlerin merkezi haline 
gelmiştir. 

Başbakan Erdoğan ve partisinin sorumsuz uygulamaları 
neticesinde; sorun alanları genişlemiş, köken, dil, din, inanç 
ve mezhep temelli ihtilaflar körüklenmiş ve keskinleşmiştir.

Ahlaki çöküntü, sosyal çözülme ve kültürel çürüme her 
alana yayılmıştır.

AKP’nin yönetimi altındaki ülkemizde kadınlarımız hun-
harca katledilmiş, çocuk yaştaki genç kızlar alçakça eziyet 
ve saldırılara uğramış ve her vatandaşımız sahipsiz ve yalnız 
bir hâlde kaderine terk edilmiştir.

Özgürlükleri genişletmekten bahseden AKP zihniyeti, 
masum insanlarımızın canına ve malına kastetmeye çalışan 
canilere karşı sessiz ve hareketsiz kalmıştır.

Başbakan Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de; sokaklar-
da arabalar yakılmakta, caddelerde maskeli katiller cirit  
atmakta, iş yerlerine molotof kokteyliler atılmakta, mes-
kenlere tecavüz edilmekte, ileri asayişsizliğin tüm hâlleri 
görülmektedir.
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Başbakanın yönetimi Türkiye’ye kan kusturmakta, kav-
ganın zehri iktidar eliyle her tarafa şırınga edilmektedir.

Kibrin ve aşırı gururun çıkmazında yolunu ve yönünü 
kaybeden bu kafa yapısının, ülkemizi yaşanmaz bir hâle ge-
tirmek için her melanete göz yumduğu görülmektedir.

İnsanlarımız artık başlarına ne geleceğini bilmeden ve 
korku içinde hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır.

Başbakan ise koruma ordusu ile saltanat sürmekte, geç-
tiği yerlerde tıpkı Sakarya’da olduğu gibi, mutat işlerini ya-
parken apar topar yere yatırılıp zalimce sorgulanan vatan-
daşlarımıza rastlanmaktadır.

Bu saygısız, vicdansız ve küstah davranışları hiçbir ma-
sum vatandaşımız hak etmemektedir.

Bize göre Başbakan Erdoğan, başını serbest bıraktığı ka-
tillere çevirmeli, savunmasız vatandaşa güç gösterisi yap-
maktan utanmalı ve bu konuda nedamet göstermelidir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, AKP despotluğu yalnızca 
hukuka ve adalete saygılı, başkalarının haklarını gözeten 
vatandaşlarımıza yönelik işlemektedir.

Kıbrıslı kardeşlerimize besleme diyerek hakaret eden, 
futbol kulübü taraftarlarımızı nankör sözleriyle azarlayan 
siyasi zihniyetin, terör maşaları karşısındaki tepkisizliği yal-
nızca bir oyundur ve Türk düşmanlarıyla el birliği yapması-
nın bastırılamaz bir sonucudur.
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Özellikle 12 Eylül Referandumunda, “Evet !” oyunu ar-
tırabilmek için ne söylendiyse bugün tersi yapılmış ve Türk 
milleti AKP’nin tefrikacı ve entrikacı siyasetinin tüm yönle-
riyle tanışmıştır.

AKP döneminde kanunsuzluklar ve hırsızlıklar kök sal-
mış ve kurumsallaşmıştır.

Siyaset kurumu kirlenmiş, yozlaşmış, siyasi alabora ciddi 
bir düzeye gelmiştir.

AKP’yle birlikte millî kimliğimiz aşındırılmış, millî değer-
lerimiz aşağılanmış, bin yıllık kardeşliğimiz bozulmak isten-
miş, millî varlığımız yıpratılmış ve Türk milleti bölünmenin 
eşiğine kadar getirilmiştir.

Bununla birlikte içeriden ve dışarıdan fitne kuşatması 
altına alınan Türkiye, millî birliğine ve varlığına kastetmeyi 
amaçlayan hain bir suikastla karşı karşıya bırakılmıştır.

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen Adalet 
ve Kalkınma Partisi;

• Yoksullukla mücadele edeceğiz demiş, ancak yoksul-
luğu ve işsizliği her tarafa yaymıştır.

• Yolsuzlukla mücadele sözü vermiş, ancak bütün 
kadrolarıyla boğazına kadar yolsuzluk batağına 
saplanmıştır.

• Yasaklarla mücadele edeceğiz sloganıyla işbaşı-
na gelmiş, ancak iktidar döneminde ahlaki, vicdani,  
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hukuki ve siyasi hiçbir kayıt tanımayan uygulamala-
rıyla korku ve baskı hanedanlığı kurmuştur.

• “Tek millet ve tek devlet” sloganını ağzından düşür-
memiş, ancak yıkım projesiyle bölücü çevrelere umut 
vermiş ve Kandil’le pazarlığa girmiştir.

Krizler ve tehditler sarmalına hapsedilen Türkiye sürekli 
hırpalanmakta, kan ve derman kaybetmektedir.

Karanlığın, karamsarlığın ve korkunun esiri olan Türk 
milletinin ufku ve gelecek ümidi kalmamıştır.

Bugün geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmış ve sa-
bır taşı çatlamıştır.

Ne yazık ki Türkiye yoksulluk ve işsizliğin, iş ve aş so-
runlarının üstesinden gelemezse, Türk milletini sosyal  
patlamalarla ve çalkantılarla dolu karanlık bir gelecek  
beklemektedir.

Toplumsal gerginlikler, huzursuzluklar ve kamplaşmalar 
çözülemezse, Türkiye’nin cephe hatlarının çatışma alanına 
dönüştüğü bir kaos ortamına sürüklenmesi kaçınılmazdır.

