YAZILI AÇIKLAMALAR • CİLT - 1

YAZILI AÇIKLAMALAR
www.mhp.org.tr

2016 - 2021

İÇİNDEKİLER
2016
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ile İlgili Yapılan Yazılı
Açıklama........................................................................................................... 9
Olağanüstü Hal İlanı ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama................ 13

Pkk Terör Örgütünün Hakkâri Çukurca’da
Düzenlediği Saldırı ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama................... 19

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 24 Ağustos 2016 Sabaha Karşı
Suriye’nin Kuzeyinde Başlattığı “Fırat Kalkanı” Askeri
Operasyonu ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama................................. 25

Kurban Bayramı Nedeniyle Yayınlanan Kutlama Mesajı........... 31
15 Temmuz Fetö Darbe Teşebbüsünün Üzerinden Geçen
60 Günlük Süreyle ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.................... 37

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Yayınlanan
Kutlama Mesajı............................................................................................ 47

Bazı Hdp Milletvekillerinin Tutuklanması ile İlgili
Yapılan Yazılı Açıklama............................................................................ 53

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. Vefat Yıldönümü
Münasebetiyle Yayınlanan Anma Mesajı.......................................... 59
Adana-Aladağ’da Bir Kız Öğrenci Yurdunda Çıkan Yangın
ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama........................................................... 65

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle
Yayınlanan Mesaj........................................................................................ 69

İstanbul’da Yaşanan Terör Saldırısı ile İlgili Yapılan
Yazılı Açıklama............................................................................................ 73

Kayseri’de Gerçekleştirilen Terör Saldırısı ile İlgili
Yapılan Yazılı Açıklama............................................................................ 79

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a
Düzenlenen Suikast ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama................. 87

El Bab Operasyonu Kapsamında Şehit Düşen 16 Kahraman
Güvenlik Görevlimiz ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama................ 91

Yeni Yıl Nedeniyle Yayınlanan Kutlama Mesajı.............................. 97
2017

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifinin Tbmm’de Görüşülüp Kabul
Edilmesinden Sonra Yapılan Yazılı Açıklama...............................103
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Türkiye Hakkında
Bugün Aldığı Karar ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama ...............107

Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesinde Düşen
Helikopter ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama..................................111

Ramazan Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan
Kutlama Mesajı..........................................................................................115

Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Sonrası Yapılan
Yazılı Açıklama..........................................................................................121

İç ve Dış Gelişmeler ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama................127
Terör Saldırıları ve Terörle Mücadele Süreciyle ile İlgili
Yapılan Yazılı Açıklama .........................................................................135

Başbakan Binali Yıldırım’ın Vietnam Dönüşü Uçakta
Gazetecilere Yapmış Olduğu Açıklamalar ile İlgili
Yapılan Yazılı Açıklama..........................................................................143

Kurban Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama
Mesajı............................................................................................................149
Gaziler Günü Münasebetiyle Yayınlanan Mesaj..........................157
25 Eylül’de Kuzey Irak’ta Yapılan Sözde Referandum ile
İlgili Yapılan Yazılı Açıklama...............................................................163

26 Eylül Türk Dil Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan
Kutlama Mesajı..........................................................................................171

Irak’ın Kuzeyi’nde Yapılan 25 Eylül Korsan Referandum
ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.........................................................177

Chp Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Partisinin
Grup Toplantısında Gündeme Getirdiği Belgeler ile
İlgili Yapılan Yazılı Açıklama...............................................................183

ABD Başkanı’nın Kudüs Komplosuyla ile İlgili Yapılan
Yazılı Açıklama..........................................................................................189

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Sonunda Kudüs
İle İlgili Alınmış Kararlar ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.....195
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak İlan Eden
Hukuksuz Kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
Yapılacak Oylama Öncesi Yapılan Yazılı Açıklama.....................201
Yeni Yıl Nedeniyle Yayınlanan Kutlama Mesajı............................207
2018

Zeytin Dalı Harekâtı Kapsamında Yaşanan Şehadetler ile
İlgili Yapılan Yazılı Açıklama...............................................................215

“Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” 12’İnci Olağan
Büyük Kurultayı’nın Tamamlanmasının Ardından Parti
Teşkilatlarına Gönderilen Teşekkür Mesajı..................................221

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri – Milletvekilleri İl Başkanları
Müşterek Toplantısı ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama...............227
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı..................................235

3 Mayıs Milliyetçiler Günü Münasebetiyle Yayınlanan
Kutlama Mesajı..........................................................................................243

İsrail’in Gazze’deki Hunhar Saldırıları ile İlgili Yapılan
Yazılı Açıklama..........................................................................................249

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı..................................255

Ramazan Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama
Mesajı............................................................................................................261

Tekirdağ Çorlu’da Meydana Gelen Tren Kazası ile İlgili
Yapılan Yazılı Açıklama..........................................................................267

“ABD Hazine Bakanlığı’nın Ülkemizle İlgili Yaptığı
Açıklamaya İstinaden” Yapılan Açıklama.......................................271
Kurban Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama
Mesajı............................................................................................................279
30 Ağustos Zafer Bayramı Münasebetiyle Yayınlanan
Kutlama Mesajı..........................................................................................285

MYK-MDK Ortak Toplantısı ile İlgili Yapılan Yazılı
Açıklama......................................................................................................291

Gaziler Günü Münasebetiyle Yayınlanan Kutlama Mesajı......299

ABD’li Papaz Pastör Andrew Brunson’un Serbest Kalması
ile İlgili Yapılan Yazılı Açıklama.........................................................303

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Yeşeren
ve Yükselen Tehdit Dalgası ile İlgili Yapılan Yazılı
Açıklama......................................................................................................309

Yeni Yıl Nedeniyle Yayınlanan Kutlama Mesajı............................319

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN 15 TEMMUZ
HAIN DARBE GIRIŞIMI ILE ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
15 TEMMUZ 2016

Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayri meşru bir durumla karşı karşıyadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun askeri müdahalede bulunmak, yönetimi devralmak istediği iddia edilmektedir.

Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün ülkemize yapılacak büyük bir hata olacağı açık
ve meydandadır.

Türkiye yakın tarihinde defalarca askeri darbe girişim ve
tecrübesini yaşamıştır.

Türk milleti her seferinde darbelerin yıkım ve acı sonuçlarına muhatap kalmıştır.
Şu anda ülkemiz kriz ve belirsizlik sarmalının dibindedir.

Herkes bilmelidir ki, demokrasiden taviz istikbal ve istiklalden kopuş demektir.

Milliyetçi Hareket Partisi her türlü demokrasi dışı arayışa
tavırlı ve karşıdır.
Türkiye’nin pek çok sorun ve sıkıntısı olduğu tartışmasızdır.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün çok
ciddi tehdit ve taciz altında bulunduğu da ortadadır.
Ancak her sorununun çözüm yolu demokrasidir.

Türkiye’nin iç savaş ve kaos ortamına savrulması halinde
Türk milletinin ödeyeceği bedel vahim ölçüde yüksek ve pahalı olacaktır.
11

Bu itibarla geleceğimizi karartacak, milli birlik ve bütünlüğümüzü sabote edecek her türlü müdahaleye milletçe mesafeli durmamız şarttır ve tarihi bir sorumluluktur.
Nitekim hiçbir kalkışma kabul edilemeyecektir.

Askeri darbe teşebbüsünde bulunanların derhal hukuka
teslim olmaları en samimi beklentim ve tavsiyemdir.

Milletimizin sağduyulu olması, teenni ve soğukkanlı hareket etmesi önem ve aciliyet arz etmektedir.

Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır.
Bilhassa Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzuyla birlikte, sokaklara çıkarak iç
savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir.
Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin taraf ve faili olmayacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizin sancılı tablosunu
dikkatle ve demokrasiye tam bir riayet ve sadakatle takip
edecektir.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türk milleti bu badireyi
atlatacaktır.
Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü
de yetmeyecektir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“OLAĞANÜSTÜ HAL İLANIYLA”
İLGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
21 TEMMUZ 2016

Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en sarsıcı ve yüksek
risk ihtiva eden dönemindedir.

15 Temmuz askeri darbe girişimi bertaraf edilmişse de,
yankı ve artçı sarsıntıları hız kesmeden, hatta artan oran ve
kıvamda devam etmektedir.

FETÖ/PDY’ci kalkışma milli birlik ve kardeşlik üzerinde
tedavisi, telafisi ve tamiri zaman alacak yıkım ve yaralar açmıştır.
Türk milleti 15 Temmuz gecesi teröristlerin, devlet ve
millet düşmanı odakların yoğun taarruz ve acımasız saldırılarına maruz kalmıştır.
Yaşanan zillet dolu anlar asla unutulmayacak, hainler ve
destekçileri asla affedilmeyecektir.
Türk milleti büyük bir badire atlatmış, tankın önüne demokratik vicdan ve iradesiyle dikilerek darbeci emellere hak
ettiği dersi cesurca vermiştir.

Milletine namlu çeviren, Meclis’ini, milli kurum ve kuruluşlarını bombalayıp kurşunlayacak kadar gözü dönen FETÖ’cü caniler Türkiye’yi alarma geçirmişlerdir.
Halen yakalanamayan, ele geçirilemeyen darbecilerin
varlığı, bunlardan kaynaklı stratejik hedef ve kişilere suikast
ve sabotaj ihtimalleri elbette toplumsal korku ve kaygıları
canlı tutmaktadır.
Ülkemiz istikrarsızlığın koyu sisi altında, her tarafı hakimiyeti altına alan bulanık ve kuşkunun dar koridorundadır.
15

Devlet yönetimi haklı olarak tedirgin ve telaşlıdır.

Özellikle yargı, eğitim, üniversiteler, bürokrasi ve emniyet
alanlarında olmak üzere onbinleri bulan açığa alma ve tasfiye
işlemleri paralel çetenin nasıl ve nerelere kadar yuvalandığını da çok açık göstermektedir.
Önemle ifade etmek isterim ki, bu toplu görevden el çektirme ve tutuklama tedbirleri yoğun şekilde uygulanırken,
hukuk dairesinden çıkmamak, masum ve suçsuz kamu görevlilerini mağdur etmemek asıl ve şarttır.
Devletin ana vasfı intikamcı davranmaması, kin ve garezle önüne gelene suç isnat etmemesidir.

Hukukun üstünlüğüne riayet ve demokrasinin kılavuzluğuna bağlılık şu sıralar en çok gözetilmesi ve dikkat edilmesi
gereken erdemler arasındadır.
Türkiye’nin güvenlik ve bekasını temin ve takviye etmek
öncelikle hükümetin en temel görevidir.

Bu maksatla gerekli ve aciliyeti olan yasal veya idari tasarrufların sırasıyla ve süratle alınması kaçınılmaz, ertelenemez, tehir edilemez bir zorunluluktur.

Dün akşam toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00’den
itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan etmiştir.
Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü
Hal Kanunun 3’ncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kap16

samında ülke genelinde olağanüstü hal uygulamasına geçilmiştir.
Hür demokrasi düzenini veya temel hak ve özgürlükleri
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait
ciddi emare ve ihtimallerin belirmesi nedeniyle bu anayasal
rejime başvurulmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin oldukça kırılgan ve
hassas bugünkü ortamında, devreye alınan olağanüstü hal
kararını desteklemekte, hayırlı bulmaktadır.
Partimizin daha önce de, şiddet ve terör olaylarının artması karşısında, muhtemel vahim olayların önüne geçilebilmesi amacıyla olağanüstü hal ilanı konusunda hükümete çağrı ve teklifte bulunduğu bilinen bir husustur.

Nitekim 15 Temmuz’dan itibaren Türkiye’nin olağan dışı
bir döneme girmesi nedeniyle, siyasi yönetimin buna müzahir hareket etme mecburiyeti doğmuştur.
TSK’nın içine sızmış teröristlerin ağır silahlarla, havadan
ve karadan devletine ve milletine kast etme niyeti, 248 vatan
evladının şehadetine yol açmaları istikrarsızlığı körüklemiş,
ülkemizin itibarına gölge düşürmüştür.
Bu nedenle ülke genelinde olağanüstü hal uygulaması isabetli ve yerinde bir tercihtir.
Milliyetçi Hareket Partisi, böylesi karanlık ve oldukça sıkıntılı dönemde devletinin ve milletinin yanında ne pahasına
olursa olsun tavizsiz şekilde duracak, hiçbir gayri meşru oluşum veya çeteleşmeye aman vermeyecektir.
17

Türkiye’nin milli ve tarihi çıkarlarını korkusuzca savunmak, darbecilerin ve her türlü teröristin karşısında azim ve
kararlılıkla milli duruş sergilemek Milliyetçi Hareket Partisi’nin 47 yıllık misyonudur.
Bu misyon onur ve şerefle taşınacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
HAKKÂRI ÇUKURCA’DA
DÜZENLEDIĞI SALDIRI”
HAKKINDA YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
30 TEMMUZ 2016

Türkiye tam bir açmaz ve kördüğümle boğuşmakta, denetimsizliğin ve kontrolsüzlüğün her boyutunu yaşamaktadır.
Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedik güvenlik ve beka
sorunları arka arkaya vasat bulmaktadır.

Nitekim ülkemiz terör örgütlerinin çok cepheli saldırı ve
provokasyonu altındadır.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ağır ve vahim sonuçları Türkiye’yi başta ayağa sarmışken, bir diğer hain terör
örgütü PKK, devlet krizinden istifade ederek kanlı eylem ve
caniliklerini artırmaktadır.
29 Temmuz Cuma günü, Hakkâri Çukurca Taşbaşı Köyü
bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtıkları ateş ve kurdukları
tuzak neticesinde 8 kahraman evladımız şehit düşmüş, 25
kahramanımız da yaralanmıştır.
İki gün içinde terörle mücadele sırasında, aralarında asker
ve polislerimizin de bulunduğu 13 evladımız şehit olmuştur.
Bu felaket ve hezimet tablosu Türk milletini derinden yaralamıştır.

FETÖ ve PKK’nın eşzamanlı, birbiriyle koordineli şekilde
düzenledikleri alçak saldırılar milli vicdanları ayağa kaldırmış ve tedavisi zaman alacak acılara boğmuştur.

Taraflı tarafsız herkes kabul etmelidir ki, Türkiye şiddetli
ve kör bir terör kampanyasıyla karşı karşıyadır.

Asker kisvesine bürünmüş FETÖ’cü hainlerin ülkemize
kast etme girişimleri henüz çok yeniyken, bir diğer Türkiye
21

düşmanı örgüt olan PKK’nın vakit kaybetmeksizin silaha sarılması çok iyi değerlendirmelidir.
Türkiye süratle ve seri olarak toparlanmalı, yaralarını
sarmalı, kendine gelmelidir.

Çünkü milli varlığımıza ve bağımsızlığımıza yönelik tehdit
dalgası ciddi düzeyde yükselmiş, önemli mesafeler almıştır.
Terörizm her vasıta ve kanalı kullanarak Türkiye’yi yıkmaya çalışmakta, gelecek umutlarını kırmaya çabalamaktadır.

Bu nedenle FETÖ ve PKK’yı amaç ve emelleri kapsamında
birbirinden ayrı ve farklı düşünmek doğru ve isabetli bir yaklaşım olmayacaktır.
Türkiye’ye diş bileyen, tarihsel hınç ve intikamını almak
için kuyrukta bekleyen karanlık çevreler gerek darbe yoluyla gerekse de klasik terör yöntemleriyle son vuruşu yapmak
niyetindedir.

FETÖ’yle mücadele edilirken, PKK’nın ihmal ve gözden
kaçması, yerinde bir tabirle ikinci plana atılması milli birlik
ve güvenliğimizde dipsiz kuyular açacak, Türkiye’yi her türlü
zalim operasyona karşı savunmasız hale getirecektir.
Türk Silahlı Kuvvetleri hırpalandıkça, prestij ve güvenirliği aşındırıldıkça kaybeden Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

İçinde yaşadığımız zorlu vatan coğrafyasında güçlü bir
orduya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır ve bu
son derece açıktır.
22

Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte devletin diğer kurumlarının içine sızmış FETÖ’cü yapılanmanın kökü kazınırken,
özellikle ifade etmeliyim ki, Mehmetçiğin saygınlığı, moral ve
ahlaki değerleri özenle muhafaza edilmelidir.

Bunun yanında kurumsal değişiklik ve yeniden yapılanmalar iyi düşünülmeli, devlet ve siyaset alanında karşılıklı
istişare mekanizması samimiyetle işletilmeli ve şu günkü toz
bulutu içinde de aceleye getirilmemelidir.
Ayrıca darbeci teröristlerle hesaplaşılırken TSK’nın şeref
ve haysiyetiyle oynanması büyük badire ve belalara davetiye
çıkaracaktır.

Türkiye’yi kabus ve karanlığa mahkum etmek isteyen
odaklarla etkin ve kararlı bir mücadele sergilenirken, siyasi
sorumluluk sahiplerinin ortak akıl ve milli şuura riayeti de
tarihi önemdedir.

Unutulmamalıdır ki, Türk milletinin ruhu zapt olunmadıkça, azim ve iradesi kırılmadıkça hiçbir hain, hiçbir
müstevli ahlaksızlık bu aziz vatanı teslim alamayacak, işgal
teşebbüsleri tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi amacına ulaşamayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Hakkâri Çukurca başta olmak
üzere; vatanın değişik yörelerinde terörle mücadele esnasında
şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum.
Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin diyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN “TÜRK
SILAHLI KUVVETLERI’NIN
24 AĞUSTOS 2016 SABAHA
KARŞI SURIYE’NIN KUZEYINDE
BAŞLATTIĞI “FIRAT KALKANI”
ASKERI OPERASYONU” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
24 AĞUSTOS 2016

Türkiye, 24 Ağustos’ta Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir güne uyanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD kontrolündeki Cerablus ve
Keklice bölgelerinde koalisyon güçleriyle birlikte hava harekatı başlatmış olup, sınır boyunca konuşlu askeri unsurlarımız top ve tank atışlarıyla İŞID hedeflerini vurmaktadır.

Yıllara yayılan Suriye’de ki içsavaş Türkiye’nin iç ve dış
güvenliği için çok ciddi bir tehdit ortaya çıkarmıştır.
Türkiye’nin sınırına mücavir bölgeler PKK’nın Suriye kolu
PYD’nin ve İŞID’ın kontrolüne girmiştir.

PKK / PYD, Suriye sınırımız boyunca üç sözde kanton
oluşturmuştur. Nihai amaç, bu üç kantonu birleştirip daha da
genişleterek sınırımız boyunca Barzani modelinde özerk yönetim bölgesi oluşturmaktır.
İlerde bu bölge bağımsız Suriye-Kürt Devleti’ne dönüştürülecektir.

“Dört parçalı büyük Kürdistan” hayalinin Irak’tan sonra
Suriye bölümü de bu şekilde hayata geçirilecektir.

PKK’nın Kobani ile Afrin kantonları arasındaki bölge de
uzunca bir süredir IŞİD’ın kontrolü altındadır.

IŞİD’ın bu bölgedeki mevcudiyeti ve yaşanan yoğun çatışmalar sınır bölgemizdeki yerleşim alanlarımız için çok vahim
güvenlik riskleri oluşturmuştur.
IŞİD’ın Türkiye’nin içinde de terör eylemi yapma potansiyeli kazanmış olduğu bir vakadır.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 24 Ağustos sabahı başlattığı
askeri harekatın öncelikli amacının bu bölgeyi IŞİD terör unsurlarından temizlemek olduğu açıklanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Celabrus’a yönelik başlatılan
askeri harekatı çok olumlu bir gelişme olarak görmekte ve
bütünüyle desteklemektedir. Siyasi iradenin kararlı ve tavizsiz tutumunun arkasında milletçe durduğumuzu bu vesileyle
açık ve güçlü bir şekilde ifade etmek isterim.
Bu harekatın askeri-siyasi hedef ve amaçlarına ilişkin bu
aşamadaki görüş ve düşüncelerimiz şu noktalarda toplanmaktadır:

1. Bu bölgedeki Türkiye-Suriye sınırının güvenliğinin tam
olarak sağlanması, IŞİD’ın lojistik ve insan kaynakları ikmal
yollarının kesilmesi ve sınırımızdan terörist sızmalarının önlenmesi en acil ihtiyaçtır.

2. Cerablus ve mücavir alanların IŞİD unsurlarından temizlenmesi, Türkiye’ye yönelik güvenlik tehdidinin bertaraf
edilmesinde çok önemli bir adım olacaktır.

Ancak IŞİD’ten arındırılacak bu bölgeye PKK/PYD terör
unsurlarının yerleşmesinin önlenmesi, PKK’nın üç kantonunun birleştirilerek sınırımız boyunca bir Kürt koridoru oluşturulmasının önüne geçilmesi de hayati önem taşımaktadır.
3. PYD’nin Fırat’ın batısına geçmesinin önlenmesinin
Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğu açıklanmıştı. Ancak PYD
maalesef Fırat’ın batısına geçmiştir.
PYD’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Cerablus’un güneyindeki Menbic’e girmiştir.
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ABD bu konuda daha önce verdiği sözleri tutmamıştır.

Şimdi PYD’nin Menbic’ten ayrılarak Fırat’ın doğusuna çekilmesinin sağlanması da büyük önem taşımaktadır.
4. Bir diğer husus da Halep’te yaşanan çatışmaların seyrine göre Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgasının Suriye toprakları içinde tutulmasıdır.
5. Bunlar hiç kimsenin karşı çıkamayacağı meşru güvenlik ihtiyaçlarıdır.

Türkiye’nin bu düşüncelerle derinliği askeri ihtiyaçlara
göre belirlenecek şekilde Cerablus bölgesinde Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin kontrolünde bir “Güvenli Bölge” oluşturulması
üzerinde önemli durulması yerinde olacaktır.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması Türkiye için
olduğu kadar bölgesel barış ve istikrar için de hayati önem
taşımaktadır.
Türkiye’nin oluşturacağı bu “Güvenli Bölge” geçici bir
süre için öngörülmelidir.
Bu süreyi de Suriye’de yaşanacak gelişmeler tayin edecektir.

Harekata katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın başarısı için gönüllerimiz, yüreklerimiz ve dualarımız onlarladır.
Yüce Allah Türkiye’nin ve Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
KURBAN BAYRAMI NEDENIYLE
YAYINLADIKLARI KUTLAMA
MESAJI
11 EYLÜL 2016

Türkiye’mizin oldukça sıkıntılı, bir o kadar da ağır sorunlarla pençeleştiği bir dönemde mübarek Kurban Bayramına
ulaşmış bulunuyoruz.

Şüphesiz kurban; bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun kanıt ve
işaretidir.
Ve de kurban, haç ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir.

Beklentim ve niyazım odur ki, kurban ibadetiyle birlikte
gönüllerdeki katılıklar yumuşasın, kırgınlıklar giderilsin, insanlarımız arasındaki mesafeler bir an önce kapatılsın.
Ülkemizin istikrarsız ve güvensiz bir ortama savrulduğunu, gelecek ümitlerinin gün be gün silikleştiğini sorumluluk
sahibi her vatan evladı artık görmelidir.

Terör örgütlerinin sırayla, hınç ve husumetle saldırdığı
şu karanlık günlerde her zamankinden daha fazla milli birlik
ruhuna ve dayanışma iradesine ihtiyacımız olduğunu bilmek
lazımdır.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün artçı sarsıntıları
milli bünyeyi ur gibi sararken, PKK terör örgütünün kanlı ve
vahşi eylemleri de Türkiye’nin önünü perdelemektedir.
Türk milleti tarihinin en zorlu günlerinden geçmektedir.
Hiç kimse yarınından emin ve umutlu değildir.

Mutlaka ki bu olumsuz ve güvensiz ülke tablosu tersine
çevrilmelidir.
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Mağduriyetler, suçsuz ve günahsız insanlarımızın hak kayıpları sosyal ve toplumsal hayatı içinden çıkılmaz hale getirmektedir.
Türkiye’nin kalıcı bir bayram havasına bürünmesi konusunda herkes sorumlu davranmalı, milletimizin barış ve huzur iklimine kavuşması acilen sağlanmalı ve sağlam esaslara
bağlanmalıdır.
Düşman mevzilerinde ittifak halinde bulunan FETÖ, PKK,
IŞİD, DHKP-C, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin belinin kırılması, tamamıyla tasfiye edilerek temizlenebilmesi ancak milli ruh ve ahlakın güçlü tepkisiyle mümkündür.
Kaos havarilerine fırsat vermemek, kriz elçilerine şans tanımamak mecburiyeti ertelenemez bir gerekliliktir.

Dağılarak değil birleşerek, küserek değil kucaklaşarak,
asılsız ve hayasız ihbarlarla değil birbirimizin hakkını koruyup gözeterek var olacağımız açık bir hakikattir.
Biliyoruz ki, Kurban Bayramı Allah’a manen yaklaşmanın,
kalben yakınlaşmanın mübarek bir imkanı ve fırsatıdır.

Bu fırsatı iyi değerlendirip Türkiye’nin istiklal ve istikbaline sürülmeye çalışılan kara lekeye hep birlikte karşı koymalı, itiraz etmeli, el ele, gönül gönüle tarihsel hak ve mirasımıza
sahip çıkmalıyız.
Türkiye’nin sevgi ve hoşgörüde buluşması şarttır.

Türkiye’nin hürmet ve hatırlamanın bereketiyle dolup
taşması elzemdir.
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FETÖ’nün hain ve aşağılık tertiplerine, PKK ve diğer terör
örgütlerinin alçak ve insanlık dışı emellerine büyük bir millet
şuuruyla cevap verilmeli, engel olunmalıdır.
Terörle mücadele edilirken, toplum ve devlet hayatına
yuvalanmış teröristleri söküp atarken masum insanlarımızın
itibar ve saygınlıklarına gölge düşürülmemeli, sapla saman
birbirine karıştırılmamalıdır.

Kararlıkla ifade etmem gerekir ki, bin yıllık kardeşliğimizi
kurban vermeyeceğiz.
Türk vatanını kurban ettirmeyeceğiz.

Türk milletinin bölünüp parçalanmasını dileyen, gözleyen, bunun için yanıp tutuşan zulüm uşaklarına ve vicdanı
buz tutmuş çevrelere de asla müsaade etmeyeceğiz.
Kurban Bayramı’nda sınır ötesinde operasyon yapan,
yurt içinde hainlere karşı emsalsiz bir mücadele azmi gösteren kahramanlarımıza üstün başarılar diliyor, hepsinin bayramlarını kutluyorum.

Nerede yaşarsa yaşasın, kökeni, mezhebi, anasının dili ne
olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin
Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, yapılan ibadetlerinin Yüce
Allah nezdinde kabul ve makbul olmasını yürekten temenni
ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN “15
TEMMUZ FETÖ DARBE
TEŞEBBÜSÜNÜN ÜZERINDEN
GEÇEN 60 GÜNLÜK SÜREYLE”
ILGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
12 EYLÜL 2016

Aziz Vatandaşlarım,

Bugün bir yanda Mübarek Kurban Bayramını idrak ederken diğer yanda 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün
60’ncı günündeyiz.

Aynı zamanda 12 Eylül 1980 darbesinin de 36’ncı yıldönümündeyiz.
Türk milleti yakın tarihinin en buhranlı günlerinden geçmektedir.

Türk devletinin her kademesine sızmış, sosyal ve ekonomik hayatın her hücresine nüfuz etmiş bir terör örgütü, din
kisvesine bürünerek, himmet ve hikmet kılıfı altında Türkiye’ye büyük bir ihanet ve düşmanlığın faili olmuştur.

Fethullahçı terör örgütü Türk milletinden intikam alma
yarışına giren zalimlere piyonluk yapmış, onlar adına kurşun
atmış, zulüm yapmış, tuzak kurmuş, küresel mahfillerde kurulan kirli oyunlara figüranlık görevini üstlenmiştir.
Türk tarihi böylesine soysuz, köksüz ve satılmış bir ihanet
çetesine çok az tesadüf etmiştir.
15 Temmuz kalkışması milletimizin hayranlık verici uyanışıyla püskürtülmüş olsa da, Türkiye 60 gündür diken üstünde, bıçak sırtında, korku kapanındadır.

Milletimizin tereddütle bezenmiş, tedirginlikle harmanlanmış bekleyişi maalesef artarak sürmektedir.
FETÖ’nün girmediği alan, yerleşmediği kesim, tahrip etmediği manevi miras ve emanet neredeyse kalmamıştır.
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Türk milleti organize, kolektif, acımasız, hiçbir değer tanımayan, hiçbir vicdan ölçüsü taşımayan çok boyutlu bir terör
saldırısıyla karşı karşıya olduğunu 15 Temmuz’da çok açık
görmüştür.
PKK’nın siyam ikizi olan FETÖ, yüce dinimizin arkasına
saklanarak Türkiye’ye görülmemiş, duyulmamış, eşine az
rastlanır bir düşmanlığın tetikçiliğine soyunmuştur.
Kendilerine cemaat ve hizmet hareketi diyen karanlık
örgüt, gerçek manada cinayet ve hıyanet şebekesi olduğunu
gizleyememiş, sonunda da yakayı ele vermiştir.

15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kurallarının yanı sıra, Türk milletinin tamamı suikasta uğramıştır.

15 Temmuz’da Türk askeri görünümlü alçaklar millete
silah doğrultmuş, bu aziz vatanı gözü dönmüşçesine bombalamışlardır.
Türkiye 60 gündür sarsıntı geçirmektedir.

Türk milleti 60 gündür kaygılı ve güvencesiz bir haldedir.

FETÖ, Türkiye’nin devlet ve toplum hayatını rehin almakla kalmamış, en az 10 yılımızın kaybına hizmet etmiştir.
Tahribatın vahim sonuçları her yerde, her seviyededir.

Yıkımın derin izleri her taraftan, her yönden görülmektedir.

FETÖ, Türk düşmanlarının PKK’yla birlikte en vahşi uşağıdır.
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Bu kanlı cephenin amacı Türkiye’yi baştan ayağa karıştırmak, iç savaşa sürüklemek, bölünüp parçalanmasını temin
etmektir.

Yıllarca PKK dışardan, FETÖ içerden, IŞİD ve diğer terör
örgütleri çevreden eş zamanlı saldırı düzeneğine geçmişler,
birbirileriyle koordineli şekilde haçlı kalıntıları tarafından
hazırlanmış işgal planlarını icrayla görevlendirilmişlerdir.
Şurası kesindir ki, 15 Temmuz Anadolu’nun yeni bir istila
teşebbüsüdür.

Bu hain teşebbüsün sözde yerli maşaları devletin mahremine kadar sokulmuşlardır.

Küresel hesaplar, bitmeyen paylaşım mücadeleleri hem
komşu halkları hem de aziz milletimizi tehdit ederken, buna
müzahir hareket eden münafık ve müşrik FETÖ, efendilerinin
emrini uygulamak amacıyla devreye girmiştir.
Milletimiz ittifakla benimsemiştir ki, Pensilvanya’da mukim hoca görünümlü hain, vaiz unvanlı vandal fitnenin merkezi, İmralı canisinin ruh ikizidir.

Türkiye’nin çökmesi, çözülmesi, çürüyüp etnik ve mezhep
temelli çatlaması hususunda FETÖ ve PKK çok net bir şekilde
zalimlerin kullanımında sahaya sürülmüşlerdir.
15 Temmuz gecesi yaşananlar bunun bir sonucudur.

Masa başında Türklüğe ve Müslümanlığa idam hükmü
yazanlar vicdansızca, ahlaksızca FETÖ ve PKK’yı kukla gibi
yönetmişlerdir.
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Bunlar kin ve garezi teşvik etmiş, katliam ve vahşeti özendirmişlerdir.
Mazlumların hayat ve varlık haklarına kast etmişlerdir.

Terörizmi içinde bulunduğumuz bereketli toprakları sömürmenin, sınırları değiştirmenin, insanları birbirine düşürmenin, huzuru katletmenin vasıtası görenler FETÖ, PKK ve
IŞİD caniliğine umut bağlamışlardır.
Bugüne kadar verdiğimiz şehitlerin vebali bu kanlı örgütlerin sırtındadır.
Ne üzücü bir gerçektir ki, Türk-İslam alemi sürekli kan
kaybetmekte, teröre karşı ortak bir cephe açamamaktadır.
Tehditler sürekli derinleşip genişlemektedir.

