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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Ülküdaﬂlar›m,
Muhterem Konuklar,
Partimizin kurucusu ve lideri, büyük Türk milliyetçisi 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¤› kanaatindeyim.
7
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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 anlatmak 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› samimiyetle 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 ﬂerefli siyasal geçmiﬂindeki en önemli mevkinin, merhum Alparslan Türkeﬂ Bey’e ait oldu¤una dair asla bir kuﬂkumuz yoktur.
12
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O, yüzy›la yaklaﬂan Türk milliyetçili¤inin çile ve
mücadeleyle geçen tarihinin, çok önemli bir bölümüne 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 harcad›¤› 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 bulunabiliyorsak, aram›zdaki manevi bir ba¤ bizleri burada toplamaya 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 engellere ra¤men, asla y›lg›nl›¤a ve umutsuzlu¤a kap›lmam›ﬂt›r. Büyük adamlara has yüksek bir karakter
göstererek, gerçek bir liderin bütün hasletlerini yeri ve s›ras› geldi¤inde birer birer ortaya koymuﬂtur.
9
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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 yüksekli¤i, onun hiçbir zaman yaln›z kalmas›na da imkân
vermemiﬂ, etraf›na toplanarak kendisine inanan ülküdaﬂlar› ile her zorlu¤un alt›ndan kalkmas›n› bilmiﬂtir.
Özellikle ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra yaﬂanan 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 öngörüleri, bir kehanet gibi gerçekleﬂmiﬂ, tarih de hep hakl› ç›karm›ﬂt›r.
Bu aç›dan, Türkeﬂ Bey’in mücadelesini ve hayat›n› anlaman›n en do¤ru yöntemi, art›k onunla
özdeﬂleﬂmiﬂ olan Türk milliyetçili¤inin iftihar edilecek tarihini incelemekten ve bilmekten geçti¤i düﬂüncesindeyim.
12
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Bugün Türk siyasetinde milliyetçilik, yaln›zca
hissiyat ve heyecan boyutunda kalmadan, hamasetin 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 Cumhuriyetimizi kuran en dinamik güç olan Türk milliyetçili¤inin ve milliyetçilerin sonraki y›llarda hiç de
hak etmedi¤i muamelelerle d›ﬂlanmas›n› asla kabullenmemiﬂ, bu davay› yeniden Türkiye’yi yönetecek bir zenginlik ve seviyeye kavuﬂturmak için mücadele vermiﬂtir.
Milletçilik eksenli bu toplum ve siyaset projesi
süresince, milletimizin de¤erleri, inançlar›m›z›n gerekleri ve ça¤›n gerçeklerini mükemmel bir sentezle bir araya getirmeyi hedeflemiﬂ, hayat›n her alan›n›, sorunlar›n tamam›n› kapsayan formüle edilmiﬂ çözümler önermiﬂtir.
Bu doktriner yaklaﬂ›m ile Türk milliyetçili¤i düﬂüncesi; bugün ülkemizin en çok ihtiyac› olan geç11
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miﬂle gelece¤i, gelenekle ça¤daﬂl›¤›, devletle milleti, 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 alg›daki yerini yeniden merkeze çekebilmek için, bugün verdi¤imiz mücadeleyi, merhum Türkeﬂ Bey
de o dönemlerde baﬂlatm›ﬂt›r.
Elbette ki, bu mücadelesi öyle çok kolay gerçekleﬂmemiﬂ, topluma yön veren mihraklar taraf›ndan milliyetçili¤in merkez de¤er olarak kabulünde 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›mlanan 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 birer y›km›ﬂt›r.
12
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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 suçlamalar› bertaraf etmek için, etraf›na toplad›¤› yürekli ve kültürlü Türk ayd›nlar› ve kendi eli ile yetiﬂtirdi¤i ülkücü gençlikle ad›m ad›m mesafe alm›ﬂt›r.
Biliniz ki, bu mücadele hala devam etmektedir.
Bugünlere kolay gelmeyen Türk milliyetçili¤i hareketinin gerisinde bask›, zulüm ve tuzaklara karﬂ› direniﬂ, ﬂahadetle ﬂereflenmiﬂ onurlu bir mazi ve onlar›n da arkas›nda Türkeﬂ Bey’in liderli¤i bulunmaktad›r.
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Muhterem Misafirler,
Bu, çok yönlü ve çok merkezli yo¤un mücadele alan›nda, her birine ayr› ayr› zaman ve enerji ay›ran merhum Baﬂbu¤umuz, milliyetçilik karﬂ›t› önyarg›lar›n ve bir tortu haline gelmiﬂ yanl›ﬂ kanaatlerin aﬂ›lmas› için, siyasi duruﬂumuzu aziz milletimi13
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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›lm›ﬂ ve bu geliﬂmeler siyasette farkl› bir mücadele
alan›n› da ortayla ç›karm›ﬂt›r.
Bu zorlu süreçte, Türk milliyetçili¤i fikrinin yaln›zca tasavvur olmaktan ç›karak, bir yönetim projesi 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 duruﬂ ve politik yöntem olarak halka ulaﬂmay› bu yolla baﬂarm›ﬂt›r.
Milliyetçi¤in tarihi bir karar an› ve kritik bir dönüm noktas› olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurulmas› da bu anlamda de¤erlendirilmelidir. Partimizin varl›¤› ve geliﬂmesi de, milliyetçi ayd›nlar›n
ve üniversite gençli¤inin, fikriyat›m›z›n menba›
12
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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›, milletimizin de milliyetçilikle kucaklaﬂmas› demek olan bu
süreçte, giderek artan bir teveccüh ile genç vatan
evlatlar›, milliyetçilik-ülkücülük etraf›nda bir ç›¤ gibi toplanm›ﬂlard›r.
Bu dönem, da¤›n›k ve karars›z milliyetçi fikirlerin, 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› vuracak iki muhteﬂem eser, Merhum Türkeﬂ Bey’in
emaneti ve miras› olarak bugüne kadar büyüyerek
gelmiﬂtir.
15
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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 sembolleriyle 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 gelece¤ini de belirleyen çok büyük bir güç unsuru olarak 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 güvenirli¤in, itibar›n, olgunlu¤un, ilkeli tutumun, dürüstlü12
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¤ün, namusun bir timsali olmuﬂ, dost ve düﬂman
taraf›ndan bu hasletleri ile kabul görmüﬂ ve övülmüﬂtür.
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 neticesidir.
Eseri olan ülkücü kadrolar da t›pk› liderleri gibi, 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 hareketin sonunda, milliyetçilik öylesine vaz geçilemez bir
fikir ve aksiyon haline gelmiﬂtir ki, geçmiﬂte karalamaya çal›ﬂanlar bile bugün milliyetçili¤e talip olmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
17
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Bu, bask› ve zulümle devam eden bir mücadele sürecinden sonra, milliyetçili¤in bir zaferi ve vefat›ndan ard›ndan bile yine hakl› ç›kt›¤›n›n bir iﬂaretidir. Bugün siyasal tart›ﬂmalar›n merkezinde milliyetçilik vard›r. Art›k Türkiye’mizde siyasal gündemi 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 yegane 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 mihraklarca suland›r›lmas› ve dejenere edilmesi halidir ki
bu milliyetçili¤in reddedilmesinden de daha vahim,
tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir sürecin önümüzde oldu¤unun da bir iﬂareti say›lmal›d›r.
12
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Nitekim, Türk milletine O’nun açt›¤› bu kutlu
yolda rehberlik ederken, Türkiye üzerindeki oyunlar›n tamam›, partimiz ve ülkücüler üzerinde de oynanmaktad›r.
Ancak, ne mutlu ki, Türk milliyetçileri ve ülkücü gençlik, önlerine konmaya çal›ﬂ›lan tuzaklar›n
fark›ndad›r. Karﬂ›m›za ç›kmas› muhtemel sorunlar›n nas›l aﬂabilece¤inin bilincindedir. Bu nedenle
nifak çabalar› boﬂuna, senaryolar beyhudedir.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Hepinizin bildi¤i gibi, Türkiye Cumhuriyeti, demokrasinin 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 hedefi olmal›d›r.
Milliyetçilik mücadelemizin perspektifi ve gelece¤e yönelik izdüﬂümüne bak›ld›¤›nda bu hedef yak›nd›r, ancak kendili¤inden gelecek mukadder bir
sonuç da de¤ildir.
19
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Yüzlerce y›ll›k geçmiﬂteki zaferler ve ihtiﬂaml›
tarihi baﬂar›lar elbette ki bizimdir. Milletimizin eseridir. 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 dünya istedi¤ini,
- Gelece¤i kimlerle ve nas›l paylaﬂmak arzusunda oldu¤unu,
- Torunlar›n›n nas›l bir gelecekte yaﬂamas›n› diledi¤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.
12
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Merhum Baﬂbu¤umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’i
bizlerden ay›ran en belirgin özellik de, iﬂte bu kendini ve dünyay› sorgulayan ve ona anlam katan
tahlil ve terkip yöntemlerinde ve düﬂünce sistemati¤inde aranmal›d›r.
Milliyetçiler, ülke sorunlar›n› aﬂman›n yolunun,
ayr›l›klar› derinleﬂtirmek, kavgalar› k›z›ﬂt›rmak, insanlar›m›z› birbirine düﬂürmek gibi yöntemlerle bulunamayaca¤›n› bilmekte; uzlaﬂma, hoﬂgörü, dayan›ﬂma ve yard›mlaﬂma ile baﬂar›ya ulaﬂ›laca¤›n› savunmaktad›r.
