boﬂ

Bedeli kanla ödenerek Büyük Atatürk’ün önderli¤inde kurulmuﬂ
Cumhuriyetimizin Baﬂkenti Ankara iki önemli tepe üzerinde sembolleﬂmiﬂtir.
Bunlardan biri devletimizi kuran ve milletimizi kurtaran aziz Atatürk’ün
naﬂ›n›n bulundu¤u An›tkabir’i bar›nd›ran An›ttepe, di¤eri ise inanç hürriyetimizin ve manevi de¤erlerimizin sembolü olan bir mabedi bar›nd›ran
Kocatepe’dir.
Milliyetçi Hareket Partisi, kimseyi asla bir tercihe ve taraf olmaya zorlamadan, her ikisini de en yüksek seviyede benimseyen ve temsil eden, bu
de¤erler aras›ndaki rab›ta ve ba¤›n kopart›lmas›na asla izin vermeyen duruﬂu
ile An›ttepe ile Kocatepe aras›na çekilmiﬂ çelikten bir halatt›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Medyam›z›n Muhterem Temsilcileri,
2008 y›l›n›n ilk grup toplant›s›nda hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
Özellikle 22 Temmuz seçimlerine kadar gerilimle geçen bir
y›l› geride b›rakm›ﬂ bulunuyoruz. Bu vesileyle 2008 y›l›n›n aziz
milletimize ve insanl›¤a; huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini
temenni ediyorum.
Diyarbak›r’da meydana gelen bombal› terör eyleminde hayatlar›n› kaybeden 5 vatandaﬂ›m›za Cenab-› Allah’tan rahmet,
68 yaral›ya ise acil ﬂifalar diliyorum.
Olay›, bu kanl› eylemleri yapanlar› terörist olarak adland›rmayan iﬂbirlikçilerinin maskesini düﬂüren bir elim hadise olarak
görüyorum. Bu eylemi, yaln›zca Silahl› Kuvvetler mensuplar›na
de¤il aziz Diyarbak›r halk›na yönelik hunhar bir sald›r› olarak
de¤erlendiriyorum.
Bu eylemler ile terör örgütünün ve bölücü mihraklar›n bir
taktik de¤iﬂim içine girmiﬂ olduklar da belirgin bir hale gelme9

ye baﬂlam›ﬂt›r. Geliﬂmeler teröristlerin kentlerde özellikle sabotaj ve kundaklama eylemlerine yönelmeye baﬂlad›¤›n› göstermektedir.
Geçmiﬂ dönemlerde, bölücü terör örgütünün s›k›ﬂt›¤›nda
hedef geniﬂletmek ve taraftar kaybetmemek için Karadeniz ve
Akdeniz Bölgelerine yapt›¤› aç›l›mlar nas›l hüsranla son bulmuﬂsa, bu yeni eylemlerin de güvenlik güçlerinin yo¤un ve etkili çal›ﬂmalar› ile son bulaca¤›na yürekten inan›yorum.
Hükümeti, araç ve ev kundaklama ile bombal› eylemlerden
zarar gören vatandaﬂlar›m›z›n kay›plar›n› bir an önce karﬂ›lamaya ve bu konuda gereken tedbirleri almaya ça¤›r›yorum. Aksi halde öfkeden do¤acak bireysel hak arama çabalar› telafisi
mümkün olmayan geliﬂmeleri de beraberinde getirecektir.
Bugünkü konuﬂmamda, Dünya ve Türkiye ölçe¤inde 2008
y›l›nda olaca¤›n› öngördü¤üm siyasal, sosyal ve ekonomik meselelerde görüﬂlerimi sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
K›ymetli Milletvekilleri,
Üzülerek ifade ediyorum ki, 2007 y›l›n›n Türk ve ‹slam âlemi baﬂta olmak üzere insanl›k için huzur, bar›ﬂ ve esenlik içinde geçti¤ini söylemek mümkün de¤ildir. 2008 y›l› da bu aç›dan
maalesef ümit verici görünmemektedir.
Özellikle tek kutuplu dünyadan çok kutupluluk aray›ﬂ›n›n
sanc›lar›, enerji ve su üzerine kurgulanan gelecek senaryolar›n›n yaratt›¤› çat›ﬂmalar ile dünyam›z›n geri kalm›ﬂ bölgelerinde
yaﬂanan kaostan zarar gören yüz milyonlarca insan›n trajedileri hepimizi derinden üzmektedir.
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Ne hazindir ki insanl›¤›n en yoksul % 46’s›, küresel gelirin
%1,2’sine sahiptir. Bu insanlar›n bir milyara yak›n› yeterli yiyecek bulamamakta ve insan ölümlerinin üçte biri yoksullu¤a
ba¤l› nedenlerle gerçekleﬂmektedir.
Dünyada, aralar›nda vatandaﬂlar›m›z›n da bulundu¤u yoksulluk s›n›r›nda yaﬂayanlar›n say›s›n›n 2 milyar 800 milyon kiﬂi ve günde bir dolarla yaﬂayan 1 milyar 200 milyon kiﬂi oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda ortaya ç›kan küresel tablonun vahameti daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Karmaﬂ›k slogan ve parlak makyajla takdim edildi¤inin aksine, insandan uzak bir de¤erler sisteminin dayat›ld›¤›; hak,
adalet, paylaﬂma ve bar›ﬂ›n çok uzakta oldu¤u bir ça¤a do¤ru
ad›m atm›ﬂ bulunuyoruz.
Yüzy›llard›r süren milletler mücadelesi, bugün yeni bir
perspektif ile ve tüm ac›mas›zl›¤›yla devam etmektedir. Ve günümüz dünyas›nda gelece¤i belirleyen güçler ayn› zamanda küresel egemen güçlerdir.
Özellikle, yak›n çevremizde yaﬂanan toplumsal çat›ﬂmalar,
suikastlar, sabotajlar, komﬂumuz Irak’ta ki insanl›k dram› yaln›zca bu bölgeyi de¤il bütün dünyay› dalga dalga etkileyecek bir
aﬂamaya ulaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r.
Geçen yüzy›l›n kalk›nma ve modernleﬂme sürecini yakalayamayan ‹slam Dünyas›, üretmekten çok tüketen, kaynaklar›n›
israf eden, küresel menfaatlere hizmet eden anlay›ﬂ› ile önümüzdeki dönemde de ümitvar görünmemektedir.
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Üzülerek belirtmeliyim ki, geliﬂme yolunda al›nan mesafeye ra¤men Türk dünyas› ve Müslüman toplumlar, ellerindeki
büyük kaynaklar›n ve sahip olduklar› beﬂeri potansiyelin çok alt›nda bir etki ile da¤›n›k, uyumsuz ve içe kapan›k bir görüntü
sergilemektedirler.
Küresel bir bar›ﬂ›n, hakkaniyetin, adaletin ve paylaﬂ›m›n
hâkim olmas›n› diledi¤imiz bu sürece, gerçekçi yaklaﬂ›mla bakt›¤›m›zda, bu co¤rafyaya önderlik edebilecek, örnek ve model
olabilecek yegâne ülkenin Türkiye Cumhuriyeti oldu¤u görülecektir.
Ne yaz›k ki Türkiye Cumhuriyeti de, iﬂbaﬂ›ndaki iktidar›n
teslimiyetçi politikalar› ile küresel çekim alan›na kap›lm›ﬂ bir
halde kendi yaﬂama ve var olma stratejilerini üretmekten oldukça uzaklaﬂm›ﬂt›r.
Ülkemizin baﬂta milli ekonomisi olmak üzere, vazgeçilmez
milli menfaatleri, gelecek projeleri ve hatta milli varl›¤›, yabanc› güçlerin kurgulad›¤› senaryolar›n bir parças› haline gelmek
üzeredir.
Yönetici elitler, bat› dünyas›n›n ve özellikle okyanus ötesinin yörüngesine tutunmuﬂ, böylelikle bütün sorunlar›m›za d›ﬂ
merkezli bir bak›ﬂ tarz› hâkim olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bugün ulaﬂt›¤›m›z seviyede Türkiye’miz ne üzücüdür ki, s›radan bir bölge
devleti haline gelmiﬂtir.
Mali yap›m›z›n kap›s› uluslararas› tefecilere küreselleﬂme
ad›na sonuna kadar aç›lm›ﬂt›r. ‹ktisadi yap›m›z denetim alt›nda
tutulmaktad›r. Milli kaynaklar›m›z serbest rekabet ad› ile yabanc›lar›n veya yerli acentelerinin kontrolüne geçmeye baﬂlam›ﬂt›r.
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Milli sanayi birer birer elden ç›kmakta, yerli firmalar kontrolsüz olarak ülkemize dolan yabanc› mallar›n montaj merkezi
haline gelmektedir.
Yeni Dünya düzeni denen bu tehdidin önündeki en büyük
engel milli devletler ve güçlü millet oluﬂumlar›d›r. Bu nedenle
küreselleﬂme, milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü
birliklerle ve güçlerle paylaﬂ›lmas›n› ›srarla dayatmaktad›r.
Takdir edersiniz ki, bu paylaﬂma, elbette ki egemen gücün
lehine, mahkûm milletin aleyhine gerçekleﬂecektir. Ancak, bu
asimetrik etki asl›nda milliyetçili¤in yükselmesinin de bir dayana¤›d›r.
Bu itibarla küresel aktörler aç›s›ndan, ülkelerdeki yükselen
milliyetçili¤in k›r›lmas›, dil, din veya mezhep farkl›l›klar›n›n derinleﬂtirilmesi ve bunlar›n üzerinden federal devletler oluﬂturulmas› hedeflenmiﬂtir.
Asl›nda egemen güçler kendi yay›lmac› emelleri için milliyetçi perspektifle hareket ederken, ellerini uzatt›klar› ülkeler
için milliyetçili¤i bast›rmaya çal›ﬂmak gibi bir ikilem de yaﬂamaktad›rlar.
Ancak maksad› ne olursa olsun, küresel sömürünün önündeki en önemli engel milli devlet yap›s› ve bu yap›n›n temel
taﬂ› olan milliyetçiliktir. Baﬂka bir deyiﬂle, bir milletin yükseliﬂinin dayana¤›, milliyetçi düﬂünceler, milli kimli¤in gücü, milli
devletin sa¤laml›¤›d›r.
Bu itibarla, küresel geliﬂmelerin bir figüran› de¤il baﬂ aktörü olmay› hedefleyen milliyetçi projeler, yaln›zca Türkiye’yi de13

¤il soydaﬂlar›m›z› ve müﬂterek kültür dairesinde yaﬂayan mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir anlay›ﬂ› temsil edecektir.
Buradan ç›kar›lmas› gereken sonuç, ço¤ulcu yeni bir dünya sistemine duyulan ihtiyac›n giderek artmakta oldu¤udur. Bugün bütün insanl›k, çevre sorunundan enerji sorununa, bulaﬂ›c› hastal›klardan adalet sorunlar›na kadar karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u tehlikelerle ortak bir kaderi paylaﬂmaktad›r.
Dünyay› daha yaﬂan›r bir yer haline getirebilmek, Afrika’dan Amerika’ya kadar yerkürenin her köﬂesinde yaﬂayan
bütün insanl›k için ortak bir amaç haline gelmelidir.
Bu anlay›ﬂ, bir yönüyle Türk milliyetçilerine düﬂen tarihi bir
görev ve sorumluluktur. Ayn› zamanda Cihan devleti kurmuﬂ
olan atalar›m›zdan kalan yönetim miras›n›n da bir gere¤idir.
‹nsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönüllü
paylaﬂ›m› ve iﬂbirli¤ini amaçlayan, küresel kaynaklar› hakkaniyetle insanl›¤›n istifadesine sunan yeni bir ayd›nlanma sürecinin Türk milletinden baﬂlamas› milliyetçilerin Türkiye merkezli
fikirlerinin temelini teﬂkil etmelidir.
Bu itibarla ilham›n› ve sevgisini büyük Türk milletinden
alan Milliyetçi Hareket, devlet ve milletimizin bekas› için dünden daha önemli ve kutsal bir görevle karﬂ› karﬂ›yad›r. Ve Cenab-› Allah’›n izniyle bu kutlu görevi baﬂar›yla yerine getirecektir. ‹nanc›m›z, kararl›l›¤›m›z ve hedefimiz bu yöndedir.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Dünyada bir süredir gözlemlenen ekonomik istikrar›n,
önümüzde ki dönemde bozulaca¤›na dair güçlü iﬂaretler ortaya
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ç›km›ﬂt›r. Elbette ve öncelikle Türkiye ekonomisinin de bu durumdan etkilenece¤i kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Küresel Ekonomideki son geliﬂmelerden, 2008 y›l›n›n yeni sorun ve s›k›nt›lar›n yaﬂanaca¤› bir y›l olaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Yükselen petrol ve hammadde fiyatlar›yla birlikte azalan likidite, dünyan›n yeni bir açmaz›n içine sürüklendi¤inin en bariz
iﬂaretidir.
Bu zamana kadar; risk alma iﬂtah›nda ve küresel likiditedeki art›ﬂ›n yan› s›ra, ABD’nin bir trilyon dolara yaklaﬂan cari aç›¤›, küresel ekonomik sistemin geçici bir bahar havas› yaﬂamas›na neden olmuﬂtur. Bu durum geçti¤imiz y›llar içinde de Türkiye ekonomisine olumlu bir ﬂekilde yans›m›ﬂt›r.
Ancak, küresel ekonomik konjonktürün aﬂa¤›ya do¤ru bükülmeye baﬂlad›¤› nokta olan ABD’deki konut sektöründe ortaya ç›kan krizin, özellikle geliﬂmekte olan ekonomileri yeni bir
bunal›mla karﬂ› karﬂ›ya b›rakaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu çerçevede 2008 y›l›nda küresel ba¤lamda yaﬂanacak
ciddi bir kriz dalgas›n›n Türkiye’ye yans›mas› da sözde istikrar
havarilerinin iddia etti¤i gibi hafif olmayacakt›r.
Bu krizin reel kesime s›çrama e¤ilimi taﬂ›mas› birçok ülkede ciddi endiﬂe kayna¤› haline gelmiﬂtir. Bu itibarla, baﬂta ABD
olmak üzere geliﬂmiﬂ ülkelerin merkez bankalar› faizleri peﬂi s›ra düﬂürerek, önemli oranda piyasalara likidite sa¤lam›ﬂlard›r.
Hali haz›rda ise küresel ekonomik sistemin k›r›lganl›k durumundan ç›kamad›¤›, yaﬂan›lan olumsuz geliﬂmelerin daha geniﬂ bir biçimde hissedilmedi¤i aﬂikârd›r.
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Önümüzde ki dönemlerde ortaya ç›kma ihtimali güçlü olan
bu durumun; 2006 ve 2007’de yaﬂanan dalgalanmalar›n etki
ve sonuçlar›n›n giderilmesi için, merkez bankalar›n›n piyasaya
likidite sürme ve faizlerle oynama uygulamas›yla geçiﬂtirilmeyece¤i görülmektedir.
Gelecekle ilgili bekleyiﬂlerin gerisinde, geçmiﬂte ortaya ç›kan performans›n önemli bir etkisi bulunmaktad›r. Bu sayede
dünle yar›n ba¤› kurularak her anlamda süreklilik sa¤lanm›ﬂ
olacakt›r. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde geçti¤imiz y›l›n
program hedeflerinin birço¤una ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bu anlamda
geride b›rakt›¤›m›z y›l ekonomide baﬂar›s›z bir dönem olarak
hat›rlanacakt›r.
2007 y›l›nda makro ekonomik aç›dan en baﬂar›s›z alanlardan biri enflasyonda ortaya ç›km›ﬂt›r. 2006 y›l›nda yaﬂanan
dalgalanman›n iyi yönetilememesi neticesinde yükselen döviz
kurlar›n›n enflasyon üzerinde yaratt›¤› olumsuzluklarla 2006
y›lsonunda y›ll›k enflasyon yüzde 9,65 seviyesinde gerçekleﬂmiﬂti. Geçti¤imiz y›l enflasyon hedefi yüzde 4 olarak tespit edildi¤i halde, gerçekleﬂme bu oran›n yaklaﬂ›k 2 kat›n›n üzerinde
meydana gelmiﬂtir. Üstelik bu sapma, kamu zamlar›n›n seçimler sebebiyle ertelenmesine ra¤men gerçekleﬂmiﬂtir.
Hükümet 2008 y›l› enflasyon hedefini yeniden % 4 olarak
koymuﬂsa da, y›l›n hemen baﬂ›nda yap›lan zamlar nedeniyle bu
hedefin aﬂ›laca¤› gün gibi ortaya ç›km›ﬂ bulunmaktad›r.
Asgari ücretliye y›l›n ilk alt› ay› için %4, ikinci alt› ay› için
%5 oran›nda zam yap›lmas›n›n, hedeflenen enflasyonun üzerinde diyerek kendi hanesine siyasi kazanç sa¤lamaya çal›ﬂan
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AKP ‹ktidar›; elektri¤e, do¤al gaza, petrole yapt›¤› zamlar›
unutmuﬂ görünmektedir. Bu ba¤lamda içinde bulundu¤umuz
y›l da çal›ﬂanlar için ümit var de¤ildir.
Ayr›ca likidite bollu¤unun ve dolay›s›yla geliﬂmekte olan ülkelere giren yabanc› sermayede ki cömertli¤in önümüzdeki dönemde söz konusu olmayaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu daralma
2008 y›l›nda, 35 milyar dolar› aﬂaca¤› görülen cari aç›k ba¤lam›nda Türkiye ekonomisini de çok olumsuz etkileyecek bir faktör olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Bu itibarla büyük bir k›sm› s›cak
parayla finanse edilen cari aç›ktaki önlenemeyen yükseliﬂ, yeni bir ödemeler bilânçosu sorununu ortaya ç›karacak nitelik taﬂ›maktad›r.
‹thalat ve d›ﬂ ticaret aç›¤›ndaki art›ﬂ görmezden gelinerek;
ihracat›n yükselmesine vurgu yapmak ve bu durumu çok büyük
bir baﬂar›ym›ﬂ gibi sunmaya çal›ﬂmak sorumluluk mevkiinde
bulunanlar›n gerçekleri çarp›tmakta ki maharetini bir kez daha
gözler önüne sermiﬂtir.
2002–2006 aras›ndaki dönemde ortalama y›ll›k yüzde
7’nin üzerinde ekonomik büyüme gerçekleﬂti¤i halde, 2007 y›l›nda büyümenin önceki y›llara k›yasla gerileyece¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu nedenle aﬂ›r› de¤erlenen Türk Liras›’na ve ithalata
ba¤›ml› büyümenin sürdürülebilir olmas› mümkün de¤ildir.
Ayn› zamanda milletimizin önemli bir kesimi y›llar içinde
ortaya ç›kan ekonomik büyümeyi ayn› oranlarda hissetmemiﬂ,
iﬂsizlik sorunu azalaca¤›na art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu sayede reel üc17

retler verimlilik art›ﬂlar›n›n oldukça alt›nda gerçekleﬂerek, aç›klanan rakamlar›n tersine insanlar›m›z›n yoksulluk düzeyleri art›ﬂ göstermiﬂtir.
Bu baﬂar›s›z tablo karﬂ›s›nda hala geliﬂtik, büyüdük masallar›n›n seslendirilmesi ayr›ca çok manidard›r.
Bir yanda ekonomik ﬂartlar›n zorlad›¤› üretimde verimlilik
art›ﬂlar›, di¤er yanda tar›mdaki iﬂgücünün tar›m d›ﬂ›na kayma
e¤ilimi, h›zla büyüyen toplam iﬂgücü karﬂ›s›nda istihdam art›ﬂ›n› daha da önemli hale getirmiﬂtir. Görünen odur ki iﬂsizlik sorunu önümüzde ki dönem boyunca daha çok artacakt›r.
Toplam borç düzeyinin artt›¤› bir dönemde, yüksek reel faiz ve aﬂ›r› de¤erlenen Türk Liras› nedeniyle ülkemiz maalesef
küresel para tüccarlar›n›n en çok kazanç elde etti¤i bir ekonomi haline gelmiﬂ durumdad›r.
Bu kapsamda olmak üzere, beﬂ y›l› aﬂm›ﬂ AKP iktidar›nda,
milletimiz al›ﬂt›r›lm›ﬂ yoksullu¤a, ö¤retilmiﬂ çaresizli¤e, kabullendirilmiﬂ d›ﬂlanm›ﬂl›¤a maruz kalm›ﬂt›r.
Bugün geldi¤imiz bu aﬂamada iktidar zihniyeti rakamlarla
oynayarak gerçeklerin üstünü örtme aymazl›¤›na kendini kapt›rm›ﬂt›r. Korkumuz odur ki, gelecek dönemlerde söylenenlerin
aksine, üstü örtülmeye çal›ﬂ›lan gerçekler ac›mazca ortaya ç›kacak, milletimiz y›llar›n ihmalinin bedelini artan yoksulluk, iﬂsizlik ve sefalet olarak ödeyecektir.
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Hepinizin bildi¤i gibi iktidar›n ihmali ve hatta hoﬂgörüsü ile
giderek büyüyen ve cüret bulan PKK terör örgütüne yönelik
ciddi ve etkili giriﬂimler geçti¤imiz ay baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Uzun zamand›r haz›r oldu¤unu aç›klayan Türk Silahl› Kuvvetleri’ne bekledi¤i izin hükümet taraf›ndan sonunda verilmiﬂ
ve Irak’ta yuvalanan terör unsurlar›na karﬂ› beklenen müdahale baﬂlam›ﬂt›r.
Bu kapsamda, Türk Silahl› Kuvvetleri, baﬂta Kandil da¤› olmak üzere, Irak’›n Kuzeyinde y›llard›r himaye gören PKK çetelerine yönelik baﬂar›l› harekâtlar icra etmiﬂlerdir. On binlerce
vatan evlad›n›, zor k›ﬂ ﬂartlar› alt›nda -20 derecede, içte ve d›ﬂta gösterdikleri fedakârl›k ve kahramanl›klar›ndan dolay› bir
kez daha kutluyorum.
‹nan›yorum ki, ordumuz terör ve bölücülükle mücadelenin
kendisine düﬂen boyutuyla sonuç alacak ve terör örgütüne son
verecektir. Beklentimiz budur. Bu konuda aziz milletimiz gibi
biz de Mehmetçi¤in imkân, kabiliyet ve tecrübesine güveniyor
ve destekliyoruz.
Unutulmamal›d›r ki, Türk milletinin, bu co¤rafyada güçlü
bir biçimde var olabilmesi kendini savunacak kuvvet ve iradeye
sahip olmas›yla mümkün olacakt›r. Bu itibarla, bu ve benzer
operasyonlar›, Türkiye’nin vatan›na ve varl›¤›na sahip ç›kma
u¤runa, her türlü fedakârl›k ve mukabele kararl›l›¤›n› vurgulamas› aç›s›ndan da ayr›ca önemsiyorum.
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Y›llard›r terörle mücadelede sakat ve yanl›ﬂ bir strateji izleyerek, teröristin insafa gelmesini bekleyen bir Baﬂbakan›n düﬂtü¤ü gafletten uyanm›ﬂ olabilece¤ini göstermesi bak›m›ndan bu
geliﬂmeyi ümit verici olarak de¤erlendirmek istiyorum.
Baﬂbakan Erdo¤an ve korosunun daha düne kadar s›n›r
ötesi operasyonun yap›lmamas› için arad›¤› mazeretler hepinizin malumudur. “Bizi batakl›¤a çekmeye çal›ﬂ›yorlar,”
“ikinci Sar›kam›ﬂ facias› olur”, “harekât fayda sa¤lamaz”, “s›n›r ötesine karﬂ›y›m, çünkü daha önce defalarca yapt›k sonuç alamad›k”, ﬂeklinde bahaneleri haf›zlardad›r.
Daha alt› ay önce, 12 Haziran 2007 tarihinde, ﬂehitlerin
giderek artmas› üzerine, s›n›r ötesi operasyon ihtimali için sorulan bir soruya ‘’‹çerideki 5 bin teröristle mücadele bitti mi ki, d›ﬂar›daki 500 ile u¤raﬂal›m’’ diyen Baﬂbakan’›n
verdi¤i cevap da hala tazeli¤ini korumaktad›r.
Bugün gelinen aﬂamada mecbur kal›nan bir operasyondan
sonra “AB arkam›zda, gurur duyuyoruz, iftihar ediyorum, gö¤süm kabard›.” sözleri siyasi iktidar›n ruh halini
göstermesi bak›m›ndan ibret verici olmuﬂtur.
Bu aç›dan, bugün gelinen noktada, teröre yönelik müdahalede iktidar› harekete geçiren, hükümete s›n›r ötesine operasyon cesareti veren ve hatta okyanus ötesi gücün direncini k›ran en önemli etken, aziz milletimizin bask›s› ve Milliyetçi Hareketin mücadelesi olmuﬂtur.
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Hat›rlay›n›z ki, son beﬂ y›ld›r iktidar ayn› iktidard›r. Ana
Muhalefet ayn›d›r. Terör beﬂ y›ldan bu yana tüm ﬂiddeti ile ayn› mihraklarca sürdürülmektedir. Bölücü terör, beﬂ y›ld›r sürmekte, evlatlar›m›z topra¤a düﬂmektedir. Geride kalan y›llar›n
aktörleri ayn›d›r. Tek de¤iﬂiklik vard›r, o da Milliyetçi Hareketin
22 Temmuz seçimleri ile Meclise girmesidir.
‹ﬂte Milliyetçi Hareketin 70 milletvekili ile oluﬂan bu fark›,
bugün s›n›r ötesi operasyon ve bölücülükle mücadele için Türkiye’yi de, Küresel aktörleri de harekete geçirmiﬂtir.
Gelinen bu aﬂaman›n, aziz ﬂehitlerine sahip ç›karak iktidar›, bu harekâta mecbur eden millet iradesinin ve Mecliste görev
alman›n sorumlulu¤unu yerine getiren Milliyetçi Hareketin eseri oldu¤unu buradan belirtmek istiyor ve bu sonuçla iftihar ediyorum.
Bu harekât›n bundan öncekilerde oldu¤u gibi geçici sonuçlar do¤urmamas›, aksine tam ve kesin bir sonuç al›n›ncaya kadar, kesintisiz bir ﬂekilde belirlenen stratejiye uygun olarak neticelendirilmesi milletimizin hükümetten beklentisidir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Geleneksel Türk siyaseti, siyasetçilerin tutunabilmek ad›na
yaratt›klar› çat›ﬂma, kavga, kutuplaﬂma ortam› ile bu ortam›n
tesirinde kalarak cepheleﬂen seçmen kitlesinin k›s›r mücadele
ve hatta kavgalar›n›n örnekleri ile doludur.
Çok ciddi milli meseleleri ihmal edecek kadar içine sürüklenilen bu k›s›r çekiﬂmeler, hayati önem taﬂ›yan pek çok konu21

nun kamuoyunun gözden kaç›rmas›na, toplumun bir siyasal illüzyonla, gündem d›ﬂ› yapay sorunlar›n arkas›na tak›lmas›na
neden olmaktad›r.
Böylesi bir sürecin sonu, tahribat›n giderek artmas›, sanal
gündemin gölgesinde kalan a¤›r sorunlar›n bir ç›¤ gibi büyüyerek art›k önlenemez boyutlara gelmesidir.
Bunun en güzel örne¤i, geçti¤imiz dönem Meclisinde iktidar ve muhalefet aras›nda yaﬂanan k›s›r çekiﬂme ve çat›ﬂma ortam› olmuﬂtur. Milliyetçi Hareketin bugün Meclis’teki varl›¤›n›n
da en önemli nedenini burada aramak laz›md›r.
Bu itibarla, 22 Temmuz seçimlerinin ard›ndan TBMM’de
temsil imkân› bulmuﬂ olan Milliyetçi Hareket Partisi bir yandan
siyasetin kronikleﬂmiﬂ kavga ve çat›ﬂmalar›n› ortadan kald›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Nitekim 2007 y›l›n›n sonbahar›na kadar süren ve Türkiye’nin önünü t›kayan Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi tart›ﬂmalar›,
partimizin müdahalesi ile son bulmuﬂ ve bu sayede Türkiye da¤›lan sislerin alt›ndan ciddi bir bölücülük ve terör tehdidinin fark›na varabilmiﬂtir.
Di¤er yandan ise Milliyetçi Hareket, günübirlik siyasetin
çok ötesinde bir vizyon ile hareket ederek, Türkiye üzerinde
yaz›lm›ﬂ senaryolar› boﬂa ç›karmak için sorumlulu¤unu yerine
getirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu konuda da Meclis Grubumuz milletimizin kendisine verdi¤i say›sal güç oran›nda sürece müdahil olmuﬂ ve y›llard›r ihmal edilen terörle ve bölücülükle mücadele konusunu ülke gündemine getirmiﬂtir.
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Partimizin yo¤un çabalar› ve etkili muhalefeti, uyanan kamuoyunun bask›s› ile birleﬂince sonuç vermiﬂ, s›n›r ötesi operasyon yetkisi alan hükümet, bu yetkiyi kullanmak zorunda kalm›ﬂt›r.
ﬁimdiki görevimiz ise, çekilmeye çal›ﬂ›lan tuzaklardan milletimizi haberdar etmek, tehdit alt›ndaki bin y›ll›k kardeﬂli¤imizi zedelemeden, üniter yap› içinde bu sorunun da çözülmesine
katk›da bulunmakt›r.
Fakat bu politik duruﬂumuzun alg›lanmas›nda yaﬂad›¤›m›z
ve yaﬂayaca¤›m›z zorluklar hepinizin malumudur. Parti olarak
önümüzdeki en önemli pürüz, gerginlikten do¤muﬂ ve kutuplaﬂmaya al›ﬂm›ﬂ, çat›ﬂmaya ﬂartlanm›ﬂ politik reflekslerdir. Üzülerek söylemek gerekirse, bu kutuplaﬂma oyunu, aziz milletimizi de nispeten etkisi alt›na alm›ﬂt›r.
Elbette bütün bu yo¤un giriﬂimlerimizin karﬂ›s›nda, partimizin icraatlar›na ve yaklaﬂ›mlar›na muhalif bir kitlenin bulunmas› da do¤al say›lmal›d›r. Asl›nda, iﬂin zorlu¤u da buradad›r.
Son beﬂ y›lda Meclis aritmeti¤ini kullanarak kendilerine yaﬂama alan› oluﬂturmuﬂ siyasi partiler, çat›ﬂmadan beslenen yap›lar› ile kamuoyunun da duygular›n› keskin hale getirmiﬂlerdir.
Siyasetçinin propagandas›na maruz kalan toplum ise kutuplaﬂma ve kavga seçeneklerine mahkûm edilmiﬂtir.
“Laik olan ve olmayan”, “seçerim seçtirmem” “örterim,
örttürmem” ikilemleri aras›nda beﬂ y›ld›r birbirlerine karﬂ› sloganlarla çat›ﬂt›r›lan kamuoyunun bu keskinliklerinin yumuﬂat›lmas› ve Milliyetçi Hareketin politikalar›n› kabul etmesi elbette
zaman alacakt›r.
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Bu, pek çoklar›m›z›n düﬂündü¤ü gibi kendimizi ifade edememe sorunu de¤il, öncelikle siyasette normalleﬂme ve toplumsal tansiyonun normale çekilmesi meselesidir.
Yerleﬂmiﬂ zihni al›ﬂkanl›klar aﬂ›ld›kça, sivrilikler törpülendikçe ve toplum milli meselelerde uzlaﬂman›n anlam›na vak›f
oldukça Milliyetçi Harekete daha çok hak verecek ve yan›m›zda yer almaya baﬂlayacakt›r. Bundan hiç kimsenin ﬂüphesi olmamal›d›r.
Ancak, bize düﬂen bir görev de milletimizin teveccühünü
zamana b›rakmay›p, süreci h›zland›racak ve hakl›l›¤›m›z› kitlelere anlatacak ﬂekilde bir kucaklaﬂma ve tan›tma faaliyetine bir
an önce girmemizdir. Bu konuda çal›ﬂmalar›m›z sürmektedir.
Önümüzde ki dönemde de, Milli devlet yap›s›n›n önünde ki
son direnç kalesi olan Milliyetçi Hareket’in, her türlü karalama
kampanyas›na ra¤men, siyasi sorumlulu¤u gere¤ince iktidar›n
hatalar›n› aziz milletimizle paylaﬂacak, önerilerini vurgulayarak
yap›c› muhalefetini devam ettirecektir.
Bizler, birileri taraf›ndan alg›lansa da alg›lanmasa da, takdir edilse de edilmese de bu tarihi ve milli görevimizi yerine getirmeye devam edece¤iz. Bu süreçte karﬂ›m›za ç›kar›lacak
her türlü engeli de Allah’›n izniyle mutlaka aﬂaca¤›z.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Ülkemizin içte ve d›ﬂta a¤›r bunal›mlarla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u, milletimizin kardeﬂli¤inin tart›ﬂmaya aç›ld›¤› bu dönemde,
Türklük de¤erlerine hakaret fiilini düzenleyen Türk Ceza Kanu24

nu’nun 301 maddesinin de¤iﬂtirilmesi tekrar gündeme gelmiﬂ
bulunmaktad›r.
Bilindi¤i gibi bu konu, öteden beri baﬂta Avrupa Birli¤i olmak üzere, 2. Cumhuriyetçilerin, bölücü mihraklar›n ve Adalet
ve Kalk›nma Partisi mensuplar›n›n vazgeçemedi¤i demokratikleﬂme kriteri olarak sürekli gündemde tutulmuﬂtur.
Özellikle milli de¤erlerin kendilerince hiçbir anlam taﬂ›mad›¤› sözde ayd›nlar ile y›k›c› mihraklar›n kara propagandas› sonucu ülkemizdeki her kötülü¤ün oda¤›na 301.madde yerleﬂtirilmiﬂ, menfur cinayetlerin azmettiricisi, katillerin dayana¤› oldu¤u ›srarla propaganda konusu yap›lm›ﬂt›r.
Bugün 301. madde ülkemizin geri kalmas›nda baﬂ müsebbip, Avrupal› olamay›ﬂ›m›z›n yegâne suçlusu, her mahkemeye
düﬂenin gerekçesi olarak sorgulamaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Ülkemizde demokratikleﬂme ad› alt›nda bölücülü¤ün önünü açan AKP zihniyeti, toplumsal mutabakat aray›ﬂ› gibi bahanelerle sivil toplum örgütlerinin arkas›na s›¤›narak 301. maddeyi kald›rma niyeti geçmiﬂteki uygulamalar›yla bilinmektedir.
Geçti¤imiz y›llar içindeki teslimiyetçi politikalar›yla AB’nin
dayatmalar›na boyun e¤en ve Türkiye Cumhuriyeti’nin milli
birlik ve bölünmez bütünlü¤ü aleyhindeki fiilleri ve terör propagandas› yapmay› suç olmaktan ç›karan AKP, ﬂimdi kendisine
verilen bir görevi daha yapmak üzere harekete geçmiﬂtir.
Bize göre, hiçbir ﬂart alt›nda de¤iﬂmesine gerek olmayan
bu yasa maddesinin tart›ﬂmaya aç›lmas›; özellikle toplumsal huzurun yara ald›¤› ve kutuplaﬂmalar›n tehlikeli boyutlara t›rman25

d›¤› bugünkü ﬂartlarda, yeni gerginlikler üretmeye müsait bir
ortam da yaratacakt›r.
Bizler için vazgeçilmez kutlu de¤erler olan Türklü¤ü, Cumhuriyet ve devlet organlar›n›, sipariﬂ dayatmalarla aﬂa¤›laman›n
Hükümet nezdinde önemli olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Asl›nda, ﬂartlara göre milliyetçi söylemlere yönelen Say›n
Baﬂbakan’›n Türk tarihine ve milli de¤erlere ba¤l›l›¤› ile mensubu oldu¤u zihniyetin gerçek kimli¤i böylece ortaya ç›km›ﬂt›r.
301. maddenin özellikle ihtiva etti¤i Türklük kavram›n›n
koruyucu unsurlar›n›n yasadan ç›kart›lmas› veya hafifletilmesi
baﬂtan beri gerek AB ve gerekse AKP taraf›ndan bir medeniyet ve demokratikleﬂme ölçüsü olarak sunulmuﬂtur.
301. maddenin de¤iﬂtirilmesini savunanlar›n ç›k›ﬂ noktas›,
Türkiye’nin geçmiﬂiyle ve tarihiyle sözde yüzleﬂmesi olmuﬂtur.
Türk Milliyetçili¤ini topyekûn suçlayarak mahkûm etmeye yeltenen çevrelerle, Türk milletinin tarihini soyk›r›m suçuyla mahkûm etmeye çal›ﬂan odaklar›n benzerlik göstermeleri üzerinde
çok iyi düﬂünülmesi gereken bir husustur.
Bizim için, bu maddenin de¤iﬂmesini istemek, Türkiye’nin
ﬂerefli tarihini karalamak, Türk milletini hor ve hakir görmek
ve Türkiye’nin milli ve manevi de¤erlerine hakaret etmek için
f›rsat kollayan çevreleri ödüllendirmek anlam›na gelmektedir.
22 Temmuz seçimlerinin öncesinde milli tepkiden çekinerek bu konuyu donduran ve 301. maddenin korudu¤u Türklük
de¤erlerine aﬂina olmayan AKP zihniyeti, özellikle elde etti¤i
sandalye say›s›n› bir hak görerek uygun bir zemin ve zaman›n
geldi¤ini de¤erlendirmiﬂ olmal›d›r.
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‹çeriden ve d›ﬂar›dan Türklü¤ü aﬂa¤›lamak için hevesle ve
›srarla sürdürülen bu kampanyan›n hükümet eliyle resmileﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas› tehlikeli ve vahim bir dönemin habercisi niteli¤indedir.
Bölücülü¤e giden bütün yollar›n, Avrupa Birli¤i’ne girme
ad›na hükümet taraf›ndan aç›ld›¤› düﬂünülürse, 301. maddenin
gevﬂetilmesi ile devlete, bayra¤a ve millete yönelik hakaretlere
ilave olarak, Türklü¤ü aﬂa¤›laman›n da kap›lar› ard›na kadar
aç›lm›ﬂ oldu¤u görülmektedir.
Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Ceza Kanunu’nun 301.maddesiyle ilgili de¤iﬂikliklere tamam›yla karﬂ›d›r,
her türlü teklife kapal›d›r. Maddenin mevcut ifadesinden rahats›zl›k duyanlarla mücadeleye ise sonuna kadar kararl›d›r.
K›ymetli Arkadaﬂlar›m,
Millet ve devlet olarak, 2008 y›l›na iliﬂkin parolam›z, ümitsizlik de¤il ümit; kargaﬂa ve kavga de¤il, anlay›ﬂ ve dayan›ﬂma;
ayr›lma ve çözülme de¤il birleﬂme ve kaynaﬂma olmal›d›r.
Bu süreçte, partimiz, üzerine düﬂen milli görevi lay›k›yla ve
›srarla mutlaka yerine getirecektir.
Bu duygularla Cenab-› Allah’tan 2008 y›l›n›n milletimize,
size, ailenize ve insanl›¤a bar›ﬂ, huzur ve mutluluk getirmesini,
afet ve felaketlerden esirgemesini diliyorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Grup toplant›m›za kat›lan bütün arkadaﬂlar›m› sevgi ve
sayg›yla selaml›yorum.
22 Temmuz seçimlerinin üzerinden alt› aya yak›n bir süre
geçmiﬂ bulunmaktad›r.
Bu süre içinde yaﬂanan tehlikeli geliﬂmeler, estirilen etnik
tahrikler, sahnelenmeye çal›ﬂ›lan bölücülük senaryolar›, AKP
hükümetinin su yüzüne ç›kan siyasi yönelimleri, sosyal bünyemizi tahrip ve tehdit eden sorunlar›n derinleﬂmesi ve ekonomik
darbo¤az›n a¤›rlaﬂan etkileri, Türkiye’yi çok zor ve karanl›k
günlerin bekledi¤ini göstermektedir.
Bu karanl›k Türkiye manzaras›, ak›l, insaf ve siyasi ahlak
sahibi hiçbir kimsenin inkâr edemeyece¤i ac› bir gerçektir. Ancak, bunun tek istisnas› bu karanl›k tablonun mimar› olan Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümetidir.
Türkiye’yi böyle bir uçurumun eﬂi¤ine sürükleyen Baﬂbakan Erdo¤an, baﬂkalar›n› suçlayarak bu konudaki tarihi sorumlulu¤undan kurtulabilmek için nafile ç›rp›n›ﬂlar içine girmiﬂtir.
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Son beﬂ y›ld›r Türkiye’nin Baﬂbakan’› olan Say›n Erdo¤an,
bu noktaya gelinmesindeki a¤›r ihmal ve sorumlulu¤u üzerinde,
her namuslu insandan beklenen dürüst bir vicdan muhasebesi
yapmak yerine, seviyesiz suçlamalarla aklamak telaﬂ›na düﬂmüﬂtür.
√ Baﬂbakan Erdo¤an’›n son dönemde giderek bozulan ruh
hali ve sürekli irtifa kaybeden siyasi üslup düzeyi, suçlular›n telaﬂ›n› ve suçüstü psikolojisini yans›tan bir vahim tablodur.
√ Say›n Baﬂbakan’›n terörle mücadele konusunda muhalefeti; Türkiye’nin istikrar›n› istememekle, çözüm üretmek diye
bir derdi olmamakla ve siyasi rant peﬂinde koﬂmakla karalamaya kalk›ﬂmas› ve “karanl›¤a tükürmek ve taﬂ atmak” gibi seviyesine uygun bir hezeyanla suçlamaya çal›ﬂmas›, bu tablonun
son tezahürleri olmuﬂtur.
√ Karanl›¤› kendi siyasi çizgisinde, dünü ve bugününde aramas› gereken Baﬂbakan, bu haks›z ithamlarda bulunmakla, asl›nda aynadaki aksine seslenmekte ve onunla kavga etmektedir.
√ Muhalefeti çözüm üretmemekle suçlayan Baﬂbakan, asl›nda eli kanl› teröristlere af ç›kart›lmas› ve PKK’n›n bölücü hedefleri için siyasi çözüm süreci baﬂlat›lmas› konular›nda muhalefetin kendisiyle ayn› gaflet çizgisinde buluﬂmamas›ndan ﬂikâyetçidir.
√ Son beﬂ y›ll›k AKP iktidar› döneminin siyasi, ekonomik
ve sosyal tahribat›n›n baﬂ sorumlusu olan Say›n Baﬂbakan, bu
karanl›k dönemin böylesine seviyesiz suçlamalarla ayd›nlana32

mayaca¤›n› görmeli ve ›srar etti¤i “karanl›klara yolculu¤u” sürdürmenin Türkiye’nin ve kendisinin hayr›na olmad›¤›n› art›k idrak etmeye çal›ﬂmal›d›r.
√ Say›n Baﬂbakan, bir taraftan etnik bölücülü¤e kucak
açarken, di¤er taraftan Türkiye’nin bin y›ll›k kardeﬂlik ruhunun
korunamayaca¤›n› biran önce görmelidir.
√ Say›n Baﬂbakan, milli de¤erleri sadece tören kürsülerinde ve reklam panolar›nda hat›rlayarak birleﬂtirici ve bütünleﬂtirici milliyetçi olunamayaca¤›n›, PKK’n›n siyasi taleplerine demokratik reform ad›na sahip ç›karak vatanseverlik iddias›nda
bulunulamayaca¤›n› art›k anlamal›d›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Baﬂbakan’›n herkese çatarak, her kurumu ve kesimi
suçlayarak ruhunu ve vicdan›n› temizleme çabalar›n›n son bir
örne¤i, üslupla ilgili yarg›land›¤› bir davada tazminata mahkûm
olmas› nedeniyle grup toplant›s›nda sarf etti¤i ibret verici sözler olmuﬂtur.
Hukukun üstünlü¤ünü siyasi amaçlar› için içi boﬂalt›lm›ﬂ bir
slogan olarak kullanan Baﬂbakan, asl›nda kendisini hukukun
üstünde gören bir vehim buhran› yaﬂamaktad›r.
‹mral› canisi bebek katiline sayg›da kusur etmeyen, buna
karﬂ›l›k aziz ﬂehitlerimizi aﬂa¤›lama cüretinin bir göstergesi olan
ifadelerinden dolay› parasal aç›dan sembolik, ancak manen namuslu vicdanlar›n alt›nda ezilece¤i bir tazminata mahkûm olan
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Baﬂbakan, Türk adaletinin iﬂgal etti¤i makama sayg› göstermesi gerekti¤ini, verilen cezan›n geçerli olabilmesi için önce buna
kendisinin inanmas›n›n ﬂart oldu¤unu söyleyerek hak, hukuk
ve adalet anlay›ﬂ›n›n hangi düzeyde oldu¤unu itiraf etmiﬂtir.
Kendisinin her ﬂeyi yapabilece¤ini, her ﬂeyi söyleyebilece¤ini ve bundan dolay› kendisinden hesap sorulamayaca¤›n› düﬂünen bu zihniyet hakk›nda söylenecek fazla bir ﬂey yoktur.
Burada bizim söyleyebilece¤imiz tek ﬂey, e¤er haks›z yere
mahkûm edildi¤ini düﬂünüyorsa, Türkiye Cumhuriyeti devletini
uluslararas› mahkemelerde dava etme gelene¤ine ve ucuz ma¤duriyet edebiyat›na yabanc› olmayan Baﬂbakan’›n, bu konuda
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne bireysel baﬂvuru yolunu
de¤erlendirmesidir.
De¤erli Milletvekilleri,
22 Temmuz seçimlerinden bu yana geçen süre içinde hükümetin ortaya koydu¤u ekonomik ve sosyal politika hedefleri, ekonomideki çarp›kl›klar›n derinleﬂece¤ini, yoksulluk ve iﬂsizli¤in yayg›nlaﬂaca¤›n› ve sosyal yap›n›n kronik sorunlar›n›n
a¤›rlaﬂaca¤›n› ortaya koymaktad›r.
Say›n Baﬂbakan’›n geçti¤imiz günlerde aç›klad›¤› 60. Hükümet Program›’n›n Eylem Plan›, AKP’nin ekonomideki acil
sorunlar ve hastal›klara karﬂ› gereken tedbirleri almayarak,
bunlar›n sadece ertelenmesine dayal›, günü ve görüntüyü kur34

tarmaya yönelik istikrars›zl›k program›n› sürdürece¤ini bir kere
daha göstermiﬂtir.
Yaklaﬂ›k 3 ay önce 8 Ekim 2007 tarihinde aç›klanm›ﬂ olan
üç ayl›k Eylem Plan›’nda, 60. Hükümet’in ekonomide bir eksen de¤iﬂikli¤i hedefledi¤i vurgulanm›ﬂ ve söz konusu de¤iﬂiklik
için 5 temel baﬂl›k öne ç›kar›lm›ﬂt›.
Bu baﬂl›klar alt›nda; kapsaml› istihdam art›ﬂ›, güçlü sanayi,
teknolojik geliﬂme, insan kaynaklar› ve makro istikrardan söz
edilmiﬂti. Ayr›ca büyüme ve istihdam art›ﬂ›na odakl› yeni bir
modelin hayata geçirilmesi ba¤lam›nda k›sa vadede 73 eylemin planland›¤› da vurgulanm›ﬂt›.
Aradan geçen 3 ayl›k süre bu konularda ne kadar baﬂar›s›z
olundu¤unu ortaya ç›karm›ﬂt›r. Ayn› zamanda cari aç›¤›n azalt›lmas› ve büyümenin yeniden h›zland›r›lmas› için at›lmas› gereken ad›mlar›n bir türlü gündemde olmad›¤› da görülmektedir.
Baﬂbakan Erdo¤an, 60. Hükümet Program›n›n duyurulmas›ndan dört ay on gün sonra, e¤itimden, sa¤l›¤a, enerjiden,
ekonomiye, d›ﬂ politikadan yeni anayasa yap›m›na dek uzanan
145 temel baﬂl›k alt›nda sözde acil bir eylem plan› daha aç›klam›ﬂ bulunmaktad›r.
Eylem Plan›’nda neyin ne zaman ve nas›l yap›laca¤› belli
de¤ildir. Bu durum Plan’›n hangi yöntemlerle yap›laca¤›n› asl›nda Hükümet’inde bilmedi¤ini göstermektedir. Ayn› zamanda, plan’da birçok sorunun genel ifadelerle geçiﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› da gözlemlenmiﬂtir.
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Aç›klanan plan, gerçekte bir icraat plan› olmaktan uzak,
henüz içi doldurulmam›ﬂ bir temenni ve Say›n Baﬂbakan’›n talimat metni niteli¤indedir.
Ciddi bir vizyon eksikli¤i bulunan acil eylem plan›nda, kapsaml› bir bütünlükten ve yenilikten bahsetmek mümkün de¤ildir. Bu geliﬂmelerden anlaﬂ›lmaktad›r ki, gelecek y›llar milletimiz için kay›p y›llar olacak, tart›ﬂma ve gerilimler yine de¤erler
üzerinden yap›lacakt›r.
√ Hükümetin ekonomik politikalar›nda; sosyal refah ve istikrar, yat›r›m, üretim ve istihdam seferberli¤i, Türk halk›na
ekonomik refah olarak yans›yacak sa¤l›kl› ve dengeli bir ekonomik büyüme, adil milli gelir paylaﬂ›m› hedef olarak benimsenmemiﬂtir.
√ Hükümetin bugüne kadarki icraat›; son beﬂ y›ld›r inatla
ve ›srarla uygulanan yüksek faiz ve ucuz döviz politikalar›n›n ve
ithalata dayal› tüketim ekonomisinin sürdürülece¤ini, Türk
ekonomisinin yabanc› sermayenin, s›cak paran›n ve vur-kaç
fonlar›n›n emrine sokulmas› anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂmeyece¤ini teyit
etmiﬂtir.
√ Önümüzdeki dönemin sosyal istikrar›n güçlendirilece¤i,
Türk insan›n›n hayat kalitesinin yükselece¤i bir sosyal restorasyon ve yeni bir s›çrama dönemi oldu¤unu iddia eden Baﬂbakan
Erdo¤an, ülkeyi bugün getirdikleri noktada, Türkiye’nin Birleﬂmiﬂ Milletlerin sosyal geliﬂmiﬂlik indeksinde 177 ülke aras›nda
84. s›rada bulundu¤u ve milli gelirin adil paylaﬂ›m›nda ise 92.
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s›rada yer ald›¤› gerçe¤ini gözlerden kaç›rmak için sanal baﬂar› hikayeleriyle Türk milletini aldatmay› sürdürmektedir.
√ Hükümet tar›m ve sanayide yeni bir strateji oluﬂturamam›ﬂt›r.
√ Ekonomik darbo¤azlar›n bütün iﬂaretleri ortadayken yap›sal dönüﬂümler için hiçbir somut ad›m atmam›ﬂt›r.
√ Yat›r›m ve üretime dayal› bir ekonomik modelinin uygulanaca¤› bir milli ekonomi ve kalk›nma seferberli¤i baﬂlatma
yönünde gerekli niyet ve iradeyi sergileyememiﬂtir.
√ Bu vizyonsuz ekonomik politikalar›n Türkiye’ye vaat
edebilece¤i; tek ﬂey, iﬂsizlik ve yoksullu¤un yayg›nlaﬂmas›, çal›ﬂanlar›n ve üreticilerin daha da ezilmesidir.
√ 2008 y›l›, açl›¤›n ve yoksullu¤un pençesinde k›vranan
büyük halk kesimleri için çok zor bir y›l olacakt›r.
√ 2007 sonunda yap›lan do¤algaz, elektrik, ulaﬂ›m ve
akaryak›t zamlar›n›n enflasyon üzerindeki etkileri bu y›l içinde
görülecektir.
√ G›da, kira, ulaﬂt›rma, ›s›tma ve ayd›nlanmadaki art›ﬂlar
sonucu, esasen 2007’de hedefinden yüzde yüz sapan y›ll›k enflasyon 2008’de iki haneli rakamlara t›rmanacakt›r.
√ Üretimdeki kronikleﬂen yap›sal hastal›klara acil müdahalede bulunulmamas› bular›n kangren haline dönüﬂmesine yol
açacak, ithal mallar› için aç›k pazar haline gelen iç piyasada
bugüne kadar ayakta kalabilen yerli iﬂletmeler, ithalat bask›s›na
daha fazla dayanamayarak iflasa sürüklenecek ve bunun sonu37

cu esasen yüzde yirmilerde seyreden iﬂsizlik sosyal felaket boyutlar›na ulaﬂacakt›r.
√ Çok ciddi çarp›kl›klarla malul ekonomi çark›n›n s›cak para ve borçla çevrilmesi ve s›cak para giriﬂlerinin makro ekonomik göstergelerde yaratt›¤› iyimser tablolar›n bir baﬂar› hikâyesi olarak takdim edilmesi imkânlar›n›n da sonuna gelinmiﬂtir.
- AKP’nin beﬂ y›ll›k iktidar döneminde;
√ Reel sektörün d›ﬂ borcu iki kat›na,
√ Bireylerin kredi kart› borcu beﬂ kat›na ve
√ Tüketici kredi borçlar› yirmi kat›na ç›km›ﬂt›r.
- AKP hükümeti Cumhuriyet dönemindeki tüm hükümetlerin toplam iç borçlanmalar›ndan daha fazla net iç borçlanmaya gitmiﬂtir:
√ Toplam borç stoku son beﬂ y›lda yüzde yüz artm›ﬂ,
√ Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na borç da iki kat›na ç›karak 6068
dolara yükselmiﬂtir.
√ Bunun yan› s›ra ayn› dönemde cari iﬂlemler aç›¤› dolar
cinsinden yirmi kat, d›ﬂ ticaret aç›¤› ise dört kat artm›ﬂt›r.
√ Özelleﬂtirme ad› alt›nda sürdürülen talan ve tasfiye politikalar› sonucu, sat›lacak ve peﬂkeﬂ çekilecek pek fazla kamu
mal› da kalmam›ﬂt›r.
√ Bu korkutucu tabloya, borsan›n yüzde yetmiﬂinin yabanc› fonlar›n elinde oldu¤u ve sigortac›l›k dâhil edildi¤inde finans
sektörünün yüzde altm›ﬂ›n›n yabanc› sermayenin kontrolü alt›nda bulundu¤u gerçe¤i de eklendi¤inde, Türk ekonomisini re38

hin alan s›cak parada yaﬂanacak bir d›ﬂar›ya hareketlenmenin
ekonomik yap›daki bu k›r›lganl›klar› bir deprem fay hatt›na dönüﬂtürece¤i görülecektir.
√ AKP hükümeti bütün bu gerçeklere s›rt›n› çevirmiﬂtir.
√ Baﬂbakan Erdo¤an’›n geçen hafta Eylem Plan›n› aç›klarken borçlar konusundaki ifadeleri bu vurdumduymazl›¤›n ibret
verici bir örne¤i olmuﬂtur.
“Borcun yi¤idin kamç›s› oldu¤unu” söyleyen Baﬂbakan,
korkunç boyutlara ulaﬂan bu s›cak para ve borç sto¤unu leblebi,
çekirdek ve çerez olarak nitelendirmek hafifli¤ini göstermiﬂtir.
Bu borcun, leblebi ve çekirdek yemekten mahrum kalan,
yoksulluk ve açl›k s›n›r›nda yaﬂam kavgas› veren geniﬂ halk kitlelerinin s›rt›na yüklenen bir ipotek oldu¤unu unutan Baﬂbakan, vurgun ve talan hanedanl›¤›n› sürdürmek u¤runa Türkiye’nin gelece¤ini ateﬂe att›¤›n› ve bundan da hicap duymad›¤›n› bu sözleriyle bir kere daha göstermiﬂtir.
De¤erli Milletvekilleri,
Hükümetin çarp›k ekonomik ve sosyal politikalar› bahsinde tar›m politikalar› ile sosyal güvenlik sistemine de k›saca temas etmek istiyorum.
√ Türk tar›m›n›n bugün içinde bulundu¤u durum tam anlam›yla bir periﬂanl›k ve çöküﬂ tablosudur.
√ AKP döneminde tar›m ürünlerinde bile d›ﬂ ticaret aç›¤›
verilmiﬂ, tar›msal desteklerin milli gelire oran› düﬂmüﬂ ve 2007
y›l›nda tar›msal üretim yüzde sekize yak›n gerilemiﬂtir.
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√ Seçim y›l› olan 2007’de tar›msal destek ödemelerinin çok
büyük bir k›sm›, seçim öncesi üç ayda tüketilmiﬂ ve çiftçimize
do¤rudan gelir deste¤i borcu bugüne kadar ödenmemiﬂtir.
√ Ürünü karﬂ›l›¤›n› bulamayan ve 2007 hasat›n› zarar ve
borçla kapatan Türk çiftçisi ve köylüsü gelecek ümidini yitirmiﬂtir.
√ AKP hükümetinin tar›m›n yap›sal sorunlar›n› çözecek,
tar›msal girdi yükünü azaltacak ve tar›m sektörünü yeniden yap›land›racak tedbirleri alma niyeti olmad›¤› bütün ç›plakl›¤›yla
ortadad›r.
Türk tar›m›n›n aya¤a kald›r›lmas›nda özel önem taﬂ›yan vadeli iﬂlem piyasalar›, hükümetin Eylem Plan›nda yer almam›ﬂt›r.
Rantiyeciye, faizciye ve vurguncuya kucak açan AKP hükümeti Türk çiftçisine ve köylüsüne s›rt çevirmiﬂtir.
√ Hükümetin Eylem Plan›n› aç›klayan Baﬂbakan Erdo¤an’›n bu konudaki tek beyan› Do¤rudan Gelir Deste¤i’nin
2008 y›l›ndan itibaren kald›r›ld›¤› ve ürün baz›nda deste¤e geçilece¤i olmuﬂtur.
√ Hükümetin bu uygulamay› ne ﬂekilde yapaca¤› henüz
aç›kl›¤a kavuﬂmam›ﬂt›r.
√ Burada, toplam destek miktar›nda azalma olmamas›,
ürün baz›nda destek ödemelerinin enflasyona paralel olarak
artt›r›lmas› önem taﬂ›maktad›r.
√ Bunun yan› s›ra, ürün baz›nda destek uygulamas›n›n altyap›s›n›n bütün yönleriyle iyi haz›rlanmas›, iﬂletme büyüklükle40