Siyasi kirlilik ve ahlaki yozlaşmanın, yolsuzluk, kanun-
suzluk ve hırsızlığın önü alınamazsa, toplumsal bünyemizin 
çürümesi ve sonunda çözülmesi mukadderdir.

Kanlı terör ve etnik bölücülüğün kökü kazınamazsa 
Türkiye’yi bekleyen etnik temelde ayrışma, husumet, ça-
tışma ve bölünme sürecidir.
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İçinde bulunduğumuz durum bu kadar vahim, bu kadar 
ciddidir.

AKP’nin dokuzuncu yılına giren tek başına iktidar döne-
mi sonrası bugün karşımızdaki hazin ve trajik tablonun bir 
kısmı maalesef bunlardan ibarettir.

Bu hâliyle önümüzdeki seçimler daha da bir önem ve an-
lam kazanmıştır.

Türkiye’de siyasi iktidarın yenilenmesine ve milletimizin 
yeni bir başlangıca ihtiyacı vardır.

AKP’yle daha fazla gidilmesi telafisi olmayacak sorun-
lara neden olabilecek ve ülkemiz Allah korusun dönüşü ol-
mayan bir yola girebilecektir.

Başbakan Erdoğan ve partisinin dinlenmesi ve seçim 
sandığıyla kenara çekilmesi mecburi bir hâl almıştır.

Aziz milletimiz, demokrasinin sunduğu imkânlarla ikti-
dar mührünü AKP’den alacak ve bin yıllık kudretiyle aza-
metli yumruğunu kafasına indirecektir.

Kars’tan Edirne’ye, Trabzon’dan Mersin’e kadar tüm va-
tandaşlarımız sekiz yılı aşan bir süredir görevde bulunan 
AKP Hükûmetinin demokratik yollardan yakasından tuta-
cak ve alaşağı edecektir.

Bilinmelidir ki bugün geçmişin pisliğini temizlediklerini 
söyleyen müfteri Başbakan; en büyük pisliği ve iğrençliği 
kendi dönemlerinde yandaşlarıyla birlikte oluşturmuştur.
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Unutulmasın ki biz bu dönemin kirlerini hem arındıra-
cağız hem de bunun müsebbiplerinin burunlarından bir bir 
getireceğiz. 

Ve yandaş hâle soksalar da, AKP markalı vurgun çetele-
rini adalete teslim ederek milletimiz adına hesap sorulma-
sını mutlaka sağlayacağız.

Değerli Milletvekilleri,

Bildiğiniz gibi Mısır’daki olayların 18. gününde Cumhur-
başkanı Hüsnü Mübarek protestoların artması sonucunda 
görevinden çekilmiş ve bir dönem böylelikle kapanmıştır.

Bu gelişmenin Orta Doğu ve Müslüman coğrafyasında 
önemli sonuçlara kapı aralayacağı şüphesizdir.

Tunus’tan başlayarak Akdeniz kıyı şeridi boyunca yayı-
larak yıllardır görevleri başında olan otokrat yöneticileri 
teker teker deviren halk hareketlerinin, hangi mecraya yö-
neleceğini yakın bir zaman içinde daha iyi görmek mümkün 
olacaktır.

Ancak bir gerçek vardır ki o da bundan sonra Müslüman 
coğrafyası eskisi gibi olmayacaktır.

Anlaşıldığı kadarıyla, komşu coğrafyaları merkezine alan 
yeni bir siyasal dizayn çalışması devrededir ve bunun ta-
raflarının karanlıkta kalan suratları belirginlik kazanmaya 
başlamıştır.
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Demokrasi ve özgürlük gibi hepimizin üzerinde ittifak 
sağladığı hayati kavramların paravan yapıldığına son za-
manlarda fazlasıyla tesadüf edilmiştir.

Nitekim küresel ayak oyunlarının değişim sloganları al-
tında yakın coğrafyalara ulaştırıldığı ve kabul ettirildiği bir 
dönem herkesin gözü önünde cereyan etmektedir.

Özellikle Mısır’da vesayeti sonlandırmak, statükodan 
kurtulmak iddiaları ve sözleri maalesef yeni vesayetlerin 
vücut bulması için âdeta manivela işlevi görmüştür.

Bu çerçevede Mübarek sonrasında ortaya çıkan manzara 
bizim başka bir şey düşünmemize mani olmuştur.

Mısır’da hâlihazırda yönetim Yüksek Askerî Konse-
yin kontrolüne geçmiş, parlamento feshedilerek Anayasa 
askıya alınmıştır.

Bu son gelişmelerin demokrasiyle nasıl bağdaştırıla- 
cağı üzerinde mutlaka durulmalı ve yaşananların neye ve 
hangi çevrelere hizmet edeceği samimi bir şekilde analiz 
edilmelidir.

1 Şubat 2011 tarihli grup konuşmasında ifade ettiğim 
gibi; toplumun demokratik bir iklimi arzulamadığı, demok-
rasinin bütün kurum ve kurallarının iç toplumsal dinamik-
lerden yükselmediği ülkelerdeki demokrasi denemeleri 
hem sancılı hem de başarısız olmuştur.
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Bu zamana kadarki deneyimler bize sürekli bu gerçeği 
göstermiştir.

Eğer gerçek ve tutarlı bir demokrasi arayışı varsa, bu 
durumda cemiyet içinde yoğrulmuş, kendi tabii dengeleri 
ile mesafe alan sosyolojik yapılara çok ihtiyaç duyulacağı 
tartışmasızdır.

Mısır’daki yeni yönetim yapısının bununla ne kadar  
örtüştüğü son derece muammadır ve belirsizliğini 
korumaktadır.

Demokrasiden kasıt, üzeri cilalanmış yeni bir vesaye-
tin ve baskıcı zihniyetlerin değişik bir şekilde yönetimi ele 
geçirmesi ise, bu durum karşısında bunun daha büyük sar-
sıntılara davetiye çıkaracağını gözlerden uzak tutmamak 
lazımdır.