Bugün, so¤ukkanl›, sa¤duyulu, gerçekçi ve samimi 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 ideolojik hareketimizin h›z›n› yavaﬂlatacak tuzaklara
dikkat etmek olmal›d›r.
21

milliyetçi hareket partisi

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 yar›ﬂma düzenleme karar› alm›ﬂt›k.
Vefat›n›n onuncu y›l›nda, 4 Nisan 2007 tarihinde 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 yetkili kurullar›na teklifte bulunmuﬂlard›r.
Bu itibarla Türkeﬂ Bey’in 11. vefat y›ldönümüne rastlayan bu günde, onun hat›ras›na binaen, hak
12
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sahiplerine ödüllerini vermekten duydu¤um memnuniyeti 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 bütün 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 devam›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¤umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’e, aziz dava ﬂehitlerimize ve bugün hayatta olmayan muhterem ülküdaﬂlar›m›za Cenab-› Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum.
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 Milletimizin kader arkadaﬂ›, can yoldaﬂ› Milliyetçi Hareket’in yeni yüzy›la haz›rlan›ﬂ›na ﬂahitlik etmek
için buraday›z. Rahmetli Baﬂbu¤umuzun bir hedefine 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›ldönümünde, en büyük arzular›ndan biri olan bu hay›rl› ve tarihi giriﬂimin temelini at›yoruz. Bu eser,
Allah’›n izniyle tamamland›¤›nda, yeni ça¤› yakalay›p geçmeye, Türk Milleti’nin kaderini de¤iﬂtirmeye 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 verece¤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.
12
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Çanakkale’de, ‹stiklal Savaﬂ›’nda destanlar yazarken, Cumhuriyetimiz kurulurken, Türk Milliyetçileri aziz milletiyle yan yanad›r, omuz omuzad›r.
Ayn› ﬂekilde demokratik hayata geçilirken, tehditlere karﬂ› konulurken Milliyetçi Hareket her an
Türkiye’nin hizmetinde olmuﬂtur.
Partimiz de, siyasi mücadelede gösterdi¤i gayret ve titizlik ile, izledi¤i yol ve yöntemler ile, demokrasi tarihimizin en dikkate de¤er siyasi teﬂeküllerinden 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 Hareket Partisi al›ﬂ›lageldik siyaset kal›plar›na uymuﬂtur.
Özellikle, dar siyaset hesaplar›n›n ve k›s›r çekiﬂmelerin d›ﬂ›nda yer almaya özen göstermiﬂtir. Ülkesi
ve milleti için büyük düﬂünmüﬂ, büyük düﬂünmeyi
tavsiye etmiﬂtir. Vatan ve millet sevgisindeki samimiyetin ve kararl›l›¤›n en nadide örneklerini sergileyerek bugünlere gelmiﬂtir.
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Yine, Rahmetli Baﬂbu¤umuzun s›k s›k vurgulad›¤› gibi, Türk Milleti’nin hayati ve tarihi meselesinin bir medeniyet meselesi oldu¤una, kültürden sanata, mimariden teknolojiye yepyeni aç›l›mlar yapmak gerekti¤ine inanm›ﬂ, bunlar› kendine ﬂiar
edinmiﬂtir. Böyle bir anlay›ﬂ ve çizgi, parti kimli¤imizin 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 Türkiye gibi, yine zorlu bir mücadele beklemekte, ülke
yönetiminde büyük bir görev ve sorumluluk ﬂuurunun varl›¤›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bizler, bu topraklar üzerinde yüzy›llard›r yaﬂayan, müﬂterek de¤erleri ve hedefleri farkl›l›klar›ndan
daha fazla ve anlaml› olan büyük bir milletin mensuplar›y›z. Büyük millet olmam›z›n temel göstergesi, böyle bir anlay›ﬂ›n ve ﬂuurun güçlü olmas›d›r.
Bütün planl›-y›k›c› çabalara, toplumsal ve ekonomik 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
12
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ve düﬂünce birlikteli¤i, ayn› zamanda yar›nlara güvenle bakabilmemiz için bizlere cesaret ve ilham
kayna¤› teﬂkil eden milli hazinemizdir.
‹ﬂte Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’yi ebediyen var etme mücadelesini de, yeni ça¤› daha yaﬂan›r k›lma düﬂüncesini de, bu hazineden ald›¤› güç
ile geliﬂtirmekte ve yürütmektedir. Türk-‹slâm medeniyetini yeni ça¤›n dinamikleriyle yeniden üreterek bütün insanl›¤›n, bütün dünyan›n hizmetine
sunmak, bizleri bekleyen tarihi görev ve sorumlulu¤un özünü teﬂkil etmektedir.
Günümüzde, teknolojik ve ekonomik geliﬂmenin 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 kazanm›ﬂt›r.
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Bütün bu süreçler ve geliﬂmeler, kaç›n›lmaz biçimde 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 iﬂbirli¤i çabalar›n›n, yeterince adil ve insani bir küresel
düﬂünce sistemine, yeni küresel altyap›lara dayanmad›¤› görülmektedir. Bunun içindir ki, küresel
eﬂitsizlikler ve sorunlar da giderek ciddi boyutlara
ulaﬂmaktad›r. Böylece, bir taraftan teknolojik geliﬂme 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 çeviremez. ‹nsanî ve ahlakî yükümlülüklerimiz, Türk Milleti’nin tarihi tecrübeleri ve medeniyet birikimleri,
bizleri bu hususlara karﬂ› daha duyarl› ve ilgili olmaya mecbur etmektedir.
12
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Tabii bütün bunlar, ancak güçlü, huzurlu ve istikrarl› bir Türkiye ile mümkün olacakt›r. Türkiye’nin kendisi kalarak küresel dinamikleri kavramas›, öncelikle böyle bir lider ülkenin inﬂa edilmesiyle
mümkündür. Böyle bir ülke, güçlü ve sa¤l›kl› toplumsal, demokratik ve ekonomik yap›lardan meydana gelen sacayaklar› üzerinde yükselecektir.
K›sacas›, milli kimli¤imizi koruyarak milletleraras› camian›n sayg›n, onurlu ve etkin bir üyesi olabilmeyi mutlaka baﬂarmak zorunday›z.
K›ymetli Arkadaﬂlar›m,
De¤erli Gençler,
‹ﬂte, Türk siyasetinin, ayd›n›n›n, sizlerin önündeki temel hedef budur. Aralar›nda hangi farkl›l›klar olursa olsun herkes, hepimiz, böyle bir müﬂterek 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
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olmayan sosyal varl›klar gibidirler. Çünkü, böyle
durumlarda, toplumsal tutkal zay›flam›ﬂ, ayr›ﬂma
noktalar› buluﬂma noktalar›n›n önüne geçmiﬂ olacakt›r. Bir milletin gelece¤ini bu ﬂekilde tehlikeye
atmaktan, milli hassasiyetleri zay›flatmaktan kaç›nmak 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 sonra da yaﬂanabilir dünya için katk› sa¤lamaya çal›ﬂmak, 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 olmas›, 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 Anayasa de¤iﬂikli¤i ile Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri tart›ﬂmalar›, böyle bir güven köprüsünün yeterince sa¤lam bir ﬂekilde kurulamad›¤›n› göstermektedir.
12
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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 olmamaktad›r.
Partimiz, bu süreci, daha fazla s›k›nt›ya ve karamsarl›¤a yol açmadan en makûl bir ﬂekilde sonuçland›rmak için üzerine düﬂeni yapacakt›r. Ekonomik ve siyasi istikrar›n, konjonktürel siyasi geliﬂme ve tart›ﬂmalardan kolayca etkilenmemesi için,
daha özenli, daha dikkatli davranmak ﬂartt›r. Bunun, 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›lardan, 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 geliﬂmesindeki çabam›z›n temelinde de, bu anlay›ﬂ yatmaktad›r. Siyasi ve ekonomik istikrar›n tesisi yan›nda,
toplumsal istikrara ve dayan›ﬂmaya da önem veriyor 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 kavrayacak, halk›na daha iyi hizmet vermesini mümkün k›lacak bir önemli teﬂebbüse daha imza atmaktad›r. Milliyetçi Hareket, yeni genel merkez binas›
ile, yeni ça¤›n bilimsel ve teknolojik imkânlar›n›, siyasete daha fazla aktarmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bizler, modern parti genel merkezini Türk Milleti’nin ve demokrasimizin hizmetine sunmaktan
büyük bir ﬂeref ve mutluluk duyuyoruz. Zaten bu
eser, sadece görünürde Milliyetçi Hareket Partilile12
38

milliyetçi hareket partisi

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¤› olmuﬂtur. Bunun için büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Yegâne üzüntümüz, Sevgili Baﬂbu¤umuzun
21. yüzy›l›n ihtiyaçlar›n› düﬂünerek baﬂlatt›¤› bu
projenin hayata geçti¤ini görememiﬂ olmas›d›r.
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Büyük bir davay› temsil eden Milliyetçi Hareketin, 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 duydu¤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, fakat büyük bir feragat ve fedakarl›kla görev yapm›ﬂlard›r.