Yaşadığımız onca hadise ve şahit olduğumuz onca kanlı
vaka küresel operasyonların bölgemizde sürdürdüğü kumpaslar halkasının bir parçasıdır.
Sahnelenen acıdır, gösterime giren vahşettir, ısrarla gündemde tutulan parçalanma ve bölünme projesidir.

Dört parçalı Kürdistan ihalesi yapılmış, küresel ve bölgesel terör işletmecileri hevesle faaliyete koyulmuşlardır.
Silahlı terör çeteleri, yüce dinimizi istismar eden ölüm
taburları bu amaçla geleceğimizi karartmaya kalkışmışlardır.
Hiç kuşku yok ki FETÖ bunlardan birisidir.

Ancak FETÖ’yle mücadele edilirken yüzeyde kalınmakta,
çok sayıda mağduriyet yaşanmaktadır.
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Hala Yurtta Sulh Konseyi isimli ihanet oluşumunun elebaşları konusunda milletimize doyurucu ve tatmin edici bir
açıklama yapılmamıştır.
15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ’yle irtibatı ve intisabı bulunan kim varsa haklarında gerekli hukuki
ve idari tedbirler alınmış ve alınmaktadır.

Bugüne kadar yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle sayıları 50 bini aşan asker ve sivil memur ihraç edilmiş,
pek çoğu da açığa alınmıştır.

Yıllar içinde devlete yuvalanan FETÖ mensuplarının 93
bin civarında olduğu iddia edilmektedir.
Elbette kim suçluysa, ihanete kimler teşne ve tarafsa adli
ve idari tasarruf gecikmeden yapılmalıdır.

Fakat uygulamalarda hukukun ihlal edildiğine, suçsuz ve
günahsız vatandaşlarımızın uyduruk, isimsiz ve imzasız ihbarlarla gözetim altına alındıklarına veya işlerinden olduklarına dair yaygın bir kanaat hakimdir.
Bunun yanında kripto paraleller ise hala saklanmakta, iftira çarkını döndürmektedir.
Bu itibarla FETÖ’yle hiçbir bağ ve bağlantısı olmayan kişiler suçlanmakta, karalanmakta, eziyet çekmektedir.

Yurtta Sulh Konseyi piramidinin en üstünde bulunan siyasi, askeri, ekonomik ve diğer alanlarındaki ayaklar henüz
ortaya çıkarılmamıştır.
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Ağaca bakarken orman gözden kaçırılmamalı, sisli ve şaibeli ortamda darbenin siyasi uzantıları gözardı edilmemelidir.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün lider kadrosunun, siyasetteki ana damarının kimlerden teşekkül ettiği derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.
Bu ihanetin tepe isimleri tespit edilerek, tarihi ve hukuki
hesaplaşma kalıcı olarak sağlanmalıdır.

Tam bir aidiyeti belirlenmeden alt düzeydeki memurlarla uğraşmak, toplumu sürekli korku ve tehdit kuşağında tutmak, hak kayıplarıyla ilgili telafi edici çalışmaları geciktirmek
sosyal maliyeti yüksek bir yanlış olacaktır.
Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.

‘At izinin it izine karıştığı’ samimiyetle kabul ediliyorsa,
açığa alma konusunda sürdürülen yarışın gaflet olduğu da
benimseniyorsa, bu durumda darbenin üst yapılanmasının
deşifresi konusunda ısrarla ayak sürünmesinin de hiçbir şekilde inandırıcılığı ve meşruiyeti bulunmayacaktır.
Bu kapsamda milletimiz Yurtta Sulh Konseyi’nin ileri gelenlerini, arka plandaki zirve yüzleri isim isim, unvan unvan
bilmek ve öğrenmek istemektedir.

Hükümetin oyalanması, zamana oynaması anlamsız ve
beyhudedir.
15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı Türkiye’nin yönetimini devralacak sivil görünümlü darbecilerle
hesaplaşma geciktiği müddetçe, masumların feryatları kulak
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ardı edildiği sürece milli vicdan belini doğrultamayacak, adalete ve devlete olan güven tamir edilemeyecektir.

AKP hükümetinin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesine parti olarak sonuna kadar destek vermekle birlikte,
hakkı yenmiş, mağduriyete uğramış her insanımızın yanında
kararlılıkla duracağımızdan, onların sözcüsü olacağımızdan
hiç kimsenin şüphesi de olmamalıdır.

15 Temmuz’un üzerinden geçen 60 günlük sürede hala
istikrarın temin edilememesinden, hala toplumun korkuya
mahkum olmasından büyük bir endişe duyduğumuzu ifade
ediyor, bunun süratle düzeltilmesini ümit ve temenni ediyorum.
Bu düşüncelerle aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını bir kez daha kutluyor, her bir vatandaşımıza sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, 29
EKIM CUMHURIYET BAYRAMI
NEDENIYLE YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI
28 EKİM 2016

Muazzam bir mücadele ruhunun, muhteşem bir irade
gücünün, hayranlık verici bir milli şuurun eseri olan Türkiye
Cumhuriyeti 93 uzun yılı geride bırakmıştır.

Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşmış, milletimizin üstün fazilet ve fedakârlıklarıyla temellenmiş ve güçlenmiştir.
Türk milleti destansı İstiklal Savaşı’yla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri baştan ayağa sallamış
ve sarsmıştır.

Türk’süz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilanıyla verilmiştir.

29 Eklim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen
eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır.

Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar,
kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş, inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır.
Devlet millet uyumu her türlü operasyon ve saldırıyı engelleyerek yıkım ve yozlaşmayı durdurmuş, vatan topraklarımızda aklı ve gözü kalanları hayal kırıklığına uğratmıştır.

Milletimiz, varlığını koruma ve kollama hususunda yüksek bir sorumluluk üstlenmiş ve bu sorumluluğun gereğini de
muhteşem şekilde yerine getirmiştir.
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Mandacılar elbette aradıkları imkân ve fırsatları dün bulamamışlardır.

Fakat teslimiyet ve acziyet içinde çırpınanlar, işbirlikçilik
ve ihaneti tek seçenek gören zalim uşakları dün olduğu gibi
bugün de devrede, işbaşındadır.
Terör örgütleri Türk milletinden intikam almak için kuyruktadır.
Milli birlik ve huzurumuzu havaya uçurma amacında
olanlar düne nazaran faal ve yoğun gayret içindedir.

Ancak Türk milleti muzaffer vasfından bir şey kaybetmediğinden bu şer cephesini tekrar bozgunla tanıştıracak, tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunacaktır.
Hiçbir odak Türkiye Cumhuriyeti’nin imhasını göremeyecektir.

Hiçbir düşman çevre milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşlik mirasımızın kuruyup dağılmasına şahit olamayacaktır.

Bu konuda Cumhuriyet’in anlam ve mesajları kuşkusuz
güvencemiz ve ana dayanağımızdır.
Nitekim Milli Mücadele yıllarında gösterilmiş yüksek mukavemetin aynısına tekrar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.
Terörizmin yoğun saldırı dalgasını durdurmak, kurulan
bayağı ve alçak tuzakları bozmak için yan yana ve sabırla saldırıları göğüslemek durumundayız.
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“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine sımsıkı
sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak
görerek Türkiye’nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her
vatan evladının görevi olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti yüksek ahlaki değer ve niteliklerle
yoluna devam edecek, ebediyetin ufuk çizgisine Allah’ın izniyle uzanacaktır.

Bu itibarla Cumhuriyet’in ilanına giden zorlu ve çileli kurtuluş süreci herkes için rehber olmalı, gerekirse aranılan cesaret ve atılganlık Türk tarihinin raflarından indirilmelidir.
Türk milleti 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan ederek
hükmünü vermiş, sözünü söylemiş, tartışma ve anlaşmazlıkların perdesini açılmamak üzere kapatmıştır.
Ve Cumhuriyet’ten dönüş yoktur.

Emanete sahip çıkacak, hükümranlık haklarına ve tarihsel hukukuna gölge düşürmeyecek olan da büyük Türk milletidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik yapan ve ilk Cumhurbaşkanımız olan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini hürmet
ve şükranla anıyorum.
Aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN “BAZI
HDP MILLETVEKILLERININ
TUTUKLANMASIYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
5 KASIM 2016

TBMM’nin 20 Mayıs 2016 tarihli oturumunda, yürürlükteki Anayasa’ya geçici bir madde eklenmiş, haklarında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekillerinin üzerlerine atılı suçlamalardan dolayı
mahkemeye ifade vermelerinin önü açılmıştır.
Bu kapsamda Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkra
birinci cümlesinin uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır.

Bir defaya mahsus kaldırılan yasama dokunulmazlığı aralarında 53 HDP’linin de bulunduğu 142 milletvekilini doğrudan ilgilendirmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu Anayasa değişikliğini başından itibaren desteklemiş ve Meclis Genel Kurulu’nda
olumlu oy kullanmıştır.
Anayasanın 10 uncu maddesi herkesin kanun önünde eşit
olduğunu tartışma ve kafa karışıklığına yer bırakmayacak şekilde kurala bağlamıştır.

İster seçilsin, ister atansın, isterse de bunların haricinde
bulunsun, hiç kimse hukukun üstünde görülemeyecek, hukukun temel ilkelerini çiğneyemeyecektir.
HDP’li milletvekillerinin haklarında iddia edilen suçlamalardan dolayı mahkemeye çağrılmaları aylardır milletimizin
gözü önünde cereyan etmektedir.
Buna rağmen HDP’liler sanki imtiyazlı, sanki ayrıcalıklı bir
zümre gibi hareket ederek Türk adaletine meydan okumuşlar,
çağrılara itibar etmemişler, mahkemeye gitmemişlerdir.
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Elbette buna hak ve yetkilerinin olmadığı çok açıktır.

Bu durum karşısında bazı HDP’li milletvekilleri önceki
gece gözaltına alınmış, bunlardan dokuzu da tutuklanmıştır.

Türkiye’ye düşmanca saldıran, her gün şehadetlere neden
olan bölücü terör örgütü PKK’ya güzellemeler yapıp sürekli
destekleyen HDP’lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru, yerinde ve meşru bir karardır.
Bundan hiç kimse rahatsız olmamalı, olan varsa da öncelikle kendi niyet ve fıtratını sorgulamalıdır.

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve
insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacaktır.
Vahşi terör karşısında ikircikli ve izahı olmayan bulanık
bir duruş sergileyen sahte demokrasi havarilerinin HDP’lilere yönelik operasyonlara karşı çıkmaları da tamamıyla hezeyan ve içi boş ezberdir.
Maktülle katil, kahramanla cani, şehitle şiddet yanlıları
arasında tercih yapamayarak terörün ardına takılan, Türkiye karşıtlarını sevindirip umutlandıran siyaset bezirganlarını
milletimiz ibret ve öfkeyle izlemektedir.
Herkes Türk adaletinin vereceği kararı sabırla beklemelidir.

Terörizme aklını, vicdanını ve iradesini kiralayanların
mevkii ve statüsü ne olursa olsun dokunulmaz, ulaşılmaz ve
sorgulanmaz olmadıkları iyi bilinmelidir.
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Terörle aynı hedefi benimsemiş bölücüler yaptıklarının
hesabını hukuk karşısında vermedikçe milli vicdan müsterih
olamayacak, şehitlerimiz yattıkları yerde huzur bulamayacaklardır.
Milliyetçi Hareket Partisi HDP’li milletvekilleri için uygulanan hukuki tasarruf ve yaptırım sürecini dikkatli, titiz ve
teferruatlı şekilde takip etmektedir.

Ümit ve temennimiz ihanetin cezasız kalmaması, işlenmiş
suçlara söz, davranış ve eylemleriyle ortak olanların hak ettiklerini bedeli ne olursa olsun bulmalarıdır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN DEVLET
BAHÇELI’NIN, GAZI MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’ÜN 78. VEFAT
YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI ANMA MESAJI
9 KASIM 2016

Vefatının 78 inci seney-i devriyesinde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü rahmet, minnet ve hasretle yad ediyoruz.

Aziz Atatürk, Türk milletinin karanlık bir döneminden,
umutsuzluğun kopkoyu sisi altından ışık huzmesi gibi parlamış; durgunluğu yaran, duraklamayı bitiren milli akıl olarak
çağlamış, çağa yön vermiştir.
Elbette her fani gibi hak vaki olduğunda ruhunu teslim
etse de, geride kalan muhterem emanetleri Türkiye’nin geleceğini tayin etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal bir fikir ve aksiyon mihveri, milletine
gönülden bağlı ve inanmış bir dava şuurudur.
Aynı zamanda askeri bir deha, taktik ve strateji ustasıdır.

Bu özellikleri sayesinde 1919’lu yıllardan 1922 İzmir’ine
kadar kurtuluşumuzun ana çatısını ilmek ilmek dokumuş, bağımsızlığımızın hisarlarını aşama aşama inşa ve ihya etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal tutsak ve bağımlı yaşamaya tamamen
karşı, işgal ve ihanetin amansız düşmanıdır.

Gücünü milletten almış, heyecanını tarih ve ecdadımızın
hatıralarında bulmuş, sabır ve tahammülünü muzaffer Türklüğün ruhundan çıkarmış bir liderlik vasfıyla hem milletimizin hem de mazlum milletlerin kalbinde taht kurmuştur.
Şurası açıktır ki, 10 Kasım bölgesel ve küresel gelişmelerin akışına yön vermiş dünya çapında bir liderin idrak ve ifadesi için eşsiz bir fırsattır.
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Günümüzde liderlik anlayış ve kavrayışındaki derin bulanıklık ve karmaşaya Gazi Mustafa Kemal’i özümseyerek çareler
üretmek; onun söz, mesaj ve mücadeleci hayatını örnek alarak
yeni kapılar açmak mümkün olduğu kadar da gereklidir.

Şiddet ve savaş ortamında demokrasinin erdemlerine sadık kalması, milli iradenin çağrı ve taleplerine riayet etmesi
Gazi Mustafa Kemal’i çağdaşlarından ayırdığı gibi günümüzdeki pek çok muadillerinin de önüne çıkarmaktadır.
O, bir milletin yüksek hedeflere ikna edilmesiyle nelerin,
hangi kıvam ve derecede başarılacağını göstermiştir.
Ve o, meşruiyet içinde kalarak, herhangi bir baskı ve zulme sapmadan, milli haslet ve haysiyetle Türk milletinin doğruluşuna kılavuzluk yapmıştır.

Bu şekilde çökmüş ve çürümüş bir İmparatorluğun temellerinden güçlü, kendine güvenen, milletiyle aynı istikamete odaklanmış bir Cumhuriyet yönetimi ortaya çıkarmıştır.

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti bölgesel hesapları boşa çıkartan, küresel oyunları bozguna uğratan muhteşem bir dirilişin milli mücadele kahramanları eliyle billurlaşan destanıdır.

Bu dirilişin manevi liderleri öncelikle ihlas pınarı büyüklerimiz, ecdadımızın hayır duaları, şehit ve şühedanın eşsiz
hatıralarıdır.
Gazi Mustafa Kemal öngörü sahibi, uzak görüşlü, büyük
bir vizyon ve misyon insanıdır.
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Bağımsız yaşama azim ve irademizi kırmaya çalışan kirli
emellere asla boyun eğmediği gibi onların dümen suyuna da
girmemiş, zulme sessiz ve tepkisiz kalmamıştır.

Bu itibarla esaret altında inleyen milletlere kurtuluş feyzi
ve fikri vermiştir.
Gazi Mustafa Kemal, Türk milletine kast etmek için sıraya
giren muhasım odaklara karşı milletini uyarmış, milli uyanışa
liderlik yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti onun sayesinde gıpta ve hayranlıkla
izlenen bir ülke haline gelerek ateşle çevrili bir vatan coğrafyasında varlık ve birliğine sahip çıkmıştır.

Şüphesiz ki, bundan ödün verilmesi, tarihin geriye sarılması, geçmişteki ağır ve vahim günlerin tekrarı imkansız ve
ihtimal dışıdır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve tarihi bir
değeri olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin ana direğidir.

Cumhuriyetimiz kuruluş ilke ve iradesiyle yaşadığı müddetçe bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin nefesi yetmeyecektir.

Gazi Mustafa Kemal’in on yıllar öncesinden bizzat öngördüğü şekliyle, “Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle” her zaman karşılaşılması mümkündür.
Buna karşı hazırlıklı olmak, milli birlik ve beraberliği güçlendirmek hepimizin ve herkesin en temel milli görev ve vecibesi olmalıdır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“ADANA-ALADAĞ’DA BIR KIZ
ÖĞRENCI YURDUNDA ÇIKAN
YANGINLA” ILGILI YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
30 KASIM 2016

Adana-Aladağ ilçemizde kurulu bulunan bir kız öğrenci
yurdunda dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yangın tam bir
felakete dönüşmüştür.

Orta öğretim çağlarındaki kız evlatlarımız ateşin ortasında kalmışlar, milletimizi mateme boğmuşlardır.

Sonuç itibariyle onbir kız çocuğumuzla birlikte, yurtta görev yapan bir eğitmen yanarak can vermiştir.
Hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.
Yangından yaralı kurtularak tedavi altında tutulanlara
acil şifalar temenni ediyorum.

Yalnızca Adana’yla kalmayıp bütün Türkiye’yi hüzne sokan, kaderden kedere savuran yangın faciası her yönüyle, her
ihtimaliyle araştırılıp incelenmelidir.
Bundan sonrası için yapılması gerekenler bellidir.

Yangının nasıl çıktığı, içi ahşap kaplı söz konusu iki katlı
yurt binasını nasıl sardığı en kısa sürede netleştirilmeli; sorumlular, denetim ve kontrol görevini suiistimal edenler mutlaka bulunup cezalandırılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelecek nesillerine sahip
çıkıp desteklemesi asli sorumluluk ve görevleri arasındadır.
Bunun tersini düşünmek yanlış, esef ve endişe verici bir
bakıştır.
67

Sokak aralarında kurulmuş, sağlıksız, istismara açık ve
güvensiz yerlerde çocuklarımızın heder olup gitmesine göz
yummak, ses çıkarmamak, hatta örtülü olarak önünü açmak
bu ülke ve millete yapılabilecek en dehşet verici kötülüklerden birisidir.
Türkiye’de körpe yaştaki evlatlarımızın ailelerinden uzakta kaldığı barınma yerlerinin bir envanteri çıkarılmalı, bunun
yanında hangi maksat ve emele dayalı olarak özel yurtların
açıldığı acilen değerlendirmeye alınmalıdır.
Bilinmelidir ki, kaybedecek tek bir çocuğumuz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi, sırf sosyal ve ekonomik imkânsızlıklardan dolayı ilkel şartlara mahkûm edilen, hayatların
baharında her türlü risk ve tehlikeye maruz bırakılan çocuklarımızın davacısı olacak, elbette her daim yanlarında duracaktır.

68

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“3 ARALIK DÜNYA ENGELLILER
GÜNÜ” MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI MESAJ
3 ARALIK 2016

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli kardeşlerimizle ilgili sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin
yeniden değerlendirilmesine, yeni baştan gözden geçirilmesine öncelikle vesile olmaktadır.
Engelli olmak kabahat, kusur, eksiklik veya acziyet değildir.

Engellilik insani bir halin özeti olup herkesin, her an başına gelebilecektir.
Şayet gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler, vicdandaki lekelerdir.

Engelli kardeşlerimizin, hayatlarını huzur ve güven içinde
sürdürebilmeleri, kendi kendilerine yetebilecek kıvam ve kabiliyete sahip olabilmeleri başlıca hedefimizdir.
Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir
hayat sunmak insani ve hukuki mükellefiyettir

Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden asıl pürüzleri kaldırmak başta siyasi iktidar olmak kaydıyla herkesin gaye ve
görevleri arasındadır.

Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve
yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır.
Eşitlik ilkesi gereğince ve yüce dinimizin buyrukları doğrultunda hiç kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılamayacaktır.
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Bu nedenle engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında
hak ettikleri seviyelerde bulunmalarının önü ardına kadar
açık tutulmalıdır.
Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim
çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce
kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır.

Milliyetçi Hareket Partisi engelli kardeşlerimizin samimiyetle ellerinden tutacak, her zaman yanlarında duracaktır.
Bu kardeşlerimizin meselelerini çözmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarımız arasındadır.
Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe engelli
kardeşlerimiz hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine birden huzur, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum.
Onları sadece bugün değil, nefes alıp verdiğimiz her an
hatırımızdan çıkarmadığımızı, çıkarmayacağımızı özellikle
bilmelerini ümit ve temenni ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“İSTANBUL’DA YAŞANAN
TERÖR SALDIRISIYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
11 ARALIK 2016

İnsan kanından beslenen, en küçük acıma duygusuna,
vicdan kırıntısına sahip olmayan şerefsiz terör cellatları dün
gece İstanbulu kana bulanmıştır.
Mevlid Kandili’ni idrak ettiğimiz bugün de milletimiz infial içindedir.
Hainler bir kez daha sahneye çıkmışlar ve Türkiye’yi yasa
boğmuşlardır.

İstanbul Beşiktaş Vadafone Arena yakınında ve Maçka
Parkı’nda düzenlenen terör saldırılarında canlarımız gitmiş,
evlatlarımız şehit edilmiş, milli yürekler kasıp kavrulmuştur.
Beşiktaş-Bursaspor futbol müsabakasının hemen akabinde, Çevik Kuvvet polislerimizin toplanma yerinde bomba
yüklü araç patlatılmış, çok kısa süre sonra da Maçka Parkı’nda canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’yi teslim alarak yıkmak, yok etmek isteyen katiller ve destekçileri hunhar ve hayâsız eylemlerine bir yenisini
daha eklemişlerdir.
Sonuç itibariyle 27’si polisimiz olmak üzere 29 kardeşimiz şehit düşmüş, 166 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı milletimiz
bir ve beraberdir.
Ve sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen
kanların yerde bırakılmamasını istemektedir.

Unutulmamalıdır ki, terörizm amacına asla ulaşamayacak, Türkiye’nin çözülmesini, bölünmesini, dağılmasını planlayan iç ve dış odaklar mah ve imha edileceklerdir.
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Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur.
Terör bir insanlık suçudur.

Fail ve tarafları ise insan canına kast eden, huzur ve barışa karşı gelen zulmün ve zilletin alçak taşeronlarıdır.

Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye
başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir.
Ancak Türk milleti meşum ve melun oyunları bozmaya
muktedirdir.

Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir.
PKK, FETÖ, IŞİD, PYD-YPG ve DHKP-C milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır.
Bunun başka bir alternatif ve yolu kalmamıştır.

Türkiye’nin milli beka ve barışını tasfiye etme cüretini
gösterenlere karşı 79 milyon Türk vatandaşı tek yumruk ve
tek ses hareket ederek hainlere göz açtırmayacaktır.
Milli birlik ve dayanışma bağlarını daha da sağlamlaştırarak bugünleri aşmak, bu zulmeti yenmek zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir.

Türkiye terörizme karşı teyakkuzda olduğundan dolayı
Milliyetçi Hareket Partisi sorumlu, ahlaklı, ilkeli ve milli duruşunu sonuna kadar koruyarak devletinin ve milletinin yanında fedakârca mücadele edecektir.
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İstanbul Beşiktaş’ta iki ayrı şekilde meydana gelen terör
saldırısından duyduğum derin üzüntüyü bildiriyor, terörizmi
şiddetle lanetliyorum.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
Şu anda tedavi altında bulunan kardeşlerimize acil şifalar
diliyorum.

Bu mübarek Mevlid Kandili’nde Allah’tan niyazım, Türk
ve Türkiye düşmanlarını kahretmesi, fitnenin müdavim ve
mimarlarına fırsat vermemesidir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“KAYSERI’DE GERÇEKLEŞTIRILEN
TERÖR SALDIRISIYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
17 ARALIK 2016

Türk milleti felaket üstüne felaket yaşamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti korkunç ve kanlı nitelikli kolektif bir
terör kuşatması altındadır.

Her Türk vatandaşımız, vicdan ve vatan sevgisine sahip
her insanımız terörizmin hain saldırılarına karşı nefret ve
öfke doludur.
Artık bıçak kemiği delmiş, sabır taşı çatlamış, tahammül
eşiği geçilmiştir.

Bugün Kayseri’de, acımasız terörist eylem serisine bir yenisi daha eklenmiştir.
Sabah saatlerinde, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’ndan izne çıkan er ve erbaşlarımızı taşıyan araca canlı
bomba saldırısı düzenlenmiştir.

Ne acıdır ki, 13 evladımız şehit, 6’sı ağır olmak üzere 55
evladımız da yaralanmıştır.

Geçen hafta Beşiktaş’ta vuku bulan menfur saldırının acıları henüz sarılmamışken, 44 şehidimizin hüznü henüz çok
yeniyken, bu defa da Kayseri’de ortaya çıkan teröristler milletimizi bir kez daha can evinden vurmuşlardır.
Kayseri’de yerleşik 1.Komando Tugayı’nın terörle mücadelede aktif ve yüksek bir payı olduğu göz önüne alındığında,
saldırının hedef ve stratejisinin muhtevası net bir şekilde anlaşılacaktır.
Terör her yerde, teröristler her taraftadır.
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Bundan böyle teröre karşı mücadele tüm vatan sathında,
devletin bütün imkan ve kuvvetinin öncülüğünde, milli dayanışma ruh ve fedakarlığıyla yerine getirilmelidir.

Türkiye’nin beka ve birliğine yönelmiş ağır tehditlerin
yok edilmesi ve odağında imhası muhakkak sağlanmalıdır.
Bomba yüklü araçları, bedenlerine bomba sarmış alçakları milletimizin üzerine gönderen iç ve dış mihraklarla çok
etkin, çok çetin ve acımasız bir mücadele süratle devreye
alınmalıdır.

Gerek vatan topraklarında, gerekse de sınır ötesinde, terörün ürediği kaynakları tamamen kurutmak amacıyla olağanüstü bir irade ve kararlılık sergilenmelidir.
Karşımıza kim çıkarsa çıksın tesirsiz hale getirmek şarttır.

Elbette Türkiye, terörle mücadelesinde haklı ve meşrudur.

Bilinsin ki, demokrasi, özgürlük ve insan hakları iddialarının ardına saklanarak terörle mücadeleyi sekteye uğratmaya çabalayan bölücü ve yıkıcı çevrelerin gerçek kirli yüz ve
niyetleri gün gibi meydandadır.

Açıktır ki, ülkemizin Suriye ve Irak’a dönüştürülmesi konusunda rekabet halinde olan dış güçlere, derin bağlantılara,
kiralık çetelere, işbirlikçi oluşumlara merhamet gösterilmesi,
boyun eğilmesi zulme ortak olmak anlamına gelecektir.
Türk milletinin böyle bir acizliği ve teslimiyeti kabul etmesi düşünülemeyecektir.
82

Terörizm varlığımıza kast etmek için yarıştadır.

Terörizm bin yıllık kardeşlik hukukunu bozmak, fitili tutuşturulmak istenen etnik ve mezhep kaosunu tırmandırmak
için çırpınmaktadır.
Ortadoğu’nun haritasını yeni baştan çizmek için masaya
kurulan, iş başı yapan zalim güçlerin en temel gayesi Türkiye’yi çözmek ve çöküşünü sağlamaktır.
Nihai gaye Kürdistan’dır.

Oynanan oyun hiç kuşku yok ki vahşidir.

Türk milleti tamamıyla terör namlusunun karşısındadır.

Her hafta patlayan bombalar, devletin inandırıcılığını sorgulatmakla kalmayıp provokasyon ihtimalini de arttırmaktadır.

İç savaş şartlarını oluşturmak için yoğun ve şeytani planlar yapanlara karşı her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
Düşmanları sevindirmemek lazımdır.

Türkiye’ye tuzak kurmak için her fırsatı değerlendirenlere koz vermemek için Türk milleti yediden yetmişe, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milli bir uyanışla kenetlenmeli, hıyaneti emelleriyle birlikte def etmelidir.
Terörün panzehri milli birlik ve kucaklaşma halini güçlendirmektir.

Siyasi ve ideolojik farklılıkların ikinci plana atılması, suni
anlaşmazlıkların geride bırakılması acilen sağlanmalı; Türk
milleti ortak mukadderatını, tarihsel miras ve emanetlerini
cansiperane savunmalıdır.
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Türkiye Cumhuriyeti’ni terörle alt ve tasfiye etmek için pusuda bekleyenlere milletin kudret ve azameti gösterilmelidir.

Aksi halde yıkım ve parçalanma tufanı kapımıza dayanmıştır.

Teröre destek veren, terörün büyümesi ve kök salması
için açık veya gizli mücadele yürüten siyasetçisinden sanatçısına kadar kim olursa olsun yakasından tutmak, hak ettikleri
cezayı kesmek devletin tarihi görevidir.
Kayseri’de hepimizi kedere boğan saldırının asıl faillerinin deşifre edilmesinin yanı sıra, askerlerimizi tedbirsiz şekilde izne çıkartan, lazım gelen güvenlik önlemlerini sırasıyla
almayan sorumlular hakkında da adli ve idari işlemler yapılmalıdır.
İstihbarat ve güvenlik zaaflarından doğan boşluğu kullanarak bombacıların ülkemizde cirit attığı, bu itibarla ilgililerden hesap sorulması gerektiği tartışmasız ortadadır.

Milletimizin daha fazla kaybıyla birlikte, otomatiğe bağlanan cinayetlere milli ruhun daha fazla katlanmasını hiç kimse
beklememelidir.
Çünkü hiçbir millet, hiçbir toplum bu kadar ağır bir yükü
uzun süre kaldıramayacaktır.
Bu düşüncelerle, Kayseri’de şehit olan kahramanlarımıza
Allah’tan rahmet diliyorum.

Acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı niyaz ediyorum.
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Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Tekrar vurguluyor, tekrar haykırıyorum ki, Türkiye’yi bölmeye, milleti birbirine düşürmeye hiçbir alçak ve namert hevesin gücü yetmeyecektir.
Şanlı tarihimizde görüldüğü üzere, bir öldüysek bin doğacağımızı, şehit ve şühedanın hatırasına yüz çevirmeyeceğimizi, vatan ve bayrağa yan gözle bakan eşkıya ve ortaklarını
perişan edeceğimizi herkesin bilmesinde fayda görüyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN “RUSYA’NIN
ANKARA BÜYÜKELÇISI
ANDREY KARLOV’A
DÜZENLENEN SUIKASTLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
20 ARALIK 2016

Ülkemiz çok yüksek risk ve tehlikelerin çekim ve etki alanındadır.

Terörizm ve destekçisi karanlık odaklar, Türkiye’nin iradesini sarsmak, imajını sakatlamak maksadıyla her menfur
yola müracaat etmektedir.

Terör saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken bu kez
de devreye suikast girmiştir.
Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov dün akşam katıldığı bir sergi açılışı esnasında saldırıya
uğrayarak hayatını kaybetmiştir.

Bu terörist eylemin bir polis memuru tarafından yapılması meselenin bir diğer hazin, ibretlik ve üzerinde durulması
gereken kuşkulu yanıdır.

Mezkur ve melun kanlı saldırının, Türkiye-Rusya ilişkilerini zedeleme ve gölgeleme ihtimalini doğurmakla kalmayıp
Ortadoğu ekseninde sonuçları da olabilecektir.

Ancak iki ülkeden gelen sağduyu mesajları, provokasyona
gelinmeyeceğine dönük açıklamalar tereddüt ve kaygılı bekleyişlerin ağırlığını bir nebze hafifletmiştir.
Görülmelidir ki, terör saldırıları, suikastlar, toplumsal
kaynamalar, siyasi ve ekonomik bunalımlar Türkiye’nin elini
zayıflatma, prestijini ve güvenirliğini bulandırma emellerine
açıkça hizmet etmektedir.
Ülkemiz kara, son derece talihsiz ve belirsiz günleri yaşamaktadır.
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Sistematik cinayetler, infial dalgasına yol açacak terörizm
eylemleri ülkemizi köşeye sıkıştırmanın yanında bölgesel ve
küresel planda mevzi kaybını da genişletebilecektir.
Tüm bu düşmanca gelişmelere rağmen, Türkiye içine düşürüldüğü zor günleri aşacak, saldırıları göğüsleyip püskürtebilecek güçtedir.
Hayasız komplolar, hain tuzaklar, hasmane tutumlar Türkiye Cumhuriyeti’ni yolundan döndüremeyecek, terör örgütleri ve arkalarındaki çevreler amaçlarına ulaşamayacaklardır.