Şüphesiz askerî bir yönetimin işbaşına gelmesi ve bir 
konsey marifetiyle ülke yönetimini ele alması bizim anladı-
ğımız ve inandığımız demokrasiyle asla uyuşmamaktadır.

Demek ki, “Mısır halkının sesine kulak verilmeli.” çağrı-
larının gerisinde farklı bir niyet vardır ve bu şimdi daha da 
su üstüne çıkmıştır.

Bu konuda ABD ile aynı alanda buluşan ve aynı dili ko-
nuşan AKP Hükûmetinin; kendi dışındaki ülkelere yönelik 
demokrasi temennisinin nasıl bulanık ve karanlık olduğu bu 
vesileyle bir kez daha açıklık kazanmıştır.
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ABD’nin yaklaşımlarını Mısır’a dayatan ve küresel güç 
merkezlerinin kurguladığı iktidar oyununda idraki kapalı bir 
aktör hâline gelen hükûmetin, ülke dışındaki vesayetçi ve 
statükocu politikaları gerçek kimliğini deşifre etmesi bakı-
mından çok önemli olmuştur.

Başbakan Erdoğan’ın; “Mısır’da kaybeden statüko, 
kazanan değişimdir.” sözleri yalnızca bir aldatmadır ve 
eskinin yeniymiş gibi yutturulmasından başka bir anlam 
taşımamaktadır.

Üstelik Başbakanın baskının kaybettiğini, buna karşılık 
demokrasinin kazandığını söylemesi tam bir zihnî iflas ve 
akıl tutulması olarak hafızalardaki yerini almıştır.

Değerli arkadaşlarım, en kötü yönetimin bile vesayetçi 
idarelerden daha makbul olduğu ortada iken, Mısır’ın mev-
cut hâlinde demokrasinin kazandığını söylemek gaflettir, 
densizliktir ve çarpıklığın daniskasıdır.

İktidar partisi içeride ileri demokrasi diyerek istismar-
cı bir anlayışın ev sahipliğine soyunmuş, dışarıda ise yeni 
baskıcı yönetimlerin kurulması için faaliyete geçen küresel 
planların taşeronluğunu yapmaktan zerre kadar çekince 
göstermemiştir.

Artık her şey ayan beyan ortaya çıkmıştır ve AKP’nin kir-
li çamaşırları statükocu kimliğiyle ve vesayetçi özelliğiyle 
Orta Doğu’da etrafa saçılmıştır.
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Bu son gelişmelerden sonra; hükûmetin 12 Eylülle he-
saplaşma sözlerinin, darbecilere haddini bildirme beyanla-
rının ne kadar ucuz ve ahlaksızca bir kandırmacadan ibaret 
olduğu daha da netlik kazanmıştır.

Şüpheye yer bırakmayacak bir biçimde diyebiliriz ki; AKP 
söz ve duruşunda samimiyetsizdir ve art niyetlidir.

Geldiğimiz bugünkü aşamada, Mısır’daki askerî yöneti-
me ABD ile birlikte koro hâlinde alkış tutan iktidar zihniye-
tinin, küresel destekten mahrum olmamak uğruna atma-
yacağı iftira, söylemeyeceği yalan ve girmeyeceği iş birliği 
ağı yoktur.

AKP’nin üzerini örtmeye çalıştığı otoriter yüzünün boya-
ları Orta Doğu’nun sancılı ve sıcak coğrafyasında akmış ve 
Türk milleti bu çirkin yüzü açıkça görmüştür.

Ülkemizde kavganın ve hizbin adresi hâline gelen AKP 
Hükûmetinin, bundan sonra vereceği ve yapacağı bir şeyi 
artık kalmamıştır.

Dünya 18 günde Mübarek’in gitmesine şahit olmuştur. 
Ve bu hepimizin bildiği bir sondur.

İnşallah 118 gün sonra yapılması gündemde olan Mil-
letvekilliği Genel Seçimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan 
ve ekibi demokratik yollardan gidecek ve milletimiz bu fe-
sat siyaset erbablarına hak ettiği dersi ve karşılığı mutlaka 
vererek geldikleri gibi gönderecektir.
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Değerli Milletvekilleri,

Mısır’daki son hadiselerle eş zamanlı olarak ülkemizde 
de önemli olaylar vasat bulmuş ve Balyoz darbe iddiaları 
kapsamında 163 kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştır.

Bu meseleyi değerlendirmeye geçmeden önce, Mısır’daki 
askerî vesayet yönetiminin oluşmasına paralel, Türkiye’de 
asker kişilerin mahkeme önüne çıkarılmasını ilginç ve mani-
dar bulduğumuzu açıklamak istiyorum.

Eğer bu gelişmeler tesadüf ise diyebileceğimiz bir şey 
yoktur. Ancak arkasında başka dinamikler ve yönlendiri-
ci unsurlar varsa bunların da er ya da geç ortaya çıkacağı 
aşikardır.

AKP Hükûmeti yıllardan beridir, milletimize yaşattığı 
hezimetleri gizleyebilmek için sanal bir darbe karşıtlığı-
na soyunmuş ve sahte bir demokrasi taraftarlığıyla eğip 
bükmediği bir şey bırakmamıştır.

Oynanan oyun belidir ve tarafları ise ortadadır.

Ne ilginç bir tesadüftür ki her seçim öncesinde AKP kla-
siği hâline gelen darbe iddiaları ya da sivil asker gerilimi 
ısıtılıp ısıtılıp tekrar servis edilmektedir.