12
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Gün gelmiﬂ, odun ve kömür bulundu¤unda yanan sobalar›n ›s›tt›¤› küçük ve loﬂ odalarda sürdürülen bu onur mücadelesiyle bu dava bugünlere taﬂ›nm›ﬂt›r.
Manevi gücünü sars›lmaz ülküsünden ve inançlar›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 Türkiye 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 istiyorum: Bu görkemli eserin inﬂaat masraflar›n›n tamam› 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 liras› 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 insanl›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.
12
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‹stanbul’un fethi sadece bir ﬂehrin fethi de¤ildir. ‹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 fetihlerle mümkün olacak bir ﬂey de¤ildir. Bir ça¤ açmak her ﬂeyden önce bir döneme ait dünya görüﬂünü, siyaset anlay›ﬂ›n›, devlet ve insan iliﬂkilerini
hatta teknolojiden iktisadi örgütlenmeye kadar bir
ça¤› karakterize eden bütün hususiyetleri de¤iﬂtirerek yeni olan› baﬂlatmak demektir.
Skolastik düﬂüncenin akl› kovdu¤u, teokratik fanatizmin 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›karanlara, baﬂta Fatih Sultan Mehmet Han olmak
üzere o kutlu yürüyüﬂün yolcular›na, dava arkadaﬂ49
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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 cevab›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 hakimiyet alan›nda sömürgecilikten emperyalizme uzanan insanl›k de¤erleri aç›s›ndan bedeli a¤›r olan bir
yüzy›l olarak geride kalm›ﬂt›r.
12
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21. yüzy›la yeni beklentilerle giren insanl›k, yeni bir ça¤ baﬂlatma ümidini çok k›sa bir sürede kaybetmiﬂ 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›nda aranabilir.
Muhtelif vesilelerle daha öncede belirtti¤im gibi yeni bir ça¤ açmak belli bir döneme ait toplumsal, ekonomik ve siyasi hayat tarz›n›n, örgütlenme
biçiminin ilkelerini de¤iﬂtiren yeni bir dünya görüﬂü haline getiren bir uygarl›¤›n yükseliﬂiyle mümkündür.
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 tutum ve dünya görüﬂünün devam etti¤i bütün ç›plakl›¤›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 gözya51
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ﬂ›n›n ›zd›rab›n› en fazla bizler hissetmekteyiz. Co¤rafyam›zda ABD iﬂgali ile baﬂlayan süreçte bir insanl›k dram› yaﬂanmaktad›r.
Evleri, köyleri, ﬂehirleri baﬂlar›na y›k›lan insanlar; iﬂlerini, ekmeklerini ve canlar›n› kaybeden insanlar, ülkelerinin iﬂgalinden duyduklar› ac›y› ve ›zd›rab› ifade etmeye çal›ﬂ›rken; onurlar›na, namuslar›na ve haysiyetlerine yönelen insanl›k d›ﬂ› muamelelerle, 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 insanl›k dram›yla yüzyüze oldu¤unun en aç›k ifadesidir.
ABD’nin sald›r›s›n› ve iﬂgalini alk›ﬂlayanlar bat›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 etkilenen unsurlar›n baﬂ›nda ﬂüphesiz Irak’ta yaﬂayan
Türkmenler gelmektedir. Türkmenler ABD destek12
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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 tapular› ortadan kald›rsan›z da, Kerkük’ün hoyratlar› ve
Türküleri var oldukça oran›n kimli¤ini de¤iﬂtiremezsiniz.
Bu katiller bilsinler ki, Kerkük’ün Türküleri susturulamaz.
Baﬂta iﬂgalciler ve onlar›n iﬂbirlikçileri ﬂunu biliniz ki, Türkmen varl›¤›na yapt›¤›n›z her sald›r›n›n
hesab›n› soracak bir Türk vard›r ve o toprakta türküler sonsuza kadar söylenecektir.
Irak’ta bu geliﬂmeler olurken, Orta Do¤u’nun
bir baﬂka bölgesinde Filistin de televizyonlar›n canl› yay›nlar›nda sokaktaki insanlar›n üzerine füze sald›r›lar› gösterilmekte, katliamlar sergilenmektedir.
‹srail yönetimi her türlü milletleraras› hukuk ve
anlaﬂmay› yok sayarak, insanl›k de¤erlerine aç›k
53
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bir ihlal ve sald›r›ya geçmiﬂtir. Osmanl› yönetiminde 500 y›l bar›ﬂ içerisinde yaﬂam›ﬂ Arap ve Yahudi 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” ilkesi ile ‹srail’e karﬂ› bütün ülkeleri yapt›r›m yapmaya 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¤iﬂiminin 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 yönetim anlay›ﬂ›n›n bu ülkeye verece¤i bir ﬂey yoktur.
Biz yar›na haz›rlanmal›y›z. Türkiye yeniden büyük
12
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bir baﬂlang›ç yapmak zorundad›r. Bunun için yeniden 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; kültürde, ekonomide, teknolojide, k›sacas› bir uygarl›k
için ihtiyaç olan her alanda yenili¤i temsil etmektedirler.
Bu gün aç›l›ﬂ›n› yapt›¤›m›z bu yeni binan›n bu
baﬂlang›ca olan inanc›m›z›n sembolü olmas›n› diliyoruz.
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, ayr›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 ilke, geçmiﬂten gelece¤e yöneliﬂi, gelenekten modernizme yükseliﬂi ifade eden bir dinamizmin ürünüdür.
Bu eserin hayata geçirilme sürecinin her safhas›nda eme¤i ve hizmeti geçen herkese bu vesileyle
takdirlerimi ve ﬂükranlar›m› sunmay› mutlu bir görev addediyorum.
Projenin mimar› Prof. Ahmet Vefik Alp’e, inﬂaat›n yap›m›n› üstlenen Aysel ‹nﬂaat Taahhüt ve
Ticaret Anonim ﬁirketi’nin de¤erli yöneticilerine,
teknik personeli ve iﬂçilerine, iç dekorasyonunu yapan Mimar Engin Yaman’a özellikle teﬂekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket’in mukaddes davas›n›n büyüklü¤üne, mazisinin ve inand›¤› de¤erlerin ve ideallerin yüceli¤ine uygun olan yeni Genel Merkez binam›z›n Türk Milleti’ne, Türk demokrasisine, Türk
Milliyetçilerine ve Ülkücü Camian›n bütün mensuplar›na hay›rl› olmas›n› Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
12
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Bu mutlu an› bizimle yaﬂayamayan, eserinin
gerçekleﬂti¤ini göremeyen Merhum Baﬂbu¤umuz
Alparslan Türkeﬂ’i, aziz ﬂehitlerimizi ve bugün hayatta 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 Merkezimizi 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 bulunuyoruz.
Hem Türk milliyetçili¤inin hem de Türk demokrasisinin geliﬂimi aç›s›ndan bir dönüm noktas›n› ifade eden bu mutlu an› buraya gelerek paylaﬂan
ya da törene iﬂtirak edemeyip de kalplerinde hisse63
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den herkesi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum,
hoﬂ geldiniz diyorum.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z zaman dilimi bir yüzy›l›n sonu 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 döneminde komünizm çökmüﬂ, ?so¤uk savaﬂ?›n yerini
?so¤uk bar›ﬂ? alm›ﬂ, de¤iﬂim, rekabet, küreselleﬂme ve bilgi de dönemin sihirli sözcüklerini oluﬂturmuﬂtur.
Ancak madalyonun bir de pek görünmeyen ac›
hadiselerle dolu bir yüzü vard›r. Bu yüzde ç›kar çekiﬂmeleri, k›talar ve ülkeler aras› geliﬂmiﬂlik uçurumu, petrol bölgelerinin hiç azalmayan cazibesi ve
ekolojik felâketler yer almaktad›r. 21. yüzy›l›n kimli¤inin ipuçlar›n› veren bu son dönem, küresel boyutlara s›çrama riskini içinde bulunduran çat›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂmas›n› içinde bar›nd›rmaktad›r. K›sacas› gelecek yüzy›l sadece bilgi ça¤› de¤il; ayn› zamanda riskler ve rekabetler ça¤› olacakt›r. Bugün12
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lerde körfez krizinin ulaﬂt›¤› boyutlar ve bunun yaratt›¤› tepkiler dünyan›n tekrar so¤uk savaﬂ ﬂartlar›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 petrollerinin 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 içine kapanmak zorunda kalan, dolay›s›yla milli enerjisini 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 belirsizlik alm›ﬂ bulunmaktad›r.
Ana-Sol-D hükümetinin d›ﬂ politika hedeflerini,
d›ﬂ politikay› kimin belirleyip yürüttü¤ünü kestirmek mümkün de¤ildir.
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Türkiye bugün sistematik, tutarl› çok yönlü ve
temel hedeflerini belirlemiﬂ bir d›ﬂ politika perspektifinden mahrum bulunmaktad›r. Bu durum ülkemizin düﬂmanlar›n› cesaretlendirmekte, iﬂtahlar›n› kabartmaktad›r. Hiçbir zaman akl›m›zdan ç›kartmamam›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 ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Siyasi hayatta yaﬂad›¤›m›z k›s›r çekiﬂmeler, istikrars›zl›k, yolsuzluk ve
rüﬂvetin ulaﬂt›¤› boyutlar ülkemizin d›ﬂ politika alan›n› s›n›rland›rmakta, etkilemekte, kabiliyetini zaafa u¤ratmaktad›r.