rinin ve ürün s›n›fland›rmas›n›n sa¤lam esaslara göre belirlenmesi ve kay›t sisteminin bütün yönleriyle hayata geçilmesi gerekli olacakt›r.
√ Hükümetin bu konuda gerekli haz›rl›klar› ikmal edip etmedi¤i uygulama baﬂlay›nca anlaﬂ›lacak ve Milliyetçi Hareket
Partisi bu konunun takipçisi olacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Sosyal Sigorta sisteminin çarp›kl›klar› Türkiye’nin kanayan
yaralar›ndan biridir.
√ Sosyal sigorta sistemi AKP döneminde yap›lan ve uygulanmas› sürekli ertelenen sanal düzenlemelerle içinden ç›k›lmaz
hale getirilmiﬂtir.
√ Sosyal güvenlik kurumlar›n›n finansman aç›klar› sürekli
art›ﬂ göstermiﬂ, 2007 y›l›nda Gayri Safi Milli Has›la’n›n yüzde
5.3’ü bu amaçla kullan›lm›ﬂt›r.
√ AKP iktidar›n›n sakat ekonomi politikalar› sonucu kay›t
d›ﬂ› istihdam›n yüzde elli oranlar›na ulaﬂmas›, sosyal güvenlik
sistemindeki bu hastal›kl› yap›n›n oluﬂmas›nda en önemli etkenlerden biri olmuﬂtur.
√ Son beﬂ y›ld›r büyük bir ço¤unlukla iktidarda olan AKP,
57. Hükümet döneminde baﬂlat›lan sosyal güvenlik reformu
sürecini devam ettirememiﬂ, bu konuda büyük bir sorumsuzluk,
ciddiyetsizlik, tutars›zl›k ve vurdumduymazl›k ve beceriksizlik
sergilemiﬂtir.
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√ Bu konuda 2007 y›l›nda yapt›¤› ve uygulanmas›n› 1 Haziran 2008 tarihine erteledi¤i düzenleme de, meselenin sadece
ekonomik ve mali boyutlar›n› esas alm›ﬂ, sosyal devlet ilkesi ve
sosyal güvenlik hukukunu temel kurallar›n› göz ard› etmiﬂtir.
√ Hükümet, kendi yapt›¤› yasalar› sürekli de¤iﬂtirmiﬂ ve
sosyal sigorta sistemini yaz-boz tahtas›na çevirmiﬂtir.
√ Hükümetin bu konuda baz› de¤iﬂiklikler içeren ve halen
TBMM Plan Bütçe Komisyonunun önünde olan yeni tasar›s›
da bu sakatl›klar› büyük ölçüde bar›nd›rmaktad›r.
√ Yasan›n yürürlük tarihinden önce ve sonra göreve baﬂlayanlara, Anayasa’n›n eﬂitlik ilkesine ayk›r› olarak iki farkl›
emekli ayl›¤› ba¤lanmas›,
√ Çal›ﬂanlar›n ve emeklilerin haklar›nda ve gelirlerinde k›s›tlamaya gidilmesi bu sakatl›klar›n en önemli iki boyutunu
oluﬂturmaktad›r.
√ Yeni tasar›da emekli ayl›klar›nda önemli ölçüde azalmalar ve emekli, dul ve yetimlerin haklar›nda ciddi k›s›tlamalar öngörülmektedir.
√ Sosyal güvenlik sisteminin temel sorunu olan aktif/pasif
dengesinin düzeltilmesini sa¤layacak düzenlemeler içermeyen
bu sözde reformda, sistemin aç›klar›n›n tümüyle, esasen açl›k
s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayan emekli, dul ve yetimlere yap›lan ayl›k
ve di¤er ödemelerin azalt›lmas› yoluyla kapat›lmas› esas al›nm›ﬂt›r.
√ Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de bu sakatl›k ve çarp›kl›klar›n giderilmesi ve tüm nüfusu kapsayacak ﬂekilde ça¤daﬂ
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normlarda bir sosyal sigorta sistemi oluﬂturulmas› için gerekli
katk›lar› sa¤layacakt›r.
Bütün temennimiz AKP hükümetinin sosyal sigorta sisteminin, hukuki boyutu itibariyle uygulanabilir, ilgili taraflarca kabul edilebilir ve mali yönleri itibariyle sürdürülebilir bir yap›ya
kavuﬂturulmas› için yapaca¤›m›z bu samimi ve yap›c› katk›lar›
göz önünde bulundurulmas› ve bu konuyu anlams›z bir inat meselesi haline getirmemesidir.
De¤erli Milletvekilleri,
Türk ekonomisini böylesine bir çamura saplayan ve sahipsiz b›rakan Say›n Baﬂbakan, bu alanda yap›lmas› gerekenleri
bir kenara iterek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›’n› ‹stanbul’a taﬂ›ma gibi fantezilerle kamuoyunun gündemini yeni
tart›ﬂmalarla oyalama yolunu seçmiﬂtir.
Merkez Bankas› idare merkezinin ‹stanbul’a taﬂ›nmas›n›n
hangi hakl›, makul ve meﬂru gerekçeye dayand›r›ld›¤›, Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana Ankara’da görev yapan bu temel
kurumun ‹stanbul’a gitmesinin hangi ekonomik zorunluluktan
kaynakland›¤›, bunun pratik bir yarar sa¤lay›p sa¤lamayaca¤›
konular›nda Say›n Baﬂbakan bir aç›klama yapmamaktad›r.
Özerk bir kurum olan Merkez Bankas› yönetiminin ‹stanbul’a taﬂ›nmaya karﬂ› oldu¤u da düﬂünülürse, böyle bir ekonomik gerekçenin ve zorunlulu¤un bulunmad›¤› görülecektir.
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Baﬂbakan’›n bu konuyu kamuoyuna aç›klarken sergiledi¤i
üslup ve ifade tarz› da, ayr›ca üzerinde durulmas› gereken bir
husustur.
Bu konuyu kimseye sormalar›na ihtiyaç olmad›¤›n›, kanun
gerekiyorsa bunu da Meclis’ten ç›karacaklar›n› söyleyerek
meydan okuyan Baﬂbakan, Parlamento ço¤unlu¤una güvenerek istedi¤i her ﬂeyi yapabilece¤ini vehmetti¤ini bir kere daha
ortaya koymuﬂtur.
Say›n Baﬂbakan’a Merkez Bankas›’n›n ‹stanbul’a taﬂ›nmas› konusunda hangi mülahazalar›n hâkim oldu¤unu bilmiyoruz.
Ancak, bu konudaki bozuk sicili ›ﬂ›¤›nda, bunu yaparak kime ekonomik ç›kar sa¤lamay› düﬂündü¤ü, bunun arkas›nda bir
rant hesab› olup olmad›¤› sorusu da ister istemez akla gelmektedir.
De¤erli Milletvekilleri,
Geçti¤imiz son hafta içinde etnik bölücülük sorununa kapsaml› çözüm tart›ﬂmalar›, gündemdeki yerini korumuﬂ, siyasi
unsurlar içerecek çözüm üretme ça¤r›lar› sürmüﬂ ve AKP hükümetinin böyle bir sürece girmeye haz›r ve angaje oldu¤unu
gösteren belirtiler giderek aç›kl›k kazanm›ﬂt›r.
Bu konuda iktidara yak›n çevrelerin sürdürdü¤ü kampanyada; radikal terörü meﬂru olmaktan ç›karmak, PKK’n›n beslendi¤i vasat› ortadan kald›rmak ve bu yolla terör örgütünü tecrit etmek için askeri ve ekonomik tedbirlerin yan› s›ra siyasi ön44

lemler ve ad›mlara ihtiyaç oldu¤u görüﬂleri artan s›kl›kla iﬂlenmiﬂtir.
Da¤a ç›k›ﬂlar›n siyasi tavizler verilerek önlenmesi ve da¤daki teröristlerin silahlar›n› b›rakarak ﬂehre inmelerinin siyasi af
yoluyla özendirilmesi tart›ﬂmalar› yo¤unlukla sürdürülmüﬂtür.
Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n Amerika Birleﬂik Devletleri ziyaretinde, Baﬂkan Bush’la yapt›¤› görüﬂmede terörle mücadelenin siyasi boyutunun ve bu konular›n ele al›nd›¤› ve bu yönde
telkinlere muhatap kal›nd›¤› yolundaki haber ve yorumlar bas›nda geniﬂ ﬂekilde yer alm›ﬂ ve tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye ile PKK aras›nda Talabani’nin arac›l›¤›yla yeni bir
süreç baﬂlayaca¤›, bu amaçla yak›nda bir Avrupa ülkesinde
masaya oturulaca¤›n› iddia eden haberler peﬂmerge yay›n organlar›na atfen ‹ngiliz bas›n›nda yank› bulmuﬂtur.
Kürt sorununun tan›m› ve çözümü konusunda PKK ile ayn› noktada durduklar›n›, aralar›ndaki fark›n sadece silahl› mücadele ile siyasal anlamda mücadele oldu¤unu ve bu siyasal
mücadele alan›n›n bu kadar aç›lm›ﬂ olmas›n› PKK’ya borçlu bulunduklar›n› söyleyen bir siyasi parti temsilcileri de bu konudaki tahrik kampanyalar›n› devam ettirmiﬂlerdir.
Tek millet anlay›ﬂ›n›n ve mili devlet modelinin çözüm olmayaca¤›n› söyleyen bu bölücü mihraklar, Türkiye’yi parçalama reçetesi olan özerklik modelinin kabul edilmemesi halinde
yeniden çat›ﬂma sürecinin baﬂlayaca¤› tehdidinde bulunacak
kadar çizmeyi aﬂm›ﬂlard›r.
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Bu kuruluﬂun yöneticileri silahlar›n susmas› için fikir ve düﬂünce üretilecek “akil adamlar komitesi” kurulmas›n› önermiﬂ
ve Kürt kökenliler d›ﬂ›nda kalan di¤er etnik kökenlilerin ne olaca¤›na iliﬂkin bir soruya “onlar az›nl›k, biz Kürtler ise Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucu orta¤›, temel taﬂ›y›z” diyerek Türk milletini etnik parçalara bölerek bunlar aras›nda etnik öncelik s›raland›rmas› yapmak niyetlerini bir kere daha ortaya koymuﬂlard›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n demokrasi ve hukuk devleti ad›na siyasi ve hukuki koruma alt›na ald›¤› bu ihanet odaklar›n›n gerçek niyetleri ve hüviyetlerinin ne oldu¤u bu vesileyle bir kere
daha anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Say›n Baﬂbakan’›n, bu mihraklara terörle aralar›na mesafe
koymad›klar› için zaman zaman çatmas›n›n nedeni de çok iyi
anlaﬂ›lmal›d›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n k›zg›nl›¤›, terörü desteklemediklerini
lafzen aç›klayarak, etnik bölücülük gündemi konusunda baﬂlatmaya haz›rland›¤› siyasi süreçte iﬂini kolaylaﬂt›rmamalar›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan›’n›n böyle bir denklemin
taraf› olmas› ve bu amaçla taﬂeron aray›ﬂ›na girmesi, Türkiye’nin büyük bir talihsizli¤idir.
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De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye, etnik bölücülü¤ün zemin kazanmas›n› için sarfedilen çabalarda mesafe al›nd›¤› çok nazik bir döneme girmiﬂtir.
Bu konudaki baz› tespitlerimizi sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
√ Türkiye’de terörden beslenen, terörle iç içe girmiﬂ etnik
bölücülük sorununun tan›m› ve çözümü konular›nda çok tehlikeli bir kayma yaﬂanmaktad›r.
√ Burada ilk planda yap›lmas› amaçlanan, bu soruna meﬂru kimlik ve hak talebi temelinde yeni bir tan›m ve statü kazand›r›lmas›d›r.
√ Bugün Türkiye’nin karﬂ›s›na ç›kart›lan güvenlik ve bölücülük sorunu, özü itibariyle bir demokratik hak talebi, bireysel
özgürlük, ço¤ulcu demokrasi ve siyasal kat›l›m sorunu de¤ildir.
√ Bu sorun, etnik bölünmeyi amaçlayan silahl› terör sorunudur.
√ Türkiye’de farkl› kökene mensup vatandaﬂlar›m›z›n tümünü kapsayan bir sorun de¤il, tahrik ve terörün besledi¤i bir
siyasi ayr›l›kç›l›k sorunudur.
√ Bölücü mihraklar›n nihai hedefi, Türk milletinin kardeﬂli¤i, devletin kuruluﬂ esaslar›, siyasi yap›s› ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üdür.
√ Çok kültürlülük, mozaik edebiyat›, Anayasal vatandaﬂl›k,
demokratikleﬂmenin ve ça¤daﬂlaﬂman›n gere¤i gibi kliﬂeler, bu
hain emellerin maskesi, bölücülük ticaretinin ambalajlar›d›r.
47

√ Bu gerçekler ortadayken, etnik bölücülük ve siyasi ayr›l›kç›l›k sorununa, meﬂru bir kimlik, hak ve özgürlük sorunu etiketinin yap›ﬂt›r›lmas›n›n yegane amac›, sorunun bu ﬂekilde tan›m›ndan hareketle çözümü niteli¤i ve esaslar›n›n da siyasi bir
zemine oturtulmas›d›r.
√ Bugün yap›lmak istenen, etnik bölücülü¤ün siyasi bir sorun olarak siyasi süreçlerle çözümü için uygun bir ortam yarat›lmas›, bunun siyasi ve toplumsal altyap›s›n›n haz›rlanmas›d›r.
√ Bu siyasi senaryonun sahneye konulmas› mümkün olabilirse, PKK’n›n siyasi talepleri ve eylem plan›, bu süreçte demokratik çözüm platformu haline getirilecektir.
√ Baﬂbakan Erdo¤an’›n ve AKP hükümetinin böyle bir süreci baﬂlatmaya haz›r oldu¤unu gösteren iﬂaretler, bu bak›mdan ziyadesiyle endiﬂe vericidir.
√ Baﬂbakan’›n teröristlere siyasi af için zaman ve zemin
kollamas›, terörü d›ﬂlayan ancak siyasi yollarla etnik bölücülük
yapanlara meﬂruiyet kazand›rma ve bu süreçte bir misyon yükleme anlam›na gelecek fiil ve beyanlar› ve bu yöndeki seferberli¤in merkezinde AKP’ye yak›n çevrelerin bulunmas› bu sonuca var›lmas›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.
√ Bunun yan› s›ra, Baﬂbakan ve hükümetinin PKK terörüyle mücadelede, bu belay› tasfiye etmek hedefini küçülterek, fiili sald›r›lar›n durmas› ve etkisiz hale gelmesini esas alan bir
perspektifi kendisine amaç edinmesi, bu konudaki endiﬂeleri
körükleyen di¤er bir önemli etkendir.
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√ Nihayet, hükümet yetkililerinin terörle mücadele için gerekli oldu¤unu söyledikleri çok yönlü tedbirler manzumesi içinde
siyasi boyutu ön plana ç›karmalar›n›n ve zihinlerindeki siyasi tedbirlerin mahiyetine özenle aç›kl›k getirmemelerinin, etnik bölücülü¤ün siyasi taleplerinin siyaset arac›l›¤›yla karﬂ›lanaca¤› bir süreç baﬂlat›laca¤›n› gösteren iﬂaretler oldu¤u kabul edilmelidir.
De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Baﬂbakan’›n bu hakl› ve meﬂru endiﬂeleri dile getiren
muhalefete karﬂ› tak›nd›¤› tav›r ve sinirli tepkiler, bir çok bak›mdan kapsaml› bir psikolojik tahlili gerektirecek nitelikte tecelli etmiﬂtir.
Bu yönde bir siyasi pazarl›k yapmad›¤›n› veya böyle telkinlere muhatap kalmad›¤›n› iddia eden Say›n Baﬂbakan, bunu
“Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan›’n›n bu kadar ﬂerefsiz olamayaca¤›” sözleriyle izaha çal›ﬂm›ﬂt›r.
Biz burada kendisiyle böyle bir zeminde polemi¤e ve bir ﬂeref derecesi ve derecelendirmesi tart›ﬂmas›na girmeyi gereksiz
addediyoruz.
√ Ancak kendisine ﬂu hususlar› hat›rlatmak isteriz:
√ Bu yöndeki bilgilerin kayna¤›, ABD resmi makamlar›n›n
bas›nda yer alan beyanlar› ile yabanc› medya kuruluﬂlar›d›r.
√ Ankara’daki ABD Büyükelçisinin etnik bölünme modellerinin masaya yat›r›ld›¤› kahvalt› sofralar›na kat›lan, Baﬂbakan’›n yak›n çevresinde yer alan ve kendisine bu konularda ak›l
hocal›¤› yapan imtiyazl› AKP milletvekilleridir.
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√ Teröristlere siyasi af anlam›na gelen vaatlerde bulunan,
bu amaçla bir ileri, iki geri ad›m atsa dahi, af modellerini tart›ﬂmaya açan bizzat Say›n Baﬂbakan’›n kendisidir.
√ Son beﬂ y›l boyunca Türk milli kimli¤ine karﬂ› duydu¤u
alerjiyi saklamayan, Türk milletini etnik tasnife tabi tutma hastal›¤›na yakalanan ve “Türkiyelilik” ve alt-üst kimlik hezeyanlar›
peﬂinde koﬂan da Türkiye Cumhuriyeti’nin Baﬂbakan› olmuﬂtur.
√ Nihayet, etnik bölücülü¤ün siyasi amaç ve talepleriyle büyük ölçüde örtüﬂen bölücülük manifestosu niteli¤indeki 1991
tarihli bir raporu haz›rlatan, dönemin Refah Partisi ‹l Baﬂkan›
Recep Tayyip Erdo¤an’d›r.
Say›n Baﬂbakan Erdo¤an’a tavsiyemiz, bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda konuyu polemik üslubuyla sapt›rmaya kalk›ﬂmamas› ve ﬂeref
temelinde bir tart›ﬂmaya girmeden önce çok iyi düﬂünmesidir.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
PKK’n›n siyasallaﬂarak meﬂrulaﬂmas› ve etnik bölücülü¤ün
siyasi zemin kazanmas› konular› 2008 y›l›nda siyasi gündemimizin merkezindeki konumunu koruyacakt›r.
Bu konularda yaﬂanacak geliﬂmelerin izleyece¤i seyirde etkili ve belirleyici olacak unsurlar ana baﬂl›klar itibariyle 7 noktada toplanmaktad›r.
1. Kuzey Irak’a s›n›rötesi operasyon yetkisinin PKK terörünü tasfiye etmek amac›na dönük olarak kullan›l›ﬂ ﬂekli.
2. Siyasi süreç çabalar›n›n alaca¤› mesafe ve AKP’nin bu
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konudaki haz›rl›k ve niyetlerinin bütün unsurlar›yla ortaya ç›kmas›.
3. AKP’nin baﬂlataca¤› yeni Anayasa haz›rlanmas› süreci
ve bunun bölücü kimlik taleplerinin karﬂ›lanmas›nda araç olarak kullan›lma ﬂekli.
4. AKP hükümetinin kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimiyle iliﬂkileri, bu alanda yap›lmas› planlanan aç›l›mlar›n niteli¤i ve zamanlamas›.
5. Kerkük konusunda yaﬂanacak geliﬂmeler.
6. ABD ve AB’nin siyasi çözüm ve süreçler konusundaki
yaklaﬂ›m›n›n tezahür biçimleri ile ABD’de yap›lacak Baﬂkanl›k
seçimlerinin sonuçlar›.
7. 2009 y›l›nda yap›lacak mahalli idareler seçim süreci,
AKP’nin iç dinamikleri ve bölgeye iliﬂkin seçim hesaplar› ve
beklentileri.
√ Say›n Baﬂbakan’›n ve hükümetinin siyasi çözüm vas›ta ve
süreçlerine angaje olup olmad›¤›, önümüzdeki dönemde yaﬂanacak geliﬂmelerle somut olarak anlaﬂ›lacakt›r.
Bu çerçevede yeni Anayasa haz›rlanmas› süreci özel bir
önem taﬂ›maktad›r.
AKP’nin bu konudaki niyetleri, düﬂünceleri ve hesaplar›n›n
anlaﬂ›lmas› için objektif ölçü ve mihenk taﬂ› niteli¤i taﬂ›yan ﬂu
konulardaki geliﬂmelere ve at›lacak ad›mlara bak›lmas› gerekecektir.
√ ‹lk bak›lmas› gerekecek husus, AKP’nin hangi ad alt›nda
olursa olsun teröristlere af konusunda bir düzenlemeyle ortaya
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ç›k›p ç›kmayaca¤› veya mevcut düzenlemelerin uygulamada esnetilip esnetilmeyece¤i olacakt›r.
√ ‹kinci husus ise, AKP’nin Anayasa tasla¤›nda “Türk” ve
“Türklük” konular›nda yer alacak de¤iﬂiklikler hakk›ndaki yaklaﬂ›m› ölçü olacakt›r.
√ Üçüncü husus, AKP’nin yeni Anayasa tasla¤› ile Türkçe’den baﬂka dillerin resmi okullarda anadil olarak ö¤retilmesi
konusunda nas›l bir metinle ortaya ç›kaca¤›d›r.
Türkçe’den baﬂka dillerin resmi okullarda e¤itim ve ö¤retiminin önünü açacak düzenlemelerin metinde yer almas› halinde, PKK’n›n siyasi eylem plan›nda yer alan bu talebin karﬂ›lanmas› yolunda ilk ad›m at›lm›ﬂ olacakt›r.
√ AKP’nin Anayasa metninde yerel yönetimlere yetki devrinin kapsam› konusunda çizilecek çerçeve ve etnik bölücülerin
özerk yönetim anlay›ﬂlar›na hizmet edecek ﬂekilde mahalli idarelere ve seçimlerle oluﬂan karar organlar›na üniter devlet esas› bak›m›ndan tart›ﬂmal› yetkiler verilip verilmedi¤i de üzerinde
dikkatle durulacak bir di¤er husustur.
√ Son olarak, Anayasa’da yap›lacak ince ayar niteli¤indeki de¤iﬂikliklerle etnik temelde kolektif kültürel haklar›n düzenlenmesi bak›m›ndan anayasal bir zemin oluﬂturulup oluﬂturulmad›¤› da yak›ndan izlenecek bir temel konu olacakt›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Türk toplumunu etnik bölücülük gündeminin hayata geçirilmesi fikrine al›ﬂt›rmaya, bu yöndeki çabalar› kan›ksamas›n›
sa¤lamaya yönelik toz-duman bulutu ve sisli ve puslu hava, yaﬂanacak bu geliﬂmelerle da¤›lacak ve gerçek niyetler, haz›rl›klar ve tasar›mlar yavaﬂ yavaﬂ gün ›ﬂ›¤›na ç›kacakt›r.
Böyle bir ortamda resimli bilmecenin parçalar› bir bir yerine oturacak ve tezgahlanan büyük ihanet senaryosunun yazarlar›, aktörleri, taﬂeronlar›, destekçileri ve figüranlar›n›n siluetleri bütün çirkinli¤iyle görülecektir.
Bizim bütün temennimiz, Say›n Baﬂbakan’›n bu gaflet sürükleniﬂinden kendisini biran önce kurtarmas› ve Türkiye’de bir
iç çat›ﬂma ortam› yaratmay› amaçlayan hain tahriklerin amaçlar›na hizmet edecek siyasi hesaplar›n aleti olmamas›d›r.
Böyle bir gafletin ﬂeref ve onuru gibi ucuz polemiklerle geçiﬂtirilemeyece¤i ortadad›r.
Türkiye böyle bir kavﬂak noktas›na sürüklenirse, Türk milliyetçileri Türkiye’nin sahipsiz olmad›¤›n› göstermeye ve bu
ihanet ortakl›¤›yla demokratik zeminlerde hesaplaﬂmaya haz›r
ve kararl›d›r.
Türk milletinin milli bilincinin körelmedi¤ini ve var olma
azim ve iradesinin k›r›lmad›¤›n› bu bölücü suikast senaryolar›n›n içinde yer alan herkes yaﬂayarak görecek ve çok aç›k biçimde anlayacakt›r.
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor, ﬂükranlar›m› sunuyorum.

53

boﬂ

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLDUKLARI

KONUﬁMA METN‹

22 OCAK 2008

boﬂ

De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Son günlerde ortak milli ve manevi de¤erlerimiz etraf›nda
yap›lan tart›ﬂmalar, siyasi ve sosyal bünyemizdeki kronik rahats›zl›klar›n boyutlar›n› çok ac› bir ﬂekilde ortaya koymuﬂtur.
Türkiye’nin ortak de¤erler manzumesi etraf›nda y›llard›r
süregelen istismar ve gerilim politikalar›n›n milli birli¤imizin siyasi, sosyal ve kültürel temelleri üzerindeki a¤›r tahribat› bir kere daha gözler önüne serilmiﬂtir.
Bu de¤erler üzerinden siyasi karaborsac›l›¤› ve istismar›
varl›k sebebi olarak kabul eden çat›ﬂmac› siyaset anlay›ﬂ› ve gelene¤inin bugün de inatla sürdürülmek istendi¤i bütün ç›plakl›¤›yla görülmüﬂtür.
Türkiye’nin kanayan yaras› haline gelen baﬂörtüsü sorunu
üzerindeki tart›ﬂmalar›n izledi¤i mecra ve seyir, bunun ibret verici son göstergesi olmuﬂtur.
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Bugünkü grup toplant›m›zda, bu konudaki son geliﬂme ve
tart›ﬂmalar üzerindeki görüﬂlerimizi bütün aç›kl›¤›yla sizlerle
paylaﬂmak istiyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Bu konudaki de¤erlendirmemize, 60. Hükümet Program›
görüﬂmeleri s›ras›nda 3 Eylül 2007 günü Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde yapt›¤›m konuﬂmada dile getirilen baz› temel görüﬂleri k›saca hat›rlatmakla baﬂlamak istiyorum.
- Söz konusu konuﬂmam›zda;
- Türkiye’nin içinden geçmekte oldu¤u kriz ortam›ndan ç›k›ﬂ yollar›n›n, milli iradenin tecelli etti¤i yegane yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aranmas› gerekti¤i,
- Türkiye’nin sorunlar›n›n ortak ak›l ve sa¤duyunun rehberli¤inde Meclis’in çat›s› alt›nda çözülebilece¤i,
- Bunun için, ilk önce, sorun alanlar› ve dinamikleri hakk›nda, iktidar ve muhalefetiyle bütün siyasi partilerin üzerinde buluﬂabilece¤i asgari bir müﬂterek zemininin oluﬂturulmas›n› hayati önem taﬂ›d›¤› ve
- Bu yoldaki ortak çabalarda hareket noktam›z›n, do¤ru
tespit ve teﬂhislere dayal›, dürüst ve objektif bir de¤erlendirme
yapmak oldu¤unu samimiyetle ifade etmiﬂtik.
- Bu çerçevede, üç ana noktada toplanabilecek olan temel
sorun alanlar›n›n;
- Çok ciddi boyutlar kazanan iç ve d›ﬂ güvenlik sorunlar›,
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- Türkiye’nin içine sürüklendi¤i çok tehlikeli cepheleﬂme
süreci ve
- Siyasi ve sosyal bünyemizle ilgili yap›sal hastal›klar oldu¤unu belirtmiﬂtik.
- Türkiye’nin ortak de¤erleri etraf›nda oluﬂan cepheleﬂme
sürecinin, toplumsal huzursuzluk ve gerginlik alanlar›n› giderek
derinleﬂtirmesi gerçe¤i karﬂ›s›nda;
- Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, demokratik rejim, milli ve manevi de¤erlerimizin siyasi ve toplumsal çat›ﬂma
alan› haline getirilmesinin ve
- Türk milletinin “laik-dindar”, “ilerici-gerici” ayr›m›na dayal› kamplara bölünerek buna dayal› iki Türkiye tablosu çizilmesinin çok tehlikeli sonuçlar do¤uraca¤›n›,
- Bu gerginlik denklemini aﬂarak bu süreci durdurman›n siyaset kurumunun önündeki en öncelikli görev ve sorumluluk
oldu¤unu,
- Siyasi partilerin varl›k nedenlerinin bu oldu¤unu anlamalar› gerekti¤ini ve
- Kronik gerginlik kayna¤› haline gelen toplumsal huzursuzluk konular›n›n, Türk toplumunu kucaklayacak bir sa¤duyu
ve hoﬂgörü ortam› yarat›lmas› yoluyla gündemden ç›kar›lmas›
amac›yla bu yönde milli bir mutabakata var›lmas› için herkesin
ortak çaba göstermek sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u
ifade etmiﬂ ve bu konuda samimi telkin ve uyar›larda bulunmuﬂtuk.
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Son dönemde laiklik, din ve vicdan özgürlü¤ü ve Yüksek
Ö¤retim Kurumlar›nda baﬂörtüsü sorunu ekseninde yaﬂanan
tart›ﬂmalar, bu konulardaki temennilerimizin karﬂ›l›k bulamad›¤›n› göstermiﬂtir.
Bu hassas konular› siyasi amaçlar› u¤runa sürekli kaﬂ›yan
iki karﬂ›t zihniyetin ayr›ﬂt›r›c› siyasi istismar politikalar›n› terk
etmeye niyetli olmad›klar› anlaﬂ›lmaktad›r.
Çat›ﬂmac› anlay›ﬂlar›n toplumsal huzursuzluk konular›n›
kangrene dönüﬂtürerek bilinçli ve hesapl› bir ﬂekilde çözümsüzlük ortam›na itti¤i bir gerçektir.
Bu gerginlik ve çat›ﬂma denkleminin bir ucunda dini inançlar› ve baﬂörtüsü sorununu siyasi istismar bayra¤› haline getiren
AKP yer almaktad›r.
Di¤er kutup ise bu konulardaki d›ﬂlay›c› anlay›ﬂlar›n› mutlak do¤rular ve gerçekler olarak Türk toplumuna kabul ettirebilmek için Cumhuriyetin temel ilkeleri üzerinden siyaset yapan cephedir.
Manevi de¤erler üzerinden ucuz istismar siyaseti yapan
AKP, bugünkü tart›ﬂmalar›n oda¤›nda olan baﬂörtüsü sorununu çözmek için beﬂ y›l› aﬂan iktidar döneminde hiçbir çaba sarfetmemiﬂtir.
AKP bu süreyi herkesi ﬂikâyet etmekle ve yak›nmakla geçirmiﬂ, sürekli bahane ve mazeret üretmiﬂtir.
Yeni Anayasa tart›ﬂmalar›yla siyasi gündeme yeniden taﬂ›nan bu konuda Say›n Baﬂbakan ve AKP yöneticilerinin çeliﬂki60

li ve tutars›z beyanlar›, siyasi irade zaafiyeti ve zihin bulan›kl›¤›
içinde bulunduklar›n› göstermiﬂtir.
‹spanya’da baﬂörtüsünün siyasi bir simge olabilece¤ini söyleyen Baﬂbakan Erdo¤an, dini-siyasi simge zemininde yeni bir
tart›ﬂma baﬂlatarak, bu konuda toplumsal uzlaﬂma zeminini
torpillemeyi amaçlayan bir tutum içine girmiﬂtir.
Baﬂörtüsü sorununun yeni Anayasa ile çözüme kavuﬂturulaca¤›n› ifade eden Say›n Baﬂbakan, ertesi gün farkl› bir söylemle ortaya ç›km›ﬂ ve sorunun yeni Anayasa süreci beklenmeden bir cümle ile süratle çözülebilece¤ini belirtmiﬂtir.
Çok k›sa bir zaman dilimi içinde yaﬂanan bu geliﬂmeler,
AKP’nin bu soruna iyi niyetle çözüm üretmek yerine, ma¤durmazlum eksenli siyasi istismar kap›s›n›n aç›k tutulmas›ndan
medet umdu¤u tespitlerini güçlendirmiﬂtir.
Say›n Baﬂbakan’›n bu konudaki göstermelik hassasiyetinin
lafta kalmas›, mikrofon ve kameralar önündeki söylemlerden
Meclis zemininde somut ad›m at›lmas› aﬂamas›na hala geçememiﬂ olmas› bu bak›mdan çok manidard›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Türk toplumu içten içe kemiren toplumsal sorunlara makul
ve meﬂru çözümler bulunmas›n› ilke edinen Milliyetçi Hareket,
bu konuda istismar ve çat›ﬂma zemini haz›rlama niyet ve iﬂaret61

lerinin ortaya ç›kmas› üzerine, baﬂörtüsü sorununun kal›c› bir çözüme kavuﬂturulmas› amac›yla somut bir ç›k›ﬂ yolu önermiﬂtir.
- Bu konudaki önerimizin unsurlar›n› etrafl› olarak aç›klamadan önce laiklik, din ve vicdan özgürlü¤ü ve Yüksek Ö¤retim Kurumlar›nda baﬂörtüsü konusunda nerede durdu¤umuzu
ve ne düﬂündü¤ümüzü gösteren temel mülahazalar› çok aç›k
bir biçimde kamuoyuyla paylaﬂmak isterim.
- Laiklik ilkesi ve din ve inanç konular› çok yönlü hassasiyetler taﬂ›yan nazik konulard›r.
- Bu hususlar›n ele al›nmas›nda çerçevenin iyi çizilmesi ve
kavramlar›n do¤ru yerlerine konulmas› ﬂartt›r.
- Bu tart›ﬂmalarda, ön yarg›lardan uzak, sa¤l›kl› ve gerçekçi bir bak›ﬂ aç›s› geliﬂtirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
Milliyetçi Hareketin görüﬂ ve yaklaﬂ›m› ﬂu ilke ve esaslara
dayanmaktad›r.
- Kendi inançlar›na ve manevi de¤erlerine samimiyetle
ba¤l› olan Türk toplumu, di¤er inançlara da sayg› gösterilmesini esas alan insan sevgisi odakl› evrensel bir hoﬂgörü kültürünün mirasç›s›d›r.
Bu tarih miras›na ve insanl›k mayas›na sahip olan Türk
Milleti, hem Cumhuriyeti ve demokrasiyi, hem de dini inançlar›n› bütün de¤erleriyle birlikte yaﬂatma iradesine ve tecrübesine de sahiptir.
Bu konuda ﬂüphe, endiﬂe ve tereddüt duymaya gerek bulunmamaktad›r.
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- Tarihsel süreçte yaﬂanan tecrübeler ›ﬂ›¤›nda devlet düzenimizin temel taﬂlar›ndan birisi olan laiklik, insan-din-devlet iliﬂkilerini düzenleyen vazgeçilmez bir ilkedir.
- Laiklik, farkl› inançlar›n karﬂ›l›kl› hoﬂgörü, sayg›, anlay›ﬂ
ve güven ikliminde, kardeﬂçe bir arada yaﬂamas›n›n ortam›n›
ve ﬂartlar›n› haz›rlayan temel de¤erdir.
- Laiklik, bu anlamda, ça¤daﬂlaﬂman›n ve milli birlik ve bütünlü¤ün de güvencesidir.
- Laiklik, dinsizlik de¤ildir. Devletin bütün dinler ve inançlar karﬂ›s›nda tarafs›z olmas› ve hepsine sayg› göstermesidir.
- Laiklik, sadece din ve devlet iﬂlerinin ayr›lmas› olarak da
görülmemelidir. Bunun ötesinde, din ve vicdan özgürlü¤ünün
gerçek anlamda kullan›lmas›n›n ﬂartlar›n› haz›rlayan da laik düzendir.
- Laiklik ve din ve vicdan özgürlü¤ü, birbirlerini tamamlayan, birbirlerinden güç alan ve anlam kazanan iki temel
de¤erdir.
- Bunlardan birisinin olmad›¤› veya örselendi¤i bir düzende, di¤erinin de içi boﬂalacak ve anlam› kalmayacakt›r. Her iki
de¤erin bir arada yaﬂamas›, toplum ve devlet hayat›m›z›n vazgeçilmez bir gere¤idir.
- Laiklik, din ve vicdan özgürlü¤ünün teminat›d›r. Laik ve
demokratik olmak için de din ve vicdan özgürlü¤ü vazgeçilmez
bir gerektir.
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- Din ve vicdan özgürlü¤üne sayg› gösterdi¤i ve bunun için
gerekli ortam› ve ﬂartlar› haz›rlad›¤› ölçüde bir devlet laik ve demokratik say›labilecektir.
Din bir vicdan meselesidir. Herkesin vicdan, dini inanç ve
kanaat özgürlü¤üne sahip oldu¤u Anayasam›zla güvence alt›na
al›nm›ﬂt›r.
Din ve vicdan özgürlü¤ünün bask› alt›na al›nmas›, hukuk
d›ﬂ› yollarla s›n›rland›r›lmas›, laik ve demokratik devletlerde kabul edilmeyecek meﬂruiyet temeli olmayan müdahalelerdir.
Hak ve özgürlüklerin, din ve mezhep ayr›m› yaratmak veya bu yollarla bu kavram ve görüﬂlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amac›yla kullan›lmas›, hak ve özgürlüklerin kötüye
kullan›lmas›d›r.
Kutsal din duygular›n›n devlet iﬂlerine ve siyasete kesinlikle kar›ﬂt›r›lamayaca¤›, dinin veya din duygular›n›n veya dince
kutsal say›lan ﬂeylerin, devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini, k›smen de olsa, din kurallar›na dayand›rma amac›yla istismar edilemeyece¤i Anayasa’n›n amir hükümleridir.
- Bugünkü tart›ﬂmalar›n temel nedeni ve kayna¤›n›n, Türk
milletinin manevi de¤erleri ve dini inançlar› olmad›¤›n› herkes
kabul etmelidir.
- Laiklik, dinsizlik olmad›¤› gibi, din konusu aç›ld›¤›nda da
akla hemen irtica gelmemelidir.
64

- Türkiye’de, her devirde, dinin özünden uzaklaﬂarak karanl›k hevesler peﬂinde koﬂan, Türkiye’yi geçmiﬂe ve geriye
götürme özlemi duyan Cumhuriyet’in temel de¤erleriyle kavgal› insanlar olmuﬂtur.
- Burada kavramlar do¤ru yerlerine oturtulmal› ve bunlar›n
marjinal az›nl›k gruplar› oldu¤u unutulmamal›d›r.
- Türkiye Cumhuriyeti devleti, bütün kurumlar›yla ve hukuk
düzeni içinde bunlarla mücadele edecek, bu karanl›k emellere
tabiat›yla geçit vermeyecektir.
Bu noktada, kendi özel hayat alan›nda ve ruh dünyas›nda
dinini yaﬂamak ve inançlar›n›n icaplar›n› yerine getirmek isteyen temiz Müslümanlar›n rencide edilmemesi, hor görülmemesi ve d›ﬂlanmamas› hayati önem taﬂ›maktad›r.
‹stemeden de olsa böyle bir ortam haz›rlanmas› büyük bir
haks›zl›k, adaletsizlik ve günah olacakt›r.
- Bu konudaki tart›ﬂmalar›n vicdanlar› rahats›z etmeyecek
ve temel milli ve manevi de¤erlerimizin Türk toplumunu kucaklayarak korunmas›n› sa¤layacak bir sonuca ulaﬂt›rabilmesi için
ﬂu ilkeler etraf›nda bir anlay›ﬂ birli¤i sa¤lanmal›d›r.
Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri, milli ve manevi
de¤erleri, siyasi ve toplumsal bir kamplaﬂman›n cephe hatlar›
olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
Bu de¤erlerin, siyasi istismar vas›tas› ve iç siyaset malzemesi, olarak görülmesinden vazgeçilmelidir. Bu de¤erler üzerinden siyaset yap›lmas›na son verilmelidir.
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Türk Milletinin din ve inanç temelinde kamplara bölünmesinin ve bu de¤erlere ayr›ﬂt›r›c› bir fonksiyon yüklenerek tasnife tabi tutulmas›n›n çok tehlikeli bir husumet cepheleﬂmesi olaca¤›n› herkes görmelidir.
Dini inançlar Cumhuriyete ve devlete meydan okuma arac› olarak kullan›lmamal›, devlet ve kurumlar› da inançlarla kavgal› duruma düﬂmemeye, böyle bir görüntü vermemeye özen
göstermelidir.
Türkiye Cumhuriyetinin siyaset ve devlet kurumlar›, hem
laiklik ilkesinin hem de Türk milletinin inanç ve de¤erlerinin sürekli kavga, gerginlik ve çekiﬂme konusu olmaktan ç›kar›lmas›
için üzerlerine düﬂen ortak görev ve sorumlulu¤un bilinci içinde olmal› ve bunun gereklerini yerine getirmelidir.
6- Bireysel hak ve özgürlükler, devletin temel ilkeleri, Anayasal düzenin esaslar› ve hukuk sistemi, bu konuda rehber olmal›d›r. Herkes, bu yönde bir mutabakata var›lmas›n›n ﬂartlar›n› ve zeminini haz›rlamak için ortak çaba göstermelidir.
De¤erli Milletvekilleri,
- Toplumumuzun önemli bir sanc›s› olan baﬂörtüsü sorunu
kangren haline gelmiﬂtir.
- Türk milletini inciten bu sorunun zaman içinde kemikleﬂerek çözümsüzlük sürecine itilmesinin en büyük sorumlusu,
baﬂörtüsünü siyasi amaçlarla istismar eden siyasi zihniyetlerdir.
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-Baﬂörtüsü sorununun çözüm imkânlar›n›n araﬂt›r›lmas›nda
hareket noktas›, sorunun gerçek niteli¤i ve boyutlar›n› objektif
ölçülerle ortaya koymak ve sorunu anlaﬂ›l›r k›lmak olmal›d›r.
- Çözümsüzlü¤ün temel nedenleri ve kaynaklan da ayn› ﬂekilde dürüst bir ﬂekilde ortaya konulmal›d›r.
- Bu çerçevede ﬂu objektif tespitler üzerinde gereken dikkatle durulmal›d›r:
- Bireylerin vicdan›n› ilgilendiren din, özünde bir ﬂahsi
inanç meselesidir. Baﬂörtüsü-din iliﬂkisini yorumlamak, siyaset
kurumunun d›ﬂ›nda kalan ve ilahiyat› ilgilendiren bir konudur.
Türkiye’de baﬂörtüsünün dinin bir vecibesi oldu¤una inanan veya gelenek ve göreneklerine göre baﬂörtüsü takan insanlar›n varl›¤› sosyolojik bir gerçektir.
Baﬂörtüsünü siyasi ve ideolojik bir simge olarak gören, bu
sorunu siyasi ve di¤er amaçlarla kullanan insanlar›n ve çevrelerin bulundu¤u da ayn› ﬂekilde bir vak›ad›r.
Yüksek Ö¤retim kurumlar›nda baﬂörtüsünün laiklik ilkesine
ayk›r› oldu¤unu, bunun Cumhuriyetin temel ilkelerine meydan
okuma arac› haline getirildi¤ini düﬂünen çevrelerin bulundu¤u
da bîr vak›ad›r. Bu konudaki Yüksek Mahkeme kararlar› da bilinmektedir,
- Sorunun çözüme kavuﬂturulabilmesi için bütün kesimler
sorumluluklar›n›n bilinci içinde sa¤duyulu bir yaklaﬂ›m sergilemelidir.
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Bu çevrede ﬂu hususlar önem taﬂ›maktad›r.
- Çözümün ön ﬂart›, bu konunun istismar düﬂünce ve niyetlerinin gölgesinden ve ipote¤inden kurtar›lmas›d›r. Siyaset, baﬂörtüsünden elini çekmelidir.
- Baﬂörtüsü, siyasi ve ideolojik bîr simge olarak görülmemeli ve kullan›lmamal›d›r. Bu ﬂekilde düﬂünen ve hareket edenler, bu sakat yaklaﬂ›m› terk etmelidir.
- Bu konuyu ekonomik geçim kap›s› olarak gören çevreler
de, bundan vazgeçmelidir.
- Baﬂörtüsünün ve dini inanç ve anlay›ﬂlar nedeniyle baﬂörtüsü tak›lmas›n›n, tek baﬂ›na devlete ve rejime tehdit oluﬂturmayaca¤› da kabul edilmelidir.
- Bu konudaki polemik üsluplar› ve d›ﬂlay›c›-suçlay›c› söylemler de¤iﬂtirilmelidir.
- Sorunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
Bu sorun, siyasi istismardan uzak bir karﬂ›l›kl› iyi niyet, sa¤duyu ve anlay›ﬂ ortam›nda, ortak ak›l ve ortak çabalarla çözüme kavuﬂturulabilecektir.
TBMM, bu konuda geniﬂ çapl› bir ortak anlay›ﬂ›n ﬂartlar›n›, zeminini ve ortam›n› haz›rlamak için öncülük yapmal›d›r.
- Baﬂörtüsünün kanayan bir yara olmaktan ç›kar›lmas› için
bulunacak çözüm;
- ‹nsani çözüm olmal›,
- Siyasal ve toplumsal huzuru amaçlamal› ve
- Milletle devleti karﬂ› karﬂ›ya getirmeyecek, yeni gerilim ve
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çözümsüzlüklere yol açmayacak ve hukuk düzeni içinde bulunacak,
Adil ve hakkaniyete uygun bir çözüm olmal›d›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu hassas konulardaki yaklaﬂ›m›na yön veren temel mülahazalar bunlard›r.
22 Temmuz seçimlerinden sonra da belirtti¤imiz gibi Milliyetçi Hareket;
- K›s›r çekiﬂmelerin ve gerginliklerin taraf› olmayarak Türkiye’nin sorunlar›n›n çözümüne, de¤iﬂmeyen ilke ve inançlar›
do¤rultusunda yap›c› katk›larda bulunmay› ve,
- Ortak de¤erlerin çat›ﬂmas›n› de¤il kucaklaﬂmas›n› esas
alan sevgi, kardeﬂlik ve birlikteli¤i amaçlayan milletle bar›ﬂ›k ve
sorumlu bir siyaset anlay›ﬂ›n›n kök salmas›na yard›mc› olmay›,
Siyasi sorumluluk ahlak›n›n bir gere¤i olarak kendisine ilke
ve rehber edinmiﬂtir.
Baﬂörtüsü sorununa toplumsal uzlaﬂ›yla çözüm bulunmas›n›n çerçevesini ortaya koymak için yapt›¤›m›z somut öneri bu
düﬂünce ve anlay›ﬂ›n bir sonucu olmuﬂtur.
- Milliyetçi Hareket Partisi’nin önerisi ﬂudur:
- Bu sorunda toplumsal uzlaﬂman›n oda¤›n›n kamu hizmetlerinden yararlanmada eﬂitlik ilkesinin olmas› öngörülmüﬂtür.
- Bu amaçla Anayasa’n›n Genel Esaslar hakk›ndaki Birinci
K›sm›n›n kanun önünde eﬂitli¤i düzenleyen 10. maddesinde bir
de¤iﬂiklik yap›lmas› ve e¤itim, adalet ve yarg› gibi kamu hiz69

metlerinin sunulmas›nda, bu hizmetleri alanlar bak›m›ndan hukuki eﬂitli¤e ayk›r› uygulamalar yap›lamayaca¤›n›n hükme ba¤lanmas› önerilmiﬂtir.
- Önerimiz sadece kamu hizmeti alanlar› kapsamaktad›r.
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda kamu görevi yapanlar, kamu
hizmeti verenler k›l›k-k›yafet düzenlemelerine uyacaklard›r.
- Baﬂörtüsü sorunu, esas itibariyle yüksek ö¤renim gören
gençlerimizin k›l›k-k›yafet sorunu olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Milliyetçi Hareket’in çözüm önerisinin oda¤›nda da, yüksek ö¤retim hakk›ndan bu nedenle yararlanamayan k›zlar›m›z bulunmaktad›r.
- Yüksek ö¤renim kurumlar›nda k›l›k-k›yafet meselesi, bu
konudaki ilkenin Anayasa hükmü olarak yer almas›ndan sonra, ayr›nt›l› biçimde yasal bir düzenlemenin konusu olacakt›r.
Bu suretle isteyenin istedi¤i k›yafetle yüksek ö¤retim kurumlar›na girmesinin önü aç›lacakt›r.
- Kamu hizmetlerinden yararlan›lmas›nda eﬂitlik ilkesinin,
kanun önünde eﬂitli¤i düzenleyen Anayasa’n›n 10. maddesi
içinde vurgulanarak Anayasal dayana¤a kavuﬂturulmas›na yönelik Milliyetçi Hareket’in önerisi, böyle bir yasal düzenlemeden sonra bunun Anayasaya ayk›r›l›¤›n›n ifade edilmesi durumunda, konunun eﬂitlik ilkesi de esas al›narak daha dengeli bir
yoruma kavuﬂturulabilece¤i düﬂüncesinden kaynaklanm›ﬂt›r.
- Anayasa’n›n üstünlü¤ü ve ba¤lay›c›l›¤›n› düzenleyen 11.
maddesi burada önem taﬂ›maktad›r. Bu madde, Anayasa hü70