İnancım odur ki, Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki
ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve
derindir.

Bu nedenle iki ülke arasındaki diyalogların sağduyu, sabırlı ve karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde idame ve idaresine riayet gösterilmelidir.
Rus Büyükelçi’yi sırtından vuran katilin eğer varsa bağlantıları, kim ya da kimler tarafından devşirilip kullanıldığı
her yönüyle açığa çıkarılmalıdır.

Hiçbir sebep, hiçbir bahane ülkemize ve milletimize emanet yabancı bir elçinin katledilmesini haklı gösteremeyecektir.

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisine yönelik
terör saldırısından duyduğum üzüntüyü bildiriyor, bu alçak
suikastı şiddetle kınıyor, Rus halkına ve devlet ricaline taziyelerimi sunuyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN DEVLET
BAHÇELI’NIN
“EL BAB OPERASYONU
KAPSAMINDA ŞEHIT DÜŞEN
16 KAHRAMAN GÜVENLIK
GÖREVLIMIZLE” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
22 ARALIK 2016

Türkiye’nin sınır ve toprak varlığını emniyete almak, milli güvenliğini hedef alan terör örgütlerini kaynağında etkisiz
hale getirmek maksadıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden yaklaşık 4 aylık bir süre geçmiştir.
Ne var ki geçen bu zaman zarfında vatan evlatlarımızın
gün be gün artan şehadeti milletimizi derin bir üzüntüye sevk
etmiştir.

Dün 16 kahramanımız hala devam eden El Bab operasyonunda şehit düşmüş, 4’ü ağır olmak üzere 31 kahramanımız
da yaralanmıştır.

IŞİD terör örgütü tarafından düzenlenmiş 3 ayrı intihar
saldırısı Türkiye’yi mateme gömmüştür.

24 Ağustos’tan bu tarafa Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit
sayımız 37’ye, yaralı sayımız da 72’ye yükselmiştir.
Türk milleti varlığını muhafaza etmek için ağır bedeller
ödemekte, nice badirelerle boğuşmaktadır.

Ancak bu çileli ve külfetli mücadeleden geri dönüş düşünülemeyecektir.
Çünkü atılacak her geri adım mevzi kaybına, hatta vatan
mahvına yol açabilecektir.

Türkiye’nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı
ortadadır.

Çevremizde gittikçe şiddetlenen, şiddetlendikçe kan, gözyaşı ve acıya neden olan bir ateş çemberi bulunmaktadır.
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Bunlardan en yürek yaralayıcı olan Halep’te mazlumlar
acımasızca ve sistematik şekilde katledilmektedir.

Aramızda tarihi ve kültürel bağlar bulunan Halep’li kardeşlerimizin yaşadıkları dramlar, sivil ve masum insanların
tahliyesinde yaşanan tıkanma ve fecaatler insanlık vicdanını
titretmektedir.

Halep’le ilgili sorunların çözümü için bir siyasi iklim doğmuşken, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi’nin FETÖ
bağlantılı olduğu söylenen bir katil tarafından kalleşçe sırtından vurulması nasıl büyük bir kuşatmaya maruz kaldığımızı
göstermesi bakımından önemlidir.
Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır.

Suriye topraklarında derinleşip yaygınlaşan kaos milli güvenliğimizi vahim ölçülerde etkilemekte, tehdit etmektedir.

Türkiye’nin Suriye topraklarındaki mevcudiyeti ise tamamen milli güvenliğini sağlamaya dönüktür.
Bu itibarla teröristleri kaynak ve odağında yok etmek ülkemizin istikbal ve istiklali için tarihi bir zorunluluktur.
El Bab kuşatması tüm zorluk ve sorunlarına rağmen sürdürülmektedir.
Kaldı ki başka yol ve çare de kalmamıştır.

IŞİD’in El Bab’tan sökülüp atılması, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve
mecburi bir ihtiyaçtır.
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El Bab’ın meskûn mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır.

Birbirini destekleyip, birbiriyle can ciğer kuzu sarması
olan ve dahası şer bir müttefiklik ekseninde buluşan terör
örgütleri Türkiye’yi dize getiremeyecek, Türk milletini pes
ettiremeyecektir.
Nitekim Türk milletinin şaşmaz iradesi budur.

Türkiye taşeron terör örgütleriyle çok cepheli mücadele
ederken hükümetin daha akıllı, daha sorumlu ve daha birleştirici politikalar takip etmesi de milli bir vazifedir.
Karşımızdaki ihanet yapılanmasıyla birlik ve beraberlik
hukukunu güçlendirerek, dayanışma ve yardımlaşma kanallarını açık tutarak başa çıkmak tek seçenektir.
Başka bir Türkiye yoktur.

Tıpkı Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, milletimiz
sahnelenen düşmanlıkların üzerine topyekûn gitmeli, ayrımcı ve dışlayıcı siyasi üsluptan kaçınılmalıdır.

Türkiye seferdedir, zafer için bir olmak, diri olmak, hep
birlikte büyük bir millet gibi davranmak şarttır.
Milliyetçi Hareket Partisi cansiperane mücadele eden şerefli Türk askerinin önşartsız arkasındadır.
Türk milleti yılgınlık ve gevşekliğe prim vermeden, erinden Genelkurmay Başkanı’na kadar TSK’nın tüm mensupla95

rının sonuna kadar yanında duracak, dua ve desteğini eksik
etmeyecektir.

Bu düşüncelerle El Bab kuşatmasında şehit olan evlatlarımız başta olmak üzere, hayatlarını vatan ve bayrak uğruna
kaybetmiş bütün kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Ailelerine, milletimize ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyorum.

Tedavi altında tutulan kardeşlerimize de şifalar temenni
ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, YENI YIL
NEDENIYLE YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI
31 ARALIK 2016

2016 yılı geride kalırken milletçe yeni bir yıla giriyor, taze
ve yepyeni umutlara kapı aralıyor, el uzatıyoruz.

Kabul etmeliyiz ki, çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir
yılın ardından ülkemizin huzur ve istikrar özlemleri ertelenemeyecek boyut ve seviyelere ulaşmıştır.
Ne yazık ki 2016 yılı korkunç ve kahredici olaylara sahne
olmuştur.
Terörizmin kanlı ve hain emelleri 2016’ya damga vurmuş,
Türkiye buhrandan buhrana sürüklenmiştir.

Terör örgütleri ve destek verip kışkırtan karanlık mihraklar, vatan topraklarıyla birlikte komşu coğrafyalarda şiddet ve
cinayetleri ileri düzeyde tırmandırmışlardır.

2016, risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve
tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara
kaydedilmiştir.
Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla,
nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2016 yılı aynı zamanda milli
birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadeleye
vesile olmuştur.

Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz
değildir.
Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan
oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir.
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Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu
ülkemizin 2017’de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge
ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir.
Türkiye’nin ne kadar fazla olursa olsun çözülemeyecek
hiçbir sorunu, aşılamayacak hiçbir sıkıntısı yoktur ve olmayacaktır.

Başlayan her yılın, bir önceki yıldan daha da kötü sonlanması, aziz vatandaşlarımızın hayatlarında mutluluk, huzur ve
rahatlık adına olumlu duygu ve hislerin gün geçtikçe zayıflaması sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken
bir açmazdır.

Önceliğine Türk milletini ve değerlerini alan, sorunlara
başka başkentlerin çekim alanına kapılmadan Ankara’dan
bakan, her türlü ilişkide onurlu, ahlaklı, milli ve ilkeli duruş
gösteren siyaset anlayışı her türlü problemi en kısa sürede
mutlaka temelinden giderecektir.
Milletimizin, bugünkünden çok daha karanlık bir tablo
içinde, yokluk ve buhranları aşma becerisini gösterdiğine tarih şahitlik etmektedir.

Bugün de aynı ruh ve ilhamla zorlukları aşmaması için
hiçbir neden yoktur.

Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce
yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek
kudrete fazlasıyla sahiptir.
2017, Türkiye’nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı
olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur.
100

Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara,
parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir.
Yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır.

Türk milleti özgüven ve cesaretle varlığına ve tarihsel mirasına sahip çıkacak, tüm saldırıları Allah’ın izniyle püskürtecek, ihaneti de cezasız bırakmayacaktır.
Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmeler Türkiye’nin önünü kesemeyecek, milli kenetlenmeye zarar veremeyecektir.
2017 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli
şuurun yükselmesini ve vatandaşlarımızın en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.

Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah’ın himayesi üzerlerine olsun diyorum.
Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla; tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu
bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“TÜRKIYE CUMHURIYETI
ANAYASASINDA DEĞIŞIKLIK
YAPILMASINA DAIR KANUN
TEKLIFININ TBMM’DE
GÖRÜŞÜLÜP KABUL
EDILMESINDEN SONRA”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
22 OCAK 2017

On sekiz maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk tur
oylaması 9 Ocak 2017’da başlayıp 15 Ocak 2017’da bitmiştir.
Bahse konu kanun teklifinin ikinci turu ise 18 Ocak
2017’da başlayıp 21 Ocak 2017’de tamamlanmıştır.
TBMM çok verimli, etkin ve yoğun bir dönem geçirmiştir.

Milli iradeyi onurla temsil eden değerli milletvekili arkadaşlarım, geceli gündüzlü çalışmalarla üstlendikleri siyasi ve
milli sorumluluğun gereğini yerine getirmişlerdir.
TBMM’de kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili kanunun Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceği açık ve nettir.
Her zaman olduğu gibi, bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk milletinindir.

Aziz milletimiz TBMM’de kabul edilen anayasa değişikliğiyle ilgili iradesini gösterip hükmünü verecek ve bu herkes
için bağlayıcı olup kesinlik içerecektir.
Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte
isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır.
Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne
kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm
yönleriyle anlaşılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ne ilkelerinden, ne ülkülerinden, ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüşü
olmayan muazzam bir millet eseridir.
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Bunu anlamayan dar kafalıların, kriz ve kaosa yatırım
yapan demokrasi ve millet muhaliflerinin MHP’yi karalama
telaşı ve suçlama yarışı beyhude bir çaba olmaktan kurtulamayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla,
yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne
düşeni yapmıştır.

Özellikle 9 Ocak’tan itibaren partimizin değerli milletvekillerinin olağanüstü bir mücadele azmi göstermeleri, her
türlü tahrik ve iftiraya karşı sabır ve inançtan bir duvar örmeleri takdir edilecek bir vakarın ispatıdır.
Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır.

İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir.
İftiharla söylemek isterim ki;

Bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak
üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya
çalışılan milletvekillerimiz dava adamlığının ve dik duruşun
ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır.

Bu itibarla partimizin değerli milletvekillerine yürekten
teşekkür ediyor, referanduma gidecek anayasa değişikliğinin milletimize, devletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını, yeni umutlar getirmesini, yepyeni ufuklar açmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“AVRUPA KONSEYI PARLAMENTER
MECLISI’NIN TÜRKIYE
HAKKINDA BUGÜN ALDIĞI
KARARLA” ILGILI YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
25 NİSAN 2017

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda
bugün yapılan “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi”
konulu oturum sonrası alınan Türkiye’nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin karar; Avrupa’nın Türkiye’ye
karşı iflah olmaz önyargılarının ve hastalıklı bakış açısının
son bir tezahürü olmuştur.
Siyasi düşünce ve hesaplarla alınan bu karar haksızdır, temelsizdir ve yok hükmündedir.

Hiçbir şart altında kabul edilemez olan bu kararı şiddetle
kınıyor ve reddediyoruz.
Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki;
- Haçlı ruhu asırlar sonra hortlamış,

- Avrupa medeniyetinin bir hastalığı olan ırkçılık yeniden
ayağa kalkmış,
- Türkiye düşmanlığı, Avrupa’nın temsil ettiği değerler
sistemini için için kemiren habis bir kanser uru haline gelmiştir.
Karşımızdaki tablo Avrupa için utanç vericidir.
- Avrupa Birliği Türkiye’yi sürekli dışlamakta,

- Avrupa Konseyi demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında sahte ve zorlama gerekçelerle Türkiye’yi siyasi denetim almakta,

- Avrupa ülkelerinin bir kısmı, Türkiye düşmanlığını iç politika malzemesi olarak hayasızca kullanmaktadır.

Kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi hamisi rolüne soyunan,
15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini görmezden gelip
Türkiye’yi suçlayacak sudan bahaneler uyduran Avrupa’nın,
Türkiye’ye insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi
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dersi vermeye kalkması kara mizah örneği olarak tarihe geçecektir.

PKK’ya kucak açan Avrupa’nın, Türkiye’nin terörle meşru
yollardan mücadelesini hukuk dışı olmakla suçlaması eşi görüşmemiş bir pişkinlik ve riyakarlıktır.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üstünü örtmek için
seferber olan Avrupa’nın, OHAL uygulamaları nedeniyle Türkiye’yi eleştirmesi emsalsiz bir densizliktir.
Avrupa’nın, Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi konularında sahte fetva makamı olarak ahkam kesmeye kalkmadan önce, insanlığın ortak düşmanı olan terörle mücadele
konusundaki ikiyüzlü ve samimiyetsiz tutumu hakkında ruhunu temizlemeye çalışması, kendileri için vicdani ve ahlaki
bir zorunluluk haline gelmiştir.
Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki; Türkiye siyasi saiklerle
itilip kakılacak bir ülke değildir.
Türkiye’ye bu muameleyi reva görmek Avrupa’nın hakkı
da değildir, haddi de değildir.

Milli onurunu ve haysiyetini her siyasi düşüncenin üstünde tutan Türkiye ve aziz milletimiz bunu hiçbir şart altında
kabul etmeyecektir.

Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini her yönüyle gözden geçireceği stratejik bir kavşak noktasına gelinmiştir.
Türkiye’yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın karşılıksız kalmayacağı ve Avrupa’ya ağır bir faturası olacağı kuşkusuzdur.

Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin Avrupa ile ilişkilerimizin her yönüyle değerlendirilmesi sonucunda alacağı kararları ve uygulayacağı tedbirleri bütünüyle desteleyecektir.
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MILLIYETÇI HAREKET
PARTISI GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN,
“ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESI
ŞENOBA BELDESINDE DÜŞEN
HELIKOPTERLE” ILGILI
YAPTIKLARI BASIN
AÇIKLAMASI
1 HAZİRAN 2017

Türk milleti, ne hazin bir tecellidir ki, felaketten felakete
koşmakta, acı üstüne acı yaşamaktadır.
Ardı arkası kesilmeden alınan kara haberlerden dolayı
milletimizin gözü yaşlı, gönlü yaslı, gövdesi yanıktır.
Dün Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan
ve içinde Kato Dağı’nı hainlere dar eden uzman çavuşundan
tümgeneraline kadar onüç şerefli Türk askerini taşıyan AS
532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra kaza kırıma uğramıştır.
Sonuç itibariyle Yarbay Songül Yakut kardeşimizin de aralarında bulunduğu onüç kahramanımız şehit düşmüştür.

Bu elim ve yürekleri kavuran kazanın, mezkûr helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılmasından kaynaklandığı
ifade edilmiştir.
Diyarbakır Lice Köyü kırsalında üç Mehmedimizin şehit,
ikisinin de yaralanmasından hemen sonra Şırnak’ta vuku bulan felaket ülkemizi baştan ayağa sarsmış, milletimizi derinden yaralamış ve gönülleri yangın yerine çevirmiştir.

Şimdi vakit yurdumuzun dört bir yanında şehitlerimize
son görevlerimizi yerine getirme, onların hatıra ve emanetlerine sahip çıkma vaktidir.
Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki feci kaza
kırımın en ufak ayrıntısına kadar incelenerek adli ve idari
tahkikatla genişletilip bütün yönleriyle aydınlatılması en acil
tavsiye ve temennimdir.
Nitekim sık sık meydana gelen ve evlatlarımızın şehadetine neden olan helikopter kazaları milletimizin kafasında soru
işaretlerine yol açmış, kuşkuları artmıştır.
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Bu itibarla her ihtimal hesaba katılarak, her iddia dikkate alınarak Şırnak Şenoba’dan Türkiye’nin üzerine düşen çığ
kaldırılmalı, bundan sonra benzeri keder verici, milli vicdanları heder eden vakaların yaşanmasının önüne geçilmeli, önü
de kesilmelidir.

Aynı şekilde terörle mücadele korkusuzca, kararlıca, karanlıkları yırtarcasına sürdürülmeli, caniler mahv-ı perişan
edilmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörizmi yok edecek güçte,
ihaneti yenecek inançta, milli güvenliğini temin ve takviye
edecek kabiliyettedir.

Bu uğurda bir olmak, kucaklaşma hasletini canlı tutmak,
milli birlik ve dayanışma ruhuna samimiyetle destek verip
bağlanmak ihmal edilemeyecek önşarttır.
Milliyetçi Hareket Partisi terörizmle adı konmamış savaşa
sonuna kadar destek vermeye, milletiyle, devletiyle yan yana
durmaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk milletine
sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.
Vatan sağolsun, millet varolsun, hepimizin başı sağolsun.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, RAMAZAN
BAYRAMI MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI KUTLAMA
MESAJI
24 HAZİRAN 2017

Rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan
Mübarek Ramazan günlerini geride bırakarak bayrama ulaşmış bulunuyoruz.
Allah’tan niyazım tuttuğumuz oruçları, kalpten, ta en derinden kopup gelen dua ve ibadetlerimizi kabul etmesidir.
Ramazan; diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyetidir.

Ne var ki yaşadığımız ağır buhranlar, iç ve dış politikada
vasat ve varlık bulan trajik vakalar Ramazan ayının anlam ve
ruhuna gölge düşürmüştür.
Hain ve bölücü terör girdiği kanlı vardiyada provokasyonlarını alçakça sürdürmüş, sivil ve güvenlik görevlisi evlatlarımızı acımasızca şehit etmiştir.
Türkiye düşmanları Ramazan’da da boş ve atıl durmamıştır.

FETÖ-PKK-PYD-YPG-IŞİD gibi canavar yapılar; küresel
mahfillerden, karanlık efendilerinden aldıkları emirler doğrultusunda masumlara, ülke ve devletlerin egemenlik haklarına kast etmek için arka arkaya kademeye ve nöbete girmişlerdir.
Terör yalnızca Türkiye’nin sorunu değildir.

Nitekim dünyanın değişik bölge ve coğrafyalarında görülen saldırı ve suikastlar bunun bariz ispatıdır.
İnsanlık terörle boğuşmaktadır.

Buna karşılık küresel akıl dağınık, küresel vicdan suskun
ve tedirgindir.
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Türk milletinin terörle mücadelesine şaşı bakan, şüpheyle yaklaşan, bununla yetinmeyip terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan çifte standartçı ülkelerin terörizmden şikayetçi olmaları inandırıcı ve ikna edici bir tavır olmayacaktır.
Türkiye yoğun bir beka mücadelesi vermektedir.

Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasından, mensubu
olduğumuz aziz millet varlığından, sahibi olduğumuz kutlu
devlet yapısından taviz isteyen, çözülme bekleyen, çürüme
dileyen çok sayıda iç ve dış mihrak hazır kıta pusudadır.
Bu itibarla tehdidin dozajı çok fazla, tehlikenin ölçeği çok
yüksektir.

Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak; hezeyan adımlarla engebeli
yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır.

Milli birlik ve kardeşlik ruhu diri olduktan, dayanışma ve
yardımlaşma şuuru ayakta durduktan sonra hiçbir hain emel,
hiçbir yabancı ajan, hiçbir işbirlikçi Türkiye’ye zarar veremeyecektir.
Bayram günlerinde olduğu gibi herkes gönülden tokalaşmalı, yürekten kucaklaşmalıdır.
Dargınlıklar bitirilmeli, küsler barışmalıdır.

Çünkü haricimizde bu kadar saldırı ve sorun varken enerjimizi içe dönük basit anlaşmazlıklarla heba edemeyiz, potansiyel gücümüzü nafile yere harcayamayız.

Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğiyle birlikte, mücavir
alanlardaki komşu ülkeleri ve soydaşlarımızı da her zaman
gözetmeli, üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmelidir.
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Özellikle Türkmen kardeşlerimizin bizleri üzen ve kahreden mağduriyetleri her yönüyle ortadadır.

Irak’taki Türkmen kardeşlerimizin daha fazla hak kaybı,
daha fazla eziyet ve baskı görmemesi için mutlaka ki öncü ve
ana taşıyıcı bir kuruma ihtiyaç vardır.

Bu öncü kurum da hiç şüphesiz Irak Türkmen Cephesi,
önderi ise Sayın Erşat Salihi’dir.
Türkmenli emniyete alınmadan Ankara rahat ve istikrarlı
olamayacaktır.

Türkmenler huzura kavuşmadan Türk milletinin gergin
ve kaygılı bekleyişi son bulmayacaktır.
Dileğim bayram ruhunun, kardeşlik ve birlik hukukunun
Türk-İslam coğrafyalarına nüfuz etmesidir.

Öncelikle bütün vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin
Ramazan Bayramını kutluyorum.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, “MERKEZ
YÖNETIM KURULU TOPLANTISI
SONRASINDA” YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA
29 HAZİRAN 2017

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) bugün tek oturum halinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin yoğun ve çetrefilli iç ve dış siyasi gündemi titizlikle ele alınmış, dikkatle yorumlanmıştır.
Özellikle Ortadoğu’daki son gelişmeler, İsviçre’nin
Crans-Montana kentinde süren ve Cenevre sürecinin devamı
niteliğindeki Kıbrıs Konferansı değerlendirilmiştir.
Bunların yanı sıra, 16 Nisan halkoylaması sonucunda süratle hayata geçirilmesi gereken uyum yasalarıyla ilgili düzenlemeler ve Meclis İç Tüzüğü’nde yapılması planlanan değişiklikler de görüşülen konular arasında yerini almıştır.
Türkiye’miz olağanüstü şart ve ortamdan geçmektedir.

Bunu görmek, buna göre tavır alıp tutum belirlemek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Çok cepheli, çok aktörlü, çok tehlikeli saldırı altında bulunan ve bu itibarla gittikçe bunalan ülkemizin milli birlik ve
dayanışma ruhuyla vahim problemlerini aşabileceği görülmelidir.
Huzur ve istikrarımızı hedef alan mihraklar gemi azıya almışlar, iyice kontrolden çıkmışlardır.

Terör örgütleri milli beka ve güvenliğimizi zayıflatmak,
zedelemek ve dinamitlemek amacıyla provokasyonlarına hız
vermişlerdir.
Ramazan ayı demeden, bayram dinlemeden vatan evlatlarımızın şehadetiyle sonuçlanan hain suikastlar elbette milletimizi üzmekle kalmamış, öfke ve tepki dalgasını da yükseltmiştir.
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Bir yanda PKK, diğer yanda YPG; bir tarafta IŞİD, diğer
tarafta FETÖ adeta Türkiye’yi çevrelemiş ve çembere almışlardır.
Suriye’nin Afrin kentinden güney sınırlarımıza yönelik
terör örgütü PYD-YPG tarafından açılan ateş, buna karşılık
Türk topçusunun anında misilleme yapması, üstelik sınırlarımız boyunca sıcak temasın artıyor olması Türkiye açısından
alarm verici niteliktedir.
ABD’nin YPG’yi alenen silahlandırarak Türkiye düşmanlarına destek vermesi bir başka hazin, hasmane ve hüsran
verici gelişme olarak karşımızdadır.
Müttefiklik ilişkisiyle karşılıklı sorumluluk içinde olduğumuz ABD’nin terör örgütleriyle aynı hizada bulunması talihsizlik olduğu kadar esef ve endişe verici bir handikaptır.

ABD’li Savunma Bakanı’nın PYD-YPG’yle kurulan gizemli
ve gizil diyaloğu ‘bir tercihten değil, zorunluluktan kaynaklandığını’ söylemesi, acizliğin itirafından ziyade art niyetin ifade
ve ilanıdır.
Geleneksel ittifaklar, mazisi eskiye dayanan irtibatlar yaralanıp yıpranırken, bölgesel ve küresel gerilim düzeyi gün
geçtikçe telafisi çok zor olacak eşiklere tırmanmaktadır.

Türk milleti karşısındaki husumet kuşatmasını yarmak
maksadıyla meşruiyet ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde tarihsel varlığını savunurken bedel ödemekte, küresel senaryolara göğüs germektedir.
Şu an için bunun başka bir yol ve çaresi de yoktur.

Terör örgütleri peş peşe Türkiye’ye meydan okumaktadır.
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Haritalar üzerinde oynayan, doğal kaynaklar etrafında
pusu kuran, medeniyetlere ve komşu coğrafyalara nifak operasyonu tertip eden emperyalizm, eş zamanlı olarak milletimizin hassasiyetlerini kaşıyıp mukaddes emanetlerini karalamaktadır.
Bundan da utanç duymamaktadır.

Bugün herkes için gerekli olan kuvvet ve kudret kaynağı
milli ve tarih şuurudur.

Meselelere başkent Ankara’dan bakan ilkeli, milli ve ahlaklı siyasetin sağlamış olduğu imkan ve vizyonla her zorluğun aşılacağı, her müşkülatın bertaraf edileceği akıllardan
çıkarılmamalıdır.
Kendi içimizde tehlikeli tartışmalara gömülmüşken, milli davalardan taviz istenmesi, oldubittiye getirilerek bilhassa
Kıbrıs ve Türkmeneliyle ilgili dayatmalara teslim olunması
asla kabul edilmeyecektir.

Kıbrıs şehit emanetidir, Kıbrıs Türk’tür, aksini düşünmek
Rum tezlerine, haçlı heveslerine hizmet ve gözü kapalı şekilde tamam demektir.
Hiçbir vatan ve millet sevdalısı da böylesi bir savrulmaya
onay vermeyecektir.

Diğer yandan 7-8 Temmuz’da Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak G-20 zirvesi öncesi Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazımsız ve nezaketsiz üslupla temelsiz
eleştirilere maruz kalması da çirkinlik ve anti demokratik bir
ilkelliktir.
Alman zihniyetinin önyargılı ve ucuz suçlamalarla G-20
zirvesini peşinen sulandırması, bu kapsamda ülkemizi töh125

met altında bırakmak için uyduruk bahane arayışı aynı zamanda çarpıklık, aynı zamanda karanlık bir komplodur.
Unutulmasın ki, Türk milleti her türlü iç ve dış muhasım
odaklara karşı bir ve beraberdir.

Hiç kimse, hiçbir güç Türkiye’nin imajını, saygınlığını ve
prestijini kıramayacak, tahrip edemeyecektir.
Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’ni ve cumhuru temsil etmektedir.

Ona yönelik tahammülsüzlük ve kötü muamele tüm Türkiye’ye yapılmış sayılacaktır. Ve bunun karşılıksız bırakılmayacağı iyi bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi menfi ve meşum niyetlere karşı
devletiyle, milletiyle yan yana, omuz omuzadır.
Artık milli uzlaşma ve ortak akılla biriken meselelerin
üzerine gitmek zorunluluktur.

Bu nedenle uyum yasalarının çıkarılması ve Meclis İç Tüzüğü’nde gerekli değişliklerin hayata geçirilmesi hususunda
parti olarak asgari uzlaşma zemininde ve ilkelerimiz muhteviyatında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi herkesin bilmesinde yarar olacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi tıkanmanın aşılması taraftarıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi sorunların çözülmesi, kronik
anlaşmazlıkların çürümeye terk edilmesi tarafındadır.

Milliyetçi Hareket Partisi şeref ve namus bildiği aziz vatan
ve millet varlığını istikrar ve güvenli bir şekilde müdafaaya da
yeminlidir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“İÇ VE DIŞ GELIŞMELERLE”
ILGILI YAPMIŞ OLDUKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
7 TEMMUZ 2017

İç ve dış siyasi gelişmeler sürekli dibe doğru seyir izlemekte, risk ve tehlikeler serpilip sivrilmektedir.
Türkiye her alanda gerilim yaşamaktadır.
Fitne kol gezmektedir.

Aziz milletimiz oluşan ve yaygınlaşan karanlık tabloyu
kaygıyla izlemektedir.
İstikrarsızlık derinleşirken, huzursuzluk tırmanmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye’mizin beka ve birlik mücadelesi
ağırlaşmaktadır.

Ülkemiz hem içerden hem de dışardan gittikçe sertleşen,
günden güne şiddetlenen bir kuşatma altındadır.
Vicdan sahibi her insanımız, her vatandaşımız bu yalın ve
yakın gerçeği görmektedir.

Karşımızdaki manzara iç açıcı olmadığı gibi umut verici
de değildir.
15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasının yıldönümü
yaklaştıkça toplumsal tansiyon artış göstermekte, provokasyon ihtimalleri çoğalmakta, kaos ve kargaşa beklentileri güçlenmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 Haziran’da başlayan sözde adalet yürüyüşü Türkiye üzerinde kirli hesap ve hedefleri
olan habis çevrelere koz vermekle kalmamış, önemli bir mevzi elde etmelerini de temin ve takviye etmiştir.
CHP yollarda adalet ararken, Telafer’de Türkmenler soykırıma maruz kalmakta, Ermeniler kanlı eylemlerine yenilerini katmaktadır.
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Nitekim geçtiğimiz günlerde 200’e yakın soydaşımız katil
örgüt IŞİD tarafından katledilmiş, Azerbaycanlı soydaşlarımızın kanı dökülmüş, ne var ki uluslararası toplumdan en ufak
kınama veya itiraz duyulmamıştır.

CHP, FETÖ ve PKK’nın açılan zehirli kollarına doğru hevesle yürürken Bulgaristan’da Türklere yönelik baskı ve zulüm fazlalaşmış, ayrıca çetrefilleşen Katar krizi Türkiye’yi
zora sokmuştur.
CHP, Türkiye’nin yıkım ve bölünmesini projelendiren
odaklara göz kırptıkça, dahası onlarla aynı hizada adımlar attıkça bunalım döngüsü alanını genişletmiştir.

Terörizmin maskeli yüzleri adalet iddiasıyla anarşi ve asayişsizliğe doğru yürüdükçe Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege’de
stratejik engellemelerle karşılaşmıştır.
İsviçre’nin Crans-Montana kentinde müzakere kılıfı bahanesiyle, Kıbrıs’ın tapusunu üzerlerine geçirmek için çalışan
ve çırpınan Rumlara gün doğmuştur.

Güney sınırlarımız boyunca PKK-PYD’nin terör devleti
kurmak için küresel güçlerden aldıkları destek ve yardım Afrin merkezli yeni bir açmazın, milli güvenliğimize yönelmiş
yeni bir tahrikin somut ilanı olmuştur.
Suriyeli mültecilerin neden olduğu kavga ve kutuplaşmalar ise çok tehlikeli bir sınıra dayanmıştır.
CHP, kaybettiği adalet ve ahlakı yolda aradıkça toplumsal
kaynama, sosyal gerginlikler kamçılanmıştır.

CHP yürüdükçe zalimler el ovuşturmuş, hainler zemin kazanmış, hazımsızlar, husumet besleyenler, nefret salgınına tu130

tulan yerli ve yabancı mihraklar Türkiye’nin belini kırmanın
arayış ve çabasına koyulmuşlardır.

En son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun, AB Komisyonu 2016 Türkiye Raporu’na ilişkin kararı ibret ve esef
verici olmasının ötesinde, hukuken yok hükmündedir.
Avrupa Parlamentosu 6 Temmuz 2017 tarihinde yanlı,
samimiyetten uzak, dürüst ve dostane olmaktan tamamen
mahrum siyasi bir karara imza atarak Türk ve Türkiye karşıtlığını bir kez daha tescillemiştir.
25 Nisan 2017’de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
Genel Kurulu’nda, “Türkiye’nin siyasi denetim sürecine dâhil
edilmesine” dair karardan sonra yeni bir sübjektif ve sorunlu
siyasi şuursuzluk karşımızdadır.
Avrupa’nın Türkiye’ye bakışı hastalıklıdır.

Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır.

16 Nisan Halkoylamasını bir türlü kabullenemeyen, bir
türlü içine sindiremeyen Avrupa köhne ve kötürüm bir tutuma savrulmuştur.
Esasen Avrupa Parlamentosu’nun güdük, çürük ve çorak
kararı Türk milletinin irade ve egemenlik haklarına tahammülsüzlüğün eser ve sonucudur.