12
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Ayn› ﬂekilde enflasyon, iﬂsizlik ve yoksulluk sorununun kronik bir hal alm›ﬂ olmas› elimizi ve kolumuzu ba¤lamakta, milli tav›r koyma refleksimizi
zay›flatmaktad›r.
Siyasi iktidar›n günü kurtarmaya çal›ﬂt›¤›, sorunlar›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 konusunda tutarl› kararl› ve gerçekçi bir politika ortaya
koyamam›ﬂt›r. Hatta bu do¤rultuda bir iradeye sahip olup olmad›¤› tart›ﬂmal›d›r. Tart›ﬂmal›d›r çünkü; 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 etmeye 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 konusunda ald›¤›m›z prensip karar› partimizin samimiyetinin ve kararl›l›¤›n›n çok önemli bir göstergesidir.
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
12
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milletleraras› rekabetin cereyan etti¤i alanlardan
birini e¤itim ve ö¤retimde ileri gitmek oluﬂturmaktad›r. Bilim ve teknolojideki baﬂ döndürücü geliﬂmeler ülkelerin kaliteli e¤itim ve ö¤retime yani, yetiﬂmiﬂ insan gücüne ihtiyac›n› art›rmaktad›r.
‹nsan›n bugününü ve gelece¤ini çok iyi alg›lay›p tan›mlamas›n›, insanca yaﬂay›p, mutlulu¤a ve
refaha ulaﬂmas›n› sa¤layacak olan geliﬂmeler büyük 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 toplum 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 kültürlü siyasetçilerin yetiﬂmesine parti olarak katk›da
bulunmak istiyoruz.
Genel Merkez bünyesindeki bu yeni oluﬂumlar›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› ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar› ile mesh
etmek; k›sacas›, teori ile prati¤i birleﬂtiren bir platform yaratmak amac› taﬂ›yoruz.
Çal›ﬂmalar›m›zda araﬂt›rman›n, diyalo¤un, bilginin önemine inanan, okuyan, takip eden, mücadeleci ama hoﬂgörülü siyasetçi tipinin yetiﬂmesine
katk›da bulundu¤umuz, politikalar ve çözümler üretebildi¤imiz takdirde hedefimize ulaﬂm›ﬂ olaca¤›z.
12
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Böylece siyasetle toplum aras›nda zay›flayan
ba¤lar› tekrar kuvvetlendirmek, demokrasiye ve siyasetçiye olan güveni tesis etmek, en önemlisi insan›m›z›n gelece¤e güvenle bakmas›na katk›da bulunmak 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 ülke ve dünya sorunlar›n› yak›ndan izleyip, yorumlayan üyelerin ve yöneticilerin varl›¤› ile ortaya ç›kar
ve yaﬂayabilir.
Yine unutmayal›m ki, Milliyetçi Hareket’in Allah k›smet ederse, yak›n bir gelecekte tan›ﬂaca¤› iktidar 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 arzulamas›n› ve ek çaba göstermesini gerektirir.
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Bu çerçevede Türk Milliyetçili¤i davas›n›n illerdeki 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 teﬂkilat› 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 ﬂeklide 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
12
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bu süreç baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r. Bu süreci geliﬂtirmek ve yaﬂatmak bütün Türk Milliyetçilerine ait
olan tarihi bir görev ve sorumluluktur.
Seviyeli ve ilkeli siyaset anlay›ﬂla baﬂlayan kutlu iktidar yürüyüﬂümüz ﬂimdiden Türk Milleti?ne
hay›rl› ve u¤urlu olsun.
Sözlerimi bitirirken Cenab-› Allah’tan Türk milliyetçilerini baﬂar›ya ulaﬂt›rmas›n› ve utand›rmamas›n› niyaz ediyor ve ayaklar› üzerinde duran bir Milliyetçi 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 araya 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 istikrars›zl›¤› ﬂiddetlendirecek potansiyele de sahiptir.
Savaﬂ süreci de göstermiﬂtir ki, Türkiyemiz bölgenin en önemli ülkesidir. Yine müdâhale süreci
ortaya koymuﬂtur ki, tarih bilinci olmayan çevrelerce alay konusu yap›lan ülkemizin jeopolitik konumu, dün oldu¤u gibi bugün de önemini sürdürmektedir.
‹lerleyen günlerde daha iyi anlaﬂ›lacak olan bir
baﬂka husus da, Türkiye’nin tarihten getirdi¤i birikimlerin ifâde etti¤i yüksek de¤erdir. Osmanl›’n›n
terk etti¤i hiçbir co¤rafyan›n yüz y›ld›r bar›ﬂ ve istikrara 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 edilmesi, ﬂüphesiz bizler için çok üzücü bir geliﬂme olmuﬂtur. Mâsum Irak halk›n›n yaﬂad›¤› ac›lar›n biran önce 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›12
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ﬂ›na ra¤men Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en kuvvetli devletidir. Türk milleti de sahip oldu¤u köklü
miras ve medeniyet birikimi ile, sâdece bölge halklar› taraf›ndan de¤il, pek çok geliﬂmekte olan ülke
taraf›ndan örnek al›nan bir millettir.
Tarihin bu kritik dönemecinde, ülkemizin en büyük dezavantaj›, di¤er alanlarda oldu¤u gibi d›ﬂ politika alan›nda da yeterli haz›rl›¤› ve birikimi bulunmayan 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 tabiî avantajlar› bile kullanamayan 58. Hükümet, yerini 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 izlemesidir.
Türkiye’yi yönetme birikimini taﬂ›d›¤› iddias›nda olan bir iktidar›n, hem devletimizin cayd›r›c› gücünü 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 zarar, sâdece kendisine olmayacak, milletimizin ve
devletimizin onur ve itibar› da yara alacakt›r.
Mevcut iktidar›n yine tek baﬂ›na yönetimde bulunman›n gerektirdi¤i çabalar› ortaya koymadan ve
çözüm yollar› üzerinde çal›ﬂmadan kolayc›l›¤a yeltendi¤i görülmektedir. Daha iﬂin baﬂ›nda milletimize külfet getirecek aray›ﬂlara girmenin kal›c› çözümlerden uzaklaﬂmakla ayn› anlama gelece¤i
aç›kt›r.
Unutulmamal› ki, iktidarda rüﬂtünü ispat edemeyenlerin Milletimizden yeni fedakârl›klar istemeye 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.
12
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Bu itibarla, sa¤duyu sahibi her insan›n yapmas› gereken, vatandaﬂlar›m›z aras›nda bulunmas› tabiî küçük farkl›l›klar› kaﬂ›mak de¤il, ortak pek çok
noktam›z› vurgulayarak dayan›ﬂma ruhunu pekiﬂtirmektir.
Cumhuriyet kuruldu¤undan bu yana Türk milliyetçileri, millet olman›n ve birlik ruhunun önemi
üzerinde durmuﬂlar, Türk milletinin ebediyete kadar vatanl› ve devletli yaﬂamas› için mücadele etmiﬂlerdir.
Hareketimizin Baﬂbu¤u merhum Alparslan Türkeﬂ Bey de bütün ömrünü, bu gerçe¤in milletimize
anlat›lmas› ve benimsetilmesi iﬂine vakfetmiﬂtir.
Merhum Baﬂbu¤umuz’un bu düﬂüncelerle kurdu¤u en önemli yap›lardan birisi hiç ﬂüphesiz Ülkü
Ocaklar›’d›r.
Ocaklar›m›z, Türk milliyetçili¤i düﬂüncesini benimseyenlerin ve bu düﬂünceyi geniﬂ kitlelere aktarmay› hedefleyenlerin biraraya geldi¤i, idealist
karakteri her ﬂeyden üstün tutan, milliyetçi ve nitelikli 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 kesimidir. Ocaklar›m›z›n kuruldu¤u günden bu yana taﬂ›d›¤› temel hassasiyet, Türk milletinin mutlulu¤u, refah› ve istikbâli üzerine odaklanm›ﬂ, bütün gayreti
Türk gençli¤inin bu amaca uygun ﬂekilde yetiﬂtirilmesi 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 nesillere aktar›lmas›d›r.
Bunu gerçekleﬂtirememiﬂ milletlerin tarih sahnesinden silinip gitti¤i herkesin malûmudur.
Türk milletinin varl›k, birlik ve bekâs› için her
türlü çal›ﬂmay› yapma azminde olan Ülkü Ocaklar›, tarihin yo¤urarak millî karakterimiz hâline getirdi¤i unsurlar› ve kültürel de¤erlerimizi yaﬂatmay› da
temel bir hedef olarak benimsemiﬂtir.
12
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Türk dilinin, Türk müzi¤inin, Türk halk oyunlar›n›n, Türk el sanatlar›n›n millet olma üzerindeki etkisini 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 gelece¤e uzanan manevi bir köprü olduklar›n› unutmamalar› gerekir.
Her gencimiz, her türlü geliﬂme ve soruna karﬂ› duyarl› ve donan›ml› olmal›, Dünyay› ve Türkiye’yi Türkçe okuma bilgisine ve bilincine sahip bulunmal›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 isterim ki, Türk milliyetçili¤i hareketi çok zorlu süreçlerden geçerek bugünlere ulaﬂm›ﬂt›r. Türk milliyetçileri, bu aziz vatan› sevmenin can ve kan bedelini fazlas›yla ödemiﬂlerdir.