kümlerinin yarg› organlar› ve idare makamlar›n› ba¤layan temel hukuk kurallar› oldu¤unu emretmektedir.
- Yüksek ö¤renim d›ﬂ›ndaki e¤itim kurumlar›ndaki mevcut
uygulama bundan etkilenmeyecek, aynen sürdürülecektir. Baﬂörtüsü serbestisi ilk ve orta ö¤retimi kapsamayacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin toplumsal bünyemizi zehirleyen ve siyasi istismar kap›s› haline getirilen bu sorunu gündemden ç›kartmak için ortaya koydu¤u yaklaﬂ›m›n amac› ve kapsam›n›n bu esaslar ›ﬂ›¤›nda anlaﬂ›lmas›, yersiz endiﬂe ve tereddütlerin giderilmesi bak›m›ndan yerinde ve gerekli olacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuda ortaya koydu¤u
somut bir öneriye dayanan bu iyi niyetli katk›s›, baﬂta AKP olmak üzere siyasi partilerimizin de¤erlendirmesine sunulmuﬂtur.
Milliyetçi Hareket Partisi, herkesin azami sa¤duyu ile hareket ederek, toplumsal huzuru ve dayan›ﬂmay› esas alan bir anlay›ﬂla bu sorunun makul bir sonuca kavuﬂturulmas›n›n ilk ad›m›n› atm›ﬂt›r.
Bu konuda samimi ve kararl› oldu¤umuzdan ve bunun arkas›nda sonuna kadar duraca¤›m›zdan kimse kuﬂku duymamal›d›r.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 70 milletvekili, bu Anayasa
de¤iﬂikli¤i teklifinde bulunmak için gerekli asgari say›n›n alt›ndad›r.
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Ancak bu çerçevede bir çözüm önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önüne geldi¤inde, Milliyetçi Hareket 70 milletvekili ile orada olacak ve bunu destekleyecektir.
ﬁimdi herkes bir samimiyet, ciddiyet, iyi niyet ve kararl›l›k
imtihan›yla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Zaman, ucuz siyasi mülahaza ve hesaplarla hareket etmek
zaman› de¤il, Türk toplumunu kucaklayacak hoﬂgörü ve basiret anlay›ﬂ›yla siyasi kararl›l›k ve irade sergileme zaman›d›r.
Gelinen bu noktada siyasi manevralara ve felaket tellall›¤›na yer olmad›¤›n› herkes anlayarak tarihe ve millete karﬂ› sorumlulu¤unun gereklerini demokratik meﬂruiyet anlay›ﬂ› içinde
yerine getirmelidir.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Bu konuda ortaya koydu¤umuz yap›c› yaklaﬂ›m karﬂ›s›nda
gösterilen baz› tepkilerin üzücü ve esef verici oldu¤unu buradan
belirtmek isterim.
- Bu yaklaﬂ›m› be¤enmemek, kendisine göre hakl› gerekçelerle buna karﬂ› ç›kmak herkesin en do¤al hakk›d›r.
- Bu düﬂüncelerin ve tutumun anlaﬂ›labilir ve tart›ﬂ›labilir oldu¤unda da tereddüt yoktur.
- Ancak, bunu yaparken asgari siyasi ahlak ve nezaket ölçülerinin kaç›r›lmamas› da ayn› ﬂekilde asgari bir yükümlülüktür.
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- Milliyetçi Hareket Partisi’ne karﬂ› yersiz ve mesnetsiz itham ve yak›ﬂt›rmalarda bulunulmas›n›n anlaﬂ›labilir ve mazur
görülebilir yan› yoktur.
- Milliyetçi Hareket Partisi baﬂörtüsü sorununun kamu hizmeti veren ve alan ayr›m›na dayal› olarak çözümünü, AKP’nin
siyasi bir parti olarak siyaset sahnesinde bulunmad›¤› bir dönemde, bundan sekiz sene önce aç›kça dile getirmiﬂtir.
- Bugün sergiledi¤imiz yap›c› yaklaﬂ›m, iddia edildi¤i gibi
Say›n Baﬂbakan Erdo¤an’›n son ça¤r›s›na karﬂ›l›k at›lm›ﬂ bir
ad›m de¤ildir. Biz o gün ne düﬂünüyorsak, bugün de ayn› noktaday›z.
- Her f›rsatta laiklik ilkesini tart›ﬂmaya açmak ve yeni bir tan›ma kavuﬂturmak için zemin yoklayan AKP ile bu konudaki
temel fark›m›z, vicdan› ipotek alt›nda olmayan her namuslu insan›n kabul ve teslim edece¤i bir gerçektir.
Bu bak›mdan ﬂerefli siyasi geçmiﬂinde ve gelene¤inde hiçbir k›r›lma olmayan; milli ve manevi de¤erleri istismar ﬂaibesi
bulunmayan Milliyetçi Hareket’in AKP’nin koltuk de¤ne¤i oldu¤unu söyleyebilmek, bir cehaletin ve siyasi hesab›n ürünü
de¤ilse, olsa olsa tedavi kabul etmez Türk Milliyetçili¤i düﬂmanl›¤›yla izah edilebilecek bir hezeyand›r.
- Milliyetçi Hareket’in siyasi duruﬂu hakk›nda “sapla saman› kar›ﬂt›rarak” yorum yapanlar›n bu gerçekleri çok iyi anlamalar› kendileri aç›s›ndan ahlaki bir vecibe olarak görülmelidir.
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- Milliyetçi Hareket’in AKP’nin can simidi oldu¤unu söyleyenlere;
- Türklü¤e, Türkiye’nin ﬂerefli tarihine ve milli de¤erlerine
hakaretin serbest b›rak›lmas›n› amaçlayan 301. madde konusunda,
- PKK terörünün siyasi taleplerini karﬂ›lamak ve etnik bölücülü¤ün meﬂruiyet kazanmas›n›n önünü açmak için at›lmak
istenen ad›mlar karﬂ›s›nda,
- Kuzey Irak’ta ve K›br›s’ta Türkiye’nin hayati milli ç›karlar›n›n ayaklar alt›na al›nmas› giriﬂimlerinde ve
- Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’nin milli birli¤ini zedeleyecek
dayatmalar›na karﬂ› ç›k›lmas›nda,
MHP’nin ve kendilerinin nerede durduklar›n›, nas›l bir milli duruﬂ sergilediklerini hat›rlamalar›n› ve bunun ›ﬂ›¤›nda kimin
AKP’nin meﬂruiyet aç›¤›n› karﬂ›lamak için bu zihniyete payandal›k yapt›¤›n›, Türkiye’ye karﬂ› haz›rlanan tezgâhlarda kimin
amaçlar›na hizmet ettiklerini ve hangi oyunlarda kendilerini
ucuz bir piyon olarak kulland›rd›klar›n› çok iyi düﬂünmelerini
tavsiye ederim.
De¤erli Milletvekilleri,
- Milliyetçi Hareket’in demokrasi anlay›ﬂ›, milli egemenli¤in
ve halk›n iradesinin mutlak ve tart›ﬂmas›z üstünlü¤ü esas›na dayanmaktad›r.
- Milli iradeye her türlü müdahaleyi reddeden ve demokratik hukuk devletinin bütün kurumlar› ve kurallar›yla Türkiye’de
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kök salmas›n› temel siyasi hedef olarak benimseyen bu anlay›ﬂ,
lafta de¤il özde ve gönülde, gerçek bir demokrasi aﬂk›d›r.
- Milliyetçi Hareket Partisi’nin her türlü siyasi faaliyetinin
meﬂruiyetçi bir çizgide, hukuk ve ahlaka uygun olarak yürütülmesi de de¤iﬂmeyen ﬂiar›m›zd›r.
- Son dönemde baﬂörtüsü konusunda kurumsal kimlikle yap›lan aç›klamalar› ve görüﬂ beyanlar›n› bu çerçeve içinde de¤erlendirdi¤imizi belirtmek ve Anayasa’n›n ﬂu hükümlerini bu
vesileyle hat›rlatmak istiyorum.
- Cumhuriyetin temel organlar› olan yasama, yürütme ve
yarg›n›n yetki, görev ve sorumluluklar›n›n çerçevesi Anayasa’da aç›kça çizilmiﬂtir.
-Anayasa’n›n üstünlü¤ü ilkesini düzenleyen 11. madde
Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›,
idare makamlar›n› ve di¤er kuruluﬂ ve kiﬂileri ba¤layan temel
hukuk kurallar› oldu¤unu aç›kça hükme ba¤lam›ﬂt›r.
- Siyasi partilerin faaliyetlerinde uyacaklar› esaslar keza
Anayasa’da ve kanunlarda belirlenmiﬂtir.
Siyasi partilerin kapat›lma nedenleri, hangi eylemlerden
ötürü hangi yapt›r›m›n uygulanaca¤› ve bu süreci baﬂlatacak ve
karara ba¤layacak Anayasal organlar da Anayasa’da sarih olarak düzenlenmiﬂtir.
Herkes, beyanlar› ve fiilleriyle, Anayasan›n bu amir hükümlerine uymak zorundad›r.
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Bu konularda Anayasal görev ve sorumluluk alt›nda olan
makamlar da, bu konuda gere¤ini kendi takdir ve de¤erlendirmelerine göre yapmak durumundad›r.
- 40 y›ld›r tart›ﬂ›lan ve toplumsal bir gerilim hatt› ve huzursuzluk kayna¤› haline gelen sorunlara çözüm üretmeye çal›ﬂan
herkesin Cumhuriyetin niteliklerine karﬂ› oldu¤unu söylemek
hukuka ve insafa s›¤mayan bir haks›zl›k ve adaletsizlik olacakt›r.
- Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü en
büyük Türk Milliyetçisi olarak kabul eden Milliyetçi Hareket
Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerine ba¤l›l›k ve bunlar› koruma ve savunma iradesi bahsinde herhangi bir kurumla
tart›ﬂmaya girmeyi gereksiz addetmektedir.
- Türkiye’nin çalkant›l› siyasi geçmiﬂinde ara rejim ça¤r›lar›n›n yap›ld›¤›, modernlik ve teknoloji temelinde müdahale ve
muht›ra nitelendirilmelerine gidildi¤i talihsiz dönemler yaﬂanm›ﬂt›r.
- Anayasal düzene, demokrasiye ve milli iradenin üstünlü¤üne inanan her kurumun Cumhuriyetin temel niteliklerini korumak için Anayasa’ya sad›k kalmas› ve devleti ve organlar›n›
y›pratacak tart›ﬂmalar›n taraf› olmamas› bu bak›mdan özel
önem taﬂ›maktad›r.
- Çok a¤›r bir bunal›m sürecinden geçen, milli birli¤ini ve
varl›¤›n› tehdit eden çok ciddi iç ve d›ﬂ güvenlik tehlikeleriyle
karﬂ› karﬂ›ya bulunan Türkiye, içine sürüklendi¤i çok yönlü
krizler sarmal›n› biran önce aﬂmak zorundad›r.
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Türkiye’nin gelece¤inin en büyük teminat›, cepheleﬂme,
kamplaﬂma ve kutuplaﬂmalara son vermek ve ortak milli ve
manevi de¤erler etraf›nda birleﬂmek, kenetlenmek ve kucaklaﬂmakt›r.
Milli ve manevi de¤erlerin bir siyasi çekiﬂme alan› olarak
kalmas›nda ç›kar› olan istismar ve gerilim politikalar›, toplumsal huzuru dinamitlemekte ve kurumlar aras› gerginlikleri a¤›rlaﬂt›rarak siyasetin alan›n› daraltmakta ve toplumsal sorunlar›
çözme kabiliyetini ve imkânlar›n› zay›flatmaktad›r.
Bu durumun Türkiye’nin ufkunu karatacak bir kaos ortam›na davetiye ç›karaca¤›n› herkes kabul etmelidir.
Türkiye’nin ve Türk milletinin gelece¤ini her mülahazan›n
üstünde tutan Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti
devletini kuruluﬂ ilkeleri, siyasi yap›s› ve milli ve manevi de¤erleriyle sonsuza kadar yaﬂatmaya ve bu u¤urda gerekiyorsa her
bedeli seve seve ödemeye haz›r ve kararl›d›r.
Biz geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de bu de¤iﬂmeyen hüviyetimizle tarihin ve aziz Türk milletinin huzurunday›z ve vicdanen
rahat›z.
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Konuﬂmam›n baﬂ›nda; ‹stanbul-Denizli seferini yapan,
Devlet Demiryollar› ‹ﬂletmesine ait Pamukkale Ekspres’in, Kütahya yak›nlar›nda raydan ç›karak devrilmesi sonucu 9 vatandaﬂ›m›z›n hayat›n› kaybetmesinden ve 30 vatandaﬂ›m›z›n yararlanmas›ndan dolay› duydu¤um üzüntüyü belirtmek istiyorum.
Kazada hayat›n› kaybeden vatandaﬂlar›m›za Cenab-› Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine baﬂsa¤l›¤›, yaral› vatandaﬂlar›m›za ise acil ﬂifalar diliyorum.
Bu elim hadise bir kez daha göstermiﬂtir ki, demiryollar› gibi güvenli bir ulaﬂ›m seçene¤inde bile; yanl›ﬂ politika ve ihmal
edilmiﬂ alt yap› sorunlar› ciddi ve telafisi olmayan sonuçlar› ortaya ç›karmaktad›r.
Daha 2004 y›l› Temmuz ay›nda meydana gelen ve onlarca vatandaﬂ›m›z›n hayat›na mal olan tren facias› ak›llarda iken,
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bir kazan›n daha meydana gelmesi çok düﬂündürücüdür. Bu
durum geçen y›llar boyunca demiryollar›nda h›zl› ve güvenli iﬂletme anlay›ﬂ›nda büyük kusurlar›n ve eksikliklerin oluﬂtu¤unu
göstermektedir.
Bu ve benzeri üzücü kazalar›n de¤iﬂik ulaﬂt›rma türlerinde
de tekrar yaﬂanmamas› için gerekli tedbirlerin vakit geçirilmeksizin al›nmas› elzemdir. Ayr›ca meydana gelen tren kazas›n›n
da tüm boyutlar›yla incelenerek kamuoyuyla paylaﬂ›lmas›n› Milliyetçi Hareket Partisi olarak bekledi¤imizi ve konuyu çok yak›ndan takip edece¤imizi bu vesileyle vurgulamak isterim.
De¤erli Milletvekilleri,
Geride b›rakt›¤›m›z hafta içinde yüksek ö¤renim kurumlar›nda baﬂörtüsü konusunda Milliyetçi Hareket Partisinin öncülü¤ünde baﬂlat›lan temaslarda somut geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r.
Sürekli kaﬂ›narak toplumsal bir yara haline getirilen bu konuya vicdanlar› rahats›z etmeyecek adil ve hukuki bir çözüm
bulunmas› için Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalk›nma
Partisi aras›nda baﬂlat›lan görüﬂme sürecinde 28 Ocak 2008
günü mutabakat sa¤lanm›ﬂt›r.
Böylece, son k›rk y›l boyunca Türkiye’nin gündeminde k›s›r tart›ﬂmalar›n malzemesi olan ve Anayasa Mahkemesinin
1989 karar›n› izleyen ondokuz y›l içinde çözümü yönünde samimi ve ciddi hiçbir ad›m at›lmayan bu konu, ﬂimdi çözüm aﬂamas›na getirilmiﬂtir.
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Bu konuda iki parti aras›nda var›lan mutabakat dün gece
yap›lan bas›n aç›klamas›yla kamuoyuna duyurulmuﬂtur.
Bu anlaﬂmaya uygun olarak Anayasa ve yasa de¤iﬂiklikleri
tekliflerinin iki partinin ortak önerisi olarak bugün Yüce Meclis’e sunulmas› öngörülmektedir.
Oluﬂan görüﬂ birli¤inin esaslar›, genel çerçevesi ve unsurlar› ile bu yönde yap›lacak Anayasa ve yasa de¤iﬂikliklerinin anlam› ve amac› hakk›nda bu vesileyle kamuoyunu daha ayr›nt›l›
biçimde ayd›nlatmak istiyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
• Mutabakat’›n esaslar› ﬂunlard›r:
√ Yüksekö¤renimde bir sorun olarak ortaya ç›kan fiili baﬂörtüsü yasa¤›n›n, bununla s›n›rl› olarak kald›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
√ Bunun için yap›lacak düzenlemeler yüksekö¤renim kurumlar›yla s›n›rl› olacakt›r.
√ ‹lk ve orta ö¤retim kurumlar› bunun d›ﬂ›nda kalacakt›r.
√ Kamu kurumlar›nda kamu yetkisini kullanarak kamu hizmeti verenler de ayn› ﬂekilde bu düzenlemenin kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
• Bu amaçla Anayasa’n›n 10. ve 42. maddeleri ile Yüksekö¤retim Kanunu’nun Ek. 17. maddesinde baz› de¤iﬂiklikler
yap›lmas› öngörülmüﬂtür.
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Bu çerçevede;
√ Anayasa’n›n kanun önünde eﬂitli¤i düzenleyen 10. maddesine eklenecek bir cümle ile kamu hizmetlerinden yararlan›lmas›nda eﬂitlik ilkesine vurgu yap›lm›ﬂt›r.
- Bu ﬂekilde, devlet bak›m›ndan baﬂta gelen ödevlerden say›lan ve öncelikli bir kamu hizmeti olan yüksekö¤retim hizmetinden eﬂit ﬂekilde yararlanma hakk›n›n k›s›tlanmamas›n›n anayasal teminat alt›na al›nmas› amaçlanm›ﬂt›r.
- Devlet organlar›na ve idare makamlar›na e¤itim ve ö¤renim hizmeti sunarken, bundan yaralananlar bak›m›ndan ayr›mc›l›k yap›lmamas› yükümlülü¤ü sarih bir biçimde getirilmiﬂtir.
√ Bunun yan› s›ra Anayasa’n›n e¤itim ve ö¤renim hakk›n›
düzenleyen 42. maddesinin birinci f›kras›nda yap›lan bir de¤iﬂiklikle bir kimsenin aç›k bir yasal düzenleme yoksa e¤itim ve
ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
- Bu ﬂekilde, ö¤renim hakk›n›n ancak kanunla k›s›tlanabilece¤i, bu hakk›n kullan›lmas› için baz› yasal s›n›rlamalar getirilebilece¤i aç›k Anayasa hükmü haline getirilmiﬂtir.
- Kamuoyuna yap›lan aç›klamada da vurguland›¤› gibi, bu
düzenlemenin amac› yüksekö¤retim kurumlar›nda e¤itim ve
ö¤retim hakk›n›n kullan›lmas›d›r.
- ‹lk ve orta ö¤retim kurumlar›nda uygulanacak esaslar, k›l›k-k›yafet ﬂartlar› esasen yürürlülükteki kanunlarla düzenlenmiﬂtir.
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- 42. maddede yap›lan bu de¤iﬂiklik, bu kurumlar bak›m›ndan bir sonuç do¤urmayacakt›r. Mevcut düzenlemeler aynen
sürecektir.
- Anayasa’n›n bu maddesinde k›l›k-k›yafet nedeniyle hiç
kimsenin bu haktan mahrum b›rak›lmayaca¤› yolunda aç›k bir
hükme yer verilmemiﬂ, bu konudaki s›n›rlar›n belirlenmesi ilgili kanuna b›rak›lm›ﬂt›r.
√ Bu amaçla Yüksekö¤retim Kanunu’nun Ek 17. maddesinde bu yönde sarih bir düzenleme yap›lmas› öngörülmüﬂtür.
- Bilindi¤i üzere Ek 17. madde halen yürürlüktedir.
- Buradaki amaç, e¤itim ve ö¤renim hakk›n› kullanmak, bu
haktan yaralanmak isteyenlerin bunun için uymak zorunda olduklar› k›l›k k›yafete iliﬂkin kurallar›n bu maddede aç›kça say›lmas›, bunun d›ﬂ›nda kalan giysilere s›n›rlama ve yasak getirilmesinin hükme ba¤lanmas› olmuﬂtur.
- Buna göre yürürlülükteki kanunlara ayk›r› olmamak kayd›yla yüksekö¤retim kurumlar›nda k›l›k ve k›yafet serbest olacakt›r.
- Yürürlülükteki kanunlar, k›l›k-k›yafete iliﬂkin inkilap yasalar›, ceza kanunlar› ve kamu düzeni, kamu güvenli¤i ve genel
ahlak mülahazalar›yla yasaklama ve k›s›tlama getiren meri
mevzuatt›r.
- Bu kanunlar›n konusu olan k›l›k ve k›yafetlerle üniversitelere girilemeyecektir.
√ Bu düzenleme ile baﬂ›n örtülü olmas›, yüksek ö¤renim
hakk›ndan mahrum b›rakma sebebi olmaktan ç›kart›lm›ﬂt›r.
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- Bu yönde uygulama ve düzenleme yap›lamayaca¤› yasal
teminata kavuﬂturulmuﬂtur.
- Ancak, bunun için baﬂ›n nas›l örtülece¤i Ek 17. madde
içinde aç›k tan›ma kavuﬂturulmuﬂtur.
- Buna göre baﬂ›n örtülmesinde yüz aç›k olacak ve bu örtünme kiﬂinin kimli¤inin tan›nmas›na imkan verecek ﬂekilde
yap›lacakt›r.
- Bu da baﬂ›n çene alt›ndan ba¤lanacak ﬂekilde örtülmesidir.
- Böylece, bu baﬂ örtünme ﬂeklinin d›ﬂ›ndaki çarﬂaf, peçe,
burka ve benzeri k›yafetlerle yüksek ö¤retim kurumlar›na girilmesine izin verilmeyecektir.
• Bu ilkeler temelinde var›lan mutabakat›n unsurlar› organik bir bütünlük arzetmektedir.
√ Anayasa’n›n 10. ve 42. maddelerinde yap›lan de¤iﬂikliklerle devlet organlar› ve idare makamlar›na sunduklar› kamu
hizmetinde ayr›mc›l›k yasa¤› ve vatandaﬂlar›m›z› baﬂ›n›n örtülü
olmas› nedeniyle e¤itim ve ö¤retim hizmetinden yararlanma
hakk›ndan mahrum b›rakmama yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.
√ Bu düzenlemelerin münhar›san yüksekö¤retim kurumlar› ile s›n›rl› olmas› ilkesine uygun olarak, Anayasal çat›n›n bu
ﬂekilde belirlenmesi sonras› yüksekö¤retim kanunun Ek 17.
maddesinde k›l›k-k›yafetin ne ﬂekilde serbest olaca¤› aç›k hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Son bir haftal›k süreçte bu konu etraf›ndaki tart›ﬂmalar yo¤unluk kazanarak sürmüﬂ, toplumun çeﬂitli kesimlerinin tepkileri, endiﬂeleri ve tereddütleri bütün yönleriyle ortaya konulmuﬂtur.
Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, akademik çevreler,
düﬂünce kuruluﬂlar› ve medya bu konuda ne düﬂündüklerini ve
nerede durduklar›n› sözleri ve beyanlar›yla göstermiﬂlerdir.
Konunun özüne iliﬂkin olarak dile getirilen görüﬂ ve de¤erlendirmelerin ve ortaya konulan endiﬂe ve tereddütlerin baz›lar›n›n kat›lmad›¤›m›z yönleri olmas›na ra¤men, bunlar› sayg›yla
karﬂ›lad›¤›m›z› öncelikle belirtmek isterim
Bu sürecin toplumsal sorunlar›n toplumsal uzlaﬂ› ruhuyla
makul ve meﬂru çözümlere kavuﬂturulmas› için gerekli olan demokratik tart›ﬂma kültürünün geliﬂmesine önemli katk›lar sa¤lad›¤› aç›kt›r.
Bununla birlikte, ortak de¤erlerin karﬂ›l›kl› istismar› sonucu
kördü¤üm haline getirilen konular›n çözümü yönünde iyi niyetle at›lan ad›mlar›n anlam› ve amac›n›n sapt›r›lmak istenmesinin, yersiz ve yak›ﬂ›ks›z oldu¤unu hat›rlatmam›z gerekecektir.
Bu konuda yap›lan baz› önyarg›l› de¤erlendirmelerin ve
kullan›lan polemik üsluplar›n›n, siyasi sorumluluk ahlak›yla
ba¤daﬂamayaca¤› ve sahiplerine itibar kazand›rmayaca¤› çok
iyi bilinmelidir.
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Son günlerde yo¤unluk kazanan tart›ﬂmalarda bu konuda
dile getirilen görüﬂlere iliﬂkin olarak ﬂu hususlar› kamuoyumuzla paylaﬂmak istiyorum.
• Yüksek ö¤renimde baﬂörtüsü konusunda seslendirilen endiﬂelerin baﬂ›nda, böyle bir yol aç›l›rsa bunun ilerde baﬂörtüsü
serbestisinin ilk ve orta ö¤retime ve kamu alan›na taﬂ›naca¤›, bu
yöndeki taleplerin cesaret kazanaca¤› kayg›s› yer alm›ﬂt›r.
Bu konuda önyarg›s›z ve samimi olanlar›n duyduklar› bu
endiﬂe, genelinde hakl› say›labilecektir.
Ancak, iki parti aras›ndaki mutabakat, bu endiﬂelere yer
bulunmad›¤›n› aç›kl›kla ortaya koymaktad›r.
√ Baﬂörtüsü sorunu yüksek ö¤renimde yaﬂanan bir mesele
olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Çözümün çerçevesi de bununla s›n›rl›
kalacakt›r.
√ Bu konuda yüksek ö¤renim kurumlar› d›ﬂ›nda böyle bir
düzenleme hiçbir ﬂart alt›nda düﬂünülemeyecektir.
Milliyetçi Hareket’in bu konudaki tavr› net ve aç›kt›r.
√ Ayn› husus, kamu’da çal›ﬂanlar, kamu yetkilerini kullanarak kamu hizmeti verenler için de geçerlidir.
MHP, bugün de yar›n da, bu yöndeki taleplerin yan›nda ve
arkas›nda yer almayacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki ilke tutumu kamuoyumuz taraf›ndan bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda do¤ru anlaﬂ›lmal›
ve de¤erlendirilmelidir.
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• ‹kinci endiﬂe ve tereddüt konusu, üniversitelerde baﬂörtüsü yasa¤›n›n kald›r›lmas›n›n, bunun d›ﬂ›ndaki çarﬂaf, peçe, cübbe ve benzeri k›yafetlerin önünü açabilece¤i olmuﬂtur.
√ Bu endiﬂenin de yersiz oldu¤u, var›lan mutabakat›n aç›k
hükümleri karﬂ›s›nda anlaﬂ›lmaktad›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki yaklaﬂ›m›na yön
veren temel mülahazalar bütün aç›kl›¤›yla bunlar olmuﬂtur.
Burada herkesin sorumlulu¤unun bilinci içinde bu konuda
geniﬂ tabanl› bir anlay›ﬂ birli¤i oluﬂturulmas›na katk› vermesini
bekledi¤imizi belirtmek isterim.
Çok yönlü toplumsal hassasiyetler taﬂ›yan böyle bir konuda kliﬂe sloganlar üzerinden tart›ﬂma yapmak ve suçlamalarda
bulunmak, bundan beklenen dar siyasi hesaplar›n gerçekleﬂmesine de hizmet etmeyecektir.
Son dönemdeki tart›ﬂmalarda sergilenen baz› tutum ve
davran›ﬂlar hakk›ndaki görüﬂlerimizi bu vesileyle kayda geçirtmek isterim.
• Bu konudaki tart›ﬂmalar› do¤al mecras› d›ﬂ›na taﬂ›yarak,
laiklik ve rejim tart›ﬂmalar› ekseninde bir polemik baﬂlatan;
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anayasa de¤iﬂikli¤i yapamayaca¤›n›, bunun “sivil darbe” ve “anayasa suçu” olaca¤›n› iddia
ederek demokrasi d›ﬂ› yol ve yöntemlerden medet uman; hukuki fetvalar vererek Anayasal kurumlar› yönlendirmeye çal›ﬂanlar ç›km›ﬂt›r.
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• Bu çevrelere ﬂunu hat›rlatmak isterim:
√ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Anayasa’da belirlenen
esas ve usullere göre Anayasa’y› de¤iﬂtirme yetkisi münhas›r ve
mutlakt›r.
√ Bu konuda son sözü söyleyecek olan sadece ve sadece
milli iradenin yegane temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
√ Anayasal yarg›, konu önüne gelirse Anayasa’da aç›kça
say›lan hususlardaki yetkisini do¤al olarak kullanacakt›r.
√ Anayasa’ya ba¤l› olarak görevini yapacak olan yüce
mahkemenin emekli olduktan sonra hidayete eren ak›l hocalar›na ihtiyac› yoktur.
√ Çok iyi bilinmelidir ki; Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
ve çarp›t›larak takdim edilen içtihad› da Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin üzerinde de¤ildir.
√ Bu çevrelere Brüksel ve Strazburg’un bu konuda s›¤›nma
liman› olmayaca¤›n›, bunlardan medet umman›n da beyhude
bir çabadan öte bir sonuç do¤urmayaca¤›n› hat›rlatmak isterim.
• Ana muhalefet Partisi ve Say›n Genel Baﬂkan›’n›n bu konularda izledi¤i yaklaﬂ›m, milli de¤erleri istismar al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂmedi¤ini maalesef bir kere daha göstermiﬂtir.
√ “Tart›ﬂ›lan sorunun baﬂörtüsü de¤il, Türkiye’de laiklik anlay›ﬂ›n›n var olmaya devam edip etmeyece¤i” oldu¤unu söyleyen Say›n Deniz Baykal’a hat›rlatmak isteriz ki; Cumhuriyet’in
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temel ilke ve de¤erlerine ba¤l›l›k konusunda kendilerinden alaca¤›m›z hiçbir ders veya nasihat yoktur.
√ “Devlete üniforma giydirerek bir kimli¤in parças› ve bir
inanc›n simgesi haline getirmenin d›ﬂlay›c›l›k ve bölücülük oldu¤u” iddias›nda bulunan Say›n Baykal’›n, bu yapt›¤›n›n aç›k ve
çok tehlikeli bir tahrik ve istismar çabas› oldu¤unu buradan belirtmek isterim.
√ Bizim laiklik ilkesi ve din ve vicdan özgürlü¤ü konular›ndaki de¤iﬂmeyen tutumumuzun geçen haftaki grup toplant›m›zda bütün ayr›nt›lar›yla aç›kland›¤› bilinmektedir.
√ ﬁimdi Say›n Baykal’dan bekledi¤imiz bu konulardaki görüﬂlerini, ayn› ﬂekilde bütün ç›plakl›¤›yla aç›klamas›d›r.
√ Edibali’den bahsederek milliyetçi olunamayaca¤› gibi, baﬂörtüsünü seçim otobüslerinde resim malzemesi olarak kullan›p
üniversitelerde buna karﬂ› ç›karak ve ortak de¤erleri çat›ﬂt›rarak laiklik savunuculu¤u yap›lamayaca¤› da çok iyi bilinmelidir.
• Bu konunun gündeme gelmesi üzerine ‹stanbul sermayesinin baz› meslek kuruluﬂlar›n›n ve medya organlar›n›n gösterdikleri tepkiler de demokrasi ve tutarl›l›k anlay›ﬂlar›n› göstermesi bak›m›ndan ilginç ve ibret verici olmuﬂtur.
√ Bu çevreler sorunun çözüm zemininin Anayasa olmamas› gerekti¤ini, uygulamada pratik yollar bulunabilece¤ini söyleyerek bir anlamda geçmiﬂe dönük günah ç›karm›ﬂlard›r.
Bu kesimlere hat›rlataca¤›m›z ve soraca¤›m›z tek ﬂey vard›r:
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- Kanuni bir düzenlemeye dayanmadan, zorlama yorumlarla ve fiili uygulamayla sürdürülen bu sorun kangren haline gelirken, pratik bütün çözüm yollar› bir bir t›kan›rken siz neredeydiniz?
- ﬁimdi söyledi¤iniz pratik çözüm yönünde ne çaba harcad›n›z, ne yapt›n›z?
Bu sorumuza vicdan›n›zda bulaca¤›n›z cevap d›ﬂ›nda size
söyleyebilece¤imiz hiçbir ﬂey yoktur.
√ ‹stanbul sermayesinin siyasi konularda fetva makam› olarak görev yapan bir çat› kuruluﬂu da, “baﬂörtüsü sorunu, ﬂu anda en büyük sorunmuﬂ gibi ortam› germenin, gündem yaratman›n alemi olmad›¤›”n› buyurmuﬂ ve ekonomik krizin Türkiye’ye etkileri üzerine yo¤unlaﬂ›lmas› gerekti¤ini aç›klam›ﬂt›r.
Kurumsal kimlikle yap›lan bu aç›klaman›n do¤al bir haklar› oldu¤u ve bu çerçevede sayg› duymak gerekti¤i aç›kt›r.
Ancak, kendilerine baz› somut gerçekleri hat›rlatarak bu
konular üzerinde düﬂünmelerini tavsiye etmek isteriz:
√ Bu kuruluﬂ 1997-2007 y›llar› aras›nda demokratikleﬂme
ad› alt›nda haz›rlad›¤› raporlarda:
- Kürt kimli¤inin tan›nmas›n›;
- Türkçe d›ﬂ›ndaki dillerde devlet okullar›nda anadil e¤itimi
verilmesini;
- Eyaletler sisteminin alt yap›s›n› haz›rlayacak ﬂekilde belediyelere vergi koyma, ilk ve orta ö¤retimde okul kurma, ö¤retmen tedariki ve özlük iﬂleri gibi konularda yetki devrini savunmuﬂtur.
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√ Üniter-milli devlet ve tek millet esas› bak›m›ndan tart›ﬂma yaratacak bu görüﬂ ve önerileri demokratikleﬂme, ça¤daﬂlaﬂma, insan haklar› ve Avrupa Birli¤i normlar› ad›na savunan
bu kuruluﬂun, konu yüksek ö¤renimde baﬂörtüsü olunca “ﬂimdi s›ras› m›” demesi, demokrasi ve insan haklar›na ne kadar
inand›klar›n› ve bu konularda nas›l bir çifte standard›n esiri olduklar›n› göstermiﬂtir.
√ Buradan kendilerine seslenmek isteriz;
- Siz Türkiye’nin milli birli¤ini ve üniter yap›s›n› hedef alan
bölünme modellerine, demokratikleﬂme reçetesi olarak sahip
ç›kacaks›n›z, ancak konu üniversitede baﬂörtüsü olunca bunu
sudan bahanelerle geçiﬂtireceksiniz.
- Türk milletini ve de¤erlerine hakaretin serbest b›rak›lmas›n› ça¤daﬂl›k ad›na savunacaks›n›z, PKK’n›n siyasi taleplerinden olan anadilde e¤itimin, demokratik reform ad› alt›nda pazarlamac›l›¤›n› yapacaks›n›z, sonra da baﬂörtüsü sorununun çözümü için siyaset kurumunun sarfetti¤i iyi niyetli çabalar› gereksiz gündem yaratmak diye mahkum etmeye çal›ﬂacaks›n›z.
- Ve bütün bunlardan sonra demokrasi ve insan haklar› havarisi rolüyle ortaya ç›kacaks›n›z ve Türk milletinin buna inanmas›n› bekleyeceksiniz!
- Siz istedi¤inizi düﬂünmekte ve beklemekte serbestsiniz.
Ancak, unutmay›n ki Türk milletinin akl› ve idrakiyle alay etmek hiç kimsenin hakk› ve haddi de¤ildir.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Baﬂörtüsü konusunun toplumumuzun geniﬂ kesimlerinin
endiﬂelerini giderecek ﬂekilde hakkaniyete uygun bir çözüme
kavuﬂturulmas›, toplumsal huzur ve dayan›ﬂma bak›m›ndan
özel bir önem taﬂ›maktad›r.
√ Yüksek ö¤renimde baﬂörtüsü sorunu özü itibariyle bir temel hak ve özgürlükler sorunudur.
Buna siyasi anlam ve fonksiyon yüklenmesi ve bunun üzerinden siyasi istismar yap›lmas› sonucu bugünkü ç›kmaza gelinmiﬂtir.
√ Baﬂörtüsünün siyasi bir simge olarak görülmesi ve devlete meydan okuma arac› haline getirilmesi hiçbir ﬂekilde kabul
edilemeyecektir.
√ MHP ile AKP aras›nda baﬂlat›lan çözüm sürecinde var›lan mutabakat›n özü ve esas›; baﬂörtüsü nedeniyle yüksek ö¤renim hakk›ndan mahrum kalan gençlerimizin bu sorununun
hukuki bir çerçevede nihai çözüme kavuﬂturulmas›d›r.
Bir sorunu çözerken yeni sorunlara kap› aralanmamas›, s›ca¤› s›ca¤›na yeni istismar kap›lar› aray›ﬂ›na girilmemesi, siyasi sorumlulu¤un herkes için vazgeçilmez asgari gere¤idir.
Bu mülahazalarla, herkese, bu konudaki sorumluluklar›n›
bir kere daha hat›rlatmak ve bunun gere¤ini yapmaya davet etmek istiyorum.
Bu düﬂüncelerle toplumsal bir gerilim ve huzursuzluk alan›
haline getirilen baﬂörtüsü konusundaki Anayasa ve yasa de¤i94

ﬂikliklerinin Türkiyemize ve aziz milletimize hay›rl› olmas›n› bütün kalbimle temenni ediyorum.
Bu süreçte de¤erli katk›lar› olan bütün arkadaﬂlar›ma teﬂekkürlerimi sunuyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Geçti¤imiz günlerde Yunanistan Baﬂbakan› Karamanlis’in
Türkiye’ye yapt›¤› ziyaretin sonuçlar›, bu konuda kamuoyuna
yans›yan bilgiler ve hükümet yetkililerinin Patrikhane’nin statüsü hakk›ndaki tehlikeli beyanlar›, bugünkü toplant›m›zda üzerinde duraca¤›m ikinci konu olacakt›r.
Yunanistan Baﬂbakan›’n›n 49 y›l sonra Türkiye’yi ziyareti,
Yunan kamuoyunda Türkiye’yi incitecek tart›ﬂmalar›n gölgesinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu ziyaret Türk hükümeti taraf›ndan ise iliﬂkilerde yeni bir
dönemin baﬂlang›c› olarak takdim edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Hiçbir konuda somut ve olumlu bir sonuç vermeyen bu ziyareti farkl› biçimde pazarlamakta zorlanan Say›n Baﬂbakan
çareyi, bas›n› azarlamakta ve ucuz bir “barda¤›n dolu taraf›na
bak›n” polemi¤inde bulmuﬂtur.
AKP hükümetlerinin Türk-Yunan sorunlar›n› Avrupa Birli¤i
sürecinin ipote¤ine soktu¤u, bu konuda sergiledikleri teslimiyetçi çizginin Yunan taraf›nda sorunlar›n Türkiye’ye dayatma ve
bask› yoluyla çözümlenebilece¤i ümidini yaratt›¤› bir gerçektir.
• Türkiye’nin AB sürecini destekledi¤i görüntüsü veren Yunan hükümetleri, AKP’nin bu zaaf ve aczinden bugüne kadar
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azami ölçüde yararlanm›ﬂ ve sorunlar›n kendi emelleri do¤rultusunda çözümü yönünde kayda de¤er bir zemin kazanm›ﬂt›r.
√ Bugün K›br›s sorununun çözümü, bir ipotek ve bask›
denklemi içinde Avrupa Birli¤i’ne havale edilmiﬂtir.
√ Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümenik statüsünün tan›nmas› ve Papaz ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› için Heybeli Ruhban
Okulu’nun Patrikhane’ye ba¤l› olarak aç›lmas› Türkiye ile Avrupa Birli¤i sorunu haline dönüﬂmüﬂtür.
√ ‹stanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da, Rum vak›flar›na,
Yunanistan ve di¤er AB ülkelerindeki mevzuat ve uygulamadan daha geniﬂ yetkiler verilmesi, bugün AB’nin talep ve dayatma listesinin ön s›ralar›na yerleﬂtirilmiﬂtir.
√ Az›nl›k cemaatlerine tüzel kiﬂilik tan›nmas› da keza bir
Avrupa Birli¤i kriteri olarak Türkiye’nin karﬂ›s›na ç›kar›lm›ﬂt›r.
• Avrupa Birli¤i, bugün bu sorunlar›n de¤iﬂmeyen Yunan
emelleri do¤rultusunda çözümünün Yunanistan ad›na takipçili¤ini yapmaktad›r.
Bu konular› bu ﬂekilde Avrupa Birli¤i’ne havale eden Yunanistan, ﬂimdi sözde Türkiye deste¤i edebiyat›yla Say›n Baﬂbakan’›n bu alanlarda geri ad›m atmas› ve Yunanistan’›n hak
ve hukuk d›ﬂ› taleplerine boyun e¤mesi için gün saymaktad›r.
Say›n Baﬂbakan Erdo¤an ise, oynanan bu oyunun fark›nda olmas›na ra¤men, nikah ﬂahitli¤ine kadar taﬂ›d›¤› dostluk ve
arkadaﬂl›k masal›yla Türk-Yunan sorunlar›nda Türkiye’ye kaybettirdi¤i zemini kamuoyundan saklamaya çal›ﬂmaktad›r.
Türk-Yunan iliﬂkilerinde oynanan orta oyunun özü maalesef budur.
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De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Say›n Baﬂbakan’›n Fener Rum Patrikhanesinin ekümenik
statüsü konusunda Karamanlis’le yapt›¤› görüﬂmeden sonra
belirtti¤i hususlar, hükümetin bu konuda çok tehlikeli bir yola
girme haz›rl›¤› içinde oldu¤unu göstermektedir.
Say›n Baﬂbakan Patri¤in ekümenik statüsünün H›ristiyan
dünyas›n› ilgilendiren bir sorun oldu¤unu söyleyerek, bu statüyü tan›man›n Türkiye için bir sorun olmayaca¤›n› dolayl› bir biçimde ortaya koymuﬂtur.
• AKP hükümetinin Yunanistan’›n ve Avrupa Birli¤i’nin bu
dayatmas›n› kabul etmesinin hukuki ve siyasi anlam› ve sonuçlar› ﬂu olacakt›r:
√ Bir Türk kurumu olan Patrikhane’nin baﬂ›ndaki Patri¤in
tüm dünya Ortodokslar›n›n ruhani lideri olarak her türlü idari
ve siyasi tasarruflar› Türkiye taraf›ndan resmen tan›nacak,
√ Bu tasarruflar›n Türk iç hukuku bak›m›ndan yans›malar›
ve do¤uraca¤› hukuki sonuçlar kabul edilecek,
√ Patrikhane tüzel kiﬂilik kazanarak Lozan’da belirlenen
çerçeve d›ﬂ›nda her türlü faaliyetler bulunacak ve
√ Böylece Lozan Antlaﬂmas› delinerek Patrikhane siyasi
bir statüye kavuﬂacakt›r.
• Say›n Baﬂbakan’›n Patrikhane’nin papaz ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla Heybeliada Ruhban Okulu’nun aç›lmas› için çal›ﬂmakta olduklar›n› aç›klamas› da bu resmi tamamlamaktad›r.
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√ Bilindi¤i gibi Patrik, ruhban okulunun Türk yüksek ö¤retim sistemi d›ﬂ›na ç›kar›larak do¤rudan Patrikhaneye ba¤l› bir
e¤itim kurumu olarak aç›lmas›n› istemektedir.
√ Say›n Baﬂbakan’›n Avrupa Birli¤i’nin bask›lar› karﬂ›s›nda
bu konuda da teslim olmas›, Patrikhane’nin Türkiye’nin denetimi d›ﬂ›nda ba¤›ms›z bir kurum olmas›n›n yolunu açacakt›r.
√ Bunun arkas›ndan, Patrikhane’nin ruhban s›n›f› ihtiyac›
için d›ﬂardan yabanc› din adamlar›n›n Türkiye’ye gelmesine
izin verilmesi ve Patri¤in Türk uyruklu olmas› ﬂart›n›n kald›r›lmas› talepleri gelecektir.
√ Say›n Baﬂbakan ve hükümeti, Patrikhane’nin ekümenik
statüsü ve ruhban okulunun aç›lmas› konusunda bu ad›mlar› atmas› halinde, asl›nda bütün bu talepleri karﬂ›layaca¤›n› da peﬂinen ilan etmiﬂ olacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Mensuplar›,
Bir Avrupa Birli¤i üyesi olan Yunanistan’da Bat› Trakya
Türk Az›nl›¤›’n›n içinde bulundu¤u durum karﬂ›s›nda, Say›n
Baﬂbakan’›n bu konularda ad›m atarken hiç olmazsa bu alanda
tam mütekabiliyet ﬂart›n› masaya getirmemesi utanç verici bir
durumdur.
√ Bat› Trakya Türk az›nl›¤›n›n seçti¤i Müftüleri Yunan Hükümeti tan›mamakta ve gayri meﬂru ilan ederek Türk az›nl›¤›
için Müftü atamaktad›r.
Hakk›n rahmetine kavuﬂan ‹skeçe müftüsü Mehmet Emin
Aga’n›n ömrünün önemli bir k›sm› mahkemelerde geçmiﬂ, Gü98

mülcine müftüsü ‹brahim ﬁerif de benzer takibat ve tacizlere
maruz kalm›ﬂt›r.
Buna karﬂ›l›k Fener Rum Patrikhanesi, Patri¤i Türkiye’nin
hiçbir müdahalesi ve söz hakk› olmadan kendisi seçmektedir.
Rum Patri¤i Türkiye’de büyük itibar görmekte ve baz› çevreler taraf›ndan Türkiye’nin Avrupa elçisi ilan edilmektedir.
√ Yunanistan’da Bat› Trakya Türk az›nl›¤›n›n ihtiyaçlar›
için din adam› yetiﬂtiren bir okul yoktur.
Ramazan aylar›nda Türkiye’den geçici din adam› gönderilmesine bile bir dizi engel ve k›s›tlama ç›kar›lmaktad›r.
Buna karﬂ›l›k Say›n Baﬂbakan Heybeliada Ruhban okulunun aç›lmas› için Türk hukuk sistemini zorlamakta ve bu düﬂüncesini hayata geçirmek için uygun zaman kollad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
• Yunan Baﬂbakan›’n›n ziyareti s›ras›nda yapt›¤› konuﬂmalarda “Bat› Trakya Türkleri” kelimesini dahi a¤z›na almayan
Say›n Baﬂbakan, “Bat› Trakya’da yaﬂananlar” ifadelerini kullanarak aile dostu Karamanlis’i sevindirmiﬂ ve Avrupa kimli¤ini
bu vesileyle de ispat ederek Patrikhane pasaportuyla ve teslimiyet treniyle Avrupa Birli¤i hayal yolculu¤unu sürdürme iradesini ortaya koymuﬂtur.
De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Az›nl›k cemaatlerine tüzel kiﬂilik tan›nmas› ve cemaat vak›flar›n›n yasal denetim d›ﬂ›nda b›rak›larak çok geniﬂ yetkilerle
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donat›lmas›, Avrupa Birli¤i’nin dayatma paketinin en önemli
unsurlar›ndan birisidir.
AKP hükümeti bunun gere¤ini yerine getirmede son aﬂamaya gelmiﬂ ve Lozan Antlaﬂmas›na aç›kça ayk›r› olan ve daha önce Say›n Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan veto edilen Vak›flar
Kanunu’nu virgülüne dahi dokunmadan Komisyondan geçirerek Meclis genel kurulu’na getirmiﬂtir.
Bu konudaki gerçeklere gözlerini kapatan ve yapt›¤›m›z
bütün hakl› uyar›lar› dikkate almayan AKP hükümeti, Türkiye’nin baﬂ›na çok büyük s›k›nt›lar açacak bu düzenlemeyi Avrupa Birli¤i’ne bir diyet borcu olarak ödemekte kararl› görünmektedir.
• Vak›flar kanunu’nun bu ﬂekliyle Meclis’ten geçirilerek uygulamaya konulmas›, telafisi mümkün olmayan çok vahim sonuçlar do¤uracakt›r.
√ Osmanl› döneminden Lozan’a kadar cemaat vak›flar› istisnai bir düzenlemeye tabi olmuﬂtur. ﬁimdi bu istisnai düzenleme, kurulmuﬂ ve kurulacak bütün yabanc› vak›flar için
bir hak ve kurul haline getirilmektedir.
Eski ve yeni vak›flar›n statüleri eﬂitlenmekte ve tümü için
yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda s›n›rs›z bir örgütlenme, faaliyet ve
parasal d›ﬂ yard›m alma serbestisi getirilmektedir.
√ Bütün yabanc› vak›flara devletin hiçbir müdahalesi olmadan s›n›rs›z ﬂube açmas› yasal güvenceye kavuﬂturulmaktad›r.
√ Bu vak›flar›n siyasi amaç gütmemesinin ve siyasi nitelikli faaliyette bulunmamas›n›n önündeki tüm engeller kald›r›lmaktad›r.
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√ Yabanc›lar›n Türkiye’de istedikleri gibi serbestçe vak›f
kurmalar› ve bunlar›n yönetiminde yer almalar› imkan› getirilmektedir.
• Bütün bunlar Türkiye’nin Lozan’da üstlendi¤i yükümlülüklerin çok ötesine giden ve baﬂta Yunanistan olmak üzere
hiçbir Avrupa Birli¤i ülkesinde bulunmayan düzenlemelerdir.
• Bu yasan›n yürürlü¤e girmesiyle;
√ Türkiye vak›f mallar› konusunda çok büyük miktarda tazminat ödemek durumunda kalacak,
√ Her bir az›nl›k vakf› ve kilise tüzel kiﬂili¤e kavuﬂacak,
√ Vak›flar›n ﬂirket kurarak denetimsiz faaliyette bulunmas›n›n önü aç›lacak,
√ Bat› Trakya Türk az›nl›¤› için Lozan’da öngörülen mütekabiliyet ilkesi çi¤nenecek,
√ Türkiye’de misyoner örgütlerin ve ideolojik derneklerin
yabanc› fonlar›n yönlendirilmesinde vak›f ad› alt›nda örgütlenerek denetimsiz faaliyette bulunmas› mümkün hale gelecektir.
Bütün bunlar karﬂ›s›nda Türkiye Cumhuriyeti hiçbir denetim yetkisine sahip olmayacak ve bu vak›flar›n zararl› faaliyetleri karﬂ›s›nda hukuk düzeni içinde cevap verilmesi imkân› bu
yasayla hukuk sisteminin elinden tamamen al›nacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, vak›flar yasas› görüﬂmeleri s›ras›nda hakl› ve samimi ikazlar›n› sürdürecek ve hükümetin dönüﬂü olmayan çok tehlikeli bir yola girmesini önlemek için elinden geleni yapacakt›r.
Hepinizi en içten dileklerimle selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
5 ﬁubat 2008 tarihi, laiklik ilkesinin Anayasam›za girmesinin 71. y›ldönümünü idrak etti¤imiz mutlu bir gündür.
Bu vesileyle, Türk Milleti’nin Cumhuriyet’in kuruluﬂ ilkelerini, demokrasiyi ve ortak milli ve manevi de¤erlerini bir bütün
olarak kucaklamak ve bunlar› bir arada yaﬂatmak, yüceltmek
ve savunmak iradesi ve kararl›l›¤›na olan sars›lmaz güvenimizi
belirtmek istiyorum.
Geçti¤imiz hafta, ‹stanbul Zeytinburnu Davutpaﬂa semtindeki bir iﬂ han›nda bulunan bir atölyede meydana gelen patlama sonucunda; 22 vatandaﬂ›m›z›n hayat›n› kaybetti¤i, 120’ye
yak›n vatandaﬂ›m›z›n ise yaraland›¤› elim bir hadise gerçekleﬂmiﬂtir.
Dün Almanya’da meydana gelen ve sebebi kuﬂku uyand›ran bir bina yang›n›nda ise 9 vatandaﬂ›m›z›n hayat›n› kaybetmiﬂ oldu¤u haberleri hepimizi derinden üzmüﬂtür.
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Yaﬂad›¤›m›z her iki elim hadise nedeniyle hayatlar›n› kaybeden vatandaﬂlar›m›za Cenab-› Allah’tan rahmet, yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤›, tedavisi süren vatandaﬂlar›m›za ise acil ﬂifalar diliyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Üniversite’de baﬂörtüsü sorununu çözüme kavuﬂturmak
için Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›nda baﬂlat›lan sürecin ilk aﬂamas› tamamlanm›ﬂt›r.
√ Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin bu amaçla haz›rlad›klar› ortak Anayasa de¤iﬂikli¤i teklifi
Anayasa komisyonunda görüﬂülerek kabul edilmiﬂtir.
√ Anayasa de¤iﬂikli¤i teklifi üzerinde Genel Kuruldaki ilk
görüﬂme 6 ﬁubat Çarﬂamba günü yap›lacakt›r.
√ 9 ﬁubat Cumartesi günü yap›lacak ikinci görüﬂmede teklifin kabul edilmesi halinde, Anayasa de¤iﬂiklikleri Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n onay› sonras› resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girecektir.
√ Bu de¤iﬂikliklerin halkoylamas›na sunulmas› ise, Anayasa’n›n 175. maddesinde yer alan esaslara ve Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n takdirine ba¤l› olacakt›r.
√ Anayasa de¤iﬂikliklerinden sonra, Yüksek Ö¤renim Kanunu’nun Ek 17. maddesinde yap›lacak yeni düzenleme için
yasal süreç baﬂlayacak, bunun kanunlaﬂmas›yla Üniversitelerde
uygulama aﬂamas›na geçilecektir.
√ Anamuhalefet Partisi’nin Anayasa ve yasa de¤iﬂikliklerini Anayasa Mahkemesine götürece¤ini aç›klam›ﬂ olmas› karﬂ›106

s›nda, Anayasal yarg› süreci de Anayasa’daki esaslar dahilinde
kendi mecras›nda yürüyecektir.
De¤erli Milletvekilleri,
• Baﬂörtüsü sorununu Türkiye’nin gündeminden ç›kartmak
için iyi niyetle baﬂlat›lan bu süreç, toplumun çeﬂitli kesimlerinde farkl› tepkilere yol açm›ﬂt›r.
Bu konu etraf›ndaki tart›ﬂma ve de¤erlendirmeler, mitingler, protesto gösterileri ve bas›n aç›klamalar›yla yeni boyutlar
kazanarak sürmektedir.
• Anayasa de¤iﬂikliklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüﬂülmesinden önceki bu son grup toplant›m›zda bu
konulardaki tespit ve de¤erlendirmelerimizi sizlerle paylaﬂmak
istiyorum.
√ Çok yönlü bir istismar arac› olarak kullan›lan baﬂörtüsü
sorununun, bugün de maalesef gerilim dinami¤i olarak görüldü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r.
√ Bu konuda gösterilen baz› tepkilerin içeri¤i ve üslubu, bu
sorunun kangren haline gelmesinin nedenlerini ve bu durumun
sorumlular›n› bir kere daha gözler önüne sermiﬂtir.
√ Baz› tepkiler demokratik tart›ﬂma adab›n›n d›ﬂ›na ç›karak
hakaret ve hezeyan boyutlar›na taﬂ›nm›ﬂ ve toplumda korku
yayma yar›ﬂ›na dönüﬂmüﬂtür.
√ Böyle bir zeminde sürdürülen tart›ﬂmalarda akla, insafa
ve hukuka s›¤mayan suçlamalarda bulunulmuﬂtur.
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√ Bunlardan bir k›sm›, sahiplerinin ruh sa¤l›¤› hakk›nda
ciddi endiﬂeleri davet edecek ﬂekilde tezahür etmiﬂtir.
• Bu süreçte;
√ “Anayasal düzeni y›karak din devleti kurmak; Anayasa
suçu iﬂlemek; bölücü-ayr›l›kç› unsurlar›n yararlanaca¤› bir ortam yaratmak” gibi haks›z ve mesnetsiz suçlamalar, sorumsuzca dile getirilmiﬂ,
√ Üniversite kap›lar›n›n kapat›lmas› ve boykot tehditleri
seslendirilmiﬂ,
√ Cumhuriyetin de¤erlerini koruma ad›na direnme, kavga
ve çat›ﬂma ça¤r›lar› yap›lm›ﬂ ve,
√ Milli iradenin tecelli etti¤i yegane yer olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin yasama yetkisini tan›mama anlam›na gelecek
beyanlarda bulunulmuﬂtur.
• Sanc›l› bir süreç olaca¤› esasen bilinen uygulama dönemini daha da zorlaﬂt›racak bu k›ﬂk›rt›c› söylemler, samimi endiﬂe ve tespit boyutlar›n› aﬂarak neredeyse temenni niteli¤i kazanm›ﬂt›r.
• Temel kavramlar›n içini boﬂaltarak bunlar›n bir çat›ﬂma
arac› olarak kullan›lmas› ve bunlar etraf›nda cephe mevzilerinin
s›n›rlar›n›n çizilmeye çal›ﬂ›lmas›n›n, çok tehlikeli bir toplumsal
çat›ﬂma ortam›n›n ﬂartlar›n› haz›rlamak oldu¤u ne yaz›kt›r ki
görülememiﬂ veya göz ard› edilmiﬂtir.
Bu tahrikleri Cumhuriyetin de¤erlerini koruma düﬂüncesiyle yapanlar›n çok iyi bilmesi gerekir ki; kanunlar›n tan›nmayaca¤›n›n peﬂinen ilan edilmesi ve herkesin önyarg›lara dayal›
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kendi hukuk alan›n› yaratmaya çal›ﬂmas›, hukuk devletine olan
inançla ba¤daﬂmayacak, ortak de¤erlerin korunmas› amac›na
da hizmet etmeyecektir.
Bu yola sap›lmas› ise kaos ortam›na davetiye ç›karmak olacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Toplumun bir bütün olarak ilgilendiren hassas konularda
geniﬂ tabanl› bir anlay›ﬂ birli¤i oluﬂmas› için demokratik bir tart›ﬂma zemininin mevcudiyeti vazgeçilmez bir gerekliliktir.
Baﬂörtüsü sorununun çözümü sürecinde konunun böyle bir
zeminde her yönüyle tart›ﬂ›lmas› ve bu sürecin her aﬂamas›n›n
tam bir aç›kl›k içinde yürütülmesi, hakl› endiﬂe ve kayg›lar›n giderilmesi bak›m›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r.
Ancak burada esaslar do¤ru konmal›, gerçekler sapt›r›lmamal›d›r.
Bunun herkes için asgari bir ahlaki yükümlülük oldu¤u ve
baﬂta siyaset kurumu olmak üzere, toplumsal düﬂüncelerin
oluﬂmas›nda etkili olan her kesimin bunun bilinci içinde hareket etmesi gerekti¤i kabul edilmelidir.
Baﬂörtüsü konusunda ilgili her kesimin görüﬂünü aç›klamas›, endiﬂe ve kayg›lar›n› Türk toplumuyla paylaﬂmas› do¤al ve
gereklidir.
Bununla birlikte, bu konudaki kamplaﬂmalar› tahrik edecek, gerçekleri bilinçli olarak sapt›rarak topluma korku salacak
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ﬂekilde felaket tellall›¤› yap›lmas› da hiç kimseye yarar sa¤lamayacakt›r.
Son günlerde sorunun tan›m› ve çözümün niteli¤i ve çerçevesi konusundaki baz› sapt›rma çabalar›, bu bak›mdan üzüntü
ve esef verici olmuﬂtur.
Bu çerçevede dile getirilen maksatl› iddia ve suçlamalar
hakk›ndaki görüﬂlerimizin kamuoyumuzca çok aç›k olarak anlaﬂ›lmas› için ﬂimdi izninizle bunlar üzerinde durmak istiyorum.
• Birinci iddia, baﬂ örtmenin yüksekö¤renim kurumlar›nda
serbest b›rak›lmas›n› öngören düzenlemelerin üniversitelerle s›n›rl› kalmayaca¤›; bunun ilk ve orta ö¤retime ve kamu kesimine yay›lmas›n›n yolu ve önünün aç›ld›¤›d›r.
Bu iddia yersiz ve dayanaks›zd›r.
• Anayasa ve yasa de¤iﬂiklikleriyle yap›lmas› amaçlanan
ﬂudur:
√ Anayasa’da yap›lan de¤iﬂikliklerle;
- Kamu hizmetlerinden bireysel hak olarak yararlananlar
bak›m›ndan ayr›mc›l›k yap›lamayaca¤› daha aç›k olarak hüküm
alt›na al›nm›ﬂ ve,
- Kanunda aç›kça yer almayan nedenlerle hiç kimsenin
yüksek ö¤renim hakk›ndan mahrum b›rak›lamayaca¤› hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
√ Bu düzenlemenin yüksek ö¤renim kurumlar›yla ve bu
haktan yararlananlarla s›n›rl› olaca¤› Anayasa normu haline
getirilmiﬂtir.
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• Bu gerçekler ortadayken, bu düzenlemenin ilk ve orta
ö¤retime yayg›nlaﬂaca¤›n› ve kamu hizmetlerinde çal›ﬂanlar›n
da ayn› haklardan yararlanaca¤›n› iddia etmek, çok aç›k bir istismar çabas›d›r.
√ Milliyetçi Hareket Partisi, daha önce her vesileyle aç›klad›¤› gibi, Üniversiteler d›ﬂ›nda böyle bir düzenlemeye kesinlikle
karﬂ›d›r.
√ Bu konudaki samimiyet ve kararl›l›¤›m›za herkes inanmal›d›r.
√ Bizim d›ﬂ›m›zda böyle bir düzenlemeyi akl›ndan geçirebilecek olanlar için, baz› hukuki emniyet mekanizmalar› da yeni
düzenlemelerle getirilmiﬂtir.
• Bu yolla korkular› körükleyerek siyasi rant sa¤lama peﬂinde koﬂanlar ﬂu gerçekleri unutmuﬂ görünmektedir.
√ Bugünkü Anayasa ve yürürlükteki kanunlara göre, k›l›kk›yafeti di¤er ö¤retim kurumlar› ve kamu hizmetleri için serbest
b›rakmak, kanunla yap›labilecektir.
√ Böyle bir ad›m atmak isteyen iktidar ço¤unlu¤unun, bunu basit bir yasa ile yapmas› nazari olarak mümkündür.
√ Ancak, ﬂimdi Anayasa’da yapt›¤›m›z düzenleme ile bunun yüksek ö¤retim kurumlar›yla s›n›rl› olaca¤›n›n bir Anayasa
normu olarak aç›kça belirtilmesi, bundan sonra ilk ve orta ö¤retim kurumlar› ve kamu kesimi için yap›lmas› düﬂünülebilecek
düzenlemeleri daha da zorlaﬂt›rm›ﬂt›r.
√ Bundan sonra bu konular art›k kanunla düzenlenemeyecek, bunun için Anayasa de¤iﬂikli¤i gerekecektir.
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√ Görülece¤i üzere, yüksek ö¤renim için yap›lacak düzenlemeler bunun ilk ve orta ö¤retime ve kamu kesimine de uygulanmas›n›n önünü açmam›ﬂ, aksine bu yolu daha da zorlaﬂt›rm›ﬂt›r.
• Yap›lacak de¤iﬂikliklerin di¤er önemli bir yönü, yüksek
ö¤renim hakk›n›n kullan›lmas›n›n s›n›rs›z olmad›¤›, bunun s›n›rlar›n›n kanunla belirlenece¤inin Anayasa hükmü haline getirilmesi olmuﬂtur.
Bu Anayasa normunun Yüksek Ö¤renim Kanunun Ek 17.
maddesinde yap›lacak düzenlemeyle birlikte de¤erlendirmesi
halinde ﬂu gerçekler görülecektir:
√ Esas itibariyle bir s›n›rland›rma düzenlemesi olan Ek 17.
madde üniversitelerde hangi k›yafetin serbest olaca¤›n› tan›mlayarak, sak›ncal› k›yafetlere üniversitelerde yer olmad›¤›n›
hükme ba¤lam›ﬂt›r.
√ Buna göre yürürlükteki kanunlarla düzenlenen sar›k, cübbe ve benzer k›yafetlerle üniversitelere girilemeyecektir.
√ Baﬂ›n örtülmesinde kiﬂinin yüzünün aç›k olmas› ve kimli¤inin tan›nmas› ﬂart› getirildi¤inden, çarﬂaf ve peçenin de önü
kesilmiﬂtir.
√ Mevcut kanunlarla yasaklanmayan çarﬂaf ve benzeri giysiler çene alt›na taﬂan k›yafetler oldu¤undan, bunlar›n bu yolla
yasak kapsam›na al›nmas› mümkün hale gelmiﬂtir.
Bütün bu gerçekler karﬂ›s›nda, yap›lacak düzenlemeler
sonras› peçe, çarﬂaf, sar›k ve cübbenin de üniversiteye girece¤ini söylemek, ahlak ve insaf ölçüleriyle ba¤daﬂmayan bir sapt›rma olacakt›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bu konudaki tart›ﬂmalarda baz› kesimlerin magazin anlay›ﬂ›yla hareket etmesi ve masa baﬂ›nda uydurulmuﬂ hayali senaryolar› tekelci anlay›ﬂlar›na dayanak yapmaya çal›ﬂmas›, kendileri bak›m›ndan talihsizlik olmuﬂtur.
• Baﬂörtüsü konusunda MHP ile AKP’nin “bu yoldan dönülmeyece¤i hakk›nda yaz›l› bir taahhütname imzalad›klar›”
yolunda önde gelen bir gazetenin manﬂetine taﬂ›nan haber, bunun ibret verici bir örne¤idir.
√ Bu konudaki haberlerde ve köﬂe yaz›lar›nda iki partinin
“dava antlar› içti¤i, davadan dönersem namerdim yeminleri etti¤i ve türban akitleri yapt›¤›” iddialar› ortaya at›lm›ﬂt›r.
√ Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Deniz
Baykal da bu sahte senaryoya sar›larak iki partinin “ölmek var
dönmek yok yaklaﬂ›m› içine girdi¤i, bu yönde aralar›nda protokol yapt›klar›, davadan dönen kalleﬂtir anlay›ﬂ› içinde hareket
ettikleri” iddia ve ithamlar›n da bulunmuﬂtur.
√ Buradan aç›kça belirtmek isterim ki, bu nitelikte bir belge imzaland›¤› iddias› tek kelimeyle yaland›r.
√ ‹ki parti temsilcileri 28 Ocak 2008 günü geç saatlerde
Anayasa’n›n 10 ve 42. maddeleri ile Yüksek Ö¤renim Kanunu’nun Ek 17. maddesinde yap›lacak de¤iﬂikliklerin alt alta s›raland›¤› bir metni, bu mutabakat› liderlere sunarak onaylar›n›
almak amac›yla imzalam›ﬂlard›r.
√ Burada bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim: 42.
madde ile ilgili de¤iﬂiklik önerisi bu kâ¤›tta yer ald›¤› ﬂekliyle
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yanl›ﬂ anlamalara yol açt›¤›ndan, bir iyi niyet ifadesi olarak
Meclis Baﬂkanl›¤›na sunulan ortak teklifte bu husus düzeltilmiﬂ
ve uygulaman›n yüksek ö¤renimle s›n›rl› olaca¤›na metinde
aç›k vurgu yap›lm›ﬂt›r.
√ ‹ki Anayasa ve bir yasa maddesinin alt alta yaz›ld›¤› ve bunun d›ﬂ›nda hiçbir ibare bulunmayan bir tespit tutana¤›ndan
böyle bir siyasi senaryo ç›kart›lmas›, hayal gücünün s›n›rlar›n› da
aﬂan maksatl› bir karalama kampanyas› olarak hat›rlanacakt›r.
√ Ana Muhalefet Partisi Say›n Genel Baﬂkan›’n›n da bu hayali senaryoyu gerçek gibi kabul ederek, buna dayal› bir siyasi
tutumla ortaya ç›kmas›, kendilerine hakim olan istismar niyetlerinin boyutlar›n› ve muhalefet krizinin derinli¤ini gösteren bir
ibret vesikas› olmuﬂtur.
De¤erli Milletvekilleri,
Anayasa ve yasa de¤iﬂiklikleri süreçlerinin tamamlanarak
yeni düzenlemelerin yürürlü¤e girmesiyle, üniversitelerdeki tatbikat›n buna göre düzenlenece¤i yeni bir uygulama dönemi
baﬂlayacakt›r.
Bu sürecin gerginlikten uzak bir ﬂekilde ve en az sanc›l› olarak yürütülmesinde üniversite yöneticilerine, ö¤retim görevlilerine ve ö¤rencilere büyük görev ve sorumluluklar düﬂmektedir.
Bu hassas dönemde herkes tahriklere karﬂ› teyakkuz halinde olmal›, üniversitelerin bir çat›ﬂma alan›na dönüﬂtürülmesine
imkân vermeyecek bir sa¤duyu ve sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
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Baﬂörtüsü nedeniyle do¤an bir ma¤duriyetin giderilmesi,
ma¤durlar bak›m›ndan bir rövanﬂ olarak görülmemeli, baﬂ›
aç›k ö¤rencilerin kendilerini bir bask› ve tehdit ortam›nda hissetmelerine yol açacak hareketlerden kesinlikle kaç›n›lmal›d›r.
K›l›k k›yafet farkl›l›klar› bireysel hayat tarz› tercihlerinin bir
tezahürü olarak kabul edilmeli, baﬂ örtünme devlete ve rejime
bir meydan okuma vas›tas› haline getirilmemelidir.
Bu konuda üniversite yönetimleri gereken her tedbiri almal›, bunu vesile ederek bir bask› ve tehdit ortam› yaratmaya yönelebilecek olanlara karﬂ› zorlay›c› önlemleri tereddütsüzce uygulamal›d›r.
Baﬂ› aç›k ö¤rencilerin özellikle taﬂra üniversitelerinde yo¤un bir bask› alt›nda kalacaklar›, baﬂörtüsünün serbest b›rak›lmas›n›n, baﬂ› aç›k ö¤renciler için tehlike ve tehdit oluﬂturaca¤›
alg›s›, toplumun geniﬂ kesimlerine hâkim bir düﬂünce ve endiﬂedir.
Bunun yok say›lmas›, yersiz ve geçersiz görülmesi hem
mümkün de¤ildir, hem de do¤ru de¤ildir.
Bu kesimlerin kayg›lar›n›n giderilmesi bir zorunluluktur.
Hiçbir özgürlü¤ün, baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerine tecavüz edecek veya bunlar› yok edecek ﬂekilde kullan›lamayaca¤›
evrensel bir hukuk ilkesidir.
Bu ilke Anayasam›z›n 14. maddesinde de ifadesini bulmuﬂtur.
Bir kimsenin baﬂ›n›n örtülü olmas› nedeniyle yüksek ö¤renim hakk›ndan mahrum b›rak›lamayaca¤› kabul edilirken, bu
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hakk›n baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerini tehdit edecek, bunlar› tehlikeye düﬂürecek ﬂekilde kullan›lamayaca¤› da ayn› ﬂekilde kabul edilmelidir.
De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan tahrik, hezeyan ve suçlamalar karﬂ›s›nda bu konudaki milli duruﬂumuzu Büyük Türk Milleti’ne, siz de¤erli milletvekillerimize ve
aziz dava arkadaﬂlar›ma, herkesin bir demokrasi ve inanç manifestosu olarak hat›rlamas›n› bekledi¤imiz ﬂu sözlerle buradan
ilan etmek istiyorum.
1- Devletimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli¤inde verilen muhteﬂem bir ba¤›ms›zl›k ve kurtuluﬂ mücadelesi ile aziz
milletimizin evlatlar› taraf›ndan kurulmuﬂtur.
Büyük milletimizin de¤er ve ülküleri ise 84 y›l boyunca varl›¤›nda ruh ve anlam buldu¤u Cumhuriyetimizin himayesi ve
korumas› alt›nda ﬂekillenmiﬂ ve yükselmiﬂtir.
Devlet ve milletin bütünleﬂmesi ve dayan›ﬂmas› üzerine
sa¤lanm›ﬂ bu mutabakat›n siyasi tarihimizde zaman zaman kesintiye u¤rad›¤› bir vak›ad›r. Ç›kar›lacak bunca dersten ve al›nan mesafeden sonra, bu sorunlar›n aﬂ›lmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unun, yapay korku ve tahriklerle daha fazla devam edilemeyece¤inin art›k anlaﬂ›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
Toplumsal kardeﬂli¤in ve devlet-vatandaﬂ iliﬂkilerinin böylesine zedelendi¤i ve karﬂ›l›kl› güvenin sars›ld›¤› dönemlerde ül116

