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De¤erli Dava Arkadafllar›m,
K›ymetli Ülküdafllar›m,
Muhterem Konuklar,

Partimizin kurucusu ve lideri, büyük Türk milli-
yetçisi Alparslan Türkefl Bey’in onbirinci vefat y›-
l›nda bu anlaml› toplant›y› düzenleyen ve kat›lan
bütün arkadafllar›m› sevgi ve sayg›lar›mla selaml›-
yorum. 

Seksen y›l›k bir hayat› flerefle yaflayan merhum
liderimizin bütün yönleriyle tan›nmas›n›n, bugün
onun yolunda yürüttü¤ümüz siyasal mücadelemize
ayr› bir güç ve özel bir anlam kataca¤› kanaatinde-
yim.
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Bu itibarla, yap›lan toplant›lar›n, etkinliklerin,
yar›flmalar›n, bu büyük dava adam›n›, onu hayatta
iken tan›ma f›rsat› bulamam›fl yeni kuflaklara anlat-
mak için önemli bir vesile olmas›n› diliyorum.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Dünyadaki bütün at›l›mlar, yüre¤i milleti için
yan›p tutuflan, cefa çeken ve inançlar›n› samimi-
yetle savunan, yüksek iradeye ve sars›lmaz azme
sahip seçkin insanlar›n liderli¤i alt›nda bafllam›fl ve
baflar›lm›flt›r. 

Büyük davalar›n ço¤u, mutlaka ve öncelikle, bu
büyük adamlar›n omuzlar›nda tafl›nm›fl ve ancak
onlar›n büyük ülküleriyle yo¤rulduktan sonra tarihe
ve insanl›¤a bir istikamet verebilmifltir.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Türklük ülküsü ile Türk
milliyetçili¤i davas›n›n günümüze kadar uzanan fle-
refli siyasal geçmiflindeki en önemli mevkinin, mer-
hum Alparslan Türkefl Bey’e ait oldu¤una dair as-
la bir kuflkumuz yoktur.
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O, yüzy›la yaklaflan Türk milliyetçili¤inin çile ve
mücadeleyle geçen tarihinin, çok önemli bir bölü-
müne yak›ndan flahit olmufl, bu sürecin yaklafl›k
son elli y›l›na bizzat müdahil olarak, varl›¤› ile bu
mücadeleye farkl› bir anlam kazand›rm›flt›r.

‹lk gençlik y›llar›ndan itibaren vefat›na kadar
geçen hayat›, milliyetçilik için verdi¤i muhteflem
mücadelenin ve ülkücü gençli¤in yetiflmesi için har-
cad›¤› flerefli ömrün aziz hat›ralar› ile doludur.

Bugün takipçisi oldu¤umuz bu siyasal hareket,
vatan co¤rafyas›nda kök salabiliyorsa, bu bina çat›-
s› alt›nda ve bu toplant›da bir arada bulunabiliyor-
sak, aram›zdaki manevi bir ba¤ bizleri burada top-
lamaya vesile oluyorsa; bu güzelliklerde tart›flmas›z
en önemli pay merhum liderimize aittir.

Türkefl Bey, gençlik y›llar›ndan itibaren gönül
verdi¤i Türklük yolunda, karfl›s›na ç›kar›lan engel-
lere ra¤men, asla y›lg›nl›¤a ve umutsuzlu¤a kap›l-
mam›flt›r. Büyük adamlara has yüksek bir karakter
göstererek, gerçek bir liderin bütün hasletlerini ye-
ri ve s›ras› geldi¤inde birer birer ortaya koymufltur.
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Hayat› boyunca yaln›z kalmaktan hiçbir zaman
korkmam›fl, ancak onun en büyük kayg›s› ülküsüz
ve hedefsiz kalmak olmufltur. Bu karakter yüksek-
li¤i, onun hiçbir zaman yaln›z kalmas›na da imkân
vermemifl, etraf›na toplanarak kendisine inanan ül-
küdafllar› ile her zorlu¤un alt›ndan kalkmas›n› bil-
mifltir.

Özellikle ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra yafla-
nan so¤uk savafl y›llar›n›n güç dengeleri aras›nda,
Türklü¤ün ve milliyetçili¤in kudretini fark etmifltir.
Bu isabetli teflhisle, Türkiyemizle s›n›rlanmayacak
kadar genifl bir vizyon oluflturan stratejik öngörüle-
ri, bir kehanet gibi gerçekleflmifl, tarih de hep hak-
l› ç›karm›flt›r.

Bu aç›dan, Türkefl Bey’in mücadelesini ve ha-
yat›n› anlaman›n en do¤ru yöntemi, art›k onunla
özdeflleflmifl olan Türk milliyetçili¤inin iftihar edile-
cek tarihini incelemekten ve bilmekten geçti¤i dü-
flüncesindeyim.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Bugün Türk siyasetinde milliyetçilik, yaln›zca
hissiyat ve heyecan boyutunda kalmadan, hamase-
tin ötesinde, gerçekçi ve uygulanabilir bir siyaset ve
yönetim projesi haline gelmiflse, bunda merhum
Baflbu¤umuzun yeri, önemi ve eme¤i çok büyüktür.

O, önce ülkemizi kurtaran, daha sonra Cum-
huriyetimizi kuran en dinamik güç olan Türk milli-
yetçili¤inin ve milliyetçilerin sonraki y›llarda hiç de
hak etmedi¤i muamelelerle d›fllanmas›n› asla ka-
bullenmemifl, bu davay› yeniden Türkiye’yi yönete-
cek bir zenginlik ve seviyeye kavuflturmak için mü-
cadele vermifltir.

Milletçilik eksenli bu toplum ve siyaset projesi
süresince, milletimizin de¤erleri, inançlar›m›z›n ge-
rekleri ve ça¤›n gerçeklerini mükemmel bir sentez-
le bir araya getirmeyi hedeflemifl, hayat›n her ala-
n›n›, sorunlar›n tamam›n› kapsayan formüle edil-
mifl çözümler önermifltir.

Bu doktriner yaklafl›m ile Türk milliyetçili¤i dü-
flüncesi; bugün ülkemizin en çok ihtiyac› olan geç-
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miflle gelece¤i, gelenekle ça¤dafll›¤›, devletle mille-
ti, inançlarla laikli¤i birbirine bir terkip oluflturarak

ba¤layan bir anlay›fl›n da temsilci olmufltur. 

Cumhuriyetimizin kuruluflundan, Atatürk’ün

ölümüne kadar siyasetin merkezinde bulunan Türk

milliyetçili¤inin, dayatmalarla de¤iflen toplumsal al-
g›daki yerini yeniden merkeze çekebilmek için, bu-
gün verdi¤imiz mücadeleyi, merhum Türkefl Bey

de o dönemlerde bafllatm›flt›r.

Elbette ki, bu mücadelesi öyle çok kolay ger-
çekleflmemifl, topluma yön veren mihraklar tara-
f›ndan milliyetçili¤in merkez de¤er olarak kabulün-
de ba¤nazl›klar ve dirençler yaflanm›flt›r.  

Özellikle 1938 y›l›ndan sonra giderek halktan

kopan elitlerin ayk›r›, kutup, afl›r› olarak tan›mla-
nan milliyetçili¤e yak›flt›rd›klar› bu iftiralar›n önüne

geçmek için mücadele vermifl; sükûneti, olgunlu¤u,

ciddiyeti ve karizmas› ile yalan duvarlar›n› birer bi-
rer y›km›flt›r.
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Milliyetçili¤in hor ve hakir görüldü¤ü, hatta suç
kabul edildi¤i dönemlerde, karalamalar› ortadan
kald›rmak, faflist, nazi, kafatasç›, ›rkç› gibi a¤›r suç-
lamalar› bertaraf etmek için, etraf›na toplad›¤› yü-
rekli ve kültürlü Türk ayd›nlar› ve kendi eli ile yetifl-
tirdi¤i ülkücü gençlikle ad›m ad›m mesafe alm›flt›r.

Biliniz ki, bu mücadele hala devam etmektedir.
Bugünlere kolay gelmeyen Türk milliyetçili¤i hare-
ketinin gerisinde bask›, zulüm ve tuzaklara karfl› di-
renifl, flahadetle flereflenmifl onurlu bir mazi ve on-
lar›n da arkas›nda Türkefl Bey’in liderli¤i bulun-
maktad›r.

K›ymetli Dava Arkadafllar›m,
Muhterem Misafirler,

Bu, çok yönlü ve çok merkezli yo¤un mücade-
le alan›nda, her birine ayr› ayr› zaman ve enerji ay›-
ran merhum Baflbu¤umuz, milliyetçilik karfl›t› ön-
yarg›lar›n ve bir tortu haline gelmifl yanl›fl kanaat-
lerin afl›lmas› için, siyasi duruflumuzu aziz milletimi-
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ze do¤rudan aktaracak bir iliflkiler yöntemi de takip
etmifltir.

Milliyetçili¤in aziz milletimize bir siyasal disiplin
içinde, önce ulaflmas›, sonra tan›nmas› ve taraftar
bulmas›, nihayetinde ise teflkilat kurulmas› baflar›l-
m›fl ve bu geliflmeler siyasette farkl› bir mücadele
alan›n› da ortayla ç›karm›flt›r.

Bu zorlu süreçte, Türk milliyetçili¤i fikrinin yal-
n›zca tasavvur olmaktan ç›karak, bir yönetim pro-
jesi haline gelmesi ve siyasal anlamda partileflerek
milletimizde kök salmaya bafllamas› O’nun çizdi¤i
yol haritas› ile mümkün olabilmifltir. Karfl›lafl›lan
zorluklara ra¤men milliyetçi hareket, bir siyasi du-
rufl ve politik yöntem olarak halka ulaflmay› bu yol-
la baflarm›flt›r.

Milliyetçi¤in tarihi bir karar an› ve kritik bir dö-
nüm noktas› olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ku-
rulmas› da bu anlamda de¤erlendirilmelidir. Parti-
mizin varl›¤› ve geliflmesi de, milliyetçi ayd›nlar›n
ve üniversite gençli¤inin, fikriyat›m›z›n menba›
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olan aziz milletimizle ad›m ad›m kucaklaflmas›n›n

bir eseri olarak yorumlanmal›d›r.

Milliyetçilik ülküsü ile milletimizin de¤erlerinin

kayna¤›nda buluflmas›n› ifade eden bu siyasallaflma

hadisesi sonunda partimiz Türk siyasetinde sa¤lam

bir zemin ve güvenilir bir dayanak bulabilmifltir.

Milliyetçili¤in milletimize tan›t›lmas›, milletimi-
zin de milliyetçilikle kucaklaflmas› demek olan bu

süreçte, giderek artan bir teveccüh ile genç vatan

evlatlar›, milliyetçilik-ülkücülük etraf›nda bir ç›¤ gi-
bi toplanm›fllard›r.

Bu dönem, da¤›n›k ve karars›z milliyetçi fikirle-
rin, ilmek ilmek örülmesini gerektiren, zahmet, sab›r

ve meflakkatle yo¤rulmufl bir temel atma dönemi ve

toparlanma süreci olarak de¤erlendirilmelidir.

Bu tarihle birlikte, geliflmelere damgas›n› vura-
cak iki muhteflem eser, Merhum Türkefl Bey’in

emaneti ve miras› olarak bugüne kadar büyüyerek

gelmifltir. 
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Bunlardan biri, gençli¤in ayd›nlanma merkezi
olarak iftihar etti¤imiz Ülkü Ocaklar›, di¤eri ise,
bafll› bafl›na bir siyaset ekolü haline gelmifl olan ve
mensubu olmakla övündü¤ümüz Milliyetçi Hareket
Partisi’dir.

Ve, bu iki kuruluflu, üç hilalli ve bozkurtlu sem-
bolleriyle bugünkü anlam›yla bir evrensel marka
haline getiren de elbette ki Merhum Baflbu¤umuz
Alparslan Türkefl Bey’den baflkas› de¤ildir.

Bu geçifl döneminde, üzerine titredi¤i ülkücü
Türk gençli¤ini ve Milliyetçi Hareket’i, yaln›zca
Türkiye’mizin de¤il Türk ve ‹slam havzas›n›n gele-
ce¤ini de belirleyen çok büyük bir güç unsuru ola-
rak yetifltirmeyi ve yaflatmay› baflarm›flt›r.

1980 sonras› süreçte cebren kesintiye u¤rayan
siyasal hareketimiz, yine O’nunla toparlanm›fl,
Türk milliyetçili¤i yeniden ve kald›¤› yerden Türkefl
Bey’in k›lavuzlu¤unda yola ç›km›flt›r.

O’nu kaybetti¤imiz 1997 y›l›na kadar güvenir-
li¤in, itibar›n, olgunlu¤un, ilkeli tutumun, dürüstlü-
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¤ün, namusun bir timsali olmufl, dost ve düflman

taraf›ndan bu hasletleri ile kabul görmüfl ve övül-
müfltür.

Muhterem Arkadafllar›m,

Bir kifliden bafllan›lan bir yolculu¤un sonunda

bugün davam›z›n ulaflt›¤› seviye, Baflbu¤umuzun ve

önderli¤indeki kadrolar›n›n idealist çabalar›n›n ne-
ticesidir.

Eseri olan ülkücü kadrolar da t›pk› liderleri gi-
bi, milli varl›¤›m›za yönelik tehditlerin att›¤› en s›-
k›nt›l› anlarda, gözlerini k›rpmadan ortaya at›lm›fl

ve vatan sevgisinin s›nav›n› ölüm karfl›s›nda flerefle

verebilmifltir.

Bugün Türkefl Bey’in bafllatm›fl oldu¤u hareke-
tin sonunda, milliyetçilik öylesine vaz geçilemez bir

fikir ve aksiyon haline gelmifltir ki, geçmiflte kara-
lamaya çal›flanlar bile bugün milliyetçili¤e talip ol-
maya bafllam›fllard›r.
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Bu, bask› ve zulümle devam eden bir mücade-
le sürecinden sonra, milliyetçili¤in bir zaferi ve ve-
fat›ndan ard›ndan bile yine hakl› ç›kt›¤›n›n bir ifla-
retidir. Bugün siyasal tart›flmalar›n merkezinde mil-
liyetçilik vard›r. Art›k Türkiye’mizde siyasal günde-
mi belirleyen en dinamik güç milliyetçiliktir.

Milliyetçi Hareket, art›k sadece siyasi hayat›m›-
z›n temel denge unsuru de¤il, ayn› zamanda Türk

Milleti’nin ümidi, birli¤imizin ve gelece¤imizin ye-
gane teminat› haline gelmifltir.

Ancak, hiç kimsenin milliyetçili¤e talip olmad›-
¤› dönemlerden, flimdi herkesin milliyetçi oldu¤unu

iddia ettikleri günümüzde, gerçek milliyetçileri ve

ülkücüleri bekleyen bir tehlike de do¤mufltur.

Bu tehlike, milliyetçi ideolojinin, çeflitli mihrak-
larca suland›r›lmas› ve dejenere edilmesi halidir ki

bu milliyetçili¤in reddedilmesinden de daha vahim,

tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir sürecin önü-
müzde oldu¤unun da bir iflareti say›lmal›d›r.
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Nitekim, Türk milletine O’nun açt›¤› bu kutlu
yolda rehberlik ederken, Türkiye üzerindeki oyun-
lar›n tamam›, partimiz ve ülkücüler üzerinde de oy-
nanmaktad›r.

Ancak, ne mutlu ki, Türk milliyetçileri ve ülkü-
cü gençlik, önlerine konmaya çal›fl›lan tuzaklar›n
fark›ndad›r. Karfl›m›za ç›kmas› muhtemel sorunla-
r›n nas›l aflabilece¤inin bilincindedir. Bu nedenle
nifak çabalar› bofluna, senaryolar beyhudedir.

Aziz Dava Arkadafllar›m,

Hepinizin bildi¤i gibi, Türkiye Cumhuriyeti, de-
mokrasinin kurallar› içinde, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nden ç›kan hükümetlerce, yönetilmektedir.
Bu nedenle, milletimizin idaresine talip olmak, tek
bafl›na iktidara ulaflmak her Türk milliyetçisinin he-
defi olmal›d›r.

Milliyetçilik mücadelemizin perspektifi ve gele-
ce¤e yönelik izdüflümüne bak›ld›¤›nda bu hedef ya-
k›nd›r, ancak kendili¤inden gelecek mukadder bir
sonuç da de¤ildir.
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Yüzlerce y›ll›k geçmiflteki zaferler ve ihtiflaml›
tarihi baflar›lar elbette ki bizimdir. Milletimizin eseri-
dir. Onlarla iftihar etmek her milliyetçi-ülkücü dava
adam›n›n gönül borcudur. Ancak,  geçmifle tak›l›p
kalmadan gelece¤in baflar›lar›n› da sahiplenmek ve
bunlarla övünmek de maksad›m›z olmal›d›r. 

Bu hedefe ulaflmakta, her Türk milliyetçisine
düflen asli görev ve sorumluluk;

- Gelecekte nas›l bir Türkiye, ve nas›l bir dün-
ya istedi¤ini, 

- Gelece¤i kimlerle ve nas›l paylaflmak arzusun-
da oldu¤unu, 

- Torunlar›n›n nas›l bir gelecekte yaflamas›n› di-
ledi¤ini önce kendisinden sorgulamas› ve bunu
yüksek sesle düflünmesidir.

Türk milletinin önümüzdeki yüzy›llarda dünya
üzerindeki yerini ve derecesini belirleyecek olan
irade, bu soruya karfl›l›k vicdan›n›z›n, kültürünüzün,
fluurunuzun, hissiyat›n›z›n, inanc›n›z›n ve heyecan›-
n›z›n verece¤i müflterek cevapta sakl›d›r.
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Merhum Baflbu¤umuz Alparslan Türkefl Bey’i
bizlerden ay›ran en belirgin özellik de, iflte bu ken-
dini ve dünyay› sorgulayan ve ona anlam katan
tahlil ve terkip yöntemlerinde ve düflünce sistema-
ti¤inde aranmal›d›r.