Hareketimiz, Ülkücü olman›n ateﬂten gömlek
giymekle ayn› say›ld›¤› günlerde, sâdece istikbâllerini 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 büyük 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 milliyetçilerinin ülke sevdâs›n›n da, devlet ve millet sevgisinin de en büyük ﬂahidi bizatihî tarihin kendisidir.
O yüzden, bugün yap›lmas› gereken as›l iﬂ, milletimizi millet yapan de¤erlerin korunmas›, yaﬂat›l12
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mas› ve gelece¤e taﬂ›nmas› için gerekli özeni göstermek ve gerekli çal›ﬂmalar› baﬂar›yla tamamlamakt›r.
Bu milli görev, dün oldu¤u gibi yar›n da Milliyetçi Hareket’in ve Ülkücü Gençli¤indir. Çünkü
hiçbir siyasi hareket, bu görevi üstelenecek, bu sorumluluklar› taﬂ›yacak birikime, hedeflere ve fikirlere sahip de¤ildir.
Bunun için, Türk Milletini ve yüceltme ve yaﬂatma davas›, ancak sizlerin omuzlar›nda yükselecek ve hedefine varacakt›r.
Bu gâyeye daha iyi hizmet edecek ﬂekilde düzenlenen yeni Ülkü Ocaklar› genel merkezini açmadan 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 teﬂekkürlerimi 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 kitabe, atalar›m›z Göktürkler’den günümüze kalan en
önemli an›t mirast›r.
Önünde bulundu¤umuz bu üç kutlu âbide, aradan geçen 13 asra yaklaﬂan zamana ra¤men anlam›n› koruyarak, Türk’ün tarih sahnesine kendi ad›
ile ve kendi alfabesi ile damgas›n› vurdu¤u ilk vesikad›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 ulaﬂabilmiﬂ 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 olduk.
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.
12
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Bu, asl›na sad›k kalarak, ayn› ebad ve görünümde yap›lan ve Dünya’da benzerleri olmayan üç
âbidenin orijinalleri, Ankara’dan tam 5600 km ötede, ata topra¤›m›z Orhun Vadisi ve Ötüken k›y›s›nda sonsuza kadar seslenmeye devam edecektir.
Onun için, bu âbidelerin bir di¤er tan›m› da
ebedi taﬂ ya da ölümsüz taﬂ anlam›na gelen “bengü taﬂ”t›r.
Ka¤›d›n ve ipek sayfalar›n kullan›ld›¤› bir medeniyet döneminde, bu sözlerin taﬂlara kaz›nm›ﬂ olmas›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 kadar 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 oralarda kalm›ﬂ ülkücü kardeﬂlerimdir.
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Siz vefakar ülküdaﬂlar›m›n varl›¤›, kutlu hakanlar›m›z›n vasiyetinin, aradan geçen 1286 uzun y›la
ra¤men, kalplerde ve ruhlarda yaﬂamaya devam etti¤inin en önemli göstergesidir.
Bu tarihi âbidelerden Kültigin Yaz›t› 1274, Bilge 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 geçerek yüzy›llar› aﬂabilmiﬂtir.
Orhun âbideleri ile filizlenen bu milli ruh, Manas 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 temsilcileri ile yeni bir güzellik ve anlam kazanm›ﬂt›r.
Ve ne mutlu ki bu ses, Göktürklerden sonra
ad›n› milletinden alan ikinci devletimiz olan Türki12
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ye Cumhuriyeti’nde, ona kulak veren Türklük sevdal›lar›na kadar ulaﬂabilmiﬂtir.
Bu muhteﬂem âbideler, yüre¤inde millet sevgisinin 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 derinliklerinden milletimize gösterdi¤i ülküdür.
Bu âbideler, atalar›m›z›n ac› ve tatl› hat›ralarla
dolu, denenmiﬂ bir hayat›n içinden ç›kararak bizlere ulaﬂt›rd›¤› derstir, nasihattir, ihtard›r, ikazd›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 bile “bizi” anlatan soylu bir milli gurur,
Ve öz benliklerini millet içinde eriterek, milliyetçili¤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 âbideler “Türk milliyetçili¤inin temel kitab›, bir
kavmi millet yapabilecek” eﬂi ve benzerine
di¤er milletlerde rastlanmayan muhteﬂem bir iftihar vesilesidir.
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Tarihin kendi dinamikleri ve kurgusu içinde tekerrür etti¤inin en güzel belgesi, karﬂ›m›zda yükselen bu üç âbidenin anlam›nda gizlidir.
12
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Âbidelerin az ama öz anlat›m›nda görülece¤i gibi;
Gaflete düﬂmüﬂ yönetimler elinde zay›flam›ﬂ bir
milli kimli¤in,
Entrikalar ile çözülmeye yüz tutmuﬂ millet varl›¤›n›n,
Töreden uzaklaﬂma sonucunda tahrip olmuﬂ
huzur ve esenli¤in,
Ç›kar çat›ﬂmalar› neticesinde sahip ç›k›lamayan topraklar›n,
Yabanc›laﬂma ve yozlaﬂma ile bozulan kardeﬂli¤in, bir milleti taklit, taviz, teslimiyet ve kölelik döngüsüne nas›l mahkûm etti¤inin, ac› ve ders
verici uyar›lar› ile doludur.
Bilge Ka¤an’›n, âbidenin kuzey yüzünde, diktirdi¤i kitabenin maksad›n› aç›klarken sarfetti¤i
“Türk beyleri, milleti, bunu iﬂitin! Türk
milletini toplay›p il tutaca¤›n› burda vurdum. Yan›l›p ölece¤ini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taﬂa vur99
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dum. Ona bakarak bilin.” sözleri Türk milletinin yaﬂama ya da yok olma aras›ndaki eﬂsiz tecrübelerinin uyar›s›d›r.
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bu an›tlar, Türk illerini yönetecekler için;
Bizim ülkü olarak tan›mlad›¤›m›z, Türk milletine yükseliﬂ yolunda rehber olacak muhteﬂem bilgelikler,
Halka ve onun de¤erlerine dayal› siyasetin
merkeze al›nd›¤› eﬂsiz bir stratejik yönetim,
Hükümdar›n halk›na hesap vermesi, halk›n hükümdar›ndan hesap sormas› gibi sorumluluk ahlak›na dayal› devlet-millet bütünleﬂmesi,
Yar›n olacaklar›n, geçmiﬂte olanlar ile münasebetini kavram›ﬂ bir rasyonel yönetim projesi,
Karﬂ›l›kl› hak ve sorumluklar›n titizlikle belirlendi¤i bürokratik münasabetler sistemi,
Büyüyerek ve bütünleﬂerek egemen olma üzerine inﬂa edilmiﬂ bir güçlü gelecek vizyonu,
12
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Yaﬂama alan›n› emniyete alabilmenin yan› s›ra
gücünü paylaﬂmay› hedefleyen bir cihan hakimiyeti mefkuresi, sunmaktad›r.
Göktürk kitabelerinin hikmetli sat›rlar›nda 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 ilkeleri ve milli uyar›lar› kullanabilenler, milletimizin yükseliﬂine ve devletimizin Cihan ‹mparatorlu¤una vesile olmuﬂlard›r.
Özellikle son y›llarda ilkesiz yönetimler elinde,
millet ve devlet hayat›m›zda yaﬂanan a¤›r tahribat›n onar›m› ve ç›k›ﬂ yolu, bizlere as›rlar önce seslenen 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, bezgin 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 sürede 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 ya12
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ratt›¤› buhran neticesi, da¤›lmaya yüz tutan bir millet ve devletten, yeni bir Türk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni yaratan güç de bu milliyetçiliktir.
Tarih boyunca dara düﬂtü¤ümüz, sosyal, siyasal 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¤inden uzaklaﬂma neticesinde, silinmeye baﬂlayan milli 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 liderin gönül rahatl›¤›na ve halk›na karﬂ› görevini yeri103
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ne getirmiﬂ bir yöneticinin vicdan huzuruna da ﬂahit olunmaktad›r.
Kültigin An›t›nda “Tanr› ba¤›ﬂlas›n, devletim var oldu¤u için, k›smetim var oldu¤u
için, ölecek milleti diriltip besledim. Ç›plak milleti elbiseli, fakir milleti zengin k›ld›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, kiﬂisel ikballerinin peﬂinde koﬂan ilkesiz ve iki yüzlü
yöneticilere de tarihi bir ders niteli¤indedir.
Maalesef, millet ve devletçe geldi¤imiz bu noktada, bugün için de doymaya ve giyinmeye fazlas›yla ihtiyac›m›z vard›r. Ancak daha da önemlisi, milli 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
12
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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›ndan ders ve sonuç ç›karmas›n› bilenler için, Milliyetçi Hareket Partisi’nin tek baﬂ›na iktidar›ndan
baﬂka bir seçenek kalmad›¤› art›k anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu konuda en büyük görev, yaklaﬂan milli bunal›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 yeterince 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 yapt›¤› gibi kardeﬂli¤imizi sürdürürsek,
Ça¤lar› aﬂarak gelen Kültigin An›t›’n›n üslubuyla ifade etmek istiyorum: Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini, 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 dolu 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 neresinde olursa olsun titizlikle koruyan, heyecanla
geliﬂtiren, gururla taﬂ›yan ve gelecekte de sahip ç›kacak olan Türk evlatlar›n› minnet ve ﬂükran duygular›mla selaml›yorum.