kemizin nas›l bir kargaﬂaya sürüklendi¤i, yaﬂanan buhranlar›n
demokrasimizi müdahalelere nas›l aç›k hale getirdi¤i tarihi bir
ac› gerçektir.
2- Yüzy›la dayanan Türk milliyetçili¤i ideolojisi ile 40 y›ll›k
siyasal birikime dayanan Milliyetçi Hareket Partisinin en önemli görevi, kutuplaﬂma ve gerilimin müzmin tarihini oluﬂturan,
aziz milletimizin de¤erleri ile devlet yönetimi aras›ndaki yapay
ve anlams›z çat›ﬂman›n son bulmas› için gösterdi¤i çaba ve çal›ﬂmalar teﬂkil etmiﬂtir.
Bu hareket, kendisini millet üstü gören mihraklar›n dayatmalar› karﬂ›s›nda milletinin yan›nda yer alm›ﬂ; devletin bütünlü¤ü ve birli¤i ile temel yap› taﬂlar›na yönelen tehlikeler karﬂ›s›nda ise Cumhuriyetin nas›l korunmas› gerekti¤ini her türlü çile ve meﬂakkate katlanarak göstermiﬂtir.
Milletinden kopuk bir devlet yap›lanmas›n› dayatmak isteyenler ile devleti kendi istekleri ve istismar alanlar› do¤rultusunda kurgulamak isteyen odaklar›n her buhran yaratt›klar› dönemde, karﬂ›lar›nda Milliyetçi Hareket ve onun seçkin mensuplar› yer alm›ﬂ, kutlu de¤erleri u¤runa siper olmuﬂlard›r.
Türk milliyetçili¤inin temsil etti¤i millet ve devlet varl›¤›n›
uzlaﬂt›r›c› ve kaynaﬂt›r›c› düﬂünce sistemi, çat›ﬂmadan ve istismardan beslenen siyasal aktörlerin geleneksel yaﬂama alan›n›
daraltm›ﬂ ve her iki cephede yer alanlar taraf›ndan eleﬂtiri, tahrik ve hatta hakaret boyutunda ithamlarla karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na neden olmuﬂtur.
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3- Bu itibarla, kendisini yaln›zca devletin savunucusu görenler ile yaln›zca millet ad›na siyaset yapt›¤›n› iddia edenlerin
Milliyetçi Hareket Partisinin toplumsal ve siyasal alanda üstlenmiﬂ oldu¤u tarihi misyonu, yöneten ve yönetilenler aras›nda
sa¤lamak istedi¤i uzlaﬂt›r›c› giriﬂimlerini anlamalar› mümkün
görülmemektedir.
Yar›m as›rd›r, karﬂ›laﬂt›¤› tüm engellemelere ra¤men milliyetçilik, bir siyasi tav›r olarak MHP kadrolar›nca halka ulaﬂt›r›lm›ﬂ, devlete ve millete yönelen tehdit karﬂ›s›nda bu kayg›y› duyan vatan evlatlar› Milliyetçi Hareket etraf›nda toplanm›ﬂlard›r.
Milliyetçi Hareket, TBMM d›ﬂ›nda kald›¤› dönemlerde de,
milletinin yetki verdi¤i ölçüde, TBMM içinde hizmet vermeye
baﬂlad›¤› süreçte de siyasi gelecek kayg›lar›ndan tamamen uzak
bir yaklaﬂ›mla, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlay›ﬂ› ile hareket etmiﬂ ve bunu bir siyasi ilke ve düstur olarak
benimsemiﬂtir.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de birlik ve beraberlik
içerisinde toplumsal bar›ﬂ›n, huzur ve güven ortam›n›n tesis
edilebilmesini arzulamaktad›r.
Bu hedefe ise demokratik rejimin bütün kurum ve kurallar› ile sa¤l›kl› iﬂleyebilmesi ﬂart›yla, demokrasiyi özümsemiﬂ, halk›n› küçümsemeyen ve onun de¤erleriyle bar›ﬂ›k ayd›nlar ile siyasî ve sosyal aktörlerin müﬂterek çabalar› ile ulaﬂ›laca¤›na
inanmaktad›r.
Milletin temsili ve devletin korunmas›nda, bu iki vazgeçilmez de¤erin birbirini tamamlayarak uzlaﬂmas›nda üzerine düﬂen
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her sorumlulu¤u yerine getirmeye kararl› olan Türk Milliyetçileri için bu hedefe ulaﬂmak bir milli görev ve vatan borcudur.
Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, geçti¤imiz y›llarda
devleti korumak veya milleti temsil ad›na ortaya ç›kan kronik
çat›ﬂma aktörlerinin yaratt›¤› gerilimi ortadan kald›rmak üzere,
tam bir sorumlu muhalefet anlay›ﬂ› ile siyasal hamleler yapmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Partimizin bu giriﬂimlerinin, devletin kurumlar› ile yapay
çat›ﬂmalar üreten, yandaﬂ ve karﬂ›t iki cephe oluﬂturan, mazlum veya kurtar›c› rolü oynay›p inanç ve laiklik istismar›ndan
medet umanlar›n hesaplar›n› boﬂa ç›kard›¤› geliﬂmelerden anlaﬂ›lmaktad›r.
4- Milliyetçili¤in temiz ve erdemli, heyecanl› ve ilkeli tav›rlar›ndan, birleﬂtirici ve bütünleﬂtirici rolünden baﬂka bir amaç
gütmeyen Milliyetçi Hareket Partisi, kuruldu¤undan beri karﬂ›tlar›n›n sürekli eleﬂtiri ve sataﬂmalar›na maruz kalm›ﬂ, bir yandan ›rkç›, faﬂist, kafatasç› olarak suçlanmaya, di¤er yandan ise
maneviyat dünyam›z›n samimiyeti tart›ﬂ›larak, hareketimiz toplum nazar›nda de¤ersizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu çabalar›n amac›, Türk milliyetçili¤i fikrinin ülkemizin
idari ve ideolojik merkezinden uzaklaﬂt›r›lmas› ve milliyetçilerin
milletimizin gönlünden ve de¤erlerinden uzak tutulmak istenmesidir.
Bugün de, milliyetçili¤i d›ﬂlayan ve bir dogma haline gelen
tarihi önyarg›lar›n küllendi¤i yerden alevlendi¤i, Milliyetçi Ha119

reket Partisi’ne yönelik sistematik bir karalama kampanyan›n
diriltilmek istendi¤i görülmektedir.
Partimizin art›k mutlaka çözülmesi gerekti¤ine inand›¤› bir
yasa¤›n kald›r›lmas› giriﬂimi, kendilerine cumhuriyet bekçili¤i
vehmeden mihraklar taraf›ndan toplumun önüne yeni bir tart›ﬂma ve çat›ﬂma alan› olarak konulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
‹nanç istismar›n›n aktörlerinden sonra bu kez de ortaya ç›kan laiklik istismarc›lar›n›n da hedefi Milliyetçi Hareket Partisi
ve Türk milliyetçileridir.
5- Bilinmelidir ki, partimizin iradesine ve görüﬂlerine ipotek koymaya yeltenen zihniyetlerin sözde “mektup” ad› alt›nda
baﬂlatt›klar› karalama ve telkin kampanyas›, bu güne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da Milliyetçi Hareketin de¤erli mensuplar›nda asla ve asla yank› bulmayacak nafile bir çabad›r.
Yüre¤i vatan ve millet sevgisi ile çarpan parti mensuplar›m›za, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti hat›rlatacak kadar küstahlaﬂan
bu mihraklar›n aras›nda, çeyrek as›r önce ülkemizdeki demokratik rejimi de¤iﬂtirmek için f›rsat kollayanlar ile Cumhuriyetin
y›k›lmas›n› derinden derine planlayanlar›n bulunuyor olmas›,
eski ve yar›m kalm›ﬂ hesaplar›n ve kinlerin tekrar ortaya ç›kart›lmak istendi¤inin bir iﬂaretidir.
Üniter ve milli devlet yap›s›n›n parçalanmas› gibi Cumhuriyetimizi temelinden sarsacak a¤›r tehditlerin kap›m›zda oldu¤u bu süreçte; Cumhuriyet rejimi ve laik devlet düzeni ad›na
kayg›lar vehmederek, demokrasi karﬂ›t› aray›ﬂa yönelenlerin,
sanki Milliyetçi Hareket Partisi ile gizli veya aç›k bir mutabakat
120

ve gönül birli¤i içindeymiﬂ gibi hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›klar›n›
beyan etmeleri anlaﬂ›l›r bir durum de¤ildir.
Geçmiﬂte Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Milliyetçili¤e muhalif platformlarda nefretini aç›kça gösteren, milliyetçileri karanl›k hesaplar›na çekmek için özel çaba ve organizasyonlara
yönelen odaklar›n bugün partimize olan tav›rlar› aras›ndaki
uyum çok tabiidir.
Bilinmelidir ki, devletimizin ve milletimizin temel de¤erlerini korumay› bir siyasi proje olarak ortaya koymuﬂ Milliyetçi
Hareket Partisi’ni, hiç kimsenin Cumhuriyet veya laiklik karﬂ›t› olarak suçlamas› veya bu kavramlar› ö¤retmeye kalk›ﬂmas›
kabul edilemez bir hezeyan ve küstahl›kt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi mensuplar› hiçbir gizli, karanl›k,
derin veya özel bir iliﬂki ve irtibat içinde olmaks›z›n, yaln›zca
Türkiye’miz ve Türk milleti için düﬂündüklerini aç›k ve yüksek
sesle söylemiﬂ bir siyasal hareketin ﬂerefli üyeleridir.
Bu hareketin mensuplar›, vatan ve millet sevgisinin s›nav›n› ölüm karﬂ›s›nda vermiﬂ, bu devleti önce kurtarm›ﬂ ve sonra
kurmuﬂ kutlu bir misyonun yaﬂayan temsilcileridir. Üstelik bizi
devletimize ba¤layan kudret, emekli olduktan sonra ancak hat›rlan›lan yasalar›n verdi¤i görev ve yetki de¤il, milletten ald›¤›m›z sevgi, tarihten ald›¤›m›z ilham ve kültürümüzden edindi¤imiz erdemdir.
6- Türk milliyetçileri, az›z Cumhuriyetimizin büyük tehditlere maruz kald›¤› karanl›k y›llarda gözlerini k›rpmadan mücadele ederken ve bu mücadelenin akabinde en a¤›r haks›zl›klara
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u¤rarken, bugün Milliyetçi Hareket’ten devlet ad›na tav›r bekleyenlerin o günlerde hangi görevlerde bulunduklar› ve milliyetçi gençlere hangi gözle bakt›klar› bizce çok iyi bilinmektedir.
Bugün partimizin siyasal hamlelerine k›s›r dünyalar›nda anlam veremeyerek kendilerince hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›klar›n› ifade
edenleri, kurgulad›klar› karanl›k tezgâhlardan uzak durmaya,
kurduklar› sanal dünyadan uyanmaya ve ülkemizin gerçeklerini
görmeye davet ediyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin milleti ve devleti kucaklay›c›
siyasetini bilmeyen ve att›¤› ad›mlar›, ald›¤› kararlar› günübirlik
geliﬂmeler zannedenleri, Türk milliyetçilerinin hiçbir tesirin veya mihrak›n koltuk de¤ne¤i olmadan bugünlere gelen ilkeli ve
tutarl› çizgilerine bir kez daha bakmaya ça¤›r›yoruz.
7- Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleriyle
milli ve manevi de¤erlerimizin siyasi ve toplumsal çat›ﬂma alan› olmaktan ç›kar›lmas› için üzerine düﬂen sorumluluklar›n gere¤ini yapmaya haz›r ve kararl›d›r.
Unutulmamal›d›r ki, inanç ve de¤er üzerinden yap›lan k›s›r
ve sonu olmayan çekiﬂmeler, vatandaﬂlar›m›z›n inanc›na gösterilecek tahammülsüzlüklerle birlikte bunlar›n siyasi mücadele
arac› haline getirilmesi, siyasi ve sosyal bünyemizde ciddi tahribatlara yol açacakt›r.
Bu itibarla Türk milletini, temelsiz ve amaçs›z tart›ﬂmalara,
sadece bulunduklar› yerleri sa¤lamlaﬂt›rmak ve pozisyonlar›n›
kuvvetlendirmek için k›s›r çat›ﬂmalara çekenleri Türk tarihi ve
aziz milletimiz hiçbir zaman iyi anmayacak ve affetmeyecektir.
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8- Bedeli kanla ödenerek Büyük Atatürk’ün önderli¤inde
kurulmuﬂ Cumhuriyetimizin Baﬂkenti Ankara iki önemli tepe
üzerinde sembolleﬂmiﬂtir. Bunlardan biri devletimizi kuran ve
milletimizi kurtaran aziz Atatürk’ün naﬂ›n›n bulundu¤u An›tkabir’i bar›nd›ran An›ttepe, di¤eri ise inanç hürriyetimizin ve manevi de¤erlerimizin sembolü olan bir mabedi bar›nd›ran Kocatepe’dir.
Milliyetçi Hareket Partisi, kimseyi asla bir tercihe ve taraf
olmaya zorlamadan, her ikisini de en yüksek seviyede benimseyen ve temsil eden, bu de¤erler aras›ndaki rab›ta ve ba¤›n
kopart›lmas›na asla izin vermeyen duruﬂu ile An›ttepe ile Kocatepe aras›na çekilmiﬂ çelikten bir halatt›r.
Milliyetçi Hareket din ve vicdan özgürlü¤ünün ve laikli¤in
teminat› savunucusu ve koruyucusudur. Partimiz bu de¤erleri
yaln›zca savunman›n da ötesinde, birbirleri ile bir terkip oluﬂmas›n› arzulamaktad›r. Bu yap›n›n y›k›lmas›na da, istismar›na
da, çat›ﬂt›r›lmas›na da izin vermeyecektir.
Türk Milliyetçilerine Atatürk’ü, Cumhuriyeti ve laikli¤i veya samimiyetle ba¤land›¤›m›z inançlar›m›z› ö¤retmek veya hat›rlatmak; kendi yan›lg›lar›n› ve ön yarg›lar›n› milliyetçili¤in bir
kusuru gibi dayatmak hiç kimsenin, haddi ve hakk› de¤ildir.
Milliyetçi Harekete gönül vermiﬂ aziz vatandaﬂlar›m›z›n ve Türk
Milliyetçilerinin, kimseden milli tarihimizi ve kutlu de¤erlerimizi ö¤renmeye ve onlardan ak›l almaya asla ihtiyac› yoktur.
Milliyetçi Hareket, toplumsal huzur ve kat›l›m› en üst seviyede sa¤lam›ﬂ bir devlet, millet ve fert buluﬂmas›n› ve kaynaﬂ123

mas›n› sa¤layacak maddi ve manevi kucaklaﬂman›n istismardan ve gerilimden uzak siyaset ile sa¤lanaca¤›na inanmaktad›r.
Aksi anlay›ﬂ sahiplerinin yak›n tarihimizde laiklik kayg›s› ile
yapt›klar› nafile hamlelerin ve demokrasi d›ﬂ› dayatmalar›n, bugün nas›l bir siyasal tabloya ve toplumsal kutuplaﬂmaya yol açt›¤›n› bir kez daha düﬂünerek hareket etmeleri ve milletimize
yaklaﬂ›rken kendilerine ve anlay›ﬂlar›na çeki-düzen vermeleri,
ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan da önemli olacakt›r.
9- Milliyetçi Hareket Partisi herkesin istedi¤i ve arzulad›¤›
gibi tan›mlayabilece¤i ve bir ﬂablona sokabilece¤i bir parti de¤ildir.
Milliyetçi Hareket’in ﬂerefli siyasi geçmiﬂi, de¤iﬂmeyen ilke
ve inançlar› ve k›r›lmaya u¤ramadan bugünlere taﬂ›nan siyasi
çizgisi aziz milletimiz taraf›ndan çok iyi bilinmektedir.
Bizim devletle, Cumhuriyetle, milletle ve ortak de¤erlerle
hiçbir devirde sorunumuz olmam›ﬂt›r.
Bunlara yönelik tehdit ve tehlikeler ise her zaman sorunumuz olmuﬂtur, bundan böylede sorunumuz olacakt›r.
Biz bu hüviyetimizle baﬂ› dik ve aln› aç›k olarak Büyük Türk
Milletinin huzurunday›z.
Bizim Türkiye’nin sorunlar›na bak›ﬂ aç›m›z› ve hareket tarz›m›z› belirleyen temel düﬂüncelerin kayna¤› budur.
Bu konularda hiç kimsenin rehberli¤ine, uyar›s›na ve yol
göstermesine ihtiyac›m›z bulunmamaktad›r.
De¤erleri çat›ﬂt›rarak siyasi gelece¤ini kurtarmaya çal›ﬂanlar›n, cepheleﬂmeleri siyasi varl›k sebebi olarak görenlerin ve
gerilim ortam›ndan beslenenlerin ﬂu hususu çok iyi anlamalar›n› isteriz:
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Milliyetçi Hareket Türkiye’nin milli birli¤inin, toplumsal huzurunun ve dayan›ﬂmas›n›n temel harc› ve sigortas›d›r.
Türkiye’yi kamplara ve kutuplara ay›rarak çat›ﬂma ortam›na davetiye ç›karanlara geçit vermeyecek yegâne siyasi güç de,
vicdanlarda tescil edilmiﬂ bu kimli¤iyle Milliyetçi Hareket ve
yapra¤›n dahi k›m›ldamad›¤› en a¤›r ve ümitsiz ﬂartlarda fikri
namus imtihan›ndan ﬂerefle geçmiﬂ olan Türk Milliyetçileridir.
Geliﬂmeler, geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ olan k›s›r ve gergin tart›ﬂmalar›n önümüzdeki dönemde yo¤unlaﬂaca¤›n›n iﬂaretlerini
vermektedir. Bu süreçte aziz milletimizi tahriklere karﬂ› uyan›k
olmaya, inanç sahiplerini istismarc›lardan uzak durmaya, Milliyetçi Hareket Partisi’nin de¤erli mensuplar›n› ve Türk milliyetçili¤ine gönül vermiﬂ dava arkadaﬂlar›m›z› ise devlet ve millet
de¤erlerimizi müﬂtereken kucaklay›c› muhterem fikirlerimizi
aziz milletimizle acilen paylaﬂmaya ça¤›r›yorum.
Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bunlard›r.
Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Sözlerime son verirken, Türkiye’nin ufkunu karartmak için
her yönden tahriklerin yar›ﬂt›r›ld›¤› bugünkü nazik sürecin, Büyük Türk Milleti’nin hasletlerine yak›ﬂ›r bir ﬂekilde ﬂaﬂmaz bir
sa¤duyu ve hoﬂgörü ruhuyla sonuçland›r›laca¤›na olan inanc›m› bir kere daha belirterek hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Ne Mutlu Türküm Diyene!
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 ﬁubat 2008 günü yapt›¤›
tarihi oturumda, inanç temelinde bir kamplaﬂman›n malzemesi olan baﬂörtüsü sorununu yüksekö¤retimde hak mahrumiyeti
nedeni olmaktan ç›karmay› amaçlayan Anayasa de¤iﬂikliklerini
411 oyla kabul etmiﬂtir.
Yüce Meclis’in bu karar›yla, çat›ﬂma arac› olarak kullan›lan
bu konu etraf›nda ayr›ﬂt›r›c› siyasi istismar politikalar›n›n zeminini ortadan kald›racak çok önemli bir ad›m at›lm›ﬂt›r.
Gelinen bu aﬂamadan sonra, iflas etmiﬂ de¤erlerin çat›ﬂt›r›lmas› anlay›ﬂlar›n›n geride b›rak›laca¤› ve Türk toplumunda
ortak milli ve manevi de¤erler etraf›nda bir kaynaﬂma ve bütünleﬂme sürecinin baﬂlat›laca¤› bir döneme girilmesi en halisane
temennimizdir.
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Yüce Meclis’in bu karar›, bunun hukuki ve siyasi altyap›s›n› haz›rlayarak bu sürecin önünü açm›ﬂt›r.
Bu düﬂüncelerle Anayasa de¤iﬂikliklerinin aziz milletimize
hay›rl› ve u¤urlu olmas›n› diliyorum.
Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
• Milliyetçi Hareket Partisi, baﬂlat›lmas›nda kilit rol oynad›¤› bu sürecin her aﬂamas›nda belirleyici olmuﬂ; yap›c› ve dürüst
bir tutum ortaya koymuﬂtur.
√ Bugüne kadar herkes bu konuda sadece konuﬂmuﬂ, ancak çözüme dönük hiçbir ad›m atmam›ﬂt›r.
√ Yegane amac›, kangren haline getirilen bu yaran›n toplumumuzu kucaklayan bir hoﬂgörü ve kardeﬂlik anlay›ﬂla çözüme kavuﬂturulmas›na katk›da bulunmak olan Milliyetçi Hareket, bu geliﬂmelerden ﬂimdi hakl› ve hak edilmiﬂ bir huzur ve
mutluluk duymaktad›r.
√ 70 de¤erli üyeden oluﬂan Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu, milletvekili say›s›n›n de¤il arkas›ndaki sorumlu ve ilkeli siyaset anlay›ﬂ›n›n ve kararl›l›¤›n›n önemli oldu¤unu bu vesileyle göstermiﬂ ve Türkiye’nin kronik ve acil sorunlar›n›n çözüm süreçlerini baﬂlatman›n ilk örne¤ini bu konuda vermiﬂtir.
√ 60. Hükümet Program› görüﬂmelerinde verdi¤imiz “Milliyetçi Hareket Partisi, k›s›r çekiﬂmelerin ve gerginliklerin taraf›
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olmayarak, Türkiye’nin sorunlar›n›n çözümüne sars›lmaz ilke ve
inançlar› do¤rultusunda, yap›c› katk›larda bulunacakt›r” sözünün gere¤i, bir ilk örnek olarak bu vesileyle yerine getirilmiﬂtir.
√ Baﬂörtüsü sorununun kamu hizmeti alan ve kamu hizmeti veren ayr›m›na dayal› bir zeminde adil ve hukuki bir çözüme
kavuﬂturulmas› fikrini bundan sekiz y›l önce ilk defa dile getiren
Milliyetçi Hareket, ﬂimdi bu sorunun bu kavramsal temelde çözümü sürecini baﬂlatarak, de¤iﬂmeyen ilke ve inançlar›na olan
sadakatin imtihan›n› da, bu vesileyle baﬂar›yla vermiﬂtir.
• Bizim için önemli olan samimiyet, dürüstlük, tutarl›l›k ve
kararl›l›kt›r.
√ Baﬂörtüsü sorununun çözümünde bizim aç›m›zdan bir
rant, bir harman ve hasat yoktur.
√ Olsa olsa, temel bir sorunun çözümünden duydu¤umuz
manevi haz, gönül rahatl›¤› ve vicdan huzuru vard›r.
√ Türkiye sevdal›lar› için de önemli ve de¤erli olan da sadece ve sadece budur.
√ E¤er bir karﬂ›l›k gerekiyorsa, bu haz, huzur ve mutluluk
bizlere fazlas›yla yetecektir.
• Bu zor süreçte Milliyetçi Hareket, haks›z ve yak›ﬂ›ks›z ithamlara maruz kalm›ﬂt›r.
√ Meclis içinde ve d›ﬂ›nda insafs›z suçlamalar›n ve hayas›z
tahriklerin hedefi olmuﬂtur.
√ Baﬂörtüsüne karﬂ› oluﬂturulan direniﬂ cephesinin karalama ve hakaret kampanyas›, büyük ölçüde Milliyetçi Hareket
Partisi üzerinden yürütülmüﬂtür.
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√ Ancak, Milliyetçi Hareket’in temsilcileri so¤ukkanl›, sa¤duyulu ve vakur duruﬂlar›n› sürdürmüﬂler ve bu maksatl› ve hesapl› tahrikleri boﬂa ç›karm›ﬂlard›r.
√ Milliyetçi Hareket’in milletvekilleri, ﬂerefli davalar›na yak›ﬂ›r bir biçimde tam kadro Meclis’te haz›r bulunmuﬂlar, bu hezeyanlara ald›rmadan inand›klar›n› yolda kararl› bir ﬂekilde yürümüﬂlerdir.
√ Bundan dolay› bütün milletvekili arkadaﬂlar›m› gönülden
kutluyor, her türlü takdire lay›k bu duruﬂlar› nedeniyle kalbi
ﬂükranlar›m› sunuyorum.
√ Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ve aziz milletimizin
onurlu ve huzurlu gelece¤i için ataca¤›m›z ad›mlarda ve baﬂlataca¤›m›z süreçlerde, ayn› ruh ve anlay›ﬂla hareket edece¤inize
olan inanc›mla Meclis çal›ﬂmalar›nda hepinize baﬂar›lar diliyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Anayasa de¤iﬂikli¤i sonras›nda tehlikelere ve tahriklere
aç›k nazik ve hassas bir döneme girilmektedir.
Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n onaylamas› halinde yeni Anayasa düzenlemeleri yürürlü¤e girecek ve bunu takiben üç paralel
süreç baﬂlayacakt›r.
• Birinci süreç, Anayasa’n›n 42. maddesine getirilen yeni
f›kra uyar›nca “yüksekö¤renim hakk›n›n kullan›m›n›n s›n›rlar›n›n kanunla belirlenmesi” sürecidir.
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Bu amaçla Yüksekö¤retim Kanunun Ek-17. maddesinde
yap›lmas›nda iki parti aras›nda mutab›k k›l›nan de¤iﬂikliklerin
hayata geçirilece¤i yasal süreç baﬂlat›lacakt›r.
• ‹kinci süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde bu
amaçla baﬂlat›lacak yasal süreçten ba¤›ms›z olarak geliﬂecek
Anayasal yarg› sürecidir.
• Üçüncü süreç ise, hukuki zemini de¤iﬂtiren bu Anayasal
ve yasal süreçlerle birlikte üniversitelerde k›l›k-k›yafet konusunda baﬂlayacak yeni uygulama dönemidir.
• Bugün itibariyle birinci sürecin içine girilmiﬂ bulunulmaktad›r.
√ Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalk›nma Partisi
aras›ndaki mutabakat, Anayasa’n›n 10 ve 42. maddeleri ile
Yüksekö¤retim Kanununun Ek-17. maddesini kapsamaktad›r.
√ Buna uygun olarak, bu üç maddede yap›lmas› kararlaﬂt›r›lan de¤iﬂiklikler iki partinin ortak önerisi olarak 30 Ocak
2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuﬂtur.
√ Ek-17. maddeye iliﬂkin ortak öneri ihtisas komisyonu
olan Milli E¤itim Komisyonu’nun önündedir.
√ Bu konuda izlenecek yönteme iliﬂkin olarak var›lan bu
mutabakat hakk›nda iki parti aras›nda bugüne kadar baﬂkaca
bir resmi görüﬂme yap›lmam›ﬂt›r.
Süreç iﬂlemekte olup Milliyetçi Hareket Partisi bu mutabakatla ba¤l›d›r.
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• Ek-17. maddede yap›lmas› öngörülen de¤iﬂikliklerin
amac›n›n, bu konudaki tart›ﬂmalarda yeterince anlaﬂ›ld›¤› ve
de¤erlendirildi¤ini söylemek maalesef mümkün de¤ildir.
√ Bu madde baﬂ›n örtünmesini düzenlemenin ötesinde,
Üniversitelerde kullan›lamayacak k›l›k ve k›yafet ile ilgilidir.
√ Bugün yürürlükte olan Ek-17. madde esasen kanunla yasaklanmayan k›l›k-k›yafetin üniversitelerde serbest olaca¤›n›
hükme ba¤lam›ﬂt›r.
√ Baﬂ›n örtülmesini yasaklayan herhangi bir yasal düzenleme bugün de bulunmamaktad›r.
√ Bu maddeye getirilen yeni f›kra, sadece baﬂ›n örtünmesini yüzün aç›k kalmas› ve kimlik tespiti gibi esaslara ba¤layarak, bunun d›ﬂ›nda kalan ve bugün itibariyle hiçbir kanunda yasaklanmayan peçe, çarﬂaf ve benzeri k›yafetlere üniversite kap›s›n› kapatan bir s›n›rlama düzenlemesidir.
√ Anayasan›n 42. maddesinde yap›lmas› kabul edilen de¤iﬂiklikler, yüksekö¤renim hakk›ndan mahrumiyetin ancak kanunlarda aç›kça belirtilen nedenlere dayanabilece¤i ve s›n›rs›z
olmayan bu hakk›n s›n›rlar›n›n kanunla belirlenece¤ini Anayasa hükmü haline getirilmiﬂtir.
- Ek-17. maddedeki de¤iﬂiklik önerisi iﬂte bu s›n›rlar›n çerçevesini çizmekte ve yasal dayana¤›n› oluﬂturmaktad›r.
- Çarﬂaf, peçe ve benzeri k›yafetlerin üniversitelerden uzak
tutulmas› isteniyorsa, bu düzenlemenin yap›lmas› zorunludur.
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√ Bu bak›mdan bu konudaki tart›ﬂma ve de¤erlendirmelerde maddenin bu amac› ve anlam›n›n do¤ru anlaﬂ›lmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
• Anamuhalefet Partisi ile Demokratik Sol Parti’nin son
de¤iﬂiklikleri Anayasa Mahkemesine götüreceklerini aç›klamalar›ndan çok önceden baﬂlat›lan Anayasal yarg› süreci hakk›ndaki tart›ﬂmalara da bu vesileyle k›saca temas etmek istiyorum.
√ Anayasa Mahkemesi, görev ve yetkileri Anayasa’da düzenlenmiﬂ temel Anayasal kuruluﬂlar›m›zdan birisidir.
√ Yüce Mahkemeye baﬂvuru esaslar› da keza Anayasa’da
belirlenmiﬂtir.
√ Bu esaslar çerçevesinde son Anayasa de¤iﬂikliklerinin
Anayasa mahkemesine götürülmesi ve Yüce mahkemenin ﬂekil bak›m›ndan denetim ve inceleme yapmas› her yönüyle do¤al bir süreçtir.
√ Yüce mahkeme bu konuda önüne gelen baﬂvuruyu inceleyecek ve bir karar verecektir.
√ Herkes de sayg›yla karﬂ›layaca¤› bu karara riayet edecektir.
• Burada sakat ve yanl›ﬂ olan, konu Yüce mahkemenin daha önüne gelmeden Anayasal yarg› sürecinin, bas›nda ve televizyon ekranlar›nda baﬂlat›larak peﬂinen hüküm tesis edilmiﬂ
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olmas› ve buna dayanarak siyasi ve hukuki sonuçlar ç›kart›lmas›d›r.
√ Emekli yarg› mensuplar›, hukukçu ve akademisyenler, siyasiler, köﬂe yazarlar› ve televizyon yorumcular›n›n bu konuda
adeta bir yar›ﬂa girmeleri siyasi, hukuki ve etik aç›lar›ndan normal bir durum say›lamayacakt›r.
√ Anayasa Mahkemesi’ni etki alt›na almay›, yönlendirmeyi ve yol göstermeyi ve bu konu etraf›nda yarat›lan cepheleﬂmenin adeta taraf› haline getirmeyi amaçlayan bu tutum ve
davran›ﬂlar›n, her ﬂeyden önce hukuka ve Yüce Mahkemeye
sayg›s›zl›k olaca¤› aç›kt›r.
Anayasa Mahkememizin bunlar›n etkisi alt›nda kalmayarak
ve Anayasa’ya ba¤l› olarak karar verece¤i her türlü tart›ﬂman›n
üstündedir.
Bu vesileyle, dini ve siyasi fetvalarla yetinmeyerek hukuku
da kendi tekellerine almak için hukukun üstünlü¤ü ve hukuk
devleti anlay›ﬂ›na sayg›s›zl›k teﬂkil eden bu tutum ve davran›ﬂlar› ve bunlar›n sahiplerini k›nad›¤›m›z› buradan aç›kça ifade etmek isterim.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Bu konudaki düzenlemelerin yürürlü¤e girmesiyle, yeni yasal zemin ve çerçeve ›ﬂ›¤›nda üniversitelerdeki uygulama da yeni esaslara ba¤lanacakt›r.
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Bir anlamda bir geçiﬂ dönemi olacak çok nazik ve hassas
nitelikteki bu dönemin, toplumsal huzuru ve kamu düzenini etkilemeyecek bir ﬂekilde sa¤duyu ile aﬂ›lmas› hayati önem taﬂ›maktad›r.
Ancak, baﬂörtüsü sorununun s›k›nt›l› geçmiﬂi ve son günlerde bu konu etraf›nda kopar›lan tahrik f›rt›nalar›, bu sürecin
maalesef çok zor ve sanc›l› geçece¤ini göstermektedir.
Adeta üniversite kap›lar›nda olay ç›ks›n diye gün sayanlar›n, çat›ﬂma ortam› için hesap yapanlar›n topluma korku salmak için seferber olmalar›, çok ciddi bir endiﬂe kayna¤› olarak
karﬂ›m›zdad›r.
Baz› siyasetçilerin d›ﬂ müdahalelere ve rejim krizine davetiye ç›karan tutumlar›, ihtilal ve idamdan bahsetmeleri, tahrik
kampanyalar›n›n ibret verici boyutlar›n› gözler önüne sermektedir.
Geçen haftaki grup toplant›s›ndaki konuﬂmam›zda Milliyetçi Hareket’in Cumhuriyet’in de¤erleri ile Türk milletinin manevi de¤erleri aras›nda sars›lmaz ba¤› temsil etti¤ini vurgulamak
için “An›ttepe ile Kocatepe aras›nda çekilmiﬂ çelikten halat”
benzetmesini yapt›¤›m›z hat›rlanacakt›r.
Buna cevap veren bir siyasi parti genel baﬂkan›, kendine
göre bunu hafife alarak, bizim bundan sonra “duvar dikme anlay›ﬂ› aﬂamas›na gelmememizi umdu¤unu” söylemiﬂtir. Bu üslup ve yaklaﬂ›m›, temsil etti¤i siyasi anlay›ﬂ›n bilinen özellikleri
›ﬂ›¤›nda, asl›nda yad›rgamad›¤›m›z› belirtmek isterim.
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Ortak de¤erlerin çat›ﬂmas›n› siyasi rant kap›s› olarak gören
bu zihniyetin, Milliyetçi Hareket’in Cumhuriyet de¤erleri ile
manevi de¤erlere bir arada sahip ç›kma ve koruma iradesini
anlamas›n›n esasen beklenemeyece¤i çok aç›kt›r.
“Ayr›ﬂma süreçlerinin” tescilli savunucular›n›n, Milliyetçi
Hareket’in ortak de¤erler etraf›nda “kaynaﬂma süreci” baﬂlatma çabalar›n›n anlam›n› kavramas›, her ﬂeyden önce eﬂyan›n
tabiat›na ayk›r› olacakt›r.
Cumhuriyetin de¤erleri ve laiklik ilkesinin sözde savunuculu¤u ile din ulemas› rolü aras›nda pusulas›zca sürüklenenlerin
Milliyetçi Hareket’e yöneltti¤i suçlamalar›n bu bak›mdan fazla
ciddiye al›nacak bir yan› bulunmamaktad›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Baﬂörtüsü konusundaki düzenlemeler, toplumun baz› kesimlerinde yayg›n ve ciddi bir endiﬂe ve tedirginlik yaratm›ﬂt›r.
Bunlar›n önemli bir k›sm› demokratik tepkiler olarak bütün
yönleriyle ortaya konulmuﬂtur.
Baz› çevreler ise, bu konuda da bütün ölçü ve ayarlar› kaç›rm›ﬂlar ve bu tart›ﬂmalar›, müzmin ideolojik rahats›zl›klar›n›
d›ﬂa vuracaklar› bir çat›ﬂma vesilesi olarak kullanm›ﬂlard›r.
• Önümüzdeki zor döneme iliﬂkin olarak ﬂu hususlar› herkesin dikkatine ve de¤erlendirmesine sunmak ve bu zeminde
bir görüﬂ ve anlay›ﬂ birli¤i oluﬂturulmas›na katk›da bulunmaya
davet etmek istiyorum.
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√ Türkiye, devlet ve toplum olarak hayati bir s›navla karﬂ›
karﬂ›yad›r.
√ Geçmiﬂte benzer ﬂartlarda sergilenen sa¤duyu ve karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ruhuyla bu s›navdan da baﬂar›yla geçmek hepimiz için
tarihi bir görev ve sorumluluktur.
√ Bu süreçte siyasi partilerin, bas›n›n, üniversite yönetimlerinin ve ö¤renci kardeﬂlerimizin bunun bilinci içinde hareket
etmeleri hayati bir önem taﬂ›maktad›r.
√ Milli iradenin yegâne tecelli etti¤i yer olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin bu karar›na herkes sayg› duymak durumundad›r.
- Bu, Anayasa’ya sadakatin ve demokrasiye ba¤l›l›¤›n asgari icab› olarak görülmelidir.
- Anayasa ve kanunlar› uygulamaman›n, bunlara karﬂ› ç›kman›n, çok ciddi sorumluluklar do¤uraca¤› ve bir kaos ortam›na davetiye ç›karaca¤› unutulmamal›d›r.
√ Kanunlar›n yasaklamad›¤› çerçevede kalmak kayd›yla k›l›k ve k›yafet, rüﬂt yaﬂ›na ulaﬂm›ﬂ olan fertlerin, gelenek ve göreneklerinin ﬂekillendirdi¤i bilinçli bir bireysel tercihi olarak görülmelidir.
√ Baﬂ›n örtülmesinin dini, siyasi veya ideolojik simge olarak kullan›lmas›, devlete, Cumhuriyete ve rejime bir meydan
okuma arac›na dönüﬂtürülmesi hiçbir ﬂart alt›nda düﬂünülememelidir. Buna asla izin ve geçit verilmemelidir.
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√ Cumhuriyetin temel ilke ve de¤erlerinin en büyük teminat›, bunlar›n Türk milletinin gönlünde, ruhunda ve vicdan›nda
sars›lmaz bir abide olarak yer etmiﬂ ve kök salm›ﬂ olmas›d›r.
√ Bu nedenle, kültürel farkl›l›klar›n bir tezahürü olarak baﬂ›n örtülmesi, devlete ve rejime karﬂ› bir tehdit ve tehlike olarak görülmemelidir.
√ Ayn› ﬂekilde, kanunlar›n izin verdi¤i çerçevede k›l›k ve k›yafet tarz›n› yüksekö¤retimde e¤itim hakk›ndan mahrumiyet
sebebi haline getirmenin, laiklik ilkesi baﬂta olmak üzere Cumhuriyet’in temel de¤erlerinin korunmas›n›n bir yöntemi olmayaca¤› da anlaﬂ›lmal›d›r.
√ Önümüzdeki yeni dönemde üniversitelerin karﬂ›l›kl› tahriklerle bir çat›ﬂma alan› haline getirilmesinin önlenmesi için
herkes azami teyakkuz halinde bulunmal›d›r.
√ Baﬂ›n örtülmesi, ö¤rencilere yönelik bir d›ﬂlama, husumet ve önyarg› sebebi haline getirilmemeli, bu konuda zorlamalara dayal› fiili engeller ç›kar›lmamal›d›r.
√ Baﬂ›n örtülmesi serbestisi, bir zafer veya yenilgi olarak
görülmemeli, bir öç alma, rövanﬂ ve nümayiﬂ nedeni ve konusu haline asla getirilmemelidir.
√ Ayn› ﬂekilde, baﬂ› aç›k ö¤rencilere karﬂ› tehlike, tehdit ve
bask› ortam› oluﬂturulmas›na yönelik her türlü hareketten kesinlikle kaç›n›lmal›d›r.
• Meclis iradesi ile gerçekleﬂen uygulama zamanla yerine
oturacak, aksamalar, eksikler ve sorunlar bu süreçte görülerek
bunlar›n giderilmesi için gerekli yöntemler belirlenecektir.
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• Milliyetçi Hareket Partisi, bu düﬂüncelerle herkesi tahriklerden ve ayr›ﬂt›r›c› polemiklerden uzak durmaya, sa¤duyu yolundan ayr›lmamaya ve sürecin Türk Milletine yak›ﬂ›r biçimde
yürütülmesine ve sonuçland›r›lmas›na katk› bulunmaya ça¤›rmaktad›r.
Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Türkiye-Avrupa Birli¤i iliﬂkilerinde yaﬂanan geliﬂmeler, son
dönemde iç sorunlarla yüklü siyasi gündemin gölgesinde kalm›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye karﬂ› ön yarg›l› ve d›ﬂlay›c› tutumunun yeni tezahürleri olan baz› geliﬂmeler, bu nedenle yeterince anlaﬂ›lamam›ﬂ ve tart›ﬂ›lamam›ﬂt›r.
Bunlardan birisi, Fransa Cumhurbaﬂkan› ile Alman Baﬂbakan›’n›n yapt›klar› son zirve toplant›s›nda, Türkiye’nin Avrupa
Birli¤ine tam üye olmas›na bir kere daha karﬂ› ç›kmalar› ve özel
ortakl›k statüsü ile yetinilmesini aç›kça dile getirmiﬂ olmalar›d›r.
Bugün gelinen noktada sanal bir zeminde sürdürülen iliﬂkilerde Türkiye’nin tam üyeli¤i nihai hedef olmaktan esasen ç›kart›lm›ﬂt›r.
Sanal müzakerelerin baﬂlad›¤› 2005 y›l›nda bu konudaki
çerçeveyi çizen Avrupa Birli¤i temel belgelerinde ucu aç›k, içi
boﬂ ve ﬂekli bir müzakere süreci sonunda tam üyelik d›ﬂ›nda bir
141

imtiyaz› ortakl›k-özel iliﬂki modeli Türkiye’nin önüne hedef olarak konulmuﬂtur.
Böyle bir ambalaj içinde sunulan bu ikinci s›n›f taabiyet iliﬂkisi için de 15-25 y›l beklenecektir.
2005 y›l›ndan bu yana böyle bir sakat ve sanal zeminde
sürdürülen görüﬂme süreci, bu hedefe yönelik göstermelik bir
süreç olmuﬂtur.
Türkiye’ye verilen yol haritas›n›n üyeli¤e aç›lmayacak ç›kmaz bir soka¤›n adresi oldu¤unu bilmesine ra¤men, AKP hükümetleri gerçekleri Türk milletinden saklamak için bilinçli bir
yan›ltma kampanyas› yürütmüﬂtür.
Bu hayal yolculu¤unda temenni ve beklentiler gerçekleﬂtirilmiﬂ kazan›mlar olarak takdim edilmiﬂ, Türk milleti boﬂ bir hayalle oyalanm›ﬂt›r.
Fransa ve Almanya liderlerinin Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
içinde yeri olmad›¤› hakk›ndaki son ortak aç›klamalar›, AB’nin
Türkiye’ye karﬂ› de¤iﬂmeyen niyetlerinin sadece yeni bir ifadesi ve göstergesi olmuﬂtur.
Say›n Baﬂbakan’›n bu gerçekler karﬂ›s›nda, “bunlar ﬂahsi
görüﬂleridir, bizim kitab›m›zda tam üyelik d›ﬂ›nda baﬂka bir alternatif model yoktur, bu elbiseyi giymeyiz, kendileri bilirler”
ﬂeklindeki aç›klamalar›, görüntüyü kurtarmaya yönelik beyhude çabalar ve ucuz ve sonuçsuz gövde gösterileri olarak hat›rlanacakt›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin Türkiye’nin maruz kald›¤› terör konusundaki tutumlar› da, Türkiye’ye bak›ﬂ aç›lar›n› ve evrensel ilkelere ne kadar ba¤l› olduklar›n› gösteren bir turnusol
ka¤›d› olmuﬂtur.
Avrupa Birli¤i, PKK terör örgütü ile DHKP-C gibi terörist
gruplar› resmen terör örgütü olarak tan›m›ﬂt›r.
Ancak, bu tan›ma lafta ve kâ¤›t üzerinde kalm›ﬂ, Avrupa
Birli¤i ülkeleri bunun gere¤ini yapmak için asgari ad›mlar› atmaktan dahi bugüne kadar ›srarla kaç›nm›ﬂlard›r.
‹kiyüzlü ve ilkesiz tutumlar›n› sürdürerek Türkiye ile adeta
alay etmiﬂlerdir.
Avrupa Birli¤i’nin bu alandaki lekeli ve utanç verici sicilinin
sat›rbaﬂlar› ﬂunlar olmuﬂtur.
√ Kopenhag kriterleri ve Avrupa normlar› ad› alt›nda PKK
terör örgütünün siyasi taleplerinin sözcülü¤ünü ve Türkiye nezdinde takipçili¤ini yapan AB üyeleri, k›rm›z› bültenle aranan
PKK yönetici ve militanlar›na kucak açm›ﬂ, bunlara kendi topraklar›nda rahatça faaliyet göstermeleri için resmi himaye sa¤lam›ﬂt›r.
√ El-Kaide ve benzeri yabanc› terör örgütlerine göz açt›rmayan, militanlar›na karﬂ› sert tedbirleri tereddütsüzce uygulayan, finans kaynaklar›n› kesen, örgütlenmelerini ve faaliyetlerini çökerten AB ülkeleri, her ne hikmetse ayn› kararl›l›¤› PKK
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konusunda göstermemiﬂ, sadece göstermelik olarak birkaç s›radan militan›n iadesiyle yetinmiﬂtir.
√ PKK ve Türkiye orijinli di¤er terör örgütlerinin yönetici
kadrosu uzun y›llard›r Avrupa Birli¤i ülkelerinde resmi koruma
alt›nda bar›nmakta, bunlar›n yay›n organlar› Kopenhag kriterlerini ve AB normlar›n›n sa¤lad›¤› özgürlük ortam›nda aç›kça
terör propagandas› yapmaktad›rlar.
Belçika Temyiz Mahkemesi’nin geçti¤imiz günlerde
DHKP-C örgütü ve Sabanc› suikast› san›klar› hakk›nda verdi¤i
utanç verici karar, Avrupa’n›n çirkin yüzünü gösteren bir ibret
vesikas› olmuﬂtur.
Belçika mahkemesi bu terör örgütünün baﬂ›n›, terör örgütü üyesi olmaktan yarg›land›¤› davadan beraat ettirmiﬂ, Sabanc› cinayeti san›¤›n›n ise Belçika’da sahte belge kullanmaktan
tecilli cezayla serbest kalmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Mahkeme’nin gerekçeli karar›nda, Belçika’n›n terör örgütü olarak resmen tan›d›¤› DHKP-C’nin bir terör örgütü oldu¤unun somut verilerle ispat edilemedi¤inin belirtilmesi karﬂ›s›nda
söylenecek bir söz bulunamamaktad›r.
Sabanc› cinayeti san›¤›n› uzun süre Brüksel’de misafir
eden, göstermelik bir yarg›lamayla tutukluluk haline son veren
ve kaçmas›na göz yuman Belçika makamlar›n›n, ﬂimdi eli kanl› bu katili beraat ettirerek serbest b›rakmas› Belçika için bir ﬂeref vesilesi olarak hat›rlanmayacakt›r.
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Belçika, bu tutumu ile terörizme teslim olmuﬂ, terörist militanlar için güvenli s›¤›nak olma zilletine düﬂmüﬂ ve uluslararas› terörü destekleyen ülkeler listesindeki mümtaz yerini almay›
fazlas›yla hak etmiﬂtir.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Bütün bu geliﬂmeler Avrupa Birli¤i’nin gerçek yüzüne ve
Türkiye’ye karﬂ› derin önyarg›lar›na ›ﬂ›k tutan somut göstergelerdir.
Türk milleti her vesileyle hor görülmekte, Türkiye her f›rsatta çok a¤›r bir muameleye maruz b›rak›lmaktad›r.
Bu gerçekler ortadayken AKP hükümetinin Avrupa Birli¤i
ile teslimiyet-mahkûmiyet iliﬂkisini sürdürmesinin, kendileri bak›m›ndan onurlu ve haysiyetli bir sebebi ve izah› olamayaca¤›
gün gibi ortadad›r.
√ Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›na boyun e¤erek, Türkiye’nin baﬂ›na çok büyük dertler açacak bir teslimiyet belgesi
olan az›nl›k vak›flar› yasas›n›n Meclis’ten geçirilmesinde hala
inat ve ›srar etmeyi, b›rak›n Türk milletine anlatmay›, AKP yöneticileri ile Meclis grubunun içlerine nas›l sindirebildikleri merak konusudur.
√ Türkiye’nin ﬂerefli tarihini soyk›r›m suçuyla mahkûm etmeye çal›ﬂan Avrupa’n›n dayatmas›yla, Türklük de¤erlerine
hakareti önleyerek yapt›r›ma ba¤layan 301. maddenin de¤iﬂi145

minin öncülü¤ünü ve sözcülü¤ünü yapan AKP’nin, siyasi geçmiﬂi ile bü günkü davran›ﬂ› hiç de yad›rgat›c› de¤ildir.
√ Türkiye’de zorla milli az›nl›k yaratarak, milli kimli¤imizi,
devletin temel ilkelerini ve siyasi yap›s›n› buna göre yeniden
düzenlemek için her vesileyle bask› yapan Avrupa Birli¤i’nin bu
dayatmalar›n› karﬂ›lamay› Avrupa normlar› ad›na savunmak,
AKP Meclis grubunun, milli birlik anlay›ﬂ›yla nas›l ba¤daﬂt›rabildi¤i de cevab› aç›k kalan bir sorudur.
Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Bu konudaki son bir sözümüz de Avrupa Birli¤i ç›pas›n›
sürdürmeyi ve Brüksel gündeminden kopmamay› Türkiye için
bir beka meselesi olarak gören ve bunun ç›¤›rtkanl›¤›n› yapan
çevrelere olacakt›r:
√ Baﬂörtüsü nedeniyle yüksekö¤renimin hakk›ndan yoksun
kalmamay› düzenleyen son Anayasa de¤iﬂiklikleri konusunda,
meydanlarda, gazete köﬂelerinde ve televizyon ekranlar›nda
sergiledi¤iniz direniﬂ ile Türklük de¤erlerine hakaretin serbest
olmas› için verdi¤iniz mücadele aras›ndaki ortak paydan›n ne
oldu¤unu Türk Milleti gerçekten merak etmektedir.
√ Bir taraftan “baﬂörtüsü sorunu Türkiye’nin sanki öncelikli meselesi midir ki bunu gündeme getiriyorsunuz” diye itiraz
ederken, öbür taraftan az›nl›k vak›flar› kanunu ve 301. madde
gecikiyor diyerek bunlar› Türkiye’nin bir numaral› sorunu ola146

rak görmenizin sizin aç›s›ndan ahlaki izah› ve gerekçesinin ne
oldu¤u da tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
√ Türkiye’nin öncelikli sorununun tarihine, milli de¤erlerine ve milletine hakaretin önünü açmak oldu¤una gerçekten
inan›yorsan›z, bu takdirde size söyleyece¤imiz tek ﬂey; baﬂ›n›
örten k›zlar›m›z›n yüksek ö¤renim hakk› konusunda ahkâm
kesmeyi b›rakman›z ve baﬂ›n›z› gömdü¤ünüz kumdan biran önce ç›kar›p ç›karmama konusunda bir karar vermenizdir.
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yor, sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum.
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Çok De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Bizim anlay›ﬂ›m›za göre toplum hayat›nda yaﬂanan her sorun, siyasetin ilgi alan›na girmelidir. Siyasete yans›yan tüm sorunlar›n çözümü için ise azami mutabakat, asgari tart›ﬂma kültürünün yerleﬂmesi rejimimiz ve ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan önemlidir.
Bu hassasiyetlere de¤er veren Milliyetçi Hareket Partisi,
kamuoyunu meﬂgul eden sorunlar›n çözümü amac›yla, kendisinden beklenen deste¤i ve yap›c› katk›y› bugüne kadarki uygulamalar›yla ortaya koymuﬂtur.
Partimizin tüm uzlaﬂt›rma çabalar›na ra¤men, üzülerek ifade etmeliyim ki, son zamanlarda toplumsal kutuplaﬂman›n ve
ayr›ﬂt›rma senaryolar›n›n sahnelenmeye çal›ﬂ›ld›¤› tehlikeli bir
gerilim sürecine girilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
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Millet olarak müﬂterek de¤erlerimizin etraf›nda birlik olmam›z gereken kritik bir zamanda, Adalet ve Kalk›nma Partisi ile
Cumhuriyet Halk Partisi’nin sahneledikleri cepheleﬂtirici siyaset taktikleri, zaten hassas bir dengede duran huzur ve güven
ortam›n› yeni bir s›k›nt›l› istikamete yönlendirmiﬂtir.
Hat›rlanaca¤› üzere, 22 Temmuz seçimlerinden önceki
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçim sürecinde benzer gerilim ve kutuplaﬂmalar yaﬂanm›ﬂ, Türkiye bu sosyal ve siyasal ortamda yaﬂad›¤›
kafa kar›ﬂ›kl›¤› ve s›k›nt›larla seçimlere giderek tercihini kullanm›ﬂt›.
Bugün geldi¤imiz aﬂamada ise sonu olmayan tart›ﬂmalar
yaln›zca söylem boyutunda kalmam›ﬂ, siyasetçiler üslup de¤iﬂtirerek siyaset kurumu ile devlet kurumlar› aras›nda bir siyasi
düello ortam› yaratma gayretine girmiﬂlerdir.
‹dam sehpalar›n›n hat›rlat›ld›¤›, kefenlerin ça¤r›ﬂt›r›ld›¤›,
beyaz çarﬂafla yola ç›kma edebiyat› ile demokrasi d›ﬂ› yöntemlerin ima edildi¤i bu ortamda, aziz milletimiz adeta cepheleﬂmeye ça¤r›lmakta ve taraflar aras›nda saf tutmaya davet edilmektedir.
‹stismar alanlar› alabildi¤ine geniﬂ, ancak siyasal etikleri iyiden iyiye çürümüﬂ olan bu felaket tellallar›; korku tacirli¤i yaparak bir yandan milletimizin gönlüne perde çekmeye çal›ﬂmakta, di¤er yandan ise demokrasimizin olgunlaﬂmas›n› ve gelece¤ini tehlikeye atmaktad›r.
Türkiye, geçmiﬂinde, siyaset kurumunun baﬂ› çekti¤i kutuplaﬂmalar›n ülkemizi nas›l bir darbo¤aza sürükledi¤inin hazin
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örnekleri ile doludur. De¤erlendirme yanl›ﬂ› yaparak milletin
kendisine verdi¤i iktidar gücünü müebbet bir kudret sananlar›n,
demokrasi d›ﬂ› müdahalelere nas›l çanak tuttu¤u da yak›n tarihimizden iyi bilinmektedir.
Bu nedenle, iktidar partisi ile ana muhalefet aras›nda ibret
verici bir biçimde cereyan eden siyasal çekiﬂmeler, hem toplumsal müsamahay› aﬂ›nd›r›p hoﬂgörüyü ortadan kald›rmakta,
hem de toplumun demokrasiye olan inanc›n› ve güvenini derinden sarsmaktad›r.
Çat›ﬂmadan beslenen bu ortam›n Türk siyaseti üzerindeki
etkisinin azalt›lmas› ve bu al›ﬂkanl›klar›n ortadan kald›r›lmas›
için Milliyetçi Hareket üzerine düﬂen sorumlulu¤un fark›nda ve
bilincindedir.
Buna ra¤men, siyasette, üniversitede ve medyada yer tutmuﬂ Milliyetçi Hareket has›mlar›n›n politik duruﬂumuzu anlamak istemeyiﬂlerindeki ›srara ra¤men, partimiz milletimizin ve
devletimizin varl›¤›n› ve gelece¤ini korumak için üstüne düﬂen
sorumlulu¤u yerine getirmeye sonuna kadar kararl›d›r.
Önümüzdeki yeni dönemde de uzlaﬂma ve anlaﬂmaya; sa¤duyu ve so¤ukkanl› davranmaya ihtiyaç duyulaca¤› bir gerçektir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize artan gerilimler karﬂ›s›nda itidal tavsiye ediyor, tahriklere
ve tuzaklara karﬂ› çok dikkatli olmalar›n› öneriyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisinin mecliste yer almad›¤› geçmiﬂ
dönemdeki al›ﬂkanl›klar›n› sürdürmek isteyenlerin, partimizi
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devre d›ﬂ› b›rakma veya kendilerine benzeﬂtirme çabalar› sonuç
vermeyecek nafile bir giriﬂimdir.
Her f›rsatta Milliyetçi Hareket’in varl›¤›n› ve toplum nazar›nda kabul görmesini içlerine bir türlü sindiremeyen sözde entelektüel mihraklar›n, hangi odaklar›n›n taﬂeronlu¤unu yapt›klar› da bizce çok iyi bilinmektedir.
Unutulmamal›d›r ki, Milliyetçi Hareket Partisi’nin hiçbir ﬂerefli mensubunun demokrasi bezirgânlar›ndan, özgürlük tüccarlar›ndan, inanç pazarlamac›lar›ndan alaca¤› ve ö¤renece¤i
hiç bir ﬂey yoktur ve asla da olmayacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Devletinin bekas›n› ve Türk
milletinin de¤erlerini her ﬂeyin üstünde tutan bir gönül misyonunun haysiyetli bir yuvas›d›r.
Bu zamana kadar bizi, Türk milleti için do¤ru ve yararl›
olaca¤›na inand›¤›m›z konular› aç›k ve yüksek sesle söylemekten hiçbir güç al›koyamam›ﬂ ve buna cesaret edememiﬂtir.
Bundan sonra da, Türk milliyetçileri olarak inand›klar›m›z›
hayk›rmaktan kaç›nmayaca¤›m›z›, düﬂündüklerimizi sonuna
kadar söyleyece¤imizi ve söylediklerimizin de arkas›nda mutlaka ve mutlaka durmaya devam edece¤imizi buradan bir kez daha aç›kl›yorum.
Muhterem Milletvekilleri,
Milliyetçi Hareket Partisi; Türkiye Cumhuriyeti’nin bekas›
ile Türk milletinin refah ve kalk›nmas›n› ülkü edinmiﬂ, milliyet154

çili¤i bir siyasal proje olarak kabul etmiﬂ kutlu bir davan›n temsilcisidir.
Ayn› zamanda, aziz milletimizin gösterdi¤i teveccüh oran›nda temsil edildi¤i TBMM’de, talip oldu¤u demokratik görevleri önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi ile samimiyetle uygulam›ﬂ bir siyasi partidir.
Hepinizin de bildi¤i gibi, 22 Temmuz seçimlerinden sonraki dönemde partimize aziz milletimiz taraf›ndan muhalefet görevi takdir edilmiﬂtir. Bu görev, en az iktidar olmak kadar sayg›n ve ﬂerefli bir millet hizmeti ve demokrasi vazifesidir.
Türk siyasetinde kronik hale gelmiﬂ muhalefet anlay›ﬂ›n›n
aksine bizim yaklaﬂ›m›m›z, yaln›zca Türkiye’miz ve Türk milleti için do¤ru oldu¤una inand›¤›m›z konularda olmak üzere;
• Türk milliyetçili¤inin sesi olarak görüﬂümüzü aç›klamak,
• T›kanan meselelerde somut çözüm yollar› göstermek,
• Yaklaﬂan tüm tehlikelere karﬂ› uyarmak ve uyand›rmak,
• Meseleler üzerine yüce Meclisin ve toplumun dikkatini
çekmek,
• Yap›lan yanl›ﬂlar›n karﬂ›s›nda olmak ve kamuoyu oluﬂturmak,
• Meclis aritmeti¤inin elverdi¤i ölçüde yasama sürecine
müdahale veya katk›da bulunmakt›r.
Bu muhalefet anlay›ﬂ›m›za karﬂ›, geleneksel çat›ﬂma anlay›ﬂ›n› aﬂamam›ﬂ mihraklarca a¤›r bir karalama kampanyas›
baﬂlat›ld›¤›, yapt›¤›m›z her hamlenin etkisizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›155