Milliyetçiler, ülke sorunlar›n› aflman›n yolunun,
ayr›l›klar› derinlefltirmek, kavgalar› k›z›flt›rmak, in-
sanlar›m›z› birbirine düflürmek gibi yöntemlerle bu-
lunamayaca¤›n› bilmekte; uzlaflma, hoflgörü, daya-
n›flma ve yard›mlaflma ile baflar›ya ulafl›laca¤›n› sa-
vunmaktad›r.

Bugün, so¤ukkanl›, sa¤duyulu, gerçekçi ve sa-
mimi yaklafl›mlar sergileyen Türk milliyetçilerinde,
bu güzel hasletlerinin geliflmesinde flüphe yok ki,
bizlere flahsiyeti, ahlak›, fikirleri ve aksiyonu ile bir
rehber olan merhum liderimizin etkisi büyüktür.

Bize düflen görev, binbir emekle elde etti¤imiz
siyasal kazan›mlar›m›z› geriye döndürecek ve ide-
olojik hareketimizin h›z›n› yavafllatacak tuzaklara
dikkat etmek olmal›d›r.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,
Muhterem Ülküdafllar›m,

Bildi¤iniz gibi, bundan tam bir y›l önce, Baflbu-
¤umuz Alparslan Türkefl Bey’in aziz hat›ras›n› yâd
etmek ve ülküsünü canl› tutmak maksad›yla bir ya-
r›flma düzenleme karar› alm›flt›k.

Vefat›n›n onuncu y›l›nda, 4 Nisan 2007 tari-
hinde bafllatt›¤›m›z bu yar›flma, Baflbu¤umuzun do-
¤umunun doksan›nc› y›l dönümü olan 25 Kas›m
2007 tarihinde sonuçlanm›flt›r.

Söz konusu yar›flmaya çok say›da eser kat›lm›fl,
gençlerimiz, Türkiye’mizin, Türk milletinin gelece-
¤ine yönelik de¤erli fikirlerini bizlerle paylaflmak ve
yol göstermek için yo¤un bir alaka göstermifllerdir.

Seçici kurulun mümtaz üyeleri, kat›lan eserler
aras›ndan seçim yaparak toplam dokuz çal›flmay›
ödüle ve mansiyona de¤er görmüfl, partimizin yet-
kili kurullar›na teklifte bulunmufllard›r.

Bu itibarla Türkefl Bey’in 11. vefat y›ldönümü-
ne rastlayan bu günde, onun hat›ras›na binaen, hak
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sahiplerine ödüllerini vermekten duydu¤um mem-
nuniyeti huzurlar›n›zda ayr›ca belirtmek istiyorum.

Eserlerin seçilmesinde de¤erli katk›lar› olan
mümtaz “Seçici Kurul” üyelerine, ödül als›n veya
almas›n, yar›flmaya heyecanla ve ilgiyle kat›lan bü-
tün eser sahiplerine teflekkür ediyor, sayg›lar›m›
sunuyorum.

Merhum Türkefl Bey’in bir kez daha hasret ve
rahmetle hat›rlanmas›na vesile olan bu yar›flmada,
ödüle lay›k görülen eser sahipleri olan geçlerimizi
ayr› ayr› tebrik ediyor ve baflar›l› çal›flmalar›n›n de-
vam›n› diliyorum.

Bu anlaml› toplant›ya kat›larak, duygular›m›z›
paylaflan davetlilere sa¤l›k ve esenlikler temenni
ediyorum.

Bu duygu ve düflüncelerle, merhum Baflbu¤u-
muz Alparslan Türkefl Bey’e, aziz dava flehitlerimi-
ze ve bugün hayatta olmayan muhterem ülküdaflla-
r›m›za Cenab-› Allah’tan bir kez daha rahmet dili-
yorum. 

Ruhlar› flad, mekânlar› cennet olsun.
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Muhterem Misafirler,
Sayg›de¤er Bas›n Mensuplar›,
K›ymetli Arkadafllar›m,
Sevgili Bozkurtlar,

Hepiniz, yeni genel merkez binam›z›n Temel
Atma Törenine hofl geldiniz, fleref verdiniz.

Bugün, Türk Milliyetçili¤i davas›n›n görkemli
bir esere kavuflmas› için at›lan ilk önemli ad›m›
paylaflmak üzere toplanm›fl bulunuyoruz. Aziz Mil-
letimizin kader arkadafl›, can yoldafl› Milliyetçi Ha-
reket’in yeni yüzy›la haz›rlan›fl›na flahitlik etmek
için buraday›z. Rahmetli Baflbu¤umuzun bir hede-
fine daha ulaflma kararl›l›¤›m›z› ortaya koymak
üzere bir araya gelmifl bulunuyoruz.
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Bugün, O’nun Hakk’a yürüyüflünün 3. Y›ldö-

nümünde, en büyük arzular›ndan biri olan bu ha-

y›rl› ve tarihi giriflimin temelini at›yoruz. Bu eser,

Allah’›n izniyle tamamland›¤›nda, yeni ça¤› yakala-

y›p geçmeye, Türk Milleti’nin kaderini de¤ifltirme-

ye kararl› olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni

genel merkez binas› olacakt›r.

Bu binan›n, mimarisi, tekni¤i ve donan›m› ile

Türk medeniyetinin en yeni ve öncü eserlerinden

biri olaca¤›na, 21. Yüzy›l’›n ihtiyaçlar›na cevap ve-

rece¤ine olan inanc›m tamd›r. Projenin haz›rlay›c›-

s› de¤erli mimar ve bilim adam› Ahmet Vefik

ALP’e bu vesileyle teflekkürlerimi sunuyorum.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Ülkemizin geride b›rakt›¤›m›z bir yüzy›ll›k zorlu

tarihinde, milliyetçi ayd›nlar, gençler ve milliyetçi

teflekküller hep müstesna bir yere sahip olmufltur. 
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Çanakkale’de, ‹stiklal Savafl›’nda destanlar ya-
zarken, Cumhuriyetimiz kurulurken, Türk Milliyet-
çileri aziz milletiyle yan yanad›r, omuz omuzad›r.
Ayn› flekilde demokratik hayata geçilirken, tehdit-
lere karfl› konulurken Milliyetçi Hareket her an
Türkiye’nin hizmetinde olmufltur.

Partimiz de, siyasi mücadelede gösterdi¤i gay-
ret ve titizlik ile, izledi¤i yol ve yöntemler ile, de-
mokrasi tarihimizin en dikkate de¤er siyasi teflekül-
lerinden biri olarak hayatiyetini sürdürmüfltür.

Ülkemizin son 40 y›l› dikkatle incelendi¤inde
görülecektir ki, ne merhum TÜRKEfi Bey ve
O’nun yetifltirdi¤i kadrolar, ne de Milliyetçi Hare-
ket Partisi al›fl›lageldik siyaset kal›plar›na uymufltur.
Özellikle, dar siyaset hesaplar›n›n ve k›s›r çekiflme-
lerin d›fl›nda yer almaya özen göstermifltir. Ülkesi
ve milleti için büyük düflünmüfl, büyük düflünmeyi
tavsiye etmifltir. Vatan ve millet sevgisindeki sami-
miyetin ve kararl›l›¤›n en nadide örneklerini sergi-
leyerek bugünlere gelmifltir.
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Yine, Rahmetli Baflbu¤umuzun s›k s›k vurgula-
d›¤› gibi, Türk Milleti’nin hayati ve tarihi meselesi-
nin bir medeniyet meselesi oldu¤una, kültürden sa-
nata, mimariden teknolojiye yepyeni aç›l›mlar yap-
mak gerekti¤ine inanm›fl, bunlar› kendine fliar
edinmifltir. Böyle bir anlay›fl ve çizgi, parti kimli¤i-
mizin ve politikalar›m›z›n esas›n› teflkil etmifltir.

Yeni bir ça¤›n efli¤inde bulundu¤umuz bugün
de, Türkiye’yi, ayn› geçen yüzy›l›n bafl›ndaki Türki-
ye gibi, yine zorlu bir mücadele beklemekte, ülke
yönetiminde büyük bir görev ve sorumluluk fluuru-
nun varl›¤›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

Bizler, bu topraklar üzerinde yüzy›llard›r yafla-
yan, müflterek de¤erleri ve hedefleri farkl›l›klar›ndan
daha fazla ve anlaml› olan büyük bir milletin men-
suplar›y›z. Büyük millet olmam›z›n temel gösterge-
si, böyle bir anlay›fl›n ve fluurun güçlü olmas›d›r. 

Bütün planl›-y›k›c› çabalara, toplumsal ve eko-
nomik sorunlar›m›z›n a¤›rl›¤›na ra¤men ülkemize
ve birli¤imize olan ba¤l›l›¤›m›z, çok önemli bir ayr›-
cal›¤›m›zd›r. Her fleyin üzerinde yer alan bu duygu
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ve düflünce birlikteli¤i, ayn› zamanda yar›nlara gü-
venle bakabilmemiz için bizlere cesaret ve ilham
kayna¤› teflkil eden milli hazinemizdir.

‹flte Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’yi ebedi-
yen var etme mücadelesini de, yeni ça¤› daha ya-
flan›r k›lma düflüncesini de, bu hazineden ald›¤› güç
ile gelifltirmekte ve yürütmektedir. Türk-‹slâm me-
deniyetini yeni ça¤›n dinamikleriyle yeniden ürete-
rek bütün insanl›¤›n, bütün dünyan›n hizmetine
sunmak, bizleri bekleyen tarihi görev ve sorumlulu-
¤un özünü teflkil etmektedir.

Günümüzde, teknolojik ve ekonomik geliflme-
nin son birkaç on y›lda katetti¤i mesafe ve insanl›-
¤a sundu¤u imkânlar çok önemli ve hayatidir. 

Küreselleflmenin ulaflt›¤› boyutlar, demokratik
süreçlerin ve insan haklar›n›n giderek evrensel de-
¤erler haline gelmesi, dünyan›n çehresini derinden
etkilemeye ve de¤ifltirmeye bafllam›flt›r. Yeryüzü,
bu yönüyle küçülmüfl, kültürler ve medeniyetler
aras› etkileflim, daha somut ve sürekli bir nitelik ka-
zanm›flt›r.
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Bütün bu süreçler ve geliflmeler, kaç›n›lmaz bi-
çimde milletleraras› iliflkilerin yo¤unlaflmas›n›, bu
da hem yeni küresel iflbirli¤i organizasyonlar›n›
hem de küresel rekabeti beraberinde getirmifltir.

Ancak, yaflanan bütün bu yo¤un iliflki ve iflbir-
li¤i çabalar›n›n, yeterince adil ve insani bir küresel
düflünce sistemine, yeni küresel altyap›lara dayan-
mad›¤› görülmektedir. Bunun içindir ki, küresel
eflitsizlikler ve sorunlar da giderek ciddi boyutlara
ulaflmaktad›r. Böylece, bir taraftan teknolojik gelifl-
me ve iletiflimle “küçülen” yeryüzü, di¤er taraftan
sorunlarla birbirinden uzaklaflarak “büyümektedir”.

Unutulmamal› ki, dünyam›z, sadece imkânlar›,
teknolojik kolayl›klar› ve pazarlar›yla de¤il, k›tl›k ve
açl›klar›yla, savafl ve istikrars›zl›klar›yla vard›r ve bir
bütündür. ‹nsano¤lu, bir gerçe¤e gözünü sonuna
kadar açarken, baflka bir gerçe¤e yüzünü çevire-
mez. ‹nsanî ve ahlakî yükümlülüklerimiz, Türk Mil-
leti’nin tarihi tecrübeleri ve medeniyet birikimleri,
bizleri bu hususlara karfl› daha duyarl› ve ilgili olma-
ya mecbur etmektedir.
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Tabii bütün bunlar, ancak güçlü, huzurlu ve is-
tikrarl› bir Türkiye ile mümkün olacakt›r. Türki-
ye’nin kendisi kalarak küresel dinamikleri kavrama-
s›, öncelikle böyle bir lider ülkenin infla edilmesiyle
mümkündür. Böyle bir ülke, güçlü ve sa¤l›kl› top-
lumsal, demokratik ve ekonomik yap›lardan mey-
dana gelen sacayaklar› üzerinde yükselecektir.

K›sacas›, milli kimli¤imizi koruyarak milletlera-
ras› camian›n sayg›n, onurlu ve etkin bir üyesi ola-
bilmeyi mutlaka baflarmak zorunday›z.

K›ymetli Arkadafllar›m,
De¤erli Gençler,

‹flte, Türk siyasetinin, ayd›n›n›n, sizlerin önün-
deki temel hedef budur. Aralar›nda hangi farkl›l›k-
lar olursa olsun herkes, hepimiz, böyle bir müflte-
rek hedefe kilitlenebilmeliyiz.

Çünkü, hedef ve stratejilerin yoklu¤unda oldu-
¤u gibi, üzerinde temel ve sürekli anlaflma olmayan
hedeflerin varl›¤› da bir anlam ifade etmeyecektir.
Hedefleri ve idealleri kaybolan milletler, gelece¤i

35



12

milliyetçi hareket partisi

olmayan sosyal varl›klar gibidirler. Çünkü, böyle
durumlarda, toplumsal tutkal zay›flam›fl, ayr›flma
noktalar› buluflma noktalar›n›n önüne geçmifl ola-
cakt›r. Bir milletin  gelece¤ini bu flekilde tehlikeye
atmaktan, milli hassasiyetleri zay›flatmaktan kaç›n-
mak flartt›r.

Bunun için, küçük ve basit hesaplar peflinde
koflmadan, k›r›p dökmeden, her aç›dan güçlü ve
güzel bir Türkiye’ye biran önce ulaflmak, daha son-
ra da yaflanabilir dünya için katk› sa¤lamaya çal›fl-
mak, ana  varl›k sebebimiz olmal›d›r. Bu u¤urda
tatl› bir rekabetin ilke haline gelmesi, donan›ml› ve
seviyeli bir siyasi mücadele gelene¤inin hakim ol-
mas›, en büyük arzumuzdur.

Böyle bir anlay›fl›n bütün toplumda yerleflmesi,
siyaset ile toplum aras›nda güven köprüsünün sa¤-
lam bir flekilde kurulmas›, milli hedeflere ulafl›rken
karfl›laflaca¤›m›z engellerin kolayca afl›lmas›n›
mümkün k›lacakt›r.

Son günlerde yo¤un olarak yaflad›¤›m›z Anaya-
sa de¤iflikli¤i ile Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri tart›fl-
malar›, böyle bir güven köprüsünün yeterince sa¤-
lam bir flekilde kurulamad›¤›n› göstermektedir. 
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De¤iflik ç›kar hesaplar›n›n siyasi istikrar› tehdit
edebildi¤i ortaya ç›km›flt›r. Tabii, Türk siyasetinin
kötü al›flkanl›klar›ndan kurtulmas› kolay olmamak-
tad›r.

Partimiz, bu süreci, daha fazla s›k›nt›ya ve ka-
ramsarl›¤a yol açmadan en makûl bir flekilde so-
nuçland›rmak için üzerine düfleni yapacakt›r. Eko-
nomik ve siyasi istikrar›n, konjonktürel siyasi gelifl-
me ve tart›flmalardan  kolayca etkilenmemesi için,
daha özenli, daha dikkatli davranmak flartt›r. Bu-
nun, bütün siyasi partiler gibi, bütün sivil toplum
kurulufllar› ile medya mensuplar›n›n da görev ve
sorumluluk alan›na girdi¤i unutulmamal›d›r.

Muhterem Misafirler,
K›ymetli Arkadafllar›m,

Bizler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bugüne
ve yar›nlara, ülkemizin geçmiflte çekti¤i s›k›nt›lar-
dan, yaflad›¤›  krizlerden gerekli dersleri ç›kartarak
yaklaflman›n gayreti içindeyiz.
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Türkiye’nin birli¤i ve dirli¤i konusundaki titizli-
¤imiz gibi, hoflgörü ve uzlaflma kültürünün geliflme-
sindeki çabam›z›n temelinde de, bu anlay›fl yatmak-
tad›r. Siyasi ve ekonomik istikrar›n tesisi yan›nda,
toplumsal istikrara ve dayan›flmaya da önem veri-
yor olmam›z, ülke ve dünya gerçeklerine bak›fl aç›-
m›zdan kaynaklanmaktad›r.

Halk›m›z›n özlemlerine ve beklentilerine uygun
yeni siyasetin uslûp ve yöntemlerini gelifltirmeye
gayret eden Milliyetçi Hareket, flimdi baflka yeni
hamlelere haz›rlanmaktad›r. 

21. Yüzy›l›n bütün imkân ve geliflmelerini kav-
rayacak, halk›na daha iyi hizmet vermesini müm-
kün k›lacak bir önemli teflebbüse daha imza atmak-
tad›r. Milliyetçi Hareket, yeni genel merkez binas›
ile, yeni ça¤›n bilimsel ve teknolojik imkânlar›n›, si-
yasete daha fazla aktarmaya çal›flmaktad›r.

Bizler, modern parti genel merkezini Türk Mil-
leti’nin ve demokrasimizin hizmetine sunmaktan
büyük bir fleref ve mutluluk duyuyoruz. Zaten bu
eser, sadece görünürde Milliyetçi Hareket Partilile-
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rindir. Bu eserin as›l sahibi, tabii ki, Büyük Türk
Milleti’dir.

Türk Milleti varoldukça Milliyetçi Hareket de
varolacak, yeniden dirilifl mücadelemiz güçlenerek
hedefine ulaflacakt›r. Yeni genel merkez binam›z,
bu u¤urda aziz milletimize ve ideallerimize yarafl›r
hizmetlere ev sahipli¤i yapacakt›r. 

En büyük güvencemiz, Türkiye sevdal›lar› genç
ülküdafllar›m›n varl›¤› ve azmidir. 

Bu duygu ve düflüncelerle temel atma törenini
bafllat›yor, hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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Aziz Dava Arkadafllar›m,
Say›n Misafirler,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni Genel Merkez
binas›n›n aç›l›fl› vesilesiyle bugün biraraya gelmifl
bulunuyoruz. Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›-
yor, teflrifleriniz için teflekkürlerimi sunuyorum.