Bu itibarla bizim nezdimizde hiçbir itibar ve inandırıcılığı
yoktur.
16 Nisan Halkoylamasında 18 maddelik anayasa değişikliğine onay veren tertemiz seçimiyle, şaşmaz demokratik tercihiyle Türk milletidir.
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Avrupa Parlamentosu’nun kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterlerini hatırlatarak müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili aldığı tavsiye kararı elbette hezeyan ve demokrasiyle ters düşen sapma halidir.
Avrupa zihniyeti kendi kendisini yalanlamakta, sözde savunduğu değerlerle çelişmektedir.
Kaldı ki, Hollanda’nın 15 Temmuz’la ilgili karartma politikası, Türkiye’yi temsilen bu ülkedeki Türklerle buluşacak
hükümet üyelerine engel çıkarması bir nevi zorbalık, açıkça
demokrasi ve özgürlük inkarıdır.
Türkiye’nin Avrupa’dan öğreneceği bir şey olmadığı açıktır.

Sistematik bir şekilde, belirli aralıklarla ülkemize Avrupa tarafından aba altından sopa gösterilmesi, küçümseme ve
aşağılama teşebbüsünde bulunulması hiçbir değer ve insani
mirasa sığmayacaktır.
Türk milleti böylesi bir çirkin muamelenin muhatabı olmadığı gibi buna izin de vermeyecektir.

AB’ye katılım müzakerelerinin durdurulması bağlamında
ülkemizin tehdit edilmesi, şantaj altında tutulması asla iyi niyetli sayılamayacaktır.
İp inceldiği yerden kopacaksa kopmalıdır.

Türkiye hiç kimseye, hele AB’ye mahkum, mecbur ve
muhtaç değildir.
Hiçbir uluslararası yapı, oluşum, teşekkül, birlik veya kuruluş milletimize istikamet çizemeyecek, ayar veremeyecek,
hizaya getirmeye cüret edemeyecektir.
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Türk milleti güçlüdür, egemendir, varlığına ve beraberlik
hukukuna muhakkak surette sahip çıkacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi AB’nin naz ve kaprislerine, haksız itham ve iftiralarına karşı devlet ve milletiyle yan yana, iç
içedir.
Bilinmelidir ki, 15 Temmuz melun işgal plan ve senaryosunu tamamlamak isteyenler; FETÖ, PKK ve yerli taşeronları
üzerinden yeni denemeler peşine düşenler ya ezilecekler ya
da gömüleceklerdir.
Bunun başka yol ve çaresi kalmamıştır.

Çünkü konu vatandır, konu millettir, konu bayraktır, konu
devletin istikbal ve istiklalidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin hak ve haysiyetinin,
Türk milletinin tarihsel miras ve emanetlerinin can pahasına,
fedakârca müdafaasından yanadır.
Bu uğurda bir bedel varsa seve seve ödenecek, çile ve badirelere gönül huzuruyla katlanılacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“TERÖR SALDIRILARI VE
TERÖRLE MÜCADELE
SÜRECIYLE” İLGILI YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA
13 AĞUSTOS 2017

Terörizm, her türlü kirli vasıta ve kan içici vandalların acımasızca kullanılarak yıkım, yok oluş, parçalanma, bölünme
amaçlarına hizmet eden bir insanlık suçudur.

Şiddet, şekavet ve hain saldırılar terör örgütlerinin araç
ve yöntemleridir.
Türkiye zorlu, yıpratıcı, sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça ağır terörle mücadele sürecinin tüm boyutlarını kıyasıya yaşamaktadır.

Verilen kayıplar, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çekilen çileler gün be gün artmakta, yaygınlık kazanmaktadır.
Türk milleti terörle yıldırılmak, terörle korkutulmak, kanlı eylemlerle susturulmak istenmektedir.
Tehlike yakın ve yoğundur.

Karşımızdaki tehdit milli bekayı hedef almaktadır.

FETÖ, PKK, YPG, IŞİD, DHKP-C aynı hain amaca odaklanmış, aynı karanlık cepheye sürülmüş, isimleri farklı farklı olan
Türk ve Türkiye düşmanlarıdır.

Bu alçak örgütlerin birinin bıraktığı yerden bir diğeri kanlı vardiyaya girmekte; milletimize, milli değer ve insani emanetlerimize kast etmektedir.

Ülkemizin üzerine kabus gibi çöken derin ve küresel
komploda terör örgütleri maşa ve taşeron olarak kullanılmaktadır.
Bu gerçek tartışmasızdır.

Bölgemiz bir yandan fırın gibi ısınıp çalkanırken, diğer
yandan sınırlarla oynanmaktadır.
137

Irak’ın Yarubiye sınırından Afrin’e kadar olan mücavir
alanları kapsam ve muhteviyatına alan yeni haritalar çizilmekte, medya kanalıyla servis edilmektedir.
Türkiye’nin esef verici iç tartışma ve anlaşmazlıklara gömülmesi projelendirilip, eş zamanlı olarak çevremizde korsan terör devletinin temelleri atılmaktadır.
İdlip’te şer oyun sahnelenmektedir.

Milli duygunun, milliyetçi şuurun fitne silahıyla tasallut
altına alınması suretiyle Türk milletinin reflekslerinin zayıflatılması, tepkilerinin söndürülmesi planlanmaktadır.
Terörizm bugün vatanın her köşesine sıçramış durumdadır.
Zalim ve hayasız pusu her yerdedir.

En son Trabzon Maçka’da gerçekleşen terör saldırısı her
yönüyle ibret vericidir.
Hainler bir Astsubayımızı şehit etmekle kalmamışlar, henüz 15 yaşında bulunan Eren Bülbül evladımızı hayattan koparmışlardır.

10 Ağustos günü Bingöl’ün Genç ilçesinde bir Uzman Çavuşumuzun, 12 Ağustos günü Batman’ın Sason ilçesinde bir
Uzman Çavuşumuzla birlikte bir Uzman Onbaşımızın şehit
düşmesi elbette milli vicdanı kanatmış ve kahretmiştir.
Çanakkale’de emperyalizme meydan okuyan 15’lilerin bu
zamandaki adı olan Eren Bülbül’ün kahramanca ve 80 milyona mal olan onurluca mücadelesi asla hatırdan çıkmayacaktır.

Terör örgütü PKK’nın bebek ve çocuk katili olduğu bir kez
daha belgelenmiş, yeniden tescillenmiştir.
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Unutulmamalıdır ki, Eren’in dökülen kanı, Mehmetlerimizin gök kubbede çınlayan yiğitlikleri namert ve aşağılık teröristleri eninde sonunda boğacaktır.

Bir Eren’in tüm terör örgütlerine meydan okuyan bir şeref numunesi, cesaret nişanesi olduğunu herkes görecek ve
öğrenecektir.
Artık bahane kalmamıştır.

Vatan evlatlarını şehit eden katiller, elebaşları saklandıkları mağara inlerinden, girdikleri karanlık deliklerden çıkarılarak ya adalete teslim ya da bu mümkün olmuyorsa tenkil
edilmelidirler.
Türk devleti muhtemel yeni saldırıları beklemek yerine
aktif bir şekilde, ön alarak hainleri kaynağında temizlemelidir.

Bir gece Kandil’de görünmenin, bir sabah sınır ötesindeki diğer husumet yuvalarının başına ateş topu gibi düşmenin
vakti gelmiştir.
Bunu yapacak güç ve dirayet Türkiye Cumhuriyeti’nde
vardır.
Bunu başaracak azim, iman ve inanç Türk milletinde fazlasıyla mevcuttur.
Milli mukavemet çok şükür canlıdır.
Milli onur şanlıdır.

15 yaşındaki Eren’e silah doğrultan ve de emperyalizmin
emellerine zincirlenmiş korkak hainler anasından doğduklarına mutlaka pişman edilmelidirler.
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Türkiye terörizmden büyüktür. Kaygıya, karamsarlığa ise
hiç yer yoktur.
Kahramanca şehadeti göze alanlar, şerefsizce yaşayan insanlığın defolu yüzlerine kat be kat hesabı sormaya muktedirdir.

Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bu zaman aralığında,
siyasi polemik yaratmak isteyen, siyasette kavga ve kutuplaşma arayışında olan kim varsa art niyetlidir ve dikkatle izlenmelidir.

Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında veya sosyal
medya bataklığında iktidar partisi ile MHP arasında gerilim
üretmeye, nifak saçmaya çabalayanlar bugünkü nazik dönemde kriptocu damarın son tortularıdır.
Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin,
Türk devletinin istiklal mücadelesinde, beka direnişinde ayrılığa, anlaşmazlığa, çatışmaya prim vermeyecek bir irade ve
tutumdadır.

Çünkü mevzu bahis konu kutlu ve tarihsel varlığımızın
müdafaasıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi terörizmle, iç ve dış mihraklara
karşı verilen samimi mücadelede devletiyle ve seçilmiş meşru hükümetle beraberdir.

Aksini düşünüp milli dayanışmayı yıkmak, değilse bile
sarsmak isteyen fesat odakları kaybetmeye mahkum olan çürümüşlerdir.
Bununla birlikte Türkiye’de can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyip yabancı ülkelere muhbirlik yapanların
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kimlere hizmet ettikleri, kendilerini ne hallere düşürdükleri
açık ve ortadadır.
Siyasi kehanet ve spekülasyonlarla mesafe almaya, çalı
dibi yoklamaya, sorun ve kriz çıkarmaya uğraşanlar dün olduğu gibi bugün de çuvallayacaklardır.
Şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek zorundayız.

Ecdadımıza karşı manevi sorumluluğumuzu yerine getirmek mecburiyetindeyiz.

Bunları yaparken de dağılarak değil birleşerek, ayrı düşerek değil milli hedeflerde buluşarak, hepsinden mühimi temel ilke ve ülkülerde uzlaşarak sonuca ulaşacağımızı herkes
iyi bilmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, milletimize başsağlığı
dileklerimi iletiyor, acıları paylaşıyorum.
Son olarak diyor ve haykırıyorum ki, “İYİ Kİ VARSIN
EREN.” Ve de her zaman tüm şehitlerimiz gibi kalbimizde yaşayacaksın.

141

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“BAŞBAKAN BINALI YILDIRIM’IN
VIETNAM DÖNÜŞÜ UÇAKTA
GAZETECILERE YAPMIŞ OLDUĞU
AÇIKLAMALARLA” İLGILI YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA
26 AĞUSTOS 2017

Başbakan Binali Yıldırım’ın uçakla Vietnam dönüşü esnasında gazetecilere yapmış olduğu bazı manidar ve tariz dolu
açıklamaları yazılı ve görsel medyada bir hayli yer tutmuştur.
24 Ağustos 2017 Perşembe günkü basın toplantımızda,
Barzani’nin 25 Eylül’deki referandumuyla ilgili tehdidi görmüş, “bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır.” değerlendirmesini yapmıştım.

Anlaşılan odur ki, Sayın Yıldırım bu görüş ve tavrımızdan
dolayı rahatsız olmuş ve havada bize cevap verme gereği duymuştur.
Sayın Başbakan aynen şöyle demiştir:

“Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı
hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada
Irak’ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş sebebi
olmaz.”
2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nun 3. Maddesinde savaşın tanımı yapılmış ve açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre savaş; ‘devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta
askeri güç olmak üzere, devletin maddi ve manevi tüm güç kaynaklarının, hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını
gerektiren silahlı mücadeledir.’
Aynı zamanda savaş bir milletin haysiyetini ve varlığını
ortaya koyduğu en çetin imtihandır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, bekasını yakından tehdit
eden, egemenlik haklarını doğrudan hedef alan, varlık ve
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birliğini riske sokan her türlü eylem, hazırlık, kurgu, tertip,
teşebbüs ve mütecaviz emellere karşı meşru müdafaa ve müdahale hakkını kullanmakla mükelleftir.
Devlet olmak bunu gerektirecektir.

25 Eylül’de Irak’ın Kuzeyinde yapılması planlanan referandum milli güvenliğimiz ve devletin milletiyle bölünmez
bütünlüğü açısından ertelenemez, örtülemez, geçiştirilemez
tehlike ve feci sonuçlar içermektedir.
Elbette bu referandum Kürdistan’ın inşa ve ihyası için sinsi bir ön çalışma, karanlık öncü hamledir.
Bir defa Sayın Yıldırım’ın bunu görmesi milli bir zarurettir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin milli ve tarihi çıkarları konusunda marazi tartışma ve manasız fikir ayrılıklarının doğru olmadığına yürekten inanmaktadır.

Bu itibarla Sayın Yıldırım’ın bizzat şahsımın, ülkemize
yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle
tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür.
Tepki gösterilmesi gereken kişiler ve hain niyetleri Erbil’dedir.
Ankara’da kurulan 16 Nisan mutabakatını, 25 Eylül bahanesiyle bozmak kimseye bir yarar sağlamayacaktır.

Kaldı ki Peşmergenin 25 Eylül’deki referandumu, Türkiye’nin hayat ve varlık haklarını doğrudan sarsabilecek, egemenliğine meydan okuyup insan ve toprak bütünlüğünü sakatlayacak muhtemel gelişmelerle doludur.
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Bu ise Türkiye Cumhuriyeti için savaş sebebi sayılmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamdaki görüş, düşünce
ve teklifini aynen muhafaza etmektedir.
Sayın Başbakan Peşmerge yönetimini madem devlet olarak tanımıyordu da, 26-27 Şubat 2017’de Ankara ve İstanbul’da sözde Kürdistan bayrağının asılmasıyla ilgili rezaletler
serisine niçin sessiz kalmıştır?
Barzani’yi Çankaya’da ağırlarken aşiret protokolü mü,
yoksa devlet protokolü mü uygulamıştır?

Sayın Yıldırım ayrıca, 24 Kasım 2016’da TRT 1’de terör
örgütlerine savaş veriliyor derken, DEAŞ’a karşı savaş verildiğini ifade ederken neyi kast etmiş, bu terör örgütünü devlet
olarak mı görmüştür?
Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan referandumunda beka
için evet derken safı bellidir, fakat 25 Eylül Kürdistan referandumuna yaklaşım ve tedbir geliştirme hususunda aynı muhataplarıyla bu kez ayrı düşmüştür.
Sayın Başbakan’ın bize parmak sallar gibi sözlerimizi düzeltme gayretine tevessül etmesi yanlıştır, Türkiye’nin milli hassasiyet ve hedeflerini savunan ortak görüşe zarar vermektedir.

Fetihlerimizi çekmeyen, fatihlerimizi kabullenemeyen,
zaferlerin mahsul ve mükâfatı olan vatanımıza göz diken
Bizans uşaklarının boş durmadığı bir dönemde Barzani’nin
cesaretlendirilmesi, Türkiye’nin caydırıcılık vasfının aşındırılması samimiyet ve sorumlulukla izah edilemeyecektir.

Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın
farkındadır.
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Yüzyıllardır süren Anadolu’nun paylaşım ve bölüşüm
planlarının iç ve dış mihraklar eliyle gerçekleştirilmek, hayata geçirilmek istenmesine karşı siyasi sorumluluk sahiplerinin aynı üslup ve ahlaki dile sahip olmamaları halinde milli
birlik ve dayanışma ruhu canlı duramayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur,
sözlerini düzeltmeye, açıklamalarını tevile kalkışanlara iyi
niyetli bile olsa bakışı müspet olmayacaktır.

MHP, her türlü alçak operasyon ve ayak oyununa maruz
kalırken bile vakarından, vatan aşkından, beka sevdasından
sapma göstermemiştir.

Bilinsin ki, ihanetle savaşıyoruz, rezaletle savaşıyoruz,
melanetle de savaş halindeyiz.
Türkiye düşmanlarına da inşallah göz açtırmayacağız.

Milli siyaset, millet tarifine uygun olarak, hem ülke coğrafyasının, hem de devlet siyasetinin hudutlarını aşarak yüzyılları kucaklama halidir.
Milli siyaset birliktir, dayanışmadır, bekadır, vatandır; aksini düşünen satan, savan, hıyanetin önünde oraya buraya salınan ve sallanandır.
Biz sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız.

Yanlışımızı bulmaya çalışanlara tavsiyem, çevremize bakmaları, büyüyen düşmanlıklara kafa yormaları, Türkiye’nin
elini zayıflatmaktan, askeri ve siyasi yaptırımlarını zedelemekten uzak durmalarıdır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
KURBAN BAYRAMI NEDENIYLE
YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI
31 AĞUSTOS 2017

Yeni bir Kurban Bayramı’na yeniden kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi
değer ve hazzını milletçe yaşıyor, yaşatıyoruz.
Kurban, Allah’a manen yaklaşmanın, ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır.

Bayramlar; umutsuzluğun koyu sisini dağıtan, karamsarlığın kalın örtüsünü kaldıran, husumet ve kutuplaşmanın keskin ucunu törpüleyen birlik ve beraberlik meşalesi, dayanışma ve kardeşlik membaıdır.

Kurban, aynı zamanda birbirimize daha yakın durmanın,
birbirimizi tanıyıp önyargıları parçalamanın mübarek ve muazzez bir imkânıdır.
Sıkılı yumrukları açmak için bayramlaşmalıyız.

Gerginlikleri yumuşatmak, küslükleri bitirmek, küskünleri barıştırmak için bayramı bir kucaklaşma vesilesi olarak
değerlendirmeliyiz.

Dargın yüzleri, solmuş duyguları, sönmüş ilişkileri, soğumaya terk edilmiş diyalogları eski havasına ulaştırmak, arzu
ve temenni ettiğim seviyelere çıkarmak amacıyla bayramı
ulvi bir milat, kutsi bir misak olarak görmeliyiz.
Bilinmelidir ki, kavgada hayır yoktur, ayrılık ve bölünmede sonuç yoktur.

Türk milleti Allah rızası için kestiği kurbanların ilahi
mükâfatıyla önündeki engelleri aşacak, daha güçlü bir şekilde
bekasına, varlığına, kimliğine, kültürel ve tarihsel haklarına
sonuna kadar sahip çıkacaktır.
Elbette bu bayramda da mazlumların çığlığı dinmemiştir.
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Türkiye’nin hassas ve kırılgan gündemi devamlı surette
kökleşirken, gönül coğrafyalarımızdan gelen kara ve acı haberler bizleri derinden üzmektedir.
Müslümanlar zalimlerin, insan canından, insan kanından
nemalanan gaddar ve barbarların kurbanı olmaktadır.

Maalesef Myanmar’ın Rakhayn Eyaletinde 25 Ağustos’tan
beri, önceki vahşetleri mumla aratacak bir insanlık trajedisi
yaşanmaktadır.
Güvenlik operasyonları bahanesi altında binlerce Müslüman’ın katledilmesi insanlığın gözleri önünde cereyan etmektedir.
İnsani kriz felaket boyuttadır.

Myanmar’da çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil ve masumların hedef alınması şiddet ve dehşetin boyutundaki korkunç
ve kahredici gerçeği çok net ortaya koymaktadır.
Özellikle Bangladeş sınırında Müslümanlar saldırgan ve
acımasız niyetlere kurban gitmektedir.

Müslümanlara yönelmiş saldırıları lanetliyor, çok acil insani ve diplomatik müdahalelerle kıyım ve katliamın önüne
geçilmesi çağrısında bulunuyorum.
Uluslararası toplumun gün be gün katlanan ve nerede duracağı belirsiz olan feci olaylara ilgisiz ve duyarsız kalmaması
en içten beklenti ve temennimdir.

Rohinga Müslümanlarına yönelmiş ağır ve vahim cinayetlerin bıçak gibi kesilmesi konusunda daha aktif, daha etkin,
daha baskın ve sonuç alıcı mücadelenin sergilenmesi şarttır,
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
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Unutulmasın ki, zulme sessiz ve seyirci kalanlar, zalimlerin emel ve heveslerine zımnen destek çıkan yüzsüzlerdir.

Bir diğer sorun ve sıkıntı kaynağı da Türkmeneli’nde yaşanmaktadır.

Peşmerge yönetimi 25 Eylül’de yapmayı planladığı sözde
Kürdistan referandumunda hala inat ve ısrar etmektedir.
Bunun yanında, 29 Ağustos’ta toplanan Kerkük Vilayet
Meclisi’nin sözde referanduma Kerkük’ü de dahil etme kararı
rezaletler ve hıyanetler serisine yeni bir ilavedir.
Türkmen yurtları asil ve asli sahiplerinden koparılmak
istenmektedir.
Buna izin verilmemeli, buna asla müsaade edilmemelidir.
Çünkü Türkmeneli Türk’ün öz yurdudur.

Kerkük Türk’tür, mütecaviz emel, hedef ve etnik soykırıma tabi tutulamayacaktır.
Türkiye her türlü ihtimali stratejik ve milli güvenlik şuuru
kapsamında planlamalı, güney sınırları boyunca senaryosu
yazılan hain ve hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı,
fitneyi odağında etkisiz hale getirmelidir.

İnanıyorum ki, kavrayıcı ve kuşatıcı tahlil ve milli terbiye
maharetiyle, çeşitlilik gösteren iç ve dış sorunların üstesinden gelmek için bayramlar aradığımız gücü fazlasıyla bahşedecektir.
Yeter ki, bunları görmesini bilelim.

Yeter ki, bunları fark edecek basiret cevherine haiz olalım.
153

Bayram; kavuşmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın sıcacık tebliğidir.
Bayram; kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir.

Bayram; millet olmanın, bir olmanın, birlik içinde yaşamanın, ihanet kuşatmasını yaracak dirayet ve direncin mübarek bir kaynağıdır.
Bizi ayırmak isteyenlere en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevi hikmetlerle dolu anlamında saklıdır.

Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı
bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir.
Altın çağını yaşayan ihanetin, zincirlerinden boşalan kötü
niyetin hak ettiği ders ve karşılığı almasını inanç ve kararlıkla
temenni ediyor ve bu yolda her şeyi göze alıyoruz.
Tehdit edilen güvenliğimizin, sarsılan muhabbetimizin
korunmasını arzu ediyor, bunu bekliyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın ki, biz Türk milletinin sözünü,
değerlerini ve hedeflerini heyecanla taşıyoruz.
Biz Türk milletinin varlığını, bağımsızlığını ve bin yıllık
kardeşlik hukukunu cesaretle savunuyoruz.

Son yurdumuza gözümüz gibi bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz.
Üzerine gölge düşmemesi, sırtına hançer saplanmaması
için teyakkuz halinde bekliyoruz.
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Biz ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatandaşlarımın, yurt dışında yaşayan kardeşlerimin, şehit ailelerinin, mazlum düşmüş Türk-İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyorum.
Bayram süresince tatil, akraba ve aile ziyareti maksadıyla
yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını
yeni acı ve kayıpların yaşanmaması için önemli görüyorum.

Hac faraziyesi için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz
ediyorum.
Bayramımız kutlu olsun, Rabbim büyük milletimizin yüzünü güldürsün, yar ve yardımcısı olsun.
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DEVLET BAHÇELI’NIN,
GAZILER GÜNÜ MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI MESAJ
19 EYLÜL 2017

Türk milletinin beka mücadelesinin, istiklal müdafaasının
en şiddetli sayfalarından birisi de hiç kuşku yok ki Sakarya
Meydan Savaşı’dır.
Sakarya kıyıları seneler süren acı verici gerilemenin durduğu, çekilmenin son bulduğu Türk tarihinin nirengi noktası,
ağırlık merkezidir.

Şunu çok iyi biliyoruz ki, aziz milletimiz imkânsızlıklara
imanıyla direnmiş, işgallere istiklal iffetiyle meydan okumuş,
göğüs germiştir.

Milli Mücadele’de eşsiz ve emsalsiz bir yeri olan Sakarya
Meydan Savaşı’ndan sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik ve Müşirlik” unvanı bir
kanunla verilmiştir.

Bu tarihi hadisenin 96.yıldönümünde elbette gazilik ruh
ve şuurunu, gazi olmanın anlam ve önemini hakkıyla bilmek,
layıkıyla değerlendirmek zorundayız.
Çünkü gazilik şehadete hazır ve inanmış yüksek bir vicdanın, fedakârlığın her türlüsüne peşinen talip olan anıtlaşmış
bir yüreğin itibar ve mükâfatıdır.

Şehitlik ve gazilik birbirini tamamlayan, birbiriyle derin
ve doğrudan bağı olan iki kutlu değerimiz olarak milli ve manevi hayatımıza mühür vurmuş, yön vermiştir.
Nitekim “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayış ve kavrayışı Türk milletine bütünüyle hakim olmuş, nice badireleri, nice
engelleri korkusuzca aşmasını sağlamıştır.
Gazilik; yerine getirilmiş bir görevin gönül huzuru olmanın yanında, büyük milletimizin en kutsi değerlerinden, en
saygın manevi rütbelerinden birisidir.
159

Gazilerimiz kahramanca bir mücadelenin sönmeyecek
meşaleleri; bayrak, millet ve vatan sevdasının silinmeyecek
muhafızlarıdır.

Tarih boyunca destan destan büyüyen tüm şehitlerimize,
tüm gazilerimize ikamesi mümkün olmayan şükran, minnet
ve vefa borcumuz olduğunu unutmamak lazımdır.
Eğer bağımsızsak, eğer milli kimliğimizle üzerinde yaşamış olduğumuz toprakları vatan yapmışsak bunun şeref payesi hem şehitlerimizin hem de gazilerimizindir.

Şu tarihi ve manevi hakikati herkes bilmelidir ki; şehadeti
göze almış, gaziliği kader bilmiş Türk milletini yenecek, bekasını yıkacak henüz bir güç ve kudret var olmamıştır.

Milli Mücadele’den 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüne kadar gazilik onuru, şehitlik gururu her türlü istilaya,
her türlü düşmanca akına karşı adeta etten duvar örmüş; çok
şükür vatan emniyette, devlet ayakta kalmıştır.
Türk milleti gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde aydınlık bir geleceğe şanlı geçmişimizin hatıra ve emanetleriyle
yürüyecek, bunun önüne de hiçbir hain mihrak ve müstevli
emel geçemeyecektir.

Çevremizde kurulmak istenen ihanet şantiyesine, sınırlarımız dibinde temeli kazılan terör devletine Türk milletinin
gazilik onuru, asırları aşıp gelen kahramanlık duygusu yine
izin vermeyecektir.

25 Eylül referandumu yoluyla Kerkük’e vurulmak istenen
pranga sökülüp atılacak, milli güvenliğimize yönelen aşırı
tehdit ve karşı saldırılara milli kenetlenme, kardeşlik ve gazilik hukukuyla karşı koyulacaktır.
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İnancım, ümidim, beklentim budur.

Kaldı ki başka çare, çıkış ve çözüm de yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kahramanlara, aziz şehitlerimize, ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Hayatta olan bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü yürekten kutluyor, huzur ve esenlik dolu uzun bir ömür
temennisiyle hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Ayrıca 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması
münasebetiyle sevgili öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm velilere Allah’tan kolaylık ve başarılar niyaz
ediyorum.
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“25 EYLÜL’DE KUZEY IRAK’TA
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YAPMIŞ OLDUKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
25 EYLÜL 2017

Barzani ve Peşmergelerinin 25 Eylül 2017’da yaptıkları,
hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan “Korsan referandum”
yok hükmündedir, kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur.

Bölgede hüküm süren çatışma ve kargaşa ortamından yararlanarak fiili durum yaratma hevesinde olan ve uluslararası
camiaya meydan okuma cüretini gösteren Barzani ateşle oynamaktadır.
Irak merkezi hükümetinin, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani’nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum,
bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir.
Barzani, çok ağır bir bedel ödeyeceği ve sonu hüsranla bitecek bir macera yolculuğunu başlatmıştır. Çocukluk hayalinin nasıl kabusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir.

Irak anayasasında “Tartışmalı bölge” olarak kabul edilen
yerlerin de referanduma dahil edilmesi ve Türkmenlerin tarihi topraklarının zorla ilhak edilmeye çalışılması, her yönüyle
bir cinnet belirtisi olmuştur.

Türkiye; başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen illerine zorla el konulması girişimlerini ve kuzey Irak’ta suni bir
bağımsız Kürt devleti kurulmasını hiçbir şart altında kabul
etmeyecektir.
Bugün Irak’ta Türkmen kardeşlerimizin milli benlikleri ve
varlıkları çok ciddi biçimde tehlike altındadır.
Barzani ve peşmergeleri Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir.
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Türkiye’nin buna izin vermeyeceğini, Türkmenlere karşı
girişilecek baskı, tehdit, zulüm ve saldırıların karşılıksız kalmayacağını herkes çok iyi bilmelidir.
Barzani ve Peşmergelerinin bu yöndeki niyetleri, Türkiye tarafından askeri güç kullanmak dahil gereken her tedbiri
alma hakkını doğuracak bir husumet ilanı olarak görülecektir.
Bunun gereği de, hiç şüphe olmasın mutlaka yerine getirilecektir.

Kuzey Irak’ta bağımsız devlet ilanı Irak’ın nihai olarak
parçalanmasına yol açacak ve Türkiye’nin milli güvenliği için
çok ciddi bir tehdit oluşturacaktır.
Türkiye böyle bir gelişmeyi önlemek için tüm imkanlarını kullanacak ve buna sonuna kadar karşı koyacaktır.

Kuzey Irak’ta yapılan hükümsüz referanduma siyasi ve
hukuki sonuçlar kazandırma çabaları, tüm bölgeyi içine alacak büyük bir yangının fitilini ateşleyecektir.

Referandumun uygulamaya geçirilmesi yolunda atılacak
adımlar, Irak’taki Türkmenler ile Arapların yanı sıra, bölge
ülkelerini de içine alacak topyekün bir çatışmaya davetiye çıkaracaktır.
Böyle bir bölgesel çatışma ortamından en fazla zarar görecek olan da Irak’lı Kürtler olacaktır.

Siyasi hayatının sonuna gelen Barzani, Irak’ın ayrılmaz
bir parçası olan Kürtlerin geleceğini de ateşe atmaktadır.
Barzani’nin sözde bağımsızlık hayallerine aleni destek
veren yegane devletin İsrail olması, her bakımdan düşündürücü ve ibret vericidir.
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İsrail’in güvenliğinin Ortadoğu ülkelerinin parçalanmasından geçtiğini düşünen Yahudi devleti, Barzani’nin en büyük müttefikidir.

Ortadoğu’da barış ve istikrarın önündeki en büyük engel
olan işgalci İsrail, bölgede kendisinden sonra “İkinci bir çıbanbaşı” oluşturma hevesindedir.
Bölge ülkelerinin karşı çıktığı ve sadece İsrail’in desteklediği suni bir siyasi oluşumun varlığını sürdürmesinin imkansız olduğu ortadadır.
Temennimiz Barzani’nin de bu gerçeği vakit çok geç olmadan görmesidir.

Yaşanan son gelişmeler Türkiye’nin milli güvenliğini ve
Türkmen kardeşlerimizin varlığını ve geleceğini doğrudan
ilgilendirmektedir.
Türkiye’nin bu gelişmeler ve ağırlaşan tehditler karşısında sessiz, tepkisiz ve hareketsiz kalması düşünülmeyecektir.
Sözde bağımsızlık referandumunun sonuçlarının zamana
yayılarak adım adım uygulamaya konulmasının amaçlandığı
görülmektedir.

Bu durumda Türkiye’nin fiili askeri güç kullanımını da
içeren etkili ve kapsamlı bir “Caydırıcılık politikası” izlemesi
ve bunun için gerekli tüm önleyici ve zorlayıcı tedbirleri süratle belirleyerek gelişmelerin seyrine göre tedricen uygulamaya koyması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Türkiye’nin milli güvenliğini ilgilendiren konularda, iktidar ve muhalefetin partiler üstü bir anlayışla birlikte hareket
etmesi, vatanseverliğin asgari bir gereği olarak görülmelidir.
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Milliyetçi Hareket Partisi, bu anlayışla bu konudaki düşüncelerini ve önerilerini aziz milletimizle paylaşmak ve
Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin dikkatine getirmek
istemektedir.