¤›, giriﬂimlerimizin yapay tart›ﬂmalarla suland›r›lmak istendi¤i
görülmektedir.
Bu durumu, partimize yönelik olarak aﬂ›lamam›ﬂ önyarg›lar›n yan› s›ra geleneksel kirli muhalefet al›ﬂkanl›klar›ndan kurtulamam›ﬂ zihniyetlerin siyasal miyoplu¤un de bir sonucu olarak görmek gerekmektedir.
Demokrasiler, ancak muhalefetin varl›¤› ile anlam kazan›rlar ve demokratik kararlar, ancak muhalefetin katk›lar› ile bir
de¤er ifade ederler. Bu itibarla rejimi ne olursa olsun her ülkenin mutlaka bir hükümeti varken, muhalefete yer ve imkân veren yegâne rejim demokrasi olmuﬂtur.
Bu itibarla demokrasinin, yaﬂat›l›p yayg›nlaﬂabilmesi için
güçlü bir muhalefet her zaman gereklidir. Denilebilir ki; demokrasinin varl›¤› ve devaml›l›¤›, ancak farkl› düﬂünce ve sözleri yans›tan bir muhalefetin mevcudiyeti ile mümkündür.
Özellikle uzlaﬂma kültürüne sahip olmayan ve kendinde
güç vehmetmeye baﬂlayan tek parti iktidarlar›na karﬂ› etkili bir
muhalefetin varl›¤› ço¤ulcu demokrasiyi hem güçlendirmekte,
hem de toplumsal huzurun sa¤lanmas›na önemli düzeyde katk›da bulunmaktad›r.
Etkin ve çözüm üreten bir muhalefet anlay›ﬂ›; ayn› zamanda parlamenter demokrasiyi iﬂleten bir unsur olmas› aç›s›ndan
da hayati bir öneme sahiptir.
Bizim anlay›ﬂ›m›za göre ülke yönetiminde ve kararlar›nda
en az iktidar kadar önemli ve sorumlu olan muhalefetin anlam›
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her ﬂeye karﬂ› ç›kmak, her türlü öneriyi gözü kapal› reddetmek,
a¤›r politik demagojilerle cevap vermek ve meydan okumak
de¤ildir.
Ülkemizin ciddi sorunlarla yüz yüze oldu¤u bu dönemde;
Milliyetçi Hareket olarak; iktidar› uyaracak, eleﬂtirecek, yol
gösterecek ve bu gücü milli menfaatler için harekete geçirecek
etkin ve kararl› bir muhalefet anlay›ﬂ›n› benimsedi¤imizi ifade
etmek istiyorum.
Bu aﬂamada herkesin ﬂahit oldu¤u gibi; muhalefet tarz›m›z
iktidar partisinin siyasal gücünü zorbaca ve baﬂ›na buyruk kullanmas›na bir engel teﬂkil etmektedir. Öte yandan, bu yaklaﬂ›m›m›z çat›ﬂmaya müsait ana muhalefetin de keskinli¤ini toplum yarar›na dizginlemeye yöneliktir.
Nitekim, partimizin bu muhalefet duruﬂu a¤›r bir terör tehdidi karﬂ›s›nda yapay gündemle hareketsiz hale gelmiﬂ Türkiye’yi uyand›rm›ﬂ, TBMM’ni s›n›r ötesi bir operasyon için karar
verme noktas›nda uyar›c› olmuﬂtur.
Muhalefet anlay›ﬂ›m›z›n bir di¤er yönü ise kendi siyasal taban›m›zla birlikte, toplumun di¤er kesimlerinden gelen taleplerin, hem demokratik bir platformda tart›ﬂ›lmas›n› ve temsilini,
hem de siyasal alana taﬂ›nmas›n› sa¤lamaktad›r.
Milliyetçi Hareket olarak, demokrasilerde hiçbir siyasal hareketin sonsuza kadar iktidar ya da muhalefet olarak kalamayaca¤› gerçe¤inden hareketle, er ya da geç iktidar›n muhalefet,
muhalefetin de iktidar olaca¤›n› biliyor ve bunu belirleyecek
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olan milletimizin engin sa¤duyusu ve isabetli tercihine sonuna
kadar güveniyoruz.
Ortaya koydu¤umuz etkin muhalefet stratejisinin ana ekseni; AKP’nin elindeki say›sal gücü, kendi siyasi emelleri için de¤il, aziz milletimiz ve kutlu devletimizin yükseliﬂi ve refah› yönünde kullanmas›n› sa¤lamakt›r.
Türkiye Cumhuriyeti eﬂit ve özgür vatandaﬂ prensibine dayanan; Anayasam›zda ifade buldu¤u üzere; demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devleti olman›n ça¤daﬂ bir yorumudur.
Demokrasi bireyler aras›ndaki güven ve karﬂ›l›kl› sayg›yla
kurumsallaﬂ›p kök salan, toplumsal huzur ve istikrar›n en
önemli güvencesidir.
Tabular›n hâkim oldu¤u, nereden gelirse gelsin her anlamda ba¤nazl›klar›n hüküm sürdü¤ü bir toplumsal yap›da demokrasinin sa¤l›kl› iﬂleyiﬂinden bahsetmek mümkün de¤ildir.
Demokrasi; genel ve eﬂit oy prensibi çerçevesinde ço¤unlu¤un yönetme anlay›ﬂ›na dayand›¤› gibi, ayn› zamanda az›nl›kta kalanlar›n haklar›n› ço¤unlu¤un tahakkümüne ihtimaline
karﬂ› da güvence alt›na al›r.
Bizim muhalefet anlay›ﬂ›m›z›n önemsedi¤i ve savundu¤u
bir baﬂka boyut da budur. Bu yönüyle Milliyet Hareket yaln›zca kendisine oy vermiﬂ vatandaﬂlar›m›z›n de¤il, iktidar partisini
tercih etmemiﬂ bütün toplum kesimlerinin iktidar gücü karﬂ›s›nda korunmas›n› da amaç edinmiﬂtir.
Bilindi¤i gibi, Cumhuriyet idaresinin milletimizdeki yans›mas› demokrasiyle gerçekleﬂmiﬂtir. Vatandaﬂlar›m›z demokrasi
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vas›tas›yla devletiyle bütünleﬂmiﬂ, gönüllü bir biçimde egemenlik yetkilerini temsilcilerine devretmiﬂlerdir.
Egemenlik, siyasal düzeni koruyan, gözeten ve düzenleyen
devletin yönetim için ihtiyaç duyaca¤› bir gücü olmakla birlikte, bu durum, devletin vatandaﬂlar üzerinde s›n›rs›z ve sonsuz
bir güç kullanma hakk›na sahip oldu¤u anlam›na da gelmemelidir.
Burada önemli olan, vatandaﬂlar›n kulland›¤› hak ve özgürlüklerin s›n›r› ile bunlar›n anlam ve hayat buldu¤u devletin bekas› aras›nda hassas bir denge kurmay› baﬂarabilmektir.
Devlet, modern demokrasilerde egemenlik yetkisini milletten al›r ve kullan›r. Bu aç›dan egemenli¤in toplumsal bir boyutu ve zemini bulundu¤unu, yani bu yetki ve erkin özde yönetilen bireylere ait oldu¤unu unutmamak gerekmektedir.
Siyasetimizin ekseninde de burada söz konusu olan, fertmillet ve devlet aras›ndaki denge ve uyumun sürdürülmesi esast›r. Bu ayn› zamanda milliyetçili¤imizin siyasetteki do¤al bir
yans›mas›d›r.
Bugün bu tür yönetim kayg›lar› bulunmayanlar ile devlet ve
millet ihtilaf›ndan siyasal menfaat umanlar elbette ki bu vak›ay› kabullenmek istemeyeceklerdir.
Ancak bizler, baﬂkalar› nas›l hareket ederse etsin, kim ne
söylerse söylesin yaln›zca do¤rular ifade etmek üzerine kurulu
milliyetçi muhalefetimizi sonuna kadar muhafaza edece¤imizi,
kamuoyuna bu vesileyle bir kez daha duyurmak istiyorum.
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Bizler hiçbir karanl›k mihrak ve hiçbir yabanc› güç ve dayatmaya ald›rmadan yaln›zca büyük Türk milletinden ald›¤›m›z
kudret, muhteﬂem tarihimizden edindi¤imiz ilhamla var›z ve
her zaman da burada olaca¤›z.
De¤erli Milletvekilleri,
2007 Y›l› Temmuz ay›ndan itibaren küresel piyasalarda
baﬂlayan dalgalanma baﬂta Türkiye olmak üzere, hiçbir ayr›m
yapmadan tüm dünyada etkisini hissettirmektedir.
Geçti¤imiz günlerde Japonya’da toplanan G–8 ülkeleri taraf›ndan, ‘ABD’deki konut piyasas›ndaki bozulman›n daha da
derinleﬂmesi ve kredi koﬂullar›ndaki s›k›laﬂman›n daha da uzun
bir süre devam etmesi dâhil olmak üzere, aﬂa¤› yönlü risklerin
hâlâ mevcut’ oldu¤u teyit edilmiﬂtir.
G–8 ülkeleri, Türkiye’nin aksine, ‘durum kontrol alt›nda’
ya da ‘bize bir ﬂey olmaz’ gibi kolayc› ve basit aç›klamalarla
meseleye yaklaﬂmamaktad›r. Küresel ekonomik sorunun ciddi
oldu¤una, ‘gereken önlemlerin ülkelerce tek tek ya da topluca
al›naca¤›na dair aç›klamalar, küresel dalgalanman›n dikkate
al›nd›¤›n›n bir kan›t›d›r.
AKP iktidar› taraf›ndan ›srarla görmezden gelinmeye çal›ﬂ›lsa da, ekonomide uzunca bir süredir var olan ve üstü örtülmeye çal›ﬂ›lan kronik sorunlar; yaﬂanan dalgalanman›n sonucunda gün ›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂt›r.
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Ne yaz›k ki bugün ülkemizin en büyük talihsizli¤i; karﬂ›m›zdaki ekonomik sorunlar›n hangi olumsuzluklar› do¤urabilece¤inin fark›nda ve bilincinde olmayan basiretsiz bir siyasal iktidar›n yönetimde bulunmas›d›r.
Türkiye ekonomisinde var olan riskler, küresel kriz senaryolar›n›n gerçekleﬂmesine ciddi anlamda davetiye ç›karmaktad›r. Borsada iﬂlem gören hisse senetlerinin % 70’inden fazlas›na ve hazine iç borçlanma senetlerinin yaklaﬂ›k % 20’sine yabanc›lar›n sahip oldu¤u göz önüne al›n›rsa, durumun ne kadar
kritik oldu¤u aç›kça anlaﬂ›lacakt›r.
Yaklaﬂ›k 38 milyar dolara düzeyine ulaﬂan cari aç›k; ekonominin içinde bulundu¤u riskli durumu göstermesi bak›m›ndan anlaml› ve önemli bir göstergedir. Bu zamana kadar, yabanc› sermaye giriﬂiyle ayakta duran finansal sistemin, muhtemel bir s›cak para ç›k›ﬂ› halinde ne hale gelece¤ini, hangi sorunlar›n ortaya ç›kaca¤›n› tahmin etmek hiçte zor de¤ildir.
Yabanc› sermaye giriﬂiyle finanse edilen cari aç›k, ayn› zamanda ithalattaki önlenemez hale gelen yükseliﬂin de bir sonucudur. ‹hracat art›ﬂ›yla sürekli övünenlerin, ithalattaki yükseliﬂi
göz ard› etmelerini dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Anlaﬂ›lmaktad›r ki, k›sa ve orta vadede, AKP Hükümetinin
dilinden düﬂürmedi¤i ekonomik büyümenin gerçekleﬂtirebilmesi için döviz aç›¤›na adeta mecbur olunacakt›r.
Son y›llarda gözlenen do¤rudan yabanc› sermaye ak›mlar›n›n neredeyse tamam› yabanc›lara gayrimenkul sat›ﬂlar› ve sa161

hibi yerleﬂik olan ﬂirketlerin yabanc›lara sat›ﬂ›yla sa¤lanabilmiﬂtir. Bu durumun bu haliyle devam etmesi mümkün de¤ildir.
Nitekim günü kurtarma u¤runa, AKP iktidar› süresince
ekonomide oluﬂan yabanc›laﬂma ciddi bir aﬂamaya gelmiﬂ durumdad›r. Yabanc›laﬂma oran›n›n bankalarda yaklaﬂ›k yüzde
50, sigorta sektöründe ise yaklaﬂ›k yüzde 90 oran›na dayand›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, finans sektörünün maalesef elimizden ç›kmak üzere oldu¤u görülecektir.
Di¤er taraftan, istihdam› önceli¤ine almayan ekonomi politikalar›n›n sonucu olarak ortaya ç›kan iﬂsizlik sorunu da ziyadesiyle kayg› vericidir.
Büyümedeki gerilemeye paralel bir ﬂekilde, resmi verilerle
yüzde 10 düzeyini aﬂan iﬂsizlik oran›, gayri resmi rakamlarla
yüzde 20 seviyesine ulaﬂm›ﬂ durumdad›r.
Endiﬂe verici bir ﬂekilde iﬂgücüne kat›l›m›n azald›¤› bu süreçte, iﬂsiz say›s›ndaki art›ﬂ AKP iktidar› taraf›ndan y›llard›r ihmal edilen bu kesimin asl›nda hiçbir ﬂekilde dikkate al›nmad›¤›n›n bir göstergesidir.
Özellikle genç iﬂsizlerdeki art›ﬂ sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik buhranlara neden olacak boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Ve bu
mesele evlere kömür yard›m›yla geçiﬂtirilemeyecek kadar büyük boyutlara ulaﬂm›ﬂ, her evin her oca¤›n en büyük meselesi
haline gelmiﬂtir. Art›k birçok vatandaﬂ›m›z iﬂ aramaktan bile
vazgeçmiﬂ, gelecekten umudunu tamamen kesmiﬂtir.
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Uygulanmakta olan ekonomi politikalar›nda köklü de¤iﬂiklikler yap›lmad›¤› sürece, tamamen d›ﬂa aç›k ve ba¤›ml› hale
gelmiﬂ Türkiye ekonomisinin her dalgalanmada önemli ölçüde
hasar görmesinin ve ülke kaynaklar›n›n yurtd›ﬂ›na transferinin
önüne geçilmesi mümkün olmayacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Konuﬂmam›n bu bölümünde halen TBMM’nde, son iki
maddesi görüﬂülmekte olan Vak›flar Kanunu ile ilgili görüﬂlerimi sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Hat›rlanaca¤› üzere, 21. Dönem TBMM’nde temsil edilen,
MHP d›ﬂ›ndaki siyasi partiler, gizli bir koalisyon orta¤› gibi hareket ederek 3 A¤ustos 2002 tarihinde, az›nl›k vak›flar›n›n yeni taﬂ›nmaz mal edinmelerinin önünü o dönemde açm›ﬂlard›.
Ortaya ç›kan bu duruma karﬂ›, Milliyetçi Hareket Partisi
olarak samimi ve ciddi bir ﬂekilde muhalefet ederek, milli kayg›larla konuyu yüksek mahkemeye taﬂ›m›ﬂt›k. Yüksek Mahkeme ise bu baﬂvurumuzu maalesef reddetmiﬂti.
Vak›flar Kanunu, 22 yasama döneminde iktidar olan AKP
taraf›ndan tamamen de¤iﬂtirilmek istenmiﬂ, ancak bu giriﬂim
10.Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan milli hassasiyetler gözününe al›narak bir kez daha görüﬂülmek üzere TBMM’ne iade edilmiﬂti.
Lozan Antlaﬂmas›na aç›kça ayk›r› olan ve daha önce Say›n
Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan veto edilen Vak›flar Kanunu, AKP
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taraf›ndan hiçbir de¤iﬂikli¤e tabi tutulmadan 23. Yasama Döneminde TBMM Genel Kuruluna tekraren getirilmiﬂtir.
Bilindi¤i üzere Lozan Anlaﬂmas›’nda “gayrimüslim Türk
tebaa” az›nl›k olarak tan›mlanm›ﬂ olup, Türkiye’nin az›nl›klara tan›d›¤› haklar›n, mütekabiliyet ilkesi gere¤ince Yunanistan’›n da Müslüman Türk az›nl›¤a tan›mas› ﬂart› getirilmiﬂtir.
Buna ra¤men, Yunanistan Parlamentosu’nun 7 ﬁubat
2008 tarihinde, Trakya’da bulunan Türk ve Müslüman cemaatin vak›flar› ile ilgili yürürlükte bulunan Kanunu de¤iﬂtiren karar› ile TBMM’nde halen görüﬂülmekte olan Vak›flar Kanunu tasar›s›n›n hükümleri Lozan Antlaﬂmas›nda öngörülen mütekabiliyet ilkesi dikkate al›nmadan haz›rlanm›ﬂt›r.
Görüﬂülmekte olan vak›flar kanunu bu vazgeçilmez ilke
çerçevesinde düzeltilmedi¤i takdirde, hem Lozan Antlaﬂmas›n›n dengeleri bozulmuﬂ olacak, hem de Cumhuriyetimizin kuruluﬂ felsefesi içte içe tart›ﬂmaya aç›lacakt›r.
Bizim kararl› muhalefetimize ve bütün itirazlar›m›za ra¤men, Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin, gizli bir taahhüt içine girmiﬂ gibi ›srarla tak›nd›¤› gayri milli politik tutumunu sürdürmeye çal›ﬂmas›n› anlamak mümkün de¤ildir.
Vak›flar Kanununda yer alan ve asla kabul etmedi¤imiz hususlar› aç›k bir ﬂekilde aziz milletimizle paylaﬂmak istiyorum ve
neticesini milli vicdana havale ediyorum. Yap›lan de¤iﬂiklilerle:
• Az›nl›k vak›flar›n›n yeni mal edinmeleri s›n›rs›z ve süresiz hale getirilmiﬂtir.
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• Az›nl›k vak›flar› dâhil tüm vak›flar›n yabanc› vak›flar ile
iliﬂkileri hiçbir s›n›rlamaya tabi tutulmam›ﬂt›r.
• Az›nl›k vak›flar› dâhil tüm vak›flar›n ve di¤er kiﬂi, kurum
ve kuruluﬂlar›n ülke vak›flar›na yard›m etmesi ve bu vak›flardan
yard›m almas› tamamen serbest b›rak›lm›ﬂt›r.
• Az›nl›k vak›flar›n›n temsilcisi, Türk vak›flar›n›n karar
merci olan Vak›f Meclisine al›nm›ﬂt›r.
• Cemaat vak›flar›na iﬂletme ve iﬂtirak kurma serbestîsi
tan›nm›ﬂt›r.
• Kanun tasar›s›nda ki vak›f tan›m›na göre; cemaat vak›flar› istisnai statüden ç›kar›lm›ﬂ, Medeni Kanuna göre kurulan
genel vak›f statüsüne getirilmiﬂtir.
Yabanc›lar›n vak›flarda söz ve yetki sahibi olmas›n›n önünü açan bu düzenlemeyle, ülkemizde sivil toplum yap›s› kuﬂat›lacak, milli konulardaki direnç etkisiz bir hale getirilecektir.
29 Ocak 2008 tarihli grup konuﬂmas›nda vurgulad›¤›m gibi; bu yasan›n yürürlü¤e girmesiyle;
• Türkiye vak›f mallar› konusunda çok büyük miktarda
tazminat ödemek durumunda kalacak,
• Her bir az›nl›k vakf› ve kilise tüzel kiﬂili¤e kavuﬂacak,
• Bat› Trakya Türk ve Müslüman az›nl›¤› için Lozan’da
öngörülen mütekabiliyet prensibi ihlal edilecek,
• Türkiye’de misyoner dernekler yabanc› fonlar›n yönlendirmesiyle vak›f ad› alt›nda örgütlenerek denetimsiz bir biçimde faaliyette bulunacakt›r.
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhuriyetimizin varl›¤›na dönük aç›k bir sald›r› ve ihanet oldu¤una inand›¤›m›z Vak›flar Kanunundaki de¤iﬂikli¤e karﬂ› karal› ve tavizsiz muhalefetimizi sonuna kadar sürdürece¤iz.
Aziz milletimiz, bize hükümet olma imkân› verdi¤i takdirde
bu de¤iﬂikliklerin eski haline getirilece¤ini buradan huzurlar›n›zda aç›kça belirtiyor, de¤iﬂiklikten yararlanmak için pusuda
bekleyen mihraklar› da ﬂimdiden uyar›yorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Pazar günü itibariyle Eski Yugoslavya Cumhuriyeti’nin bir
parças› olan Kosova yönetimi bir Cumhuriyet olarak ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmiﬂ bulunmaktad›r. Karar›n Kosova halk›na ve bu
bölgede yaﬂayan soydaﬂlar›m›za hay›rl› olmas›n› diliyoruz.
1389 y›l›nda Osmanl› hakan› 1.Murat’›n ﬂahadeti ile sonuçlanan 1 Kosova Zaferi ile Türklerin yönetimine olarak girmiﬂ olan bu co¤rafya, bilindi¤i gibi Balkan savaﬂlar› ile birlikte
yönetimimizden ayr›lm›ﬂt›r.
Bu tarihten sonra yaﬂad›klar› zulüm ve bask›lar neticesi büyük ac›lar ve göçler yaﬂayan evlad-› fatihan torunlar›, akabinde
so¤uk savaﬂ sonras› yaﬂanan küresel geliﬂmelerden de istifade
ederek ba¤›ms›zl›klar›n› nihayetinde ilan etmiﬂlerdir.
Ancak, medyaya yans›yan görüntülerden, kutlamalarda
bulunan Kosoval› göstericilerin ABD bayraklar›n› da taﬂ›yor olmalar› ba¤›ms›zl›klar›na gölge düﬂürecek ciddi bir k›r›lma olarak de¤erlendirilmelidir.
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Bu son geliﬂme ile birlikte Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Balkan topraklar›ndan çekilmesinden sonra Avrupa’daki topraklardan bugün 11 ayr› devletin do¤muﬂ olmas›, kutlu ceddimizin
yönetim ve hükümranl›k gücünü de göstermesi bak›m›ndan ayr›ca ibret vericidir.
Hükümetin, bu yeni devlet içinde yaﬂayan soydaﬂlar›m›z›n
haklar›n› ve hukuklar›n› koruyup kollamas›n›, Avrupa içinde
yerini alan Müslüman Kosova halk› ve ba¤›ms›z Kosova Cumhuriyeti ile iyi ve kal›c› iliﬂkiler kurmas›n› temenni ediyorum.
Dile¤imiz, kendi ayaklar› üzerinde durabilen, halk›n›n huzur ve refah›n› sa¤lam›ﬂ bir Kosova Cumhuriyeti’nin ça¤daﬂ
dünyada en k›sa sürede yerini alabilmesidir.
De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye genç k›zlar›n›n yüksek ö¤renimdeki k›yafetlerini
bütün yo¤unlu¤u ile tart›ﬂ›rken ülkemizde çok ciddi geliﬂmeler
yaﬂanmakta, Türkiye’nin gerçek gündemi maalesef tart›ﬂmalar›n aras›nda gözlerden kaç›r›lmaktad›r.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ felsefesiyle sorunu olan,
Türk milletine karﬂ› hasmane duygular besleyen mihraklar›n
sald›r› ve tacizleri, tabiri caizse art›k sab›rlar› taﬂ›racak boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
Bölücü hayâs›zl›¤›n ve iktidar gafletinin ulaﬂt›¤› en son nokta, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve hürriyetimizin sembolü olan ﬂerefli al
bayra¤›m›z›n hainler taraf›ndan dalgaland›¤› gönderden indirilerek, yerlerde sürüklenmesi hadisesi olmuﬂtur.
167

Benzerlerine iﬂgal kuvvetlerinde bile görülmeyen bu alçakça sald›r› böcülülü¤ün hangi seviye ve cürete ulaﬂt›¤›n› göstermesi bak›m›ndan da bu konuyu anlamakta direnenler için ibret
verici olmuﬂtur.
‹mral› canisinin yakalan›ﬂ›n› sözde protesto eden bölücüler,
Türkiye’nin bir bölgesinde kepenkleri kapatt›rm›ﬂlar, yollara
barikat kurmuﬂlar, soka¤a döktükleri yandaﬂlar›n› güvenlik güçleriyle çat›ﬂt›rm›ﬂlard›r.
Bu geliﬂmelerin, bölücülü¤ün siyasi uzant›s› oldu¤u gün gibi ortada olan bir partinin; tek bayrak, tek millet, tek vatan kabullerimizi eleﬂtirileri ile eﬂ zamanl› gerçekleﬂiyor olmas› bu
odaklar›n as›l niyetlerini aç›¤› vurmas› aç›s›ndan önemlidir.
Ancak daha önemli olan bu vahim hadiselerin, Türkiye’yi
yönetme iddias›nda bulunan siyasal iktidar›n gözleri önünde
aç›kça cereyan ediyor olmas›d›r.
Türkiye, hükümetten umudunu kesmiﬂ, kronikleﬂen sorunlar›ndan kurtulmak için çare aramaktad›r. Milli birli¤imiz ve
binlerce y›ll›k kardeﬂlik hukukumuz iktidar›n müsamahas› alt›nda her yeni gün a¤›r tehdit ve ﬂantajlara maruz kalmaktad›r.
Aziz Cumhuriyetimiz ve binlerce y›ll›k varl›¤›yla tarihe yön
veren milletimiz; maalesef, AKP döneminde yeniden bir beka
mücadelesi içine sürüklenmiﬂtir.
Türk milletinin kültürel ve moral direnci, sorumluluk mevkiinde bulunan siyasi iktidar taraf›ndan ad›m ad›m tahrip edilmiﬂ durumdad›r. Dört bir yandan sahnelenen ihanet oyunu ne
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hazindir ki, AKP taraf›ndan sadece izlenmekte, hiçbir tepki verilmemekte, gereken önlemler bir türlü al›nmamaktad›r.
Gerek bölücülü¤ü küçümseyerek tedbir almaktan kaç›nan
iktadar mensuplar› ve gerekse ihanetlerinin dozunu iyice t›rmand›rarak bayra¤›m›za hakarete cüret eden mihraklar, Türk
milletinin sabr›n›n tükenmekte oldu¤unu art›k görmeli ve çok
geç olmadan anlamal›d›rlar.
Üniter devlet yap›s›n› bir fantezi ya da farazi bir durum olarak de¤erlendirenler bilmelidirler ki; Türk milleti namus bildi¤i
aziz vatan›n her kar›ﬂ›na sahip ç›kacak cesarete ve Türk milliyetçileri ise yeri ve vakti geldi¤inde müdahale edecek ﬂuur ve
inanca sahiptir.
Türkiye’nin varl›¤›na ve ﬂanl› Türk Bayra¤›na kastetmek isteyenler bilmelidir ki, hain niyetlerinin gerçekleﬂti¤ini görmek,
Türk milliyetçilerinin bulundu¤u bir yerde kendilerine asla ve
asla nasip olmayacakt›r.
Bu duygu ve düﬂüncelerle hepinizi bir kez daha sayg› ve
sevgilerimle selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
Özellikle son y›llarda, hükümetin göstermiﬂ oldu¤u zafiyeti
de¤erlendirerek, ﬂiddetini ve cüretini giderek art›ran bölücü terör örgütüne yönelik beklenen kara harekât› geçti¤imiz hafta
nihayet baﬂlam›ﬂt›r.
Mehmetçik, olumsuz hava ve co¤rafya ﬂartlar›na ra¤men
Türk milletinin varl›¤›na göz diken hainleri, sakland›klar› inlerinden ç›kararak gereken dersi vermek için iftihar edilecek mücadele içindedir.
Eksi 20 derece so¤uk alt›nda, karla kapl› yüksek bir co¤rafyada, 35 kilograml›k teçhizat› ﬂerefle taﬂ›yarak yürütülen
operasyon her türlü takdirin ve övgünün üstündedir.
Kahraman Mehmetçi¤imizi ve komutanlar›n› kutluyor, gidilecek her noktada sonuna kadar destekçisi olaca¤›m›z› buradan aç›kl›yorum. Cenab-› Allah’tan bütün vatan evlatlar›na yard›mc› olmas›n› niyaz ediyorum.
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‹lk beﬂ günün sonunda teröristlerin yuvaland›¤› noktalar›n
ele geçirildi¤i ve çok say›da teröristin etkisiz hale getirildi¤i
aç›klamalardan anlaﬂ›lmaktad›r.
Bir yanda askerimizle gurur duyarken öte yandan onbinlerce Mehmetçi¤in kat›ld›¤› bu çapta bir operasyonda karﬂ›laﬂmak
durumunda kald›¤›m›z evlat ac›lar› da hepimizi elbette derinden
üzmektedir.
Ne mutlu ki, aziz milletimiz, büyük bir olgunluk ve metanetle ﬂehitlerine sahip ç›kmakta, son yolculuklar›na bu evlatlar›m›z› kucaklayarak u¤urlamaktad›r.
Bu kürsüden, Milliyetçi Hareket mensuplar›n›, milliyetçi ve
ülkücü gençli¤i can› gönülden hissettiklerini bildi¤im derin ac›lar›, aziz ﬂehit naaﬂlar›n›n kald›r›ld›¤› mukaddes mekânlarda
paylaﬂmaya bekliyorum.
Ancak, bu son görevi yaparken, içinde bulunulan manevi
iklimin adab›na uygun davranmak, inanc›m›z›n bu mekânlarda
uygun görmedi¤i söz ve eylemlerden, siyasi sloganlardan uzak
durmak, yüre¤i vatan sevdas› ile dolu olan herkesin sorumlulu¤u olmal›d›r.
Yaﬂad›¤›m›z ﬂahadetlere ve zor operasyon koﬂullar›na ra¤men askerlik ça¤›na gelmiﬂ evlatlar›n›, ellerini k›nalay›p “ﬂehit
aday›” olarak güle oynaya vatan hizmetine gönderen elleri
öpülesi analarla ve babalarla iftihar ediyorum.
174

Bu muhteﬂem fedakârl›¤›n, asaletin ve ferasetin üzerimizdeki hakk›n› ödemek mümkün de¤ildir. Vatan sizlere minnettard›r. Hepiniz sa¤ olun var olun.
Milletimizin esenli¤i ve ülkemizin bütünlü¤ü u¤runa hayatlar›n› kaybeden aziz ﬂehitlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baﬂsa¤l›¤›; yaral› Mehmetçiklere ise acil
ﬂifalar, diliyorum.
Temennimiz en az kay›pla en büyük baﬂar›n›n gelmesi, teröristlerin ve terör yuvalar›n›n ele geçirilerek çeyrek yüzy›ld›r
süren bu ihanete art›k kesin olarak bir son verilmesidir.
Ve buradan milletimin kararl›l›¤›n› ve inanc›n› sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmek istiyorum. ﬁehitler ölmez,
vatan bölünmez
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
PKK terör örgütünün y›llard›r Kuzey Irak’ta yuvaland›¤›,
Barzani’nin hoﬂgörüsü ve deste¤iyle faaliyetlerini serbestçe
sürdürdü¤ü ve ABD’nin ise verdi¤i bütün sözlere ra¤men teröristlere karﬂ› son aylara kadar hiçbir müdahalede bulunmad›¤›
herkesin bildi¤i gerçeklerdir.
Bu zaman süresince, Kuzey Irak’ta konuﬂlanan bölücü terör örgütü, yerel gruplar›n bazen aç›k ve bazen örtülü deste¤iyle bu bölgeyi Türkiye’ye karﬂ› sald›r› merkezi olarak aç›kça kullanm›ﬂt›r.
22 Temmuz seçimlerinden sonra partimizin bu konudaki
›srarl› ve kararl› duruﬂu ile artan terör olaylar›n›n uyand›rd›¤› in175

fial ve sab›rs›zl›¤›n hükümet üzerindeki bask›s›, Adalet ve Kalk›nma Partisini tedbir almaya mecbur etmiﬂ ve sonunda yüce
Meclis ç›kard›¤› tezkere ile hükümete s›n›r ötesi operasyon için
yetki vermiﬂtir.
Bilindi¤i gibi PKK terörünün artmas› üzerine Kuzey Irak’a
askeri operasyon yap›lmas› teklifini kamuoyu önünde ilk dile
getiren 21 Haziran 2005 tarihli bir aç›klamas› ile Milliyetçi Hareket Partisi olmuﬂtur. Bu aç›dan y›llard›r takipçisi oldu¤umuz
bir konunun geç de olsa gerçekleﬂmiﬂ olmas›n› takdir ve ümitle karﬂ›lad›¤›m›z› belirtmek istiyorum.
Y›llard›r göz ard› edilen, koordinatörlerle oyalan›lan, “yar›n›n çok ﬂeye gebe oldu¤u”na dair kuru tehditlerle geçirilen kay›p dönemlerden sonra Türkiye nihayet gücünü göstermek
üzere harekete geçmiﬂtir.
Daha önceki operasyonlardan farkl› olarak, bu harekât son
beﬂ y›ld›r, aziz milletimizin birikmiﬂ beklentilerinin, öfkesinin d›ﬂa yans›mas›n›n bir ifadesidir.
Yap›lmaya baﬂlanan operasyon için önce hükümetin ve
sonra uluslararas› güçlerin harekete geçirilmesindeki zorluk
dikkate al›nd›¤›nda bu ortam›n çok iyi de¤erlendirilmesi, harekât›n siyasal, psikolojik, diplomatik ve ekonomik anlamda kapsaml› bir topyekûn mücadeleye dönüﬂmesi elzemdir.
Bu itibarla, ilk bölücü terör eyleminin baﬂlad›¤› 1984’den
buyana geçen yirmi dört y›l boyunca, milletimize musallat olmuﬂ terör belas›n›n tamamen ortadan kald›r›lmas› ve iﬂbirlikçi176

lerinin susturulmas› için, icra edilen kara operasyonu ile büyük
bir f›rsat do¤muﬂ bulunmaktad›r.
Bu operasyonla Türkiye, üzerindeki çaresizlik ve teslimiyet
bask›s›n› kald›rarak, ülke üzerinde oyun oynanmas›na izin vermeyece¤ini Silahl› Kuvvetlerinin gücü ile bir kez daha gösterecektir. ‹nanc›m›z bu yöndedir.
Ancak, geliﬂmeler konunun yaln›zca Türk Silahl› Kuvvetlerinin müdahale gücüne ve kabiliyetine ihale edildi¤ine iﬂaret etmektedir. Anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla hükümet, ABD makamlar› ile
yapt›¤› görüﬂmelerden elde edebildi¤i s›n›rl› imkânlar› yeterli görmekte, ilave tedbirleri almaktan kaç›nmay› tercih etmektedir.
Y›llard›r her türlü himaye ve deste¤i verdikleri düﬂünülürse,
yap›lan harekât neticesinde kaçan PKK teröristlerinin yerel
Peﬂmerge reislerine s›¤›nacaklar› ve izlerini yerel halk›n içinde
kaybettirecekleri ﬂimdiden bellidir.
Bu nedenle hükümetin, yap›lan kara harekât› ile eﬂ zamanl› olarak acilen bölge üzerinde ekonomik ve siyasal yapt›r›mlar
baﬂlatmas› gerekmektedir. Ancak hükümet yetkililerinin bu konuda yapt›klar› aç›klamalar harekât›n kapsam›, hedefleri ve süresi bak›m›ndan s›n›rl› oldu¤u izlemini uyand›rmaktad›r.
Bu intiba, teröristleri ve Peﬂmerge yönetimini umutland›r›c› hatal› bir yaklaﬂ›m›n ifadesidir. Nitekim Barzani Türkiye’nin
s›n›r ötesi operasyonunu “zorbal›k” olarak nitelendirme küstahl›¤›n› bu yaklaﬂ›mdan ald›¤› cesaretle göstermiﬂtir.
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Bu kapsamda olmak üzere, geçti¤imiz aylarda MGK toplant›lar›nda konuﬂulan ve hükümet yetkililerinin de aç›klad›¤›
arkas› gelmeyen tedbirler ﬂimdi uygulanmal›d›r. Habur S›n›r
Kap›s›’ndan geçiﬂ, Irak’›n Kuzeyi’ne ekonomik yapt›r›mlar ve
enerji k›s›tlamas› hususu acilen de¤erlendirilmelidir.
Hükümetin ›srarla kapsam›n› daralt›c› aç›klamalar›na ra¤men bu harekât ile Türkiye, bölgesinde gerçek bir kuvvet oldu¤unu kesin sonuç alarak mutlaka ortaya koymal›d›r.
Düﬂünülemeyecek olumsuz bir ihtimal, yani Türkiye’nin terörle mücadelede ve terörist unsurlar›n imhas›ndaki yetersizli¤i, ülkemizin gelece¤ini ciddi tehlikelerle karﬂ› karﬂ›ya b›rakacakt›r.
Harekât›n zamanlamas›, özellikle önemli geliﬂmeler yaﬂanmas› beklenen Nevruz öncesine rastlamas› aç›s›ndan dikkate
de¤er ve zor koﬂullarda icra edilmesi bak›m›ndan ise takdire ﬂayand›r. Aç›klamalar harekât›n planland›¤› gibi gerçekleﬂti¤ini
göstermektedir.
Havadan desteklenen kara harekât› Türkiye’nin meﬂru,
hakl› ve gerekli bir askeri güç kullan›m› seçene¤idir. Geçmiﬂte
defalarca oluﬂmuﬂ, ancak hükümet taraf›ndan ihmal edilmiﬂ
bulunan s›n›r ötesi s›cak takip ﬂartlar›n›n do¤al bir devam›d›r.
Operasyon; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17 Ekim
2007 tarihinde s›n›r ötesi harekat için hükümete verdi¤i yetkinin gere¤idir ve icras› tamamen meﬂrudur. Zaten hakl› oldu¤umuz bir davada, ‘dünyay› ikna ettik’ veya ‘diplomasinin
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baﬂar›s›’ gibi gerekçelerle suland›rmak terörle mücadele kararl›l›¤›m›z› gölgeleyecektir.
Özellikle, Say›n Baﬂbakan’›n en son 17 ﬁubat 2008 tarihli bir televizyon program›nda “terörün bitmeyece¤ine, terörle
yaﬂanmas› gerekti¤ine” yönelik beyanatlar› hem yap›lan operasyonun sonuçlar› hakk›nda kuﬂku ve kayg› uyand›r›c›, hem de
bölücülü¤e cesaret verici zamans›z ve gereksiz aç›klamalard›r.
Y›llard›r Irak’›n Kuzeyindeki yerel güçlerin himaye ve hatta deste¤i ile yuvalanmalar›na göz yumulan PKK’ya karﬂ› baﬂlat›lan harekât, mutlaka bu örgütün kesin ve tam bir imhas› ile
neticelenmelidir.
D›ﬂiﬂleri Bakan›n›n önceden “Kara harekât› opsiyonumuz
aç›k” uyar›s›n›n bask›n tarz› operasyon ihtimalini ortadan kald›rd›¤› bu süreçte, teröristlerin küçük unsurlar b›rakarak yerel
yerleﬂim bölgelerine s›¤›nd›klar› dikkate al›n›rsa, bölgede tekrar
konuﬂlanmalar›na imkân vermeyecek ﬂekilde lojistik ve bar›nma yuvalar› tamamen yok edilmelidir.
Türk Silahl› Kuvvetleri, görevini tamamlay›p yurt içindeki
birliklerine dönerken, bu hassas noktalarda kuvvet b›rakarak
“güvenlik kuﬂa¤›” oluﬂturmal› ve teröristlerin yeniden üslenmelerine izin vermemelidir. Peﬂmerge yönetiminin PKK teröristlerine yeniden yard›m ve yatakl›k etmemesi için cayd›r›c›
davran›lmal›, kesin sonuç al›n›ncaya kadar bölgede kal›nmal›d›r.
Ayr›ca, da¤›lan terörist unsurlar›n bölgede yaﬂayan Türkmen nüfusa zarar vermelerini önlemek maksad›yla Merkezi
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Irak Hükümeti uyar›lmal›, soydaﬂlar›m›z›n can ve mal güvenli¤i
sa¤lanmal›d›r.
Bu harekâta kat›lan Türk Silahl› Kuvvetlerine üstün baﬂar›lar diliyorum. Milliyetçi Hareketin operasyon kapsam›nda atacaklar› her ad›m için siyasi iktidar›n ve Mehmetçi¤in arkas›nda
oldu¤umuzu buradan bir kez daha ifade ediyorum.
Bu vesile ile s›cak yuvalar›nda kayg›s›zca oturan, tarlalar›nda rahatça çal›ﬂan, fabrikalar›nda güvenle tezgâhlar›n› iﬂleten,
okullar›nda huzur içinde e¤itimini sürdüren gençlerimize ve çocuklar›m›za, bu imkânlar› sa¤lamak için can›n› feda eden ve feda etmeye de haz›r olan kahraman Mehmetçi¤imize minnet ve
ﬂükranlar›m›z› tekrarl›yorum.
Gönlümüz onlarla beraber, kalbimiz onlar için at›yor.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
S›n›r ötesi operasyonun yap›ld›¤› ve kamuoyunun dikkatinin bu askeri harekâta çekildi¤i ﬂu dönemde, Türkiye içerisinde de bölücülük ad›na vahim ve haince olaylar yaﬂanmaktad›r.
Geliﬂmeler, operasyonlar›n yaln›zca silahl› teröristlerle yetinilemeyece¤ini, bunlar›n kentleri, kasabalar› tutmuﬂ silahs›z
ihanet odaklar› ile de etkili bir operasyona ihtiyaç duyuldu¤unu
aç›kça göstermektedir.
Milletimiz, s›n›r ötesi operasyonun protesto edildi¤i, ellerinde örgüt paçavralar› ile sokaklarda gösterilerin yap›ld›¤›, al
bayra¤›m›z›n yerlerde sürüklendi¤i vatan topraklar›m›zda da
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devletin kudretini ve kararl›l›¤›n› gösterecek siyasi iradeyi aramakta ve beklemektedir.
Hepinizin bildi¤i gibi, terörle mücadele, asl›nda bölücülükle mücadelenin yaln›zca bir bölümüdür. Eli silah tutan bölücüyü zararl›, buna karﬂ›l›k silahs›z bölücüyü meﬂru ve zarars›z kabul etmek, bölücülük ve terörle mücadeleyi sekteye u¤ratacak
en büyük gaflettir.
Ancak ne yaz›k ki, aziz milletimizin bütünlü¤üne, devletimizin varl›¤›na yönelik aç›kça meydan okumalar ve tehditler bu
iktidarla art›k s›radan hale gelmiﬂtir.
Bugün hiçbir adli takibata u¤ramadan suç iﬂleme ve bölücülük yapma imtiyaz› olan bir zümre türedi¤i ve hatta hükümet
taraf›ndan kolland›¤› aç›kça görülmektedir.
Unutulmamas› gereken husus, bugün üzerine s›n›r ötesi
harekât yap›lan bölücü terörist unsurlar›n menﬂeinin maalesef
Türkiye içindeki mihraklar ve ihanet odaklar› olmas›d›r.
Bu nedenle icra edilen Kara harekât›n›n kal›c› ve etkili olabilmesi için yaln›zca s›n›r ötesinin de¤il, s›n›r berisinin de etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir.
Aksi halde, terörist unsurlar›n imhas› veya zay›flamas› ile
ortaya ç›kacak olan yeni durumda, bölücülü¤ün üzerinden terörist vesayetinin kalkmas› bu karanl›k emel sahiplerinin yurt
içinde ve yurt d›ﬂ›nda meﬂru ve kabul edilebilir bulunmas›na yol
açacakt›r. Bu Türkiye için en az terör kadar tehlikeli bir sürecin baﬂlamas› demektir.
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Y›llar›n ihmal ve müsamahas› ile iktidar›n kuca¤›nda büyüyen bölücülük, bugün yaln›zca terörizm boyutu ile alg›lan›r hale gelmiﬂtir. Bölücülük bütün cepheleriyle ortadan kald›r›lamazsa muhtemelen yeni taviz reçeteleri özgürlük ve siyaset ad›na
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önüne birer birer konulmaya baﬂlanacakt›r.
Bu taleplerin ilk iﬂaretleri her ortamda ve platformda aç›kça dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunlar,
• Bölücülere yönelik olarak ad› maskelenmiﬂ siyasi bir af,
• Barzani devletinin tan›nmas› ve Irak’›n Kuzeyi ile diplomatik temas›n baﬂlat›lmas›;
• Yeni anayasayla üniter yap› ve milli kimli¤i zay›flatan
maddelerin dayat›lmas›,
• Federatif bir yap›lanman›n idari mekanizmalar içinde sinsice yürürlü¤e konulmas› olarak karﬂ›m›za ç›kacakt›r. Görünen
gelecek maalesef budur.
Nitekim kara operasyonu sürerken bir aç›klama yapan
ABD Savunma Bakan›’n›n “Irak ve Afganistan’daki tecrübelerimiz, terör sorunu ile mücadele ederken güvenlik
operasyonlar›n›n yan›s›ra siyasi ve ekonomik giriﬂimlere de ihtiyaç bulundu¤unu gösterdi” sözleri yeni bir sürecin baﬂlat›lmak istendi¤inin iﬂareti olarak alg›lanmal›d›r.
Kanaatimiz ve kayg›m›z terör örgütünün dizginlenmesi ad›na çok kritik stratejik tavizlerin verilmiﬂ oldu¤u yönündedir.
Özellikle y›llard›r Türkiye’nin terörle mücadelesini çeﬂitli meka182

nizmalar ile oyalayarak sürüncemede b›rakan ABD’nin tav›r
de¤iﬂtirmiﬂ olmas›n›, yaln›zca diplomasinin bir baﬂar›s› olarak
yorumlamak saf dillik olacakt›r.
‹stedi¤imizi ald›k denilerek kalk›lan toplant› masas›ndan
hangi isteklere de boyun e¤ilerek kalk›ld›¤›, ne kadar saklansa
da tarihin iﬂleyiﬂinden kaç›r›lamayacak ve bir gün mutlaka gün
›ﬂ›¤›na ç›kacakt›r.
Esasen, Türkiye’nin tercih etmiﬂ oldu¤u Avrupa Birli¤i yolunda, uyum yasalar› çerçevesinde sa¤lanan demokratik görünümlü ortam ve bireysel hak ve özgürlüklerin istismar› da, maalesef bölücülü¤ün kap›lar›n› ard›na kadar zaten açm›ﬂ bulunmaktad›r.
Böyle bir sürecin sonucunda;
• Anadilde e¤itim,
• Devlet yap›s›n›n yeni esaslara ba¤lanmas›,
• Anayasal teminat alt›nda yeni bir ortakl›k devleti kurulmas›,
• Türkiye’nin idari yap›s›n›n yeniden düzenlenmesi,
• Genel siyasi af ve ‹mral› canisine özgürlük talepleri,
• Etnik kimliklerle bölücü siyaset yap›lmas› olarak Türkiye’nin önüne yak›n zamanda getirilecektir.
Bu itibarla, baﬂlan›lan askeri harekât bir sonuç de¤il, geçmiﬂte düﬂülen hatalar› tekrarlamadan giriﬂilecek geniﬂ kapsaml› bir mücadelenin baﬂlang›c› olmal›, bölücülükle mücadele stratejisi ile mutlaka desteklenmelidir.
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Bu strateji kapsam›nda;
• Irak’›n Kuzeyinin Türkiye üzerindeki etkisi ve tahrikleri,
• Türkmen nüfusun haklar›n›n korunmas› ve temsili,
• Bölücülü¤ün siyasal kazan›mlar›n›n durdurulmas›,
• Terör örgütü mensuplar›n›n tam bir teslimiyet halinde
adalete intikali,
• Teröre ekonomik, lojistik, mali, idari destek unsurlar›n›n
ortadan kald›r›lmas› esas olmal›d›r.
Bundan yirmi y›l sonra, karﬂ›m›za yeniden ç›kmamas› için
hükümet üstü bir karar gerektiren bu süreçte, devletin kal›c› ve
stratejik bir projeyi geliﬂtirmiﬂ olmas› ve uygulamaya koymas›
en samimi dile¤imizdir.
Bu stratejik proje geliﬂtirilirken,
• Bölücülü¤ün ald›¤› mesafeden ba¤›ms›z,
• Cumhuriyetimizin temel ilkelerine uygun,
• Geçmiﬂte yapt›¤›m›z yanl›ﬂlar nedeniyle dünyan›n bize
yöneltti¤i dayatmalardan ar›nm›ﬂ,
Türk milletinin r›zas›na ve de¤erlerine sayg›l›;
Bin y›ll›k kardeﬂli¤imizi ve birli¤imizi art›ran,
• Günü kurtarmaya de¤il kesin sonuç almaya yönelik bir
anlay›ﬂ geliﬂtirilmelidir.
Bu itibarla, özellikle topluma kazand›rma ve k›smi af gibi
söylentilerle bölücü terörü tekrar cesaretlendirebilecek ve ona
yatakl›k edenleri tekrar harekete geçirebilecek bir tarihi hataya
da düﬂülmemelidir.
184

Aksi halde, Türkiye iktidar›n önüne konulan karanl›k plan
dâhilinde,
• Silahs›z bölücülerin makbul görülerek cesaretlendirilece¤i,
• Üniter ve milli devlet yap›m›z›n tart›ﬂ›lmaya aç›laca¤›,
Milli kimlik ve kültürümüzün temel yap› taﬂlar›n›n oynat›laca¤› vahim süreç daha da derinleﬂecektir.
Tek millet, tek devlet ve tek dil anlay›ﬂ›na itirazlar›n yo¤unlaﬂt›¤› ﬂu günlerde, Türk milleti için yeni bir ateﬂten imtihan sürecinin baﬂlayaca¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Bu itibarla, sürdürülen S›n›r Ötesi Harekat›n Türkiye içindeki boyutu ile bölücülü¤ün önlenmesi için al›nacak tedbirlerin
ayn› anda, ayn› çerçeve içinde ve ortak bir vizyon ile de¤erlendirilmesi kaç›n›lmaz bir zorunluluktur.
Aksi halde bir kara harekât› ne derece baﬂar›l› olursa olsun,
bölücülü¤ü ortadan kald›rmaya yetmeyecek, bundan önceki
örneklerinde oldu¤u gibi siyasetten beslenerek kar›ﬂ›m›za yeniden tehdit olarak mutlaka ç›kacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Geçti¤imiz hafta içerisinde Güney K›br›s Rum Yönetimi
ile Ermenistan’da yap›lan seçimler üzerinde k›saca durmak istiyorum.
Bildi¤iniz gibi son y›llarda Türkiye, bir ad›m önde olmak
ad›na att›¤› nafile hamlelerin yaratt›¤› hayal k›r›kl›klar›n› derinden yaﬂayan bir ülke haline gelmiﬂtir.
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Karﬂ›l›k görmeden verdi¤i siyasi tavizleri bir ilerleme zanneden hükümet, çareyi bu ülkelerdeki yönetim de¤iﬂimlerinde
aramakta, yeni idarecilerin verdi¤imiz tavizlere hoﬂgörüyle yaklaﬂmalar›n› umut etmektedir.
AKP Meclis ço¤unlu¤unun ç›kard›¤› Vak›flar Yasas›n›n
uyand›rd›¤› heyecan ve ümit ile Türkiye üzerinde emelleri olanlar›n, hükümeti yeni ve daha etkili bir dayatma sürecine sürükleyecekleri belli olmuﬂtur. AKP bu yasa ile taviz ve teslimiyet s›n›rlar›n›n bulunmad›¤›n› bütün dünyaya göstermiﬂtir.
Bu ülkelerden biri de Ermenistan’d›r. Ermenistan’da geçti¤imiz hafta yap›lan seçimde Cumhurbaﬂkanl›¤›’n› Sarkisyan’›n
kazanmas›n› bir ﬂans gibi gören medyam›z toplumu da gereksiz ve anlams›z bir beklentiye yönlendirmektedir.
Özelikle PKK terör örgütü mensuplar›n›n Ermenistan yönetimince iﬂgal alt›ndaki Karaba¤’a yerleﬂtirilmeye baﬂlad›klar›na dair haberlerin yayg›laﬂt›¤› bu süreçte, hükümetten beklenen Türkiye’nin tarihi tezleri ve duruﬂunu bir kez daha yeni Ermeni yönetimine yüksek sesle ifade etmesidir.
Soyk›r›m yalan›na dayal› iddialar›ndan vaz geçmedikçe, iﬂgal alt›nda tuttuklar› Da¤l›k Karaba¤ bölgesini Azerbaycan’a iade etmedikçe ve Türkiye üzerindeki toprak taleplerinden dönmedikçe Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki iliﬂkilerin de¤iﬂmeyece¤i ›srarla vurgulanmal›d›r.
Bugün Ermenistan’›n iﬂgalinde olan Da¤l›k Karaba¤ bölgesinde BM Güvenlik Konseyi’nin kararlar› ile tam dört kez Er186

menistan’›n iﬂgalci oldu¤u ve bu topraklar›n Azerbaycan topra¤› oldu¤u tasdik edilmiﬂtir. Buna ra¤men, iﬂgal alt›ndaki bu bölgenin Ermeni seçmenleri de yeni Cumhurbaﬂkanl›¤› için oy
kullanm›ﬂlard›r. Bu durum, seçimin meﬂruiyetine gölge düﬂüren
önemli bir hadise olarak görülmelidir.
Bir milyon kiﬂi ile dünyan›n nüfusa göre en büyük muhacir
hareketine mecbur kalm›ﬂ kardeﬂ Azerbaycan’›n topra¤› olan
“Hocal› Soyk›r›m›”n›n y›ldönümüne rastlayan bu durum ayr›ca talihsiz bir geliﬂmedir.
Her f›rsatta aziz ceddimizin bir as›r önce soyk›r›m yapt›¤›
yalan›na baﬂvuran Ermeniler, üzerinden henüz yaln›zca 16 sene geçmiﬂ olan gerçek bir insanl›k vahﬂetini itiraf ve kabul etmek, iﬂgal alt›nda bulundurduklar› topraklardan çekilmek zorundad›rlar.
Bu vesile ile 26 ﬁubat 1992 y›l›nda Hocal›’da, genç yaﬂl›,
çocuk ve kad›n demeden Ermenilerce soyk›r›ma maruz kalm›ﬂ
soydaﬂlar›m›z› rahmetle ve tazimle an›yorum.
Güney K›br›s Rum Yönetiminde de yap›lan seçimler sonucunda iktidar el de¤iﬂtirerek Meclis Baﬂkan› ve AKEL Genel
Sekreteri Hristofyas Cumhurbaﬂkan› olmuﬂtur.
K›br›s konusunda çözüm olarak önerilen sözde planlar›n
bundan sonra nas›l bir siyasal durum ortaya ç›karaca¤›n› zaman gösterecektir. Ancak, bu seçim K›br›s’ta de¤iﬂen bir ﬂeyin
olmayaca¤› konusundaki kanaatleri güçlendirmiﬂtir.
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Türkiye, uluslararas› iliﬂkilerinin seviyesini baﬂka ülkelerin
yönetim de¤iﬂiklikleri ile de¤il kendi ilkeleri ve milli duruﬂu ile
tayin etmesi gereken önemli ve köklü bir devlettir.
Ancak gelinen taviz ve teslimiyetle t›kanan d›ﬂ politika ve
milli meselelerde hükümetin yegâne umudu, muhatap ülkelerdeki yönetim de¤iﬂiklikleri olmuﬂtur.
Rumlar›n tercih de¤iﬂikli¤inden de olumlu anlamlar ç›karmaya çal›ﬂanlar en yak›n zamanda yan›ld›klar›n› bir kez daha
anlayacaklard›r.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Konuﬂmam›n bu bölümünde yüksek ö¤renimde yaﬂan›lan
baﬂörtüsü sorununun çözümüne yönelik baﬂlatt›¤›m›z giriﬂimden sonra, farkl› ve manidar bir aﬂamaya gelen görüﬂ ve tart›ﬂmalara de¤inmek istiyorum.
Hepinizin bildi¤i gibi, Anayasa’n›n 10. ve 42. maddeleri 9
ﬁubat 2008 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 411 oyla kabul
edilmiﬂ, de¤iﬂiklikler onaylanmak üzere Cumhurbaﬂkanl›¤›’na
gönderilmiﬂti.
Say›n Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan da uygun görülen Anayasa de¤iﬂiklikleri 23 ﬁubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂ bulunmaktad›r.
Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n Anayasa de¤iﬂikliklerini onaylad›ktan sonra yapt›¤› yorumdan, üniversitelerdeki baﬂörtüsü sorununun kald›r›lmas› için Anayasa de¤iﬂikli¤inin yeterli olmayaca¤› ve bunun için kanun ç›kar›lmas› gerekti¤ini anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Anayasa de¤iﬂikli¤ine ilave olarak ve bu de¤iﬂiklikleri tamamlayacak olan YÖK Kanunun Ek–17. maddesine eklenecek hüküm hakk›nda, Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve
Kalk›nma Partisi aras›nda bir mutabakat oldu¤u kamuoyu ile
her aﬂamada paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Söz konusu kanun teklifi TBMM Baﬂkanl›¤›’na sunulmuﬂ
ve Milli E¤itim Komisyonu’na görüﬂülmek üzere havale edilmiﬂtir. Beklentimiz, konunun zamana yay›lmadan, tahrik ve
tart›ﬂmalar büyümeden Milli E¤itim Komisyonunda öncelikle
görüﬂülmesi ve karara var›lmas›yd›.
Gerek AKP sözcülerinin aç›klamalar›, gerekse YÖK Baﬂkanl›¤›n›n Cumhurbaﬂkan›n onay›n› müteakip uygulamaya yönelik yay›nlad›¤› talimat, mutab›k kal›nan EK 17 maddedeki
de¤iﬂikli¤in yasalaﬂmas› yönünde tereddüt has›l oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Bu geliﬂmeler yaﬂan›rken, Anayasa de¤iﬂikli¤ine bile gerek
olmad›¤›na yönelik ﬂahsi fikrini beyan eden TBMM’nin Say›n
Baﬂkan›’n›n aç›klamalar› hayretle karﬂ›lanm›ﬂt›r. Sorunun yaln›zca YÖK ve üniversitelerin inisiyatifi ile çözülebilece¤ini söyleyen Say›n Toptan’›n, geçti¤imiz beﬂ y›l boyunca bu de¤erli
önerisini niçin saklam›ﬂ oldu¤u taraf›m›zca bir türlü anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Bu kanun maddesinin de¤iﬂimine dair Adalet ve Kalk›nma
Partisi’nin önceki e¤ilimi, Ana Muhalefet Partisi’nin baﬂvurusundan sonra, konuyu görüﬂecek olan Anayasa Mahkemesi’nin karar› ile ortaya ç›kacak sonuca göre gündeme getirecekleri yönündeydi.
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Bununla birlikte Adalet ve Kalk›nma Partisi, üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂ bir mutabakat metni yokmuﬂ gibi davranarak, konuyu
kamuoyunda tart›ﬂmaya açm›ﬂ ve kafalar› ciddi bir ﬂekilde kar›ﬂt›rm›ﬂt›r.
Geliﬂmeler ve baz› aç›klamalar mutabakat›n muhataplar›ndan olan Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin YÖK Kanunun
Ek–17. maddesinde yap›lmas› kararlaﬂt›r›lan de¤iﬂikli¤i sürüncemeye ve zamana b›rakmaya, hatta bundan vazgeçmeye niyetlendi¤i yönündedir.
Oysaki bize göre, Anayasa de¤iﬂiklikleriyle ilgili Anayasa
Mahkemesi’ne yap›lacak itiraz süreci ile Ek–17.maddedeki de¤iﬂikli¤in kanunlaﬂmas› birbirinden ayr› mütalaa edilmesi gereken farkl› safhalard›r.
Di¤er taraftan, YÖK Baﬂkanl›¤›’n›n Anayasa’da yap›lan
son de¤iﬂikliklerin yeterli oldu¤una ve YÖK Kanununda yap›lmas› planlanan de¤iﬂikli¤e gerek olmad›¤›na dair yetkisini aﬂan
yorumu ise bundan sonra Yüksek Ö¤retimde çok s›k›nt›l› bir
dönemin baﬂlayaca¤›n› göstermektedir.
ﬁayet YÖK Baﬂkanl›¤›’n›n Ek 17 Maddede yap›lacak de¤iﬂikli¤e ihtiyaç olmad›¤›na yönelik yaklaﬂ›m› kabul görür ise k›yafet konusunda tam bir kargaﬂa yaﬂanmas› ve her tür k›yafetin giyilmesi gibi bir tehlike karﬂ›m›za ç›kabilecektir.
Kald› ki, tart›ﬂma ﬂimdiden alevlenmiﬂtir. Aceleyle verilmiﬂ
YÖK karar› sonucu üniversitelerde, baﬂörtüsü ile girilebilen ve
girilemeyen ayr›m› do¤muﬂ, uygulamada çeliﬂkiler ortaya ç›k190