12
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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 Tonyukuk’un aziz hat›ralar›n› sayg›yla yad ediyorum.
Türk milliyetçili¤i fikriyat›n› ve siyasal mücadele azmini bu kutlu an›tlardan alan Baﬂbu¤umuz Alparslan Türkeﬂ Bey baﬂta olmak üzere, tarih boyunca vatan ve millet sevdas› ile dünyan›n her yerinde Türklü¤e gönül vermiﬂ ecdad›m›za; bugün
milli bütünlü¤ümüze musallat olan bölücü terörle
mücadelede kahramanca can veren aziz vatan evlatlar›m›za, en içten duygular›mla Cenab-› Allah’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› çevrelerin ülkeyi tehlikeli bir gerginlik ortam›na sürüklemek 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 sorumluluk 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 verilmemelidir.
Bu aziz vatan hepimizindir. Ayn› kader gemisinin 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 nedeniyle kapat›lan bir siyasi partiye mensup dört eski
milletvekilinin geçen hafta tahliyesi, yeni tahriklerin sahneye konulmas› için siyasi bir gövde gösterisine dönüﬂtürülmüﬂtür. PKK’n›n siyasallaﬂma hedefinin ad›m ad›m gerçekleﬂtirilmesini Türkiye politikas›n›n merkezi haline getiren AB, bu mahkûm12
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lar›n serbest b›rak›lmas› için bugüne kadar her zorlamay› 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, sözde bar›ﬂ ve hürriyet kahraman› ilan edilmiﬂleredir.
Yaﬂanan bütün bu süreçte, bu kiﬂiler hiçbir piﬂmanl›k duymad›klar›n› ve bölücü terörün destekçisi
olduklar›n› her sözleri ve hareketleriyle göstermiﬂlerdir. Bunu baz› çevreler unutmak ve unutturmak
isteseler bile, bu gerçekler Türk Milletinin haf›zas›ndan silinmemiﬂtir. Bugün, bunlar›n serbest kalmas› yine ayn› çevreler taraf›ndan bir bayram havas› içinde kutlanabilmekte, yeni tahriklerin bir
provas› olarak görülebilmektedir.
AKP, bu süreçte kendisine verilen görevi büyük bir sadakatla ifa etmiﬂtir. ‹lk ad›m olarak, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ni Türk milli hukuk
sisteminin üzerinde Yüksek Temyiz Mahkemesi
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haline getirmiﬂtir. Bundan sonra da, bu mahkemenin teknik ihlal kararlar›n›n Türk mahkemelerinin
kesinleﬂmiﬂ hükümlerini geçersiz k›lmas›n› ve yeniden yarg›lama sebebi olmas›n› kabul etmiﬂtir. Bu
zorlamalarla baﬂlat›lan yeniden yarg›lama sürecinde yap›lan duruﬂmalar, Avrupal› gözlemcilerin Türkiye’ye pervas›zca hakaret ettikleri bir gösteri alan›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 kampanya 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¤›ms›z Türk adaletini bask› ve tehditlerle sindirmeyi ve
y›ld›rmay› amaçlayan bu gayretler sonunda ortak
amaca nihayet ulaﬂm›ﬂt›r.
12
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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, kanunlar›n adil ve do¤ru uygulanmas›ndan ve bunun sonucu verilen kararlardan hakk› olanlar›n yararlanmas›ndan rahats›z olmas› için herhangi bir özel neden
bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan, biz sadece bu karar›n siyasi sonuçlar› üzerinde duraca¤›z.
Bugün gelinen noktaya bak›ld›¤›nda, karﬂ›m›zdaki gerçekler ﬂunlard›r:
Türkiye’deki bölücü çevreler, bu geliﬂmeyi siyasi 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 vesayeti alt›nda Türkiye’de yeni tahrik ve nifak tohumlar›n›n at›lmas›nda yeni bir zemin kazan›lm›ﬂt›r. Bugün, bölücü çevrelerin ve Türkiye’de demokrasi havarili¤i rolüne soyunan gaflet erbab›n›n ﬂimdi 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› zamana rastlayan bu son geliﬂme, Kürt sorununa bar›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 görülmekte ve bu amaçla kullan›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kim, kiminle ve ne için mücadele edecektir?
Bar›ﬂ sürecinden kastedilen nedir? Son geliﬂmelerin ortaya ç›kard›¤› ilk sonuç ve tezahürlere bak›ld›¤›nda, bu sorular›n cevab›n› bulmak güç olmayacakt›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 siyasi sürece kat›lmas›n›n önünün aç›lmas› için, ayr›m
yap›lmaks›z›n genel siyasi af ç›kart›lmas› ça¤r›s› olmuﬂtur. ﬁimdi “bar›ﬂ elçisi” olarak görülen bu çevreler, Hükümetle terörist PKK’ya eﬂit mesafede
12
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durduklar›n› söylemiﬂler ve son dönemde Türkiye’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 terörist 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 görevlimiz alçakça ﬂehit edilmiﬂtir.
Bütün bu geliﬂmelere AKP hükümetinin tepkisi 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 arkas›ndan gelecek taleplere de cesaret verecek ﬂekilde, demokratik sab›rla herﬂeyin aﬂ›laca¤› teminat›n› vermiﬂtir. Say›n Baﬂbakan da ABD gezisi dönü119
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ﬂünde bu tart›ﬂmalara kat›lm›ﬂ ve bir bebe¤in do¤umunun bile 9 ay 10 gün sürdü¤ünü hat›rlatarak,
acele edilmemesi gerekti¤ini, her sorunun zamanla çözülece¤ini söylemiﬂtir. Görünüﬂte siyasi af taleplerine karﬂ› ç›kan Say›n Baﬂbakan, bilahare bunu yalanlarcas›na sa¤l›kl› do¤um için gayret sarfettiklerini belirtmiﬂ ve böylece bu konudaki beklentilerin 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 duymadan hala destekledi¤i ortada olan bu çevrelerden, Türkiye’de iç huzur ve bar›ﬂ›n korunmas›nda
siyasi bir rol oynamalar› beklenmektedir. Bu siyasi
misyon, anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla, bölücü terörün nihai amaçlar›na siyasi yollarla ulaﬂmas›n› sa¤layacak
bir süreç için, bölücü mihraklarla bir uzlaﬂmaya var›lmas› konusunda yard›mc› olmalar›d›r.
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Milliyetçi Hareket’in milli birli¤in korunmas›nda gösterdi¤i hassasiyet ve hiçbir ayr›m gözetmeden bütün vatandaﬂlar›m›z›n ayn› kaderi paylaﬂt›klar› bu aziz vatanda huzur içinde kardeﬂçe yaﬂamalar›na verdi¤i büyük önem, her türlü tart›ﬂman›n üzerindedir. Ancak, iç huzur ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas›n›n
yolunun, bunu y›kmaya çal›ﬂan bölücü terörle müzakere etmekten asla geçmeyece¤i de çok aç›kt›r.
Böyle bir pazarl›k anlay›ﬂ›n›n, gaflet ve delaletin ötesinde bir ihanet olaca¤›n› herkes çok iyi bilmelidir. Kimse Türk milletinin sabr›yla oynamamal›, alt›nda kalaca¤› hesaps›z ad›mlar atmamal›d›r.
Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar haysiyet k›r›c› bir duruma sokulmam›ﬂt›r. Hiçbir devirde Türkiye’nin milli hassasiyetleri bu kadar pervas›zca hedef al›nmam›ﬂ, oyuncak haline getirilmemiﬂtir.
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 görmekte ve AKP’nin bu zaaf›ndan daha fazla yararlanmak konusunda cesaretlenmektedir.
AKP iktidar›na bu konuda hakim olan anlay›ﬂ,
önümüzdeki dönemde Türkiye’yi çok zor günlerin
bekledi¤inin habercisidir. Bölücü terörün Türkiye’nin AB üyelik sürecini kendi siyasi hedeflerine
hizmet edecek bir araç olarak gördü¤ü ve siyasi
stratejisinin AB’nin Türkiye’den talepleriyle örtüﬂtü¤ü, kimsenin inkar edemeyece¤i gerçeklerdir.
Burada as›l üzücü olan, siyasi gelecek hesab›yla 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›, Türkiye’nin onurunun, milli hassasiyet ve ç›karlar›n›n
s›rt›ndan ve bunlar› çi¤nemek pahas›na, AB’ne yaranmak 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 tarz› ve bunda etkili olan unsurlar, bu konudaki kayg›lar›m›z› hakl› ç›karmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, AB’nin Türkiye’nin üyelik sürecine yaklaﬂ›m›nda belirleyici olan temel etken “Güneydo¤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 siyasi statü kazand›r›lmas›n› ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’nda aç›kça tan›narak somut biçimde 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 bunun için bölücü terör örgütü veya arac›lar› vas›ta123
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s›yla bir diyalog ve müzakere süreci baﬂlatmas› istenmektedir.