AKP’nin bizim açımızdan malum olan siyasi stratejisinin 
özünde;

• Mağduriyet üzerine bina edilmiş gerilim taktikleri 
uygulamak,
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• Toplumu bir yanda demokrasi taraftarı, diğer tarafta 
ise darbe yanlısı olarak kutuplara ayırmak,

• Baskıyla, zor kullanarak ve vesayetçi yaftasını vurarak 
korku uyandırmaya çalışmak,

• Ve elbette ki inançları istismar ederek siyasete alet 
etmek bulunmaktadır.

AKP’nin kurnaz ve sinsi siyasetine devletin tüm imkânla-
rı seferber edilmekte ve darbe iddialarıyla sindirilmiş top-
lum kesimleri tepkisiz bir hâle sokulmak istenmektedir.

İktidarın darbe yandaşı ve karşıtı olarak ikiye ayırdı-
ğı devlet ve toplum yapısı, doğal olarak birbirine hasım 
kamplara ayrılmakta ve birlikte yaşamanın asgari şartları 
böylelikle ortadan kaldırılmaktadır.

Bu tezgâhın paslandığını ve artık bir işe yaramayacağını 
görmek ve anlamak lazımdır.

Şüphesiz demokrasiye dışarından müdahale arayışla-
rı affedilemez bir hatadır ve bu yanlışa düşenlere adalet 
önünde hesap sorulması mutlak bir zarurettir.

Türkiye’de siyasi yönetimin değişeceği bir yer varsa o 
da sandıktır; bunun dışındaki her girişim gayrimeşrudur ve 
millet iradesine ihanet olacaktır.

Ancak Mısır’da askerî vesayete sesini dahi çıkarmayan-
ların, hatta alkış tutanların; ülkemizde güya darbe karşıtı 
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tutum takınmaları iflah olmaz bir çelişkidir ve kapatılma-
yacak kadar açığa çıkan ikiyüzlülüğün dışa vurumudur.

Millet egemenliğinin yegâne adresi TBMM’dir. 

Ancak bu kutlu çatı, milletin üstünde ve millete 
tahakküm edecek bir mekân da değildir.

Aziz milletimizin vermediği bir yönetme yetkisine sahip 
oldukları vehmine kapılarak, siyasi iradeyi alaşağı etmeye 
çalışanlar elbette millet vicdanında ve tarih önünde her 
zaman mahkûm olacaklardır.

Kerameti kendinden menkul bahanelere sığınarak hukuk 
ve demokrasi dışı yöntemlerle müdahale arayışında olanla-
rı ne Allah ne de Türk milleti hiçbir zaman affetmeyecektir. 
İnancım bu yöndedir.

Ne var ki yakın tarihimizde belirli aralıklarla darbele-
rin yaşandığı ve sonucunda birçok mağduriyetlerin ortaya 
çıktığı hepimizin malumudur.

Bugün AKP’nin istismar malzemesi yaptığı darbe iddia-
larının geçmişte gerçekleşenlerinde bizatihi Milliyetçi Ha-
reket Partisi ve onun mensupları ağır bedeller ödemişlerdir.

Eziyet görenler, zindanlarda çürüyenler ve ihtilal dö-
nemlerinin arkadan kurmalı mahkemelerinde darağaçlarına  
yollananlar Türk milletinin varlığına kendisini adayan aziz 
dava arkadaşlarımdır ve bunlara sebep olanları dünya dur-
dukça nefretle hatırlayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.
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Bu itibarla hiç kimse bize demokrasi dersi vermeye kal-
kışmamalı, hele hele ara dönemlerin ürünü olanlar bu ko-
nuda hadlerini asla aşmamalıdırlar.

Zira bize vesayetçilerin, otoriter yönetim heveslilerinin 
ve besin kaynağı sözde asker müdahalesi olanların vereceği 
ve göstereceği hiçbir şey yoktur.

Bu zamana kadar yaşadığımız tecrübeler, demokrasiye 
en büyük zararın ve askıya alınmasına neden olan geliş-
melerin; kutuplaştırıcı ve çatıştırıcı siyaset tercihlerinden 
kaynakladığını ispat etmiştir.

Pek tabiidir ki demokrasiye yönelik tehlike yalnızca siya-
set dışındaki unsurlardan gelmemektedir. 

Nitekim çarpık ve sorunlu demokrasi algısının da dar-
beci zihniyetler kadar tehlikeli olduğu kuşku götürmez bir 
gerçektir.

Bu nedenle, demokratik kültürü derinleştirmenin ve de-
mokrasiyi korumanın biricik yolunun sadece dış müdahale 
kanallarını kapatmak olmadığı açıktır.

En az bunun kadar, belki de bundan daha önemlisi, de-
ğişik siyasal görüşlere saygı gösterebilen, onlara tahammül 
edebilen ve herkese eşit yaklaşabilen siyasi yönetimlerin 
var olmasıdır.

Kaldı ki demokrasi ancak ve ancak adaletsizliğin ve şid-
detin olmadığı ya da en aza indiği toplumlarda bir anlam 
ifade edecek ve değer üretecektir.
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Vurgunculuk dalgalarının kaynakları süpürdüğü, para 
baronlarının egemenliğini ilan ettiği, eşitlik ve adalet pren-
siplerinin hiçe sayıldığı, benden senden ayrımının hayatın 
her alanına yayıldığı, siyasal rekabetin düşmanlık doğurdu-
ğu bir toplumda demokrasinin tahrip olması için dışsal bir 
faktöre ihtiyaç yoktur.

Zaten demokrasi bu durumda içten içe çürümektedir ve 
en büyük tehlike de budur.

Kaynakları harekete geçirme ve başkalarını etkileme 
potansiyeline sahip olan siyasal güç, hoşgörü ve uzlaşma 
zemini oluşturamıyorsa, toplum her sorun karşısında anın-
da cephelere bölünecektir ve birlik ruhunu korumak bir 
aşamadan sonra imkânsız hâle gelecektir.