Rahmetli Baflbu¤umuz Alparslan Türkefl’in bu
büyük projesinin gerçekleflti¤ini görmek, bütün
Türk Milliyetçileri için hakl› bir gurur kayna¤› olmufl-
tur. Bunun için büyük bir sevinç ve mutluluk duyu-
yoruz. Yegâne üzüntümüz, Sevgili Baflbu¤umuzun
21. yüzy›l›n ihtiyaçlar›n› düflünerek bafllatt›¤› bu
projenin hayata geçti¤ini görememifl olmas›d›r.

45



12

milliyetçi hareket partisi

Büyük bir davay› temsil eden Milliyetçi Hareke-
tin, büyük düflünmesi ve Türk Milliyetçilerinin ça¤›
yakalay›p geçmesi gerekti¤ine inanan Merhum
Baflbu¤umuz, bu büyük projenin fikri haz›rl›¤›n› en
ümitsiz günlerde bafllatm›flt›r.

Bu bak›mdan bu görkemli bina Baflbu¤umuzun
eseridir. Sahibi de Milliyetçi Hareket’in vefakar ve
çilekefl mensuplar›d›r.

Bu büyük eserin aç›l›fl›n› yapmak nasip oldu¤u
için bundan büyük bir heyecan ve bahtiyarl›k duy-
du¤umu belirtmek isterim.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,
Say›n Misafirler,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Milliyetçi Hareket çok zor günlerden geçerek
bugünlere gelmifltir. Milliyetçi Hareket’in cefakar
mensuplar› bugüne kadar çok k›s›tl› imkanlarla, fa-
kat büyük bir feragat ve fedakarl›kla görev yapm›fl-
lard›r.
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Gün gelmifl, odun ve kömür bulundu¤unda ya-

nan sobalar›n ›s›tt›¤› küçük ve lofl odalarda sürdü-

rülen bu onur mücadelesiyle bu dava bugünlere ta-

fl›nm›flt›r.

Manevi gücünü sars›lmaz ülküsünden ve inanç-

lar›ndan alan Ülkücüler, hiçbir fleyden y›lmadan

Türk Milliyetçili¤i bayra¤›n› dalgaland›rm›fllard›r.

Bugün göklere yükselen üç hilali temsil eden

bu modern eser, bu gücün, bu inanc›n ve bu azmin

bir simgesidir. Türk Milliyetçili¤i fikriyat›n›n ve Tür-

kiye sevdas›n›n gelece¤e uzanan bir abidesidir.

Bundan dört y›l önce temelini att›¤›m›z bu eser

Türkiye’de bir ilktir. Gerek estetik de¤eri, gerek

mimari yap›s› ve teknik donan›m›yla Türkiye’nin ilk

ve tek modern siyasi parti binas›d›r. 

Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyo-

rum: Bu görkemli eserin inflaat masraflar›n›n tama-

m› Partimizin hazineden ald›¤› devlet yard›m›ndan

karfl›lanm›flt›r. Bu konuda hiçbir kurumun ve hiçbir
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flahs›n maddi katk›s› olmam›flt›r, böyle bir katk› da

hiçbir flekilde istenmemifltir.

fiimdi burada aç›kça söylüyorum: E¤er
bir kimsenin flu veya bu flekilde tek bir lira-
s› bu bina için harcanm›fl ise bugün ç›ks›n
ve söylesin. Derhal ödeyelim.

Ülkücüler Genel Merkez binalar›n› sadece ve

sadece hazine yard›mlar›yla yapt›rm›fllard›r. Bunu

büyük bir gönül huzuru ile ifade etmek isterim.

De¤erli Misafirler,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›
Aziz Dava Arkadafllar›m,

Bu gün Türk milleti için oldu¤u kadar, bütün in-

sanl›k için de çok önemli bir tarihin bafllang›c›d›r.

Bilindi¤i üzere bundan 551 y›l önce büyük Türk

hakan› Fatih Sultan Mehmet Han bat›n›n içinde

bo¤uldu¤u skolastik düflünce bata¤›n›n kapsad›¤›

“karanl›k ça¤›” kapatarak yeni bir ça¤ açm›flt›r. 

48



milliyetçi hareket partisi

‹stanbul’un fethi sadece bir flehrin fethi de¤il-
dir. ‹stanbul’un fethi yeni bir uygarl›¤›n, yeni bir ça-
¤›n, yeni bir dünya ve insan anlay›fl›n›n yükselifli
olarak kavrand›¤› zaman gerçek anlam›n› bulacak
bir olayd›r.

Bir ça¤ açmak tahmin edilece¤i gibi yeni fetih-
lerle mümkün olacak bir fley de¤ildir. Bir ça¤ aç-
mak her fleyden önce bir döneme ait dünya görü-
flünü, siyaset anlay›fl›n›, devlet ve insan iliflkilerini
hatta teknolojiden iktisadi örgütlenmeye kadar bir
ça¤› karakterize eden bütün hususiyetleri de¤ifltire-
rek yeni olan› bafllatmak demektir.

Skolastik düflüncenin akl› kovdu¤u, teokratik fa-
natizmin inanç ve düflünce özgürlü¤ünü yok etti¤i,
toprak üzerinde yaflayan insanlar›n yar› köle haline
geldi¤i, insanl›k aç›s›ndan ümitsizli¤in hakim oldu¤u
bat› karfl›s›nda o gün Türk-‹slam medeniyetinin de-
¤erlerini yükselterek insanl›¤› bu karanl›ktan ç›ka-
ranlara, baflta Fatih Sultan Mehmet Han olmak
üzere o kutlu yürüyüflün yolcular›na, dava arkadafl-
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lar›na, o medeniyetin manevi önderlerine buradan

dualar göndererek onlar› rahmetle an›yoruz.

Aziz Dava Arkadafllar›m,
De¤erli Misafirler,

‹nsanl›k için yeni bir ça¤› açan Türkler, bu gün
önlerine aç›lan 21. yüzy›lda ne durumdad›rlar?

Bu gün insanl›¤›n ve Türkiye’nin karfl› karfl›ya
kald›¤› sorunlar nelerdir?

Türkiye içerisinde bulundu¤u ç›kmazlar› nas›l
aflabilir?

fiimdi bir ça¤ de¤ifliminin y›l dönümünde ceva-
b›n› aramam›z gereken sorular bunlard›r.

De¤erli Misafirler,

20. yüzy›l insanl›k için zor bir yüzy›l olmufltur.
‹ki büyük savafl›n yafland›¤›, bat› uygarl›¤›n›n haki-
miyet alan›nda sömürgecilikten emperyalizme uza-
nan insanl›k de¤erleri aç›s›ndan bedeli a¤›r olan bir
yüzy›l olarak geride kalm›flt›r. 
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21. yüzy›la yeni beklentilerle giren insanl›k, ye-
ni bir ça¤ bafllatma ümidini çok k›sa bir sürede kay-
betmifl yerini karamsarl›k ve endifleye b›rakm›flt›r.
Bunun sebepleri insanl›¤›n yeni bir yüzy›la girmifl
olmakla beraber, yeni bir ça¤› açamam›fl olmas›n-
da aranabilir.

Muhtelif vesilelerle daha öncede belirtti¤im gi-
bi yeni bir ça¤ açmak belli bir döneme ait toplum-
sal, ekonomik ve siyasi hayat tarz›n›n, örgütlenme
biçiminin ilkelerini de¤ifltiren yeni bir dünya görü-
flü haline getiren bir uygarl›¤›n yükselifliyle müm-
kündür. 

21. yüzy›l›n daha bafl›nda; hakim olan anlay›-
fl›n ve yaklafl›m›n bat› uygarl›¤›n›n sömürü, savafl
ve insanl›k onuruna sayg› duymayan sald›rgan tu-
tum ve dünya görüflünün devam etti¤i bütün ç›p-
lakl›¤›yla ortaya ç›km›flt›r.

Yaflad›¤›m›z co¤rafyada en az 500 y›l süren
“Osmanl› Bar›fl›n›” kuran milletin çocuklar› olarak
bugün bu bölgede dökülen kan›n, ac›n›n ve gözya-
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fl›n›n ›zd›rab›n› en fazla bizler hissetmekteyiz. Co¤-

rafyam›zda ABD iflgali ile bafllayan süreçte bir in-

sanl›k dram› yaflanmaktad›r. 

Evleri, köyleri, flehirleri bafllar›na y›k›lan insan-

lar; ifllerini, ekmeklerini ve canlar›n› kaybeden in-

sanlar, ülkelerinin iflgalinden duyduklar› ac›y› ve ›z-

d›rab› ifade etmeye çal›fl›rken; onurlar›na, namus-

lar›na ve haysiyetlerine yönelen insanl›k d›fl› mu-

amelelerle, iflkencelerle karfl›laflmaktad›rlar. 

Dün Saddam’›n bask›s›n› yaflayan bu insanlar›n

bu gün karfl›laflt›klar› zulüm ça¤›m›z›n nas›l bir insan-

l›k dram›yla yüzyüze oldu¤unun en aç›k ifadesidir.

ABD’nin sald›r›s›n› ve iflgalini alk›fllayanlar ba-

t›n›n “demokrasi getirece¤i” propagandas› yapan

baz› medya mensuplar› ve yöneticiler flimdi utanma

duygusunu kaybetmiflçesine bu vahflet karfl›s›nda

mazeretler bulma aray›fl›ndad›rlar.
Bölgemizde yaflanan bu olaylardan en fazla et-

kilenen unsurlar›n bafl›nda flüphesiz Irak’ta yaflayan
Türkmenler gelmektedir. Türkmenler ABD destek-
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li peflmerge eflk›yas›n›n sald›rganl›¤›yla karfl› karfl›-
yad›rlar. Önce nüfus ve tapu kay›tlar›n› yakarak
Kerkük’ün Türk flehri oldu¤unu gösteren delilleri
yok edece¤ini sanan bu katiller çetesi, flimdi ad›m
ad›m Kerkük’ü iflgal etmeye haz›rlanmaktad›r. 

Bütün kaynaklar› yaksan›z da, kay›tlar› ve tapu-
lar› ortadan kald›rsan›z da, Kerkük’ün hoyratlar› ve
Türküleri var oldukça oran›n kimli¤ini de¤ifltire-
mezsiniz. 

Bu katiller bilsinler ki, Kerkük’ün Türküleri sus-
turulamaz. 

Baflta iflgalciler ve onlar›n iflbirlikçileri flunu bi-
liniz ki, Türkmen varl›¤›na yapt›¤›n›z her sald›r›n›n
hesab›n› soracak bir Türk vard›r ve o toprakta tür-
küler sonsuza kadar söylenecektir.

Irak’ta bu geliflmeler olurken, Orta Do¤u’nun
bir baflka bölgesinde Filistin de televizyonlar›n can-
l› yay›nlar›nda sokaktaki insanlar›n üzerine füze sal-
d›r›lar› gösterilmekte, katliamlar sergilenmektedir. 

‹srail yönetimi her türlü milletleraras› hukuk ve
anlaflmay› yok sayarak, insanl›k de¤erlerine aç›k
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bir ihlal ve sald›r›ya geçmifltir. Osmanl› yönetimin-
de 500 y›l bar›fl içerisinde yaflam›fl Arap ve Yahu-
di halklar› ‹srail’in iflgalci fanatik politikalar› sonucu
birbirlerine düflman haline gelmifllerdir.

Devlet terörüne dönüflen bu sald›r›lar terörün
yaflamas›ndan ve geliflmesinden baflka bir sonuç
do¤urmayacakt›r.

Bu bak›mdan hemen “flarts›z ve flimdi bar›fl” il-
kesi ile ‹srail’e karfl› bütün ülkeleri yapt›r›m yapma-
ya ça¤›r›yorum. Bu gün bunu yapmazsak yar›n geç
olacakt›r. Yar›n insanl›k kaybedecektir. 

De¤erli Misafirler,

21. yüzy›l›n bafl›nda fethin ve bir ça¤ de¤iflimi-
nin 551. y›ldönümünde Türkiye’nin ve insanl›¤›n
bütün yönleriyle yeni bir uygarl›¤a ve yeni bir ça¤a
ihtiyaç duydu¤u ortadad›r. 

Türkiye’ye egemen olan yetersiz ve yanl›fl yö-
netim anlay›fl›n›n bu ülkeye verece¤i bir fley yoktur.
Biz yar›na haz›rlanmal›y›z. Türkiye yeniden büyük
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bir bafllang›ç yapmak zorundad›r. Bunun için yeni-
den  büyük bir Türkiye ülküsüne ihtiyaç vard›r. 

Bugün insanl›¤›n yaflad›¤› sorunlar Ortado-
¤u’da ve co¤rafyam›zda yaflan›lan olaylar a¤›r bir
insanl›k bunal›m›n›n ifadesidir. 

‹nsanl›¤›n ihtiyaç duydu¤u yeni bir medeniyetin
Türkiye merkezli bir gelecek projesinin sahipleri
olarak Türk milliyetçileri sadece siyasette de¤il; kül-
türde, ekonomide, teknolojide, k›sacas› bir uygarl›k
için ihtiyaç olan her alanda yenili¤i temsil etmekte-
dirler. 

Bu gün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu yeni binan›n bu
bafllang›ca olan inanc›m›z›n sembolü olmas›n› dili-
yoruz.

Ayn› zamanda gelece¤i infla edecek ülkücülerin
takip edecekleri stratejinin belli bafll› noktalar›n›n
da burada dile getirilece¤ine inan›yoruz. 

Bizim yöntemimiz bütün insanl›¤› kuflatan, ay-
r›mc›l›¤› reddeden, birli¤i, kardeflli¤i ve sevgiyi esas
alan bir mücadele yöntemidir. 
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Bugün karfl›m›zda duran binada temsil edilen il-
ke, geçmiflten gelece¤e yönelifli, gelenekten mo-
dernizme yükselifli ifade eden bir dinamizmin ürü-
nüdür.

Bu eserin hayata geçirilme sürecinin her safha-
s›nda eme¤i ve hizmeti geçen herkese bu vesileyle
takdirlerimi ve flükranlar›m› sunmay› mutlu bir gö-
rev addediyorum.

Projenin mimar› Prof. Ahmet Vefik Alp’e, in-
flaat›n yap›m›n› üstlenen Aysel ‹nflaat Taahhüt ve
Ticaret Anonim fiirketi’nin de¤erli yöneticilerine,
teknik personeli ve iflçilerine, iç dekorasyonunu ya-
pan Mimar Engin Yaman’a özellikle teflekkür edi-
yorum.

Milliyetçi Hareket’in mukaddes davas›n›n bü-
yüklü¤üne, mazisinin ve inand›¤› de¤erlerin ve ide-
allerin yüceli¤ine uygun olan yeni Genel Merkez bi-
nam›z›n Türk Milleti’ne, Türk demokrasisine, Türk
Milliyetçilerine ve Ülkücü Camian›n bütün mensup-
lar›na hay›rl› olmas›n› Yüce Allah’tan niyaz ediyo-
rum.
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Bu mutlu an› bizimle yaflayamayan, eserinin
gerçekleflti¤ini göremeyen Merhum Baflbu¤umuz
Alparslan Türkefl’i, aziz flehitlerimizi ve bugün ha-
yatta olmayan bütün ülkü ve dava arkadafllar›m›z›
hasretle yad ediyor, aziz hat›ralar› önünde tazimle
e¤iliyorum.

Hepinize bir kere daha flükranlar›m› sunuyor
ve hay›rl› u¤urlu olmas› dile¤iyle yeni Genel Merke-
zimizi aç›yorum.
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Çok Muhterem Davetliler,
Bas›n›m›z›n ve Televizyonlar›m›z›n 
Say›n Temsilcileri,
Aziz Dava Arkadafllar›m, 
K›ymetli Bozkurt Kardefllerim,

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi’nin Araflt›rma
Gelifltirme Merkezi ile Parti ‹çi E¤itim Okulu’nun
faaliyete bafllamas› nedeniyle bir araya gelmifl bu-
lunuyoruz. 

Hem Türk milliyetçili¤inin hem de Türk de-
mokrasisinin geliflimi aç›s›ndan bir dönüm noktas›-
n› ifade eden bu mutlu an› buraya gelerek paylaflan
ya da törene ifltirak edemeyip de kalplerinde hisse-
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den herkesi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum,
hofl geldiniz diyorum.

‹çinde yaflad›¤›m›z zaman dilimi bir yüzy›l›n so-
nu ile yeni bir yüz y›l›n do¤um sanc›lar›n›n birlikte
hissedildi¤i çok önemli bir süreci ifade etmektir. ‹ki
y›l sonra tarih olacak olan 20. yüzy›l›n son döne-
minde komünizm çökmüfl, ?so¤uk savafl?›n yerini
?so¤uk bar›fl? alm›fl, de¤iflim, rekabet, küresellefl-
me ve bilgi de dönemin sihirli sözcüklerini olufltur-
mufltur.

Ancak madalyonun bir de pek görünmeyen ac›

hadiselerle dolu bir yüzü vard›r. Bu yüzde ç›kar çe-
kiflmeleri, k›talar ve ülkeler aras› geliflmifllik uçuru-
mu, petrol bölgelerinin hiç azalmayan cazibesi ve

ekolojik felâketler yer almaktad›r. 21. yüzy›l›n kim-
li¤inin ipuçlar›n› veren bu son dönem, küresel bo-
yutlara s›çrama riskini içinde bulunduran çat›flmala-
r›n yo¤unlaflmas›n› içinde bar›nd›rmaktad›r. K›sa-
cas› gelecek yüzy›l sadece bilgi ça¤› de¤il; ayn› za-
manda riskler ve rekabetler ça¤› olacakt›r. Bugün-
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lerde körfez krizinin ulaflt›¤› boyutlar ve bunun ya-
ratt›¤› tepkiler dünyan›n tekrar so¤uk savafl flartla-
r›na do¤ru sürüklendi¤ini göstermektedir. 

Yine küresel gerçekli¤in sevimli olmayan as›l

yüzü kendini Afganistan depremiyle bir kez daha

göstermifl bulunmaktad›r. Ne ac›d›r ki Körfez pet-
rollerinin yan›nda Afganistan halk›n›n feryatlar›

hiçbir önem tafl›mamaktad›r. 

‹flte gözlerimizin içeriden çok d›flar› çevrilmesi

gereken bir dönemde Türkiye giderek daha çok içi-
ne kapanmak zorunda kalan, dolay›s›yla milli ener-
jisini bofl yere tüketen bir ülke konumundad›r.