AKP hükümetinin yanl›ﬂ politikalar ve AB’nin
iyi niyetten uzak tutumu nedeniyle, bugün Türkiye’nin AB üyelik süreci, maalesef, böyle bir ipotek
alt›na sokulmuﬂtur. Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin
AB üyelik sürecinin böyle bir sakat zeminde ilerletilemeyece¤ine, bunun ç›kmaz bir yol olaca¤›na samimiyetle inanmaktad›r. Bu k›s›r döngü k›r›lmad›¤› sürece, AB ile iliﬂkilerimiz hastal›kl› yap›dan kurtulmayacakt›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 kurulan 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 duymamal›d›r. Bununla birlikte, Türkiye’nin etnik, mezhep ve kültürel farkl›l›klar temelinde bir çekiﬂme
ortam›na sürüklenmesi ve bunun sonucu sorunlu
bir devlet ve toplum haline getirilmesi tehlikesi, ciddi bir risk olarak karﬂ›m›zdad›r. Bunu herkes çok iyi
düﬂünmeli ve azami basiret ve sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
Milliyetçi Hareket’in iç huzur ve istikrar ortam›n›n zarar görmesi ve milli bütünlü¤ümüzün bozulmas› riski taﬂ›yan geliﬂmelere karﬂ› gösterdi¤i hassasiyet bundan kaynaklanmaktad›r. Bu samimi endiﬂeler aﬂ›r› ve gereksiz bir korkunun ve vehimin
ürünü de¤ildir. Bu hayati konunun hafife al›nmaya
tahammülü yoktur. Bu aziz vatan sokakta bulunmam›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 yaﬂanan geliﬂmeler çok iyi de¤erlendirilmelidir. Kürt
gruplar›n bu süreçte sergiledikleri küstah tutumlar
ve ortaya ç›kan bu yeni dinamiklerin Türkiye üzerindeki muhtemel yans›malar› da gereken ciddiyetle göz önünde bulundurulmal›d›r.
AKP’nin, AB ile uyum ad› alt›nda bugüne kadar yapt›klar›, AB taraf›ndan yine de yeterli görülmemekte, aç›lan bu yolda Türkiye’nin önüne bitmeyen taleplerle gelinmektedir. AKP yöneticileri
ise, bu yöndeki çabalar›n›n aral›ks›z sürece¤i konusunda 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 temelde etnik bilinç oluﬂturulmas›d›r. AKP’nin bu konuda att›¤› ad›mlardan sonra özel imkânlarla ana
dil ö¤reniminin yeterli olmad›¤› gerekçesiyle bu dillerin devlet okullar›nda önce seçimlik ders olarak
okutulmas›, sonra da bunun denklik yoluyla Türk
e¤itim sisteminin içine al›nmas› talepleriyle karﬂ›laﬂ›lmas› beklenmelidir.
AKP, bu talepler karﬂ›s›nda ne yapmay› düﬂünmektedir? Demokratikleﬂme standard› diyerek bunu da m› kabul edecektir?
Öte yandan, etnik temelde farkl› özelliklere bir
statü kazand›r›larak bunlar›n kültürel plânda tan›nmas›n›n arkas›ndan, bunlar›n siyasi plânda kullan›lmas› talepleri de, zaman içinde, kaç›n›lmaz olarak
karﬂ›m›za getirilecektir. Bu amaçla etnik platformda siyaset yap›lmas›na, etnik temelde siyasi parti
kurulmas›na imkân tan›nmas› istenilecektir.
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AKP iktidar›, medeniyet ölçüsü oldu¤u gerekçesiyle ve Kopenhag siyasi kriterlerinin bir icab› sayarak, bu istekleri de yerine getirecek midir?
Bugün için Türkiye’nin karﬂ›s›na getirilen birinci 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› gerekçesiyle, 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 havarili¤inin ve AB’nin arkas›na saklanacak m›d›r?
Bu noktada, ‹mral›’daki terörist baﬂ›n›n durumuna iliﬂkin talepler üzerinde önemle durulmas›
gerekli olacakt›r. ‹dam cezas›n›n alelacele kald›r›lmas›yla, hak etti¤i cezadan kurtulan bu caninin ‹mral›’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› istenilmektedir.
Öte yandan, AB üyelik süreci bahanesiyle uzak
olmayan bir gelecekte Türkiye’nin önüne, bu caninin affedilerek siyaset yapmas› imkan›na kavuﬂmas› 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 hesaplar›n› boﬂa ç›karmak hepimizin ortak sorumlulu¤udur.
Aziz Türk milleti, bir bütün olarak, ﬂaﬂmaz sa¤duyusu 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 meydan› 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 Milliyetçileri 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 mutlaka taﬂ›nacakt›r. Bütün vatandaﬂlar›m›z›n ve Türkiye’deki her kesimin bunun bilinciyle ve akl› selimin
rehberli¤inde hareket etmeyi sürdürmesi ve toplumsal huzurun korunmas› için üzerine düﬂen görevi bu bilinçle yerine getirmesi en halisane temennimizdir.
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Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayan ve ortak
de¤erlerin oluﬂturdu¤u büyük Türk Milleti’nin mutlulu¤unu, refah›n› ve kardeﬂli¤ini her düﬂüncenin
üstünde tutan Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin onurlu ve parlak gelece¤i için fütur getirmeyen bir cesaret 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
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Büyük Türk Milleti,
Ülkemiz; Cumhuriyetimizin kuruldu¤u tarihten
bu yana, emsali görülmemiﬂ, çok a¤›r ﬂartlar alt›nda bir seçim sürecine girmiﬂ bulunmaktad›r.
Bu seçim; içerisinde bulundu¤umuz vahim koﬂullar 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 beka137
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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 önünü kesme gayreti içerisindedirler.
O günlerde Ali Kemal ve arkadaﬂlar›nca yürütülen 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 çal›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 günlerde ‹ngiliz alt›nlar›yla ödüllendirilen ﬂah›slar›n
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benzerleri bugün de iﬂbirlikçiler taraf›ndan ödüllendirilmekte ve alk›ﬂlanmaktad›rlar.
Milletimizi ayakta tutan temel de¤erler yok edilmeye 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 evlatlar›n›n ard›ndan her gün gözyaﬂ› döker hale getirilmiﬂtir.
Mukaddes dini de¤erlerimiz de “inanç hortumcusu” zihniyet taraf›ndan a¤›r tahribata maruz kalm›ﬂ, dinine ba¤l› ‹slâmiyeti tüm safl›¤› ile yaﬂayan
mütedeyyin aziz milletimiz, hükümetin tahrik ve istismar› 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 alt›nda fakr-u zaruret içerisinde yaﬂamaya mahkûm
edilmiﬂtir.
Türkiye yabanc› karanl›k odaklar›n kazanç kap›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, Türkiye 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›rmanm›ﬂt›r.
Kurtuluﬂ mücadelesinin baﬂlad›¤› y›llarda patrikhane, ruhban okulu, yabanc› kolejler ve papazlarla sürdürülen misyonerlik faaliyetleri, mevcut iktidar döneminde yeniden hortlam›ﬂ ve çok tehlikeli boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
‹ktidar; devletimizi ayakta tutan temel kurumlarla kavga eder hale gelmiﬂ, gerilimi t›rmand›rm›ﬂ,
sanal bir ma¤duriyet maskesiyle, “ülkeyi uçuruma
sürükleme pahas›na” nas›l nemalanaca¤›n›n hesab› içerisine girmiﬂtir.
Her s›k›ﬂt›¤›nda; “acz içerisinde oldu¤unu” perde arkas›ndan efendilerine bildirmiﬂ ve hemen ard›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›llar›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 tarihini; “Milli ﬂahlan›ﬂla, Damat Ferit zihniyetinin ebediyen tasfiye edilece¤i ve lider Türkiye’nin önünün
aç›laca¤› gün” olarak ilan ediyoruz.
22 Temmuz 2007’de verece¤iniz yetkiyle; milli 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› vuraca¤› günlere do¤ru baﬂlat›lan bir yürüyüﬂtür.
Bu yürüyüﬂ; teslimiyetçi kadrolar›n tamamen
tasfiye olaca¤›; ihanet edenlerden, kan dökenlerden, ya¤malayanlardan, milli de¤erleri pazara ç›karanlardan 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 köﬂesinde bacalar›n tütece¤i, ürünlerin yeﬂerece¤i, hareketin 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 yaﬂa12
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maktan gurur duyan, nice f›rt›nalarla, kas›rgalarla
mücadele ederek Türklü¤ü bu günlere taﬂ›yan milletimizin her ferdinin omuz omuza, yürek yüre¤e,
bir sel gibi akarak lider Türkiye’nin yolunu açaca¤›
bir yürüyüﬂtür.
Bu yürüyüﬂ; tavizsiz, kararl›, kuvvetli ve yürekli 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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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
TÜRK GENÇL‹⁄‹NE AÇIKLAMASIDIR.

09 MAYIS 2007
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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 Türkiye 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 ﬂiddetini art›rarak, Türk ve ‹slam dünyas›na aç›k tehdit haline gelen “küresel emperyalizm”, uyanan ve
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bir ç›¤ gibi yükselen milliyetçili¤i hedef alm›ﬂ görünmektedir.
Bu tahribat›n yan› s›ra, toplumun tüm kesimlerini 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, karartma 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 gelece¤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 yap12
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m›ﬂlar ve ortak hedef olarak da Türk milliyetçili¤ini seçmiﬂlerdir.