Kendisinden başka herkesi hakir gören, azarlayan ve öf-
keyle taciz eden iptidai siyasi anlayışın, demokrasiye her 
şeyden daha fazla kötülük yaptığını bilmek gerekmektedir.

Bu itibarla, millet egemenliğini gasbetmek için fırsat 
kollayanlarla, yalnızca demokrasiyi biçim ve sözde hatırla-
yanların aynı safta bir araya geleceği açık ve tartışmasızdır.

Balyoz darbe planı iddiaları kapsamında yapılan son göz 
altıları bir de bu çerçeveden ele alıp değerlendirmek zanne-
derim daha doğru olacaktır.
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Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye’de son yıllarda bazı dava süreçlerinin hukuki çer-
çevesi ve mecrası dışına çıkarılarak AKP’ye siyasi rant sağ-
lamak hesabıyla kullanıldığı izlenimi millî vicdanda giderek 
yer etmektedir.

Parti olarak bağımsız yargıya saygılıyız, dava süreçleri-
ne nereden gelirse gelsin her müdahaleyi kabul edilemez 
gören bir siyaset anlayışının temsilcileriyiz.

Takdir edersiniz ki, makamı görevi ve statüsü ne olursa 
olsun hiç kimse suç işleme özgürlüğüne ve imtiyazına sahip 
değildir.

Adalet her türlü ön yargıdan, hesaptan ve müdahaleden 
masun ve hukuk kurallarına sadık kalarak işlemelidir.

Adil yargılama hakkı, masumiyet karinesi ve geciken 
adalet, adalet değildir gerçeği, bu sürecin her aşamasında 
herkesin saygı göstermesi gereken temel taşlardır.

Hâkimler ve savcılar emri kanunlardan ve vicdanlarından 
alırlar.

Yargı üzerinde siyasi baskı kurmak, yargı süreçlerinde 
kanunları ve kuralları görmezden gelmek ve çiğnemek hiç 
kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu açık bir suçtur. 

Hâkimler ve savcıların suç işleme, kanunları ve kuralları 
yok farz etme imtiyazları olmadığı da unutulmamalıdır.
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Bugün sürmekte olan bazı dava süreçlerinde bu konular-
la ilgili ciddi endişeler bulunduğu, bu durumun adalete olan 
güven duygusunu zedelediği, bunların siyasi iktidarı ve yar-
gı kurumunu zan ve şaibe altında bıraktığı ise bir vakıadır.

Hangi kurum içinde demokrasi dışı yollara itibar eden 
varsa, bunların bağımsız, adil ve süratli bir yargılamayla 
ortaya çıkarılması ve cezalandırılması doğal ve gereklidir.

Bununla birlikte siyasi çıkar hesabıyla kurumları töhmet 
altında bırakmanın, itibarlarını yaralamanın hiç kimseye 
fayda sağlamayacağı unutulmamalıdır.

Türk ordusu, topyekûn Türk milletin ordusudur.

Az önce de vurguladığım gibi, AKP’nin seçimler yaklaşır-
ken yeniden sahte mağdur rolü oynamak için Türk Silahlı 
Kuvvetlerini darbeci olarak gösterme çabaları bu bakımdan 
çok çirkin ve kabul edilemezdir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbe anlayışına ve dar-
becilere kesinlikle karşıyız ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
darbe emeli taşıyanlara asla yer verilmemesini istiyoruz.

Ne var ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütünüyle darbeci 
gösterilmesine, incitilmesine, yıpratılmasına da şiddet-
le karşı çıkıyoruz ve bu amaçta olanlarla her şart altında 
mücadele etmekte kararlıyız.

Özellikle sözde darbe iddiaları doğrultusunda 163 kişinin 
gözaltına alınması ve bunların içinde güneydoğuda terörle 
amansız bir mücadele sergileyen emekli ya da muvazzaf 
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askerlerin de bulunması aklımıza bu değerli şahsiyetlerden 
intikam alındığı hususunu getirmektedir.

Bu itibarla işleyen yargı sürecini savsaklamadan, her 
gün yeni bir bahane ile geciktirilmesine meydan vermeden  
devam eden hukuki süreç biran önce ve süratle 
sonuçlandırılmalıdır.

İlave olarak suç ve suçlunun açıkça ortaya konulması 
bizim en öncelikli beklentimiz hâline gelmiştir.

Biliyoruz ki dava süreçlerinin siyasi amaçlarla kullanıl-
masının, bunu yapanlara ve bu amaçla kendisini kullandı-
ranlara hayrı olmayacaktır.

Adalet er ya da geç tecelli edecek, bu süreçte kimin ne 
yaptığı mutlaka açığa çıkacaktır.

Varsa yapılan yanlışlar, kanunsuzluklar ve hukuksuzluk-
lar, bunların sorumluları da millî vicdanda mahkûm olacak 
ve adalet önünde mutlaka, ama mutlaka hesap verecektir.

Hâlen sürmekte olan ve iyice şirazesinden çıkan sözde 
darbe iddialarıyla ilgili hukuki süreçlerde dikkat edilmesi 
gereken başka önemli hususlar da vardır.

Öncelikle, herkesin insan olmaktan kaynaklanan ve 
vazgeçilmeyecek hakları olduğu şüphesizdir.

Bir defa, suçun oluşmasına kadar herkesin masum oldu-
ğu tartışma götürmez bir hukuk kuralıdır.



189

Her zaman ve her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, kim darbe 
yapmaya yelteniyorsa, böyle bir niyetin ve planın içindeyse 
yürürlükteki ceza hukuku kapsamında haklarındaki işlemler 
gecikmeksizin yerine getirilmelidir.

Kimden ve hangi mahfillerden geldiği şaibeli de olsa var 
olan delillerin tasnifi dikkatle yapılmalı, kamuoyuna servis 
edilmesine fırsat ve imkân tanınmamalıdır.