m›ﬂt›r. Bu durum mevcut huzursuzlu¤u daha da art›rm›ﬂ, üniversite camias›nda bölünme ve hizipleﬂmeleri kuvvetlendirmiﬂtir.
Yaﬂanan geliﬂmeler partimizin bu konudaki kayg›lar›n›
hakl› ç›karacak noktaya gelmiﬂtir. Bir ma¤duriyet alan›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik olarak baﬂlatt›¤›m›z bir giriﬂimin,
eksik b›rak›larak yeni bir ma¤duriyet ve çat›ﬂma ortam›na neden olmas› asla tasvip etmeyece¤imiz bir durumdur.
Bizim siyaset anlay›ﬂ›m›za göre, ortaya koydu¤umuz ilkeler
ve vard›¤›m›z mutabakatlar, günübirlik ve geliﬂigüzel al›nm›ﬂ
kararlar de¤il; ahlaki ve siyasi duruﬂumuzu belgeleyen çok
önemli ve vazgeçilmez taahhütlerdir. ‹ster yaz›l›, ister sözlü olsun bizim ﬂeref ve haysiyet vesikalar›m›z›d›r.
Biz, bizimle mutab›k kalarak taahhüt içine girmiﬂ siyasal
muhataplar›m›z›n da ayn› fazilet ve ahlaka sahip olduklar›na
inanmak isteyen köklü ve erdemli bir siyasal gelene¤inin temsilcisiyiz.
Üniversitelere baﬂ› örtülü k›zlar›m›z›n girmesi yönünde en
makul ve geçerli ad›m› atan Milliyetçi Hareket verdi¤i sözlerin
bugün de arkas›ndad›r.
Bilinmelidir ki, bugüne kadar izledi¤i tutarl› ve k›r›lmayan
çizgisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ve onun ﬂerefli mensuplar›,
bu siyasal ahlak s›nav›ndan da al›nlar›n›n ak›yla ç›kacaklard›r.
Bu duygu ve düﬂüncelerle yüksek heyetinizi en derin sevgi
ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
Bugünkü Meclis Grup toplant›m›z› Kuzey Irak’a yap›lan kara harekât›nda topra¤a düﬂerek ﬂehitlik mertebesine ulaﬂan 24
silahl› kuvvetler mensubumuza ve 3 geçici köy korucumuza Yüce Allah’tan bir kere daha rahmet dileyerek açmay› ve Türk
milletinin kalbinde ebediyen yaﬂayacak bu asil ve kahraman evlatlar›m›z›n aziz hat›ralar› önünde minnet ve ﬂükranla e¤ilece¤imiz sayg› duruﬂuyla bitirmeyi öngörüyordum.
Grup toplant›m›z› güncel konulara girmeyerek, sonsuza
kadar unutmayaca¤›m›z bu ﬂerefli çocuklar›m›z›n an›s›na ithaf
etmenin ve cennet mekanlar›na dualar›m›z› göndererek kapatman›n, içinden geçti¤imiz ﬂartlarda tazim görevimizin bir gere¤i olaca¤›n› düﬂünüyordum.
Ancak, son birkaç gün içinde geliﬂen olaylar bu çerçevenin
d›ﬂ›na ç›k›lmas›n› zaruri hale getirmiﬂtir.
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Türk Silahl› Kuvvetlerinin 21 ﬁubat 2008 günü baﬂlayan
Kuzey Irak’a s›n›rötesi harekât›n›n seyri, sona erdirilme zaman› ve ﬂekli ile bu konuda Türkiye’nin maruz kald›¤› d›ﬂ bask›lar,
siyasi gündemin en önemli meselesi olarak son günlerde kamuoyunda her yönüyle tart›ﬂ›lmaktad›r.
Bu süreçte yaﬂanan geliﬂmelerin ve bunlar›n izaha muhtaç
baz› yönlerinin Türk milletinde hakl› endiﬂe, kuﬂku ve tereddütlerin do¤mas›na yol açt›¤› bir gerçektir.
Bu konuda yap›lan resmi aç›klamalar›n ve kamuoyuna verilen bilgilerin, oluﬂan bu endiﬂeleri gidermede yeterli oldu¤unu
söylemek maalesef mümkün de¤ildir.
Say›n Baﬂbakan’›n bu süreçte sergiledi¤i siyasi eziklik ve
tutars›zl›k, devlet kat›nda ortaya ç›kan iletiﬂim, uyum sorunlar›
ile yaﬂanan kopukluk ve bilinen baz› çevrelerin taﬂeronlu¤unda siyasi çözüm senaryolar›n›n piyasaya sürülmesi çabalar›n›n
h›z kazanmas›, Türkiye’nin çok a¤›r sonuçlar› olacak bir yola
sürüklendi¤ine iﬂaret etmektedir.
Bu durum karﬂ›s›nda, bu konulardaki tespit ve görüﬂlerimizi aziz milletimizle paylaﬂmak ve önümüzdeki tuzaklarla dolu
döneme iliﬂkin de¤erlendirmemizi bütün ç›plakl›¤›yla ortaya
koymak istiyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
21 ﬁubat 2008 günü baﬂlayan Kuzey Irak’a s›n›rötesi harekat, Türk milleti taraf›ndan heyecan ve gururla karﬂ›lanm›ﬂ ve
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Türkiye’ye büyük ac›lar çektiren kanl› terörün belinin k›r›laca¤›
yolunda büyük ümit ve beklentiler yaratm›ﬂt›r.
Resmi makamlar›n, içinin doldurulamad›¤› sonradan anlaﬂ›lan hamasi ve afaki beyanlar›, sözde kararl›l›k gösterileri ile
harekat›n bas›n ve yay›n organlar›nda ele al›n›ﬂ biçimi, kamuoyunda yüksek bir beklenti ortam› oluﬂmas›na ilave katk›larda
bulunmuﬂtur.
Böyle bir ortamda, s›n›rötesi askeri harekâta sekizinci gününde ans›z›n son verilmesi ve Türk birliklerinin geri çekilmesinin 29 ﬁubat sabah› itibariyle tamamland›¤›n›n izah› ve anlaﬂ›lmas› zor bir kargaﬂa süreci sonunda gecikmeli olarak kamuoyuna duyurulmas›, Türk milletine derin bir ﬂaﬂk›nl›k, teessür
ve hayal k›r›kl›¤› yaﬂatm›ﬂt›r.
Bu sürecin son aﬂamas›nda devlet organlar› aras›nda çok
ciddi bir uyum, koordinasyon ve bilgilendirme sorunu ortaya
ç›km›ﬂ, ilgili kurumlar birbirinden kopuk bir ﬂekilde ya sessizlik
içine girmiﬂler, ya da çeliﬂkili tutumlar sergilemiﬂlerdir.
Son günlerin modas› olan deyimiyle “kaos” ﬂartlar›, s›n›r
ötesi harekat›n sona erdirilmesi sürecinde devletin zirvesinde
yaﬂanm›ﬂt›r.
AKP hükümeti bu süreci yönetmede sergiledi¤i ﬂaﬂk›nl›k,
beceriksizlik ve ciddiyetsizlikle, devletin itibar›n›n yara almas›n›n en büyük sorumlusu olmuﬂtur.
Say›n Baﬂbakan’›n sonradan giriﬂti¤i tevil çabalar› ve kamuoyunu yat›ﬂt›rmak için baﬂlatt›¤› yönlendirme kampanyalar›,
bu ac› gerçe¤i de¤iﬂtiremeyecek, AKP hükümetini devletin iti197

bar›n›n aﬂ›nmas›na ve inand›r›c›l›¤›n›n sorgulanmas›na yol açma vebalinden kurtarmaya yetmeyecektir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Son askeri harekat› ve terörle mücadelede bugün gelinen
noktay› do¤ru de¤erlendirmek için, son beﬂ y›ll›k sürecin k›saca hat›rlanmas› yerinde olacakt›r.
• Türkiye 2003 y›l›ndan baﬂlayarak Kuzey Irak kaynakl›
a¤›r bir terör tehdidine maruz kalm›ﬂ, Kuzey Irak topraklar›
Türkiye’ye karﬂ› bir sald›r› üssü olarak kullan›lm›ﬂt›r.
• AKP hükümeti bu süre içinde Kuzey Irak’ta yuvalanan terör unsurlar›na karﬂ› hiçbir müdahalede bulunmam›ﬂ, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin iznini gerektirmeyen hava harekat›
için bile beﬂ y›l beklemiﬂtir.
• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin s›n›rötesi askeri müdahale konusunda 17 Ekim 2007 tarihinde verdi¤i izin sonras›
dönemde, 16 Aral›k 2007 tarihinde baﬂlayarak Kuzey Irak’taki nokta hedeflerine s›n›rl› hava harekatlar› yap›lmas›yla yetinilmiﬂtir.
• Bu bölgeden kaynaklanan terör tehdidi ile etkili bir mücadele için mutlak anlamda gerekli olan s›n›rötesi kara harekat› ise, ancak 21 ﬁubat 2008 tarihinde icra edilmiﬂtir.
• Say›n Baﬂbakan’›n terörle mücadelede çok önemli bir
aﬂamaya geçiﬂ ve terörü temizlik harekât› olarak tan›mlad›¤›
kara operasyonu, kamuoyunda yarat›lan beklentilerin aksine
çok k›sa sürmüﬂ ve Türk Silahl› Kuvvetleri unsurlar›n›n 29 ﬁu198

bat 2008 sabah› itibariyle bölgeden çekilerek Türkiye’deki üs
bölgelerine döndükleri aç›klanm›ﬂt›r.
• Kuzey Irak’ta Barzani ve Peﬂmerge gruplar›n›n himayesinde yuvalanan PKK’l› terörist say›s›n›n 3000 ile 3500 oldu¤u resmi aç›klamalardan bilinmektedir.
Bu terör unsurlar› Türk-Irak s›n›r› boyunca kamp bölgeleri
ve yerleﬂim birimlerinde bar›nmaktad›r.
Bunlar›n önemli bir bölümü Barzani’nin Peﬂmergeleriyle iç
içe yaﬂamaktad›r.
• Son kara harekât›nda, terör yuvalar›ndan sadece bir tanesi olan ve Türk s›n›r›na çok yak›n bir bölgede bulunan Zap
kamp› hedef al›nm›ﬂt›r.
- Harekatta tank, z›rhl› ve tekerlekli personel taﬂ›y›c› araç
kullan›lmam›ﬂt›r.
- Bölgedeki 300 teröristin 240’›n›n etkisiz hale getirildi¤i
ve esasen daha önce de hava operasyonlar›n›n hedefi olmuﬂ
bulunan bu bölgedeki 585 s›¤›nak, tesis ve askeri hedefin k›smen yada tamamen tahrip edildi¤i aç›klanm›ﬂt›r.
- A¤›r k›ﬂ ﬂartlar›nda icra edilen harekat, bu s›n›rl› hedeflere ulaﬂ›ld›¤›n›n de¤erlendirilmesi üzerine sona erdirilmiﬂ ve
Türk birlikleri bölgeden bütünüyle çekilmiﬂtir.
• 17 Ekim tezkeresini izleyen dört buçuk ayl›k süre içinde
yap›lan beﬂ hava harekât› ve son kara operasyonu sonras› gelinen nokta ana hatlar›yla bu olmuﬂtur.
Bu konudaki de¤erlendirmemize geçmeden önce, s›n›rötesi operasyonda görev alan ve kendilerine verilen hedefler do¤199

rultusunda görevlerini baﬂar›yla icra eden Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar›na bir kere daha ﬂükranlar›m›z› sunuyor, sergiledikleri üstün baﬂar›, feragat ve fedakârl›ktan dolay› kendilerini kutluyorum.
ﬁehit evlatlar›m›z› bir kere daha rahmetle yad ediyorum.
Harekatta yaralanan evlatlar›m›za da acil ﬂifalar diliyorum.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Milliyetçi Hareket Partisi, terörle topyekün mücadelede,
arkas›nda inand›r›c› bir askeri güç ve siyasi irade olan, çok yönlü bir cayd›r›c›l›k stratejisinin kararl›l›kla ve kesintisiz olarak uygulanmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤una inanmaktad›r.
• Ancak, AKP hükümeti son beﬂ y›l içinde terörle mücadelede acz ve zafiyet içinde olmuﬂtur. Hükümetin bu konudaki temel ve kronik sorunlar›;
√ Gerekli siyasi kararl›l›¤a ve tutarl› bir stratejiye sahip olmamas›,
√ D›ﬂ bask› ve dayatmalara aç›k bir teslimiyet anlay›ﬂ›na
mahkûm bulunmas› ve
√ ‹ç politika hesaplar›n›, terörle mücadelenin vazgeçilmez
gereklerinin önüne geçirme zafiyeti ile malul olmas› noktalar›nda toplanmaktad›r.
Hükümetin bu sorunlar›n›n bugün de büyük ölçüde sürdü¤ü maalesef bir gerçek olarak karﬂ›m›zdad›r.
• 17 Ekim tezkeresiyle Meclis’ten al›nan askeri müdahale
yetkisinin amac›, Irak’›n kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin ve sald›r›lar›n›n bertaraf edilmesi olarak belirlenmiﬂtir.
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√ Ancak, aradan geçen dörtbuçuk ayl›k sürede bu yetkinin
kullan›l›ﬂ biçimi ve kapsam›, AKP hükümetinin Kuzey Irak’taki
terör varl›¤›n›n kesin ve kal›c› olarak tasfiye edilmesini siyasi
amaç olmaktan ç›kard›¤›n› göstermektedir.
√ PKK’n›n gerçek anlamda tasfiye edilerek bölgeden sökülüp at›lmas› hedefinden uzaklaﬂan AKP hükümeti, mevzi ve k›smi tedbirlerle yetinmeyi yeni bir küçük hedef olarak benimsemiﬂtir.
√ Bu çerçevede, fiili sald›r›lar›n durdurulmas›, terör örgütünün siyasi yollarla tecrit edilmesi ve geçici bir süre etkisiz hale
getirilerek eylem potansiyelinin asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktad›r.
• Son kara harekat›n›n da esas itibariyle bu çerçevede de¤erlendirilmesi yerinde olacakt›r. Bununla birlikte, AKP hükümeti döneminde icra edilen bu ilk s›n›rötesi kara harekat›, gecikmiﬂ bir ad›m say›lsa bile yine de gerekli ve önemli bir aﬂama
olmuﬂtur.
√ Ancak, süresi, harekât alan›, birlik say›s› ve yap›s› ve askeri hedefleri bak›m›ndan s›n›rl› kalan bu müdahalenin, terörü
tasfiye amac› bak›m›ndan kal›c› sonuç al›nmas›nda yetersiz oldu¤u aç›kt›r.
√ Nokta hedeflere yönelik hava harekâtlar› sonras›, askeri
hedefleri hükümetin siyasi direktifi do¤rultusunda çok s›n›rl› bir
çerçevede belirlenen kara operasyonunun, PKK’n›n bu bölgeden geriye dönüﬂü olmayacak ﬂekilde sökülüp at›lmas› için gerekli geniﬂ çapta bir imha harekât› olmad›¤› ortadad›r.
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√ Harekat›n, hükümetin verdi¤i siyasi direktifteki siyasi
amaçlar›n›n, geçici ve önleyici güvenlik önlemleri al›nmas›n›n
ötesine geçmedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
• PKK’n›n tasfiyesi hedefine ulaﬂ›lmas› için, olmazsa olmaz
üç temel ﬂart bulundu¤u herkesin malumudur:
- Bunlardan birincisi, Kuzey Irak’taki terör yuvalar›na yönelik kapsaml› bir temizlik ve imha harekat› yap›lmas› ve Türk Silahl› Kuvvetleri unsurlar›n›n bölgede geçici bir süre konuﬂland›r›larak bir güvenlik kuﬂa¤› oluﬂturulmas›d›r.
- ‹kinci ﬂart ise, Barzani ve Peﬂmerge güçlerinin PKK’ya
sa¤lad›¤› aç›k veya örtülü himaye ve deste¤i kesmesidir.
- ABD’nin s›n›rl› istihbarat paylaﬂ›m›n ötesinde, Türkiye’ye
bu konuda siyasi ve askeri destek vermesi de üçüncü ﬂartt›r.
Son geliﬂmelere bak›ld›¤›nda, bu ﬂartlar›n gerçekleﬂmedi¤i
görülecektir.
• Kuzey Irak’taki teröristlerin Türkiye’ye s›zmadan önce
topland›klar› Zap bölgesine s›n›rl› bir müdahalede bulunan
Türk Silahl› Kuvvetleri, bu s›n›rl› hedeflere ulaﬂ›ld›¤›n›n de¤erlendirilmesi sonucu bütünüyle Türkiye içine çekilmiﬂtir.
- Irak topraklar› içinde teröristlerin Türkiye’ye s›zma koridorlar›nda önceden planlanm›ﬂ güvenlik düzenlemeleri al›nmam›ﬂ, bölgenin geçici bir süre kontrolü için askeri mevcudiyet b›rak›lmam›ﬂt›r.
• Barzani’nin PKK’ya olan deste¤ine gelince, bu konuda
bir tutum de¤iﬂikli¤i içine girildi¤ini gösteren hiçbir iﬂaret bulunmamaktad›r.
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- PKK’ya karﬂ› en a¤›r nitelendirmesi “baﬂa¤r›s›” olan Bölgesel Yönetim hala PKK’y› terör örgütü olarak görmemekte ve
sorunun Türkiye taraf›ndan siyasi aç›l›mlarla çözülmesinin tek
ç›kar yol oldu¤unu söyleyebilmektedir.
- Bunun yan› s›ra, 3000 civar›ndaki PKK militan› Barzani’nin bilgisi ve himayesi alt›nda Kuzey Irak’taki meskun bölgelerde bar›nmakta olup Kandil Da¤›’na ulaﬂ›m yollar›n› kesmek
konusunda bile bugüne kadar göstermelik de olsa hiçbir ciddi
tedbir al›nmam›ﬂt›r.
- PKK militanlar›n›n bir k›sm›n›n da peﬂmerge özel kuvvetleri bünyesinde resmi üniformayla görev yapt›klar› da bilinen
bir gerçektir.
- Bununla da yetinmeyen Barzani, s›n›rötesi operasyonu
Türk Silahl› kuvvetlerinin sald›r›s› olarak nitelendirmiﬂ ve bunu
bahane ederek 1997 y›l›ndan beri özel bir düzenleme ile Kuzey Irak’ta bulunan 1200 civar›ndaki Türk Özel Kuvvetler unsurlar›n›n bölgeden ç›kart›lmas› için resmi giriﬂim baﬂlatm›ﬂt›r.
Bu birliklerimizin kara harekat›n›n baﬂlang›c›nda teröristlerin kaç›ﬂ yollar›n› kapamak için konuﬂ bölgelerinden ç›kmalar›
üzerine önlerinin peﬂmergeler taraf›ndan kesildi¤i, bölgeye ilave Barzani güçlerinin sevkedildi¤i ve özel kuvvetlerimizin “peﬂmergeler eﬂli¤inde kendi alanlar›na geri götürüldü¤ü” Barzani
sözcülerince aç›klanm›ﬂt›r.
• Bu gerçekler ortadayken, Say›n Baﬂbakan’›n “terörle
mücadele sürecini Irak’la istiﬂare halinde sürdürdüklerini söylemesi ve Irak yönetiminin sergiledi¤i dirayetli ve iﬂbirli¤ine aç›k
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tutumu takdire ﬂayan” bulmas›, en hafif tabiriyle ibret verici bir
siyasi aymazl›k ve körlüktür.
Kara harekât› öncesi Barzani’ye bunun kapsam› ve süresinin s›n›rl› olaca¤› yolunda teminat vermek için adeta ç›rp›nan
ve operasyon sürerken Talabani’ye özel temsilciler göndererek
mahiyeti kamuoyuna aç›klanmayan siyasi ba¤lant›lar kuran
AKP hükümeti, Türkiye’nin milli güvenli¤ini tehlikeye atacak
çok tehlikeli oyun ve tezgâhlar içine girmiﬂtir.
Say›n Baﬂbakan ne kadar inkâra yeltense de, gerçekler
önümüzdeki dönemde bir bir ortaya ç›kacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
• ABD’nin PKK terörüyle mücadele konusundaki isteklili¤i
ve Türkiye’ye verdi¤i destek hakk›nda da ﬂu hususlar önemle
kaydedilmelidir:
- Amerika Birleﬂik Devletleri’nin terörle mücadele konusunda Türkiye’ye verdi¤i s›n›rl› deste¤in niteli¤i ve amac› ile bu
konuda ilerletmeye çal›ﬂt›¤› siyasi projeye dayanan düﬂünceleri
giderek belirgin hale gelmektedir.
- Kuzey Irak’taki PKK varl›¤› karﬂ›s›nda son beﬂ y›l boyunca sessiz ve hareketsiz kalan ABD, son dönemde Türkiye ile istihbarat paylaﬂ›m› konusunda s›n›rl› bir iﬂbirli¤i içine girmiﬂtir.
- 17 Ekim tezkeresi sonras›nda Kuzey Irak’a yap›lan hava
müdahalesi ile son kara harekat›nda bu istihbarat›n önemli bir
rol oynad›¤› resmi aç›klamalardan anlaﬂ›lmaktad›r.
• Son kara harekat›n›n, süre, bölge ve askeri hedefler bak›m›ndan ABD’nin izin verdi¤i ölçüde yap›ld›¤›n› gösteren iﬂa204

retler, ABD’nin harekat›n ilk günlerinden baﬂlayarak ortaya
koydu¤u tutum, bu konudaki niyetlerini göstermek aç›s›ndan
esef ve endiﬂe verici geliﬂmeler olmuﬂtur.
- PKK’y› Türkiye ve ABD’nin ortak düﬂman› ilan eden Baﬂkan Bush, bunun ka¤›t üzerinde ve sözde kald›¤›n› gösterecek
ﬂekilde, ortak düﬂman›n tasfiyesini ortak hedef olarak görmedi¤ini ortaya koyan beyanlarda bulunmuﬂ ve kara harekat›na
biran önce son verilmesi için AKP hükümeti üzerinde aleni
bask› uygulam›ﬂt›r.
- ‹lk önce ABD Savunma Bakan›, 27 ﬁubat günü Türkiye
ziyareti öncesinde Avustralya ve Hindistan’dan bas›n arac›l›¤›yla Türkiye’ye harekat›n vadesi hakk›nda ikaz ve ihtarda bulunmuﬂtur.
- Baﬂkan Bush, ertesi gün çok kaba ifadelerle Türkiye’nin
“Kürdistan” olarak at›fta bulundu¤u bölgeden “mümkün olacak
en k›sa zamanda ç›k›p gitmesi” gerekti¤ine dair ültimatom vermiﬂtir.
- Bu aﬂa¤›lay›c› tebligatlar, ABD’nin kafas›n›n gerisindeki
düﬂünce ve niyetleri tereddüde mahal b›rakmayacak biçimde
ortaya koymuﬂtur.
- ABD’nin Kuzey Irak’›n istikrar›n›n etkilenmemesi bahanesiyle terörle mücadelede Türkiye’nin önünü kesecek k›rm›z›
çizgiler ç›karmas›, bu konuda “tavﬂana kaç, taz›ya tut” siyaseti
izlediklerini bir kere daha göstermiﬂtir.
- PKK terör örgütünün yuvaland›¤› ve Türkiye’ye karﬂ› bir
sald›r› cephesi olarak kulland›¤› bölge, Baﬂkan Bush’a göre is205

tikrarl› bir bölge say›lmaktad›r. Buna karﬂ›l›k Türkiye’nin terörle mücadele için ald›¤› meﬂru tedbirler, ABD’nin dostu ve
PKK’n›n hamisi Barzani’nin kukla bölgesel yönetiminin istikrar›n› tehdit edecek hareketler olarak görülmektedir.
• Kara operasyonunun bitiriliﬂ zamanlamas› ve birliklerimizin geri çekilme takviminde, ABD’nin bu bask› ve dayatmalar›n›n etkisinin bundan sonra da çok tart›ﬂ›laca¤› muhakkakt›r.
- ABD Savunma Bakan›’n›n Türkiye ziyareti s›ras›nda AKP
hükümetinin Milli Savunma Bakan›’n›n “operasyonun hedeflere ulaﬂarak bir daha bölgeye girilmesine gerek kalmay›ncaya
kadar sürece¤ini” söyledi¤i bas›na yans›m›ﬂt›r.
E¤er, AKP’li Bakan›n sözlerine itibar edilecekse, Zap bölgesinin bir daha müdahale amac›yla bölgeye girilmesine gerek
kalmayacak ﬂekilde terör unsurlar›ndan kal›c› biçimde temizlendi¤i sonucuna var›lacakt›r.
- Bunun yan› s›ra, AKP yetkililerinin ABD’ye “Afganistan’da terörle y›llarca mücadele etti¤ini hat›rlatt›¤›”, “çekilme
takvimi vermeyiz, iﬂimiz bitti¤inde döneriz” diyerek meydan
okuduklar› ve “en k›sa sürenin bir gün ile bir y›l aras›nda de¤iﬂece¤i yolunda en üst askeri düzeyde yap›lan yorumlar” Türk
bas›n›nda “ABD’ye rest çekildi” baﬂl›klar›yla manﬂetlere taﬂ›nm›ﬂt›r.
Bütün bunlara ra¤men harekât›n icra edildi¤i s›n›r bölgesinde ve çeﬂitli merkezlerde, PKK maﬂas› etnik bölücülerin canl› kalkan eylemleri ve operasyonu protesto gösterilerinin sürdü¤ü bir zamanda, Türk birliklerinin aniden çekilmeleri, Türk mil206

letinin hayal k›r›kl›¤›n›, ﬂaﬂk›nl›¤›n› ve üzüntüsünü derinleﬂtiren
beklenmedik bir geliﬂme olmuﬂtur.
- “Türk Silahl› Kuvvetleri’nin hedefi Kandil” manﬂetlerinin
at›ld›¤›, “Hakurk ve Haftanin kamplar›na girilmek üzere olundu¤u” yay›nlar›n›n yap›ld›¤›, bu yöndeki beklentilerin medya
yoluyla körüklendi¤i ve siyasi, askeri yetkililerin bunu düzeltecek bir tutum almad›¤› bir ortamda, böyle bir ani çekilmenin
Türk kamuoyunda hakl› olarak do¤urdu¤u bu duygular›n yad›rganmas›n›n hiçbir meﬂru gerekçesi bulunamayacakt›r.
• Bu konuda ﬂu gerçeklerin kayda geçirilmesi yerinde olacakt›r.
√ Geri çekilmenin ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n Hindistan’dan
verdi¤i ihtardan hemen sonra baﬂlad›¤› ve konuk Bakan
ABD’ye dönüﬂ yolundayken tamamland›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
√ Türk kamuoyu çekilmenin baﬂlad›¤›n› ve tamamland›¤›n›
ilk defa PKK’n›n koruyucusu Barzani sözcülerinin aç›klamalar›ndan ö¤renmiﬂtir.
√ Bu konuda 29 ﬁubat günü tam bir kaos yaﬂanm›ﬂ, Türk
milleti uzun süre karanl›kta b›rak›lm›ﬂ ve resmi aç›klama Barzani kaynaklar›n›n beyanlar›ndan çok sonra yap›labilmiﬂtir.
√ Askeri harekât›n hedeflerinin hükümetin verdi¤i siyasi direktif do¤rultusunda belirlenmesi, güç projeksiyonu ve harekat
süresinin de bunun ›ﬂ›¤›nda tespit edilmesi, bu konudaki sürecin do¤al bir icab›d›r.
AKP hükümetinin terörle mücadeleden beklenen siyasi
amaçlar› böylesine dar bir çerçevede belirledi¤i, Türk Silahl›
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Kuvvetlerinin de buna uygun olarak s›n›rl› hedeflere k›sa süreli
bir harekât icra etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
E¤er durum böyleyse, bu gerçeklerin aç›kça ortaya konulmas› herkes için sorumluluk icab› olarak görülmelidir.
√ Bunun yan› s›ra, harekât›n bitiriliﬂ ﬂekli ile bu süreçte maruz kal›nan d›ﬂ bask›lar›n geri çekilme karar›nda etkili olup olmad›¤›na yönelik tart›ﬂmalarda, yukar›daki gerçeklerin bütünüyle göz ard› edilmesini ve bütün bunlar›n normal, do¤al ve
tesadüf say›lmas›n› beklemek de mümkün de¤ildir.
√ PKK’n›n en büyük destekçisi Barzani’nin ve teröristlerle
iç içe yaﬂayan Peﬂmergelerin, 27 ﬁubat’ta baﬂlayan geri çekilme sürecinin bütün safhalar›n› yak›ndan izledikleri düﬂünülürse,
Türk kamuoyunun bunu iki gün geçtikten sonra, üstelik Barzani sözcülerinin beyanlar›yla ö¤renmesinin salt güvenlik nedenleriyle izah edilmesinin tatmin edici olmayaca¤›n› da buradan
belirtmek isterim.
• Bu konuyu kapatmadan önce önemli gördü¤ümüz bir hususu daha dikkatlerinize getirmek istiyorum.
Türk silahl› kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta icra etti¤i hava harekâtlar› ve son kara operasyonu hakk›nda Genelkurmay Baﬂkanl›¤›m›z taraf›ndan kamuoyu sürekli bilgilendirilmiﬂ ve tahrip
edilen hedefler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmiﬂtir.
Bu konuda yap›lan bas›n aç›klamalar›nda etkisiz hale getirilen hedeflere iliﬂkin olarak, PKK terör örgütünün gerilla statüsüne sokuldu¤u ça¤r›ﬂ›m›n› yapacak ve uluslararas› savaﬂ hu208

kukunda bu yönde karﬂ›l›¤› olan terim ve s›fatlara yer verildi¤i
görülmektedir.
Bu çerçevede, “komuta merkezi”, “muhabere ve lojistik tesisi” ve “mürettebat› olan uçaksavar mevzii” gibi terimlerin teröristlere savaﬂ hukuku kapsam›nda “savaﬂan taraf” statüsü atfedecek nitelikte oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Düzenli bir muharip güç için kullan›lmas› do¤al olan bu nitelendirme ve at›flar›n, terör örgütünün hak etmedi¤i bir imaj
ve prestij kazanmas›na ve kendisine büyük bir güç vehmedilmesine hizmet edebilece¤inin bu kapsamda hat›rda tutulmas›
da yerinde olacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’ye s›n›rl› bir çerçevede istihbarat deste¤i verirken,
terörün temizlenmesi için gerekli çapta kara harekat›n›n önüne setler çeken ABD’nin, sorunun çözümünü Barzani’nin istedi¤i yönde Türkiye içinde baﬂlat›lacak siyasi çözüm süreçlerine
yönlendirme çabas› içinde oldu¤u bütün aç›kl›¤›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
Herkes art›k bu gerçekleri görmeli ve oynanan sinsi oyunun ad›n› do¤ru koymal›d›r.
ABD, bu anlamda Türkiye’yi “ölümü göstererek s›tmaya
raz› etmeye” çal›ﬂmaktad›r.
• Türkiye ile ABD aras›ndaki iliﬂkilerde ve terörle mücadelede bir milat oldu¤u söylenen 5 Kas›m 2007 Beyaz Saray gö209

rüﬂmesi, asl›nda Türkiye’nin siyasi çözüm sürecine çekilmesi
yönünde bir dönüm noktas› olarak kabul edilmelidir.
- Son dönemde yaﬂananlar, Say›n Baﬂbakan’›n Baﬂkan
Bush’la yapt›¤› 5 Kas›m görüﬂmesinde, PKK sorununun siyasi
çözüm boyutunu da içeren geniﬂletilmiﬂ bir çerçevede ele al›nd›¤›n› ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n bu konuda baz› sözler verdi¤ini
teyit etmektedir.
- Bu görüﬂme sonras› ABD yetkililerinin sürekli olarak, askeri operasyonlar›n terörü bitirmek için yeterli olmayaca¤›na,
bu konuda Türkiye’nin siyasi ad›mlar atmas› gerekti¤ine vurgu
yapmalar› bu bak›mdan tesadüf olarak görülemeyecektir.
- Nitekim ABD Savunma Bakan› da son ziyaretinde siyasi
programla desteklenen siyasi aç›l›mlara ihtiyaç bulundu¤unu
özel olarak ön plana ç›karm›ﬂt›r.
Amerikal› Bakan’›n Türkiye ziyareti sonras› ülkesine dönerken uçakta gazetecilere yapt›¤› aç›klamalar, AKP hükümetinin ABD’ye bu konuda aç›k güvence verdi¤ini ortaya koymuﬂtur.
• Türkiye’ye gelmeden Irak’tan biran önce ç›k›lmas› için
tebligatta bulunan Savunma Bakan›, Türkiye’de yetkililerle
yapt›¤› görüﬂmelerin sonuçlar›n›, dönüﬂ yolculu¤unda Amerikal› bas›n mensuplar›na ﬂu sözlerle aktarm›ﬂt›r:
√ “Cumhurbaﬂkan› Gül ve Baﬂbakan Erdo¤an, askeri olmayan alanlardaki baz› giriﬂimlerini özel olarak bana aktard›lar.
√ Kayg›lar›, askeri operasyonlardan taviz vermeden, bu giriﬂimlerin ne kadar›n› Türk kamuoyuna aç›klayacaklar›na iliﬂkin
dengeyi bulmakt›r.
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√ Türk yetkilileri Irak’l›larla da temas kurdular. Baﬂbakan’›n
özel temsilcisi Ba¤dat’a gitti. Bu durumda sürecin o k›sm›na da
baﬂlad›klar›n› düﬂünüyorum.”
• Amerikal› Bakan’›n Türk bas›n›na da yans›yan bu sözlerinin anlam› aç›kt›r:
- Türk hükümeti terör ve etnik bölücülük sorunu için iç ve
d›ﬂ boyutlar› olan bir sürece angaje olmuﬂtur ve bunu ABD ile
görüﬂmektedir.
- Bu çerçevede Türkiye içinde baz› siyasi aç›l›mlarda bulunmaya haz›rlanmakta ve bunu hayata geçirmek için uygun bir
ortam›n oluﬂmas›n› beklemektedir.
- Türkiye’nin içindeki siyasi çözüm sürecinin yan› s›ra, Barzani ile yeni bir siyasi pazarl›k süreci baﬂlat›lmas› için ilk ad›mlar da at›lm›ﬂt›r.
• 5 Kas›m Beyaz Saray Zirvesinin hangi anlamda milat oldu¤u ﬂimdi daha iyi anlaﬂ›lmakta, taﬂlar yerine oturarak resmin
bütünü yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›kmaktad›r.
ABD ile siyasi çözüm konusunda pazarl›k yap›lmad›¤›n› bugüne kadar sürekli iddia eden, bu konuda bir onur polemi¤i
baﬂlatan ve son olarak “sa¤›r duymaz, uydurur” gibi hafif sözlerin arkas›na s›¤›narak kendini aklamaya çal›ﬂan Baﬂbakan Erdo¤an’›n bu beyanlar karﬂ›s›nda ne söyleyece¤ini Türk milleti
merak etmektedir.
AKP’nin mumu bu konuda da yass›ya kadar yanm›ﬂ, Baﬂbakan Erdo¤an’›n maskesi bir kere daha düﬂmüﬂtür.
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• Say›n Baﬂbakan ve hükümeti:
- Terörden beslenen etnik bölücülük sorununun iç boyutunun çözümünü, PKK’n›n siyasi talepleri do¤rultusunda siyasi
bir süreç baﬂlat›lmas›na ba¤lam›ﬂ,
- ABD ve AB’nin deste¤i ve Barzani’nin katk›s›yla hayata
geçirmeyi amaçlad›¤› bu projenin d›ﬂ boyutu için Barzani’nin
emellerine hizmet edecek bir siyasi yak›nlaﬂma sürecine angaje olmuﬂtur.
ﬁeref derecesi tart›ﬂmalar›, tevil ve tahrif çabalar› bu gerçekleri de¤iﬂtiremeyecek, Türk milleti Türkiye’nin önüne kurulan tuzaklar› er ya da geç mutlaka görecektir.
Say›n Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
S›n›rötesi kara harekat›n›n icra edildi¤i dönemde Türkiye’deki baz› çevrelerin “askeri operasyonlar›n çözüm olamayaca¤›n›”, “siyasi aç›l›m yap›lmas› için ﬂartlar›n olgunlaﬂt›¤›n›”
söyleyerek siyasi çözüm iﬂportac›l›¤›na soyunmalar›, önümüzdeki süreçte Türkiye’yi hangi tehlikelerin bekledi¤ini göstermesi bak›m›ndan üzerinde önemle durulmas› gereken bir olgudur.
PKK’n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki uzant›lar› ve
sözcüleri ile bu konuda amaç birli¤i içinde olan bu çevrelerin,
demokratikleﬂme maskesi alt›nda PKK’n›n siyasi taleplerinin
pazarlamac›l›¤›n› yaparak Avrupal› ve demokrat kimliklerini ispat çabas› içine girmeleri, her ﬂeyden önce kendileri bak›m›ndan bir zûldür.
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Türkiye’nin terörle mücadelede askeri yollarla sonuç al›namayaca¤›n›n tecrübeyle sabit oldu¤unu iddia eden bu çevrelerin, askeri operasyonlar›n k›sa sürede bitirilerek siyasi operasyon aﬂamas›na geçilmesini savunmalar›ndaki amaçlar›n›n, Türkiye’nin milli kimli¤i, milli birli¤i ve üniter devlet yap›s› üzerinde operasyon yap›lmas› oldu¤u art›k anlaﬂ›lmal›d›r.
Askeri operasyonlar›n devam›na ve PKK ile silahl› mücadeleye karﬂ› ç›karak, siyasi çözüm ç›¤›rtkanl›¤› yapanlarla, Üniversitelerde baﬂörtüsü yasa¤›n›n kalkmas›na karﬂ› ç›kan ve bunun Türkiye’nin önemli bir sorunu olmad›¤›n› söyleyenlerin büyük ölçüde ayn› çevreler olmas›, üzerinde ayr›ca düﬂünülmesi
gereken bir ibret vesilesidir.
Baﬂörtüsü sorununun çözüm süreci için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ortaya ç›kan iradesini “siyasi kaos’a davetiye ç›kartmak” olarak de¤erlendiren bu odaklar›n, Türkiye’nin bölünmesi süreçlerinin baﬂlat›lmas›n›n iç çat›ﬂma daveti olaca¤›n›
hala anlayamamalar›, bunu demokratikleﬂme ve Bat› medeniyeti ölçüsü olarak görmeleri, nereden bak›l›rsa bak›ls›n anlaﬂ›lmaz bir garabet ve affedilmez bir gaflettir.
Türk milleti bu gaflet yolcular›n›n niyetlerini ve peﬂinden
koﬂtuklar› amaçlar› çok iyi anlamal›d›r ve bu konuda milli haf›zaya gereken kayd› düﬂmelidir.
• AKP hükümeti, baﬂörtüsü konusunda aralar›na geçici ve
taktik bir so¤ukluk giren bu çevrelerle yeniden nikâh tazeleyerek, PKK’n›n siyasi gündemine dayanan siyasi aç›l›m sürecini
kademeli olarak hayata geçirmeye haz›rlanmaktad›r.
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√ Say›n Baﬂbakan’›n dile getirdi¤i PKK’n›n silahs›zland›r›lmas› kavram›n›n bu süreçte kilit bir rol oynamas›n›n beklendi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
√ Bu kavram, ilk defa 5 Kas›m 2007 Erdo¤an-Bush görüﬂmesi sonras› Amerika Birleﬂik Devletleri kaynakl› siyasi çözüm
raporlar›yla gündeme getirilmiﬂtir.
Baﬂbakan’›n da ﬂimdi sahip ç›kt›¤› bu kavram, PKK teröristlerine genel siyasi af ve siyaset yolunun aç›lmas›n›, bu suretle silah b›rakarak eylemlere ara vermelerinin sa¤lanmas›n›
amaçlamaktad›r.
√ Silahs›zland›rma aﬂamas›n› takiben AKP hükümeti,
PKK’n›n taleplerini karﬂ›layacak bir siyasi aç›l›m paketini peyderpey uygulamaya sokmay› öngörmektedir.
√ Böylece baﬂlat›lacak siyasi pazarl›k süreci sonunda, demokratik siyasi çözüm ad› verilen ve isim babal›¤› konusunda
‹mral› canisi ile Say›n Baﬂbakan aras›nda rekabet yaﬂanan Siyasi Y›k›m Projesi bütün unsurlar›yla hayata geçirilecektir.
√ Türk milleti ve milli kimlik kavramlar›n›n yeniden tan›mlanarak farkl› etnik kimliklerin kurucu kimlikler olarak Anayasa
teminat› alt›na al›nmas›; Kürtçe’nin e¤itim ve siyasi iletiﬂim dili olarak resmen kabulü ve Türkiye’nin üniter siyasi yap›s›n›n
“özerk bölge-eyalet sistemi” temelinde y›k›m›n›n alt yap›s›n›n
haz›rlanmas›, bu ihanet projesinin temel ayaklar› olarak belirlenmiﬂtir.
• Bu ﬂablon, Türkiye’deki Brüksel ve Erbil lobilerinin, ‹mral› canisinin, PKK’n›n ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
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maﬂalar›n›n Türkiye’ye dayatmak istedikleri siyasi çözüm reçetesidir.
√ Baﬂbakan Erdo¤an’›n dalgal› siyasi geçmiﬂi, bu konulardaki beyanlar› ve son olarak haz›rlatt›¤› yeni Anayasa tasla¤›nda yer alan bu yöndeki hükümler, AKP’nin siyasi perspektifinin de bu amaçlarla örtüﬂen bir çizgide geliﬂti¤ini göstermektedir.
√ PKK’n›n ve etnik bölücülerin bu yöndeki taleplerinin hiçbir ﬂart alt›nda gerçekleﬂmeyece¤ini, buna tamam›yla karﬂ› bulunduklar›n› bugüne kadar kesin ifadelerle aç›klamayan Say›n
Baﬂbakan, bu tutumuyla bu odaklar›n ümit ve cesaret kayna¤›
olmuﬂtur.
• ﬁimdi buradan Say›n Baﬂbakan’a seslenmek ve çok samimi bir ça¤r›da bulunmak istiyorum:
√ Say›n Baﬂbakan, bu ülke hepimizindir.
√ Türkiye’nin milli birli¤ini, milli devlet niteli¤ini ve üniter
siyasi yap›s›n› korumak ve güçlendirmek hepimizin ortak görevi ve sorumlulu¤udur.
√ Zaman zaman tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak kavramlar›n› kliﬂe sloganlar olarak dile getiriyorsunuz.
√ Ancak, gelin bu kavramlar›n somut içeri¤inin ve bunlar›n
vazgeçilmez gereklerinin ne oldu¤unu, s›k s›k tekrarlad›¤›n›z
“terörle mücadelenin siyasi boyutundan” ne anlad›¤›n›z› aç›k
ve dürüst olarak ortaya koyun. ve Türk milletinin karﬂ›s›na ç›karak PKK’n›n ve etnik bölücülerin bu taleplerine karﬂ› oldu¤u215

nuzu ve bu emellere hiçbir ﬂart alt›nda geçit verilmeyece¤ini
aç›kça ilan edin.
√ E¤er bunu yaparsan›z üzerinizdeki büyük bir ﬂaibeyi ortadan kald›rm›ﬂ olacaks›n›z.
√ Say›n Baﬂbakan, e¤er niyetleriniz halisane ise, gelin bu
cesareti, dirayeti ve basireti gösterin ve Türkiye’nin bir felakete sürüklenmesinin sorumlusu olma vebalinden kurtulun.
De¤erli Milletvekilleri,
Sözlerime son vermeden önce Gazze’de yaﬂanan insanl›k
trajedisindeki son geliﬂmelere de¤inmek istiyorum.
‹srail’in Gazze ﬂeridindeki yönetimi “düﬂman bölge” olarak
tan›mlad›¤› ve son alt› ayd›r buraya karﬂ› çok a¤›r bir ambargo
ve tecrit politikas› uygulad›¤› bilinmektedir.
Bunun sonucunda 1.5 milyon mülteci çok uzun bir süredir
muhasara alt›nda yaﬂam savaﬂ› vermekte, bölgeye acil insani
yard›m ve t›bbi malzeme ulaﬂt›r›lmas›nda bile çok ciddi sorun
ve engellemeler yaﬂanmaktad›r.
‹srail’in insanl›k d›ﬂ› bu ablukas›na ilaveten son dönemde
‹srail’e füze sald›r›lar›n›n artmas› gerekçesiyle baﬂlat›lan askeri
harekat toplu sivil katliam boyutlar kazanm›ﬂ, son günlerde
100’den fazla Filistinli kardeﬂimiz hayat›n› kaybetmiﬂtir.
‹srail, bu sald›rgan tutumu ile çoluk-çocuk-yaﬂl›, masum sivil halk› da hedef alan insanl›k suçu iﬂlemekte ve Orta-Do¤u bar›ﬂ çabalar›n› bir kere daha dinamitlemektedir.
216

Milliyetçi Hareket Partisi ‹srail’i ﬂiddetle k›namakta ve karﬂ›l›kl› sald›r›lar›n biran önce son bulmas›n› ümit etmektedir.
Türk hükümetinin, bu konuda kuru aç›klamalarla yetinmeyerek aktif tutum almas›n› ve Filistinli kardeﬂlerimize ihtiyaç
duyduklar› her yard›m›n yap›lmas› için harekete geçmesini bekledi¤imizi de buradan belirtmek istiyorum. Bu vesile ile hayat›n› kaybeden Filistinli kardeﬂlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet
diliyorum.
Bu düﬂüncelerle hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n K›ymetli Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Türkiye’nin küresel dayatmalara maruz kald›¤›, teslimiyetin
diplomatik baﬂar› olarak takdim edildi¤i, milletimizin bekas›n›
do¤rudan ilgilendiren vahim geliﬂmelerin yaﬂand›¤› karanl›k bir
dönem kamuoyunun gözü önünde gerçekleﬂmektedir.
Cumhuriyetimizin temel dayanaklar› olan, ulus devlet ve
üniter yap›n›n tasfiyesi ve milletimizin kimliksizleﬂtirilmesi ile
sonuçlanmas› planlanan önümüzdeki dönemde, bu hassasiyetlerin fark›na var›lm›ﬂ olmas› ve bunun mücadelesinin verilmesi
art›k kaç›n›lmaz bir vatan görevi haline gelmiﬂtir.
Olay›n üzücü yan› ise ‹stiklâl Marﬂ›m›z›n kabulünün 87. y›l
dönümüne rastlayan bu günlerde, vatan›m›z üzerindeki tehditleri konuﬂuyor olmam›z, yeni ve farkl› bir ba¤›ms›zl›k mücadelesinin içinde bulunmam›zd›r.
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Bu vesile ile 12 Mart 1921’de, Büyük Millet Meclisi’nin birinci dönem muhterem vekilleri taraf›ndan ‹stiklal Marﬂ›m›z›n
kabulünün 87. y›ldönümünü gururla kutluyor ve o müstesna
günleri, bu kutlu çat› alt›nda iftiharla an›yoruz.
Maarif vekili Hamdullah Suphi Bey’in yüksek hitab›yla ve
Meclis üyelerinin ayakta alk›ﬂlar›yla kabul edilen ‹stiklal Marﬂ›m›z, Türk kahramanl›¤›n›n m›sralara iﬂlenmiﬂ bir diriliﬂ abidesi
ve muhteﬂem bir mücadelenin edebi bir vesikas›d›r.
Henüz Milli Mücadelenin devam etti¤i bir tarihte kaleme
al›nan ve Türk varl›¤› yaﬂad›kça yaﬂayacak olan bu kutlu eser,
milletimizin tüm dünyaya ilan etti¤i ba¤›ms›zl›¤›n›n manzum bir
beyannamesidir.
Türk milletinin ruhunu, heyecan›n›, inanc›n›, kararl›l›¤›n›
ve vatan sevgisini en anlaml› ve vurgulu ifadelerle dile getiren
‹stiklal Marﬂ›m›z; daha sonraki dönemde aziz milletimizin gönlünde gerçek anlam›n› bulmuﬂ, önce kurtuluﬂ dönemi ve sonra
Cumhuriyetle birlikte Türkiye’nin yükselme ruhunu temsil etmiﬂtir.
Bugün yaﬂad›¤›m›z vahim geliﬂmeler de, ne üzücüdür ki,
vatan ﬁairimiz Mehmet Akif’e ilham veren günlerle benzerlikler göstermeye baﬂlam›ﬂ, ‹stiklâl Marﬂ›m›z›n yaz›ld›¤› y›llar›n ve
m›sralar›n anlam› daha da önem kazanm›ﬂt›r.
Bugün de baﬂka yönleri ile büyük bir tehdit olarak karﬂ›m›za ç›kan emperyalizme karﬂ›, çare arayan milletimizin bundan
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seksen yedi y›l önce muhtaç oldu¤u kutlu mesajlar, bir ﬂiirden
ötesine nüfuz edebilenler için ‹stiklal Marﬂ›m›z›n derin anlam›nda sakl›d›r.
“Ezelden beri hür yaﬂam›ﬂ” bir milleti, yaklaﬂ›k bir as›r
sonra yeni ve farkl› bir ba¤›ms›zl›k mücadelesine yönelten a¤›r
ﬂartlar, ülkemizi yöneten elitler taraf›ndan bütün vahametiyle
Cumhuriyetimizin karﬂ›s›na yeniden karﬂ›s›na ç›kar›lm›ﬂt›r.
Yayg›n bir vurdumduymazl›¤›n, teslimiyetin, ürkekli¤in kol
gezdi¤i, içine kapan›k bir cemiyet yap›s›n›n günlük menfaatlerin peﬂinde koﬂtu¤u, bu gidiﬂe dur denilemez ise ülkemizin derin bir buhran ile yüz yüze kalaca¤› karanl›k bir gelecek önümüzdedir.
Ancak, içine düﬂülen çaresizli¤e karﬂ› direniﬂin de, çözümü
ve tavsiyesi de ﬂehit kanlar› ile yaz›lm›ﬂ bu ihtiﬂaml› manzumenin, “‹stiklal Marﬂ›m›z›n” ilk sözcü¤ünde yüksek sesle yerini alm›ﬂt›r. “Korkma”
Evet, “Korkma” diye baﬂlayan dizeler, bugün de en çok
ihtiyaç duydu¤umuz manevi heyecan›n baﬂlang›c› olmal›d›r.
Temennimiz, milletinin kudretinden habersiz, tam bir teslimiyetle ülkemizi felakete sürüklemeye baﬂlayan ilkesiz yönetimin
bu tarihi mesaj› lay›k›yla anlamas› ve dik durmas›d›r.
Bu vesile ile tarihin her döneminde oldu¤u gibi, bugün de
“yurduna alçaklar› u¤ratmamak u¤runa gö¤üslerini siper eden” bütün aziz ﬂehitlerimize, kahramanlar›m›za ve bir
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fazilet timsali olan muhterem vatan ﬂairimize en derin ﬂükran
hislerimle Cenab-› Allahtan rahmet diliyorum.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Türkiye, Baﬂbakan Erdo¤an’›n bilinçli ve maksatl› olarak
baﬂlatt›¤› bir sürecin sanc›lar›n›n ve sars›nt›lar›n›n yaﬂand›¤› çok
tehlikeli bir dönemden geçmektedir.
Bu süreç, 5 Kas›m 2007 tarihinde Beyaz Saray’da yap›lan
Bush-Erdo¤an görüﬂmesiyle harekete geçirilerek hayatiyet kazanm›ﬂt›r.
5 Kas›m süreci, aradan geçen onyedi haftal›k süre içinde
somut geliﬂmelerle ﬂekillenmiﬂ, niyetler ve hedefler bütün unsurlar›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, Vashington zirvesinde kararlaﬂt›r›lan bu sürecin Türkiye’yi çok tehlikeli bir yola sürükleyece¤ini ilk günden do¤ru tespit etmiﬂ ve bugüne kadar her vesileyle
bu konuda AKP hükümetini uyarm›ﬂt›r.
Ancak, bu uyar›lar›m›z maalesef karﬂ›l›k bulmam›ﬂt›r.
Gafleti kendisine rehber edinen Baﬂbakan Erdo¤an, Beyaz
Saray’da verdi¤i sözlere uygun olarak bu süreci ad›m ad›m ilerletmiﬂtir.
Bunun sonucu bugün gelinen noktada 5 Kas›m süreci,
Türkiye’nin gelece¤ini tehdit eden siyasi bir senaryonun ve sinsi bir siyasi oyunun hayata geçirilmesinin temel arac› ve yol haritas› haline gelmiﬂtir.
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Bu vahim durum ›ﬂ›¤›nda, Türkiye’nin 5 Kas›m sendromu
ile karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤unu söylemek yanl›ﬂ ve haks›z bir tespit olmayacakt›r.
Terör destekli etnik bölücülü¤ün sosyal ve siyasi bünyemizi bir kanser gibi sard›¤› bugünkü ortamda, karﬂ›m›zdaki Türkiye tablosu herkesi derin bir endiﬂeye sevkedecek ﬂekilde giderek kararmaktad›r.
Çok yönlü bask›, dayatma ve sald›r›lara maruz kalan Türkiye hain bir oyunun hedefi haline getirilmiﬂtir.
• Son dönemde yaﬂananlara bak›ld›¤›nda, herkes ﬂu gerçekleri görecektir:
√ Etnik bölücülük, meﬂru bir siyasi amaç olarak zemin ve
statü kazanm›ﬂ,
√ Demokratikleﬂme ad›na bölünme dinamikleri bütünüyle
harekete geçirilmiﬂ ve,
√ Türkiye terör tehdidi ile siyasi çözüm dayatmalar› aras›na s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
• Türkiye’nin etraf›ndaki bu husumet ve ihanet k›skac› giderek daralmakta, iç ve d›ﬂ tahriklerle ve taﬂeronlar eliyle ilerletilen bu sürecin etkisiyle Türkiye tarihi bir kavﬂak noktas›na
do¤ru h›zla yol almaktad›r.
• Bu sürecin önünün kesilememesi halinde, korkar›z ki
Türkiye sonuçlar› tahmin edilemeyecek kadar a¤›r bir iç çat›ﬂma ortam›na sürüklenecek ve Türk milletinin bin y›ll›k kardeﬂlik hukuku ateﬂe at›lacakt›r.
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Bunun en büyük sorumlusu da bizzat Baﬂbakan Erdo¤an
ve AKP hükümeti olacakt›r.
Türkiye üzerinde oynanan siyasi oyunu ve bunun ilerletilmesi için sahnelenen ihanet provalar›n› daha iyi anlamak bak›m›ndan, son dönemde yaﬂanan geliﬂmelerin iyi okunmas› ve
bunlar›n ad›n›n do¤ru konulmas› büyük önem taﬂ›maktad›r:
Bu konudaki görüﬂlerimizi aç›klarken, ilk önce Türkiye’nin
kuzey Irak’a askeri müdahalesinin ABD boyutu ve ba¤lant›s› ile
bu konudaki siyasi sorumluluk üzerinde durmak istiyorum.
• Türkiye’nin kuzey Irak’ta yuvalanan teröre karﬂ› askeri
müdahaleyi 5 Kas›m Beyaz Saray zirvesi sonras› fiiliyata geçirebildi¤i tart›ﬂma götürmez bir vak›ad›r.
ABD’nin bu konuda verdi¤i siyasi ve istihbarat deste¤i ile
askeri müdahale aras›nda bizzat resmi makamlar taraf›ndan bir
ba¤ kuruldu¤u da ortadad›r.
Bunun fiili anlam› ve sonuçlar›n›n ﬂu noktalarda topland›¤›
da inkar edilemeyecek bir gerçektir.
√ Son beﬂ y›ld›r bu bölgeden yap›lan terör sald›r›lar› karﬂ›s›nda uluslararas› hukuktan kaynaklanan haklar›n› kullanarak
askeri müdahalede bulunmayan Türkiye, bu imkân› ancak
ABD’nin buna izin vermesiyle 2007 y›l› sonunda bulmuﬂtur.
√ Bugüne kadar yap›lan beﬂ hava harekât› ile son kara harekât›nda ABD’nin sa¤lad›¤› istihbarat deste¤inin önemli rol
oynad›¤› resmi aç›klamalarla teyit edilmiﬂtir.
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• ABD’nin kara harekât›n›n ilk günlerinden baﬂlayarak bunun k›sa kesilmesini ve süre ve kapsam bak›m›ndan s›n›rl› bir müdahalenin ötesine geçmemesini istedi¤ine Türk milleti ﬂahittir.
√ ABD Baﬂkan› Bush ve Savunma Bakan›, bu konudaki taleplerini Türkiye’ye iletirken diplomatik kanallar› ve sessiz diplomasiyi bilinçli olarak seçmemiﬂtir.
Taleplerini kamuoyu önünde yüksek sesle ve kaba ifadelerle dile getirerek aleni bask› uygulam›ﬂlard›r.
Bunun aksini iddia etmek mümkün de¤ildir. Her ﬂey Türk
kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmiﬂtir.
√ ABD yetkililerinin bu konudaki beyanlar› karﬂ›s›nda Say›n Baﬂbakan’›n sesini ç›kard›¤›n› hat›rlayan yoktur.
Baﬂbakan Erdo¤an, tehdit boyutlar›na taﬂ›nan bu bask›lar
karﬂ›s›nda a¤z›n› açmam›ﬂ, ABD’ye bu konuda Türkiye’nin
haysiyetini koruyacak herhangi bir cevap vermemiﬂtir.
• Kuzey Irak’a askeri müdahalenin Anayasal meﬂruiyetinin
kayna¤› ve temeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konuda
17 Ekim 2007 tarihinde verdi¤i izin ve yetkidir.
√ Bu yetki hükümete verilmiﬂtir. Terörle mücadelede siyasi sorumluluk hükümete aittir.
√ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin muhatab› hükümettir.
Anayasam›z›n 117. maddesi uyar›nca, milli güvenli¤in sa¤lanmas›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karﬂ› Bakanlar Kurulu sorumludur.
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• Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 Ekim 2007 tezkeresi ile
s›n›rötesi harekât ve müdahalenin s›n›r›n›, kapsam›n›, miktar›n› ve zaman›n›n belirlenmesini hükümete b›rakm›ﬂt›r.
• S›n›r ötesi askeri harekât konusunda Meclis’in verdi¤i izin
ve yetkinin fiiliyatta kullan›l›ﬂ biçimini belirleyen, hükümetin bu
konuda askeri makamlar›m›za verdi¤i siyasi direktiftir.
• Türk Silahl› kuvvetleri, askeri harekâttan beklenen siyasi
amaçlar hakk›nda hükümetin kendilerine verdi¤i siyasi direktifle çizilen s›n›rl› çerçeve içinde belirlenen askeri hedeflere yönelik görevleri bugüne kadar baﬂar›yla icra etmiﬂtir.
√ Hükümet bu konuda s›n›rl› bir siyasi çerçeve çizdiyse, askeri harekât›n hedeflerinin de buna uygun olarak s›n›rl› kalmas› do¤ald›r. Bu noktadaki siyasi sorumluluk da hükümete aittir.
√ Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hesap verecek olan da hükümettir.
• Son kara harekât› etraf›nda süregelen siyasi tart›ﬂmalar›n
bu çerçevede de¤erlendirilmesi, herkes için önem taﬂ›maktad›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
• Say›n Baﬂbakan’›n 9 Mart günü ‹zmir’de partisinin kad›n
kollar› toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada dile getirdi¤i bir hususa da buradan cevap vermek ve yabanc›s› oldu¤u anlaﬂ›lan baz› gerçekleri de bu vesileyle bilgisine ve dikkatine getirmek istiyorum.
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Say›n Baﬂbakan, son kara harekât›yla ilgili tart›ﬂmalara de¤inirken ucuz kahramanl›k yaparak muhalefete güya meydan
okumuﬂ ve daha önce iktidar olan muhalefet partilerinin “neden Kandil Da¤›’na gidip terörü bitirmediklerini” sormuﬂtur.
• Bu vesileyle, gerçeklerden habersiz olarak ayaküstü beyanlarla, mesnetsiz suçlamalarla ve boﬂ sözlerle herkese çatmay› ve bu yolla kendisini temize ç›karmay› adet haline getirmiﬂ
olan Say›n Baﬂbakan’a ﬂu somut gerçekleri hat›rlatmak isterim:
√ Milliyetçi Hareket Partisi’nin koalisyon orta¤› oldu¤u 57.
hükümet döneminde terörle mücadelede büyük baﬂar› sa¤lanm›ﬂ ve Kas›m 2002’de AKP hükümetine terörün bitme noktas›na geldi¤i bir Türkiye teslim edilmiﬂtir.
√ PKK terör örgütünün kuzey Irak’ta güç kazanmas› ve organizasyonda de¤iﬂiklikler yapmas› 2003 y›l›nda ve AKP iktidar› döneminde gerçekleﬂmiﬂtir.
√ Kandil’in ihanet merkezi olarak etkin hale gelmesi ve Kuzey Irak’tan terör sald›r›lar›n›n t›rmanmas› yine AKP iktidar›
dönemine rastlam›ﬂt›r.
“Kandil da¤›n›n yerini mi bilmiyordunuz” gibi basit söylemlerle ucuz polemik peﬂinde koﬂan Baﬂbakan’a tavsiyemiz, bu
tart›ﬂ›lmaz ve inkâr edilemez gerçekleri unutmamas› ve karanl›k ve lekeli terör sicilinin ucuz nümayiﬂler yapmakla temizlenemeyece¤ini idrak etmesidir.
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De¤erli Milletvekilleri,
Terörle s›n›rl› çerçevede yürütülen mücadele ile eﬂ zamanl› olarak siyasi çözüm tart›ﬂma ve dayatmalar›n›n gündeme getirilmesi, 5 Kas›m sürecinin gerçek ve nihai amac›n› ortaya
koymuﬂtur.
Terörle mücadele de hedef küçülterek PKK’y› tasfiye amac›ndan uzaklaﬂan Baﬂbakan Erdo¤an, bölücü terörün siyasi
amaçlar›na silah kullanmadan ulaﬂaca¤› siyasi çözüm sürecini,
hükümeti için Anayasal görev ve sorumluluk olan terörle mücadelenin önüne geçirmiﬂtir.
Say›n Baﬂbakan, etnik bölücülü¤ün siyasi gündemine sahip
ç›km›ﬂ ve PKK’n›n siyasi projesinin hayata geçirilmesinin zeminini haz›rlamak için bir seferberlik baﬂlatm›ﬂt›r.
Bu siyasi tezgâh›n alt yap›s›n› haz›rlayarak, kamuoyunu buna al›ﬂt›rmak için baﬂlat›lan bu süreçte saflar kesin çizgilerle belirlenmiﬂ ve siyasi senaryonun uygulama aﬂamalar›na geçilmiﬂtir.
Bu çerçevede ﬂu hususlar üzerinde önemle durulmas› yerinde olacakt›r.
• PKK’n›n askeri tedbirlerle bitirilemeyece¤i ve askeri operasyonlar›n yetersizli¤inin anlaﬂ›ld›¤› söylemleri son dönemde
yo¤unlaﬂm›ﬂ, kara harekât› adeta bu konuda bir gerekçe olarak
kullan›lmak istenmiﬂtir.
√ Bunun gerisinde yatan amaç aç›kt›r: Siyasi çözümü yegâne ç›k›ﬂ yolu olarak Türk milletine pazarlamaya çal›ﬂan çev230