Türkiye’nin 25 Eylül sözde referandumunu tanımadığı;
kuzey Irak’ta bağımsızlık yönünde adımlar atılmasını ve Irak
Türkmenlerinin tarihi yurtlarının zorla gaspedilmesini hiçbir
şart altında kabul etmeyeceği; bunun için gerekli tüm tedbirleri olma hakkının doğduğu, hiçbir tereddüte yer bırakmadan
kararlılıkla ortaya konulmalı ve bunun gereklerinin somut
olarak yerine getirilmesine başlanmalıdır.
Bu konuda başta Irak merkezi hükümeti ve İran’la yakın
işbirliği, istişare ve koordinasyon içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, ABD ve Rusya ile de temasların sürdürülmesi gerekli olacaktır.

Bugün gelinen noktada; Türkiye’nin izleyeceği etkili ve
kapsamlı caydırıcılık politikası ve stratejisi kapsamında alacağı siyasi, askeri, hukuki ve ekonomik tedbirler ile tedricen
uygulamaya koyacağı “Yaptırımlar Rejimi”nin esasları ve unsurları belirlenerek biran önce ilan edilmelidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Eylül 2017’de hükümete,
Irak’taki gelişmelerin izleyeceği seyre göre askeri tedbirler
almak ve bunları uygulamaya koymak yetkisi vermiştir.
Bu aşamada, özellikle şu hususlarda askeri planlama ve
hazırlık yapmak gerekli olacaktır.
-Başika kampındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının
güvenliği.
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-Uzun yıllardır Kuzey Irak’ta bulunan Özel Kuvvetler İrtibat Timlerinin güvenliği

-Başta Kerkük olmak üzere Barzani’nin zorla el koymaya
çalıştığı bölgelerdeki Türkmen kardeşlerimizin güvenliği.

Türkiye, Kuzey Irak’taki Türk askeri unsurları ile Türkmen kardeşlerimizin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesini,
fiili askeri müdahaleyi meşru kılacak “Savaş ilanı” sayacağını
açıkça ortaya koymalıdır.
Bu amaçla izlenecek caydırıcılık stratejisinde, Türkiye’nin
elinde askeri tedbirler dışında şu imkanlar bulunmaktadır.

-Barzani’nin bölgesel yönetimini tanımadığımız, bundan
sonra Irak’taki yegane muhatabımızın merkezi hükümet olduğunun ilan edilmesiyle yetinilmemeli, Erbil’deki diplomatik misyonumuz kapatılmalı, Türkiye’deki Barzani temsilcileri ülke dışına çıkarılmalıdır.
-Habur sınır kapısının Kuzey Irak’tan Türkiye’ye giriş yapacak Türk vatandaşları dışında, kapatılması.

-Kuzey Irak’a yapılan lojistik desteğin, gıda ve diğer malzeme akışının, müteahhitlik hizmetleri ve ticaretin, elektrik
ve benzin ikmalinin durdurulması.

-Bölgede petrol arama işleri dahil her alanda faaliyet gösteren Türk şirketleri ve girişimcilerinin bölgeden çekilmesi,
kuzey Irak’a seyahat için uyarı yapılması.

-Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren yabancı şirketlerin Türkiye üzerinden malzeme ve teçhizat ikmaline izin verilmemesi.
-Barzani yönetimin düzenlediği resmi evrak ve pasaportların tanınmaması, idari tasarruflarının geçerli sayılmayarak
bunlar üzerinden işlem yapılmaması.
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-Türk hava sahası üzerinden yapılan Kuzey Irak’a uçuşların durdurulması. Türk hava yolları ile diğer Türk hava taşıyıcılarının Erbil ve Süleymaniye seferlerinin askıya alınması.

-Barzani’nin peşmergelerinin eğitimi için Türkiye’nin
sağladığı katkıya son verilmesi.

-Barzani yönetimine Türkiye’nin tüm mali yardımları kesilmelidir.
Türkiye, yaptırım gücü olan bu imkanları, gelişmelerin
seyrine göre uygulamaya sokacağını ilan etmeli ve bu konudaki kararlılığını göstermek için bazılarını bugünden hayata
geçirmelidir.

Geldiğimiz bu günkü noktada; durum çok ciddidir, tehdit
çok açıktır, tehlike çok yakındır.
Bu konu Türkiye için hafife alınamayacak bir milli güvenlik sorunudur.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, hükümetin bu amaçla kararlılıkla atacağı adımların ve alacağı tedbirlerin sonuna
kadar yanında ve arkasında duracağını bu vesileyle bir kere
daha ilan etmek istiyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“26 EYLÜL TÜRK DIL BAYRAMI”
MÜNASEBETIYLE YAYINLAMIŞ
OLDUKLARI MESAJ
26 EYLÜL 2017

Türk milleti çetin günlerden, zorlu süreçlerden, bedeli
yüksek bir dönemden geçmektedir.
Milli varlığımızı tehdit eden, istikbalimizi tehlikeye sokan
karmaşık ilişkiler serisi, kaotik gelişmeler dizisi tüm boyutlarıyla karşımızdadır.
Geniş ve büyük bir coğrafyada varlık, birlik ve dirlik mücadelesi veren Türklük şuuru her şeyden evvel sahip olduğu
tarihsel ve kültürel zenginliklerle saldırılara direnmektedir.

Bu zenginliklerin en başında, hatta kaptan köşkünde güç
kaynağımız, bekamızın güvencesi güzel dilimiz Türkçe bulunmaktadır.
Dil, bir medeniyet alameti, bir millet hazinesi, bir kültür
vahasıdır.
Elbette Türk milletinin dili Türkçe’dir.

Kaldı ki bu ezeli hakikat hiç değişmeyecektir.

Türkçe, var oluşumuzun teminatı, bağımsızlığımızın ebedi güvencesidir.

Dil aynı zamanda siyasi ve kültürel birlikteliğe stratejik
boyut kazandıran kimlik ve kişilik harcımızdır.

Dilde başlayacak bir çözülmenin, dile sirayet eden bir çürümenin milli mukavemeti kıracağı, dayanışma ve kardeşlik
ruhuna zarar vereceği hiç tartışma götürmez bir gerçektir.
Türkçe yüzyıllardır çok geniş bir coğrafi sahada yaygın
olarak kullanılan köklü ve kutlu bir dildir.

Balkanlardan Orta Asya’ya, Mağrip’den Rusya steplerine,
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Türkmeneli’nden Avrupa içlerine kadar Türkçe’nin mevcudiyeti bunun en somut işaret ve delilidir.

Türk diline, Türk kültürüne ve Türklüğün bekasına yönelik acımasız ve ahlaksız komplolar aslında bizzat Türk düşmanlığı ve tahammülsüzlüğün yansımasıdır.

Bizim için Türkçe; Orhun Anıtlarına nakış nakış işlenmiş
ruh, Kaşgarlı Mahmut’un kaleminden dalga dalga yükselen
gurur, Yusuf Has Hacib’teki onur, Ahmet Yesevi’nin ocağından
tüten ülkü, Karamanoğlu Mehmet Bey’in yönetim anlayışındaki irade, Yunus Emre’nin dizelerinden fışkıran ilke, Ali Şir
Nevai’nin emanetidir.
Türk tarihi Türkçe’nin iffetiyle yazılmış, Türk milletinin
fedakarlık ve emsalsiz mücadelesiyle anlam bulmuştur.

Dünyaya bakışımız Türkçe, çağı okuyuşumuz Türkçe, dünümüz Türkçe, geleceğimiz de muhakkak surette Türkçe’dir,
böyle de olacaktır.
Dildeki yabancılaşmanın önüne geçerek, istila girişimlerine set çekerek, Türkçe’nin her alanda kullanımını teşvik
ederek milli birliğimizi koruyacağımızdan asla şüphe duymuyorum.

Türkçe’miz sevginin, muhabbetin, hoşgörünün ve adaletin dili olduğu kadar; var oluşumuzun da yegâne zırhı, aydınlık ufukların müjdesi, millet olma halimizin mükâfatıdır.
Bilinmelidir ki, duyuşumuz Türkçe, duygumuz Türkçe,
duruşumuz da Türkçe’dir.

Türkçe’den taviz istiklalimizi riske atacaktır ki, buna da
asla müsaade edilmeyecektir.
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Dilimizin doğru ve temiz kullanımı, kurallarına riayet
edilmesi, bozulmasının ve bulanık hal almasının önüne geçilmesi hepimizin sorumluluğu altındadır.
Bu konuda milli bir bilincin uyanması çok önemlidir.

Türkçe’nin milli kimliğimiz olduğu gerçeğinden hareketle, 2017 yılının “Türk Dili Yılı” ilan edilmesi de isabetli ve yerinde bir karar olmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle, 26 Eylül 1932 tarihinde toplanan Birinci Dil Kurultayı’nın yıl dönümünde, aziz milletimizin Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum.

Türkçe’nin gelişmesi için emek veren, çaba gösteren, bu
uğurda hayatını vakfeden kutlu ceddimize Allah’tan rahmet
diliyor, halen yaşayan Türkçe sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum.
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“IRAK’IN KUZEYI’NDE YAPILAN
25 EYLÜL KORSAN REFERANDUM”
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YAZILI AÇIKLAMA
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Türkiye’nin ve komşu coğrafyalarda yer alan bölge ülkelerinin istikrar ve geleceğini yakından tehdit eden zincirleme
rezalet ve hezimetler birbirine eklemlenerek içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir.

Irak’ın Kuzeyinde, tüm tepki ve itirazlara rağmen 25 Eylül’de yapılan gayri meşru korsan referandum bölgesel dinamiklerin seyrini kaosa sabitlemiştir.
Üzerinde hassasiyet ve samimiyetle titrediğimiz Irak’ın
toprak bütünlüğü, Türkmeneli’nin tarihsel hak ve hayati çıkarları daha da zedelenmiş, iyice zayıflamıştır.

Barzani ve çetesinin referandum kanalıyla bağımsızlık yolunda attıkları kirli ve karanlık adım felaket ve sıcak çatışma
ihtimalini fazlasıyla gün yüzüne çıkarmıştır.
Bundan sonra hiçbir şey 25 Eylül öncesi gibi olamayacaktır.

Tartışmalı alanlar da dâhil olmak üzere, Irak topraklarının yüzde 34’ünü ambargo altına alan ve dört ayaklı Kürdistan için bahane ve basamak görülen 25 Eylül komplosu Türkiye’nin milli güvenliğine de büyük bir tehdit, hatta darbedir.
Barzani ısrarla ateşle oynamış, elbette yanmayı da göze
almıştır.
Tek taraflı, hukuksuz, gayri meşru ve yok hükmünde olan
25 Eylül korsan referandumunun vahim sonuçları pek yakında görülecektir.
Bu değerlendirme bir vehmin ürünü değildir.

Irak’ın Kuzeyinde ilan edilecek bağımsız terör devlet yapılanması ülkemiz ve bölgemizin dengelerini tamamen bozma riski taşımaktadır.
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İsrail dışında hemen hemen tüm ülkelerin karşı çıktığı referandumun düşük katılım ve şaibeli bir şekilde gerçekleşmiş
olması vahşi bir kurguya, vandal bir emele işaret etmektedir.
Irak’ın Kuzeyinde küresel güçler tavşana kaç, tazıya tut
politikası izlemiştir.

Göstermelik, sanal ve sahte diklenmeler doğal olarak bir
işe yaramamış, Barzani’yi durduramamıştır.
Karşımızdaki tablo her yönüyle düşündürücü ve kaygı vericidir.
Türkiye’nin askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik caydırıcılık vasıflarını kullanma ihtimal ve ilanının dikkate alınmaması bir diğer ağır sorundur.

Devlet yönetiminden yapılan kafa karıştırıcı ve çelişkili
açıklamalar Barzani’nin değirmenine adeta su taşımış, elini
güçlendirmiş, manevra alanını genişletmiştir.
Ekonomik yaptırımlardan askeri müdahale seçeneklerine kadar her ihtimalin masada olduğunun söylenmesi şu ana
kadar somut bir mücadele şuuruna maalesef dönüşmemiştir.

Halbuki komşumuz Irak’ın bölünüp parçalanmasına yol
açacak 25 Eylül hıyaneti Türkiye’nin bekasını, bin yıllık kardeşlik hukukunu olumsuz yönde etkileyecektir.
Üstelik jeopolitik riskler önü alınamaz seviyelere ulaşmıştır.
Nitekim Barzani referandumuna en çok sevinen, emsal ve
umut olarak kabullenen PKK’lı ve bölücü hainler olmuştur.
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Evet kampanyası yürütülürken Türkiye’yi bölünmüş haritalar eşliğinde gösteren, şer ve şirret propagandayı bu şekilde ilerleten peşmerge çürümüşlüğünün ve yanında saf tutanların önümüzdeki hedefi çok açıktır.
Kısaca ifade etmek gerekirse, bundan böyle namlunun
ucunda Türkiye vardır.

Asırları aşıp gelen Türksüz millet, Türksüz vatan, Türksüz
devlet fitnesi ve fesadı çok önemli bir mevzi elde etmiştir.

Meselenin bir başka hazin ve tarihi önemdeki yanı ise
Türkmen kardeşlerimizin sesini ve çığlıklarını duyan hiç kimsenin olmamasıdır.
Kerkük oldubittiye getirilmiş, peşmergenin hâkimiyetine
silah zoruyla, ölüm ve yıkım tehditleriyle alınmak istenmiştir.
Hiç kuşku yoktur ki, Türkmenler yok sayılarak, Kerkük’ün
statüsü ve gerçek sahipleri göz ardı edilerek hiçbir amaca
ulaşılamayacaktır.

Kaldı ki Erbil’deki Türkmen kardeşlerimizin de gelişmeler karşısında söyleyecek sözleri vardır ve bu yakın bir zamanda herkesçe duyulacaktır.
Irak Türkmen Cephesi’nin ve başkanı Sayın Erşat Salihi’nin muazzam direniş ve haklı çağrılarını kimse duymasa
da Türk milleti karşılıksız bırakmayacak, Milliyetçi Hareket
Partisi tepkisiz ve hareketsiz kalmayacaktır.

Şunu herkes çok açık bilmelidir ki, hiçbir kişi, kurum ve
kuruluş Irak Türkmenlerinin varlık mücadelesini samimiyetle desteklemese de, Milliyetçi-Ülkücü Hareket tarihi sorumluluğunun, milli misyonunun gereğini yapacak ve yanlarında
olacaktır.
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Türkiye’deki Barzaniseverler, ihanet ve melanete hizmet
eden bölünme hizmetkârları boşuna heveslenmemeli, boşuna çırpınmamalıdır.
Soydaşlarımız namusumuza emanettir.

Can, mal ve vatan güvenliklerine destek vermek boynumuzun borcudur.

Bu kapsamda “en az beş bin Ülkücü gönüllü” başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki
varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir.
Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik
soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir.
Kararımız kesin, duruşumuz net, sözümüz senettir.

Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız
bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır.
Kerkük; haydut inlerinden çıkan, terör kovuğundan fırlayan, zalim ve hain yuvalarında beslenip silahlanan insan
müsveddelerine bırakılmayacaktır.
Kerkük Türk kalacak, Türkmeneli huzura kavuşacaktır.
Başka çıkar yol kalmamıştır.

Tarihin uyanışıyla, coğrafyanın uyarısıyla, uluslararası
antlaşmalardan doğan haklarımız doğrultusunda gerçek hayat alanımız olan Misak-ı Milli derin uykusundan kalkacak,
zincirlerden kurtulacak, kadim emanet Türk milletine inşallah geçecektir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
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DEVLET BAHÇELI’NIN “CHP
GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL
KILIÇDAROĞLU’NUN PARTISININ
GRUP TOPLANTISINDA GÜNDEME
GETIRDIĞI BELGELERLE” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
30 KASIM 2017

İçinden geçtiğimiz şu günkü puslu ortamda, Türkiye’nin
çok yönlü, çok boyutlu ve eşzamanlı bir şekilde köşeye sıkışması, nefes alamaz hale gelmesi hedeflenmektedir.
Bu durum gizlenemeyecek kadar açık bir gerçektir.

Ülkemizin saygınlığını, onurunu, prestij ve haysiyetini
hiçe sayan, aynı zamanda iç ve dış ayakları gün yüzüne çıkmış
şiddetli bir operasyon devamlı tahkim ve icra edilmektedir.

Bir yandan İranlı şarlatanın sanık mertebesinden tanık
seviyesine kaydırıldığı ABD’deki yargı süreci devam ederken,
diğer yandan Türk siyasetini zora sokan, kutuplaşmayı teşvik
eden, anlaşmazlıkları derinleştiren gelişmeler yaşanmaktadır.
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu haftaki Meclis
parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı’nın yakın aile fertlerini hedefine alan bazı belgelerdeki bilgileri özet halinde
kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu kapsamda 15 Aralık 2011-14 Ocak 2012 tarihleri arasında Türkiye’den Man Adası’nda Kurulu bulunan bir şirkete
yaklaşık 15 milyon dolarlık para aktarımının yapıldığı bizzat
CHP Genel Başkanı tarafından ifşa ve ilan edilmiştir.
ABD’deki karanlık ve kaçakçı şahsın mahkemeye çıkarılmasına paralel bir şekilde anamuhalefet liderinin böylesi bir
iddiayı gündeme taşıması kuşku verici ve kafa karıştırıcı bir
muamma olarak karşımıza çıkmıştır.
Sayın Kılıçdaroğlu’nun elinde salladığı belgelerin ve bu
belgelerin muhtevasının ne kadar doğru, ne kadar sahte olduğu şu an için belirsizliğini muhafaza etmektedir.
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Türkiye’nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken, anamuhalef liderinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine, eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması, bu vesileyle siyasi rant
hevesine kapılması bir defa samimiyet ve dürüstlükten uzak
siyasi bir tavırdır.

Türk siyasetinin doğru olup olmadığı belli olmayan belgelerin tesir altına girerek istikrarsızlık ve kavgaların yörüngesine kayması büyük bir talihsizlik ve yanlıştır.

Türkiye husumetini meslek ve hedef edinmiş çevrelerin
eline koz veren, milletimizi ve devletimizi belirsizliğin, kör
dövüşünün içine çeken siyasi aktörlerin varlığı bize göre bir
utanç kaynağıdır.
Sayın Kılıçdaroğlu’nun eline bir yolla geçirdiği belgeleri
istismar etmek yerine, derhal ve süratle yargıya intikal ettirmesi şu aşamada en mantıklı, en meşru yoldur.

CHP’nin konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili talebi, AKP’nin sayısal çoğunluğu dikkate
alındığında yalnızca siyasi tartışmaları artırmaya yarayacak
gerçekçi olmayan beyhude bir beklenti, belirgin bir kriz temennisidir.
Meclis Genel Kurul’unda sıraların üzerine öfkeyle çıkanların, karşılıklı itiş-kakışa taraf olanların varlığı elbette milletimizin gözü önünde cereyan etmiştir.

CHP’nin belgeleri doğrudan doğruya paylaşmak yerine
gerilimi artırmak maksadıyla kullanması abesle iştigaldir.
Kuşku yok ki, yargı sürecinin tamamlanmasından sonra
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili teşebbüslerde bulunulması makul bir çözüm olacaktır.
Bu konuda gecikme telafi edilemeyecek sorunlara davetiye çıkarabilecektir.
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Gündeme tamamen mühür vuran bahsi geçen belgelerin
ve bu çerçevedeki iddiaların gerçekçi ve inandırıcı olup olmadığına ancak Türk yargısı karar verebilecektir.

Anamuhalefet partisinin sorumsuz hareket etmesi, siyasi
çekişmeleri tırmandırma çabası Türkiye’ye öngörülemeyecek zararlar verecektir.
Kimin elinde hangi belge varsa, kim neyi biliyorsa, hangi sızıntından besleniyorsa Cumhuriyet savcılıklarına bildirmekle mükelleftir.
Aksini düşünmek tam bir kaos hizmetkarlığı olacaktır.

Bilinmelidir ki, anamuhalet partisinin sır gibi sakladığı,
tehdit ve şantaj malzemesi olarak kullandığı malum belgeler
siyasetin değil hukukun konusudur.

Ülkemizin milli beka ve güvenliğiyle ilgili çok sayıda tehdit varken, Türk siyasetinin yeni bir girdaba kapılması, yeni
bir bunalım döngüsüne girmesi sadece ve sadece Türkiye
düşmanlarını sevindirecek, onların değirmenine su taşıyacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, siyasette dürüst, ilkeli, milli,
ahlaki duruş ve tutumun önemine yürekten inanmakta, buna
müzahir olacak şekilde mücadelesini sürdürmektedir.

Bu itibarla, var olan şüphelerin giderilmesi, belgeler üzerinden yapılan sonuçsuz ve dipsiz siyasi boğuşmanın nihayete ermesi samimi arzu ve beklentimizdir.

Parti olarak konuyu dikkat ve titizlikle takip edip, gerekli
ve lazım gelen yerlerde düşüncelerimizi milletimizle ve muhataplarımızla paylaşmaktan da geri durmayacağımız herkes
tarafından bilinmelidir.
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DEVLET BAHÇELI’NIN
“ABD BAŞKANI’NIN KUDÜS
KOMPLOSUYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
6 ARALIK 2017

ABD yönetiminin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e
taşıma niyeti ve bu kadim şehri İsrail’in başkenti olarak tanımaya hazırlanması Ortadoğu’nun A’dan Z’ye mahvına hizmet
edecek zaman ayarlı bir bombadır.

ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanya döneminde Batı
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gördüğünü açıklaması, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın da aynı görüşü seslendirmesi hafızalardaki tazeliğini muhafaza etmektedir.
Ayrıca İsrail’in özellikle 1995’ten itibaren kanunsuz ve
kaçak bir şekilde inşa ettiği yeni yerleşim yerleriyle Kudüs’ü
çevrelediği, kuşatmaya aldığı bilinen bir gerçektir.

Kuzeyde Ramallah’tan güneyde el-Halil’e uzanan Büyük
Kudüs’ün kurulmasıyla ilgili İsrail planı bölgesel barış ve huzuru doğrudan tehdit etmekle kalmamış, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını menfur ve menhus bir şekilde
hedef almıştır.
Yine 1995 yılında ABD Kongresi’nin skandal ve sakıncalı
bir onayıyla kabul edilen Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin
Kudüs’e taşınma kararı, şu güne kadar altı aylık sürelerle ertelenmiş, beklemeye alınmıştır.
Ancak ABD yönetiminin mevcut bu pozisyonundan sapacağı, tarihi yanlış ve yıkıma hizmet edeceği anlaşılmaktadır.

Kudüs’ün statüsü üzerinde kumar oynamak için devreye
giren, Filistinli mazlumların, tüm İslam dünyasının tarihi ve
manevi haklarını hiçe sayan küresel komplonun açıktan felaket ve hezimete davetiye çıkardığı tartışma götürmez bir
hakikattir.
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Yıllardır ve adım adım Kudüs’ü Müslümanlardan arındırma faaliyeti esasen tüm insanlığın, tüm insani değer ve mirasın müşahitliği altında gerçekleşmektedir.

Sistematik biçimde Mescid-i Aksa’ya yapılan alçak saldırılar, bunun yanı sıra diğer mukaddes mekan ve mabetlerimize
yönelik ağır saygısızlıklar elbette Müslüman vicdanların malumudur.
Kudüs 400 yılı aşan bir süre ecdadımızın hakimiyeti altında bulunmuştur.

Bu süre zarfında en huzurlu, en müreffeh, en barışçı dönemini yaşayan Kudüs’ün; Siyonizmin, Haçlı heveslerinin, batıl emellerin tuzağına ve kapanına kıvrana kıvrana düşmesi
kabul edilemez, izah ve ifadesi olmayacak bir çarpıklıktır.
ABD’nin Kudüs üzerinden Ortadoğu’yu ateşe verme teşebbüsünde bulunması ne insanlığın emanetlerine, ne İslam’ın emirlerine, ne de bölge barışının temin çalışmalarına
asla sığmayacaktır.

Uluslararası toplum ABD’nin bu karanlık dayatma ve kahredici provokasyonuna itirazını yükseltmeye başlamış, İslam
dünyası da peşpeşe yapılan açıklamalarla duruş ve tutumunu
çok net göstermiştir.

Kaldı ki, Kudüs’ün statüsüyle ilgili bağlayıcı nitelikli Birleşmiş Milletler kararları bulunmakta ve muhatap ülkelerce
de bilinmektedir.
Türkiye’nin siyasi ve diplomatik tepkilerini zamanında
göstermesi, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İslam İşbirliği
Teşkilatını, dönem başkanı sıfatıyla 13 Aralık 2017 Çarşamba günü toplantıya çağırması anlamlı ve isabetli gelişmeler
arasındadır.
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Kudüs, İslam dünyasının kutsal cevheri, üç dinin uyum
içinde barındığı kadim bir şehirdir.
Bu kapsamda İslam ülkeleri Türkiye’nin öncü, önemli,
örnek girişimini, güçlü iradesini dürüstçe sahiplenmeli, samimiyetle desteklemeli, nitekim Kudüs’ü mahzun ve mahcup
edecek her davranıştan kaçınmalıdır.

Kudüs, ABD’nin iç siyasi hesaplarına, çıkar lobilerine şirin ve sempatik görünmeye çalışan güdümlü siyasetçilerin
hedeflerine kurban edilemeyecek, etmeye de kimsenin gücü
yetmeyecektir.
ABD’nin bugün ilanı beklenen muhtemel karardan derhal
dönmesi, Filistinli kardeşlerimizin ve Müslümanların inanç
ve yaşama haklarına saygı duyması tarihi bir mecburiyettir.

Kudüs, İslam dünyasının göz bebeği, haklı davası, meşru
sancağı, gaspı ve rehni imkânsız manevi tacıdır.
Bu nedenle ABD’nin; tahripkâr istikrarsızlık, toplumsal
infial, toplu intifadaya, kara bir leke gibi alnına yapışacak
muhtemel dinler arası çatışmaya yol açacak Kudüsle ilgili
adımlarını muhakkak askıya alması şarttır, acilen ve amasız
şekilde gaflet ve dalalete son vermelidir.

Dini ihtilaflar, Filistinli kardeşlerimizin yurtlarından ve
topraklarından mahrum edilmesi kanlı çekişmelere, bedeli
ağır olacak mücadelelere de hız ve ivme verecektir.
Unutulmasın ki, İsrail ve Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlık huzur ve selamete ulaşamayacaktır.

ABD’nin Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir ve bu hançer saplanırsa canı
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yanan, kanı dökülen, kayıplara sürüklenen yalnızca İslam âlemi olmayacaktır.

Bu nedenle Kudüs temelli gerilimin yumuşaması, ABD’nin
kendi iç siyasi dalgalanmayı Ortadoğu’ya ihraç etmekten vazgeçerek aklıselimin ve sağduyunun çizgisine gelmesi samimi
dilek ve beklentimizdir.

Aksi halde, ortaya çıkacak sonuçlardan hiç kimse, hiçbir
ülke yakasını kurtaramayacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“İSLAM İŞBIRLIĞI TEŞKILATI
OLAĞANÜSTÜ ZIRVESI SONUNDA
KUDÜS İLE İLGILI ALINMIŞ
KARARLAR” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
14 ARALIK 2017

ABD Başkanı Trump’ın 6 Aralık 2017’de inancımızın mübarek kentlerinden birisi olan Kudüs’ü; haksız, hukuksuz ve
hadsiz şekilde İsrail’in başkenti ilan etmesi bölgemizi iyice
ısındırmış, gerginlikleri kontrolsüzce tırmandırmıştır.
Ortadoğu karanlık bir sürecin tam ortasına savrulmuştur.

918 yıl evvel Haçlıların işgaline uğrayan Kudüs, yeni ve
acımasız bir kuşatmayla sarsılmıştır.

Filistinli masumların haklı davaları, tarihi hakları, Kudüs’ün zamanlar üstü statü ve manevi kazanımları ağır bir
saldırıya uğramıştır.
İlk kıblemizin onurunu taşıyan, inancımızın üç büyük
mescidinden birine ev sahipliği yapan Kudüs, ABD-İsrail ortak yapımı vahşi ve vandal bir komploya maruz kalmıştır.

ABD’nin hukuki ve meşru hiçbir temeli olmayan Kudüs
kararını reddetmek, yok saymak, açıktan tavır alıp doğrunun
tarafında yer almak uluslararası toplumun, özellikle İslam
ülkelerinin yegane sorumluluklarından birisi halinde ortaya
çıkmıştır.

Bu kapsamda 13 Aralık 2017 Çarşamba günü İstanbul’da
gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’nde çok önemli kararlar alınmış, arzulanan ve beklenen bir irade tezahür etmiştir.
Zirve sonunda İstanbul Deklarasyonu adıyla bir bildiri yayımlanmıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kurulma gayesinin temelinde,
esasen Kudüs’ü kurtarma ve kurtuluşunu sağlama hedefinin
bulunduğu tartışma götürmez bir gerçektir.
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Bu itibarla, İslam İşbirliği Teşkilatı 48 yıllık misyonuna
bağlı ve sadık bir şekilde duruşunu ve tutumunu net olarak
gözler önüne sermiştir.
Türkiye’nin öncülüğünde ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın
çağrısıyla toplanan zirvede ABD-İsrail kumpasının tüm yönleri
deşifre edilmiş, Kudüs’ü tasallut altına almak için devreye giren Siyonist emellere tesir düzeyi yüksek tepki gösterilmiştir.
Bu gelişme oldukça umut ve memnuniyet vericidir.

ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan skandal kararının reddiyle birlikte kınanması birlik ve
dayanışma ruhunun temerküz ve tecellisidir.

Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası antlaşmalara açıkça aykırı olan ABD zorbalığının tarih, vicdan ve hukuk
karşısında hükümsüz olduğunun vurgulanması değerli, dengeli ve isabetli bir değerlendirmedir.
Ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devletinin teyidiyle birlikte dünyaya tanınması yönünde çağrıda bulunulması zalimlere okkalı bir şamar, muazzam
bir cevaptır.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin ısrarla savunduğu, İstanbul
Zirvesi’nde ilanının yapılmasını gerekli gördüğü teklif ve düşüncesi de bu yöndedir.

Bununla birlikte TBMM’de grubu bulunan üç partinin
dün itibariyle ortaklaşa hazırladıkları bir metinle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararını desteklemeleri yerinde, anlamlı ve
ümit verici bir gelişmedir.
14 yaşındaki bir çocuğu onlarca askeriyle gözaltına alan,
down sendromlu bir mazluma şiddeti reva gören İsrail acı198

masızlığı, İslam ülkelerinin diriliş ve kenetlenmesiyle bertaraf edilecektir.
ABD’nin şer oyunu mutlaka püskürtülecektir.
Başka yol ve çaresi de kalmamıştır.

Ayrıca bazı ülke ve çevrelerin sinsilikleri de gözlerden
kaçmamıştır.

Kudüs davasının tavsaması, ağırdan alınması, hatta zamana yayılarak İsrail’in denetim ve kontrolüne girmesi konusunda perde gerisinde Siyonizmle işbirliği yapan, küresel
planlara kuryelikten nemalanan haramzadelere Türk-İslam
dünyası haddini bildirecek muktedirliğe ziyadesiyle sahiptir.
Her şey meydandadır.

İsrail’e gizli gizli el sallayan, avuç açan, çıkar uman;
ABD’ye uysal görünüp uyduluğuna talip olan bir kısım ülkelerin meşruiyet ve inandırıcılığı da elbette kalmamıştır.

Önümüzdeki zorlu süreçte, Kudüs komplosu Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nden ziyade, Genel Kurula taşınmalı ve tüm ülkeler için bağlayıcı olacak adil bir kararın alınması temin edilmelidir.
ABD’nin foyası ortaya çıkarılmalıdır.

Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı
bulunan Batı Şeria ve Gazze’den oluşan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen Büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır.

Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararına binaen
diplomatik misyonumuz Doğu Kudüs’te Büyükelçilik olarak
belirlenmeli, şekillenmeli ve temellendirilmelidir.
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Buna 57 İslam ülkesi aynısıyla iştirak etmelidir.

2019’da Gambiya’da yapılacak 14.İslam İşbirliği Teşkilatı
Zirve Toplantısı’na kadar, İslam ülkelerinin diplomatik temsilciliklerini Doğu Kudüs’e taşımaları konusunda samimi, tavizsiz ve kararlı adımlar kesinlikle atılmalıdır.
Kudüs, tarihimizin hisarı, maneviyatımızın haysiyeti demektir.