Refah-Yol Hükümeti zaman›nda d›fl politika

alan›nda gözlenen hayali aray›fllar›n yerini ayn› iç

politikada oldu¤u gibi çok bafll›l›k, karars›zl›k ve be-
lirsizlik alm›fl bulunmaktad›r. 

Ana-Sol-D hükümetinin d›fl politika hedeflerini,

d›fl politikay› kimin belirleyip yürüttü¤ünü kestir-
mek mümkün de¤ildir. 
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Türkiye bugün sistematik, tutarl› çok yönlü ve
temel hedeflerini belirlemifl bir d›fl politika perspek-
tifinden mahrum bulunmaktad›r. Bu durum ülkemi-
zin düflmanlar›n› cesaretlendirmekte, ifltahlar›n› ka-
bartmaktad›r. Hiçbir zaman akl›m›zdan ç›kartma-
mam›z gereken husus: Anadolu’nun geçmiflten bu
yana Dünyan›n en önemli co¤rafyalar›ndan biri
olufludur ve bunun 21.yüzy›lda da böyle olmaya
devam edece¤idir.

K›ymetli Misafirlerimiz,
K›ymetli Dava Arkadafllar›m

Art›k d›fl politika ile iç politikan›n birbirinden
ayr› düflünülmesi mümkün olmayan bir noktada
bulunuyoruz. Her iki alan da birbirini yak›ndan ilgi-
lendirmekte ve etkilemektedir. Siyasi hayatta yafla-
d›¤›m›z k›s›r çekiflmeler, istikrars›zl›k, yolsuzluk ve
rüflvetin ulaflt›¤› boyutlar ülkemizin d›fl politika ala-
n›n› s›n›rland›rmakta, etkilemekte, kabiliyetini zaa-
fa u¤ratmaktad›r. 
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Ayn› flekilde enflasyon, iflsizlik ve yoksulluk so-
rununun kronik bir hal alm›fl olmas› elimizi ve ko-
lumuzu ba¤lamakta, milli tav›r koyma refleksimizi
zay›flatmaktad›r. 

Siyasi iktidar›n günü kurtarmaya çal›flt›¤›, so-
runlar›n üzerine gitme cesaretine ve kararl›l›¤›na
sahip olmad›¤› görülmektedir. Bunun en önemli
göstergelerinden biri izlenen ekonomik politikalar,
daha do¤rusu politikas›zl›klard›r. 

Bu hükümet hayat pahal›l›¤›n› önleme konu-
sunda tutarl› kararl› ve gerçekçi bir politika ortaya
koyamam›flt›r. Hatta bu do¤rultuda bir iradeye sa-
hip olup olmad›¤› tart›flmal›d›r. Tart›flmal›d›r çün-
kü; bu güne kadar kararl› bir iradeyle, samimi bir
çabayla karfl›laflmak mümkün olamam›flt›r. 

‹flte bugün bu do¤rultuda çok önemli bir ad›m
atm›fl bulunuyoruz. Yaklafl›k iki ayd›r haz›rl›klar›
devam eden Parti ‹çi e¤itim Okulu ile Araflt›rma
Gelifltirme Merkezi’miz, Türk milliyetçilerine, Türk
demokrasisine k›sacas› Türk Milletine hizmet etme-
ye bu gün bafllamaktad›r. 
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Amac›m›z bu çal›flmalar› daha da gelifltirmek
ve kal›c› hale getirmektir. Her y›l parti bütçemizin
yüzde otuzunu do¤rudan bu faaliyetlere ay›rma ko-
nusunda ald›¤›m›z prensip karar› partimizin sami-
miyetinin ve kararl›l›¤›n›n çok önemli bir gösterge-
sidir. 

Böylece daha iflin bafl›ndayken ortaya koydu-
¤umuz örnek bir parti oluflturma sözümüzü hayata
geçirmifl bulunuyoruz.

Muhterem Misafirlerimiz,
K›ymetli  Arkadafllar›m,
Aziz Bozkurt Kardefllerim,

Huzurlar›n›zda son olarak aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z
Parti Okulu ile Araflt›rma Planlama Gelifltirme
Gruplar›’n›n kurulufl amaçlar› üzerinde de durmak
istiyorum.

21. yüzy›lda bütün ülkeler aç›s›ndan en de¤erli
kayna¤› iyi e¤itim görmüfl, nitelikli insan gücünün
oluflturaca¤› kesindir. Günümüzde daha flimdiden
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milletleraras› rekabetin cereyan etti¤i alanlardan

birini e¤itim ve ö¤retimde ileri gitmek oluflturmak-
tad›r. Bilim ve teknolojideki bafl döndürücü gelifl-
meler ülkelerin kaliteli e¤itim ve ö¤retime yani, ye-
tiflmifl insan gücüne ihtiyac›n› art›rmaktad›r. 

‹nsan›n bugününü ve gelece¤ini çok iyi alg›la-
y›p tan›mlamas›n›, insanca yaflay›p, mutlulu¤a ve

refaha ulaflmas›n› sa¤layacak olan geliflmeler bü-
yük ölçüde bilimde ve e¤itimde al›nacak mesafeye

ba¤l›d›r.

Yine bir toplumun kendisini ve sorunlar›n› do¤-
ru dürüst bir flekilde tan›mlay›p kavramas›, o top-
lum üyelerini kaynaflt›ran bir rol oynar. Bu da iç ve

d›fl sorunlar karfl›s›nda milli bir tav›r gelifltirmeyi

mümkün k›lar. 

Benzer flekilde sa¤l›kl› bir demokrasinin, iyi bir

devlet yönetiminin ihtiyaç duydu¤u kültürlü ve

idealist siyasetçilerin yetiflmesi kaliteli ve sürekli

e¤itim sürecinin varl›¤›na ba¤l›d›r. 
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin çabalar› öncelikle

böyle bir amaca yöneliktir. Dürüst, ilkeli ve kültür-
lü siyasetçilerin yetiflmesine parti olarak katk›da

bulunmak istiyoruz.

Genel Merkez bünyesindeki bu yeni oluflumla-
r›n bir di¤er temel amac› da üniversite dünyas› ile

siyaset dünyas› aras›nda köprü oluflturmakt›r.

Bu ayn› zamanda halk›m›z ile onun ayd›nlar›,

bilim adamlar› aras›nda sürekli ve düzenli bir ba¤

kurulmas› anlam›na geliyor. 

Nihai olarak yeni bilgileri ve araflt›rmalar› ülke-
mizin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar› ile mesh

etmek; k›sacas›, teori ile prati¤i birlefltiren bir plat-
form yaratmak amac› tafl›yoruz.

Çal›flmalar›m›zda araflt›rman›n, diyalo¤un, bil-
ginin önemine inanan, okuyan, takip eden, müca-
deleci ama hoflgörülü siyasetçi tipinin yetiflmesine

katk›da bulundu¤umuz, politikalar ve çözümler üre-
tebildi¤imiz takdirde hedefimize ulaflm›fl olaca¤›z.

70



milliyetçi hareket partisi

Böylece siyasetle toplum aras›nda zay›flayan

ba¤lar› tekrar kuvvetlendirmek, demokrasiye ve si-
yasetçiye olan güveni tesis etmek, en önemlisi in-
san›m›z›n gelece¤e güvenle bakmas›na katk›da bu-
lunmak mümkün olacakt›r. 

Ayr›ca unutulmamal›d›r ki, güçlü partiler ancak
kendi fikriyat›n› yak›ndan tan›yacak, gelifltirecek ve
yayacak duyarl›l›¤a, samimiyete ve bilgiye sahip ül-
ke ve dünya sorunlar›n› yak›ndan izleyip, yorumla-
yan üyelerin ve yöneticilerin varl›¤› ile ortaya ç›kar
ve yaflayabilir.

Yine unutmayal›m ki, Milliyetçi Hareket’in Al-
lah k›smet ederse, yak›n bir gelecekte tan›flaca¤› ik-
tidar da baflar›l› ve kal›c› olmas› öncelikle buna ba¤-
l›d›r.

Tabi bütün bu fonksiyonlar›n bu gün faaliyete
geçen kurumlarca tek bafl›na yerine getirilmesi söz
konusu olamaz. E¤itim ve ö¤retim süreklili¤i olan
bir faaliyettir ve insanlar›n bilgi edinmeyi arzulama-
s›n› ve ek çaba göstermesini gerektirir. 
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Bu çerçevede Türk Milliyetçili¤i davas›n›n iller-
deki kaleleri olan il teflkilatlar›m›z›n bünyesinde bir
kütüphanenin en az›ndan bir kitapl›¤›n bulunmas›-
n› ve mensuplar›m›z›n da ülke ve yöre sorunlar›yla
sürekli olarak ilgilenmesini arzuluyoruz. Bundan
sonraki hedeflerimizden biri budur.

‹nflallah Milliyetçi Hareket Partisi’nin her teflki-
lat› birer mahalli düflünce deposu olacakt›r. Olmak
zorundad›r. Türk Milliyetçilerinin vatan ve millet
aflk›yla ülküleri ve birikimleri böyle bir yap›lanmay›
zorunlu k›lmaktad›r. 

fiimdi zaman bu potansiyelleri bilinçli bir flekli-
de toparlay›p organize etmek zaman›d›r. 

Aziz Dava Arkadafllar›m,
Bütün bunlar› hayata geçirdi¤imiz ve kendini

sürekli yenileyen bir çal›flma gelene¤i oluflturabildi-
¤imiz takdirde, inan›n›z sadece Türkiye’mizin de¤il;
Türk Dünyas›n›n tarihi de yeniden yaz›lacakt›r. 

Bu gün burada ifltirak etti¤imiz aç›l›fl töreni ile
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bu süreç bafllam›fl bulunmaktad›r. Bu süreci gelifltir-
mek ve yaflatmak bütün Türk Milliyetçilerine ait
olan tarihi bir görev ve sorumluluktur. 

Seviyeli ve ilkeli siyaset anlay›flla bafllayan kut-
lu iktidar yürüyüflümüz flimdiden Türk Milleti?ne
hay›rl› ve u¤urlu olsun. 

Sözlerimi bitirirken Cenab-› Allah’tan Türk mil-
liyetçilerini baflar›ya ulaflt›rmas›n› ve utand›rmama-
s›n› niyaz ediyor ve ayaklar› üzerinde duran bir Mil-
liyetçi Hareket, onun omuzlar›nda yükselen güçlü
ve lider Türkiye diliyorum.

Hepinizi tekrar sayg› ve sevgiyle selaml›yorum
Allah’a emanet olunuz.
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Muhterem Misafirler,
Aziz Dâvâ Arkadafllar›m,
Türk Milliyetçili¤ine Gönül Vermifl 
Yi¤it Bozkurtlar›m,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Rahmetli Baflbu¤umuzu hay›rlarla and›¤›m›z bir
günde baflka bir hay›rl› ad›m› atmak üzere bir ara-
ya gelmifl bulunuyoruz.

Bu vesileyle hepinize bir kez daha hofl geldiniz
diyor ve sayg›yla selâml›yorum.

Hepinizin bildi¤i ve yak›ndan takip etti¤i üzere,
hem ülkemiz hem de co¤rafyam›z sanc›l›, zorlu ve
endifle verici bir süreçten geçmektedir. Amerika
Birleflik Devletleri’nin Irak’ta savafl› bafllatmas›yla
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yo¤unlaflan bu süreç, maalesef Ortado¤u’da istik-
rars›zl›¤› fliddetlendirecek potansiyele de sahiptir. 

Savafl süreci de göstermifltir ki, Türkiyemiz böl-
genin en önemli ülkesidir. Yine müdâhale süreci
ortaya koymufltur ki, tarih bilinci olmayan çevreler-
ce alay konusu yap›lan ülkemizin jeopolitik konu-
mu, dün oldu¤u gibi bugün de önemini sürdürmek-
tedir.

‹lerleyen günlerde daha iyi anlafl›lacak olan bir
baflka husus da, Türkiye’nin tarihten getirdi¤i biri-
kimlerin ifâde etti¤i yüksek de¤erdir. Osmanl›’n›n
terk etti¤i hiçbir co¤rafyan›n yüz y›ld›r bar›fl ve is-
tikrara kavuflamad›¤› gerçe¤i, bu ac› süreç ile bir
kez daha anlafl›lm›flt›r.

Balkanlar ve Kafkaslar’dan sonra Ortado¤u
co¤rafyas›n›n da kan ve gözyafl›yla imtihan edilme-
si, flüphesiz bizler için çok üzücü bir geliflme olmufl-
tur. Mâsum Irak halk›n›n yaflad›¤› ac›lar›n biran ön-
ce sona ermesi, millet olarak en içten dile¤imizdir. 

‹çinde bulundu¤umuz ekonomik s›k›nt›lara,
mevcut iktidar›n tutars›z ve flaflk›n yönetim anlay›-
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fl›na ra¤men Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en kuv-
vetli devletidir. Türk milleti de sahip oldu¤u köklü
miras ve medeniyet birikimi ile, sâdece bölge halk-
lar› taraf›ndan de¤il, pek çok geliflmekte olan ülke
taraf›ndan örnek al›nan bir millettir. 

Tarihin bu kritik dönemecinde, ülkemizin en bü-
yük dezavantaj›, di¤er alanlarda oldu¤u gibi d›fl poli-
tika alan›nda da yeterli haz›rl›¤› ve birikimi bulunma-
yan bir iktidar taraf›ndan yönetiliyor olmas›d›r. 

Kuruldu¤u günden itibaren flafl›rt›c› zikzaklar
gösteren ve d›fl iliflkilerde ülkemizin sahip oldu¤u ta-
biî avantajlar› bile kullanamayan 58. Hükümet, yeri-
ni k›sa bir süre önce 59. Hükümet’e b›rakm›flt›r.

Dile¤imiz ve beklentimiz, dört ayl›k dönem
içinde Cumhuriyet tarihinin en kötü d›fl politika
yaklafl›mlar›ndan birini sergileyen siyasi iktidar›n,
bundan sonra sa¤duyulu ve ak›lc› politikalar izle-
mesidir.

Türkiye’yi yönetme birikimini tafl›d›¤› iddias›n-
da olan bir iktidar›n, hem devletimizin cayd›r›c› gü-
cünü ve temel stratejilerini iyi anlamas›, hem de
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milletimizin kültürel dokusunda yer etmifl de¤erleri
ve hassasiyetleri iyi kavramas› gerekir.

Bunu yapamayan bir hükümetin verece¤i za-
rar, sâdece kendisine olmayacak, milletimizin ve
devletimizin onur ve itibar› da yara alacakt›r.

Mevcut iktidar›n yine tek bafl›na yönetimde bu-
lunman›n gerektirdi¤i çabalar› ortaya koymadan ve
çözüm yollar› üzerinde çal›flmadan kolayc›l›¤a yel-
tendi¤i görülmektedir. Daha iflin bafl›nda milletimi-
ze külfet getirecek aray›fllara girmenin kal›c› çö-
zümlerden uzaklaflmakla ayn› anlama gelece¤i
aç›kt›r.

Unutulmamal› ki, iktidarda rüfltünü ispat ede-
meyenlerin Milletimizden yeni fedakârl›klar isteme-
ye de hakk› yoktur.

Muhterem Misafirler,
Hareketimizin Gözbebe¤i Bozkurtlar›m,
‹çinden geçti¤imiz bu s›k›nt›l› günlerde, Türk

milletinin birlik ve dayan›flmaya her zamankinden
daha fazla ihtiyac› vard›r. Çünkü millet olman›n de-
¤er ve önemi böyle zor günlerde daha iyi anlafl›l›r.
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Bu itibarla, sa¤duyu sahibi her insan›n yapma-
s› gereken, vatandafllar›m›z aras›nda bulunmas› ta-
biî küçük farkl›l›klar› kafl›mak de¤il, ortak pek çok
noktam›z› vurgulayarak dayan›flma ruhunu pekifltir-
mektir. 

Cumhuriyet kuruldu¤undan bu yana Türk milli-
yetçileri, millet olman›n ve birlik ruhunun önemi
üzerinde durmufllar, Türk milletinin ebediyete ka-
dar vatanl› ve devletli yaflamas› için mücadele et-
mifllerdir.

Hareketimizin Baflbu¤u merhum Alparslan Tür-
kefl Bey de bütün ömrünü, bu gerçe¤in milletimize
anlat›lmas› ve benimsetilmesi ifline vakfetmifltir. 

Merhum Baflbu¤umuz’un bu düflüncelerle kur-
du¤u en önemli yap›lardan birisi hiç flüphesiz Ülkü
Ocaklar›’d›r.

Ocaklar›m›z, Türk milliyetçili¤i düflüncesini be-
nimseyenlerin ve bu düflünceyi genifl kitlelere ak-
tarmay› hedefleyenlerin biraraya geldi¤i, idealist
karakteri her fleyden üstün tutan, milliyetçi ve nite-
likli insan yetifltirmeyi vatan borcu sayan bir anlay›-
fl›n sars›lmaz ve y›k›lmaz kalesidir. 
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Ülkü Ocaklar›’n›n hedef kitlesi, Türkiyemiz de
ve Türk dünyas›nda yaflayan büyük gençlik kesimi-
dir. Ocaklar›m›z›n kuruldu¤u günden bu yana tafl›-
d›¤› temel hassasiyet, Türk milletinin mutlulu¤u, re-
fah› ve istikbâli üzerine odaklanm›fl, bütün gayreti
Türk gençli¤inin bu amaca uygun flekilde yetifltiril-
mesi olmufltur. 

fiüphe yok ki bir milleti millet yapan aslî unsur,
sâdece ayn› toprak parças› üzerinde yafl›yor olmak
de¤ildir. Bir milleti millet yapan en önemli unsur,
birlikte yaflama iradesi ve azmi içerisinde oluflan
kal›c› kültür de¤erlerinin paylafl›m› ve gelecek nesil-
lere aktar›lmas›d›r. 

Bunu gerçeklefltirememifl milletlerin tarih sah-
nesinden silinip gitti¤i herkesin malûmudur.