reler, hükümetin askeri müdahale konusundaki ürkekli¤ini bunu ispat vas›tas› olarak kullanmak istemektedir.
√ Askeri harekât›n s›n›rl› ve ölçülü olmas›n› savunanlarla,
siyasi çözüm ç›¤›rtkanl›¤› yapanlar›n ayn› çevreler olmas›, bu
konudaki niyetlere ›ﬂ›k tutmaya tek baﬂ›na yetecektir.
• Siyasi çözüm için en uygun zaman›n yakaland›¤›n›n, bu
konuda Meclis içinde geniﬂ çapta mutabakat oldu¤unun, AKP
hükümetinin siyasi çözüm niyetini hayata geçirmek için siyasi
kararl›l›k ve cesaret göstermesi gerekti¤inin, askeri harekât
sonras› dönemde yüksek sesle dile getirilmesi, bu tezgâh›n bir
parças›d›r.
√ Bu çevrelerin Meclis bünyesinde mutabakattan kastetti¤inin AKP ile PKK’n›n uzant›s› DTP aras›ndaki görüﬂ birli¤i oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
√ AKP’nin Meclis ço¤unlu¤u ile DTP’nin say›sal deste¤inin
bu ihanet projesini uygulamaya yeterli olaca¤›n› düﬂünen bu
mihraklar›n de¤erlendirmeleri hakk›nda, AKP milletvekillerinin
ne düﬂündü¤ünü bilmemiz mümkün de¤ildir.
PKK patentli bu ihanet projeleri Meclis zeminine taﬂ›n›rsa,
549 milletvekili, vatan, millet, devlet ve bayrak anlay›ﬂlar›n›
gösterecek bir tutum benimseyecek ve Türk milletinin ve tarihin huzuruna ç›kacakt›r.
• Ancak, bu konuda bildi¤imiz somut bir gerçek bulunmaktad›r. Bu da Baﬂbakan Erdo¤an’›n zihninin bulan›k oldu¤unu
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gösteren iﬂaretlerin artmas› ve bu konuda anlaml› bir suskunluk içine girmiﬂ olmas›d›r.
√ Terörle mücadelede siyasi önlemlere ihtiyaç oldu¤unu
söyleyen ve bu konuda siyasi unsurlar içeren bir paket haz›rl›¤› içinde oldu¤u bilinen Say›n Baﬂbakan, bütün ça¤r›lar›m›za ra¤men:
- Terörle mücadelenin siyasi boyutundan ne anlad›¤›na aç›kl›k kazand›rmaktan ›srarla kaç›nm›ﬂ ve,
- PKK’n›n siyasi taleplerini karﬂ›layacak bir süreç
baﬂlat›lmayaca¤›n› Türk milletinin önüne ç›karak aç›k
ve dürüst bir biçimde ilan edememiﬂtir.
√ “Kuzey Irak’a kara harekât›n›n ABD bask›s›yla erken bitirildi¤ini ispat ederseniz siyaseti b›rak›r›m” diyerek ucuz kahramanl›k yapan Say›n Baﬂbakan’a buradan ﬂunu hat›rlatmak isterim ki; Terör örgütüne teslim olmak anlam›n› taﬂ›yan siyasi
hesaplar içinde bulunmad›¤›n› aç›kça söyleyecek cesareti ve niyeti olmayan bir Baﬂbakan’›n, demokratik ülkelerde siyaset
sahnesinde bir dakika dahi kalmaya hakk› ve yüzü yoktur.
Dürüst ve namuslu siyasetten anlaﬂ›lan budur, siyaseti dürüst ve namuslu olarak yapanlardan beklenen de budur. Say›n
Baﬂbakan’›n bu tan›ma girip girmedi¤inin takdirini de elbette
Büyük Türk Milleti yapacakt›r.
• AKP’nin siyasi ve hukuki koruma alt›na ald›¤› ve
PKK’n›n Meclis’te taﬂeronlu¤unu yapan DTP’nin bu konudaki
tutumu her yönüyle bilinmektedir.
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√ Bu kuruluﬂ son dönemde tahriklerine h›z vermiﬂ ve ‹rlanda’dan Bask’a, Bulgaristan’dan ‹talya’ya, Kuzey Irak’tan Kosova’ya kadar çok geniﬂ bir yelpazeye yay›lan örneklerden hareketle Türkiye için bölünme modelleri aray›ﬂ›na girmiﬂtir.
√ Irak operasyonlar›na karﬂ› bölge halk›n› ayaklanmaya ve
fiili direniﬂe davet eden, canl› kalkan projesiyle da¤lar›n yolunu
tutan bu ihanet oda¤›, sözde “Özerk Kürdistan”›n kabulünü ve
PKK teröristlerinin sosyal ve siyasi yaﬂama kat›lmalar›n› en
gerçekçi çözüm olarak ortaya koymuﬂ ve çözüm sürecinde ‹mral› canisinin muhatap al›nmas›n› istemiﬂtir.
- “Ya özgürlük ya ölüm; ya ölüm ya da bar›ﬂ ve kardeﬂlik”
ç›¤l›klar›yla aç›klanan bu ihanet projeleri karﬂ›s›nda devlet ve
hükümet kat›nda ciddi bir tepki gösterilmemiﬂ olmas› her bak›mdan düﬂündürücüdür.
• Bu kapsamda dikkat çekmek istedi¤im son nokta, terör
örgütünün taleplerinin demokratik yollarda gündeme getirilmesinin önündeki engellerin kald›r›larak bölünme reçetelerinin demokratik tart›ﬂma ortam›nda her yönüyle ele al›nmas›n› savunan siyaset d›ﬂ› geniﬂ bir cephenin oluﬂmuﬂ olmas›d›r.
√ Bu cephe içinde yer alan bir grup ‹stanbul sermayesi, bas›n›n önemli bir bölümü ve yabanc› fonlarla beslenen sivil toplum kuruluﬂlar›, silahl› terör ve etnik bölücülü¤e silahs›z çözüm
konusunda hükümetin en büyük destekçisi olarak ortaya at›lm›ﬂlard›r.
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√ Gazetelerinde bölünme reçetelerinin tart›ﬂ›ld›¤› tefrikalar
yay›nlayan, Diyarbak›r forumlar› kuran ve “empati edebiyat›yla” PKK’n›n taleplerini Türk milletine süslü ambalajlarla pazarlama misyonu üstlenen bu çevreler bir noktay› unutmuﬂ görünmektedirler.
- Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan tahriklerin ve süreçlerin
pervas›zca sürdürülmesi, iç çat›ﬂma dinamiklerini kontrol edilemez bir noktaya taﬂ›yacak ve Türkiye korkar›z ki bir kavga ortam›na sürüklenecektir.
- Böyle bir durumda, kendilerinin nereye gidece¤i ve yanlar›nda ne götürece¤i bizim meselemiz de¤ildir.
Ancak, unutmas›nlar ki, bizim gidecek bir yerimiz, yaﬂayacak baﬂka bir ülkemiz yoktur.
Türk milliyetçileri burada olacak, bedeli ve karﬂ›l›¤› ne olursa olsun hain emellere geçit vermeyecektir.
Bu azim ve kararl›l›k bugün bu salondad›r ve melanet yar›ﬂ›na girenler bunu asla unutmamal›d›r.
• Meclis ço¤unlu¤una güvenerek her ﬂeyi yapabilece¤ini
zanneden AKP iktidar›; sesinin fazla ç›kmas›ndan cesaret alarak
kendinde güç vehmeden sermaye ve bas›n çevreleri; AKP’nin
zaaf›na ve d›ﬂ güçlerin bask› ve dayatmalar›na güvenerek meydan okuyan etnik bölücüler ﬂunu çok iyi bilsinler ki;
- Türk milleti ebedi vatan›nda kardeﬂli¤ini sonsuza
kadar koruyarak yaﬂayacak ve
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- ﬁerefli Türk bayra¤› hain ellerin uzanamayaca¤›
zirvelerde ebediyen dalgalanacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’de tezgâhlanan siyasi oyunun ve bunun senaryosunun d›ﬂ boyutlar› ve destekçileri de art›k inkâr götürmez bir
aç›kl›kta ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu çerçevede, Amerika Birleﬂik Devletleri’nin düﬂünce ve
hesaplar› ile Barzani-Talabani faktörü üzerinde durmak ve somut geliﬂmelerle teyit edilen baz› gerçekleri de dikkatinize getirmek istiyorum.
• Amerika Birleﬂik Devletleri’nin PKK terörüyle mücadele
anlay›ﬂ›n›n merkezinde Türkiye’de siyasi çözüm süreçleri baﬂlat›lmas› oldu¤u art›k anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
√ 5 Kas›m Beyaz Saray görüﬂmesi sonras› siyasi çözüm
her vesileyle ön plana ç›kar›lm›ﬂ, bu konuda Vashington kaynakl› raporlar haz›rlanm›ﬂ ve ABD yetkilileri her düzeyde bu
konuda Türkiye’ye aç›k ça¤r›larda bulunmuﬂtur.
√ Kara harekat› sürerken Ankara’ya gelen Savunma Bakan›, siyasi çözüm projesi gerekti¤ini bas›n önünde aç›kça dile
getirmiﬂtir.
√ Ayn› Bakan, Ankara görüﬂmeleri hakk›nda Amerikal› gazetecilere yapt›¤› aç›klamalarda, Say›n Baﬂbakan’›n bu konudaki haz›rl›klar›n› kendisine özel olarak anlatt›¤›n›, bunlar› Türk
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kamuoyu ile paylaﬂmak için uygun zaman ve zemin kollad›¤›n›
çok aç›k olarak söylemiﬂtir.
√ Amerikal› üst düzey komutanlar son bir hafta içindeki
resmi beyanlar›nda siyasi çözümün ﬂart oldu¤unu vurgulam›ﬂlar ve PKK ile müzakere sürecinden bahsetmiﬂlerdir.
• Irak batakl›¤›na saplanan ABD için Barzani’nin bölgesel
yönetiminin istikrar› ve güvenli¤i, Türkiye’nin milli güvenli¤i ve
terörle mücadelesinden daha önemli ve öncelikli bir siyasi hedeftir.
√ Baﬂkan Bush, bu nedenle kuzey Irak’tan kaynaklanan
PKK terörünün çözümünü de Türkiye içine taﬂ›m›ﬂ, iç ve d›ﬂ
boyutlar› olan terör ve bölücülük sorununun Türkiye’nin milli
birli¤i ve üniter siyasi yap›s›n›n s›rt›ndan Türkiye taraf›ndan siyasi çözüme kavuﬂturulmas›n›, Say›n Baﬂbakan’›n önüne siyasi bir misyon olarak koymuﬂtur.
√ Terör gölgesinde siyasi çözüm için PKK’n›n eylemlerini
tek tarafl› olarak durdurmas› ve bu ﬂekilde oluﬂacak müsait bir
ortamda Türkiye’nin teröristler için siyasi af ve toplumla yeniden bütünleﬂtirme projesi haz›rlamas›, bu sürecin ilk perdesi
olarak belirlenmiﬂtir.
• ABD’nin siyasi çözümden anlad›¤› ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n milli taﬂeron olarak sahip ç›kt›¤› proje budur.
• Bu projenin d›ﬂ boyutunda ise Barzani ve Talabani yer almaktad›r.
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√ Barzani’nin fiili devlet yap›lanmas›yla iliﬂkileri normalleﬂtirmesi ve kendisinin resmi muhatap olarak kabul edilmesi, bu
nedenle Türkiye’ye dayat›lmaktad›r.
√ Say›n Baﬂbakan’›n Barzani ile özel kanallar açmas›n›n
nedenleri de ayn› gerçekte aranmal›d›r.
√ Bu noktada, 4 Mart 2008 günkü Vatan Gazetesi’nde yay›nlanan ABD’nin etkili düﬂünce kuruluﬂlar›ndan Vashington
Enstitüsü’nün Türkiye program› direktörü ile yap›lan mülakat›
herkesin dikkatine sunmak isterim.
- Kuzey Irak’ta yapt›¤› son temaslar hakk›ndaki izlenimlerini aktaran Direktör, Barzani ile PKK aras›nda bir iletiﬂim kanal› oldu¤unu, Irak’l› Kürtlerin AKP’yi kendi partileri olarak gördüklerini, kuruluﬂ aﬂamas›ndan itibaren AKP ile yak›n ba¤lar
oldu¤unu siyasi çözüm konusunda PKK ile AKP aras›ndaki irtibat› Irak’l› Kürtlerin sa¤lad›¤›n› ifade etmiﬂtir.
- Say›n Baﬂbakan ve AKP bu konuda tam bir suskunluk içine girmiﬂ ve bu vahim iddialar› yalanlayamam›ﬂt›r.
• Bu gerçekler gün gibi ortadayken, ABD’nin siyasi çözüm
isteyip istemedi¤i, kara harekât›n›n k›sa tutulmas› için bask› yap›p yapmad›¤›, Say›n Baﬂbakan’›n 5 Kas›m zirvesinde bu konuda söz verip vermedi¤i ve bu yönde bir angajmana girip girmedi¤i, Barzani yönetimiyle resmi iliﬂki kurulmas›n›n Türkiye’nin ç›kar›na olup olmad›¤› tart›ﬂmalar› fazla bir önem ve anlam taﬂ›mamaktad›r.
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Sis bulutlar› art›k da¤›lm›ﬂ, siyasi ﬂablon ve yol haritas› gün
›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
• Irak Devlet Baﬂkan› Talabani’nin geçti¤imiz hafta Ankara’ya yapt›¤› ziyaret, bu siyasi ﬂablon ›ﬂ›¤›nda görülmeli ve de¤erlendirilmelidir.
• Bu ziyaretin amac›n›n ve sonuçlar›n›n de¤erlendirmesinde ﬂu hususlar üzerinde durulmas› yerinde olacakt›r.
√ Talabani’nin Irak’›n seçilmiﬂ devlet baﬂkan› oldu¤u ve
Türkiye’nin Irak’› tan›d›¤› do¤rudur.
√ Ancak, bu zat›n PKK’y› terörist olarak görmedi¤i, terör
örgütüyle ilgili en a¤›r sözünün “bela”dan öteye geçmedi¤i, sorunun Türkiye’de genel af ve siyasi çözüm yoluyla sona erdirilmesini savundu¤u da ayn› ﬂekilde hat›rda tutulmas› gereken
do¤rular ve gerçeklerdir.
√ Talabani’nin bu nedenle bugüne kadar Türkiye’ye davet
edilmemiﬂ olmas› gerçe¤i karﬂ›s›nda, bu ﬂartlarda herhangi bir
de¤iﬂiklik olmam›ﬂken, bu davetin hangi düﬂünceyle yap›ld›¤›n›n ve Caml› Köﬂk’te a¤›rland›¤›n›n anlaﬂ›lmas› kolay de¤ildir.
• Irak Devlet Baﬂkan›’n›n Türkiye ziyaretinde gerçek amaç
ve niyetlerine ›ﬂ›k tutan beyanlarda bulundu¤u unutulmamal›d›r.
√ Talabani, PKK sorununun siyasi çözümünün Türkiye’yi
ilgilendirdi¤ini, PKK’n›n silah b›rakmas› için bask› yapacaklar›238

n›, ancak Kandil’i temizlemeye hiç kimsenin gücünün yetmeyece¤ini söylemiﬂ ve bu konuda Türkiye’ye Barzani’yi siyasi adres göstererek kendisiyle diyalog kurulmas›n› nasihat etmiﬂtir.
√ Terörle mücadele konusunda sudan beyanlarla Türkiye’yi oyalama niyetini saklamayan bu ﬂah›s, Irak’›n kuzeyinin
“Kürdistan” oldu¤unu Atatürk’ün Çankaya Köﬂkünde kayda
geçirmekten de çekinmemiﬂtir.
√ Cumhurbaﬂkan› oldu¤u Irak’›n topraklar›n› Türkiye’ye
karﬂ› bir sald›r› cephesi olarak kullanan PKK teröristleri konusunda somut ve ciddi bir güvence vermek amac›yla Türkiye’ye
gelmedi¤i aç›k olan Talabani, bunun yerine, özellikle Kuzey
Irak’›n yeniden imar› için Türk iﬂadamlar›n› parasal imkânlarla
teﬂvik etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
• Talabani ziyaretinin ibret verici bir di¤er veçhesi de, bu
ﬂahs›n özel dostu olan bir grup Türk gazetecinin köﬂke davet
edilerek, bunlar üzerinden Türk kamuoyuna mesaj verilmesinin
Cumhurbaﬂkanl›¤› taraf›ndan kabul edilmesi olmuﬂtur.
Talabani’nin bilinen tezlerinin sözcülü¤ünü yapan bu gazeteciler, bu anlamda kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan bir
psikolojik harekât›n aleti olmay› içlerine sindirebilmiﬂlerdir.
• Bu kanallardan kamuoyuna verilen bilgilerde ﬂu hususlar
ön plana ç›km›ﬂt›r:
√ Kara harekât› sonras› PKK’n›n ateﬂkes ilan etmesinin
beklendi¤i Talabani’nin a¤z›ndan duyurulmuﬂtur.
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√ Türkiye’nin Barzani yönetimiyle resmi diyalog kurmaya
haz›rland›¤› da ayn› ﬂekilde teyit edilmiﬂtir.
√ Bu özel kanallar kullan›larak kamuoyuna duyurulan konular aras›nda en ilgi çekici olan›, Baﬂbakan Erdo¤an’›n askeri
operasyon sonras› ﬂimdi de sivil operasyon için dü¤meye basaca¤›, AKP hükümetinin siyasi çözüm paketini zamana yayarak
açma aﬂamas›na geldi¤i ve Say›n Baﬂbakan’›n bu amaçla yak›nda bir Güneydo¤u gezisine ç›kmas›n›n beklendi¤i olmuﬂtur.
Say›n Baﬂbakan’›n, eski bir dan›ﬂman›n›n ifadeleriyle
“Kürt Paketini” aç›klamak için 6 Nisan 2008 günü Diyarbak›r’a gidece¤i, bas›na duyurulmuﬂtur.
• Sonuç olarak Talabani’nin Ankara ziyareti, kendi amaçlar› ve beklentileri bak›m›ndan baﬂar›l› olmuﬂ, Türkiye’ye bir itibar kazand›rmayan bu ziyaret terörle mücadelede somut bir sonuç sa¤lamam›ﬂt›r.
√ Bunun yerine AKP hükümeti siyasi çözüm ve Barzani’yi
resmi muhatap alma tavsiyelerini Talabani’nin a¤z›ndan dinlemiﬂtir.
√ Türk hükümeti, bu ziyaret vesilesiyle, Talabani üzerinden
Barzani yönetiminin tan›ma ve diyalog yolunda bir baﬂlang›ç
yapm›ﬂt›r.
√ Say›n Baﬂbakan’›n bu amaçla ilk ad›m olarak 11-13 Mart
tarihlerinde Barzani yönetimi ile görüﬂmek üzere Erbil’e bir heyet gönderece¤inin Talabani kaynaklar›nca aç›klanmas› bunu
teyit etmiﬂtir.
240

De¤erli Milletvekilleri,
Konuﬂmam›n bu bölümünde, terör gündeminin gölgesinde
kalan ekonomideki kötü gidiﬂ ve bütün unsurlar›yla ortaya ç›kan çöküntü tablosu üzerinde durmak istiyorum.
AKP hükümetinin ›srar ve inatla sürdürdü¤ü ekonomik politikalar›n iflas etti¤ini ve taﬂ›ma suyla dönen ekonomi çark›nda yolun sonuna gelindi¤ini gösteren iﬂaretler giderek a¤›rlaﬂmaktad›r.
Bugün itibariyle meseleye d›ﬂ konjonktür aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ABD emlak piyasalar›nda yaﬂanan krizin her geçen gün
biraz daha derinleﬂti¤ini görmekteyiz.
Kriz gayrimenkul sektörünün boyutlar›n› çoktan aﬂm›ﬂ ve
bütün finansal piyasalar› etkilemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Baﬂlang›çta yaﬂanan bu geliﬂmelerin dünyada büyümeyi
azaltarak ihracat›m›z› olumsuz etkileyece¤i, ancak petrol fiyatlar› düﬂece¤inden ithalat›n da azalaca¤› san›lm›ﬂt›r.
Oysa bugün gelinen noktada dünyada büyüme beklentilerinin düﬂtü¤ü fakat petrol fiyatlar›n›n düﬂmedi¤i görülmektedir.
Ekonomimizin bugünkü genel yap›s› de¤erlendirildi¤inde
durumun giderek a¤›rlaﬂt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
√ Büyüme yavaﬂlam›ﬂt›r ve yavaﬂlamaya devam etmektedir.
√ Enflasyon hedefleri tutmamakta Merkez Bankas›n›n güvenilirli¤i azalmaktad›r.
√ ‹ﬂsizlik resmi rakamlara göre % 9.9 iken, gerçekte % 20
seviyelerine ulaﬂm›ﬂt›r.
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√ Cari aç›k rekor üstüne rekor k›rmakta ve bu aç›¤›n finansman maliyeti her geçen gün biraz daha artmaktad›r.
√ Türkiye dünyan›n en yüksek reel faizlerini ödeyen ülke
durumundad›r.
√ Gerek iç ve gerekse d›ﬂ borçlar tarihinin en yüksek seviyelerindedir.
√ Aﬂ›r› de¤erlenen YTL sebebi ile ülke rekabet gücünü kaybetmiﬂtir.
√ Ülke ekonomisi Cumhuriyet kuruldu¤u günden beri ilk
defa bu kadar yüksek oranda yabanc› kontrolüne geçmiﬂtir.
√ Reel sektör aç›k pozisyonlar› kurlarda yaﬂanacak bir dalgalanman›n ekonomide yarataca¤› tahribat›n çok yüksek olaca¤›n› göstermektedir.
√ Ödenemeyen çek ve senet miktar› hergün daha da artmakta ve gelece¤e olan umutlar kaybolmaktad›r.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Bilindi¤i üzere daha önce yapm›ﬂ oldu¤umuz gerek sözlü
ve gerekse yaz›l› aç›klamalar›m›zda Türkiye ekonomisinin k›r›lgan yap›s›na de¤inmiﬂ ve gerekli önlemler al›nmad›¤› takdirde
çok önemli risklerle karﬂ› karﬂ›ya kal›naca¤› hususunda Hükümeti uyarm›ﬂt›k.
Ancak, aradan geçen süre içinde Hükümet önlem almakta
duyars›z kald›¤› gibi, Türkiye ekonomisinde ortaya ç›kan veri242

ler her geçen gün kayg›lar› artt›rm›ﬂ, siyasal iktidar›n sorumsuzlu¤u karﬂ›nda baﬂta sivil toplum kuruluﬂlar› olmak üzere, de¤iﬂik kesimler tepkilerini yüksek sesle dile getirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu zaman zarf›nda, ABD ekonomisinde belirli aral›klarla
aç›klanan ekonomik göstergelerdeki düﬂündürücü rakamlar,
küresel ekonominin gitti¤i olumsuz istikameti göstermesi bak›m›ndan çok anlaml› olmuﬂtur. Küresel ölçekte yükselen enflasyon ve endiﬂe verici bir biçimde artan belirsizlik riskleri h›zla art›rmaktad›r.
Resesyon tehlikesinin art›k kabul görmeye baﬂlad›¤› ekonomilerde, karar verici ve uygulay›c›lar gerekli önlemleri al›rken, AKP hükümeti geliﬂmeleri sadece sözle geçiﬂtirmekte, f›rsattan istifade ederek, vatandaﬂlar›m›z› yeni ve ac›mas›z vergiler yoluyla zora sokman›n hesab›n› yapmaktad›r.
Hükümet, yaklaﬂan yerel seçimlerin maliyetini milletimizin
al›n teriyle finanse etmek amac›yla ﬂimdiden a¤›r bir vergi yükünü vatandaﬂ›m›z›n s›rt›na yüklemeye haz›rlanmaktad›r.
AKP iktidar›; ekonomide almas› gereken tedbirlerin gecikmiﬂ bedelini; vatandaﬂ›m›z›n zorunlu olarak kulland›¤› yanan
sokak lambas›ndan, arac›n› koydu¤u otoparktan, nadiren gitti¤i e¤lenceden ve siftahs›z kapayan esnaf›m›z›n tabelas›ndan ç›karman›n piﬂkince plan›n› kurgulamaktad›r.
Vatandaﬂ›m›z›n gelirinin azald›¤›, iﬂsizli¤in artt›¤› ve enflasyonun yükseldi¤i bu süreçte, maalesef Türkiye ekonomisi derin
bir buhran›n içine sürüklenerek bir açmazla karﬂ›laﬂacakt›r.
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Durumun vahametini kamuoyunun gözünden kaç›rmak
için AKP Hükümeti rakamlarla oynama al›ﬂkanl›¤›n› yeniden
hat›rlam›ﬂt›r. Bu defa da milli gelir hesaplama sistemini de¤iﬂtirmiﬂ, son beﬂ y›ll›k iktidar döneminde beceremedi¤i art›ﬂlar›
bir hesap oyunuyla sa¤lama yolunu seçmiﬂtir.
Yap›lan yeni hesaplamalara göre 2006 y›l› milli geliri ka¤›t
üzerinde % 31.6 artm›ﬂt›r. 2007 y›l› ilk dokuz ayl›k büyüme
oran› da revize edilmiﬂ ve %3.8’den %5’e ç›kart›lm›ﬂt›r. Yap›lan yeni nüfus say›m› ile azalan nüfus ve yeni sistemle hesaplanarak art›r›lan milli gelir hesab› sonucunda Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na gelir 2006 y›l› için 5.480 Dolardan 7.500 Dolara ç›kart›lm›ﬂt›r.
Öte yandan aç›klanan kiﬂi baﬂ›na gelir hesaplar› dramatik
bir çeliﬂkiyi de ortaya ç›karm›ﬂt›r. E¤er ülkemizde, kiﬂi baﬂ›na
gelir iddia edildi¤i kadar yüksek ise, bu durum ciddi bir gelir da¤›l›m› adaletsizli¤ini de deﬂifre etmiﬂtir.
Türkiye’de nüfusun çok büyük bir bölümünü oluﬂturan köylünün, iﬂçinin, memurun, esnaf›n, emeklinin ve iﬂsizin durumu
her geçen gün kötüye giderken dolar milyarderi say›m›zdaki art›ﬂ milli gelirin nas›l bölüﬂüldü¤ünü de ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu kapsamda Türkiye bir süre daha zenginleﬂtik masallar›yla uyutulacak, ard›ndan hayat›n gerçek yüzü ortaya ç›karak
zenginleﬂmek bir yana, üzülerek ifade etmeliyim ki, yoksullu¤un dayan›lmaz bask›s› kendisini her alanda gösterecektir.
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Böylesi bir ekonomik y›k›mda, hükümeti ne oynad›¤› rakamlar, ne sanal baﬂar› masallar›, ne de vatandaﬂ›m›z›n tercihine ipotek koymak için yapt›¤› yard›mlar kurtaracakt›r.
Buradan Hükümete sormak laz›md›r: Üretim olmadan,
zenginlik art›ﬂ› nas›l mümkün olmuﬂtur? Hangi vatandaﬂ›m›z›n
geliri yüzde 31,6 oran›nda artm›ﬂt›r?
Ay›n baﬂ›n› zor getiren memur ve iﬂçinin mi geliri artm›ﬂt›r? Yoksa ürünü para etmeyen çiftçi ya da ald›¤› krediyle iﬂyerini ayakta tutmaya çal›ﬂan esnaf m› zenginleﬂmiﬂtir? Son tahlilde, vatandaﬂa yans›mayan bir zenginleﬂmeden bahsetmek
mümkün müdür?
Milli gelir hesaplama sisteminin de¤iﬂtirilmesi sonucunda
üretimde bir art›ﬂ olmadan, ortaya ç›kan milli gelir yükseliﬂi,
milletimizin hayat ﬂartlar›nda hiçbir de¤iﬂiklik yapmam›ﬂt›r.
Görünen odur ki, AKP hükümeti daha bir süre, rakamlarla oynayarak bugünü kurtard›¤›n› sanacakt›r.
Ancak, bu siyaset üslubuna, önümüzdeki ilk seçimde aziz
milletimiz gereken dersi sand›k baﬂ›nda mutlaka verecektir.
‹nanc›m›z budur.
Milliyetçi Hareket olarak, milletimizin ﬂaﬂmaz tercihine ve
yüksek irfan›na sonuna kadar güvendi¤imizi bu vesileyle bir kez
daha tekrarlamak isterim.
Bu düﬂüncelerle hepinize sayg›lar›m› sunar›m.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Hepinizi en iyi dileklerimle ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Bugünkü Meclis Grubu toplant›m›zda baﬂdöndürücü bir
h›zla de¤iﬂen Türkiye gündemini de¤erlendirerek yeni sorunlarla a¤›rlaﬂan siyasi ortam hakk›ndaki görüﬂ ve endiﬂelerimizi
dile getirece¤im.
Ancak, bugünkü Grup Toplant›m›z ayn› zamanda, tarih
boyunca vatan için hayatlar›n› feda eden bütün evlatlar›m›z›n
aziz hat›ralar›n› yâd etti¤imiz “ﬁehitler Günü”ne tesadüf etmiﬂtir.
Bu itibarla konuﬂmama, bu çok özel anlam› olan tarihin ve
ona ad›n› veren Çanakkale Savaﬂ›n›n stratejik önemini vurgulayarak sözlerime baﬂlamak istiyorum.
Çanakkale savunmas›n›n manas›n› bilmenin, devlet ve millet hayat›m›zda bugün yeniden karﬂ›m›za ç›kan tehditlerin ve
devam eden ﬂahadetlerin anlaﬂ›lmas› bak›m›ndan da önemli oldu¤una inan›yorum.
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Takdir edersiniz ki, insanlar› bir varl›k olarak yücelten, onu
di¤er canl›lardan ay›ran temel fark, bir inanca ve bir kutlu de¤ere olan ba¤l›l›klar› ile onun u¤runda gösterdikleri sadakat
duygular›d›r.
‹nsanl›k tarihini, mukaddesat› u¤runa can›n› feda edebilen
büyük insanlar›n yazd›¤›, gelece¤i böylesi kahramanlara sahip
toplumlar›n ﬂekillendirdi¤i de bilinen bir vak›ad›r.
Ne mutlu ki, büyük Türk milleti, vatan›, devleti, inanc› ve
hürriyeti u¤runa can›n› feda edebilecek müstesna evlatlar›n›
ba¤r›ndan yetiﬂtirebilmiﬂ, as›rlardan beri süregelen varl›¤›n› ve
kudretini bu fedakârl›klarla ayakta tutabilmiﬂtir.
Yüce dinimiz bu “can›ndan vaz geçme”, “ varl›¤›n› kutlu
de¤erler ad›na terk etme” halini “ﬂehadet” olarak tan›mlam›ﬂ
ve Cenab-› Allah bu u¤urda can verenlerin asla ölmeyece¤ini
müjdelemiﬂtir.
Aziz ﬂehitlerimizi, bizlerden daha k›ymetli yapan, onlar›
kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerimizden bir nebze olsun hafifleten ve bizleri teselli eden duygular da “ﬂehit” olman›n bu
çok özel anlam›nda sakl›d›r.
Onlar›, gerek toplum nazar›nda, gerekse manevi dünyada
bizlerden ay›ran ve daha sayg›n yapan fark da burada aranmal›d›r. ﬁehitlerimizi, içinden ç›kt›klar› millete kendilerini adayarak, onlar› birer cesaret ve kahramanl›k abidesi yapan da yine
ayn› manevi yükseliﬂtir.
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Özellikle Anadolu’nun Türkler taraf›ndan fethiyle baﬂlayan
süreç ile yaﬂanan tarihi geliﬂmeler, bu vatan› savunman›n, bu
topraklar› feth etmekten daha zor oldu¤unu bizlere ö¤retmiﬂtir.
Bu itibarla, as›rlar süren ve hala da sürmekte olan vatan savunmas›n›n ihtiﬂaml› geçmiﬂi, yüzbinlerce isimsiz kahraman›n
ve aziz ﬂehitlerimizin mücadelesinde ve fedakârl›¤›nda yatmaktad›r.
ﬁu an itibariyle, bu tarihi savaﬂ›n meydana geldi¤i Çanakkale topraklar›nda yap›lan anma töreninde, 9 milletvekilimizin
yan› s›ra çok say›da dava arkadaﬂ›m›z›n da haz›r bulundu¤unu,
milletimizin bu hakl› gurunu paylaﬂmakta oldu¤umuzu buradan
aç›klamak istiyorum.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Tarihe ibret ile bakarak, milletimizi ayakta tutan manevi dinamikleri ö¤renmek, bundan sonraki zamanlarda karﬂ›m›za ç›kacak tehlikeleri tan›mam›za da ›ﬂ›k tutacakt›r.
Bugün bölücülük ve çok kültürlülük maskesi ile Türksüz bir
Anadolu yaratma emellerinin arkas›nda yatan bin y›ll›k derinli¤i, ﬂahadetlerle sonuçlanm›ﬂ muazzam mücadelenin köklerini,
bu kötü niyetlerin tarihini bilerek ancak anlam verebiliriz.
Bu aç›dan, onbinlerce Mehmetçi¤in can› pahas›na sonuçlanm›ﬂ ve ﬁehitler Günü’ne hakl› olarak ad›n› vermiﬂ Çanakkale Savaﬂ›’n›n önemi, Cumhuriyet co¤rafyam›z› müjdelemesi ve
bugün yaﬂad›klar›m›z›n anlaﬂ›lmas› bak›m›ndan çok büyüktür.
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‹slam’›n bayraktarl›¤›n› yapan Türk milletinin, Anadolu ve
Ortado¤u havzas›ndaki varl›¤›n› hazmedemeyen Bat›’n›n, yüzy›llar süren karanl›k teﬂebbüsleri ve içten içte haz›rl›¤›, biraz
milli tarih okuyan herkesin bildi¤i gerçeklerdir.
Bat› dünyas›nda oluﬂan bu korku, ceddimiz Avrupa’ya ilerlemeye baﬂlay›nca had safhaya ulaﬂm›ﬂ, Türkleri Anadolu’dan
atmak hayali, yüzy›llar› aﬂarak günümüze kadar ulaﬂan vazgeçilmez bir ideal haline gelmiﬂtir.
Bu emellerin yol haritas›n›n ilk iﬂareti, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesi ile baﬂlam›ﬂt›r. Binli y›llar›n baﬂ›ndan,
1700’lü y›llar›n baﬂ›na kadar tarihe hükmünü veren, sözü dinlenen, sayg› duyulan ve daha da önemlisi hükümranl›¤› gönüllü olarak arzu edilen en büyük güç, Türk milleti ve onun cihan
devleti olmuﬂtur.
Dikkat edilirse, bu hâkimiyet dönemi boyunca, Osmanl›n›n
ç›k›ﬂ noktas›, güç kayna¤› ve dalga dalga yay›lan fetihlerin s›klet merkezi, Anadolu topraklar› ve üzerinde yaﬂayan Türk milletidir.
Türk Cihan Devleti, enerjisini, dinamizmini ve kudretini,
bugün üzerinde bin y›ll›k kardeﬂli¤in tart›ﬂ›lmaya aç›ld›¤› Anadolu co¤rafyas›ndan ve beﬂeriyetinden beslenerek sa¤lam›ﬂt›r.
‹mparatorlu¤un yönetim merkezlerinin s›ras›yla Sö¤üt,
Bursa, Edirne ve ‹stanbul olmas› da, üç k›tada çok geniﬂ bir alana ra¤men Anadolu ve havzas› ile belirginleﬂmiﬂ olan Türklü¤ün nihai s›n›rlar› ve kültürel memba› hakk›nda, bizlere bir kanaat vermektedir.
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Ancak bilinen ve gerçekleﬂmiﬂ tarih, Türklerin giderek yaﬂama ve var olma alan›n› daraltan ve onlar› Anadolu’ya do¤ru
s›k›ﬂt›ran bir sürecin özellikle 20 yüzy›l›n baﬂlar›ndan itibaren
yaﬂanm›ﬂ oldu¤udur.
Çanakkale Savaﬂlar›’n›n yap›ld›¤› 1915 y›l›na kadar süregelen toprak ve nüfus kay›plar› ile çok a¤›r bir insanl›k trajedisine yol açan muhaceret sonunda büyük Türk milleti, yaklaﬂ›k
yedi as›rda fethetti¤i topraklar› iki as›rda kaybederek geri çekilmek zorunda kalm›ﬂt›r.
‹ﬂte, Çanakkale’de zaferle sonuçlanan mücadele, Osmanl›
Devletinin hakimiyet havzalar›n› birer birer kaybederek, Türklü¤ün yaﬂama alan›n› Anadolu’ya hapsetti¤i bu vahim ve ›st›rapla dolu tablo içinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Art›k Türk milleti için dönülecek toprak parças›, gidilecek
göç güzergâh›, verilecek vatan köﬂesi kalmam›ﬂt›r. Ana yurda,
baba topra¤›n›n s›n›rlar›na, asli unsurun oca¤›na dönülmüﬂtür.
Ya bu topraklar tutulacakt›r, ya da Türk milleti Anadolu’dan
at›lacak ve tarihten silinecektir.
Bu itibarla Çanakkale Savaﬂlar›, herhangi bir harp de¤ildir.
Bu savaﬂ, yüzy›llar›n birikmiﬂ h›nç ve intikam› için yurdumuza
sald›ran haçl› zihniyetine karﬂ› mukaddes bir milli do¤ruluﬂ ve
dik duruﬂun ad›d›r.
Türk milletinin, yaklaﬂ›k ikiyüzy›ld›r cepheden cepheye yenilgilerle, toprak kay›plar›yla ve dönüﬂü olmayan göçlerle k›r›lan gururu, sars›lan onuru bu muhteﬂem zaferle onar›lm›ﬂt›r.
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Bu tazelenmiﬂ kudret, birkaç y›l sonra Milli Mücadele döneminin ihtiyac› olan ruh ve heyecana da rehberlik etmiﬂtir.
Türklük, Dünyaya, verece¤i topra¤›n ve tavizin bitti¤ini bu
savaﬂla ilan etmiﬂ, Çanakkale ruhu ile tüm dünyaya bu savaﬂla
meydan okumuﬂtur.
Bu nedenle, bizim için Çanakkale, tarihi ﬂan ve ﬂerefle
dolu asil millet evlatlar›n›n ruh, inanç ve kandan vücuda getirdikleri aﬂ›lmaz son kaledir.
Çanakkale, bizim için bir co¤rafi bölgenin ad›ndan önce,
her kar›ﬂ topra¤›na bir yi¤idin uzand›¤› dünyan›n en büyük
ﬂehitli¤idir.
Çanakkale, akl›n ve izan›n durdu¤u, bir ilahi duyuﬂ ile
kendinden geçmiﬂ binlerce isimsiz kahraman›n, can vermek
için birbiri ile yar›ﬂt›¤› bir imtihan alan›d›r.
Çanakkale, barutun, inanç; çeli¤in, itaat; donanman›n
cesaret ve silah›n millet karﬂ›s›ndaki çaresizli¤inin ateﬂle ilan›d›r.
Çanakkale, Anadolu ve Rumeli Türklü¤ünün topyekun
bir direniﬂi ve kanl› gömle¤iyle kara topra¤a giren on binlerce
k›nal› ﬂehidin, siperden sipere taﬂ›nan muhteﬂem destan›d›r.
Bu ihtiﬂaml› ve inan›lmaz zafer, milliyetçi ülkücü gençlik taraf›ndan asla unutulmayacakt›r.
Türk milletçilerinin asil vicdan›nda, mukaddes bir hat›ra ve
niﬂan olarak sonsuza kadar yaﬂat›lacakt›r.
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Bu itibarla, Çanakkale deyince;
Gözleri hasretle yaﬂarmayan,
Gö¤üsleri gururla kabarmayan,
Yürekleri coﬂkuyla çarpmayan,
Vicdanlar› titremeyenle, paylaﬂacak ekme¤imizin olamayaca¤› bilinmelidir.
Ve sizleri uyar›yorum. Onlara dikkat ediniz. Onlar asla
ve asla bizden de¤ildir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Yüksek vatan sevgisi, millet aﬂk› ve ba¤›ms›zl›k heyecan›n›n zirveye ulaﬂarak, ﬂehitlikle taçland›¤› Çanakkale savaﬂlar›,
Türk Milletinin vatan için neleri göze alabilece¤ini dünyaya
göstermesi bak›m›ndan da önemli olmuﬂtur.
Çanakkale diriliﬂi, Türk milletinin muazzam gücünü imtihan etmeye kalk›ﬂan bugünkü ihanet odaklar›n› da, kendilerini
nas›l bir sonucun bekledi¤ini anlamalar› aç›s›ndan tarihi bir ibret ve ihtar belgesidir.
Bugün de baﬂka co¤rafyalar› özleyen ve baﬂkalar› ile kucaklaﬂmak isteyenler, bundan yaklaﬂ›k bir as›r önce bu niyet sahiplerinin ak›betinden art›k ders ç›karmal›d›r.
Türkiye’nin bütünlü¤ünün ve birli¤inin tart›ﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bugünlerde ﬂu gerçeklerin bir kez daha hat›rlanmas›nda yarar vard›r.
• Gerek Çanakkale savunmas›, gerek Cumhuriyetin ilan›
ile imza alt›na al›nan Lozan anlaﬂmas›, bin y›ll›k vatan topra¤›255

m›z olan Anadolu’nun nihai senedi olmuﬂ, Türk milleti s›n›rlar› ve milli kimli¤i ile ilgili son sözünü o tarihlerde söylemiﬂtir.
• Bu son sözün karﬂ›l›¤›, 1915 Çanakkale’sinden, 1922
‹zmir’ine kadar ad›m ad›m, kar›ﬂ kar›ﬂ savunulan vatan topraklar› ve dökülen ﬂehit kanlar› ile tescil edilmiﬂ ve bedeli ödenmiﬂtir.
• Yüzy›l önceki en karamsar ortamda bile Türke gücü
yetmeyenlerin, bugün yeni maceralarla ve yeni ihanetlerle
ﬂanslar›n› denemeye çal›ﬂmalar› beyhude bir gayrettir.
• Bilinmelidir ki, tercihini milliyetçilikten ve ba¤›ms›zl›ktan yana kullanan, aln› aç›k, baht› aç›k, Çanakkale Ruhunun
temsilcisi Türk milliyetçileri için bu konu, bir daha aç›lmamak
üzere kapanm›ﬂt›r.
Bu vesile ile yüzy›llarca hüküm sürdü¤ümüz co¤rafyalarda
varl›¤›n› feda ederek huzur içinde yatan meçhul kahramanlar›n
aziz hat›ralar›n› hürmet ve hayranl›kla yâd ediyorum.
Vatan› ve bayra¤› için gözünü k›rpmadan ﬂehit olarak, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde hayat ve vücut bulmam›z› sa¤layan kahraman evlatlar›m›z› bir kez daha minnetle, ﬂükranla
an›yorum.
Tarih boyunca vatan ve millet sevdas› ile ﬂehit düﬂmüﬂ ecdad›m›za; gerek vatan s›n›rlar› içinde gerekse s›n›r ötesinde
milletimizin birli¤i ve kardeﬂli¤inin devam› için bugün de can
veren Mehmetçiklerimize Cenab-› Allah’tan rahmet diliyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Siyasi gündeme iliﬂkin de¤erlendirmemde ele alaca¤›m ilk
konu Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin kapat›lmas› istemiyle baﬂlat›lan hukuki süreç olacakt›r.
Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s›’n›n laikli¤e ayk›r› fiillerin
oda¤› oldu¤u gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde açt›¤› dava,
siyasi gündemi temelden sarsm›ﬂ ve de¤iﬂtirmiﬂtir.
• Demokratik hayat›m›z›n vazgeçilmez unsurlar› olan siyasi partilerin Anayasa’da çizilen s›n›rlar içinde faaliyet göstermeleri, demokratik meﬂruiyetin bir gere¤idir.
√ Bu alanda Anayasa’n›n vaz etti¤i ilkeler bütün siyasi partiler için ba¤lay›c› ve emredici temel normlard›r.
√ Bunlara uyulmamas› halinde uygulanacak yapt›r›mlar
Anayasa’da belirlenmiﬂ, siyasi partilerin hangi hallerde temelli
kapat›laca¤› ve bunun ﬂartlar› ayr›nt›l› olarak düzenlenmiﬂtir.
• Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s› bu konuda bir de¤erlendirme yapm›ﬂ ve buna dayal› olarak Anayasa Mahkemesinde
hukuki bir süreç baﬂlatm›ﬂt›r.
√ Dava süreci ﬂimdi kendi mecras›nda yürüyecektir.
√ Bu aﬂamadan sonra Yüce Mahkemenin verece¤i karar
beklenecektir.
• Konunun hukuki yönleri ve herkesi ba¤layan hukuki çerçeve budur.
√ Bu bak›mdan aç›lan davan›n içeri¤i ve iddianamede yer
alan tespit ve suçlamalar hakk›nda yorum ve de¤erlendirme
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yapmak, bu noktadan sonra siyaset kurumunun de¤il, Yüce
Mahkeme yarg›çlar›n›n görev ve yetkisine giren bir husustur.
Yarg›ya intikal eden bu konu hakk›nda d›ﬂardan hukuki fetvalar vermek, bu yolla Anayasa Mahkemesi’ni yönlendirme ve
etkileme çabalar› içine girmek, hukuka sayg›s›zl›¤›n aç›k bir
göstergesi olacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
‹ktidar partisinin kapat›lmas› için aç›lan davan›n sonuçlar›
ve yans›malar›n›n, hukuki alanla s›n›rl› kalmayaca¤›, bu sürecin
çok derin siyasi etkileri olaca¤› bir gerçektir.
Kapatma davas› hukuki bir süreç olmakla birlikte, bunun
çok ciddi siyasi sonuçlar do¤urmas› kaç›n›lmazd›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, konuyu bütün yönleri ve boyutlar›yla geniﬂ bir perspektiften de¤erlendirmiﬂ, ilke ve tutumunu
bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymuﬂtur.
Davan›n aç›lmas›n›n hemen ertesinde 15 Mart 2008 tarihinde yapt›¤›m yaz›l› aç›klamada, bu konudaki de¤erlendirmemize yön veren temel mülahazalar ayr›nt›l› olarak ifade edilmiﬂ
ve somut önerilerde bulunulmuﬂtur.
Siyasi gündemi etkileyen konularda soyut de¤erlendirmelerin ötesine geçilerek, kriz ve gerginliklerin ortak ak›l ve çabalarla aﬂ›lmas› süreçlerinin önünü açmak ve bunun için yol göstermek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin sorumlu siyaset ve muhalefet anlay›ﬂ›n›n dayand›¤› temel ilkedir.
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22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana geçen süre içinde, bunun rehberli¤inde hareket eden Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin ç›kar›na oldu¤una inand›¤› bu anlay›ﬂ›, bundan sonra
da sürdürmeye kararl›d›r.
‹ktidar partisinin kapat›lmas› konusundaki tavr›m›z da, bu
anlay›ﬂa uygun olarak çok aç›k bir biçimde ortaya konulmuﬂtur.
• Bu konudaki siyasi duruﬂumuz,
- Türkiye’nin gelece¤ini her düﬂüncenin üstünde tutan milliyetçilik ülkümüzün,
- Demokrasi ve milli irade anlay›ﬂ›m›z›n ve
- Siyasi kaosun önüne geçilmesi hassasiyetimizin do¤al bir
icab› ve sonucudur.
De¤erli Milletvekilleri,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin kapat›lmas› için baﬂlat›lan
hukuki süreç siyasi gündemi altüst etmekle kalmam›ﬂ, bu konuya kilitlenen Türkiye çalkant›l› bir döneme girmiﬂtir.
Bu yüksek gerilim ve tedirginlik, ne kadar zaman alaca¤›
kestirilemeyen mahkeme süreci boyunca, devlet ve toplum hayat›m›z› derinden etkileyecektir.
Hukuki süreçle eﬂ zamanl› geliﬂecek ve a¤›r tahribat› olacak bir siyasi kriz dönemi yaﬂanabilecektir.
Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlar›nda esasen çok a¤›r sorunlarla yüklü gündeminin böylesine bir
ilave siyasi kriz tehlikesine aç›k hale gelmesi, sonuçlar› kontrol
edilemeyecek bir kaos ortam›n› karﬂ›m›za ç›karabilecektir.
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• Türkiye bugün milli devlet niteli¤ini, üniter siyasi yap›s›n›
ve toprak bütünlü¤ünü hedef alan çok ciddi iç ve d›ﬂ güvenlik
sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›yad›r.
√ Kanl› terör ve etnik bölücülük çok vahim boyutlara taﬂ›nm›ﬂ,
√ Ayr›l›kç› emeller ve etnik tahrikler cüret ve zemin kazanm›ﬂ ve
√ Milli birli¤imizi ateﬂe atacak siyasi çözüm dayatmalar›
had safhaya ulaﬂm›ﬂt›r.
• AKP’nin beﬂ y›l› aﬂan iktidar döneminin tahribat› Türkiye’yi bir yang›n yerine çevirmiﬂ, bir ç›¤ gibi büyüyen sosyal ve
ekonomik sorun ve s›k›nt›lar Türk milletini nefes alamaz hale
getirmiﬂtir.
• Türk milletini, d›ﬂ tesir ve müdahalelerden koruyacak
ekonomik, kültürel, sosyal ve ahlaki güvenlik duvarlar› AKP
zihniyetinin teslimiyet anlay›ﬂ› ile y›k›lmaya yüz tutmuﬂtur.
• Toplumsal huzursuzluk alanlar› geniﬂlemiﬂ, cepheleﬂmeler derinleﬂmiﬂ ve Türkiye her alanda bir kriz sarmal› ve çat›ﬂma dinami¤i içine hapsedilmiﬂtir.
AKP’nin kapat›lmas› davas›n›n k›sa ve orta vadedeki siyasi sonuçlar›n›n, bu karanl›k Türkiye tablosundan soyutlanarak
de¤erlendirilemeyece¤i bir gerçektir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki endiﬂeleri, bu
aç›dan ele al›nmal› ve çok iyi anlaﬂ›lmal›d›r.
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Böyle bir ortamda iktidar partisinin kapat›lmas› istemiyle
hukuki bir süreç baﬂlat›lmas›n›n do¤uraca¤› baﬂl›ca siyasi sonuçlar ﬂu noktalarda toplanmaktad›r.
• Cumhuriyetin temel yap› taﬂlar›ndan biri olan laikli¤i y›kmay› amaçlayan eylemlerin odak noktas› olmakla suçlanan siyasi parti büyük bir Meclis ço¤unlu¤uyla tek baﬂ›na iktidardad›r.
Referandumla Anayasa de¤iﬂikli¤i yapacak bir say›sal güce
sahip olan bu siyasi parti, dava süreci boyunca Anayasal s›n›rlar içinde bütün hükümet yetkilerini kullanacak, TBMM’de yasama tasarrufunda bulunacak ve Türkiye’nin kaderini ilgilendiren konularda kararlar alacak ve bunlar› uygulayacakt›r.
√ Bir ateﬂ çemberinden geçen ve yak›n tarihinin en a¤›r
sorunlar› ve tehditleriyle karﬂ› karﬂ›ya bulunan Türkiye’yi bu
güç ve tehlikeli dönemde, laikli¤e ayk›r› fiillerin oda¤› olmak ve
Cumhuriyeti y›kmakla suçlanan siyasi kadrolar yönetecektir.
√ Bunun normal ve ola¤an bir durum olmad›¤› gün gibi
aç›kt›r.
√ Böyle bir ortamda, bu siyasi partinin hükümet ve Meclis
tasarruflar›n›n tümü tart›ﬂmal› hale gelecek ve ﬂaibeyle gölgelenecektir.
• Türkiye’nin siyasi, güvenlik, ekonomik ve sosyal alanlarda ve d›ﬂ politikada bugün geldi¤i karanl›k noktan›n baﬂl›ca sorumlusu, altm›ﬂbeﬂ ayd›r iktidarda olan AKP ve Say›n Baﬂbakand›r.
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√ Say›n Erdo¤an, bugüne kadar Türk milletine hesap vermekten kaçm›ﬂ, hayali baﬂar› senaryolar›yla bu sorumluluktan
kurtulmaya çal›ﬂm›ﬂ ve herkesi suçlayarak kendisini temize ç›karmak amac›yla beyhude bir ç›rp›n›ﬂ içine girmiﬂtir.
√ 14 Mart 2008 tarihi, bu anlamda da Say›n Baﬂbakan
için bir dönüm noktas› olmuﬂ ve önüne hiç beklemedi¤i geniﬂ
bir istismar ve manevra alan› ç›karm›ﬂt›r.
√ Siyasi gündemin bu ﬂekilde sapmas›, siyasi hesab›n ertelenmesi konusunda AKP’ye ümit vermiﬂtir.
√ Hukuki bak›mdan Anayasa’ya uygun olsa da, aç›lan kapatma davas›, siyasi bak›mdan Say›n Baﬂbakan’a demokrasi
mücahidi oldu¤unu söyleyerek ma¤duriyet edebiyat› yapmak
için yeni bir istismar malzemesi vermiﬂtir.
√ Baﬂbakan olmas›nda yarg› süreçlerinin ve siyaset d›ﬂ›
müdahalelerin önemli pay› olan Say›n Erdo¤an, ﬂimdi de bu
yolla “demokrasi kahraman›” olma hevesi peﬂindedir.
√ Say›n Erdo¤an, Yarg›tay Baﬂsavc›s›n›n iddianamesini
Türk milleti nezdinde bir “ibranameye” dönüﬂtürmek ve ma¤dur ve mazlum edebiyat›yla Türk milletinin merhamet duygular›na s›¤›narak siyasi sorumlulu¤unu unutturmak hesab› yapmaktad›r.
√ Aç›lan kapatma davas›n›n AKP’ye bu yönde siyasi doping etkisi yapmas›, hazin bir tecelli olarak kabul edilmelidir.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Son geliﬂmelerin Türkiye’nin önüne ç›kard›¤› bu siyasi ç›kmaz›n a¤›r bir kaosa dönüﬂmesi ihtimali karﬂ›s›nda, bunun aﬂ›lmas› için iyi niyetle ortak çaba harcanmas›, siyaset kurumunun
kay›ts›z kalamayaca¤› demokratik bir görev ve sorumluluk olarak görülmelidir.
• Bu noktada, Türkiye’nin siyasi parti kapatma konusundaki talihsiz tecrübeleri ve bunun siyasi hayat›m›z üzerinde fiiliyatta do¤urdu¤u sonuçlar hakk›nda çok iyi düﬂünülmelidir.
√ Siyasi partileri, siyaseten tasfiye edecek olan yegâne güç
Türk milletidir.
√ Bu hesab›n görülece¤i yer de seçim sand›¤›d›r.
√ AKP Türk milletinin vicdan›nda mahkûm olacak ve er ya
da geç milli irade yoluyla siyaset sahnesinden silinecektir.
Bu anlay›ﬂla hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda somut bir düﬂünce geliﬂtirmiﬂ ve bunu kamuoyunda tart›ﬂ›lmaya aç›lmas› amac›yla baﬂta AKP ve CHP olmak üzere siyasi partilerin de¤erlendirmesine sunmuﬂtur.
• Bu konudaki düﬂüncelerimizin ana unsurlar›na, anlam› ve
amac›na ›ﬂ›k tutmak amac›yla ﬂu hususlar› ifade etmek isterim.
√ Siyasi Partilerin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde faaliyet göstermeleri ve tüzük veya programlar› ile eylemlerinin
devletin ba¤›ms›zl›¤›na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine ve Anayasa’n›n
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68. maddesinin dördüncü f›kras›nda yer alan de¤er esaslara
ayk›r› olmayaca¤› temel bir normdur.
√ Tüzük ve programlar› Anayasam›za ayk›r› olan partilerin
kapat›lmas› da tart›ﬂ›lmayacak bir husustur.
√ MHP’nin yaklaﬂ›m›, münhas›ran siyasi partilerin 68.
maddenin dördüncü f›kras› hükümlerine ayk›r› eylemlerden
ötürü kapat›lmas›yla ilgili düzenlemenin gözden geçirilmesini
öngörmektedir.
- Mevcut hükme göre bir siyasi partinin bu nedenle kapat›lmas› için, bu nitelikteki fiillerin iﬂlendi¤i bir odak haline geldi¤inin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi gerekmektedir.
- Odak haline gelmenin ﬂartlar› ve kriterleri de 69. maddede ayr›nt›l› olarak tan›mlanm›ﬂ ve düzenlenmiﬂtir.
- Bu çerçevede, bu nitelikteki fiilin parti üyelerince yo¤un
biçimde iﬂlenmesi ve bu durumun parti yönetimi ve organlar›
taraf›ndan benimsenmesi veya bu fiillerin do¤rudan bu organlarca iﬂlenmesi ﬂart› getirilmiﬂtir.
√ Milliyetçi Hareket Partisi, bu hükmün gözden geçirilerek,
bu filleri iﬂleyen parti üyeleri, yöneticileri ve milletvekillerinin
bireysel olarak do¤rudan sorumlu tutulaca¤› bir düzenlemenin
mümkün ve yerinde olup olmayaca¤›n›n ortaya konulmas›n›
amaçlamaktad›r.
√ Bu yaklaﬂ›m›n uygun ve uygulanabilir görülmesi halinde,
bu gibi durumlarda partinin hükmi ﬂahsiyet olarak kapat›lmas›
yerine, bu fiillerin sorumlular› hakk›nda cezai soruﬂturma ve
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yapt›r›m uygulanmas›n›, milletvekili dokunulmazl›¤›n›n da buna
göre yeniden düzenlenmesini öngören yeni bir Anayasal çerçeve oluﬂturulabilecektir.
√ Terörü destekleyen ve bunu bölücü amaçlar› için bir araç
olarak gören siyasi partilerin özel durumu, bu kapsamda ayr›
bir de¤erlendirme konusu olabilecektir.
• Tart›ﬂmaya açt›¤›m›z bireysel sorumluluk yönteminin, bir
siyasi partinin temelli kapat›lmas› için dava aç›lmas›ndan önce,
ihtar ve ikaz amaçl› bir ara aﬂama olarak öngörülmesi de mümkündür.
• Kamuoyunda yap›lacak tart›ﬂmalarda konunun tüm yönleri ele al›nabilecek ve ortak ak›lla, geniﬂ tabanl› bir mutabakat
zemininde en makul yol bulunulabilecektir.
√ MHP’nin tart›ﬂmaya aç›lmas›nda yarar oldu¤unu düﬂündü¤ü kavramsal yaklaﬂ›m›n özü ve esas› budur, çerçevesi de
bunlarla s›n›rl›d›r.
√ Bugün gelinen noktada, Anayasa’n›n ilgili hükümlerinin
gözden geçirilerek yeni bir düzenleme yap›lmas› imkân›n›n de¤erlendirilmesinde en do¤ru hareket noktas›, bireysel sorumluluk odakl› bu yaklaﬂ›m olmal›d›r.
• Bunun d›ﬂ›nda; yarg›y› etkisizleﬂtirmek, yasaman›n denetimi ve vesayeti alt›na almak, Anayasa Mahkemesinin yetkilerini s›n›rland›rmak, üye oluﬂumuyla ve karar yeter say›s›yla oynamak, bireysel sorumlulu¤u ve müeyyideleri ortadan kald›rarak veya benzer yollarla Anayasa’n›n 69. maddesini iﬂlersiz k›lmak gibi yöntemler, hakl› ve meﬂru görülemeyecektir.
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Bu zorlamalara baﬂvurulmas›, ateﬂin üzerine benzinle gitmek olacak ve çok daha a¤›r bir siyasi ve Anayasal krize yol
açacakt›r.
Herkes bunun bilinci içinde olmal› ve rejimi tehlikeye atabilecek çok vahim bunal›mlara davetiye ç›karma gafletine düﬂmemelidir.
De¤erli Milletvekilleri,
Aç›lan davan›n kamuoyuna duyurulmas›n›n ard›ndan son
birkaç gün içinde AKP yetkililerinin yapt›klar› aç›klamalar, muhatap olduklar› konunun ciddiyetini anlamam›ﬂ olduklar›n› iﬂaret etmektedir.
Aç›lan dava ve mahkemenin verece¤i karar ile milletimizden alm›ﬂ olduklar› oy deste¤i aras›nda yanl›ﬂ bir illiyet ba¤› kuran AKP yetkilileri bir yan›lg› içine girmiﬂler ve anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla sa¤duyular›n› kaybetmiﬂlerdir.
Ben “milleti temsil ediyorum” gibi gerekçelere ya da “benim önümde yarg› duramaz” anlam›na gelecek beyanlara s›¤›nmak, bu parti hakk›ndaki kuﬂkular› art›rmaktan baﬂka bir
anlam taﬂ›mayacakt›r.
Bugüne kadarki icraatlar› AKP’nin kuvvetler ayr›l›¤› prensibini önemsemedi¤ini ortaya koymuﬂtur. ‹ki dönemdir iktidarda olan bu partinin bir muhalefet partisi gibi devlet erki ve yarg› ile çat›ﬂarak bugünlere geldi¤i herkesin bildi¤i gerçeklerdir.
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Bu aç›dan bugünkü noktada, Adalet ve Kalk›nma Partisi
kendi geçmiﬂindeki çat›ﬂma ve gerilimlerle dolu yol haritas›na
da bakmal› ve nerelerde hata yapt›¤›n›n özeleﬂtirisini de derinli¤ine tahlil etmelidir.
Bilindi¤i gibi beﬂ y›l› aﬂan iktidar› ile Adalet ve Kalk›nma
Partisi iktidar olarak hükümet etme görevi ile devleti yönetme
aras›ndaki ince fark› ortadan kald›rmaya yönelik anlay›ﬂ kusurunu defalarca sergilemiﬂtir.
Özellikle seçimden önce “finale yaklaﬂ›yoruz” diyen Baﬂbakan’›n merkezinde bulundu¤u planl› bir gerilim ve bask› politikas›yla, o dönemde ülkemizde her ﬂeyin çivisinin ç›km›ﬂ oldu¤u ve bütün ölçü ve ayarlar›n kaçt›¤› malumunuzdur.
Türk devletinin dinamiklerinin ve kurumsal iliﬂkilerinin y›prand›¤›, toplumsal dokumuza, kardeﬂli¤imize ziyadesiyle zarar
verildi¤i, devletin bütün kurumlar›yla ve toplumun bütün kesimleriyle çekiﬂildi¤i, Türkiye’nin milli ve manevi de¤erleri üzerinden siyaset yap›ld›¤› ortadad›r.
‹ktidar mensuplar›n›n, o dönemlerde s›kça tekrarlad›¤› vuruﬂarak çekilme, mahpushane edebiyat› ve beraber yürüme nakaratlar› da henüz haf›zalardad›r.
Bu ortamda gidilen genel seçim ile oluﬂan yeni meclis aritmeti¤inin hükümet etmekte olan AKP’ye bir ders ve sonuç ç›karmas› için vesile olmas› beklenirken, durum tam tersi olmuﬂ
baﬂta Say›n Baﬂbakan olmak üzere AKP, hassas konularda siyasal tart›ﬂmalar› alevlendirmeyi tercih etmiﬂtir.
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‹ktidar zihniyetinin ilkel bir yönetim anlay›ﬂ›n›n “bizden olsun” inad› ve “ele geçirme” saplant›s›, maalesef ülkemizi gerilimlerle dolu hassas bir noktaya, kendisini de siyaseten tasfiye
etme aﬂamas›na getirmiﬂ bulunmaktad›r.
Yaﬂanan son geliﬂmeler karﬂ›s›nda, rasyonel düﬂünceden
uzaklaﬂan AKP’nin kendinde güç vehmederek oynad›¤› tehlikeli oyundan vaz geçmesi ve yarg› sürecini sayg›yla beklemesi
yerinde olacakt›r.
Üstelik küresel ekonomik kriz karﬂ›s›nda almad›klar› tedbirlerin ac› faturas›n›, yaﬂanan bu hadiselere ba¤lamak da hükümet aç›s›ndan art›k inand›r›c› olmayacakt›r.
Siyasi partiler, demokratik rejimin vazgeçilmez, hatta olmazsa olmaz kurumlar› ve büyük millet iradesinin demokratik yans›malar›d›r. Bu nedenle bir siyasi partinin siyasal hayat›na kendi
iradesi d›ﬂ›nda son verilmesi arzu edilen bir netice de¤ildir.
Bu aç›dan Say›n Baﬂbakan’›n muhalefeti zil tak›p oynayacaklar anlam›na gelen suçlamalar› talihsiz beyanatlard›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, baﬂka partilerin siyasetten men
edilmesi için sand›k d›ﬂ›ndaki bir yöntemi asla benimsemeyen,
rekabet ve yar›ﬂ› demokrasinin kurallar› içinde yapmay› kabullenmiﬂ bir siyasal harekettir.
Temennimiz, yaﬂanan geliﬂmelerden herkesin kendisine
düﬂen dersi ç›karmas›, demokrasimiz daha fazla tahrip olmadan atlat›lmas›d›r. Bu konuda yüce yarg›n›n verece¤i karar›
sayg› ile beklemek en do¤ru yol olacakt›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Konuﬂmam›n bu bölümünde terör ile kol kola ilerletilen bölücülük gündemi ve siyasi çözüm dayatmalar›nda gelinen son
nokta ile yaklaﬂan Nevruz vesilesiyle gemi az›ya almas› beklenen bölücü tahriklere temas etmek istiyorum.
• Bir gerçe¤i, bir kere daha aç›kça ortaya koymak yarar
vard›r.
√ Say›n Baﬂbakan ne kadar sessiz kal›rsa kals›n, ne kadar
inkâr ederse etsin, terör ve etnik bölücülük sorununa siyasi çözüm bulunmas› Türkiye’nin gündemine zorla sokulmuﬂtur.
√ Say›n Baﬂbakan ve hükümeti, bu konuyu ABD ile görüﬂmüﬂ ve siyasi çözümü ad›m ad›m hayata geçirme sözü vermiﬂtir.
√ Bu konuda aﬂamal› olarak somut ad›mlar at›lmas› sadece bir zaman ve müsait ortam yakalama meselesidir.
√ Siyasi çözüm konusunu susarak geçiﬂtirmeye çal›ﬂan
Baﬂbakan yerine bu konuda ABD yetkilileri konuﬂmaktad›r.
Bu konudaki son aç›klamay› ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
Irak Özel Temsilcisi 14 Mart 2008 günü yapm›ﬂt›r.
Amerikal› bir yetkili taraf›ndan, “Türkiye’nin PKK sorunu
için siyasi alan› da içeren kapsaml› bir çözüm bulmas› noktas›nda haz›r oldu¤unu” söylemiﬂ ve “PKK’n›n silahl› güçlerinin bir
bölümü için af ç›karman›n gündemde oldu¤unu” belirtmiﬂtir.
• PKK gündemiyle büyük ölçüde örtüﬂen bölücü talepleri
karﬂ›lamak için siyasi aç›l›m yapmaya haz›rlanan Say›n Baﬂba269