Bir emlak patronun pervasızlıklarına, Evanjelizmin dayatmalarına, İslam düşmanlarının eline ve emeline teslim
edilmeyecektir.
Filistin egemen, bağımsız, bağlantısız, başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet olarak varlığını tescil ettirecektir.

Buna hiçbir sefil, hiçbir zelil, hiçbir şeytani plan ve proje
engel olamayacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi Filistinli mazlumların yanında,
Türk devletinin irade ve kararının önşartsız destekçisidir.

Bilinmelidir ki, Kudüs düşerse tarih düşecek, Kudüs kaybederse Ankara kaybedecek, Kudüs mahcup ve mahkum olursa İslam alemi telafisi imkansız sonuçlarla karşılaşacaktır.

Nitekim Kudüs ecdadımızın mirası, imanımızın mihrabı,
anılarımızın Zeytin Dağı’yla simgeleşmiş, Harem-i Şerifle mühürlenmiş ilk kıblesidir.
Ve de bu kutlu emanet kıblesizlere bırakılmayacak, bırakılamayacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN “ABD’NIN
KUDÜS’Ü İSRAIL’IN BAŞKENTI
OLARAK İLAN EDEN HUKUKSUZ
KARARININ BIRLEŞMIŞ
MILLETLER GENEL KURULU’NDA
YAPILACAK OYLAMA ÖNCESI”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
20 ARALIK 2017

ABD Başkanı Trump’ın 6 Aralık 2017’de; Kudüs’ü İsrail’in
başkenti olarak ilan eden skandal ve sakat kararı dünya çapında tepkilere neden olmuş, eleştirilerin odağına oturmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, ABD’nin gayri meşru ve gayri hukuki Kudüs kararına etkili, kararlı, çok yönlü siyasi ve diplomatik girişimlerle şerhini düşmüş, itirazını güçlü bir şekilde
göstermiştir.

Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla 13
Aralık 2017 günü İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü zirvesi ABD’nin Kudüs komplosunu sarsmış
ve Türk-İslam dünyasının adeta uyanışını sağlamıştır.
Kudüs’ün tarihi, kutsi ve manevi statüsüyle oynamaya azmetmiş çevreler elbette insanlık vicdanında şimdiden mahkum olmaktan kurtulamamışlardır.
ABD yönetiminin Siyonizm, Kabala ve Evanjelist emellerin bekçiliğine soyunması büyük bir rezalet ve hezimet olarak
tescillenmiştir.

Türkiye, doğru stratejiyle, isabetli politik hamlelerle, her
türlü diplomatik imkanı kullanarak Kudüs meselesini uluslararası toplumun gündeminde sıcak tutmayı başarmıştır.
Bu durum takdir edilecek bir tablodur.

Kudüs’e utanmaz şekilde ambargo koyup, baştan ayağa
ele geçirerek, İslam’ın ve tarihimizin kutlu miraslarını silmeye uğraşanların maskeleri birer birer düşmektedir.
Kaldı ki, başka yolu ve çaresi de kalmamıştır.

Ülkemizin öncülüğünde, Mısır’ın girişimiyle Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’ne getirilen ABD’nin Kudüs kararı
18 Aralık 2017 tarihinde görüşülmüştür.
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Söz konusu Konsey’in daimi ve geçici olmak üzere toplam
15 üyesinden 14’ü lehte oy kullanmasına rağmen, ABD’nin
vetosuyla Kudüs kararının hukuken geçersiz sayılmasını temel alan tasarı reddedilmiştir.
ABD, yanlışında gene ısrar etmiş, ibretlik yalnızlığa gömülmüş, kriz ve kaosa bağımlılığını bir kez daha alenileştirmiştir.

Ancak, Güvenlik Konseyi’nin 14 üyesinin; ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp ilan eden lekeli kararını
haksız ve hukuksuz görmesi tarihi değerdedir.
Bu gelişme, Kudüs davasının müdafaası ve uluslararası
toplum nezdinde destek görmesi açısından önemli ve özellikli bir iradedir.

ABD, Güvenlik Konseyi’nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler
önüne sermiştir.
Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, ABD’nin tek yanlı,
tek taraflı, mesnetsiz ve çarpık vetosunu kınamaktadır.
Şüphesiz henüz tüm yollar kapanmış değildir.

Yarın Kudüs konusu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Acil
Özel Oturumu”nda görüşülecek ve oylanacaktır.

Bu konuda Türkiye’nin aktif diplomasisi, İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın İstanbul ruhu ve Arap Ligi’nin kararlı duruşu
belirleyici olmuştur.
Halen Birleşmiş Milletler’e üye ülke sayısı 193’tür.
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Kudüs lehinde müspet bir kararın çıkabilmesi için en az
üçte ikilik bir çoğunluğun, yani 129 ülkenin lehte oy kullanmasının gerekliliği ortadadır.
İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 57 ülke aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda söz ve oy hakkında sahiptir.
Bunun yanı sıra, 54 Afrika ülkesi de Birleşmiş Milletler
üyesidir.

İlave olarak Avrupa ve Asya ülkelerinin pek çoğunun Kudüs konusunda ABD’yi haksız bulduğu da bilinen bir gerçektir.

Bu itibarla, 21 Aralık 2017 Perşembe günü yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ABD’nin hayasız
ve hukuksuz Kudüs kararının ezici bir çoğunlukla reddedileceği güçlü bir ihtimaldir.
Nitekim uluslararası toplum tarihi bir sınavdadır.

Yarın, “Barış İçin Birlik” formatında oylanacak tasarı, BM
Güvenlik Konseyi’nin 1980 tarihli 478 sayılı kararını hiçe sayan ABD korsanlığını, inanıyorum ki, buruşturup atacaktır.

Her ne kadar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan çıkacak kararın hukuken bir bağlayıcılığı yoksa da, ahlaken, vicdanen, siyaseten ve fiilen ABD-İsrail ortak zulmüne ağır bir
darbe vuracağı kesindir.
Bölgesel ve küresel huzur için böyle de olmalıdır.

Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin, insanlığı felaket götürecek ABD-İsrail ortaklığının Kudüs inadını kırması vazgeçilmez bir sorumluluktur.
ABD’nin, Kudüs’ün nihai statüsüne, demografik yapısına
şiddetle etki edecek gaflet ve zorlamasından geri adım atması insani ve inanç değerlerine saygının gereğidir.
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Türkiye ve diğer İslam ülkeleri, güçlü bir dayanışma ruhuyla, işbirliği ve ikna süreçlerini işleterek Kudüs’e yürekten
ve yüksek bir şuurla sahip çıkmalı, ABD-İsrail komplosunu
boşa çıkarmalıdırlar.
21 Aralık’ta insanlığın gözü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na çevrilecektir.

Dua ve desteğimiz Kudüs’ün haklı davasının; kör gözlere
sokulması, sağır kulaklara duyurulması, inançlara saygının
ABD zulmüne hem gösterilmesi hem de öğretilmesine yöneliktir.
İslam’ın izi Kudüs’ten silinemeyecektir.

Harem-i Şerif’in manevi ışığı söndürülemeyecek, söndürmeye çalışanlar sadece 1,5 milyarlık İslam alemini değil, insanlık vicdanını, tarihin haşmetini karşılarında bulacaklardır.
Dinler arası kutuplaşma, inançlar arası kavga ve ihtilaf insanlığa herhangi bir şey kazandırmayacak, tam tersine büyük
bedeller ödetecek, korkunç badirelere kapı açacaktır.

Filistinli kardeşlerimizin haklı taleplerinin karşılanması,
başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin
devletinin 1967 öncesi sınırlarıyla kabul ve tasdiki uluslararası toplumun önündeki kritik ve kaçınılmaz bir görevdir.
Bölgesel ve küresel istikrarın temin yollarından birisi de
Kudüs’ün hak ettiği biçimde yönetilmesinden, tarihi müktesebatına bağlı şekilde statüsünü korumasından geçecektir.

Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan
çıkacak tarihi kararın yeni bir dönemin umut meşalesi olacağına inanıyor, Türkiye’yi temsil eden siyasetçilerimize ve
diplomatlarımıza başarılar diliyor, tüm ülkelerin aklıselimin
çizgisinde hareket etmelerini yürekten temenni ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, YENI YIL
NEDENIYLE YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI
30 ARALIK 2017

Sadece ülkemiz, sadece bölgemiz için değil, tüm insanlık
adına tarihi ve hayati nitelikli olaylara sahne olmuş bir yılı
geride bırakıyoruz.

2017 yılı, içte ve dışta yaygın münakaşalarla, yoğun mücadelelerle, ülke ve dünya dengelerini doğrudan etkileyen müessir hadiselerle geçmiştir.
Türkiye’nin bekasını zayıflatmak, hatta zedeleyip milli
birlik ruhunu zehirlemek isteyen karanlık odak ve oluşumlar
2017 yılında da boş durmamışlardır.

Türk milletinin mutlak ve meşru duruşunu çekemeyenlerin kahredici tezgâhları, kanlı tuzakları her seviyede hissedilmiş, her zeminde vasat bulmuştur.

2017 yılında, emir ve kumanda merkezleri belli olan terör
örgütleri mazlumlara kast etmeyi sürdürmüşler, girdikleri cinayet nöbetinde masumların kanını dökmenin yanında bölgesel ve küresel huzuru taammüden baltalamışlardır.
Taşeron, paramiliter ve kiralık terör örgütleri hem insanlık mirasını hem de insan hak ve değerlerini ayaklar altına
almışlardır.
Türkiye artan bir şiddetle tehdit kuşağında tutulmuştur.

Milli bekamızı yıkmak, milli birliğimizi yok etmek maksadıyla devreye alınan dış kaynaklık tahrik kampanyası, sistematik saldırı kumpanyası ısrarla körüklenmiş, inatla kamçılanmıştır.
15 Temmuz’da saldırıya geçen FETÖ’nün toplumsal yapının derinlerine işlemiş kirli izini kazıma faaliyeti, devlet
hayatının hücrelerine kadar nüfuz etmiş hıyanetini bertaraf
çabası 2017’de de sürmüştür.
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Türk milleti kutlu varlığını savunmuş ve sahiplenmiştir.

Milli dayanışma şuuru ihanetin küstahlığına adeta savaş
açmıştır.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden çıkarılan sonuçlarla, bundan sonra doğabilecek, olabilecek yeni saldırı ve suikast ihtimallerinin en aza indirilmesi amacıyla tartışmaların
odağındaki hükümet sistemi bizzat Türk milleti tarafından
ele alınmış ve değiştirilmiştir.

16 Nisan Anayasa Halkoylamasının neticesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz tarafından oylanmış
ve onaylanmıştır.
Elbette bunu hazmedemeyenler vardır ve tarafları ortadadır.

Türk milletinin tarihi bir uzlaşma iradesiyle bekasını muhafaza ve müdafaa gayreti yegâne geçimi kriz olan siyaset
düşkünlerini rahatsız etmiş, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne açık tavır alamayan aidiyet ve ahlak düşüklüğü yaşayan çevreleri çılgına çevirmiştir.
Aslında bu son derece doğal ve normal karşılanmalıdır.

Çünkü küresel hesap ve planların yörüngesine tutunarak
fahri Türk ve Türkiye düşmanlığı yapan köhne zihniyetlerin
başka türlü davranması mümkün olmadığı gibi kendileri adına makul de görülemeyecektir.
Bilinsin ki, hükümet sisteminin değiştirilmesi basite indirgenecek, hafife alınacak, siyasi hafriyatçıların polemiklerine emanet edilecek bir konu olmayacaktır.
Bu itibarla, 2017 yılı Cumhuriyet tarihinin muhatap kalınan olaylar bakımından en uzun, en kritik yılıdır.
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16 Nisan’da sandığa yansıyan hayır oylarını demokratik
bir tercihten çıkarıp kavga ve kutuplaşma malzemesi yapan
siyasi kumpasçıların çete mantığına teslim oldukları da açık
bir gerçek olarak karşımızdadır.
Milletimiz 16 Nisan’da kararını vermiştir.
Bu karardan dönüş ve taviz yoktur.

15 Temmuz işgal teşebbüsünün farklı yol ve yöntemlerle
tekerrür etmemesi için kalıcı bir uzlaşma ruhunun tecellisi
mecburidir ve kaldı ki 16 Nisan Halkoylaması bu anlayışın
karar ve kavramsallaşmış nihai bir tezahürüdür.
Önyargılarının esaretine girmiş olanların Türkiye gerçeklerini kavramaktan ne kadar uzak oldukları açıktır.

Akıl dışılıklarını gizleyemeyen, milli ve tarihi mükellefiyetleri idrakten acınası mahrumiyetlerini örtbas edemeyen
malum siyasi çürüklerin rövanşist dürtülerle hareketi ülkemiz adına kaygı verici handikaptır.

Bunun en son örneği, 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696
Sayılı KHK’nin 121. Maddesi üzerinde yapılan cahilane ve zalimane tartışmalarda net olarak görülmüştür.
15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı yüreğini koymuş,
yüksek bir direnç göstermiş, hatta can pahasına direnmiş vatan evlatlarını haklı olarak güvenceye alan bir düzenlemeyi
sulandırmak, sabote etmek eğer cahillik değilse, bilinmelidir
ki, varit ve vaki olan bir Türkiye husumetidir.
Unutmayalım ki, zalime merhamet mazluma ihanettir.
Günahkârlara kefalet milli güce kindarlıktır.
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Karanlıktan medet ummak aydınlığa kara çalma gayretkeşliğidir.
2017, her yönüyle ibret verici bir yıldır.

Kerkük uçurumdan dönmüş, buna karşılık Kudüs’ün ufku
perdelenmiştir.

Güney sınırlarımız boyunca zalimler, hainler, her neviden
düşmanlıklar yıl boyunca faal halde nifak saçmışlardır.

Ortadoğu’nun kalbine sokulan küresel mızrak daha da
derinlere işlemiştir.
FETÖ’nün yanı sıra, IŞİD, PKK, PYD-YPG ve bilumum katil
örgütler Ortadoğu’yla birlikte Türkiye’yi hedef almışlardır.

Haritalarla oynanmıştır. Ve de korkunç süreç hala devam
etmektedir.
Emperyalizm yer altı kaynaklarını, yer üstü değerleri sömürmekle kalmamış, dünyayı kasıp kavuran zulüm mesaisinde çıta yükseltmiştir.

2017’deki buhranların 2018’de hız kesmesi yürekten arzumdur.
Bunun için kuvveden fiile çıkmış milli ve ahlaki bir uzlaşma ruhu güçlenerek özellikle siyasete, sivil ve toplumsal sisteme hâkim olmalıdır.
Umutlarımız korkulara boyun eğmeyecektir.

Milli heyecanlar 2018’de daha da cüret ve cesaret kazanarak Türkiye’nin yıkımı için el ovuşturanlara, inanıyorum ki,
izin ve fırsat vermeyecektir.
Karamsarlığa şüphesiz yer ve gerek yoktur.
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Kötümserlik salgınını bir olarak, diri olarak, iri olarak tedavi etmek şarttır, doğrusu da bu olacaktır.
Egemenliğin sahibi Türk milleti her şeyi bilmekte, görmekte, bizzat yaşamaktadır.
İlahi adalet ise herkes ve hepimiz için bağlayıcıdır.

2018’de huzurun temellenmesi, yüzlerin gülmesi başlıca
dileğimdir.

2018’de kardeşliğimize kara çalmak isteyenlerin bir kez
daha ezilip geçilmesi temennimdir.
2017’de yaşanan acı ve felaketlerin yeni yılda tekerrür etmemesi dua ve ümidimdir.

Artmasını beklediğim sosyal ve ekonomik refahla birlikte
sağlam esaslara bağlanmış siyasal istikrar Türkiye’yi emniyete alacak, istiklal ve istikbali güvenceye bağlayacaktır.
Bu hedef siyasetin önünde 2018 yılında da kaçınılmaz bir
görev ve ödevdir.

Milletimizin ortak akıl ve irade gücüyle haksızlıkların söneceği, adaletsizliklerin son bulacağı, engellerin birer birer
aşılacağı tartışmasız mümkündür.
Arayışımız ve beklentimiz de budur.

Bu düşüncelerle yurdumun her köşesinde yaşayan; kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyor, Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve selamet niyaz ediyorum.

Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, 2018’in barışa,
birliğe, beraberliğe, dostluğa, kaynaşmaya ve huzura vesile
olmasını diliyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“ZEYTIN DALI HAREKÂTI
KAPSAMINDA YAŞANAN
ŞEHADETLER” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
2 MART 2018

Hatay’ın Hassa İlçesi Akbaba Hudut Karakolu’nun tam
karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan
sıcak temas, akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanımız şehit olmuş, 13
kahramanımız yaralanmıştır.
Ayrıca Özgür Suriye Ordusu mensuplarında da şehit ve
yaralılar mevcuttur.
20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekâtı süresince 41 evladımız şehit düşmüştür.

Türk Silahlı Kuvvetleri’yle omuz omuza mücadele veren
Özgür Suriye Ordusu da 116 şehit vermiştir.

Türk milleti bağrına taş basmış, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür.

Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder
etmiş, kederden kedere sürüklemiştir.
Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir.
Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama
yükselmişlerdir.
Afrin’de Türkiye’nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları
cesurca müdafaa edilmektedir.
Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı meşrudur, haklıdır, karşımızdaki muhasım odaklar, müstevli oluşumlar insanlığın yüz karaları,
yeryüzünün şeytan işbirlikçileridir.
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Afrin zorlu bir coğrafyaya sahip, iklim şartları ise mücadelenin aleyhinedir.

Buna rağmen, Allah’a çok şükür, adım adım PKK/PYD/
YPG terör örgütlerinin sınırlarımızla bağlantısı kesilmiş, sonuç itibariyle Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır.

Afrin’in stratejik noktaları olan Güney Batıdaki Cinderes,
Batıdaki Raco, Kuzeydeki Bülbül bölgelerinde kurulan üslerden teröristlerin gizlendikleri her alan insansız hava araçlarıyla tespit edilip topçu bataryalarıyla vurulmaktadır.
Bugüne kadar 2300’e yakın terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bu çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir
ilerleme, bir kazanımdır.
Afrin’de meskûn mahal operasyonları bu sabah Raco’da
başlamış, Cinderes muhasara altına alınmıştır.

Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç
uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla
gevşemeyecek, eksilmeyecektir.
İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir.

Çünkü Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır.
Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik
haklarımız müdafaa edilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, beka için, bayrak için, mukaddes ve
mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız.
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Afrin’de önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya, mücadelemizi kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona boyun eğmemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz.

YPG’nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki
ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2401 Sayılı
Kararını çarpıtması, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla
parmak sallaması tam anlamlıyla garabettir.

Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını
iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir.
Türkiye okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının
yüzüne her seferinde haykıracak cesaret ve dirayettedir.

Gücü ve mevkii ne olursa olsun hiç kimse, dost pelerini
giyip düşman kılıcı sallayan hiçbir ülke, terörizmle mücadelemizi söndüremeyecek, bağımsızlık ve beka mücadelemizden
milletimizi döndüremeyecektir.
Afrin’de son hain imha edilesiye, güney sınırlarımız emniyete alınasıya kadar milli infialin enerjisi düşmeyecektir.

Menbiç ve Fırat’ın doğusu da dahil olmak üzere, nerede
bir insanlık düşmanı, mazlum ve sivil halkların celladı varsa
Türkiye orada olmalı, kaynağında canileri etkisiz hale getirmelidir.
Yılanın başı yuvasında kesilmelidir.

Dostun ve düşmanın birbirine karıştığı bugünkü zaman
diliminde, herkes hesabını buna müzahir yapmak durumundadır.
Türk milleti tarih boyunca varlığının ve hayati çıkarlarının bedelini ödeye ödeye bugünlere gelmiştir.
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Artık bedeli ödeme sırası bellidir, tehir yoktur.
Yurdumuz bellidir, tavizi yoktur.

Devletimiz bellidir, tereddüt yoktur.

Her şehit, bekamızın hisarına harç karan, istikbalimizin
ufkunu tertemiz kanıyla açan iman ve ahlak kahramanıdır.
Onlar ki Kıyamet Günü şefaatçiler arasında yer alacaklardır.

Türk milleti fedakârlıkta sınır tanımadığı sürece, hainlere
hayat haram olacak, teröristler tutunacak çürük dal bile bulamayacaklardır.
İnanıyorum ki, Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır.
Allah kahramanlarımızı korusun, Türk milletini ve Türkiye’yi sonsuza kadar var kılsın. Âmin diyelim, aminlerle manevi kalkanımızı kaldırıp beka ruhuyla istikbale uzanalım.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.
Şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyorum.

Milletimizin, silah arkadaşlarının, sevdiklerinin ve hepimizin başı sağolsun diyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“MILLI DURUŞ, ŞÜHEDAYA
VEFA, MILLETE BEKA” 12’INCI
OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYI’NIN
TAMAMLANMASININ ARDINDAN
PARTI TEŞKILATLARINA
GÖNDERDIĞI TEŞEKKÜR
MESAJI
20 MART 2018

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 12’inci Olağan Büyük Kurultayı, “Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” tema ve
iradesiyle gerçekleşmiş, örnek bir buluşmaya, muazzam bir
kucaklaşmaya sahne olmuştur.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde, Ankara muhteşem bir uyanışa, canlı ve coşkulu bir duruşa, eşine
az rastlanır bir katılıma şahitlik etmiştir.
Yurdumun her yöresinden heyecanla Ankara’ya gelen vatan ve millet sevdalıları haklı davalarına sahip çıkmışlar, kutlu mücadelemizde yeni bir sayfa açmışlardır.
Partimiz için Kurultay, yüksek hedeflerin görüşüldüğü,
millet ve devlet meselelerinin konuşulduğu tarihi ve demokratik bir ortamdır.

Bu ortam içinde gelecekle ilgili ümitler tazelenerek teyit
edilmiş, ayağa kalkan milliyetçi ruh vatana, bayrağa ve milli
bekaya kahramanca sahip çıkacağının güvencesini vermiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi milli duruşun simgesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi şühedaya vefanın adresidir.

Milliyetçi Hareket Partisi millete bekanın adı ve ahlakıdır.

12’inci Olağan Büyük Kurultayımız partimiz üzerinde oynanan bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve beraberliği tahkim ve tescil etmiştir.

Yarım asırlık mazisiyle, milli ve meşru duruşuyla, engin
ve derinlikli fikri çizgisiyle Türk milletinin gönlünde emsalsiz
bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi üstlendiği sorumlu223

lukların, omuzladığı tarihi görevlerin elbette bilinciyle yürüyüşünü devam ettirecektir.
Hiçbir engelleme önümüzde duramayacaktır.

Hiçbir eyyamcı ve entrikacı önümüzü kesemeyecektir.

Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bugünkü zaman diliminde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişle gelecek arasında köprü kuran milliyetçi şuuru karanlığa nur, hıyanete sur,
saldırılara siper işlevi görecektir.
Bu kapsamda yapılan Büyük Kurultayımız kesretin dışlanıp vahdetin tecelli ettiği; kötümserlik ve yılgınlığın aşılıp,
umut ve yüksek ufukların yeşerdiği sadakat ve samimiyet şöleni halinde tezahür etmiştir.

Sarsılmaz bir milli duruş, tarihi boyunca vatan ve millet
için toprağa düşen aziz şehitlerimize vefa, mensubiyetiyle
onur duyduğumuz milletimize beka kurultayımızdan yükselen ortak ses, ortak sesleniş, ortak inanç olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti var olduğu sürece
yaşayacak tarih ve kültür hazinesi, milli ve manevi değerler
haznedarıdır.

Siyasetimiz günlük heveslerin esiri, gelip geçici heyecanların esintisi değil; Türklüğe ve Türkiye’ye adanmış muazzez
ömürlerin hizmetkarlığıyla temellenmiş, ebedi anlam ve ruhunu bulmuştur.
12’inci Olağan Büyük Kurultayı’mızda hem 103 yıl önceki
Çanakkale’de yaşanan beka savaşı, hem de şu an Afrin’de süren beka mücadelesi hürmet ve hasretle yad edilmiş, kahramanlık dualarla selamlanmıştır.
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Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra da; sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla, milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla kutlu mücadelesini sürdürecektir.
Yerimiz Türk milletinin yanı, yurdumuz Türk vatanıdır.
Bu gerçek asla değişmeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, hasma karşı haysiyetin safında,
haine karşı devlet ve milletinin arkasındadır.
Bu düşüncelerle, 12’inci Olağan Büyük Kurultayımıza katılarak vakarlı, ilkeli, ahlaklı ve disiplinli bir şekilde iradelerini gösteren dava arkadaşlarıma,
Hakikaten iftihar edilecek bir azim ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek fedakârlığın burcu olan teşkilatlarımıza,

Bugüne kadar muhterem hizmetleri geçen önceki dönem
MYK ve MDK üyelerimize teşekkür ediyorum.
Ayrıca 12’inci Olağan Büyük Kurultayımızda seçilen MYK
ve MDK’nın yeni üyelerine muvaffakiyetler diliyorum.

Bu tarihi buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen, katılım sağlayan, izleyen veya nerede olursa olsun yürekleri bizimle beraber çarpan her gönül ve dava arkadaşıma, bütün
vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

12’inci Olağan Büyük Kurultayımızın; devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk ve İslam dünyasına
hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET
PARTISI GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN,
“MERKEZ YÖNETIM KURULU
ÜYELERI – MILLETVEKILLERI
- İL BAŞKANLARI MÜŞTEREK
TOPLANTISI” SONRASINDA
YAPTIKLARI BASIN
AÇIKLAMASI
21 NİSAN 2018

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Milletvekilleri ve İl Başkanları bugün müşterek bir toplantıyla Kızılcahamam’da biraraya gelmişlerdir.
Türkiye’nin önündeki temel siyasi gündem ve gelişmeler
her boyutuyla değerlendirilmiş, takip ve temini gerçekleştirilecek stratejik planlamalar samimiyetle ve insicam halinde
ele alınmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli, milli, ahlaklı ve tutarlı siyasi çizgisiyle millet vicdanında kök tutmuş; önce ülkem ve
milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla takdir ve teveccüh
kazanmıştır.

Partimiz, siyaseti çıkarların müsabakası, çıkarcıların münazara ve münakaşası şeklinde görmeyen; tam tersine millete hadim, sorunlara hakim bir fedakarlık ahlakı kabul eden
Türk ve Türkiye sevdasının somutlaşmış anıtıdır.
Bu nedenle milli ve manevi sorumluluğumuzun ağırlığı doğal olarak fazladır, faaldir, fikri temelleri de oldukça derindir.

Aldığımız ve alacağımız her karar milletimizin ve ülkemizin hayrına ve huzuruna dayanmakta, buna hizmet etmektedir.

Türkiye’nin içte ve dışta karşı karşıya olduğu yüksek risk
ve tehditler yeni bir siyasi durum değerlendirmesini, yeniden
çizilecek bir yol haritasını adeta zaruri hale getirmiştir.
Normal tarihi 3 Kasım 2019 olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinin makul ve meşru gerekçeler çerçevesinde erkene alınmasına dönük 17 Nisan 2018 tarihindeki çağrı
ve teklifimiz kabul görmüştür.
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Sayın Cumhurbaşkanımızla 18 Nisan 2018 tarihinde son
derece olgun, olumlu ve verimli bir görüşme sonucunda 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili
Genel Seçimlerinin erkene çekilmesi hususunda mutabakata
varılmıştır.

Müteakiben Sayın Cumhurbaşkanımız düzenlemiş olduğu bir basın toplantısıyla üzerinde anlaşılan 24 Haziran 2018
tarihini açıklamış, böylelikle Cumhurbaşkanı ve Milletvekili
Genel Seçimlerinin günü de belli olmuştur.
Hitamında Meclis Genel Kurulu 20 Nisan 2018’de toplanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir.
Kısaca Türkiye 24 Haziran 2018’de sandığa gidecektir.
Artık söz ve karar aziz milletimizindir.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecektir.

Partimiz Milletvekili Genel Seçiminde siyasi hükmü şahsiyetini muhafaza edip kendi aday listelerini Cumhur İttifakı
kapsamında milletimizin onay ve takdirine sunarken, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı
destekleyecektir.

Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini
yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, inanıyorum ki, ülkemizin geleceğini millet iradesinden
aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın başarıya
ulaşması amacıyla imkanları nispetinde çalışacak, Türki230

ye’nin her seçim çevresinde demokratik tutumunu ve milli
duruşunu azimle gösterecektir.

24 Haziran 2018’de hangi partilerin seçime girip giremeyeceği, aday veya adayların kim ya da kimler olacağı bizim
meselemiz, bizim gündemimiz değildir.
Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır.
Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir.

Milliyetçi Hareket Partisi cumhurun beklentilerine, taleplerine, arzu ve hedeflerine tüm gücüyle ihtimam, itina ve irade gösterip siyasi faaliyetlerini bütünlük ve ahlaki süreklilik
içinde icra edecektir.

Hiçbir siyasi zihniyet, hiçbir siyasi aktör acziyet, atalet ve
zafiyetinin faturasını oraya buraya çıkarmanın hazırlık ve hevesine kapılmamalıdır.
Cumhur İttifakı, 16 Nisan Halkoylamasıyla kabul edilen
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum, kural
ve ilkeleriyle hayata geçirme konusunda tavizsizdir.
Türk milleti yegane gücümüz, yegane umudumuzdur.
Nitekim egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir.

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü ve sonrasında
yaşananlar siyaset müessesine ertelenemez, geciktirilemez
mükellefiyetler yüklemişti.
Bu mükellefiyetler en başta devlet yönetiminde seri, süratli, etkin ve güçlü bir iradi yapının varlığı ve devamlılığını
zorunlu hale getirmişti.
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Türkiye’nin yönetiminde hukuki ve fiili durumların neden olduğu aksamaların, engellemelerin, gecikmelerin ve zayıflıkların yeni bir hükümet sistemiyle telafisi kaçınılmaz bir
ihtiyaçtı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu ihtiyaç karşılanmış, Türkiye’nin önü açılmış, ömrünü kısaltma girişimlerine demokrasinin erdem ve müktesebatıyla set çekilmiştir.
24 Haziran 2018 seçimleri, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına
giden süreçte tarihi kavşaktır, talihli olmasını dilediğimiz dönüm noktasıdır.
Siyaseti karaborsaya çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle sistem bunalım, hatta rejim krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan müflis siyaset erbabına Türk milleti hak ettiği
cevabı verecek, demokratik bedeli ödettirecektir.

Tekraren parlamenter sisteme dönüş sinyalleri veren, bu
kapsamda karanlık söylemlerle avunan tükenmiş siyasetçiler
elbette millet iradesiyle terslenip tel tel dağılacaklar, neticede
bozguna uğrayacaklardır.
Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur.

Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur.

Milliyetçi Hareket Partisi bu namusu savunacak, bu ruha
bağlı kalacak, üstelik ittifakın zaferi için geceyi gündüze katacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, cumhurun mükafat ve muzaffer
mihveridir.

Emperyalizmin sınırlarımıza demirlediği, ülkemizle ilgili
kirli senaryo ve karanlık planlamalar yaptığı bir dönemde, 24
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Haziran’da milletimiz bekasına, beraberliğine, bereket ve kaderine sahip çıkacaktır.
Tuzaklar nafiledir.

Oyunlar boşunadır.

Türklüğü eritmek, Türkiye’yi emmek için seferber olmuş
iç ve dış mihraklara karşı Cumhur İttifakı milli iradeyle birleşip mukaddes ve muazzez bir mücadele şuuruyla hesapları
alt üst edecek, muhasım ve müstevli odakları bir kez daha yenilgiye uğratacaktır.
Cumhur İttifakı şaşmaz ve şaibesiz irademizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir.

Özellikle seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili olarak, danışıklı dövüş ithamında bulunanlar Cumhur İttifakı’nın başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan
şuursuzlardır.
Milliyetçi Hareket Partisi pazarlık yapmaz, yapmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilke ve ülküleri alınıp satılamaz, aksini iddia edenler ise hüsrana uğrayacak ahlaksızlardır.
24 Haziran 2018’de küresel saldırı ve tahakküme cevap
verilecektir.

24 Haziran 2018’de kiralık ve proje terör örgütlerinin
kumpas ve komplolarına milli irade haddini bildirecektir.
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24 Haziran 2018’de Türk ve Türkiye düşmanları sandığa
gömülecektir.
Kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesi önümüzdedir.