Türk milletinin varl›k, birlik ve bekâs› için her
türlü çal›flmay› yapma azminde olan Ülkü Ocakla-
r›, tarihin yo¤urarak millî karakterimiz hâline getir-
di¤i unsurlar› ve kültürel de¤erlerimizi yaflatmay› da
temel bir hedef olarak benimsemifltir.
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Türk dilinin, Türk müzi¤inin, Türk halk oyunla-
r›n›n, Türk el sanatlar›n›n millet olma üzerindeki et-
kisini dikkate alarak, bunlar› yok sayanlara karfl› bir
kültür oda¤› ve sivil inisiyatif olarak da çal›flmalar
yapm›flt›r.

De¤erli kat›l›mlar›n›zla bugün aç›l›fl›n› yapaca-
¤›m›z yeni Ülkü Ocaklar› binas›, bu hedefi daha iyi
gerçeklefltirmeye yönelik olarak da tasarlanm›flt›r.

Art›k, Ülkücü Türk Gençli¤i de kendisini zorlu
gelece¤e çok daha iyi haz›rlamak durumundad›r.

Bunun için, herfleyden evvel gelenekten gele-
ce¤e uzanan manevi bir köprü olduklar›n› unutma-
malar› gerekir.

Her gencimiz, her türlü geliflme ve soruna kar-
fl› duyarl› ve donan›ml› olmal›, Dünyay› ve Türki-
ye’yi Türkçe okuma bilgisine ve bilincine sahip bu-
lunmal›d›r.

Çünkü, 2023 y›l›n›n gerçek habercileri, Lider
Türkiye’nin mimarlar› sizlersiniz.

Bu görev ve sorumluluk, zor ve zahmetlidir, ama
o ölçüde de de¤erli ve önemlidir. Bu gerçe¤i bütün
ülküdafllar›m böyle bilmeli, böyle idrak etmelidir.
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Muhterem Dava Arkadafllar›m,
Onurlu Gelece¤imizin Teminat› 
Genç Ülküdafllar›m,

Bu aç›l›fl vesilesi ile bir kez daha ifâde etmek is-
terim ki, Türk milliyetçili¤i hareketi çok zorlu sü-
reçlerden geçerek bugünlere ulaflm›flt›r. Türk milli-
yetçileri, bu aziz vatan› sevmenin can ve kan bede-
lini fazlas›yla ödemifllerdir.

Hareketimiz, Ülkücü olman›n ateflten gömlek
giymekle ayn› say›ld›¤› günlerde, sâdece istikbâlle-
rini de¤il, hayatlar›n› da tehlikeye atan ve bir k›sm›
flahâdet mertebesine ulaflan dâvâ arkadafllar›m›z
sâyesinde bugünlere ulaflm›flt›r. 

Hepimizin bunlar› hat›rda tutmas›nda çok bü-
yük fayda vard›r, çünkü tarih hayat›n ö¤retmenidir.

Herkes bilmelidir ki, bunca fedakârl›k ve bunca
çetin imtihandan sonra, kimsenin Ülkücülerden
rüfld ispat› istemeye hakk› yoktur. Çünkü, Türk mil-
liyetçilerinin ülke sevdâs›n›n da, devlet ve millet sev-
gisinin de en büyük flahidi bizatihî tarihin kendisidir.

O yüzden, bugün yap›lmas› gereken as›l ifl, mil-
letimizi millet yapan de¤erlerin korunmas›, yaflat›l-
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mas› ve gelece¤e tafl›nmas› için gerekli özeni gös-
termek ve gerekli çal›flmalar› baflar›yla tamamla-
makt›r. 

Bu milli görev, dün oldu¤u gibi yar›n da Milli-
yetçi Hareket’in ve Ülkücü Gençli¤indir. Çünkü
hiçbir siyasi hareket, bu görevi üstelenecek, bu so-
rumluluklar› tafl›yacak birikime, hedeflere ve fikirle-
re sahip de¤ildir. 

Bunun için, Türk Milletini ve yüceltme ve ya-
flatma davas›, ancak sizlerin omuzlar›nda yüksele-
cek ve hedefine varacakt›r.

Bu gâyeye daha iyi hizmet edecek flekilde dü-
zenlenen yeni Ülkü Ocaklar› genel merkezini aç-
madan önce, bugünleri görmeyi bize nasip etti¤i
için Cenâb-› Allah’a flükürler ediyorum.

Bu yeni güzide mekân›n haz›rlanmas›nda eme-
¤i geçen bütün arkadafllar›ma huzurlar›n›zda teflek-
kürlerimi sunuyorum.

Ülkü Ocaklar›’n›n bu yeni merkezinin, Büyük
Türk Milleti’ne hizmet yolunda hay›rl› ve önemli
vazîfeler görmesini diliyor, hepinizi en derin sayg›
ve sevgilerimle selâml›yorum.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bugün büyük milletimiz ad›na tarihi bir olaya
flahit olmak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.

Karfl›n›zda bütün heybeti ile duran bu üç kita-
be, atalar›m›z Göktürkler’den günümüze kalan en
önemli an›t mirast›r.

Önünde bulundu¤umuz bu üç kutlu âbide, ara-
dan geçen 13 asra yaklaflan zamana ra¤men anla-
m›n› koruyarak, Türk’ün tarih sahnesine kendi ad›
ile ve kendi alfabesi ile damgas›n› vurdu¤u ilk vesi-
kad›r.

Bu abideler, Türk tefekkür tarihinin,  Türklerin
yönetim ilkelerinin, siyaset ve diplomasi iliflkilerinin
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ve savafl sanat›n›n kendi a¤›zlar›ndan yaz›larak bize
ulaflm›fl ilk belgeleridir.

Siyasi ve kültürel milliyetçili¤i yak›n ça¤da tan›-

m›fl, millet olma niteliklerine yeni ça¤da ancak ula-

flabilmifl Bat› toplumlar›na ra¤men, Türklerin milli

kimliklerini 15 as›r öncesinden kazanm›fl olduklar›-

n›n tarihi göstergesidir.

Ne kadar gurur duysak ve ne kadar övünsek

azd›r.

Bu âbideleri yapt›rmakla, bafllang›c› binlerce y›l

öncesine dayanan büyük milletimizin ata topra¤›

Orta Asya bozk›rlar›ndan bir milli esinti, bir köklü

fluur ve bir tatl› hat›ray› son yurdumuza tafl›m›fl ol-

duk.

fiu anda burada bulunan hepinizin, kurt bafll›

bayra¤› sembol edinmifl ceddimiz Bilge Ka¤an’›n

sözlerini, bu âbidelere ustal›kla nakfleden Yollug
Tigin kadar heyecanl› oldu¤unuza yürekten inan›-

yorum.
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Bu, asl›na sad›k kalarak, ayn› ebad ve görü-
nümde yap›lan ve Dünya’da benzerleri olmayan üç
âbidenin orijinalleri, Ankara’dan tam 5600 km öte-
de, ata topra¤›m›z Orhun Vadisi ve Ötüken k›y›s›n-
da sonsuza kadar seslenmeye devam edecektir. 

Onun için, bu âbidelerin bir di¤er tan›m› da
ebedi tafl ya da ölümsüz tafl anlam›na gelen “ben-
gü tafl”t›r. 

Ka¤›d›n ve ipek sayfalar›n kullan›ld›¤› bir mede-
niyet döneminde, bu sözlerin tafllara kaz›nm›fl ol-
mas›n›n en önemli nedeni, bu yüksek hitabete ve
milli ça¤r›ya ölümsüzlük katmak olsa gerektir.

Ne mutlu ki, bu kutlu seslenifl bofla gitmemifltir.
Ne mutlu ki, bu ça¤r›, Altaylar’dan Tuna’ya ka-

dar bu sese kulak veren, gönül veren ve hatta can
veren büyük Türk milliyetçilerinin ruhunda yerini
ve anlam›n› bulmufltur.

Bunun en yak›n ispat› sizlersiniz. 
Bunun ispat› bedenleri burada, gönülleri ora-

larda kalm›fl ülkücü kardefllerimdir. 
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Siz vefakar ülküdafllar›m›n varl›¤›, kutlu hakan-
lar›m›z›n vasiyetinin, aradan geçen 1286 uzun y›la
ra¤men, kalplerde ve ruhlarda yaflamaya devam et-
ti¤inin en önemli göstergesidir.

Bu tarihi âbidelerden Kültigin Yaz›t› 1274, Bil-
ge Ka¤an An›t› 1271 ve Bilge Tonyukuk An›t› ise
1286 y›l önce ebediyete kadar kalmak üzere büyük
Türk milletinin flerefine emanet edilmifltir.

Türk tarihin çok onurlu bir sayfas›n› aralayan
Bilge Ka¤an’›n “Türk, O¤uz beyleri, milleti
iflit.” Ça¤r›s›, babadan o¤ula, dededen toruna ge-
çerek yüzy›llar› aflabilmifltir.

Orhun âbideleri ile filizlenen bu milli ruh, Ma-
nas Destan› ve Dede Korkut, Ahmet Yesevi ve
Kaflgarl› Mahmut, Selçuk Bey ve Osman Gazi,
fieyh Edebali ve Hac› Bektafl, Fatih Sultan Mehmet
ve Kemal Atatürk gibi milletimizin yüksek temsilci-
leri ile yeni bir güzellik ve anlam kazanm›flt›r.

Ve ne mutlu ki bu ses, Göktürklerden sonra
ad›n› milletinden alan ikinci devletimiz olan Türki-
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ye Cumhuriyeti’nde, ona kulak veren Türklük sev-

dal›lar›na kadar ulaflabilmifltir.

Bu muhteflem âbideler, yüre¤inde millet sevgi-

sinin ve fluurunun k›r›nt›s› bile olmayan kimliksizler

için, bir tafl parças›ndan ibaret olsa da, bizler için

anlam› çok büyük ve çok derindir.

Bu âbideler, büyük Türk milliyetçileri, millet

sevdal›lar› olan Kültigin’in, Bilge Ka¤an’›n ve Vezir

Bilge Tonyukuk’un bize tarihin derinliklerinden

sesleniflidir. 

Bu âbideler; atalar›m›z›n, as›rlar öncesinden

yola ç›km›fl bir selam›d›r,

Bu âbideler; atalar›m›z›n tarihin derinliklerin-

den milletimize gösterdi¤i ülküdür.

Bu âbideler, atalar›m›z›n ac› ve tatl› hat›ralarla

dolu, denenmifl bir hayat›n içinden ç›kararak bizle-

re ulaflt›rd›¤› derstir, nasihattir, ihtard›r, ikaz-

d›r ve buyruktur.
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Bu âbidelerde, 
Bir edebi dehadan ç›km›fl ihtiflaml› bir hitabet

gücü, 
Kendinden emin bir zekan›n keskin ve yal›n bir

buyruk ifadesi,
Millet kayg›s› ile yo¤unlaflarak “ben” derken bi-

le “bizi” anlatan soylu bir milli gurur,
Ve öz benliklerini millet içinde eriterek, milli-

yetçili¤in zirvesine yükselmifl asil Türk cedlerinin
damgas› vard›r.

Bu aç›dan, bu sahan›n uzman› de¤erli Türkolo-
¤umuz Muharrem Ergin’in belirtti¤i gibi, bu âbide-
ler “Türk milliyetçili¤inin temel kitab›, bir
kavmi millet yapabilecek” efli ve benzerine
di¤er milletlerde rastlanmayan muhteflem bir  ifti-
har vesilesidir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Tarihin kendi dinamikleri ve kurgusu içinde te-
kerrür etti¤inin en güzel belgesi, karfl›m›zda yükse-
len bu üç âbidenin anlam›nda gizlidir.
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Âbidelerin az ama öz anlat›m›nda görü-
lece¤i gibi;

Gaflete düflmüfl yönetimler elinde zay›flam›fl bir
milli kimli¤in, 

Entrikalar ile çözülmeye yüz tutmufl millet var-
l›¤›n›n, 

Töreden uzaklaflma sonucunda tahrip olmufl
huzur ve esenli¤in,

Ç›kar çat›flmalar› neticesinde sahip ç›k›lama-
yan topraklar›n,

Yabanc›laflma ve yozlaflma ile bozulan kardefl-
li¤in, bir milleti taklit, taviz, teslimiyet ve köle-
lik döngüsüne nas›l mahkûm etti¤inin, ac› ve ders
verici uyar›lar› ile doludur.

Bilge Ka¤an’›n, âbidenin kuzey yüzünde, diktir-
di¤i kitabenin maksad›n› aç›klarken sarfetti¤i
“Türk beyleri, milleti, bunu iflitin! Türk
milletini toplay›p il tutaca¤›n› burda vur-
dum. Yan›l›p ölece¤ini yine burda vur-
dum. Her ne sözüm varsa ebedî tafla vur-
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dum. Ona bakarak bilin.” sözleri Türk mille-
tinin yaflama ya da yok olma aras›ndaki eflsiz tec-
rübelerinin uyar›s›d›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bu an›tlar, Türk illerini yönetecekler için;
Bizim ülkü olarak tan›mlad›¤›m›z, Türk milleti-

ne yükselifl yolunda rehber olacak muhteflem bilge-
likler,

Halka ve onun de¤erlerine dayal› siyasetin
merkeze al›nd›¤› eflsiz bir stratejik yönetim,

Hükümdar›n halk›na hesap vermesi, halk›n hü-
kümdar›ndan hesap sormas› gibi sorumluluk ahla-
k›na dayal› devlet-millet bütünleflmesi,

Yar›n olacaklar›n, geçmiflte olanlar ile münase-
betini kavram›fl bir rasyonel yönetim projesi,

Karfl›l›kl› hak ve sorumluklar›n titizlikle belirlen-
di¤i bürokratik münasabetler sistemi,

Büyüyerek ve bütünleflerek egemen olma üze-
rine infla edilmifl bir güçlü gelecek vizyonu, 
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Yaflama alan›n› emniyete alabilmenin yan› s›ra
gücünü paylaflmay› hedefleyen bir cihan hakimiye-
ti mefkuresi, sunmaktad›r.

Göktürk kitabelerinin hikmetli sat›rlar›n-
da yer alan; 

• ‹hanetlere karfl› dikkat, 
• Hilelere karfl› uyar›, 
• Bozgunculara karfl› ikaz, 
• Bozgunlara karfl› tedbir, 
• Ayr›l›klara karfl› birleflme, 
• Yaln›zl›¤a karfl› güç birli¤i,
• Yozlaflmaya karfl› öze dönme, 
• Taklide karfl› kendine yönelme, 
• Kargaflaya karfl› töreye ba¤l›l›k, 

Çaresizli¤e karfl› lidere sadakat gibi yüzlerce
kutlu nasihat bugün de çok ihtiyac›m›z olan ç›k›fl
yolunu göstermektedir.

Bunlar Türk milletinin var olma ve yükselme

yolunda yönetim ve yükselme prensipleri olmal›d›r.
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Nitekim müteakip as›rlarda Türk devletlerini
yönetmifl olan Türk hakanlar›ndan, bu tarihi ilkele-
ri ve milli uyar›lar› kullanabilenler, milletimizin yük-
selifline ve devletimizin Cihan ‹mparatorlu¤una ve-
sile olmufllard›r.

Özellikle son y›llarda ilkesiz yönetimler elinde,
millet ve devlet hayat›m›zda yaflanan a¤›r tahriba-
t›n onar›m› ve ç›k›fl yolu, bizlere as›rlar önce sesle-
nen kutlu atalar›m›z›n sözlerinde sakl›d›r.

Anlafl›lmaktad›r ki, yeni bir bin y›l› yakalamak,
geçmifl bin y›l›n baflar›s› denenmifl de¤erlerini tan›-
maktan ve özümsemekten geçmektedir.

Bundan 1286 y›l önce, Ötüken topra¤›nda
kimli¤ini kaybetmifl, umutsuz, çaresiz, yoksul, bez-
gin ve köle durumuna düflerek yabanc›lara teslim
olmufl bir topluluktan, güçlü bir vizyon ve etkin bir
liderlikle Göktürk Devleti’ni yeniden ve çok k›sa sü-
rede infla eden ve Türk birli¤ini tesis eden yegane
güç, yüksek bir milliyetçilik duygusudur.

T›pk› Göktürkler’in fetret devrinde oldu¤u gibi,
teslimiyetçi yönetimlerin ve yozlaflan de¤erlerin ya-
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ratt›¤› buhran neticesi, da¤›lmaya yüz tutan bir mil-
let ve devletten, yeni bir Türk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni yaratan güç de bu milliyetçiliktir. 

Tarih boyunca dara düfltü¤ümüz, sosyal, siya-
sal ve ekonomik anlamda buhran yaflad›¤›m›z her
dönemde oldu¤u gibi, günümüzde de milletimizi
dünya milletleri aras›nda yeniden flerefli mevkisine
ç›kartacak milli s›r, Orhun’dan günümüze gelerek
karfl›m›zda dimdik duran bu ölümsüz mesajlarda
gizlidir. 

Bu mesaj›n ad› milliyetçiliktir. Millet sevgisidir.
Millete sayg›d›r. Milli de¤erlere ba¤l›l›kt›r. Türklü¤e
gönül vermektir.

Tarihin milletler mücadelesi oldu¤u gerçe¤in-
den uzaklaflma neticesinde, silinmeye bafllayan mil-
li haf›zam›z›n yeniden canland›rmas› aç›s›ndan, bu
âbidelerin anlam›n›n gelecek kuflaklara aktar›lmas›
her millet evlad› için kutsal bir görev olmal›d›r.

An›tlarda, nihayetinde baflar›ya ulaflm›fl bir lide-
rin gönül rahatl›¤›na ve halk›na karfl› görevini yeri-
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ne getirmifl bir yöneticinin vicdan huzuruna da fla-
hit olunmaktad›r. 

Kültigin An›t›nda “Tanr› ba¤›fllas›n, devle-
tim var oldu¤u için, k›smetim var oldu¤u
için, ölecek milleti diriltip besledim. Ç›p-
lak milleti elbiseli, fakir milleti zengin k›l-
d›m. Az milleti çok k›ld›m.” ifadeleri bunun
kan›t›d›r.

Bu yüksek sorumluluk tafl›yan sözler, yönetti¤i
büyük milletin gücünden ve kimli¤inden habersiz,
ömrünü basit ve günlük çekiflmeler ile dolduran, ki-
flisel ikballerinin peflinde koflan ilkesiz ve iki yüzlü
yöneticilere de tarihi bir ders niteli¤indedir.