Bu konuda yazılı ve görsel medya sorumlu davran- 
malıdır.

Özellikle AKP’nin el altından Türk Silahlı Kuvvetleri-
ne karşı malum mihraklarca birlikte yürüttüğü psikolojik 
operasyona bir an önce son verilmeli, Mehmetçiği siyasete 
çekme çabaları kesinlikle sonlandırılmalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini “kâğıttan kaplan” olarak değer-
lendirilenlerle, “Futbol topu gibi oynarlar.” diyenler ellerini 
Türk milletinin ordusundan çekmelidirler.

Özellikle hâlen sürmekte olan ve bir türlü karara varı-
lamayan darbe iddiaları kapsamında; kim olursa olsun, in-
san haysiyet ve şerefinin kaldıramayacağı zulüm, baskı ve 
muameleler tutuklu bulunan kişilere karşı gösterilmemeli 
ve adaletin hükmünü verebilmesi için personel, kaynak ve 
fiziki imkân acilen seferber edilmelidir.

Aksi hâlde bugün kapıları kapatarak kendince adalet 
oluşturmaya çalışanlara, yarın tüm kapılar bir daha açılma-
mak üzere yüzlerine kapanacaktır.
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Türkiye artık darbe iddialarından kurtulmalı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin darbe heveslisi bir kuruluş gibi gösterilme-
sinden tamamen vazgeçilmelidir.

Türk milletinin bir ordusu vardır ve onu da demokrasi 
karşıtı gibi göstermek hiç kimsenin faydasına olmayacak ve 
karanlık hesaplarını aklamaya yetmeyecektir.

Muhterem Milletvekilleri,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan bir mitingde 
açılan pankart bahane edilerek, Başbakanın Kıbrıs Türklerini 
bir bütün olarak hedef alan kabul edilemez sözleriyle baş-
layan tartışmaların bugün geldiği nokta Başbakanın gerçek 
niyetlerine ve hesaplarına ışık tutmuştur.

Başbakan Erdoğan suçüstü yakalanmış, maskesi 
düşmüştür. 

Başbakanın yavru vatandaki çirkin bir pankartı gerek-
çe yaparak son Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Kıbrıs 
Türk halkını cezalandırma niyeti bütün çıplaklığıyla ortaya  
çıkmıştır.

Yaşanan son gelişmelere ilişkin inkâr ve tevil götürmeyen 
şu gerçekler Başbakanın sinsi planlarını açığa çıkarmıştır:  

• Başbakan Erdoğan Annan Planı konusunda 24 Nisan 
2004’te yapılan referandumda dönemin Başbakanı 
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Talat ile birlikte bir cephe oluşturmuş ve referan-
dumda evet çıkması için bir militan gibi çalışmıştır.

• Rumların hayır demesi üzerine Annan Planı geçersiz 
hâle gelmiş ve BM Genel Sekreteri aracılığında yeni 
bir müzakere süreci başlamıştır.

• Yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Rauf Denktaş’ın 
yerine Mehmet Ali Talat seçilmiştir.

• Görev süresinin sona ermesiyle, Kuzey Kıbrıs’ta ya-
pılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mehmet Ali 
Talat, Başbakanın bütün çabalarına rağmen ikinci kez 
seçilememiştir.

• Bu gelişmeden duyduğu büyük rahatsızlığı sakla-
ma gereğini duymadan alenen dışa vuran Başbakan,  
Kuzey Kıbrıs demokrasisini hedef alan hezeyanlarla 
ve dile getirdiği tepkilerle demokrasiden ne kadar 
nasibini aldığını göstermiştir.

• Başbakan bu gelişmeden dolayı Kıbrıs Türklüğünü ce-
zalandırmak için uygun zemin ve zaman kollamıştır.

• Aradığı fırsat nihayet gelmiş ve Başbakan hem Kuzey 
Kıbrıs Hükûmetini çalışamaz hâle getirmek için eko-
nomik yaptırımlar uygulamaya başlamış hem de açı-
lan bir pankartı bahane ederek Kıbrıslı soydaşlarımızı 
topyekûn hedefine alan “besleme” hezeyanlarıyla 
geçmişin intikamını çıkarmaya çalışmıştır.
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Burada herkesin şu gerçekleri çok iyi görmesi ve anlaması 
büyük önem taşımaktadır:

• Başbakanın zahiren tepki göstermesine gerekçe ola-
rak gösterdiği pankartı açanlarla, 2004 Referandu-
munda Başbakanla aynı safta Annan Planı’na evet 
cephesi oluşturan kuruluşlar aynıdır.

• Başbakan Erdoğan bu müttefiklerinin tahrikini vesi-
le olarak kullanıp Annan Planı’na hayır diyen ve daha 
sonra Cumhurbaşkanı seçimlerinde Başbakanın gön-
lündeki adayı desteklemeyen Kıbrıs Türklüğüne ha-
karet ederek bu yolla cezalandırmaya çalışmıştır.

• Göreve yeni başlamış Lefkoşa’daki Büyükelçimizin 
görevden alınarak, yerine buradaki son tartışmaların 
odağında yer alan Türk yardım heyeti başkanı bir mü-
şavirin atanması ise bu rezalete tüy dikmiştir.

• Başbakanın mesajı son derece açıktır: Başbakan Erdo-
ğan seçilmiş Cumhurbaşkanına ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükûmetine; “Ben sizi ekonomik cende-
reye alarak çalıştırmayacağım.” demektedir.

Lefkoşa Büyükelçimizin görevden alınması Dışişleri Ba-
kanlığı gelenekleri, ilkeleri ve uygulamaları bakımından da 
görülmemiş bir rezalet olarak tarihe geçmiştir.

• Dışişleri Bakanlığı meslek memurları dışında, dışarı-
dan Büyükelçi ataması yasal olarak mümkündür.
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• Ancak, bugüne kadar buna istisnai hâllerde 
başvurulmuştur.