Türkiye’nin geleceği bizzat Türk milleti tarafından tayin
ve tescil edilecektir.
Bundan kaçış yoktur, bundan kurtuluş olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi tam bir uyum ve inanmışlıkla
siyasi vaat ve sözlerine sadakat gösterecek, Türkiye’nin bekasına tüm dava arkadaşlarımızla birlikte katkı verip uğrunda
mücadelesini kararlılıkla ifa edecektir.
Kızılcahamam’da aziz şehitlerimizin anısını yaşatan Ülkücü Şehitler Anıtı irademizin şahidi ve aynı zamanda ilhamıdır.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, siyasi partilerimiz, demokrasimiz ve Türk-İslam alemi için hayırlı olmasını Allah’tan niyaz
ediyorum.
Artık söz ve karar mensubu olmaktan her daim iftihar ettiğimiz aziz Türk milletinindir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK
VE ÇOCUK BAYRAMI
MÜNASEBETIYLE
YAYIMLADIĞI MESAJ
22 NİSAN 2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi 98 yıl önce muazzam ve muhterem bir iradenin mahsulü olarak Ankara’nın Ulus Semtinde
tek katlı taş binada dualarla ve büyük umutlarla açılmıştı.

Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin tam bağımsız yaşama iradesinden doğmuş, esaret ve ezikliğe meydan okuyan
tarihi vakarından bir güneş gibi parlamıştı.

Hiç şüphe yoktur ki, Büyük Millet Meclisi milletimizin
tüm haslet, hasret, hatıra, haysiyet ve hedeflerinin bileşkesi,
billurlaşmış fikriyatıdır.
Ordular hazırlayıp ordular yöneten, çöken bir imparatorluğun enkazı üzerinde devlet kuran, zalimlere karşı mazlumların sığınak ve sözcüsü olan Büyük Millet Meclisi aynı
zamanda kahraman, aynı zamanda Gazi, aynı zamanda milli
iradenin tecelli ettiği şeref ve onur mekanıdır.
23 Nisan 1920’de Meclisimizin açılmasıyla çıkan sonuç;

Yaklaşık iki asrı bulan elem ve çile dolu geri çekilmenin
son bulacağının,
Anadolu coğrafyasında sonsuza kadar yaşayacağımızın,
Vatanımızı sonuna kadar koruyacağımızın,

Akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadele ile Türklüğün makus talihini döndüreceğimizin bütün cihana kahramanca ilan ve ilamıdır.

Bu itibarla, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, milletler ve
medeniyetler çekişmesinin acımasızca sürdüğü bir dönemde;
Türk milletinin tam bir mutabakatla, milli kimlikte ve milli hedeflerde buluşmasının,
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Yıllardır süren kayıpların çöküntüsünü ve moral bozukluğunu atarak güç toplamasının,
Teslimiyet ve tavizlere son verip silkinerek doğrulmasının,

Silahla verilen bir mücadelede bile milli mutabakatla sağlanan meşruiyetin nirengi ve dönüm noktasıdır.

Nitekim Büyük Millet Meclisi, kutlu varlığıyla ve tarihi
haklarıyla oynanmayı reddeden Türk milletinin topyekun
ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir.
Bu nedenle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir.

Bir başka yönüyle 23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve hukuki alt yapısının hazırlandığı bir dönemin
de miladıdır.

Bu haliyle İlk Meclis, o dönemde de kademe kademe tahkim, tesis ve temin edilen Cumhur İttifakı’nın kıvancı, ayrıca
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi, kuruluş şaheseridir.
İlk Meclis vatan kurtarmış, devlet kurmuştur.

Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte son günlerine
yaklaşan 26’ncı Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi de, İlk
Meclis’in emanet ve şerefine korkusuzca sahip çıkarak, 15
Temmuz 2016’da hain FETÖ işgalini durdurmuş, bu haliyle
ikinci defa vatan kurtarıcılığı unvanına layık olmuştur.
TBMM, 15 Temmuz’da bir kez daha Gazilik unvanını teyit
etmiştir.

Bu kapsamda İlk Meclis’in muhterem azalarıyla 26’ncı
Dönem TBMM’nin saygın üyeleri Türk tarihi açısından asla
unutulmayacak hizmet ve mücadelelere imza atmışlardır.
238

Ancak Gazi Meclis’in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal
arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir.

Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama,
tam bir siyasi çürüme halidir.
23 Nisan 1920’de demokrasi ve millet egemenliği tarihsel
sahnesine tam olarak çıkmıştır.

Demokrasi ve millet egemenliği ancak bu değerlere hürmet ve riayet etmesini bilen milletin ahlaklı temsilcileri vasıtasıyla anlam ve kalıcılığını ebediyen bulacaktır.

Dünyanın o zamanki siyasi ve toplumsal ikliminde Meclisimiz taşıdığı eşsiz ve emsalsiz özellikleriyle hem insanlık
için örnek, hem de Türk tarihi açısından ibret, ilham ve ihtiram vesikasıdır.
Unutmayalım ki, hakimiyet havzalarımızdan birer birer
çekildiğimiz vahim ve ıstırap dolu tablo içinde, Türk milletinin o dönemdeki en son, en etkili hamlesinin adı Büyük Millet
Meclisi’dir.
Nihayetinde TBMM; Türk milliyetçiliğinin, millet ve vatan sevdasının millet iradesiyle buluşması, ayrılmamak üzere
birleşmesidir.
23 Nisan 1920’nin aziz hatıralarını aramak ve anlamak
için çok uzaklara gitmeye gerek yoktur.
19 Mayıs ruhunda tecelli etmiş yüksek ülkülerde,
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İsli gaz lambalarının ışığında kaleme alınan kararlarda,
Ardı arkası gelmeyen sararmış telgraflarda,
Heyecanla toplanılan kongre salonlarında,

Asker götüren katarların loş vagonlarında,

Mermi taşıyan kağnıların gıcırtılı tekerleklerinde, gaile
dolu teknelerinde,
Mekteplerden getirilen ve uykusuz gecelerle geçen sıralarda,

Nihai olarak şehadetlerle dolu vatan topraklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni canlı bir şekilde görmek, anlamak, tanımak mümkündür, her vicdan sahibi için de şeref
konusudur.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle TBMM daha da
etkinlik kazanmış, asıl fonksiyonuna tam olarak kavuşmuş,
denge ve denetleme vasfı tescillenmiştir.
İlaveten kuvvetler ayrımı netleşmiş, kesinleşmiştir.

TBMM, Türk milletinin alın teri, göz nuru, cepheden cepheye verdiği kurtuluş mücadelesinin ilelebet yaşayacak iradesinin mümtaz bir tecelligahıdır.

Gazi Meclis artık daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkiye erişmiştir.

Büyük Millet Meclisinin açılması, aziz milletimizin varlığına ve bekasına yönelmiş dayatmalar karşısında neleri göze
alıp, neleri başarabileceğinin de imrenilecek bir numunesini
teşkil etmiştir.
Gerek Büyük Millet Meclisi’nin açılış destanı ve şartları,
gerekse sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tama240

mı; milletimizi küçümseyen, onuruna ve mukaddesatına el
ve dil uzatmaya yeltenen, gücünü sınamaya kalkışan odakları
nasıl bir akıbetin beklediğini anlamaları açısından da tarihi
ihtar belgesi olmuştur.

Bu nedenle, Millet Meclisimizin açılması ile başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin, devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan benzer tehditlerin ve tehlikelerin doğru anlaşılması bakımından çok önemli olduğuna
inanıyorum.

En karamsar ortamda, en müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni macera ve melun yollarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan
beyhude bir gayret olacaktır.

TBMM görevinin başındadır, açıktır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalpgahı, Türk milletinin ta kendisidir.

İnanıyorum ki, 27’nci Dönem TBMM aynı hissiyat ve görev şuuruyla tarihi ve milli görevini tam ve eksiksiz yerine
getirecektir.
Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 98’nci açılış yıldönümünü saygıyla kutluyor, aziz milletime esenlikler ve selamet
dolu yıllar diliyorum.
Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis’in tüm
mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için
canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“3 MAYIS MILLIYETÇILER
GÜNÜ” MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI MESAJ
3 MAYIS 2018

74 yıl önce, Türklüğü gönüllerinde bayraklaştıran dava
insanları adamlığın, adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en
mümtaz örneklerinden birisini sergilemişlerdi.

Bu çerçevede milliyetçi şuurun ayaklandığı, adeta yeniden küllerinden doğduğu 3 Mayıs 1944 ruhunu hasretle hatırlıyor, yıldönümünde hürmetle yâd ediyoruz.

Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın milliyetçiliğe karşı başlatılan linç kampanyasına cesurca direnişe geçmesi 3 Mayıs
1944 olaylarının fitilini tutuşturmuştur.
3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara’da toplanan inanmış gönüller muazzam bir şuurla Türk milliyetçiliğine sahip
çıkmışlardır.
Milliyetçi gençlerin haksızlığı kabullenmeyen, zulme eğilmeyen, güce boyun bükmeyen soylu tavırları gıpta edilecek
ve asla unutulmayacak bir mücadele onurunu belgelemiştir.

Türk milliyetçilerini sindirmek, yıldırmak, karanlıkta boğmak isteyen hasis ve hasım odaklar; inanmışlık karşısında
gerilemek, cesaret ve dirayet karşısında diz çökmek zorunda
kalmışlardır.
Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçi; Türk milletinin maddi
ve manevi varlığına kast eden odaklara tarihi duruş göstermişler, unutulmayacak ders vermişlerdir.
3 Mayıs, aynı zamanda Türk milliyetçilerine reva görülen
eza ve cefa dolu bir dönemin de miladıdır.

Türk milletine küresel bir vizyon çizerek, dünya üzerinde bulunan Türklerin bir gün esaretten kurtulup büyük ülkü
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etrafında kenetleneceğine duyulan inanç cezalandırılmak istenmişti.
Tabutluklar Türk milliyetçilerine mezar yapılmaya çalışılmıştı.

Ne var ki yapılan işkenceler kahraman yüreklerin Türk
vatanına bağlılıklarını ve sevdalarını asla azaltmamış, aksine
daha da perçinlemiştir.
3 Mayıs 1944 olaylarıyla Türk milliyetçiliğine kurulan
sinsi ve kirli tuzak kalbi vatan aşkıyla çarpan sinelerde parçalanmıştır.
Milliyetçiliğin 1944 şahlanışına; milli birliğin düşmanı
diyerek bölücü damgası vuran, hayalcilik diyerek hastalıklı
gösteren ahmaklar çıkmıştır.

Bunun yanında, ütopya diyerek basitleştirmeye, bela diyerek tehdit haline getirmeye, üç beş kendini bilmezin nümayişi diyerek değersizleştirmeye kalkışan sorumsuz ve şuursuzlar da kendilerini belli etmişlerdir.
Şimdi dönüp geriye baktığımızda kimin haklı, kimin haksız olduğunu tarihin hakemliğinde, milletin hâkimliğinde çok
açık şekilde idrak etmek mümkündür.

Türk milliyetçiliği milletimize yabancı ve aykırı dayatmaları boşa çıkarmanın, bağımsız yaşamanın, milli kimlik ve köküne sahip çıkarak kendi geleceğimize egemen olma düşüncesinin ifade ve irade namusudur.
Fikriyatımızın hiçbir yerinde; ayırma, dağıtma, bölme,
dışlama, ötekileştirme, yabancılaştırma yoktur.

Bilakis birlikte yaşama ve yaşatma ülküsünün olgunlaştığı iddia, ideal ve inanmışlık vardır.
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Türk milleti için her türlü külfeti fedakâr ve cefakârca göğüslemeye hazır olan Türk milliyetçileri, bugün 3 Mayıs ruhu
ile bir kez daha tarihi nitelikli bir sorumluluk üstlenmişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, Cumhuriyet’in üçüncü evresine geçişi sorumluluk anlayışıyla yerine getiren Türk milliyetçiliği, devletimizin kurucu iradesinde
yatan engin birikimini yarınlara taşımayı da başaracaktır.
Kutlu mazimizin her döneminde çekilen çileler, ödenen
bedeller, katlanılan badireler, çok şükür bugün Cumhur İttifakı ile milli iradenin tamamını kucaklayacak bir seviyeye
ulaşmıştır.
Bu itibarla Cumhur İttifakı’nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve
mecburiyettir.
Bu duygu ve düşüncelerle bir uyanış ve uyarı günü olan
‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nde; tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor; başta merhum
Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını
kaybeden tüm dava insanlarımıza, tüm şehitlerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET
PARTISI GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN,
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YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
15 MAYIS 2018

ABD Başkanı Trump’ın 6 Aralık 2017 tarihinde tek yanlı
ve yozlaşmış bir anlayışla Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi bölgesel huzur ve sükûnete tamiri ve telafisi çok zor olacak bir tahribat vermiştir.

İsrail, şiddet ve terörü politika enstrümanı haline getirerek masum Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarına kast etmiş, sonuç itibariyle katliamcı bir devlet olduğunu
hem resmileştirmiş hem de belgelendirmiştir.

ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini haksız ve hukuksuz şekilde Kudüs’e taşıması büyük bir çatışmanın fitilini tutuşturmuş, dehşet verici bir kamplaşmanın gerekçesini
oluşturmuştur.
İsrail, ABD’nin açtığı karanlık ve kanlı güzergâhta gözü
dönmüşçesine ilerleyerek Gazze’de son yılların en ağır katliamına imza atmıştır.

Dün, Gazze sınırında düzenlenen gösterilere ve bu kapsamda meşru tepkisini koyan göstericilere acımasızca saldıran İsrail askerleri sayıları 60’ı bulan Filistinliyi öldürmüş, 2
bin 500’ü aşkın Filistinliyi de yaralamıştır.
İsrail katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle ispatlamıştır.

Mübarek Ramazan ayının hemen öncesinde Gazze’de vasat bulan insanlık ve inanç dramı tahammül sınırlarını aşmış,
sabır taşını çatlatmıştır.
İsrail dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet etmiştir.
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İlk kıblemiz Kudüs’ün manevi dokunulmazlığını ihlal
eden, inancımızın kutsallarına ihanet ve istila cüretinde bulunan ABD-İsrail şebekesi ateşle oynadığını, çok tehlikeli bir
cepheleşmeye hizmet ettiğini vakit daha fazla geç olmadan
idrak etmelidir.
Gazze’de sadece mazlumların, sadece Filistinlilerin kanı
değil, İslam’ın da kanı dökülmüştür.

Bu son vahim gelişmeler Filistin meselesinin adil, kalıcı
ve barışçı çözüm kulvarına girmesini de sert ve net şekilde
sabote etmiştir.
İsrail Gazze’de alenen ve canice insanlık suçu işlemiştir.

Siyonist emeller, hepimizin yüreğini kavuran cinayetlerin
bedelini elbette acı ve ağır biçimde ödemelidir.
ABD yönetimi uluslararası hukuka tamamen aykırı olarak
büyükelçiliğini Kudüs’e taşımış, gerilim ve derin ihtilafları
düşmanlık boyutuna tırmandırmıştır.

Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail
ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş,
alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür.
Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır.

Buna hem tarih, hem insanlık vicdanı, hem de inancımızın derin miras ve kadim hakları müsaade etmeyecektir.
ABD’nin başkentini Kudüs’e taşıması uluslararası hukuk
açısından yok hükmündedir.

13 Aralık 2017’de İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği
Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve ardından 21 Aralık 2017’de
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BM Genel Kurulu’nda 128 ülkenin iradesiyle alınan kararlar
ABD’nin gayri meşru tasarrufunu buruşturup tarihin çöplüğüne atmıştır.
ABD yalnızlığa itilirken meşum ve melun Kudüs kararı da
reddedilmiştir.
İsrail ne yaparsa yapsın Kudüs’ü başkenti yapamayacaktır.

Filistinli kardeşlerimizin meşru hak ve kazanımlarını inkar ve işgale teşebbüs eden ABD-İsrail vandallığı, inanıyorum
ki, hak ettiği cevap ve karşılığı mutlaka alacaktır.
ABD yönetimi ahlaksız ısrarıyla bölgesel istikrar, güvenlik
ve uzlaşma zeminini dinamitlemiş, planlı ve kontrollü gerilim
stratejisini genişleterek dengeleri alt üst etmiştir.
Gazze’de akan kanların asıl sorumlusu İsrailli canavarlar
olduğu kadar aynı zamanda ABD emperyalizmidir.

Çünkü İsrail, ABD’den güç ve cesaret alarak masum sivillere ölüm yağdırmış, ilk kıblemizi ahlaksızca kundaklamış,
İslam’a alçakça suikast düzenlemiştir.

Bilinmelidir ki, Filistin sorunu adaletli ve hakkaniyetli
biçimde çözülmeden, ne Ortadoğu’ya ne de dünyaya huzur
gelmeyecektir.
Türkiye’nin Gazze’deki katliamla birlikte üç günlük yas
ilanı acıların paylaşılması açısından anlamlı ve değerlidir.
Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla devreye girmesi ve insani yardım kanallarının açılma gayretleri isabetli ve yerindedir.
253

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, İsrail caniliğini nefretle
lanetliyoruz.

Zulme karşı direnirken hayatlarını kaybeden Filistinli
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.
Türk milleti din kardeşlerinin yanındadır.

Kudüs İstanbul’un ikiz kardeşi, ilk kıblemizin namus timsalidir.

Gazze milli vicdanlarda kanayan yara, Filistinli kardeşlerimizin haklı davaları ise tüm Türk ve İslam yurtlarına emanettir.

Dileğim medeniyetler ve milletler mücadelesinin sisi geçmeden, dinler arası savaş çıkartmak için provokasyon yapan
namert ve günahkarların şer oyunlarının kökten bozulmasıdır.
Türk milletinin zalimler karşısındaki yeri ve tarafı bellidir.

İmanla perçinlenmiş, iradeyle pekişmiş bu ahlaki ve meşru taraf Allah’ın izniyle değişmeyecek, dönüşmeyecektir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLIK VE SPOR
BAYRAMI MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI KUTLAMA
MESAJI
19 MAYIS 2018

19 Mayıs 1919; esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladıdır.
19 Mayıs 1919; Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir
serüvenin başlangıcıdır.
Samsun’da başlayan Milli Mücadele süreci, millet onurunun ayağa kalkışı, en önemlisi milli mukavemetin stratejik
adım ve iradesidir.

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Samsun’dan itibaren başlattıkları yürüyüşle bezginliği ve bitkinliği yenmiş,
emperyalistlere diz çöktürmek için fedakarlıkta sınır tanımamışlardır.

Bundan 99 yıl önce Samsun’da Milli Mücadele’nin fidesi
dikilmiş, tohumu ekilmiştir.
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk harcı cesaretle karılmıştır.
Türk milleti, Samsun’dan harekete geçen Milli Mücadeleyi
inançla, imanla omuzlamış, nihayetinde zaferle buluşturmuştur.

Samsun’dan parlayan milli mukavemet, Amasya Genelgesi’yle yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile
gücüne güç katmış, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla
beraber kutlu hedefine kilitlenmiştir.
Kaldı ki Türklüğün tutsaklığı kabul etmeyeceği, hürriyet
uğruna yeri geldiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı
bütün yönleriyle ortaya koyulmuştur.
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Bu itibarla, 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz
bir örneğidir.

19 Mayıs; zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, müstevliye
yıldırım gibi çarpan Türk’ün kudretli yürüyüşüdür.
Bu yürüyüş; vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara
karşı var oluş mücadelesidir.

Bu yürüyüş; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere
karşı nefsi müdafaa kararlığıdır.

Bu yürüyüş; bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz
yurtsuz kalmamızı projelendiren işgalcileri İzmir’e kadar kovalayan iradenin eseridir.
Tarihe altın harflerle kazınan bu eser her türlü övgüye
layık ve gıpta edilecek bir bağımsızlık ve beka meşalesini tutuşturmuştur.

Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı
ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023’ün güçlü Türkiye’sini 19
Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar geçen süre boyunca
sergilenen istiklal kararlılığı, çok partili siyasi hayata geçişin
ardından yeni bir evreye taşınırken hükümet etme sistemi
değişikliği ile bir kez daha ayağa kalkmıştır.
24 Haziran’da yapılacak olan seçimler ülkemiz açısından
tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir.
Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün
yine bir başka beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır.
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Ülkemizin hali hazırda karşı karşıya kaldığı badireler dikkate alındığında Cumhur İttifakı temelinde şekillenen tarihi
ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğinden
şüphemiz yoktur.
1919’dan 2018 yıla kadar geçen 99 yıllık dönem tarihin
yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik
etmiştir.
Ülkülerimiz bellidir, duruşumuz nettir, Türk milletinin istiklal ve istikbali mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Kim ne yarsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye’yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir.
19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun’a çıkan
irade hala damarlarımızdadır.
Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki kanda
gizlidir.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 99’ncu yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milliyetçi kahramanları
ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez
daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum.
Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.
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DEVLET BAHÇELI’NIN,
RAMAZAN BAYRAMI
MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI KUTLAMA
MESAJI
14 HAZİRAN 2018

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından
kurtuluş olan mübarek Ramazan Ayını geride bırakarak bayram günlerine ulaşmış, bulunmaktayız.
Cenab-ı Allah’tan, O’nun rızasını kazanmak amacıyla tuttuğumuz oruçların, samimiyetle gerçekleştirdiğimiz ibadetlerin kabulünü niyaz ediyorum.

Ramazan, nefsin terbiyesiyle birlikte, fiziki açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayıdır.
Hemen ardından karşıladığımız bayram ise gönüllerin
hürmet ve hatırlatmayla coştuğu, küslük ve dargınlıkların
kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış, kardeşlik, vuslat
iklimidir.

Bayramlar Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıra ve hedeflerimizin
nefes aldığı buluşma ve kavuşma sahasıdır.
Ne var ki Türkiye’nin bekası sağlama alınmadıkça, İslam
dünyası huzur ve istikrara kavuşturulmadıkça sevinçlerimizin bir yanı buruk, umut ve hayallerimizin bir tarafı buhranlıdır.

Türk-İslam coğrafyasını mesken tutmuş kanlı hesaplaşmalar bayramlarımızı gölgelemekte, masum ve günahsızların
yüreklerimizi tırmalayan çığlıkları devasa acıların adeta özeti
olmaktadır.
Hem Türkiye hem de komşu ülkeler zalimlere taşeronluk
yapan kiralık cinayet ve terör örgütlerinin uzun süredir hedefindedir.
263

Figüranları zamana göre değişen ve değiştirilen dağılma
ve parçalanma senaryoları ısrarla, inatla ve istikrarlı şekilde
tedavülde tutulmaktadır.
Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, Kandil’de Türk bayrağı dalgalanmadıkça, Suriye ve Irak’taki terör kampları imha
edilmedikçe Türk milletine ve bölge halklarına huzur, dirlik
ve güvenlik gelmeyecektir.

Filistin topraklarındaki İsrail terörü sona ermedikçe, İslam toplumları üzerindeki işgal vesayeti son bulmadıkça hiç
kimse, hiçbir ülke güvende olamayacak, geleceğe umutla bakamayacaktır.
FETÖ, PKK, PYD gibi insanlık suçlusu cani örgütler bütünüyle tasfiye ve telin edilmeden ne Türkiye ne de insanlık huzur yüzü göremeyecektir.
Ülkemizin yegâne amacı bekamıza yönelmiş ağır husumet ve huşunet varlığını kaynağında yok etmek olmalıdır.
Üzerinde yaşadığımız coğrafyada ebedi olmanın başka
çaresi de yoktur.

15 Temmuz FETÖ işgal kuşatmasını yaran Türk milleti 16
Nisan 2017’de sistemsel prangalarından kurtularak beka, güven ve esenliğe doğru kararlı bir adım atmıştır.
Bu adım, Cumhur İttifakı sayesinde gelecek asırlara damga vuracak, istikamet çizecektir.
Beklenti ve ümidimiz budur.

Türk milleti 24 Haziranla birlikte 2023 hedeflerine kilitlenerek kutlu ve kurtuluşu temin edilmiş parlak bir istikbalin
yörüngesine girecektir.
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Türkiye’yi denenmiş ve başarısız olmuş senaryoların karanlığına çekme gayretleri ise tam manasıyla siyasi gericiliktir, Türkiye’nin gelecek ufkunu gölgelemektir.

Aziz milletimiz kendi kaderini tayin hakkına yapılan suikast girişimlerini öngörü ve ferasetiyle boşa çıkaracak, ülkemizin milli ve tarihsel mirasına dört elle sarılacaktır.
Sokak arası diplomasi ve karanlık görüşmelerle 15 Temmuz’un rövanşına yığınak yapanların milletimizden yiyeceği
tokadın sesi inanıyorum ki Pensilvanya’dan duyulacak, Kandil’den yankılanacaktır.
Toplumsal zeminde kök tutmuş Cumhur İttifakı Türkiye’nin bekasını, Türk milletinin güvenlik ve selametini muhafaza iradesine sahiptir ve bunu başarmaya da kararlıdır,
azimlidir.
Tedbir ve gayret bizden, teveccüh ve takdir büyük Türk
milletinden, yardım ve himaye Yüce Allah’tandır.
Bu duygu ve düşüncelerle muhterem vatandaşlarımızın ve
Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyor, her günümüzün bayram havasında geçmesini diliyorum.
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8 Temmuz 2018 tarihinde, Edirne Uzunköprü ile İstanbul
Halkalı arasında seyir halinde bulunan bir trenin altı vagonundan beşinin raydan çıkarak devrilmesi neticesinde tam
bir facia yaşanmıştır.
Mezkur banliyö treninin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile Balabanlı köyü arasında dray yaptığı anlaşılmaktadır.

Elem ve endişe verici tren kazasında şu ana kadar 24 kardeşimizin hayatını kaybettiği, 340’a yakın kardeşimizin de
yaralandığı ilgili ve yetkili şahısların açıklamalarıyla ortaya
çıkmıştır.
Üzüntümüz hakikaten ve hassaten çok büyüktür.

Türkiye’nin sistemsel reformla yükselişe geçtiği tarihi bir
an ve aralıkta böylesi bir kazayla karşılaşılması milletimizi haklı olarak derinden yaralamış, sevgi ve sevinçle çarpan
kalpleri elbette hüzünlendirmiştir.

Gerek Başbakanlığın gerekse de Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın kazayla ilgili yaptığı açıklamalardaki ortak nokta elverişsiz hava şartlarının felakete neden
olduğudur.
Bölgedeki yoğun yağışların olay mahallinde menfez ile ray
arasındaki toprağın boşalmasına neden olduğu belirtilmiştir.
Şurası açıktır ki, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği
her şeyin üstündedir.

Bu itibarla her türlü ihtimalin dikkate alınarak, her türlü
kaza riskinin önceden hesaplanarak proaktif bir müdahale ve
mücadele ruhunun seferber edilmesi vazgeçilmez önemdedir.
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Dünkü tren kazasıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın süratle tahkim ve temini sağlanarak sonuca bağlanması aciliyet celbetmektedir.
Diğer yandan, eğer varsa, eğer tespiti halinde sorumlular
ve ihmale davetiye çıkaranlar hakkında lazım gelen yasal işlemler ve idari tasarruflar hızla yapılmalıdır.

Acımız büyük olsa da, milletçe bu acıyı saracak, birlik ve
dayanışmayla sıkıntıları aşacak iradi vasfımız ve manevi gücümüz vardır.
Bu duygu ve düşüncelerle, tren kazasında yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Dualarımızın onlarla olduğunu, durumlarını yakından takip ettiğimizi bilmelerini ümit
ediyorum.
Hayatlarını kaybeden kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret niyazıyla başta aileleri olmak üzere, hepimizin başı sağolsun diyorum.
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Son zamanlarda Türkiye-ABD ilişkileri sürekli irtifa ve itibar kaybıyla sarsılmaktadır.

Bunun suç ve sorumluluğu kuşku yok ki esef verici tek
yanlı kararlarla savrulan, uzlaşmaz çelişkilere sapan, ittifak
ahlakından uzaklaşmış politikaların ambargosuna kapılan
ABD’nindir.

Türkiye’nin tarihsel hak ve hukukuna kast etmek için her
fırsatı kullanan ABD’nin ülkemizle kurduğu stratejik ortaklık
ve müttefiklik bağlarında onmaz yaralar açtığı her türlü izahtan varestedir.
ABD yönetimine hâkim olan dar kadrolu bir güruhun, devamlı falso yaparak defolu siyasi tasarruflara gömülmesi büyüyen tehlikeli husumetin ve tırmanan kirli hamasetin ulaştığı boyutları deşifre etmesi bakımından dikkat çekicidir.

Dün ABD yönetimi yeni bir rezil ve riskli yaptırım kararını
tüm dünyanın gözü önünde açıklamıştır.
Söz konusu skandal yaptırım kararının hedefi Türkiye olmuştur.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) bizzat Başkan Trump’ın talimatıyla, FETÖ
ve PKK’yla irtibatı bulunan, casusluk faaliyetleri de sabit olan
Evanjelist Papaz Andrew Brunson’un tutuklanmasında kilit
rol oynadıkları gerekçesiyle İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı
yaptırım listesine almıştır.
Bu durum kepazeliğin somutlaşmış halidir.

FETÖ ve PKK’ya karşı olağanüstü bir mücadele azmi gösteren bu iki bakanımızın ABD’deki (olmayan) mal varlıkları273

na el konulması, bu ülke vatandaşlarıyla ticaret yapmalarının
yasaklanması kararlaştırılmıştır.

ABD yönetimini tesir altına alan karanlık zihniyetin halen
görevlerini başarıyla yürüten iki bakanımız hakkında almış
olduğu yaptırım kararları hukuken geçersiz, ahlaken çürük,
esasen yok hükmündedir.
Türk milleti emperyalizme kan veren Evanjelist komployu, Türk ve İslam düşmanlığına istikamet çizen Siyonist kumpas ve kuşatmayı müteneffir bir tavırla izlemektedir.
Türkiye çadır devleti değildir.

Türkiye aşiret yönetimi, muz cumhuriyeti değildir.

Türkiye tehdit ve şantajlarla taviz koparılacak yeni yetme
bir ülke hiç değildir.
ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızıçizgiyi çoktan
geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı
bir Papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır.

Geldiğimiz bu aşamada karşımıza çıkan tablo kaygı vericidir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerini hazmedemeyen melanet çevrelerin kriz ve kaosa davetiye çıkarmaları, ülkemizi uluslararası toplum nezdinde küçük
düşürme çarpıklıkları elbette sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilmesiyle birlikte iç ve dış odakların eşgüdüm halinde Türkiye
düşmanlığını ileri ve üst bir faza taşıma çabaları hiçbir alçak
emele fayda sağlamayacaktır.
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Ülkemizin kuyusunu kazmaya çalışanlar, kazdıkları yere
kendileri düşeceklerdir.
Türkiye’yi siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla köşeye sıkıştıracaklarını zanneden yerli ve yabancı gafil ve hainler yine çuvallayacaklar, yine bozguna uğrayacaklardır.

ABD’nin sözde yaptırım kararlarının asıl gayesi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti’dir.

İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın hedef seçilmesi ise FETÖ
ve PKK’nın başını ezme konusundaki gösterdikleri samimiyet, feraset, gayret ve cesarettir.
Milliyetçi Hareket Partisi oyunu görmüş, ahlaksız oyuncuları tanımıştır.

Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir.
Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında
durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir.

Aynı siperdeyiz, aynı mevzideyiz, aynı kaderin mevkiindeyiz.
En ufak geri adım felakettir.

Türkiye’nin bölgesel etkinlik ve nüfuz sahasının genişlemeye başlaması, bağımlılığı reddeden iradesi, tarihin ve coğrafyanın sesine kulak vermesi emperyalizm canavarını doğal
olarak ürkütmüş, dahası ürpermesine neden olmuştur.
Döviz silahını çekerek, yaptırım kozlarını masaya koyarak, darbe ve terör girişimlerini harekete geçirerek Türki275

ye’yi hizaya getirmeye çalışanlar tarih ve beşeriyet önünde
mahcup ve mağlup olmaktan kurtulamayacaklardır.
Barbar hevesler beyhudedir.

Türk milletine vahşi batı şartlarıyla mukabele edenler,
çete mantığıyla müdahaleye kalkanlar Allah’ın izniyle yine
püskürtüleceklerdir.