Maalesef, millet ve devletçe geldi¤imiz bu nok-
tada, bugün için de doymaya ve giyinmeye fazlas›y-
la ihtiyac›m›z vard›r. Ancak daha da önemlisi, mil-
li bir dirilifle olan ihtiyac›m›z bugün o günkünden
daha fazlad›r.

Bugün bu dirilifl ve do¤ruluflun yegâne kayna¤›,
Türk milletinin son siperi, Türk milliyetçilerinin tek
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adresi, milletimizin onurlu ve güçlü bir gelecek için
tek umudu Milliyetçi Hareket Partisi’dir.

Büyük ve asil atalar›m›z›n bu ebedi mesajlar›n-
dan ders ve sonuç ç›karmas›n› bilenler için, Milli-
yetçi Hareket Partisi’nin tek bafl›na iktidar›ndan
baflka bir seçenek kalmad›¤› art›k anlafl›lmaktad›r.

Bu konuda en büyük görev, yaklaflan milli bu-
nal›m› fark edecek kadar uyan›k ve bilinçli olan siz
de¤erli ülküdafllar›ma düflmektedir.

Kitabelerin dili ile tan›mlarsak “ilin” tart›fl›ld›-
¤›, “törenin” bozuldu¤u “dirli¤in” kayboldu¤u
bir buhran yan› bafl›m›zdad›r.

‹fl iflten geçmeden,
fiayet, aziz milletimizi kap› kap› gezerek yete-

rince uyarabilirsek,
Yaklaflan milli felaketleri birer birer önceden

haber verebilirsek,
Milli ve manevi de¤erlerimizi bir ç›k›fl noktas›

olarak tek tek sunabilirsek,
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fiayet, t›pk› kutlu atalar›m›z Bilge Ka¤an’›n,
Kültigin’in ve Bilge Tonyukuk’un as›rlar önce yap-
t›¤› gibi kardeflli¤imizi sürdürürsek,

Ça¤lar› aflarak gelen Kültigin An›t›’n›n üslubuy-
la ifade etmek istiyorum: Üstte gök çökmedik-
çe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ili-
ni, töresini kim bozabilir? Kim, Türk milletini
lider ülke olma ülküsünden al›koyabilir?

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Bizleri ça¤lar ötesine götürerek, atalar›m›z ile
yeniden kucaklaflmam›za vesile olan bu duygu do-
lu gün vesilesiyle, hepinize en içten hissiyat›mla
sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Büyük Türk milletinin ezelden ebediyete intikal
eden yüksek de¤erlerini ve varl›¤›n›; dünyan›n ne-
resinde olursa olsun titizlikle koruyan, heyecanla
gelifltiren, gururla tafl›yan ve gelecekte de sahip ç›-
kacak olan Türk evlatlar›n› minnet ve flükran duy-
gular›mla selaml›yorum.
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Emanet ettikleri ülkünün birer ölümsüz örne¤i
olan bu âbideleri yükselten büyük hükümdar Bilge
Ka¤an’›n, kardefli Kültigin’in, vezirleri Bilge Ton-
yukuk’un aziz hat›ralar›n› sayg›yla yad ediyorum.

Türk milliyetçili¤i fikriyat›n› ve siyasal mücade-
le azmini bu kutlu an›tlardan alan Baflbu¤umuz Al-
parslan Türkefl Bey baflta olmak üzere, tarih bo-
yunca vatan ve millet sevdas› ile dünyan›n her ye-
rinde Türklü¤e gönül vermifl ecdad›m›za; bugün
milli bütünlü¤ümüze musallat olan bölücü terörle
mücadelede kahramanca can veren aziz vatan ev-
latlar›m›za, en içten duygular›mla Cenab-› Al-
lah’tan rahmet diliyorum.

Ne mutlu Türküm diyene
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Son günlerde yaflanan geliflmeler, Türkiye’nin
milli birli¤ini ve bütünlü¤ünü hedef alan baz› çevre-
lerin ülkeyi tehlikeli bir gerginlik ortam›na sürükle-
mek istediklerini göstermektedir. ‹hanet provalar›
ve nümayifllerle yeni tahrikler için zemin aray›fl›na
girilmifltir.

Bu niyetler karfl›s›nda, bütün vatandafllar›m›z›n,
siyasi partilerin, bas›n organlar›n›n ve devlet ve
toplumun tüm kurum ve kesimlerinin, azami so-
rumluluk anlay›fl› ve sa¤duyu ile hareket etmeleri
hayati önem tafl›maktad›r. APK hükümetinin içine
düfltü¤ü teslimiyet ve aczden güç ve cesaret alan bu
iç ve d›fl tahriklerin iç bünyemizi kemirmesine ve
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Türkiye’’nin ufkunun karart›lmas›na asla izin veril-
memelidir.

Bu aziz vatan hepimizindir. Ayn› kader gemisi-

nin yolcular› olarak Türkiye’mizin bir kaos ortam›-

na sürüklenmesini hep birlikte önlemek, hepimiz

için tarihi bir görevdir. 

AKP iktidar›, kendisiyle birlikte Türkiye’yi de

bir felakete sürükleyecek bu tehlikeli yolda ›srar

ederse, bu durumun çok a¤›r olacak vebalini tarih

önünde tafl›mak durumunda kalacak ve mahfleri

vicdanda mahkûm olacakt›r.

Bölücü terör örgütüne yard›m ve yatakl›ktan

mahkûm olan ve PKK ba¤lant›l› faaliyetleri nede-

niyle kapat›lan bir siyasi partiye mensup dört eski

milletvekilinin geçen hafta tahliyesi, yeni tahrikle-

rin sahneye konulmas› için siyasi bir gövde gösteri-

sine dönüfltürülmüfltür. PKK’n›n siyasallaflma he-

definin ad›m ad›m gerçeklefltirilmesini Türkiye po-

litikas›n›n merkezi haline getiren AB, bu mahkûm-
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lar›n serbest b›rak›lmas› için bugüne kadar her zor-

lamay› yapm›fl, her yola tevessül etmifltir.
Bunun için Türkiye’ye, Türk Milletine ve Türk

adaletine her türlü hakaret yöneltilmifltir. Bu konuda
baflvurulmad›k bask› ve tehdit kalmam›flt›r. Siyasi
amaçlar›, niyetleri ve fiileri ortada olan bu kifliler, söz-
de bar›fl ve hürriyet kahraman› ilan edilmiflleredir. 

Yaflanan bütün bu süreçte, bu kifliler hiçbir pifl-
manl›k duymad›klar›n› ve bölücü terörün destekçisi
olduklar›n› her sözleri ve hareketleriyle göstermifl-
lerdir. Bunu baz› çevreler unutmak ve unutturmak
isteseler bile, bu gerçekler Türk Milletinin haf›za-
s›ndan silinmemifltir. Bugün, bunlar›n serbest kal-
mas› yine ayn› çevreler taraf›ndan bir bayram ha-
vas› içinde kutlanabilmekte, yeni tahriklerin bir
provas› olarak görülebilmektedir.

AKP, bu süreçte kendisine verilen görevi bü-

yük bir sadakatla ifa etmifltir. ‹lk ad›m olarak, Av-

rupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ni Türk milli hukuk

sisteminin üzerinde Yüksek Temyiz Mahkemesi
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haline getirmifltir. Bundan sonra da, bu mahkeme-

nin teknik ihlal kararlar›n›n Türk mahkemelerinin

kesinleflmifl hükümlerini geçersiz k›lmas›n› ve yeni-

den yarg›lama sebebi olmas›n› kabul etmifltir. Bu

zorlamalarla bafllat›lan yeniden yarg›lama sürecin-

de yap›lan duruflmalar, Avrupal› gözlemcilerin Tür-

kiye’ye pervas›zca hakaret ettikleri bir gösteri ala-

n›na dönüflmüfltür.

Mahkemenin ilk mahkumiyet karan›nda israr

etmesi üzerine de Türkiye’yi, Türk insan›n› ve Türk

adaletini hedef alan ve afla¤›layan hayas›z bir kam-

panya bafllat›lm›flt›r. Ne hazindir ki, bas›n›m›z›n bir

bölümü de bu koroya kat›lm›flt›r. AKP ise devlet

idaresi ciddiyeti ve sorumlulu¤uyla ba¤daflmayacak

flekilde bu hakaretleri neredeyse hakl› gören ve

göstermek isteyen  bir tutum sergilemifltir. Ba¤›m-

s›z Türk adaletini bask› ve tehditlerle sindirmeyi ve

y›ld›rmay› amaçlayan bu gayretler sonunda ortak

amaca nihayet ulaflm›flt›r. 
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Türk milleti ad›na yarg› yetkisini kullanan ba-
¤›ms›z Türk mahkemelerinin kararlar›n› tart›flmak,
bunlara siyasi etki izafe etmek hukuk anlay›fl›m›zla
ba¤daflmamaktad›r. Milliyetçi Hareket’in, kanunla-
r›n adil ve do¤ru uygulanmas›ndan ve bunun sonu-
cu verilen kararlardan hakk› olanlar›n yararlanma-
s›ndan rahats›z olmas› için herhangi bir özel neden
bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan, biz sadece bu ka-
rar›n siyasi sonuçlar› üzerinde duraca¤›z.

Bugün gelinen noktaya bak›ld›¤›nda, karfl›m›z-
daki gerçekler flunlard›r: 

Türkiye’deki bölücü çevreler, bu geliflmeyi siya-
si amaç ve hedeflerinin ad›m ad›m gerçekleflmesi
yolunda önemli bir eflik olarak görmüfl ve bundan
cesaret alm›flt›r. Bu suretle, AB’nin himayesi ve ve-
sayeti alt›nda Türkiye’de yeni tahrik ve nifak to-
humlar›n›n at›lmas›nda yeni bir zemin kazan›lm›fl-
t›r. Bugün, bölücü çevrelerin ve Türkiye’de demok-
rasi havarili¤i rolüne soyunan gaflet erbab›n›n flim-
di de bu kiflilere yeni bir siyasi misyon yüklemeye
çal›flt›klar›n› esefle görmekteyiz.
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Türkiye’de devlet eliyle ve öncülü¤ünde Kürtçe
yay›n ve ö¤reniminin önünün aç›lmas›yla ayn› za-
mana rastlayan bu son geliflme, Kürt sorununa ba-
r›flç› çözüm bulunmas› zorlamalar›nda yeni bir itici
güç olarak kullan›lmak istenilmektedir. Bar›fl süreci
olarak ifade edilen bu yeni zeminde sürdürülecek
mücadelede, bu son geliflme bir “milat” olarak gö-
rülmekte ve bu amaçla kullan›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Kim, kiminle ve ne için mücadele edecektir?
Bar›fl sürecinden kastedilen nedir? Son geliflmele-
rin ortaya ç›kard›¤› ilk sonuç ve tezahürlere bak›ld›-
¤›nda, bu sorular›n cevab›n› bulmak güç olmaya-
cakt›r. Yap›lan beyanlar, beklenti ve niyetlere ›fl›k
tutmaktad›r.

Bu çevrelerin yapt›¤› ilk ça¤r›, halk savunma
güçleri olarak an›lan silahl› PKK teröristlerinin siya-
si sürece kat›lmas›n›n önünün aç›lmas› için, ayr›m
yap›lmaks›z›n genel siyasi af ç›kart›lmas› ça¤r›s› ol-
mufltur.  fiimdi “bar›fl elçisi” olarak görülen bu çev-
reler, Hükümetle terörist PKK’ya eflit mesafede
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durduklar›n› söylemifller ve son dönemde Türki-
ye’de uygulanan projelerin mimar›n›n “Say›n” diye
hitap ettikleri terörist bafl› oldu¤unu belirtmifllerdir.
‹mral›’daki katil lehine özgürlük ve af sloganlar›n›n
at›ld›¤› nümayifller yap›lm›fl, böyle bir ortamda te-
rörist PKK’n›n büyüklük ve fedakârl›k göstererek
sözde atefl-kes’i 6 ay daha uzatmas› için ricac›
olunmufltur. 

Öte yandan, bölücü tahriklerin yeni bir cesaret
kazanmas›yla birlikte, güvenlik kuvvetlerimize karfl›
terör eylemleri de h›z kazanm›fl ve hain sald›r›lar
sonucu son dört gün içinde dört güvenlik görevli-
miz alçakça flehit edilmifltir.

Bütün bu geliflmelere AKP hükümetinin tepki-

si ise bizler için flafl›rt›c› olmam›flt›r. Son mahkeme

karar›n›n Türkiye’yi hem içerde, hem de d›flarda

rahatlatt›¤›n› söyleyen Adalet Bakan›, bunun arka-

s›ndan gelecek taleplere de cesaret verecek flekil-

de, demokratik sab›rla herfleyin afl›laca¤› teminat›-

n› vermifltir. Say›n Baflbakan da ABD gezisi dönü-
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flünde bu tart›flmalara kat›lm›fl ve bir bebe¤in do¤u-

munun bile 9 ay 10 gün sürdü¤ünü hat›rlatarak,

acele edilmemesi gerekti¤ini, her sorunun zaman-

la çözülece¤ini söylemifltir. Görünüflte siyasi af ta-

leplerine karfl› ç›kan Say›n Baflbakan, bilahare bu-

nu yalanlarcas›na sa¤l›kl› do¤um için gayret sarfet-

tiklerini belirtmifl ve böylece bu konudaki beklenti-

lerin zaman içinde karfl›lanaca¤› hususunda kap›y›

aç›k b›rakm›flt›r.

Bütün bu yaflananlar, Türkiye’yi yönetenler

için esef verici gaflet tezahürleridir.

fiimdi de, bölücü terörü hiçbir piflmanl›k duy-

madan hala destekledi¤i ortada olan bu çevreler-

den, Türkiye’de iç huzur ve bar›fl›n korunmas›nda

siyasi bir rol oynamalar› beklenmektedir. Bu siyasi

misyon, anlafl›ld›¤› kadar›yla, bölücü terörün niha-

i amaçlar›na siyasi yollarla ulaflmas›n› sa¤layacak

bir süreç için, bölücü mihraklarla bir uzlaflmaya va-

r›lmas› konusunda yard›mc› olmalar›d›r. 
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Milliyetçi Hareket’in milli birli¤in korunmas›n-
da gösterdi¤i hassasiyet ve hiçbir ayr›m gözetme-
den bütün vatandafllar›m›z›n ayn› kaderi paylaflt›kla-
r› bu aziz vatanda huzur içinde kardeflçe yaflamala-
r›na verdi¤i büyük önem, her türlü tart›flman›n üze-
rindedir. Ancak, iç huzur ve bar›fl›n sa¤lanmas›n›n
yolunun, bunu y›kmaya çal›flan bölücü terörle mü-
zakere etmekten asla geçmeyece¤i de çok aç›kt›r.

Böyle bir pazarl›k anlay›fl›n›n, gaflet ve delale-
tin ötesinde bir ihanet olaca¤›n› herkes çok iyi bil-
melidir. Kimse Türk milletinin sabr›yla oynamama-
l›, alt›nda kalaca¤› hesaps›z ad›mlar atmamal›d›r.
Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hay-
siyet k›r›c› bir duruma sokulmam›flt›r. Hiçbir devir-
de Türkiye’nin milli hassasiyetleri bu kadar perva-
s›zca hedef al›nmam›fl, oyuncak haline getirilme-
mifltir.

AB’ye her bak›mdan teslim olan AKP iktidar›,
ne ac›d›r ki, Türkiye’yi Avrupa Birli¤i’ne tafl›makta
bölücü heveslere umut ba¤lam›fl, bundan medet
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umar hale düflmüfltür. Avrupa da bu gerçe¤i gör-
mekte ve AKP’nin bu zaaf›ndan daha fazla yarar-
lanmak konusunda cesaretlenmektedir. 

AKP iktidar›na bu konuda hakim olan anlay›fl,
önümüzdeki dönemde Türkiye’yi çok zor günlerin
bekledi¤inin habercisidir. Bölücü terörün Türki-
ye’nin AB üyelik sürecini kendi siyasi hedeflerine
hizmet edecek bir araç olarak gördü¤ü ve siyasi
stratejisinin AB’nin Türkiye’den talepleriyle örtüfl-
tü¤ü, kimsenin inkar edemeyece¤i gerçeklerdir.

Burada as›l üzücü olan, siyasi gelecek hesab›y-
la AKP’nin siyasi gündemin de bu çizgiyle kesifliyor
olmas›d›r. Siyasi gelece¤ini AB’nin göstermelik de
olsa verece¤i deste¤e ba¤layan AKP iktidar›, Tür-
kiye’nin onurunun, milli hassasiyet ve ç›karlar›n›n
s›rt›ndan ve bunlar› çi¤nemek pahas›na, AB’ne ya-
ranmak telafl› içindedir.

Ancak bu hizmet yar›fl› nereye kadar gidecek,
bu yol Türkiye’yi nereye götürecektir? Milliyetçi
Hareket’in Türkiye’nin gelece¤i bak›m›ndan endifle
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duydu¤u husus budur. AB’nin Türkiye’ye bak›fl tar-
z› ve bunda etkili olan unsurlar, bu konudaki kayg›-
lar›m›z› hakl› ç›karmaktad›r. 

Bilindi¤i gibi, AB’nin Türkiye’nin üyelik süreci-
ne yaklafl›m›nda belirleyici olan temel etken “Gü-
neydo¤u Sorunu” ve Türkiye’de “Kürt milli az›nl›¤›
yaratmak” mülahazas›d›r. AB’nin bu bak›fl aç›s›,
resmi raporlarda da ifadesini bulmufltur. 

Kürt as›ll› vatandafllar›m›z› milli ve etnik az›nl›k
olarak gören AB, Türkiye’nin Kopenhag Siyasi
Kriterleri’ne uyumu konusunu da, büyük ölçüde, bu
çerçeveye oturtmaktad›r. Bu anlay›flla hareket eden
AB, kültürel haklar›n ötesinde, bu etnik farkl›l›¤a si-
yasi statü kazand›r›lmas›n› ve bunun Türkiye Cum-
huriyeti Anayasas›’nda aç›kça tan›narak somut bi-
çimde ifadesini bulmas›n› talep edebilmektedir. 