kan, ﬂimdi Vashington’da verdi¤i sözlerin gere¤ini yapmak için
uygun bir zaman kollamaktad›r.
Bu amaçla kendisine manevra alan› yaratma aray›ﬂ›nda
olan Say›n Baﬂbakan’›n terörle mücadele sürecinde “siyasi önlemlerden” ne anlad›¤›n› hala aç›klamamas› ve PKK talepleri
pervas›zca seslendirilirken, bunlar karﬂ›s›nda suskun ve tepkisiz
kalmas›, bunun aç›k delilidir.
Son olarak “siyasi aç›l›ma aç›¤›z” diyerek niyetlerini ifﬂa
eden Baﬂbakan, kime neyi açmaya çal›ﬂt›¤› ve nereye aç›lmay›
düﬂündü¤ü konular›nda bilinçli ve hesapl› bir sessizlik içine girmiﬂtir.
Geçti¤imiz günlerde Amerika Birleﬂik Devletlerinde yay›nlanan bir gazeteye aç›klad›¤› ekonomik ve sosyal tedbirler
manzumesi, Say›n Baﬂbakan’›n kafas›ndaki siyasi boyutu da
olan çözüm projesinin tam bir foto¤raf›n› yans›tmamaktad›r.
Bunlar, siyasi ad›mlar öncesi hayata geçirmeyi düﬂündü¤ü
baz› tasavvurlardan ibarettir.
Bugüne kadar sürüncemede b›rakt›¤› GAP projesinin 5 y›l
içinde bitirilmesi, bölgeye 12 milyar dolar tutar›nda yat›r›m yap›lmas›, baraj, sulama kanallar› ve yol projelerinden oluﬂan bu
mini paket, ayn› zamanda, yaklaﬂan yerel seçimlerde kullan›lmak için tasarland›¤› izlenimini de vermektedir.
Ancak, siyasi çözüme angaje olan Say›n Baﬂbakan ve AKP
hükümeti, zaman› gelince ve ortam olgunlaﬂ›nca pazara sürülmek üzere “büyük turplar›” ﬂimdilik heybede saklamaktad›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bu süreçte söz sahibi olmak için yeni aray›ﬂlara yönelen
PKK güdümündeki siyasi parti, bu amaçla Say›n Cumhurbaﬂkan› ve Meclis Baﬂkan› ile görüﬂmüﬂtür.
Bir nevi arabuluculuk giriﬂimi say›labilecek bu temaslarda
bu siyasi parti;
- PKK’n›n bölünme projelerini savunmuﬂ,
- Teröristler için aﬂamal› bir af plan› haz›rlanmas›n› istemiﬂ,
- Tek dil ve tek millet anlay›ﬂ›n› reddetmiﬂ ve
- Çok milletli yeni bir Anayasa ile özerk bölge esas›na dayal› bir siyasi yap›n›n yegane çözüm olaca¤›n› ortaya koymuﬂtur.
• Siyasi çözüm için her tahriki yapan PKK maﬂalar›, Kürt
sorunu olarak tan›mlad›klar› sorunun çözümü taleplerini ‹spanya iç savaﬂ›yla özdeﬂleﬂmiﬂ” Yeter Art›k” slogan›yla dile getirme karar› alm›ﬂ ve bunu Nevruz afiﬂi haline dönüﬂtürmüﬂtür.
• Say›n Baﬂbakan, ihanet projelerini devlet kat›nda pazarlama turuna ç›kan bu mihraklara karﬂ›, ancak ilkesizlik ve tutars›zl›k örne¤i olarak görülecek bir tav›r benimsemiﬂtir.
√ Bu parti PKK’y› terör örgütü olarak kabul etmedikçe
bunlarla görüﬂmeyece¤ini söyleyen Baﬂbakan, bir taraftan kamuoyunu aldatmay› amaçlayan ucuz kahramanl›k yaparken,
öte yandan bu mihraklarla özel temas kanallar› kurmuﬂtur.
√ Baﬂbakan Yard›mc›s›n› ve AKP Grup Baﬂkan Vekilini
PKK talepleri konusunda bunlarla görüﬂmek üzere görevlendiren Baﬂbakan, bu tutars›zl›ktan hiçbir rahats›zl›k duymam›ﬂt›r.
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√ Kendisinin bu parti ile görüﬂmemesini bu konuda hassasiyeti olmas›yla izah eden Say›n Baﬂbakan, arac› olarak kulland›¤› en yak›n çal›ﬂma arkadaﬂlar›n› ayn› hassasiyeti taﬂ›mayan
insanlar konumuna sokmuﬂtur.
Bu hassasiyet terazisinin iki kefesinde bulunanlar, bundan
da hicap duymam›ﬂlard›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Bölücü tahrik ve taleplerin yo¤unlaﬂt›¤› ve h›z kazand›¤›
böyle bir ortamda yaklaﬂan Nevruz, herkesin azami dikkat içinde bulunmas›n› gerektiren nazik bir dönem olacakt›r.
Nevruzu bir direniﬂ günü olarak gören PKK terör örgütü ve
sivil uzant›lar›, sözde bayram kutlamalar›n›, yo¤unluk merkezi
21-23 Mart olmak üzere, bir haftaya yayma karar› alm›ﬂt›r.
• Nevruz bayram›n› bölücü emelleri için kullanan terör güdümündeki bölücü mihraklar›n; organize kitlesel ﬂiddet eylemleri ve devlet otoritesine karﬂ› ayaklanma provalar›yla yine sokaklara ç›kacaklar› geçmiﬂ tecrübelerle sabittir.
√ Devlete meydan okuma ve PKK ile ‹mral› canisine sahiplenme gösterilerine dönüﬂecek bu eylemlerin büyük ﬂehirlere
de yay›lmas› beklenmektedir.
√ Bölge halk› bu amaçla tahrik edilecek ve izinsiz sokak
gösterileri ve ﬂiddet eylemleriyle gerginlik ve çat›ﬂma ortam›na
zemin haz›rlanmas›na çal›ﬂ›lacakt›r.
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√ Bu ihanet gösterilerinde PKK’n›n maﬂas› olan malum siyasi parti ile terör merkezi olarak faaliyet gösteren Belediyeler
yine baﬂ rolde olacakt›r.
• Bölücü emellerin yeﬂermesi ve cesaret kazanmas›nda büyük katk›s› olan AKP hükümetinin, Nevruz bahanesiyle sahnelenecek ﬂiddet eylemleri ve ihanet provalar› karﬂ›s›nda, devlet
otoritesini korumak için nas›l bir tutum alaca¤› yaﬂanarak görülecektir.
- Geçmiﬂte güvenlik güçlerinin bu ﬂiddet eylemlerine karﬂ›
yasal yetkilerini kullanmalar›na k›s›tlamalar getiren AKP hükümetinin, terör örgütünün güç gösterileri ve ayaklanma provalar› karﬂ›s›nda bu kez kararl› bir tutum sergilemesini bekledi¤imizi buradan ifade etmek isterim.
• Organize eylemlerin yo¤unlaﬂaca¤› bölge halk›na, bu k›ﬂk›rtmalara ve terör propagandas›na alet olmamalar›n›, kendilerini terör örgütüne kulland›rmamalar›n› ve sa¤duyu yolundan
ayr›lmamalar› ça¤r›s›nda bulunmak istiyorum.
• Nevruz döneminde estirilecek bölücü tahrik f›rt›nalar›
karﬂ›s›nda Türk toplumunun sa¤duyusunu ve sükunetini korumas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bu vesileyle özellikle Türk milliyetçili¤i ülküsüne gönül verenlere ve ülkücü gençli¤e seslenmek istiyorum.
√ Türkiye’yi bir gerginlik ve çat›ﬂma ortam›na sürüklemek
için bir kez daha sahneye konulacak bir ihanet oyunu ile karﬂ›
karﬂ›ya bulundu¤umuzu hiçbir zaman unutmayacaks›n›z.
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√ Bu oyuna gelmemek ve etnik tuzaklar› boﬂa ç›karmak
için azami derecede uyan›k bulunacaks›n›z.
√ Devletin otoritesini korumak ve gücünü göstermek güvenlik güçlerimizin görevidir.
- Hiçbir ﬂart alt›nda sokak çat›ﬂmalar›n›n taraf› olmayacaks›n›z.
- Tahrikler ne kadar a¤›r olursa olsun sükunetinizi ve vakur
duruﬂunuzu koruyacaks›n›z.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bölücü mihraklar ne kadar istismar etmiﬂ olurlarsa olsunlar Nevruz, Balkanlardan Orta Asya Bozk›rlar›na kadar bütün
Avrasya co¤rafyas›ndaki soydaﬂlar›m›z için büyük anlam taﬂ›yan bir bayram günüdür.
‹sminde de anlam›n› buldu¤u gibi, Nevruz gününün, yaln›zca yeni bir mevsimin müjdecisi olarak de¤il, ayn› zamanda gelece¤i yeniden de¤erlendirmenin önemli bir f›rsat› olarak say›lmas› en baﬂta gelen dile¤imdir.
Nevruz, gerek toplumsal hayat›m›zda, gerekse kiﬂisel yaﬂant›m›zda karﬂ›m›za ç›kan atalet, y›lg›nl›k, korku ve umutsuzlu¤un geride b›rak›ld›¤›, maddi ve manevi bir diriliﬂ ve at›l›m›n
da bir baﬂlang›c› olmal›d›r.
Nitekim, iﬂte bu yönüyle Nevruz, büyük Türk milletinin sahip oldu¤u hürriyet ruhunun kabararak taﬂt›¤›, s›¤ ve dar bir
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co¤rafyadan k›t’alar› yönetmeye talip oldu¤u bir meﬂ’ale olarak
ne mutlu ki hiç sönmeden günümüze kadar ulaﬂabilmiﬂtir.
Bu vesile ile hepinizin yaklaﬂan Nevruz bayram›n› kutluyor,
Türk Dünyas› için sa¤l›k, mutluk ve bereketin baﬂlang›c› olmas›n› Cenab-› Allah’tan diliyorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Geçti¤imiz Sal› günkü Grup toplant›m›zda a¤›rlaﬂan siyasi
kriz tehlikesine iﬂaret etmiﬂ ve bu konudaki endiﬂelerimizi samimiyetle dile getirmiﬂtim.
Aradaki dönemde yaﬂananlar maalesef bu endiﬂelerimizin
hakl›l›¤›n› ortaya koymuﬂ, siyasi kriz unsurlar›n›n tedricen ﬂekillendi¤i ve belirgin hale geldi¤i bir süreç baﬂlam›ﬂt›r.
• Demokratik rejimin gelece¤i üzerinde siyasi hesaplar›n
yap›ld›¤›, demokrasinin temellerini sarsacak oyunlar›n planland›¤› ve bu yöndeki k›ﬂk›rtmalar›n t›rmand›¤› bir siyasi çalkant›
dönemine giren Türkiye, çok a¤›r sonuçlar› olacak bir girdab›n
içine çekilmektedir.
√ “Yarg› darbesi”, “siyasi darbe” ve “siyasi komplo” tart›ﬂmalar› son dönemde çok tehlikeli bir mecraya girmiﬂ, bu temelde oluﬂan cepheler vas›tas›yla bir çat›ﬂma ortam›n›n zeminini
haz›rlama çabalar› h›z kazanm›ﬂt›r.
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√ “Benden sonra tufan” anlay›ﬂ›n› siyasi pusula olarak benimseyen, demokrasiyi siyasi ihtiraslar›na kurban etmek isteyen ve seçim sand›¤› d›ﬂ›ndaki yöntemlerle kendisine siyaset
alan› açmay› hesaplayan çürümüﬂ zihniyetlerin cirit att›¤› bugünkü ortam, siyasi bünyemizdeki kronik rahats›zl›klar› daha
da derinleﬂtirmiﬂtir.
√ Say›n Baﬂbakan ve AKP yöneticilerinin kapatma davas›
sonras› yüksek gerilim ortam›ndan bereket umar ﬂekilde hareket etmeleri ve sözleri ve fiilleriyle k›ﬂk›rt›c›l›k yapmalar› vahim
bir geliﬂme olmuﬂtur.
√ Bas›n›n hukuki süreçleri etkilemek amac›yla bir bask› ve
tehdit arac› olarak kullan›lmas› da ayn› ﬂekilde çok ciddi bir endiﬂe kayna¤› haline gelmiﬂtir.
- Anayasa Mahkemesinin önünde olan kapatma davas›
hakk›nda iktidara yak›n bas›n organlar›nda baﬂlat›lan taciz ve
y›ld›rma kampanyas›, bu tehlikeli yönelimin en çarp›c› örne¤ini oluﬂturmuﬂtur.
√ Anayasal yarg› sürecini gölgelemek için henüz soruﬂturma aﬂamas›nda olan baﬂka konulardaki süreçlerin öne ç›kar›lmas›, kapatma davas› ile bu süreçler aras›nda sebep-sonuç iliﬂkisi kurulmas› amac›yla AKP hükümetinin öncülü¤ünde bir
sapt›rma ve yan›ltma seferberli¤i baﬂlat›lmas› da, hukuk devletini yaralayan bir geliﬂme olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
√ Bu süreç içinde, yürütülmekte olan haz›rl›k soruﬂturmas›
kapsam›nda rencide edici ve gereksiz baz› yöntemlere baﬂvurulmas›, bunlar savc›lar›n takdir yetkisine giren konulardan sa280

y›lsa da, kamu vicdan›n› ziyadesiyle rahats›z etmiﬂ ve siyasi hesaplaﬂma kuﬂkular›na zemin haz›rlam›ﬂt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Demokrasi ve hukuk anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂmayan bütün bu geliﬂmeler sonucu ortaya ç›kan tablo, tek kelimeyle marazi durumdur.
Bugünkü Grup toplant›m›zda bu konulardaki görüﬂ ve endiﬂelerimizi sizlerle paylaﬂmak ve bu durumun sorumlular›na
vakit çok geç olmadan ak›llar›n› baﬂlar›na toplamalar› bir kez
daha samimi uyar›da bulunmak istiyorum.
• Say›n Baﬂbakan’›n son günlerde tonu giderek a¤›rlaﬂan
beyanlar› ve zorlama gövde gösterileri, esasen tahriklere aç›k
gerginlik ortam›n› daha da a¤›rlaﬂt›racak ciddi bir risk potansiyeli taﬂ›maktad›r.
- Bu ruh hali AKP yöneticilerine de yans›m›ﬂ, “ölümü hat›rlatan imalarla”, “kan› bozuklar söylemleriyle” ve “küreselleﬂme taraftarlar›yla milliyetçiler aras›nda bir savaﬂ baﬂlad›¤›n›”
ilan eden Bakanlar›n aç›klamalar›yla, tahrik f›rt›nalar›n›n estirildi¤i bir çekiﬂme ve çat›ﬂma ortam› yarat›lm›ﬂt›r.
- Siyasi sorumluluk taﬂ›yanlar, sözlerinin ne anlama geldi¤ini ve nereye gidece¤ini çok iyi hesaplamak durumundad›r.
- Duygusal tepki içinde olan halk kitlelerini soka¤a dökecek
k›ﬂk›rtmalar›n, ateﬂle oynamak olaca¤›, bu ateﬂin ilk önce bu
yola sapanlar› yakaca¤› unutulmamal›d›r.
- Sorumluluk mevkiinde bulunan siyasetçilerin ﬂahsi ihtiras281

lar› u¤runa böyle bir yang›n›n k›v›lc›m›n› ateﬂlemeleri, tarihin
ve milletin affetmeyece¤i bir vak›a olacakt›r.
- Bu bak›mdan Say›n Baﬂbakan ve AKP yöneticilerinin üslup ve tarzlar›n› gözden geçirerek hukuk, meﬂruiyet ve sa¤duyu yolundan ayr›lmamalar› hayati önem taﬂ›maktad›r.
- Herkesi töhmet alt›nda b›rakarak, her ﬂeyi k›r›p-dökerek
hak aranamayaca¤› art›k idrak edilmeli ve demokratik rejime
zarar verecek tehlikeli ad›mlardan herkes uzak durmal›d›r.
• Say›n Baﬂbakan son konuﬂmalar›nda demokrasilerde
meﬂruiyetin kayna¤›n›n millet oldu¤una, siyasetin rotas›n› ancak milletin belirleyece¤ine sürekli vurgu yapmaktad›r.
Bu tespitlerin tek baﬂ›na demokrasinin ruhunu ve gerçek
anlam›n› ortaya koymaya yeterli oldu¤unu söylemek mümkün
de¤ildir.
√ Meﬂruiyetin kayna¤›n›n millet oldu¤u do¤rudur. Ancak,
milletin verdi¤i yetkilerle iktidar olanlar›n Anayasal düzene uygun hareket etmeleri ve meﬂruiyet yolundan ayr›lmamalar› da
bir zorunluluktur.
√ Siyasi partilerin milletten ald›¤› destekle istedikleri her ﬂeyi yapabileceklerini söylemek, demokrasiye inançs›zl›¤›n bir
ifadesidir.
√ Siyasetin rotas›n›n hukuk ve Anayasal düzenden sapma
göstermesi halinde, milli irade ile iﬂbaﬂ›na gelen iktidarlar meﬂruiyetini kaybedecekler ve milletin verdi¤i emaneti korumam›ﬂ
olacaklard›r.
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√ 22 Temmuz seçimlerinde Türk milletinin AKP’ye verdi¤i destek, Anayasa yolundan sapmas› için bir izin ve icazet say›lmamal›d›r.
√ Bunun aksini iddia etmek, milli iradeyi bir k›l›f olarak kullanarak diktatörlük heveslerinin d›ﬂa vurulmas› olacakt›r.
• Say›n Baﬂbakan bu gerçekleri hiç unutmamal›, milli irade konusundaki süslü ifadelerin kendisini demokrat yapmaya
yetmeyece¤ini biran önce anlamal› ve siyasi istikametini buna
göre belirlemelidir.
√ Hukukla milli iradeyi karﬂ› karﬂ›ya getirmeye çal›ﬂan Say›n Baﬂbakan, bunun demokrasi kundakç›l›¤› olaca¤›n› görmelidir.
√ “Durmak yok yola devam” slogan›n› olur olmaz yerlerde
kullanan Say›n Erdo¤an, gitti¤i yolun nereye aç›laca¤›n› çok iyi
düﬂünmelidir.
√ ‹htiras ve öfkesinin esiri olarak ﬂahsi ikbal u¤runa demokrasiyi ç›kmaz bir soka¤a sürükleyenler, tarihte demokrasi kahraman› olarak de¤il, milli iradeyi ifsat eden ucuz siyaset tüccar› olarak an›lacaklard›r.
Bu da kendilerine ﬂeref ve itibar kazand›rmayacakt›r.
Say›n Baﬂbakan bunu da hat›r›ndan hiç ç›karmamal›d›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
• Say›n Baﬂbakan ve AKP’li Bakanlar, kapatma davas›na
karﬂ› yo¤un bir gündem sapt›rma ve kafa buland›rma kampanyas› baﬂlatm›ﬂlard›r.
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Bu amaçla çetelerin gölgesine s›¤›nmalar› kendileri aç›s›ndan hazin ve ibret verici bir geliﬂme olmuﬂtur.
• Bize kurulan tezgâhlar›, biliyoruz diyerek ima yoluyla devlet kurumlar›n› töhmet alt›nda b›rakan Say›n Baﬂbakan, bildi¤i
neyse bunlar› Türk milletine aç›klamak durumundad›r.
√ Bu, Say›n Baﬂbakan’›n siyasi sorumlulu¤unun ve bulundu¤u makam›n ciddiyetinin asgari gere¤idir.
√ AKP’nin kontrolündeki bas›n vas›tas›yla soruﬂturmalar›
halen süren baz› çete operasyonlar› ile AKP’nin kapat›lmas›
davas› aras›nda ba¤ kurulmas›, bir hükümet üyesinin bunu televizyon ekranlar›nda aç›kça dile getirmesi tek kelimeyle çok
yak›ﬂ›ks›z ve çirkin olmuﬂtur.
• AKP beﬂ buçuk y›l› aﬂk›n süredir tek baﬂ›na iktidardad›r.
Devletin güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar›n›n siyasi amiridir.
√ Say›n Baﬂbakan, bütün bunlar› unutmuﬂças›na, herkesten ve her ﬂeyden sürekli ﬂikâyet etmekte ve zafiyetini ve ataletini gizlemek için hükümet etme makam›n›, yak›nma mekân›na çevirmektedir.
√ Say›n Baﬂbakan, çeteleri çökertmek ve bunlar›n üzerine
sonuna kadar giderek arkas›nda kim varsa ortaya ç›kartmak sizin görevinizdir.
√ ‹ma yoluyla konuﬂmak, isim ve adres vermeden herkesi
ﬂaibe alt›na sokmak bir Baﬂbakan’a yak›ﬂmamaktad›r.
√ Bu bak›mdan Say›n Baﬂbakan boﬂ ve anlams›z konuﬂmay› b›rakmal› ve çetelerle mücadelenin gere¤ini yapmal›d›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bugün geldi¤imiz noktada önümüzdeki en önemli görev,
krizin derinleﬂmesini önlemek, y›k›c› tahribat›n› s›n›rlamak ve
bu ortamdan süratle ç›kmak için bir demokrasi dayan›ﬂmas›
oluﬂturmakt›r.
‹stikrar üreten bir siyaset kurumunu ve sorunlara ortak ak›lla çözüm getiren demokrasiyi iﬂler hale getirmek ortak hedefimiz olmal›d›r.
Bu gerilimin sürmesi ve bu süreçte siyasi zorlamalar yap›lmas› halinde, siyasi çalkant›n›n Anayasa krizine dönüﬂmesi ve
bunun da a¤›r bir rejim bunal›m›n› karﬂ›m›za ç›karmas› ciddi bir
ihtimaldir.
• Böyle bir durumda;
- Türkiye topyekün kaosa sürüklenecek ve
- Bunun bedelini de Türk demokrasisi ve hukuk devleti
ödeyecektir.
• Bu bunal›mdan ç›k›ﬂ süreçlerinde Say›n Baﬂbakan Erdo¤an’a ve AKP’ye büyük görev ve sorumluluk düﬂmektedir.
• Ana muhalefet partisinin de siyasi hesap ve mülahazalar› aﬂarak yap›c› bir tutumla krizden ç›k›ﬂ aray›ﬂlar›na katk› sa¤lamas› önem taﬂ›maktad›r.
• Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin ç›karlar›n› her düﬂüncenin üstünde tutan sorumlu siyaset anlay›ﬂ›n›n gere¤ini bu
konuda da yerine getirmeye haz›rd›r.
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- Bu anlay›ﬂla hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi, bu
amaçla geliﬂtirdi¤i bir düﬂünceyi esasen tart›ﬂmaya açm›ﬂt›r.
- Siyasi partilerin kapat›larak cezaland›r›lmas› yerine, Anayasa’n›n temel ilkelerine ayk›r› hareket eden parti yöneticisi ve
üyelerinin sorumlu tutularak cezaland›r›lmas›n› öngören yaklaﬂ›m›m›z›n temelinde yatan düﬂünce ve hassasiyet bu bak›mdan
çok iyi de¤erlendirilmelidir.
• Siyasi partilerin kapat›lmas› halinde bu partilere oy veren
seçmenler ve bu konuda sorumlulu¤u olmayan parti yöneticileri ve teﬂkilatlar› da cezaland›r›lm›ﬂ olmaktad›r.
√ Bu bak›mdan partinin hükmi ﬂahsiyeti, sorumlu davranan üyeleri, yöneticileri ve teﬂkilatlar› ile kapatmay› gerektirecek fiillerin sahiplerinin ayr› tutulmas›, ayn› kefeye konularak
kurunun yan›nda yaﬂ›n da yanmas›n›n önlenmesi önem taﬂ›maktad›r.
√ Bu çerçevede, sadece bireysel sorumlular›n siyasi yapt›r›mla cezaland›r›lmas›, bunlar›n eylemlerinin yürürlükteki kanunlara göre ayr›ca takibat gerektirmesi halinde yarg› sürecinin
önünün aç›lmas› en makul, adil ve hakkaniyete uygun yöntem
olaca¤› düﬂünülmektedir.
√ ‹ﬂledikleri fiiller nedeniyle ﬂahsi sorumluluklar› Anayasa
Mahkemesince tespit edilen parti üyesi ve yöneticilerinin siyasi yapt›r›mla cezaland›r›lmas› halinde, milletvekili olanlar bak›m›ndan Anayasa’n›n milletvekilli¤inin düﬂmesine iliﬂkin 84.
maddesinin 5. f›kras› hükümleri uygulanacakt›r.
√ Bu ﬂah›slar›n fiilleri ceza kanunlar› bak›m›ndan, ayr›ca
soruﬂturma ve kovuﬂturmay› gerektiriyorsa, dokunulmazl›klar›
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bu ﬂekilde kendili¤inden sona erece¤inden, yarg› süreçlerinin
iﬂletilmesi de imkan dahiline girecektir.
• Bu yaklaﬂ›m, parti içi kontrol ve denetim mekanizmalar›n›n etkin biçimde iﬂlev görmesini sa¤layacak ve bu yolla partilerin iç koruma ve savunma bilinci ve refleksine kavuﬂmalar›
mümkün olacakt›r.
Siyasi partiler bu suretle kendilerine çeki düzen verme zorunlulu¤unu hissedecekler ve buna uygun tedbirler alacaklard›r.
• ﬁiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak gören ve anayasal düzeni y›kmak amac›yla ﬂiddeti ve ﬂiddet kullanmaya dayal› faaliyetleri savunan siyasi partilerin bu çerçevenin d›ﬂ›nda tutulmas›, iﬂlenen bu fiillerin ve sonuçlar›n›n a¤›rl›¤› ›ﬂ›¤›nda, adalete ve hakkaniyete ayk›r› bir durum say›lamayacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki yaklaﬂ›m›n›n temelinde siyasi partiler demokrasisine sahip ç›kma anlay›ﬂ› yatmaktad›r.
Bu konu geçti¤imiz günlerde kamuoyumuzda yo¤un biçimde tart›ﬂ›lm›ﬂ ve çok çeﬂitli görüﬂler dile getirilmiﬂtir.
Siyasi partilerin düﬂüncelerinin hangi eksende ve temelde
geliﬂti¤i de bas›na yans›yan haberlerden bir ölçüde aç›kl›k kazanm›ﬂt›r.
Geliﬂmeleri bas›ndan izleyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin
bugüne kadar bu konularda hiçbir siyasi parti ile herhangi bir
temas› ve görüﬂmesi olmam›ﬂt›r.
287

Bu bak›mdan siyasi partilerin yaklaﬂ›mlar› hakk›nda somut
verilere dayal› bir de¤erlendirme yapmak imkân›m›z henüz bulunmamaktad›r.
Bununla birlikte bas›na yans›yan baz› görüﬂler ile Milliyetçi
Hareket Partisi’nin kavramsal yaklaﬂ›m› aras›nda temel baz›
farkl›l›klar oldu¤unu söylemek mümkündür.
• Bu ayr›l›klar›n ﬂu noktalar üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir.
√ Parti kapat›lmamas› ilkesinin kapsam›na terörü ve ﬂiddeti meﬂru bir araç olarak gören siyasi partilerin de dahil edilmesi, bizim yaklaﬂ›m›m›zla ters düﬂen ilk husustur.
√ Parti kapat›lmas› davas›n›n Yarg›tay Baﬂsavc›s› taraf›ndan resen aç›lmas›n› önlemek için bunun siyasi izne ba¤lanmas›, parti yöneticilerinin iﬂledi¤i suçlar›n parti kapatma gerekçesi olmaktan ç›kar›lmas›, bireysel sorumluluk kapsam›nda bir eylemin suç say›lmas› için peﬂinen kesinleﬂmiﬂ mahkeme karar›
aranmas›n› öngören ve yöneticilerin siyasi yapt›r›mla cezaland›r›lmalar›n› d›ﬂlayan yaklaﬂ›mlar, farkl› düﬂündü¤ümüz di¤er
hususlard›r.
√ Bu kapsamda öne ç›kan di¤er temel bir konu da, milletvekili dokunulmazl›¤›n› ilgilendirmektedir.
- Bireysel sorumlulu¤unun bir gere¤i olarak milletvekili dokunulmazl›¤›n›n yeni bir düzenlemeye kavuﬂturulmamas›, bireysel sorumlulu¤a dayal› yapt›r›m sistemini baﬂtan iﬂlersiz hale getirecek ve ka¤›t üzerinde kalmas› sonucunu do¤uracakt›r.
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- Milletvekili dokunulmazl›¤›, bu bak›mdan yeni aray›ﬂlarda
kilit konumdad›r.
- Bu konuda eski anlay›ﬂlarda ›srar edilmesinin, geniﬂ tabanl› mutabakat aray›ﬂlar›n›n önündeki en büyük engel olaca¤›
görülmektedir.
• Siyasi kriz ortam›n›n demokrasi ve hukuk devleti üzerindeki tahribat›n› bertaraf etmek için bulunacak çözüm ve ç›k›ﬂ
yolunun adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
√ Bu konuda Meclis’te temsil edilen siyasi partiler aras›nda
mümkün olabilecek en geniﬂ tabanl› bir mutabakat sa¤lanmas›n›n temel bir amaç olarak görülmesi her bak›m›ndan yerinde
ve gerekli olacakt›r.
√ Sorunun çözümü için Anayasa’n›n 68. ve 69. maddelerinde yap›lacak de¤iﬂikliklerin hukuk ve adalet duygular›n› yaralamamas›, kamuoyu vicdan›n› rahats›z etmemesi ve referandumu gerektirmeyecek bir ço¤unlu¤un deste¤ini almas› hayati
öneme haizdir.
• Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin referandumla yürürlü¤e
girecek Anayasa de¤iﬂikli¤ini tek baﬂ›na gerçekleﬂtirecek say›sal ço¤unlu¤u bulunmaktad›r.
Bu anlamda siyasi parti kapat›lmas› hakk›nda istedi¤i de¤iﬂikli¤i yapmak imkân›na sahiptir.
- Parti kapat›lmas›n› bütünüyle yasaklayan,
- Terör ve bölücülü¤ün siyasi planda önünü alabildi¤ine
açan,
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- Bireysel sorumlulu¤u ve yapt›r›mlar› ka¤›t üzerinde kalacak göstermelik bir düzenlemeye ba¤layan ve,
- Cumhuriyetin temel ilkelerini ve devletin siyasi yap›s›n›
y›kmay› amaçlayan siyasi faaliyetleri meﬂru hale getiren bir düzenleme yapmas›n›n önünde Meclis ço¤unlu¤u bak›m›ndan say›sal bir engel bulunmamaktad›r.
• Ancak, bu yolu tercih ederse, bu zorlamalar›n yarataca¤›
çok a¤›r sorunlar›n vebali ve sorumlulu¤u da kendisine ait olacakt›r.
- Bu durumda, siyasi kriz aﬂmak amac›, de¤erini ve anlam›n› kaybedecek, böyle bir yola girilmesi krizi daha da derinleﬂtirerek, iç çat›ﬂma ve rejim bunal›m›na davetiye ç›karabilecektir.
- Siyasi bir kumar vas›tas› haline getirilecek olan referandum, ülkenin ve demokrasinin gelece¤i üzerine kumar oynanmas› anlam›na gelecek ve kestirilemeyecek sonuçlar do¤urabilecektir.
- Hukuka ve Anayasa’ya gölge düﬂürecek siyasi zorlamalar›n toplumu bölecek bir referandumla hayata geçirilmesine çal›ﬂ›lmas›, gerginlikleri had safhaya ç›karacak ve çok daha geniﬂ
bir cepheleﬂme ve kamplaﬂman›n tüm toplumu içine alacak ﬂekilde kemikleﬂmesine yol açacakt›r.
- Böyle bir ortamda; iç huzur, siyasi ve ekonomik istikrardan bahsetmek art›k mümkün olmayacakt›r. Ülke gerçek anlamda bir kaosa ve karanl›¤a mahkûm edilecektir.
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin bu gerçekleri görmesini samimi olarak ümit etti¤imizi ve demokrasinin gelece¤i aç›s›ndan
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bu basireti sergilemesini bekledi¤imizi buradan aç›kça ifade etmek isterim.
De¤erli Milletvekilleri,
‹ç politika sorunlar›na kilitlenen Türkiye, d›ﬂ iliﬂkileri alan›nda sürekli zemin kaybetti¤i bir fetret döneminden geçmektedir.
Siyasi ve ekonomik sorunlar›n gölgesinde kalan d›ﬂ politikada alarm zillerini çald›ran çok tehlikeli geliﬂmeler yaﬂanmaktad›r.
AKP hükümetinin iflas eden Irak politikas› ve bugün karﬂ›m›za ç›kan Irak denklemi bunun en çarp›c› örne¤i ve delilidir.
• Amerika Birleﬂik Devletleri ve koalisyon ortaklar›n›n
Irak’› iﬂgalinin beﬂinci y›ldönümü geçti¤imiz hafta geride b›rak›lm›ﬂt›r.
Bugün karﬂ›m›zdaki Irak manzaras›; Irak halk› aç›s›ndan
tam bir y›k›m ve enkaz tablosudur.
Irak batakl›¤›na saplanan Amerika Birleﬂik Devletleri bak›m›ndan ortaya ç›kan sonuç ise bir baﬂar›s›zl›k hikayesidir.
• Irak’›n iﬂgalinin üzerinden geçen beﬂ y›l içinde dört bine
yak›n Amerikan askeri ölmüﬂ, alt›yüzbin civar›nda sivil Irak’l›
hayat›n› kaybetmiﬂtir.
√ ‹kibuçuk milyona yak›n Irak’l› ülke içinde yer de¤iﬂtirmiﬂ,
buna yak›n say›daki Irak’l› da Suriye ve Ürdün’e s›¤›nm›ﬂt›r.
√ Irak’›n e¤itimli ve yetiﬂmiﬂ nüfusunun yüzde k›rk’a yak›n
bölümü ülke d›ﬂ›na göç etmiﬂtir.
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√ Ülkenin alt yap›s› çökmüﬂ, fiziki tahribat korkunç boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
√ ‹ç savaﬂ ortam›na sürüklenen Irak’ta etnik mezhep temelinde ayr›ﬂma bütünüyle oluﬂmuﬂ, siyasi yap› da bu temelde ﬂekillenmiﬂtir.
√ Saddam rejiminden kurtulan Irak;
- ‹ran’›n etkisinin artt›¤›,
-ﬁii unsurunun siyasi a¤›rl›k kazand›¤›,
- Suni Araplar›n geri plana itildi¤i,
- ABD himayesindeki Kürt gruplar›n otonomilerini güçlendirerek ba¤›ms›z devlet kurman›n son aﬂamas›na geldi¤i ve
- Türkmenlerin s›radan bir kültürel az›nl›k konumuna itilerek siyasi hayattan d›ﬂland›¤› yeni bir siyasi yap›lanma sürecine
girmiﬂtir.
• Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda son beﬂ y›l içinde yaﬂanan
geliﬂmeler çok vahim sonuçlar do¤urmuﬂtur.
- Askeri müdahale sonras› üniter yap›s› y›k›lan Irak, Türkiye’nin ve bölgenin güvenli¤i ve istikrar›n›n önünde en büyük
tehdit ve tehlike kayna¤› haline gelmiﬂ,
- Türkiye Irak’tan bütünüyle d›ﬂlanm›ﬂ,
- Irak üzerindeki siyasi etkisi kalmayan Türkiye; Irak’taki
geliﬂmelerden olumsuz ﬂekilde etkilenen bir ülke konumuna
düﬂmüﬂ,
- Türkmenler kendi kaderlerine terkedilmiﬂ,
- Kerkük’ün Kürt gruplarca gaspedilmesinde son aﬂamaya
girilmiﬂ,
292

- Kuzey Irak, PKK terörünün sald›r› cephesi haline gelmiﬂtir.
Irak’›n iﬂgalinin Türkiye aç›s›ndan bilançosu maalesef bunlar olmuﬂtur.
De¤erli Milletvekilleri,
Bu hazin tablo ortadayken, Amerika Birleﬂik Devletleri
Baﬂkan› Bush, askeri iﬂgalin beﬂinci y›l›n› de¤erlendirmesinde
“Irak’ta operasyon baﬂlatt›klar› için dünyan›n daha güzel bir yer
haline geldi¤ini” savunmuﬂtur.
Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney de “Savaﬂ›n beﬂ y›l›n›n
baﬂar›l› oldu¤unu, sonucun tüm çabalara de¤di¤ini” söyleyebilmiﬂtir.
Irak’›n enkaza dönmesini ve ABD’nin kaybetti¤i büyük
prestiji tüm çabalara de¤en bir baﬂar› olarak gören ABD Baﬂkan Yard›mc›s›, Irak’› da kapsayan bölge turu çerçevesinde dün
Türkiye’ye gelmiﬂ ve bir dizi temasta bulunmuﬂtur.
Cheney’in ziyareti bas›nda geniﬂ yer bulmuﬂ ve ABD Baﬂkan yard›mc›s›n›n Türkiye’den bir dizi talep içeren bir listeyle
geldi¤i yolunda yorumlar yap›lm›ﬂt›r.
• Türkiye ile Amerika Birleﬂik Devletleri aras›ndaki iliﬂkilerin son dönemde izledi¤i seyir ve ABD’nin uluslararas› gündemi göz önünde bulunduruldu¤unda, Baﬂkan Yard›mc›s›n›n talepleri ﬂu noktalarda topland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
√ 5 Kas›m 2007 Beyaz Saray Zirvesi sonras› kuzey Irak’ta
yuvalanan PKK’yla mücadelede Türkiye’nin önüne yeni bir
denklem konulmuﬂtur.
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Bu çerçevede ABD’nin iznine tabi s›n›rl› askeri müdahale
karﬂ›l›¤›nda Türkiye’nin ülke içinde siyasi çözüm süreçleri baﬂlat›lmas› ve Barzani yönetimiyle iliﬂkileri normalleﬂtirmesi öngörülmüﬂtür.
AKP hükümeti bugüne kadar bu ﬂablona ba¤l› kalm›ﬂ, siyasi
aç›l›mlar için gerekli alt yap›y› haz›rlamak için çaba harcam›ﬂt›r.
Buna paralel olarak, Barzani yönetimi ile özel temas kanallar› kurulmuﬂ, Talabani’nin son Ankara ziyaretiyle de siyasi
muhatap al›nmas› yolunda ilk ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Herkesin bildi¤i gibi, ABD’nin siyasi unsurlar içeren aç›l›mlar yap›lmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u yolundaki ça¤r›lar› ve Türkiye’ye bu amaçla yapt›¤› bask›lar bu dönemde giderek yo¤unluk kazanm›ﬂt›r.
ABD Baﬂkan Yard›mc›s›’n›n dün Ankara’ya yapt›¤› ziyaret
s›ras›nda PKK ile mücadele-siyasi çözüm ve Barzani’nin meﬂrulaﬂt›r›lmas› konular›n›n böyle bir paket çerçevesinde ele al›nd›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Say›n Baﬂbakan ve hükümet yetkilileri ne kadar inkar ederse etsinler, Türkiye’nin çok tehlikeli bir yola itildi¤i son beﬂ ay
içinde yaﬂanan somut geliﬂmelerle sabittir.
ABD Baﬂkan Yard›mc›s›n›n Ankara ziyareti de Türkiye’nin
bu yönde maruz kald›¤› bask› ve dayatma zincirinin bir halkas›
olarak görülebilecektir.
√ Cheney’in Ankara ziyareti gündeminde, Türkiye’nin Afganistan’a muharip birlik göndermesine iliﬂkin talebinin olaca¤›, bas›nda geniﬂ bir ﬂekilde yer bulmuﬂtur.
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Ancak Baﬂbakan Erdo¤an’›n, konuk Baﬂkan Yard›mc›s› ile
görüﬂmesinden sonra medyaya yapt›¤› aç›klamadan Afganistan’a ilave asker talebine iliﬂkin bir teklifin yap›lmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu husustaki düﬂüncemiz, ﬂayet bu talep bu aﬂamada yap›lmam›ﬂsa, konunun 2-4 Nisan 2008 tarihinde Bükreﬂ’te yap›lacak NATO zirvesinde ele al›nabilece¤i ve bu talebin burada
dile getirilece¤i yönündedir.
‹ster bugün, ister yak›n gelecekte olsun karﬂ›m›za gelebilecek bu talebe iliﬂkin görüﬂlerimizi ﬂöyle ifade etmek mümkündür.
‹liﬂkilerimizin kökleri tarihe dayanan dost ve kardeﬂ Afganistan’›n yeniden inﬂas› ve bar›ﬂ›n korunmas› için uzun bir süredir Kabil’de görev yapan uluslararas› istikrar gücüne askeri
birliklerle kat›lan Türkiye’den ﬂimdi istenmesi muhtemel tedbir,
iç çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› güney bölgelerinde görev yapacak
muharip güç vermesidir.
ABD’nin Türkiye’nin kuzey Irak’taki PKK terörüyle mücadelesinin askeri boyutunun s›n›rl› tutulmas› için aleni bask› yapt›¤› çok iyi bilinmektedir.
Ayn› ABD ﬂimdi Türkiye’den, halk› Müslüman olan bir ülkedeki çat›ﬂmalara fiilen kat›lmas›n›, Taliban ve El Kaide ile silahl› çat›ﬂmaya girmesini talep edece¤ine dair emareler vard›r.
Bu çeliﬂki ve f›rsatç› yaklaﬂ›m›n ifade etti¤i anlam, Türk
milleti taraf›ndan elbette çok iyi de¤erlendirilecektir.
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Genelkurmay Baﬂkan›’n›n kamuoyu önünde karﬂ› ç›kt›¤› ek
muharip güç gönderilmesi konusunun ilerde de¤erlendirilebilece¤ini söyleyen D›ﬂiﬂleri Bakan›, ABD’nin bu talebine kap›y›
aç›k tutmuﬂtur.
PKK ile mücadele için kuzey Irak’a asker gönderilmesinin
ABD’nin r›zas›na ba¤lanmas›n› kabul eden AKP hükümetinin,
El-Kaide ile mücadele için Afganistan’a muharip birlik gönderilmesi konusunda verebilece¤i böylesi bir karar her yönüyle ilginç olacakt›r.
√ ‹ran’a uygulanacak yapt›r›mlar ve ABD’nin bu konuda
oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤› uluslararas› cepheye Türkiye’nin muhtemel katk›s›n›n, ziyaretin en hassas ve can al›c› yönünü oluﬂturdu¤u görülmektedir.
‹ran’›n nükleer enerji program›, bölge bar›ﬂ› ve istikrar›n›
tehdit eden ve uluslararas› planda ciddi endiﬂelere yol açan bir
ç›banbaﬂ› olmay› sürdürmektedir.
Türkiye, tarihi ve kültürel iliﬂkileri ve dostlu¤u olan ‹ran’›n
nükleer enerjiden bar›ﬂç› amaçlarla yararlanmas›na karﬂ› de¤ildir.
Ancak, bu program›n nükleer silah geliﬂtirilmesine yönlendirilmesi Türkiye’yi de ziyadesiyle rahats›z edecektir.
Türkiye’nin bu konudaki geliﬂmeleri yak›ndan ve dikkatle
izlemesi do¤al ve gereklidir.
Ancak, burada di¤er bir endiﬂe konusu, ABD’nin Bush yönetimi görevden ayr›lmadan önce ‹ran’a karﬂ› bir askeri harekat yapmay› düﬂündü¤üne dair emarelerin bulunmas›d›r.
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Türkiye, Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi kararlar›na
dayanan ‹ran’a yapt›r›mlar rejimine uluslararas› meﬂruiyetin bir
gere¤i olarak tabiat›yla kat›lacakt›r.
Bununla birlikte, ‹ran’a karﬂ› önleyici, cayd›r›c› veya cezaland›r›c› bir ABD askeri operasyonuna destek vermesi, bu
amaçla ülkesini ve hava sahas›n› kulland›rmas› düﬂünülemeyecektir.
Temennimiz, Büyük Ortado¤u Projesi’nin taﬂeronlu¤una
soyunan AKP hükümetinin bunun yol açaca¤› çok ciddi sorunlar› idrak ederek bu konuda ABD’ye bir taahhütte bulunmam›ﬂ
olmas›d›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
Konuﬂmam›n sonunda Nevruz vesilesiyle meydana gelen
toplumsal olaylar ve bölücü tahrikler hakk›nda de¤erlendirme
yapmak istiyorum.
Geçen haftaki Grup konuﬂmamda, yaklaﬂan Nevruz bayram› bahane edilerek ortaya ç›kmas› muhtemel tehlikelerden
bahsetmiﬂ, hükümeti tedbir almaya aziz milletimiz ise uyan›k
bulunmaya davet etmiﬂtim.
Ne üzücüdür ki, bu konudaki kayg›lar›m›z do¤ru ç›km›ﬂ, sokaklara dökülen bölücüler, partimizin tüm uyar›lar›na ra¤men
etkisiz kalan tedbirler nedeniyle, tahriklerini t›rmand›rm›ﬂlard›r.
‹stanbul, ‹zmir, Adana gibi büyük kentlerin yan› s›ra A¤r›,
Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Siirt, Sivas, ﬁanl›urfa, Van, ﬁ›r297

nak, baﬂta olmak üzere çok say›da ilde kin ve nefret ateﬂlerinin
yak›ld›¤› Nevruz kutlamalar›, ‹mral› canisini sahiplenme gösterilerine dönüﬂtürülmüﬂtür.
PKK’n›n direniﬂ günü olarak adland›rd›¤› bu süreçte devlet
otoritesine karﬂ› kitlesel ayaklanma provalar› yap›lm›ﬂt›r.
PKK’n›n siyasallaﬂma projesindeki bütün talepler, kurulan
kürsülerden baﬂta baz› TBMM üyeleri olmak üzere, belediye
baﬂkanlar› ve sözde bu partinin yöneticileri taraf›ndan meydanlarda aç›kça hayk›r›lm›ﬂt›r.
Teröre aç›kça destek veren, ‹mral› canisini bar›ﬂ elçisi olarak gösteren ve demokratik siyasi çözüm ad› alt›nda bölünme
ve parçalanma modelleri dayatmay› amaçlayan tahrikler aç›kça dile getirilmiﬂtir.
Tahrikler bununla da kalmam›ﬂ, bölücülükten mahkûm eski bir milletvekili, ‹mral› Canisi’nin iki sene sonra serbest kalaca¤›n› yandaﬂlar›na müjdelemiﬂ ve sab›r telkin etmiﬂtir. Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda hükümetin gösterdi¤i yönetim aczi ve siyasi
zaaf, terör maﬂalar›na cesaret vererek bugün karﬂ›m›za ç›kan
bu a¤›r soruna zemin haz›rlam›ﬂt›r.
Devlete meydan okuyan aleni tahrikler karﬂ›s›nda, korkar›z
ki önümüzdeki dönemde bu ihanetler daha da artacak, Türkiye içine sürüklendi¤i a¤›r sorunlara ilave olarak beka düzeyinde bir var oluﬂ-yok oluﬂ sürecinin bütün ac›lar›n› derinden yaﬂayacakt›r.
Ülkemizin sokaklar›n›n tarumar edildi¤i, caddelerinin ve
meydanlar›n›n savaﬂ alan›na çevrildi¤i, okul s›ralar›nda olmas›
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gereken çocuklar›n kalkan olarak kullan›ld›¤› bu Nevruz foto¤raf›n›n yegâne sorumlusu Baﬂbakan Erdo¤an ve AKP hükümetinden baﬂkas› de¤ildir.
Bizleri teselli eden, bölücü tahrikler karﬂ›s›nda büyük Türk
milletinin sükûnetini muhafaza etmesi ve bu kutlu bayram gününü anlam›na uygun bir ruhla ve ﬂuurla kutlam›ﬂ olmas›d›r.
Aziz milletimizin gösterdi¤i bu metaneti, bir yanl›ﬂ de¤erlendirme yaparak boyun e¤me zannedenler, sabr›n taﬂt›¤› noktada
baﬂlar›na gelecek ak›beti Türk tarihine bakarak görebilirler.
Konuﬂmama son verirken hepinizi bir kez daha sayg›lar›mla selaml›yorum.
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