Sinsi ve derinden ad›mlarla giderek yeni mevziler kazanan teslimiyetçi zihniyetin tahribat›, yaln›zca bugünümüzü de¤il gelece¤imizi de ipotek alt›na alacak boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
Milli duruﬂ gösteremeyen ilkesiz iktidarlar eliyle 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 Türkiye’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 sayfalar›ndan alan gençli¤imiz bugün dünden daha önemli bir görevle yüz yüzedir.
Kaynaklar›n› yabanc›lara sunan, yat›r›mlar›n›
de¤erlendiremeyen, çözüm ve çareleri d›ﬂar›da arayan, 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 toplumunun gereklerini yerine getiremeyen ülkemizin yozlaﬂma, taviz ve teslim döngüsü sürdükçe gençlerimizin ayd›nl›k gelecekte buluﬂmas› düﬂünülemez.
Bu tablodaki karamsarl›¤›n da¤›t›lmas›, milletimizin önder, devletimizin lider olabilmesi öncelikle
ve ancak gençlerimizle ve onlara gösterece¤imiz
ülkü ile gerçekleﬂecektir.
Bu itibarla, geçmiﬂ hata ve eksikleriyle bizim olsa bile, gelecek yaln›zca gençlerimizindir. Hiç kimsenin, dayatmalara teslim olarak, Türk gencinin
gelece¤ini karartmas›na izin verilmeyecektir.
Gençler, Türk milletinin yegâne umudu sizsiniz. Lider ülke Türkiye ülküsünü sizler gerçekleﬂtireceksiniz.
Milletimizin as›rlard›r temsil etti¤i insan sevgisi,
bar›ﬂ ve yard›mlaﬂma, üstün ahlak ve fazilet gibi de¤erleri yükseltecek sizsiniz.
12
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Yüreklerinizde taﬂ›d›¤›n›z vatan sevgisi ile Büyük Türk Milleti’ni gelecekte de yüceltecek olan
sizsiniz.
Bir yandan ülkemizi ça¤›n ötesine taﬂ›rken, geliﬂme ve kalk›nman›n dinamiklerini milli de¤erlerimizle kaynaﬂt›racak ve uzlaﬂt›racak olan sizsiniz.
Küresel kaosun hüküm sürdü¤ü günümüzde,
gözü Avrupa’da, kula¤› okyanus ötesinde olan teslimiyetçi ve korkak, aciz ve iﬂbirlikçi anlay›ﬂ›n ülkemiz üzerinde oluﬂturdu¤u umutsuzluk tortusunu da¤›tacak olanlar sizlersiniz.
Biz Türk milliyetçileri, bir milletin ancak gençlerine verdi¤i de¤er ve ona lay›k gördü¤ü seviye oran›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 kadar sayg›n ve ﬂerefli olaca¤›n›n fark›nday›z.
Her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de ancak gençlerinin götürebildi¤i kadar ileri ve lider olaca¤›n›n inanc›nday›z.
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Memleketimizin her yöresinde “irfan ordusu”nun ve “ülkü yolu”nun gencecik mensuplar›na,
heyecanlar›n› söndürmeden vatan›m›za sahip ç›kmalar›n›, t›pk› Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda oldu¤u gibi hak ettikleri sayg›n mevkiye yükseleceklerini müjdelemek istiyorum.
Hiçbir ayr›m yapmadan, “bayrak” ve “vatan”
ortak paydas›nda, “Ne mutlu Türküm? diyebilen
herkesle kucaklaﬂ›p harekete geçmek zaman› gelmiﬂtir.
22 Temmuz 2007 günü, Türk milletinin gelece¤ine damga vurman›z ve iradenize sahip ç›kman›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 etmek isteyece¤inizi kendi ellerinizle belirleyeceksiniz.
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‹nanc›m odur ki, t›pk› 1919 nesli gibi milliyetçili¤e evet diyecek, teslimiyetçili¤i mutlaka reddedeceksiniz.
Milli bir seferberlik anlay›ﬂ› içerisinde yola koyularak, dinlenmeden yol alarak milletin gelece¤ine ›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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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
TÜRK ANNELER‹NE
AÇIKLAMASIDIR.

12 MAYIS 2007
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Muhterem Analar›m›z,
Ülkemiz son y›llarda uygulanan taviz ve teslimiyet politikalar›n›n neden oldu¤u sosyal, siyasal,
ekonomik ve kültürel alanlarda bunal›mlara sürüklenmiﬂtir.
Bu dönem içinde, kardeﬂli¤imizi sorgulatan,
toplumsal dokumuzu tahrip eden kimliksiz yönetimlerle Türkiye, ihanetler, tuzaklar ve tehlikelerle
dolu bir köﬂeye s›k›ﬂt›r›lmak istenmiﬂtir.
Felaketlerden beslenen iﬂbirlikçiler d›ﬂ›nda toplumumuzun her kesimi bu sanc›l› dönemi yak›ndan
yaﬂamakta ve geleneksel de¤erlerimiz a¤›r bir sars›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 açmak, Büyük Türk Milleti’ni ayakta tutan mukaddesat›n› ve de¤erlerini tahrip etmektir.
Geldi¤imiz aﬂamada biny›ll›k yurdumuz üzerinde tarihi emellerin uygulanabilece¤i manevi bir zeminin süregelen tahribatla yeterince olgunlaﬂt›¤›
görülmektedir.
Türk elitlerinin bir k›sm›n› yan›na çeken mihraklar›n yeni hedefi, milletimizin kültür ve varl›k yuvas› olan ailelerimiz ve onun temel dire¤i annelerimiz 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 tehlikelerle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Analar; bir yandan sofraya koyacaklar›n›n hesab›n› yaparken, di¤er yandan çocuklar›n› bekleyen tehlikelerin kayg›s›n› taﬂ›r hale gelmiﬂtir.
Açl›¤a mahkûm edilen milletimizin geçirdi¤i
maddi ve manevi buhranlar, aile hayat›m›z› derinden etkilemiﬂtir.
12
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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 geçimsizlikleri, tart›ﬂmalar›, gerginlikleri ve ayr›l›klar› da art›rm›ﬂt›r.
Gelece¤imizin teminat› olmalar› gereken gençlerimiz, e¤itimsiz, umutsuz bir Türkiye’de iﬂsizli¤e
mahkûm edilmiﬂtir.
Toplumu bir arada tutan yap› taﬂlar›; ahlâk, gelenek, 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 kültür kodlar›m›z silinmeye ve ortadan kald›r›lmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bugün, bu tahribat ve dayatmalar›n devam› halinde, ailelerimizden baﬂlayan huzursuzluklar›n yay›163
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larak, umutsuzlu¤un ve gelecek kayg›s›n›n milletimizin tamam›na ulaﬂmas› kaç›n›lmaz bir tehlikedir.
Bu manevi sald›r›n›n ve sinsi tahribat›n öncelikli hedefi ise Türk ailesi ve onu yüre¤i, sevgisi, ﬂefkati 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 duydun.
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 giydirdin 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.
12
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Ama, asla evlad›ndan ve milletimizden umudunu kesmedin.
Millete hizmeti bir kutlu ibadet olarak kabul ettin 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 geldi dayand›. Yapaca¤›n seçimle yaln›zca yöneticileri belirlemeyecek, evlad›n›n da yaﬂayaca¤› Türkiye’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.
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Milleti sosyal hayat›n merkezine oturtan milliyetçili¤in temelinde, tok, güçlü ve mutlu ailelerden
oluﬂmuﬂ milyonlarca huzurlu yuvan›n oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Güçlü bir millet olman›n, her Türk ailesindeki
gizli kudreti harekete geçirmekle mümkün olaca¤›
inanc›nday›z. Biliyoruz ki, bu hareketin ruh ve ilham kayna¤› her evde, her ocakta manevi eli öpülesi annelerdir.
Analar›m›z›n dualar›, engin yürekleri ve çocuklar› için duyduklar› esirgeyici ve müﬂfik ana yüre¤inin heyecan› devam etti¤i sürece, hiçbir gücün
yükselen gençli¤in önünde duramayaca¤›na inan›yoruz.
Aileden baﬂlayarak, millet bütünlü¤ümüze kadar 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, istiklalimizi temin etmeye ve çocuklar›m›za güçlü ve
onurlu ayd›nl›k bir gelecek sa¤layarak yüzy›l›n Li12
166

milliyetçi hareket partisi

der Türkiye’sine ulaﬂmaya haz›r, kararl›, azimli ve
muktediriz.
Biliniz ki, mutlu, güçlü, müreffeh ve onurlu
Türkiye, sizin oca¤›n›zdan yetiﬂmiﬂ, sizin terbiyenizden geçmiﬂ, vicdan›, inanc›, irfan› yüksek ve ayd›nl›k gençlerimizin ve çocuklar›m›z›n deste¤i ile inﬂa edilecektir.
Bu duygularla; evlatlar›yla gurur duyan, dünyan›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 esenlik ve huzur diliyor anneler gününü en içten hissiyat›mla kutluyorum.
22 Temmuzda verece¤iniz kararla, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ba¤›ms›zl›¤›na, büyük Türk milletinin gelece¤ine ve kutlu aile oca¤›n›za sahip ç›kaca¤›n›za yürekten inan›yorum.
Ne mutlu Türküm diyene.
167