AB’nin istekleri bununla da kalmamaktad›r. Bu
sakat yaklafl›m›n bir sonucu olarak, Türkiye’den
Güneydo¤u sorununa siyasi çözüm bulmas› ve bu-
nun için bölücü terör örgütü veya arac›lar› vas›ta-
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s›yla bir diyalog ve müzakere süreci bafllatmas› is-
tenmektedir. 

AKP hükümetinin yanl›fl politikalar ve AB’nin
iyi niyetten uzak tutumu nedeniyle, bugün Türki-
ye’nin AB üyelik süreci, maalesef, böyle bir ipotek
alt›na sokulmufltur. Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin
AB üyelik sürecinin böyle bir sakat zeminde ilerle-
tilemeyece¤ine, bunun ç›kmaz bir yol olaca¤›na sa-
mimiyetle inanmaktad›r.  Bu k›s›r döngü k›r›lmad›-
¤› sürece, AB ile iliflkilerimiz hastal›kl› yap›dan kur-
tulmayacakt›r. Böyle bir sonucun AB’nin ç›karlar›-
na da hizmet etmeyece¤i ortadad›r.

Ancak, AKP iktidar›n›n AB ile iliflkileri böyle
bir boyunduruk alt›nda sürdürmeye hevesli olmas›,
karfl›m›za sürekli yeni ve talep ve dayatmalarla ç›-
k›lmas›na zemin haz›rlamaktad›r. Bu sonu gelmez
taleplerin iç bünyemizde yarataca¤› gerginlik ve
huzursuzluk, sosyal dokumuzun ve siyasi yap›m›z›n
zaman içinde kemirilmesine ve tahrip olmas›na yol
açabilecektir. 
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Üniter yap›ya sahip bir milli devlet olarak kuru-
lan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmesine, etnik
farkl›l›klar› aflan ve ortak de¤erlere dayanan milli
birli¤imizin tahrip edilmesine elbette hiç kimsenin
gücü yetmeyecektir. Bundan kimse flüphe duyma-
mal›d›r. Bununla birlikte, Türkiye’nin etnik, mez-
hep ve kültürel farkl›l›klar temelinde bir çekiflme
ortam›na sürüklenmesi ve bunun sonucu sorunlu
bir devlet ve toplum haline getirilmesi tehlikesi, cid-
di bir risk olarak karfl›m›zdad›r. Bunu herkes çok iyi
düflünmeli ve azami basiret ve sorumluluk duygu-
suyla hareket etmelidir. 

Milliyetçi Hareket’in iç huzur ve istikrar ortam›-
n›n zarar görmesi ve milli bütünlü¤ümüzün bozul-
mas› riski tafl›yan geliflmelere karfl› gösterdi¤i has-
sasiyet bundan kaynaklanmaktad›r. Bu samimi en-
difleler afl›r› ve gereksiz bir korkunun ve vehimin
ürünü de¤ildir. Bu hayati konunun hafife al›nmaya
tahammülü yoktur. Bu aziz vatan sokakta bulun-
mam›flt›r.
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Bu konuda fikir yürütülürken, Irak’taki siyasi

çözülme ve  parçalanma sürecinde Kuzey Irak’ta

ad›m ad›m bir Kürt devleti kurulmas› yolunda yafla-

nan geliflmeler çok iyi de¤erlendirilmelidir. Kürt

gruplar›n bu süreçte sergiledikleri küstah tutumlar

ve ortaya ç›kan bu yeni dinamiklerin Türkiye üze-

rindeki muhtemel yans›malar› da gereken ciddiyet-

le göz önünde bulundurulmal›d›r.

AKP’nin, AB ile uyum ad› alt›nda bugüne ka-

dar yapt›klar›, AB taraf›ndan yine de yeterli görül-

memekte, aç›lan bu yolda Türkiye’nin önüne bit-

meyen taleplerle gelinmektedir. AKP yöneticileri

ise, bu yöndeki çabalar›n›n aral›ks›z sürece¤i konu-

sunda AB’ne hergün teminat vermektedir. 

Türkiye’ye dayat›lmas› beklenen talep listesi

bellidir. AKP’nin bu konuda ne yapaca¤› ise merak

ve endifle konusudur.

Bu konudaki endiflelerimiz somut olarak flu

noktalarda toplanmaktad›r.
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Ana dil ö¤renimi ve TV yay›nlar› konusundaki
›srar›n›n gerçek amac›, zaman içinde devlet öncü-
¤ünde ortak bir az›nl›k dili gelifltirilmesi ve bu te-
melde etnik bilinç oluflturulmas›d›r. AKP’nin bu ko-
nuda att›¤› ad›mlardan sonra özel imkânlarla ana
dil ö¤reniminin yeterli olmad›¤› gerekçesiyle bu dil-
lerin devlet okullar›nda önce seçimlik ders olarak
okutulmas›, sonra da bunun denklik yoluyla Türk
e¤itim sisteminin içine al›nmas› talepleriyle karfl›la-
fl›lmas› beklenmelidir.

AKP, bu talepler karfl›s›nda ne yapmay› düflün-
mektedir? Demokratikleflme standard› diyerek bu-
nu da m› kabul edecektir?

Öte yandan, etnik temelde farkl› özelliklere bir
statü kazand›r›larak bunlar›n kültürel plânda tan›n-
mas›n›n arkas›ndan, bunlar›n siyasi plânda kullan›l-
mas› talepleri de, zaman içinde, kaç›n›lmaz olarak
karfl›m›za getirilecektir. Bu amaçla etnik platform-
da siyaset yap›lmas›na, etnik temelde siyasi parti
kurulmas›na imkân tan›nmas› istenilecektir.
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AKP iktidar›, medeniyet ölçüsü oldu¤u gerek-
çesiyle ve Kopenhag siyasi kriterlerinin bir icab› sa-
yarak, bu istekleri de yerine getirecek midir?

Bugün için Türkiye’nin karfl›s›na getirilen birin-
ci öncelikli talep, kanl› PKK teröristleri için toplu
ve genel bir siyasi af ç›kart›lmas›d›r. AKP, acaba,
AB üyelik sürecinde toplumsal bar›fl ihtiyac› gerek-
çesiyle, bunu da kabul edecek midir? Teröre karfl›
mücadelede hayatlar›n› feda eden flehitlerimizin
aziz hat›ralar›na ve bu u¤urda geleceklerini feda
eden kahramanlara s›rt›n› dönen AKP zihniyeti,
PKK katillerini affetmek için yine demokrasi hava-
rili¤inin ve AB’nin arkas›na saklanacak m›d›r?

Bu noktada, ‹mral›’daki terörist bafl›n›n duru-
muna iliflkin talepler üzerinde önemle durulmas›
gerekli olacakt›r. ‹dam cezas›n›n alelacele kald›r›l-
mas›yla, hak etti¤i cezadan kurtulan bu caninin ‹m-
ral›’da tek bafl›na kalmas›n›n psikolojik sorunlara
yol açt›¤› flikayetleri hergün dile getirilmektedir. Bu
nedenle tecrit haline son verilmesi ve di¤er terörist
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PKK mahkumlar›yla bir arada kalmas› istenilmek-
tedir. 

Öte yandan, AB üyelik süreci bahanesiyle uzak

olmayan bir gelecekte Türkiye’nin önüne, bu cani-

nin affedilerek siyaset yapmas› imkan›na kavuflma-

s› dayatmas›n›n ç›kart›lmas› kimseyi flafl›rtmamal›-

d›r. ‹çine sürüklendi¤imiz bu tehlikeli ve kaygan

yolda art›k her fley mümkündür. 

Türk milleti flimdi merak etmektedir: AKP, bu

dayatmalar› da Türkiye’de yeni ve temiz bir sayfa

açmak ve bir demokrasi ay›b›n› silmek olarak m›

görecektir? Bunlar› da engin demokrasi anlay›fl›yla

de¤erlendirip gere¤ini yerine getirecek midir?

Türkiye’nin kaderi ve gelece¤i üzerinde kumar

oynamak ve bölücü emelleri için Türkiye’yi bir kaos

ortam›na sürüklemek isteyenlerin mefl’um hesapla-

r›n› bofla ç›karmak hepimizin ortak sorumlulu¤udur.

Aziz Türk milleti, bir bütün olarak, flaflmaz sa¤duyu-

su ve basireti ile her badireyi aflacak güçtedir.
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Türkiye’nin kudretini küçümseyenlerin, Türk

Milletinin sabr›n› denemek isteyenlerin ve Türk

milletinin birli¤ini ve bütünlü¤ünü y›kmak için mey-

dan› bofl bulan bir cüretle tahriklerle bulunmaya

yeltenen cereyanlar›n ve bunlar›n iflbirlikçilerinin

sonu hüsran olacakt›r. Herkes haddini bilmeli,

“rüzgar ekenin f›rt›na biçece¤ini” akl›ndan hiç ç›-

karmamal›d›r.Bu vatan sahipsiz de¤ildir. 

Türkiye’nin aziz varl›¤›n› kutsal sayan Türk Mil-

liyetçileri ve etnik kökeni, siyasi e¤ilimi ve tercihi

ne olursa olsun, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni seven

gerçek vatanseverlerin hamiyeti ve gayretleriyle

her zorluk afl›lacak, Türkiye nurlu bir gelece¤e mut-

laka tafl›nacakt›r. Bütün vatandafllar›m›z›n ve Türki-

ye’deki her kesimin bunun bilinciyle ve akl› selimin

rehberli¤inde hareket etmeyi sürdürmesi ve top-

lumsal huzurun korunmas› için üzerine düflen göre-

vi bu bilinçle yerine getirmesi en halisane temenni-

mizdir.
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Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayan ve ortak
de¤erlerin oluflturdu¤u büyük Türk Milleti’nin mut-
lulu¤unu, refah›n› ve kardeflli¤ini her düflüncenin
üstünde tutan Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin onur-
lu ve parlak gelece¤i için fütur getirmeyen bir cesa-
ret ve metanetle ve sönmeyen bir vatan aflk› ile
mücadeleye devam edecektir.
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22 TEMMUZ 2007 TAR‹H‹NDE

YAPILACAK OLAN

23. DÖNEM TÜRK‹YE BÜYÜK

M‹LLET MECL‹S‹ M‹LLETVEK‹LL‹⁄‹

GENEL SEÇ‹MLER‹ MÜNASEBET‹YLE

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹ 

GENEL BAfiKANI

DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

BÜYÜK TÜRK M‹LLET‹’NE

AÇIKLAMASIDIR.

05 MAYIS 2007



12

milliyetçi hareket partisi

bofl



milliyetçi hareket partisi



12

milliyetçi hareket partisi

bofl



milliyetçi hareket partisi

Büyük Türk Milleti,

Ülkemiz; Cumhuriyetimizin kuruldu¤u tarihten

bu yana, emsali görülmemifl, çok a¤›r flartlar alt›n-

da bir seçim sürecine girmifl bulunmaktad›r. 

Bu seçim; içerisinde bulundu¤umuz vahim ko-

flullar itibariyle; büyük bir önem tafl›maktad›r. 

22 Temmuz 2007, Türk Milleti’nin kurtulufl

mücadelesini yeniden bafllatmaya karar verece¤i

tarihi bir seçim olacakt›r. 

‹flgal y›llar›nda var olan mandac›, iflbirlikçi ve

teslimiyetçi zihniyet bugün yeniden hortlam›fl ve o

günden daha tehlikeli bir flekilde devletimizin beka-

137



12

milliyetçi hareket partisi

s›na ve milletimizin istiklâl ve istikbâline zarar verir

hale gelmifltir. 
O gün, iktidarlar›n› sürdürebilmek için itilaf

devletlerinin önünde e¤ilen ve ezilenler; bugün de
siyasi ikballerini ayn› iflgalci çevrelerin emellerine
hizmet ederek sa¤lamaya çal›flmaktad›rlar. 

T›pk› o günlerde oldu¤u gibi, milletin bo¤az›na
sar›lan elleri k›rmaya kararl› olan ve milletimizin
kurtuluflunun yine “milletin azim ve iradesine”
ba¤l› oldu¤unu düflünen Türkiye sevdal›lar›n›n önü-
nü kesme gayreti içerisindedirler.

O günlerde Ali Kemal ve arkadafllar›nca yürü-
tülen kampanyan›n daha sinsi, yayg›n ve tehlikeli
flekli bugün de yürütülmekte; “demokrasi, insan
haklar›, küreselleflme” gibi kavramlar maske yap›-
larak milli ve manevi de¤erlerimiz yok edilmeye ça-
l›fl›lmaktad›r.  

Türklü¤e ihanet eden, üniter yap›m›z› tehlikeye
sokan, milli varl›klar›m›z› sat›l›¤a ç›karan ve o gün-
lerde ‹ngiliz alt›nlar›yla ödüllendirilen flah›slar›n
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benzerleri bugün de iflbirlikçiler taraf›ndan ödüllen-
dirilmekte ve alk›fllanmaktad›rlar. 

Milletimizi ayakta tutan temel de¤erler yok edil-
meye bafllanm›fl, binlerce y›ld›r bir arada yaflayan
vatandafllar›m›z›n aras›na nifak sokularak, bölücü
terör t›rmand›r›lm›fl; analar flehit düflen vatan evlat-
lar›n›n ard›ndan her gün gözyafl› döker hale getiril-
mifltir. 

Mukaddes dini de¤erlerimiz de “inanç hortum-
cusu” zihniyet taraf›ndan a¤›r tahribata maruz kal-
m›fl, dinine ba¤l› ‹slâmiyeti tüm safl›¤› ile yaflayan
mütedeyyin aziz milletimiz, hükümetin tahrik ve is-
tismar› ile ma¤duriyetle yüz yüze gelmifltir.

Tar›m ve hayvanc›l›k yok edilmifl, çiftçi, esnaf,
iflçi, köylü, memur tükenme noktas›na getirilmifl,
milletimizin büyük bir k›sm› yoksulluk s›n›r›n›n al-
t›nda fakr-u zaruret içerisinde yaflamaya mahkûm
edilmifltir. 

Türkiye yabanc› karanl›k odaklar›n kazanç ka-
p›s› olmufl; borsa; adeta yabanc›lar›n Türkiye’yi bir
nevi sömürme arac› haline getirilmifltir.
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Irak’›n kuzeyindeki afliret bozuntular› bile, Tür-
kiye üzerinden hem ekonomik hem siyasi anlamda
nemalan›r hale gelmifltir. 

Ülkemiz büyük bir kültürel sald›r›yla karfl› karfl›-
ya b›rak›lm›flt›r. Geleneksel aile yap›s› ve de¤erleri
darbe almaya bafllam›fl, kapkaç, terör, ya¤ma t›r-
manm›flt›r. 

Kurtulufl mücadelesinin bafllad›¤› y›llarda pat-
rikhane, ruhban okulu, yabanc› kolejler ve papaz-
larla sürdürülen misyonerlik faaliyetleri, mevcut ik-
tidar döneminde yeniden hortlam›fl ve çok tehlike-
li boyutlara ulaflm›flt›r. 

‹ktidar; devletimizi ayakta tutan temel kurum-
larla kavga eder hale gelmifl, gerilimi t›rmand›rm›fl,
sanal bir ma¤duriyet maskesiyle, “ülkeyi uçuruma
sürükleme pahas›na” nas›l nemalanaca¤›n›n hesa-
b› içerisine girmifltir.

Her s›k›flt›¤›nda; “acz içerisinde oldu¤unu” per-
de arkas›ndan efendilerine bildirmifl ve hemen ar-
d›ndan destek mesajlar› alm›flt›r. 
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Uluslararas› arenada; Türkiye’yi afla¤›layan ve
karalayan kararlar karfl›s›nda ezik ve kimliksiz bir
politika izlenmifl ve Türkiye’nin moral de¤erleri
ayaklar alt›na al›nm›flt›r. 

‹çerisinde bulundu¤umuz flartlar en az iflgal y›l-
lar›ndaki kadar vahimdir ve ülkemiz o zamandan
beri görülmedik flekilde, çok yönlü tehditlerle karfl›
karfl›ya bulunmaktad›r. 

Türkiye art›k tarihi bir yol ayr›m›na gelmifltir.
Memleketimizin bu iflbirlikçi zihniyetten kurtuluflu;
yine aziz milletimizin ülkemiz üzerinden bu kâbusu
defetme azim ve kararl›l›¤›na ba¤l›d›r. 

Bu nedenle; çok anlaml› bir tesadüf sonucu,
Erzurum Kongresi’nin toplant›da oldu¤u günlerin
y›ldönümüne denk gelen 22 Temmuz 2007 tarihi-
ni; “Milli flahlan›flla, Damat Ferit zihniyetinin ebe-
diyen tasfiye edilece¤i ve lider Türkiye’nin önünün
aç›laca¤› gün” olarak ilan ediyoruz.

22 Temmuz 2007’de verece¤iniz yetkiyle; mil-
li kurtulufl mücadelesini yeniden bafllatacak, kararl›
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ad›mlarla yola koyularak, Türk’ün ayak seslerini
tüm dünyaya duyuraca¤›z. 

Kutlu yürüyüflümüze; Hakkâri’den Erzurum’a,
Kars’tan Edirne’ye ülkemizin her köflesindeki tüm
vatandafllar›m›z› kucaklayarak ç›k›yoruz. 

Bu yürüyüfl; Türk’ün yüzy›la damgas›n› vura-
ca¤› günlere do¤ru bafllat›lan bir yürüyüfltür. 

Bu yürüyüfl; teslimiyetçi kadrolar›n tamamen
tasfiye olaca¤›; ihanet edenlerden, kan dökenler-
den, ya¤malayanlardan, milli de¤erleri pazara ç›ka-
ranlardan tek tek hesap sorulaca¤› ve analar›n
akan kanlardan de¤il, baflar›lar›m›zdan gözyafllar›-
n›n akaca¤› onurlu ve kararl› bir yürüyüfltür. 

Bu yürüyüfl; vatan topraklar›n›n her köflesin-
de bacalar›n tütece¤i, ürünlerin yeflerece¤i, hareke-
tin ve bereketin bol olaca¤› bir yürüyüfltür.