• AKP Hükûmeti ise dışarıdan atama yöntemine iki yıl 
içinde dördüncü kez başvurarak Dışişlerinin gelenek-
lerini alt-üst etmiştir.

• Lefkoşa Büyükelçimizin görevine altı yedi ay önce 
başlamışken apar topar merkeze alınması, yerine Dı-
şişleri kadroları haricinden Büyükelçinin mahiyetinde 
alt düzeyde bir müşavir olarak çalışan Türk ekonomik 
yardım heyeti başkanını ataması tam anlamıyla bir 
skandaldır.

• Dışarıdan Büyükelçi atanan bu şahsın hangi özellik-
lerinin bu süreçte belirleyici olduğu doğrusu merak 
konusudur.

• Kıbrıs müzakerelerinin çok nazik bir aşamaya girdiği 
bugünkü süreçte Kıbrıs’ın “K”sini bile bilmeyen biri-
nin Lefkoşa gibi hassas bir merkeze Büyükelçi olarak 
atanmasının arkasında hangi hesapların yattığı da 
ilerde daha iyi anlaşılacaktır.

Başbakan Erdoğan ve AKP Hükûmetinin Türk milletini ve 
Kıbrıs’lı kardeşlerimizi derinden yaralayan bu planlı tezgâhı 
sonrası önümüzdeki döneme ilişkin endişelerimiz daha da 
ağırlaşmış ve derinleşmiştir.

Kıbrıs millî davamızı, AB ve ABD’nin politikaları kar-
şısında bir kambur ve ayak bağı olarak gören Başbakanın  
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Kıbrıs Türklüğünü Rumlara yamayarak tasfiye etme yolun-
da önümüzdeki dönemde hangi adımları atacağı çok ciddi 
bir soru işareti olarak karşımızdadır.

Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükûmetini ekonomik baskı altına alarak çalıştırmamak,  
bunun sonucu toplumsal huzursuzluk ortamı yaratarak si-
yasi tabloyu değiştirmek için hangi zorlamalara yönelece-
ğini bugünden kestirmek güçtür.

Yavru vatanda bilinçli olarak yarattığı pankart krizi son-
rası, Ankara’ya kimleri davet ederek baş başa görüştüğü-
ne bakıldığında, yeni bir tezgâh içine girdiğini gösteren 
işaretler yoğunlaşmaktadır.

Başbakan Erdoğan bu anlamda da suçüstü 
yakalanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu vahim gelişmeleri büyük bir 
endişe içinde ve yakından izlemektedir.

Kıbrıs Türkleri sahipsiz ve çaresiz değildir.

Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklüğünü Kıbrıs’tan tasfiye et-
meye, AB üyeliği perspektifi yalanıyla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni, Kıbrıs’ın sözde yasal hükûmeti olarak Kıb-
rıs Rum yönetimine peşkeş çekmeye hiç kimse muvaffak 
olamayacaktır.

Kıbrıs Türklerini tasfiye etmeye yeltenen Başbakan, çok 
yakında demokratik yollardan Türk siyasetinden tasfiye 
edilecektir.
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Önümüzdeki seçimler, bu tasfiye işleminin seçim sandı-
ğında tecelli edecek millî irade yoluyla tamamlanması için 
tarihi bir vesile olacaktır.

Milliyetçi Hareketin iktidarında Kıbrıs’ta “iki devletli,  
iki milletli ve iki bölgeli yeni bir ortaklık” yapılması dışın-
da hiçbir çözümün çözüm olarak görülemeyeceğini herkes  
anlayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Kamuoyunun Torba Yasa olarak bildiği; Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 
görüşmeleri tamamlanarak Yüce Mecliste kabul edilmiştir.

Torba Yasa Tasarısı, 31 Aralık 2010 tarihine kadar tahak-
kuk etmiş “Kamu Alacakları” nın büyük kısmına af getirerek 
silinmesini ve ana paranın taksitlendirilerek tahsil edilme-
sini amaçlamaktadır. 

Söz konusu Yasa ile 33 devlet kurumunun vatandaş-
larımızdan talep ettiği birçoğu davalık olmuş alacakları 
yeniden yapılandırılmıştır.

Bu yönüyle toplumun büyük kısmını ilgilendirmektedir 
ve yapılması yerinde olan bir düzenlemedir.
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Parti olarak bu Yasa’ya, komisyonda ve Meclis Genel Ku-
rulunda katkı verdik ve önemli gördüğümüz maddelerine 
destek olduk.

Milletimizin yararına ve menfaatine olacak düzenleme-
lerin yasalaşması için üzerimize düşeni yaptık.

Ancak AKP iktidarının sorunlu düzenlemelerine de karşı 
durduk ve etkili bir muhalefet sergiledik.

Aslına bakılırsa iktidar partisi bu Yasa’yla ülkemizi kötü 
yönettiğini de itiraf ve kabul etmiştir.

AKP’nin sekiz yıllık bilançosunun özünde; alacağını tah-
sil edemeyen devlet, borcunu ödemeyen millet gerçeği 
vardır. İşte AKP Türkiye’yi bu hâle getirmiştir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Kıymetli Basın Mensupları,

Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceğini tayin edecek ve 
şekillendirecek olan Milletvekilliği Genel Seçimleri muhte-
melen bu yılın Haziran ayında yapılacaktır.

Süre gittikçe daralmakta ve AKP iktidarıyla yapaca-
ğımız amansız hesaplaşmanın tarihi her gün biraz daha 
yaklaşmaktadır.

Parti olarak Türkiye’yi yönetmeye hazırız ve AKP yıkımı-
nın hesabının sormak için sabırsızlık içindeyiz.
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Dokuz yıla yaklaşan AKP iktidarının tahribatını, talanı-
nı ve yolsuzluklarını yok etmek ve yeni bir başlangıca adım 
atmak için milletimizin desteğini istiyoruz.