Bu yürüyüfl; aziz vatan›m›z›n insan›na da,
topra¤›na da, havas›na da, suyuna da sahip ç›k›lan
bir yürüyüfltür. 

Bu yürüyüfl; binlerce y›ld›r bir arada yafla-
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maktan gurur duyan, nice f›rt›nalarla, kas›rgalarla
mücadele ederek Türklü¤ü bu günlere tafl›yan mil-
letimizin her ferdinin omuz omuza, yürek yüre¤e,
bir sel gibi akarak lider Türkiye’nin yolunu açaca¤›
bir yürüyüfltür. 

Bu yürüyüfl; tavizsiz, kararl›, kuvvetli ve yü-
rekli insanlar›n; öz kaynaklar›m›z› ve milletimizin
kudretini harekete geçirerek lider Türkiye’ye ulaflt›-
racak büyük ve kutsal bir yürüyüfltür. 

Allah yolumuzu aç›k etsin.
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Aziz Türk Gençli¤i

Mensubu olmaktan onur duydu¤umuz büyük

Türk milletinin bekas› ve Türkiye Cumhuriyeti’nin

ba¤›ms›zl›¤› tehdit alt›ndad›r.

Bedeli flehit kanlar› ile ödenerek kurulmufl Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni ayakta tutan ve yaflatan temel

de¤erler olan, milli devlet, üniter yap›, milli kimlik

ve milliyetçilik üzerinde derin ve karanl›k oyunlar

oynanmaktad›r.

Tarihin hiçbir döneminde olmad›¤› kadar flid-
detini art›rarak, Türk ve ‹slam dünyas›na aç›k teh-
dit haline gelen “küresel emperyalizm”, uyanan ve
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bir ç›¤ gibi yükselen milliyetçili¤i hedef alm›fl gö-
rünmektedir.

Bu tahribat›n yan› s›ra, toplumun tüm kesimle-
rini kapsayan ekonomik bunal›mlar›n ve yoksullu-
¤un neden oldu¤u vahim bir ahlaki yozlaflma ne
üzücüdür ki aile hayat›m›za ve huzurumuza kadar
ulaflm›flt›r.

Bu karanl›k gerçe¤in kamuoyundan gizlenmesi
için görev üstlenmifl olan medya unsurlar›n›n, ka-
rartma ve kirletme çabalar›, milletimizin gerçeklere
ulaflmas›n› engelleyici bir unsur olarak karfl›m›zdad›r.

Bu kültürel dayatma ve etkileme ile evlatlar›m›z
tarihinden utan›r, kimli¤inden kuflku duyar ve gele-
ce¤ini sorgular hale gelme tehlikesiyle yüz yüzedir.

Haritada aram›zda mesafe bulunan yabanc›
baflkentler san›ld›¤›ndan daha yak›nda, bunlar›n
temsilcisi ve iflbirlikçileri zihniyetler aram›zdad›r ve
maalesef kazan›mlar elde edebilmifllerdir.

Bütün bu iflbirlikçi unsurlar Türk milletini içten
içe çözmek maksad›yla eylem ve emel birli¤i yap-
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m›fllar ve ortak hedef olarak da Türk milliyetçili¤i-
ni seçmifllerdir.

Sinsi ve derinden ad›mlarla giderek yeni mev-
ziler kazanan teslimiyetçi zihniyetin tahribat›, yal-
n›zca bugünümüzü de¤il gelece¤imizi de ipotek al-
t›na alacak boyutlara ulaflm›flt›r.

Milli durufl gösteremeyen ilkesiz iktidarlar eliy-
le birli¤imizi ve gelece¤imizi tehdit eden yabanc›-
laflma, kimliksizleflme ve milli de¤erlerin afl›nmas›,
milletimizin bekas›n› ve gençlerimizin yar›nlar›n›
do¤rudan etkileyecek en önemli sorun olarak Tür-
kiye’nin karfl›s›ndad›r.

Büyük Türk Milleti’ne yönelik tehditler karfl›-
s›nda ilham›n› ve inanc›n› köklü tarihinden, “Milli
Mücadele” y›llar›n›n onurlu ve kahraman sayfala-
r›ndan alan gençli¤imiz bugün dünden daha önem-
li bir görevle yüz yüzedir.

Kaynaklar›n› yabanc›lara sunan, yat›r›mlar›n›
de¤erlendiremeyen, çözüm ve çareleri d›flar›da ara-
yan, milli de¤er ve kültürden kaçan bugünkü gibi
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bir yönetim ile milli bir gelece¤in oluflmas› elbette
beklenemez.

Bilim ve teknoloji üretemeyen, bilgi toplumu-
nun gereklerini yerine getiremeyen ülkemizin yoz-
laflma, taviz ve teslim döngüsü sürdükçe gençleri-
mizin ayd›nl›k gelecekte buluflmas› düflünülemez.

Bu tablodaki karamsarl›¤›n da¤›t›lmas›, milleti-
mizin önder, devletimizin lider olabilmesi öncelikle
ve ancak gençlerimizle ve onlara gösterece¤imiz
ülkü ile gerçekleflecektir.

Bu itibarla, geçmifl hata ve eksikleriyle bizim ol-
sa bile, gelecek yaln›zca gençlerimizindir. Hiç kim-
senin, dayatmalara teslim olarak, Türk gencinin
gelece¤ini karartmas›na izin verilmeyecektir. 

Gençler, Türk milletinin yegâne umudu sizsi-
niz. Lider ülke Türkiye ülküsünü sizler gerçekleflti-
receksiniz.

Milletimizin as›rlard›r temsil etti¤i insan sevgisi,
bar›fl ve yard›mlaflma, üstün ahlak ve fazilet gibi de-
¤erleri yükseltecek sizsiniz.
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Yüreklerinizde tafl›d›¤›n›z vatan sevgisi ile Bü-
yük Türk Milleti’ni gelecekte de yüceltecek olan
sizsiniz.

Bir yandan ülkemizi ça¤›n ötesine tafl›rken, ge-
liflme ve kalk›nman›n dinamiklerini milli de¤erleri-
mizle kaynaflt›racak ve uzlaflt›racak olan sizsiniz.

Küresel kaosun hüküm sürdü¤ü günümüzde,
gözü Avrupa’da, kula¤› okyanus ötesinde olan tes-
limiyetçi ve korkak, aciz ve iflbirlikçi anlay›fl›n ülke-
miz üzerinde oluflturdu¤u umutsuzluk tortusunu da-
¤›tacak olanlar sizlersiniz.

Biz Türk milliyetçileri, bir milletin ancak gençle-
rine verdi¤i de¤er ve ona lay›k gördü¤ü seviye ora-
n›nda yüksek ve de¤erli olaca¤›n›n bilincindeyiz.

Her millet gibi, Türk Milleti’nin de, ancak
gençlerine gösterdi¤i sayg› ve ona verdi¤i fleref ka-
dar sayg›n ve flerefli olaca¤›n›n fark›nday›z.

Her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de an-
cak gençlerinin götürebildi¤i kadar ileri ve lider ola-
ca¤›n›n inanc›nday›z.
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Memleketimizin her yöresinde “irfan ordu-
su”nun ve “ülkü yolu”nun gencecik mensuplar›na,
heyecanlar›n› söndürmeden vatan›m›za sahip ç›k-
malar›n›, t›pk› Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda oldu-
¤u gibi hak ettikleri sayg›n mevkiye yükselecekleri-
ni müjdelemek istiyorum.

Hiçbir ayr›m yapmadan, “bayrak” ve “vatan”
ortak paydas›nda, “Ne mutlu Türküm? diyebilen
herkesle kucaklafl›p harekete geçmek zaman› gel-
mifltir. 

22 Temmuz 2007 günü, Türk milletinin gele-
ce¤ine damga vurman›z ve iradenize sahip ç›kma-
n›z için tarihi bir f›rsat› sizlere sunmaktad›r.

Bu f›rsat, baflta büyük Atatürk olmak üzere,
Cumhuriyetimizin kurucu nesli taraf›ndan sizlere
sunulmufl bir güven ve inanç belgesi ve demokratik
bir mirast›r.

Tercihinizle nas›l bir Türkiye’de yaflamay› istedi-
¤inizi ve nas›l bir Türkiye’yi evlatlar›n›za teslim et-
mek isteyece¤inizi kendi ellerinizle belirleyeceksiniz.
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‹nanc›m odur ki, t›pk› 1919 nesli gibi milliyet-
çili¤e evet diyecek, teslimiyetçili¤i mutlaka redde-
deceksiniz.

Milli bir seferberlik anlay›fl› içerisinde yola ko-
yularak, dinlenmeden yol alarak milletin gelece¤i-
ne ›fl›k tutacaks›n›z.

Aln›m›z aç›k, bafl›m›z dik, yüre¤imiz inançla
dolu ve ufka umutla bakarak kutlu ülküye devam
edecek ve gelecek yüzy›la sizlerle birlikte Türk’ün
damgas›n› vuraca¤›z. 

Tarihte ça¤lar açm›fl, ça¤lar kapam›fl, devletler
kurmufl ve yönetmifl Türk milletinin aziz evlatlar›
olarak Türk gençli¤e yürekten güveniyoruz.

“Ne mutlu Türküm diyene”
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Muhterem Analar›m›z, 

Ülkemiz son y›llarda uygulanan taviz ve teslimi-
yet politikalar›n›n neden oldu¤u sosyal, siyasal,
ekonomik ve kültürel alanlarda bunal›mlara sürük-
lenmifltir.

Bu dönem içinde, kardeflli¤imizi sorgulatan,
toplumsal dokumuzu tahrip eden kimliksiz yöne-
timlerle Türkiye, ihanetler, tuzaklar ve tehlikelerle
dolu bir köfleye s›k›flt›r›lmak istenmifltir.

Felaketlerden beslenen iflbirlikçiler d›fl›nda top-
lumumuzun her kesimi bu sanc›l› dönemi yak›ndan
yaflamakta ve geleneksel de¤erlerimiz a¤›r bir sar-
s›nt› geçirmektedir.
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Bu sürecin sebebi olan iktidardan cesaret alan
mihraklar›n amac› Türkiye Cumhuriyeti’nin milli
devlet niteli¤ini ve üniter yap›s›n› tart›flmaya aç-
mak, Büyük Türk Milleti’ni ayakta tutan mukadde-
sat›n› ve de¤erlerini tahrip etmektir.

Geldi¤imiz aflamada biny›ll›k yurdumuz üzerin-
de tarihi emellerin uygulanabilece¤i manevi bir ze-
minin süregelen tahribatla yeterince olgunlaflt›¤›
görülmektedir.

Türk elitlerinin bir k›sm›n› yan›na çeken mih-
raklar›n yeni hedefi, milletimizin kültür ve varl›k yu-
vas› olan ailelerimiz ve onun temel dire¤i anneleri-
miz ve kad›nlar›m›zd›r.

Bizleri ça¤lar›n tahribat›na karfl› koruyan, milli
gücümüzün ç›k›fl ve kaynak noktas› olan ailelerimiz
yozlaflman›n ve yoksullu¤un getirdi¤i ciddi tehlike-
lerle karfl› karfl›yad›r.

Analar; bir yandan sofraya koyacaklar›n›n he-
sab›n› yaparken, di¤er yandan çocuklar›n› bekle-
yen tehlikelerin kayg›s›n› tafl›r hale gelmifltir. 

Açl›¤a mahkûm edilen milletimizin geçirdi¤i
maddi ve manevi buhranlar, aile hayat›m›z› derin-
den etkilemifltir. 
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‹flsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, kapkaç, terör had
safhaya ulaflm›fl; evlatlar›m›z›n bir k›sm› maalesef
ahlak ve gelenek d›fl› alanlara yönelmifllerdir. 

Ailesini terk ederek kaçan sokak çocuklar›n›n
say›s› her geçen gün artm›fl; fliddet, Türk aile yap›-
s›n› sarsacak boyutlara ulaflm›flt›r. 

‹ktisadi geri kalm›fll›k aile ortam›nda geçimsiz-
likleri, tart›flmalar›, gerginlikleri ve ayr›l›klar› da ar-
t›rm›flt›r.

Gelece¤imizin teminat› olmalar› gereken genç-
lerimiz, e¤itimsiz, umutsuz bir Türkiye’de iflsizli¤e
mahkûm edilmifltir. 

Toplumu bir arada tutan yap› tafllar›; ahlâk, ge-
lenek, töre, görenek gibi sosyal faktörler de¤iflme
ve afl›nmaya u¤ram›flt›r.

Türk milletinin korunmas›nda ve geliflmesinde
en önemli kudreti ve serveti olan binlerce y›ll›k kül-
tür kodlar›m›z silinmeye ve ortadan kald›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r.

Bugün, bu tahribat ve dayatmalar›n devam› ha-
linde, ailelerimizden bafllayan huzursuzluklar›n yay›-
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larak, umutsuzlu¤un ve gelecek kayg›s›n›n milletimi-
zin tamam›na ulaflmas› kaç›n›lmaz bir tehlikedir.

Bu manevi sald›r›n›n ve sinsi tahribat›n öncelik-
li hedefi ise Türk ailesi ve onu yüre¤i, sevgisi, flef-
kati ile ayakta tutan analar›m›zd›r.

Türk milliyetçileri olarak biliyoruz ki, flefkatli ana
yüre¤i ile tarihin her döneminde de¤erlerimize sahip
ç›kt›n ve evlatlar›n› manevi de¤erlerle yetifltirdin. 

Gün geldi, k›nal› kuzular›n› cepheye dualarla
u¤urlad›n.

Gün geldi Türk milletinin zaferleriyle övündün.
Gün geldi, yetifltirdi¤in evlatlar›nla gurur duy-

dun.
Gün geldi, aç›lan yaran›n s›z›s›n› yüre¤ine

gömdün.
Gün geldi, “vatan sa¤ olsun” dedin ve gözyafl›-

n› içine ak›tt›n.
Gün geldi, yemedin yedirdin, giymedin giydir-

din ve evlad›n› ba¤r›na bast›n.
Bu millete hizmet edenleri de, ihanet edenleri

de unutmad›n ve nesilden nesile bir miras olarak
aktard›n, tafl›d›n.
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Ama, asla evlad›ndan ve milletimizden umudu-
nu kesmedin. 

Millete hizmeti bir kutlu ibadet olarak kabul et-
tin ve evlad›n›n gelece¤e bakmas›n› sa¤lad›n. 

Geçmiflte sana ihtiyaç olan her anda tereddüt
etmeden vatan savunmas›nda en önde yerini ald›n.
Nene Hatun oldun, Elif Ana oldun.

‹htiyaç duyuldu¤unda evlatlar›n› yetifltirdin.
Hayme Ana oldun, Zübeyde Han›m oldun.

Ayn› cevherin, bugün de kutlu bir miras olarak
analar›m›z›n yüreklerinde ve vicdanlar›nda sakl›
durdu¤unu biliyoruz.

Ve 22 Temmuz günü yine bir görev vakti gel-
di dayand›. Yapaca¤›n seçimle yaln›zca yöneticile-
ri belirlemeyecek, evlad›n›n da yaflayaca¤› Türki-
ye’nin tercihini yapm›fl olacaks›n.

Yüre¤i senin için çarpan Türk milliyetçilerine
yöneltece¤in do¤ru bir seçimle; emanet edece¤in
çocuklar›n› ve aileni huzurlu, varl›kl› ve onurlu bir
Türkiye’de yaflatmak en büyük dile¤imizdir.

Biz Türk milliyetçileri olarak; Türk analar›n›n,
çocuklar›n›n gelecekleri için duymakta olduklar›
hakl› endifleyi yürekten hissediyoruz.

165



12

milliyetçi hareket partisi

Milleti sosyal hayat›n merkezine oturtan milli-
yetçili¤in temelinde, tok, güçlü ve mutlu ailelerden
oluflmufl milyonlarca huzurlu yuvan›n oldu¤unu dü-
flünüyoruz.

Güçlü bir millet olman›n, her Türk ailesindeki
gizli kudreti harekete geçirmekle mümkün olaca¤›
inanc›nday›z. Biliyoruz ki, bu hareketin ruh ve il-
ham kayna¤› her evde, her ocakta manevi eli öpü-
lesi annelerdir.

Analar›m›z›n dualar›, engin yürekleri ve çocuk-
lar› için duyduklar› esirgeyici ve müflfik ana yüre¤i-
nin heyecan› devam etti¤i sürece, hiçbir gücün
yükselen gençli¤in önünde duramayaca¤›na inan›-
yoruz.

Aileden bafllayarak, millet bütünlü¤ümüze ka-
dar giden süreçteki tehlikeyi çok iyi kavrad›¤›n›za,
duygular›n›z› ve inançlar›n›z› istismar edenleri iyi
tan›d›¤›n›za dair hiçbir kuflkum yoktur. 

Analardan almakta oldu¤umuz destekle, istikla-
limizi temin etmeye ve çocuklar›m›za güçlü ve
onurlu ayd›nl›k bir gelecek sa¤layarak yüzy›l›n Li-
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der Türkiye’sine ulaflmaya haz›r, kararl›, azimli ve
muktediriz.

Biliniz ki, mutlu, güçlü, müreffeh ve onurlu
Türkiye, sizin oca¤›n›zdan yetiflmifl, sizin terbiye-
nizden geçmifl, vicdan›, inanc›, irfan› yüksek ve ay-
d›nl›k gençlerimizin ve çocuklar›m›z›n deste¤i ile in-
fla edilecektir. 

Bu duygularla; evlatlar›yla gurur duyan, dünya-
n›n her yerindeki, en gencinden en yafll›s›na kadar
Türk analar›n› hürmetle selaml›yorum. 

Yurdumuzun her köflesinde, mutlu, huzurlu
sa¤l›kl› bir ailenin, zengin ve güçlü bir devletin, hür
ve onurlu bir milletin temeli olan bütün cefakâr ve
vefakâr analar›m›z ile k›ymetli kad›nlar›m›za esen-
lik ve huzur diliyor anneler gününü en içten hissi-
yat›mla kutluyorum.

22 Temmuzda verece¤iniz kararla, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ba¤›ms›zl›¤›na, büyük Türk mille-
tinin gelece¤ine ve kutlu aile oca¤›n›za sahip ç›ka-
ca¤›n›za yürekten inan›yorum.

Ne mutlu Türküm diyene.
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