Bunun için Anadolu’nun bağrında “Üç Hilal”in dalgalan-
ması ve gönüllerde yer etmesi için büyük bir azim ve müca-
dele sergileyeceğiz.

Başaracağız, dertleri bitireceğiz ve 42 yıllık tek başına 
iktidar özlemini inşallah bu yıl dindireceğiz.

Bu itibarla Milletvekilliği Genel Seçimleri tarihinin bir an 
önce belirlenmesini ve katılımın yüksek olması amacıyla 
gerekli şartların oluşturulmasını arzu ediyoruz.

Muhtemel seçim tarihinin, vatandaşlarımızın durumunu 
gözeterek tayin edilmesinde şimdiden yarar görüyoruz.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla 23. Dönem 5.Yasama 
Yılındaki son grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz.

Böylelikle 23 Dönemdeki Meclis Grup toplantılarımız 
bu toplantıyla son bulacaktır.

İnşallah 24. Dönem TBMM yapısı içinde, Milliyetçi Ha-
reketin tek başına iktidarıyla Türkiye’de yeni bir sayfa 
açılacaktır.

Parti olarak önümüzdeki süreçte seçim çalışmaları-
na daha çok ağırlık vereceğiz. Ancak, Meclis çalışmalarına 
katkı sağlamayı da ihmal etmeyeceğiz.
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22 Temmuz 2007 seçimleriyle oluşmuş olan 23. Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siz değerli mil-
letvekili arkadaşlarımla birlikte omuz omuza mücadele ver-
mekten dolayı son derece bahtiyarım.

Şimdi Türk milleti bizleri beklemekte, kucaklaşmak ve 
kavuşmak için fırsat kollamaktadır.

Köylerimiz, kasabalarımız, ilçelerimiz, illerimiz vereceği-
miz sesi ve tutacakları millî eli beklemektedir.

Vatanın her köşesi kutlu iktidar yürüyüşümüzü 
gözlemektedir.

Asla beklemeyeceğiz. Katiyen yorulmayacağız. 

Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz milletimize 
koşacağız, hanelerinde onlarla hasret gidereceğiz, büyük 
Türkiye ülkümüzü anlatacağız.

Bağda olacağız, bahçede bulunacağız, tarlalarda gelin-
cikler gibi açacağız.

Camide, cemevinde, çarşıda, pazarda, dükkânlarda aziz 
vatan evlatlarıyla buluşacağız.

Saflarımızı sıkı tutarak, gönülleri kazanarak, elele Milli-
yetçi Hareketin iktidarına yürüyeceğiz.

Elleri nasırlı analar, yazması yüzüne düşmüş bacılar, ço-
cuğuna aş bekleyen gelinler, güneşten bağrı yanmış baba-
lar, terini tezgâhına akıtan işçiler bizi bekliyor.
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Sofrasında bir tabak sıcak çorba isteyenler, elleri üşü-
yüp soğuktan titreyenler, vatan sevdalısı yürekler Milliyetçi 
Hareketi bekliyor.

Yolda kalmışlar, başını sokacak bir meskeni olmayan ça-
resizler, ayakkabısının altı delinmiş fukaralar, yamalı gezen, 
ama yüreği Ağrı Dağı kadar engin olanlar “Üç Hilal”i istiyor.

Yavrular, gençler, torunlarının geleceğinden endişeli 
olan dedeler, nineler hepimizi yanlarında istiyor.

Nerede gözü yaşlı, yardıma muhtaç, derdine deva bek-
leyen varsa bizi bekliyor.

Milliyetçi Hareket “Tam Yol İleri !” parolasıyla Türk mil-
letiyle bütünleşmek için geri dönülmez bir yola çıkıyor.

“Sesime Kulak Ver Türkiye, Ses Ver Türkiye !” diyerek 
yollara düşeceğiz.

Dere tepe gideceğiz, engelleri aşacağız; Türk’ün ve Türk 
milletinin iktidarını Milliyetçi Hareketle mutlaka kuracağız.

Yeter artık diyenlerle, iş bekleyenlerle, ekmek isteyen-
lerle ve lider ülke Türkiye özlemini yüreklerinde taşıyanlar-
la kutlu yolculuğumuzu Cenab-ı Allah’ın izniyle sürdürece-
ğiz ve zalime, ihanete ve Okyanus ötesinin oyunlarına inat 
mutlaka iktidara ulaşacağız.

Siz değerli milletvekili arkadaşlarımın eşsiz ve çok  
değerli katkılarıyla başarılı bir yasama dönemini geride  
bırakmak üzereyiz.
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Bu zamana kadar yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı  
hepinize takdirlerimi sunuyorum.

Partimizin millî, uzlaşmacı, yapıcı ve milletimizin men-
faatine aykırı girişimlere karşı dik ve kararlı muhalefetini 
Meclis çalışmalarında en iyi şekilde gösterdiniz.

Sizlerle gurur duyuyor ve hepinize ayrı ayrı teşekkür  
ediyorum.

Bundan sonra seçim bölgelerinizde Partimizin politika-
larını ve tek başına iktidar hedefini yorulmadan, yılgınlığa 
teslim olmadan ve tam bir inanmışlıkla daha çok anlataca-
ğınızdan kuşku duymuyorum.

“Sesime Kulak Ver Türkiye !”, “Ses Ver Türkiye !” sözleriy-
le vatanımızın her köşesine mesajımızı götürüp; Türkiye’yi 
refaha, berekete ve huzur dolu günlere ulaştıracağımızın 
müjdesini her bir vatandaşımızla buluşturunuz.

Yolunuz, alnınız ve bahtınız açık olsun.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

“Ne mutlu Türk’üm diyene! ”

Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 