Biz kovboy şapkasına değil, papaz külahına değil, Müslüman Türk milletinin ne dediğine bakarız, bakmaya da son
neferimize kadar devam edeceğiz.

ABD Hazine Bakanlığı’nın sözde yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilke ve esasları kapsamında aynen misillemede
bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti meşru ve egemenlik hakları doğrultusunda her kararı almaya muktedir, her politikayı uygulamaya mezundur.
Hiç kimseden izin ve icazet alınmayacaktır.

ABD yönetimi, casus papazı ısrarla istiyorsa, Türkiye’nin
de bir hukuk devleti olduğunu aklından çıkarmayacaktır.
Ülkemizin Pensilvanya’daki haini iade taleplerine adalet
hatırlatması yapan ABD’nin, konu Papaz olunca takındığı
kuru inadı maksatlıdır, alçak bir tertibin ispat ve iradesidir.
Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır.

Türk milleti emperyalizmin tuzak ve tahriklerine bağışıklık ve tecrübe kazanmıştır.
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ABD zor ve dayatmalarla taviz koparacağını düşündükçe
yanlış üstüne yanlışa düşecek, yanılgıdan yanılgıya sürüklenecek, hem dost, hem ortak, hem de müttefik bir ülkeyi bir
süre sonra kaybetme ihtimaliyle karşılaşacaktır.

Kaldı ki F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili yaşanan
gerilimlerin yeni yaptırımlarla desteklenmesi iki ülke arasındaki diyalogları dinamitleyecektir.
ABD aklını başına devşirmeli, Türkiye’yi hafife alacak şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhal vazgeçmelidir.

Unutulmasın ki, Türk milleti tek yürektir, tek nefestir, tek
sestir, Evanjelist Mike Pence ve zihniyetiyle birlikte emperyalizm zehrine tümden karşıdır.
Açık açık duyuruyor ve ikaz ediyorum: Bu ülkeyi yıkamazlar, bu millete diş geçiremezler, bu devleti dize getiremezler.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
KURBAN BAYRAMI NEDENIYLE
YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI
20 AĞUSTOS 2018

Bayramlar kucaklaşma dönemi, kaynaşma vesilesi, yakınlaşma vetiresi, paylaşma ve gönül alma mevsimidir.

Dargınlıkların tasfiyesi, kırgınlıkların telafisi, kavga ve
küslüklerin tamiri için bayramların manevi iklimi eşsiz bir
fazilet künhü, emsalsiz bir fırsat kaynağıdır.
Siyasi ve ekonomik bekamızı hedef alan sorun yumağıyla
kararlı ve kahramanca mücadele ettiğimiz şu günlerde, umutla karşıladığımız Kurban Bayramı’nın azmimizi kamçılaması,
birlik ve dirliğimizi kökleştirmesi başlıca dileğimdir.

Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez cehdi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü
gövdesiyle birlikte devireceğimize inancım tam ve eksiksizdir.
Elbette İsmaili ahlak ve adanmışlıkla sıkıntıları aşacağımızdan, kutlu, mutlu ve huzurlu bir istikbal ufkuna kavuşacağımızdan en ufak şüphe duymuyorum.

Kurban, bir Müslüman’ın tüm varlığını Allah yolunda feda
etmeye hazır olduğunun işaret ve ifadesi olmakla birlikte,
mana ve muhtevası çok derin ve kavrayıcıdır.

Aynı zamanda Allah’a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını
kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkânlar nispetinde ifası ve idamesidir.
Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir.
Kurban Bayramı barış ve kardeşliğin sevincidir.

Kurban Bayramı hatırlamanın ve hatırlanmanın sedası,
adil ve hakkaniyetle bölüşmenin sevabıdır.
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Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her
ikram, gülücükler saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra
şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir.
Bizi bir millet yapan, nihai olarak bu milleti eğilmez ve
başedilemez kudret haline getiren bayramların yüksek erdem ve esenliğidir.
İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı
daha da perçinleyecektir.

Bayram, hayallerimizin üstünü örten felaketlere karşı
manevi direniş sığınağı olacak ve ümit ederim ki bize yeni bir
diriliş ve toparlanış ruhu kazandıracaktır.
Temennim ve inancım budur.

Kurban Bayramı; manevi iklim ve ruhundan aldığı feyizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını
boşa çıkaracak, milli irade ve kaynaşma iradesini Allah’ın izniyle teyit edecektir.
Bilinmelidir ki, Türk-İslam coğrafyasında sökün eden zorbalıklara sessiz kalmayacağız, mazlumları bu mübarek günlerde dualarımızdan eksik etmeyeceğiz.
Bebek katillerine kucak açan, yardım ve yataklık yapan,
arkalarında duran dost görünümlü mihrakların tertip ve tuzaklarını akamete uğratacağız.
Kaos havarilerine ve kriz elçilerine şans tanımayacağız.

İnanıyorum ki, ekonomik yaptırımlar, ambargolar, ablukalar, izbe planlar, sinsi operasyonlar, algın oyunları aziz
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milletimizin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz
kalacaktır.
Türkiye; sosyal dokusuyla, siyasi direnciyle, ekonomik
dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak,
her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır.
Kurban ibadetimizi yapacağız, mükâfatımızı yalnızca Allah’tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz.

Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız.
Bu vesileyle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin
mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

Bayram tatili münasebetiyle yollara düşen kardeşlerimizin kazadan beladan uzak bir şekilde tatillerini geçirmelerini,
sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum.
“Hac Farizası” için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, ibadetlerinin
makbul olmasını, dualarında olabilmeyi ve sağlıcakla dönmelerini içtenlikle temenni ediyorum.
Kurban Bayramı’mız kutlu, Allah yar ve yardımcımız olsun.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI”
MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI MESAJ
29 AĞUSTOS 2018

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü muazzez
bir heyecan, müteyakkız bir hissiyat, müstahkem bir iradeyle
kutluyor, idrak ediyoruz.
Aziz milletimiz 96 yıl evvel Dumlupınar’da muhteşem bir
zafere, yankıları hala devam eden göğüs kabartıcı bir başarıya imza atmıştır.

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer
şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl
pırıl aydınlatmıştır.
Esaret zincirleri parçalanmış, emperyalist hevesler paralanmış, düşman tasallutu pençelenmiş, küresel abluka milletimizin tertemiz ve imanlı mücadelesiyle çok şükür püskürtülmüştür.

30 Ağustos, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen
müstevlilerin bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihe
geçmiştir.
Türk milleti istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, kendi geleceğine bizzat kendisinin yön vereceğini aziz varlığının kefaretiyle göstermiştir.

30 Ağustos zaferiyle; 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros
Limanı’nda imzalanan teslimiyet antlaşması ve 10 Ağustos
1920’de dayatılan Sevr ihaneti Dumlupınar’da tarihin çöplüğüne atılmıştır.
Bu zaferle aziz milletimiz muhasım odaklara haddini bildirmiş, Anadolu’yu ilelebet bir Türk yurdu olarak belgelemiş
ve belleklere yerleştirmiştir.
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Türksüz millet, milletsiz vatan, vatansız insan yığını planlayanlar geldikleri gibi def edilmişlerdir.

İstiklalimize kara çalmaya, itibarımıza leke düşürmeye
cüret eden iç ve dış karanlık mihraklar hak ettikleri ibretlik
dersi almışlardır.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti cemre gibi yüreklere
düşmüş, yeni bir diriliş müjdesi, yeni bir yükseliş mükâfatı
milletimizin azim ve iradesiyle tezahür etmiştir.

30 Ağustos; köşeye sıkışmış, işgale uğramış, bağrı delinmiş, bitkin düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş, canı yanmış
bir milletin neleri başarabileceğini, hangi müşkülat ve mihnetleri aşabileceğini net olarak göstermiştir.
Bilinmesi gerekir ki; 30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala
canlıdır.

Bu ruh zulme karşı güvenlik zırhı, hıyanet ve melanete
karşı en emin sığınak ve direnç kaynağıdır.
Çevremizde sahnelenen küresel ve bölgesel ayak oyunlarına karşı 30 Ağustos şuuruyla hareket edip beka ve birliğimizi tehdit eden riskli gelişmelere karşı tedbir almamız acil
bir zarurettir.

Özellikle İdlip merkezli kaynama ve karışıklığın dikkat ve
titizlikle takibi, ülkemizi olumsuz etkileyecek muhtemel göç
hareketlerinin ve sıcak çatışma ortamının her türlü ihtimali
göz önüne alarak değerlendirilmesi milli güvenlik ihtiyacıdır.
Siyasi ve ekonomik bekamızı üst düzeyde tehlikeye atan
zincirleme oluşum ve operasyonları engellemek Türkiye
Cumhuriyeti Devleti için var oluş meselesi, hayat ve varlık
mevzusudur.
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Unutulmasın ki; bu vatan için, bu millet için, bu şanlı bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye hazır ve kararlı olan Türk milleti bizzat kendi müstakbelinin güvencesi,
yenilmeyecek muazzam gücüdür.
Ecdadımızın kahramanlık ve fedakârlıkları, bizlere emanet ettikleri milli ve manevi kazanımların yaşatılması hem
övüncümüz, hem de muhafaza konusunda yeminli olduğumuz tarihi görevler arasındadır.
Türk milleti aleyhine olacak şekilde gittikçe daralan küresel emperyalist çemberi kıracak basiret ve yeterliliktedir.

Hiç kimse ülkemiz ve milletimiz üzerinde yanlış hesaba yeltenmemeli, sabrımızı daha fazla test etmeye kalkışmamalıdır.
Kafkaslar’dan Hicaz çöllerine, Çanakkale’den Yemen’e,
Galiçya’dan Dumlupınar’a kadar insanlığa dik duruşu, bağımsızlık onurunu gösterip öğreten milletimiz karşısına çıkacak
her külfeti aşacak, her zorluğu alt edecek muktedir vasfa sahiptir.
Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da bekasına
sahip çıkacak, aziz vatan üzerinde sinsi plan yapanların tezgâhlarını bozarak başlarına geçirecek cesaret ve dirayettedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı
kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını
seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum.
Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
MYK-MDK ORTAK
TOPLANTISININ ARDINDAN
YAPMIŞ OLDUĞU YAZILI
AÇIKLAMA
6 EYLÜL 2018

Ülkemiz jeopolitik tehditlerin, ekonomik operasyonların,
sosyal ve siyasal gerginliklerin menfi sonuçlarına, müfrit sarsıntılarına maruz kalmaktadır.
Karşı karşıya olduğumuz tablo hakikaten de alarm ve kaygı vericidir.

Meşum ve muhasım odaklar Türkiye’yi kontrol edilebilir,
bunun yanı sıra yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalına sürüklemek, hatta sabitlemek heves ve emelindedir.

Bir yanda melun ekonomik ablukayla mücadele edilirken,
diğer yanda sınırlarımızın hemen dibinde, mücavir alanlarda, kısaca Suriye özelinde malum felaketler tekrar gözlerini
açmış, milli güvenliğimizi tam karşı cepheden tehdit etmeye
başlamıştır.
Türkiye’nin sosyal dokusunu tahrip, ekonomik bünyesini
tarumar etmek için kollarını sıvayan küresel spekülatörler,
harekete geçen siyasi elitler, sipere yatan sermaye çeteleri her
türlü karanlık senaryoyu müştereken sahneye sürmüşlerdir.
Husumet takviye, hıyanet tahkim edilmiş durumdadır.

Ekonomik tetikçilerin suikastları aralıksız devam etmektedir.

Ülkemiz aleyhine dolaşıma sokulan vahim iddialar kimi zaman manşetlerde sergilenmekte, kimi zaman gazete köşelerinde sahnelenmekte, kimi zaman da uluslararası derecelendirme
ve mali kuruluşların raporlarıyla servis edilmektedir.
Enflasyon canavarındaki dikkate alınması gereken kımıldama, döviz fiyatlarında fren tutmayan tırmanma, dış finansmana
duyulan talep ve günden güne artan ihtiyaç ülkemizin ekonomik
manzarasındaki bozulmayı işaret edecek boyutlardadır.
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Geldiğimiz bu aşamada Türkiye’ye ekonomik cehennem
yaşatmak isteyen, bu kapsamda siyasal cendereye sokmayı
hedefleyen düşman çevreler tüm hatlarıyla, tüm silahlarıyla,
tüm imkanlarıyla saldırıya geçmişlerdir.
Ancak milli asalet, militan adaveti yenecek, üstesinden
gelecek, alt edecek güç ve kudrettedir.
Elbette Türkiye’nin yıkımına hizmet eden kim olursa olsun mahcup ve mağlup olması kaçınılmaz olacaktır.

Çünkü tarihin hiçbir döneminde işgal niyetleri iman ziynetine, irade keyfiyetine üstünlük kuramamış, bundan sonra
da kuramayacaktır.

Türkiye ekonomisinin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve
uyanışla muhakkak sağlanacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi ülkesine güvenmekte, zor günlerin aşılacağına can-ı gönülden inanmaktadır.

Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır.
Hiç kimse yangından mal kaçırma düşüklüğüne, karışıklıktan parsa toplama yanlışına ve siyasi rant arayışına tevessül etmemelidir.

Türkiye’nin kaybettiği bir ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar damgalı işbirlikçilerdir,
esasen yeri ve yurdu olmayan vatansızlardır.

Türkiye ekonomisindeki sıkıntıların yanında Suriye’nin
kuzeybatısındaki askeri gerginlik, sıcak çatışma ortamı sürekli olarak derinleşmektedir.
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İdlib; fokur fokur kaynayan kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüşmüştür.
Yapılan açıklama ve yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla,
İdlib merkezli olası çatışmaların şimdiye kadar bölgede yaşananların en kanlısı olabileceği değerlendirilmektedir.

Türkiye sınırına milyonlarca Suriyeli sığınmacının yığılması da bir diğer açmaz ve sancılı vakadır.

Esad rejiminin aralarında PKK’lılarında olduğu silahlı gruplarla dört farklı noktadan İdlib’e saldırı düzenlemesi
mümkün ve muhtemel görülmektedir.
Rusya periyodik olarak İdlib’i bombalamakta, ABD ise her
türlü ihtimale göre hazırlığını yapmaktadır.
İdlib’e yönelik operasyonların Türkiye’nin milli bekasını
tehlikeli şekilde yıpratacağı, ağır neticelere davetiye çıkaracağı açıktır, ortadadır.
Bu nedenle siyasi ve diplomatik temaslarla, aynı zamanda
Astana ruhuna müzahir bir çalışma ve görüşme trafiğiyle İdlib meselesinin çözüm yolları aralanabilecektir.

7 Eylül 2018’de yapılacak Tahran Zirvesi, bununla birlikte
Türkiye, Rusya ve İran heyetleri arasında 10-11 Eylül 2018
tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek görüşmeler çok önemlidir, İdlib için kader anına tekabül etmektedir.
İdlib’e yapılacak saldırının geri sayımının devam ettiği,
ayrıca 10 Eylül’ün son gün olarak iddia edildiği bir süreçte,
önümüzdeki Tahran Zirvesi ve Cenevre görüşmeleri tarihi
önem ve değerdedir.
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2254 Sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına ilave olarak
Soçi Zirvesi Sonuç Bildirgesi, Astana Mutabakatı ve karşılıklı
iyi niyetli tutumlarla Suriye barışı ve ateşkes kararının devamı asgari seviyede de olsa sağlanabilecektir.

Bilhassa ifade etmeliyim ki, Türkiye’nin yeni bir sığınmacı
dalgasına katlanması, hazmetmesi, hatta kabul etmesi eşyanın tabiatına aykırıdır.
Bu gerçeğin herkesçe bilinmesi şarttır.

Halen Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan pek çok sorunumuz varken, bunun üstüne yeni bedellerin ve telafisi çok
zor olacak yeni yüklerin ilavesi asla tasvip etmeyeceğimiz bir
hata olacaktır.
Parti olarak ülkemizde misafir edilen Suriyelilerin aşama
aşama ülkelerine dönmelerini milli beka ve demografik istikbalimiz açısından mecburiyet gördüğümüz de bir gerçektir.

İç ve dış sorun alanlarının katlanıp genişlediği bir zamanda, Merkez Yönetim Kurulumuzun ve Merkez Disiplin Kurulumuzun asil ve yedek üyeleri toplanarak gelişmeleri görüşmüşlerdir.
Ekonomideki son gelişmeler, bölgesel ve küresel ilişki ağlarının seyri, önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

Partimizin 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler
Seçimleri’yle ilgili takip edeceği 4 aşamalı stratejik duruşu
ele alınmış, nihai olarak üzerinde tam bir mutabakat sağlanmıştır.
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Milliyetçi Hareket Partisi, Mahalli İdareler Seçimlerini
milli beka üzerinden okumakta, yeni hükümet sisteminin doğasına uygun tecelli etmesini samimiyetle temenni etmektedir.
31 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni
tartışmaya açmak için pusuya yatmış olan defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemeli, sorumluluk biliciyle
ve işbirliği kanalları açık tutularak 2023’ün Türkiyesi’ne ulaşılmalıdır.

Anlaşarak, konuşarak, uzlaşarak, kucaklaşarak, milli meselelerde aynı hizada buluşarak her engelin aşılacağı, her
badirenin geçileceği, parlak ve huzurlu günlere cumhurun
iradesiyle vasıl olunacağı asla hatır ve hafızalardan çıkarılmamalıdır.
Unutulmasın ki, 31 Mart 2019’da sadece belediye başkanı, sadece belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi veya
muhtar seçilmeyecektir.
Bunların üstünde ve ötesinde Türkiye’nin geleceği, Türk
milletinin gelecek hedefleri belirlenecek ve bir kez daha tescil edilecektir.
Bugünkü MYK ve MDK ortak toplantımızda;

TBMM Başkan Vekili olarak seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan’dan boşalan Siyasi İşler, Parlamento
ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsmail Faruk Aksu,
Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Sefer Aycan’ın
istifasıyla boşalan Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İdari, Mali ve
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Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bursa
Milletvekilimiz Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu,

Bu suretle İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcılığına da Sayın Kadir Şekerci seçilerek
atanmışlardır.

Başkanlık Divanımızın yeni üyelerine görevlerinde başarılar diliyor, Milliyetçi Hareket Partisi’nin sorumlu, milli, ilkeli, ahlaklı, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen
siyaset çizgisinden asla taviz vermeyeceğini tekraren ifade ve
ilan ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
GAZILER GÜNÜ MÜNASEBETIYLE
YAYIMLADIĞI MESAJ
18 EYLÜL 2018

Gazilik, bedeli çok ağır olan bir mücadelenin hak edilmiş
mükâfatı, fedakârca, kahramanca, yürekli bir şekilde candan
ve serden vazgeçmeye hazır oluşun kararlılık beyanıdır.
Aynı zamanda hesabiliğin değil hasbiliğin sonucu ve onurudur.

Gazilik, şehadeti göze almış, varlığını hiçe saymış, vakarını haysiyetiyle sarmış ahlak burçlarının ve adam gibi adam
olanların unvanıdır.

Tarih boyunca ihanet inancın karşısında tutunamamış,
işgal ve istila hevesleri “ölürsem şehit, kalırsam gazi” şuuru
karşısında asla duramamıştır.

Bu şuur ki, hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir bedhah üstesinden gelememiştir.
Türk milleti hem gaziliğin hem de şehadetin yuvasıdır.

Ve gazilerimizle şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri,
milli istiklalin yenilmez güçleridir.
Elbette gazilerimize çok şey borçluyuz.

Kuşkusuz onlar hem faik hem da fazıldır.

Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının simgeleri, zirve isimleridir.
Bunun için muhterem hatıraları ve verdikleri asil mücadeleleri bizim için hiçbir şeyle kıyaslanmaz değerdedir.

Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır.
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Gazisi mahzun ve mahcup olan bir millet geçmişinden
kopmuş istikbalinden vazgeçmiş demektir.
Gazilerimizin layık oldukları hürmet ve ilgiden mahrum
kalmaları, unutulmaya terk edilmeleri, dahası hak ve taleplerine duyarsızlık gösterilmesi ne vefayla ne de maşeri vicdanla
izah edilecektir.

Unutulmasın ki, şehit ve gazilerimizin mücadeleleri olmasaydı, onların iman dolu göğüsleri milli heyecanla çarpıp
kanlı ve vahşi emellere dayanmasaydı felaketlerin büyüyen
girdabı her değerimizi, her mirasımızı acıklı şekilde yutacak
ve yok edecekti.

Bu düşüncelerle fedakâr gazilerimizin 19 Eylül Gaziler
Günü’nü kutluyor, hepsine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.
Halen tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar temenni
ediyorum.

Ayrıca 19 Eylül 1921’de Gazilik unvanını alan Mustafa
Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“ABD’LI PAPAZ PASTÖR
ANDREW BRUNSON’UN SERBEST
KALMASIYLA” ILGILI YAPMIŞ
OLDUKLARI YAZILI AÇIKLAMA
12 EKİM 2018

ABD’li Papaz Pastör Andrew Brunson davası Türkiye’nin
en önemli gündem maddelerinden birisi olarak aylardır siyasi tartışmaların, hukuki gerilimlerin, ABD’yle yaşanan cepheleşmelerin odak noktası haline gelmiştir.

Devam edegelen hukuki ve siyasi süreç herkesin gözü
önünde vuku bulmuştur.

Söz konusu Papaz 2016 yılının Ekim ayında sınır dışı
edilmek amacıyla önce gözaltına alınmış, ardında da 9 Aralık 2016 tarihinde üzerine atılı vahim ve ciddi suçlamalardan
dolayı tutuklanmıştır.
Ayrıca 2018 yılının Mart ayında hakkında tanzim edilen
iddianame kabul edilmiş, ne var ki 18 Temmuz 2018 tarihinde de yurt dışına çıkış yasağı uygulamasına karar verilip ev
hapsi yaptırımıyla tahliyesi kararlaştırılmıştır.
Papaz Brunson; terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç
işlediği, casusluk yaptığı iddialarıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve hakkında bugün karar verilmiştir.

Buna göre Brunson’un ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmiş, yattığı süre göz önüne
alınıp tahliyesi sağlanmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi elbette yargı kararına saygı duymaktadır.
Ancak Papaz Brunson’un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir.

İfade değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar, davanın
savcısında yapılan değişiklikler soru işaretlerini güçlendirmiş, şaibeleri arttırmıştır.
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Türkiye aleyhine faaliyetlerin merkezinde yer alan, terör
örgütleriyle irtibat ve iltisakı tespit edilen bir şahsın siyasi
baskı ve şantajlarla serbest bırakılması geldiğimiz bu aşamada düşündürücü, bir o kadar da esef vericidir.
İzmir 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına bir üst mahkemede itiraz hak ve süreci doğal olarak vardır, kuşkusuz bu
temin edilmek durumundadır.

Rahip Brunson davasının hem hukuki hem de siyasi boyutlarının varlığı her türlü izahtan varestedir.
Hukuken sancılı ve sakat bir seyir izleyen mezkur davanın
özellikle ABD tarafından Türkiye’ye yönelik tehdit ve baskı
aracına dönüştürüldüğü, siyasi ve ekonomik operasyonların
bahanesi olarak görüldüğü herkesin malumudur.

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence’in dozajı giderek
artan yaptırım tehditleri, sabır ve tahammül ölçülerini aşan
husumet dolu açıklama ve mesajları Brunson davasını gölgelemiş, meseleyi hukuki içerikten ziyade siyasi anlaşmazlık ve
çatışma konusu hüviyetine büründürmüştür.

Papaz Brunson, kabul edilemez ve vicdan sahibi her insanımızın itiraz ettiği karanlık bir sürecin sonunda serbest
kalmıştır.
Anlaşılan odur ki, Papaz bugün akşam saatlerinde ABD’ye
gitmek üzere yola koyulacaktır.
ABD’nin Türkiye’ye bakışında temel siyasi ve diplomatik
silaha dönüşen Papaz Brunson davasının neticeleri itibariyle
ne getirip ne götüreceğini yakın zamanda görmek ve idrak
etmek mümkün olacaktır.
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ABD için anlamlı ve vazgeçilmez olan Papaz Brunson’un
serbest kalması, Trump yönetimine siyasi ve ahlaki olarak
ikame ve telafisi mümkün olmayan sorumluluklar da yüklemiştir.
Bu kapsamda ABD’nin önünde iki seçenek vardır ve çok
nettir:

Ya FETÖ elebaşını veya FETÖ’nün tepe isimlerinden birisini Türkiye’ye verecekler;
Ya da Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesini sağlayacaklardır.

Papaz Brunson ABD’ye hareket ettiği anda bu ülkenin
iadesi ahlaken ve hukuken mecburi olan isimler de aynı zamanda ülkemize gönderilmelidir.
Papaz Washington’a ulaştığında mesela FETÖ’cüler, mesela Hakan Atilla eşzamanlı şekilde Ankara’da olmalıdır.
Zamanlama itibariyle herhangi bir aksaklık doğmamalıdır.

Elzem ve acil gördüğümüz bu karşılıklı takasın menfi veya
müspet olması iki ülke arasındaki ilişkilerin seyir ve sürecini
doğrudan doğruya tayin edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti egemenlik ilkelerine dayalı bağımsız bir hukuk devletidir.
Rahip Brunson davasının hukuki sakatlıkları bir yana, siyasi olarak Türkiye’nin talep ve beklentilerini karşılayacak
bir mana ve muhtevaya kavuşması en samimi dileğimizdir.
Aksi halde kaybeden Türkiye olacaktır.

Buna da hiç kimsenin, hiçbir gücün hakkı yoktur, haddi
olmayacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“31 MART 2019 MAHALLI
İDARELER SEÇIMLERI ÖNCESI
YEŞEREN VE YÜKSELEN TEHDIT
DALGASI” HAKKINDA YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
12 ARALIK 2018

Türk milleti bugüne kadar maruz kaldığı çetin imtihanlardan alnının akıyla çıkmış, zorlu ve zorba kuşatmaları eşsiz
iradesiyle, emsalsiz imanıyla bertaraf etmiştir.
Tarihin her döneminde sahneye çıkan kirli hesap sahipleri, sahaya sürülen karanlık senaryo failleri eninde sonunda
mahcup ve mağlup edilmişlerdir.
Aziz milletimizin bilhassa Lale Devri’nden bu tarafa aradığı, Tanzimat’tan itibaren arzuladığı, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadar hasretini çektiği, Mütareke ve Milli Mücadele
Dönemleriyle birlikte heyecanla bekleyip Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırdığı istikrarlı, ilkeli ve istiklal içindeki yükseliş
çabaları her seferinde engellerle karşılaşmıştır.
İç barış ve huzur ortamını bozmak, milli beka duruşunu
kırmak, milli birlik ruhunu karartmak maksadıyla sürekli denemeler yapılmış, sürekli tuzaklar kurulmuştur.

Türk milletini boğma tertipleri, kriz ve kaosa bulama teşebbüsleri hiç eksik olmamış, hiç ara vermemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci tedavüldeki düşmanca emellere elbette devasa bir cevap niteliği taşımış, muhasım ve müfsit odaklara ağır bir darbe indirmiştir.
Meydanlarda kaybettiklerini masalarda bulmaya çalışan
emperyalist çevreler her defasında aziz milletimizin mukavemeti çok üst düzeyde olan muazzam cesaret ve feragatiyle
yüzleşmek durumunda kalmışlardır.

Cumhuriyet tarihi boyunca maalesef; ekonomik krizler,
toplumsal gerilimler, darbeler, ideolojik ve siyasi kutuplaşmalar, dış müdahaleler, vesayetçi mücadeleler, statükodan
beslenen sert münakaşalar hem milli huzuru gölgelemiş, hem
de milli istikbali perdelemiştir.
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Bunun yanında terörizmin amansız saldırıları, aralıksız
tahrikleri milli güvenliğimizde dipsiz kuyular açmış, büyük
bedeller ödenmesine kapı aralamıştır.
Türk devletinin yıkımı, Türk milletinin kıyımı için her alçaklığa müracaat edilmiş, bunlardan fütursuzca medet umulmuştur.

Türkiye’den intikam almak için sıraya giren işbirlikçiler
ve ihanet merkezleri devamlı surette istikrarsızlığa oynamışlar; kaosa, kargaşaya ve iç kavgaya umut bağlamışlardır.

Devletle millet arasına bariyerler diken, insanlarımızı
husumet cephelerine iten, ayrımcılığı ve bölücülüğü taltif ve
teşvik eden sorumsuz, şuursuz, suçlu ve sabıkalı zihniyetler
ülkemize tarifsiz kötülükler yapmışlardır.
Bunlar kimi zaman (sözde) aydın kisvesiyle ortaya çıkmışlar, kimi zaman (eski-yeni) siyasetçi, gazeteci, kanaat önderi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi kimliğiyle ortalığa dökülmüşlerdir.
Ancak hepsinin niyeti zelil, hevesi zehir olmuştur.

Doğdukları topraklara namertlik yapan, bu vatanın suyuna-ekmeğine nankörlük eden, millete tepeden bakan, takiyeden geçinip istismardan nemalanan dar bir kadro her devirde milletimizin başına bela kesilmiştir.
Elit bir kesim, yediği önünde yemediği ardında kaymak
bir tabaka, kerpiçli ve sıvasız evlerden çıkıp hilal gibi parlayan kahraman millet evlatlarını hafife almışlar, Anadolu’nun
basiret ve bereketini yok saymışlardır.
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Milletin vermediği meşru görev ve yetkileri sokaklarda
aramışlar, gayri meşru oluşum ve olaylardan güç devşirme
izansızlığına kalkışmışlardır.
Demokrasiyi demagojiye, anlaşmayı anarşiye, hürmeti
hüsrana, kucaklaşmayı kurşuna, uzlaşmayı uçuruma, fazileti felakete, dayanışmayı dağılmaya çevirmek için vahim ve
vandal bir süreç uzun süredir herkesin gözü önünde cereyan
etmiştir.

Sözde darbe davaları, FETÖ kumpasları, Gezi Parkı olayları, gerekçesi Ayn El Arap (Kobani) olan ve 53 insanımızın
hayatına kast eden isyan denemeleri, doğu ve güneydoğu il
ve ilçelerimizde hendek terörüyle birlikte tezahür eden işgal planları, büyükşehirlerde patlayan bombalar, dayanılmaz
noktalara ulaşan şehit haberleri yakın tarihimizin adeta özeti
niteliğindedir.
Türk milleti özellikle son 10 yıldır siyasi, sosyal ve ekonomik ablukaya alınmıştır.
Vatan tehlikeden tehlikeye girmiş, Türkiye ateşten gömlek giymiştir.

Aziz milletimiz PKK’yla mücadele ediyor görünürken,
gerçekte küresel güçlerle göğüs göğüse çatışmış, vatanını ve
bekasını savunmuştur.
Güney sınırlarımız boyunca baş gösteren dehşet verici iç
kargaşa, iç hesaplaşma, iç savaş hızla ağlarını örmüş, ülkemizi doğrudan ve acı verici şekilde etkilemiştir.
Türkiye’nin, ya teslim alınarak küresel projelere taşeronluk yapan tutsak bir ülke olması dayatılmış ya da bölünüp
parçalanarak içinden yeni yeni devletçiklerin çıkması kurgulanmıştır.
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İki seçenekli imha planı bizzat Türk milleti tarafından,
bizzat milli uyanış ve kenetlenme sayesinde hamd olsun yerle
yeksan edilmiştir.

FETÖ’den PKK’ya, IŞİD’ten PYD/YPG’ye kadar bütün insanlık ve istiklal düşmanları Türkiye’ye karşı imal edilmiş,
kiralık olarak alenen ve acımasızca kullanılmıştır.
Karşımızda Hilal ile Haçın bitmek bilmeyen (bugünkü)
savaşı vardır.
Karşımızda yeni bir Haçlı akınıyla yeni bir Türk-İslam
destanının mücadelesi durmaktadır.

Karşımızda hak ile batılın, şehit ile katilin, kahraman ile
caninin karşılıklı mevzilenmesi, eskiye dayalı ezeli meselesi
yer almaktadır.
Özellikle 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrası yaşanan ibret verici gelişmeler, 15 Temmuz 2016
FETÖ darbe kalkışması, siyaseti milli ve manevi değerlere
hakaret şeklinde yorumlayan sömürge uşaklarının karışıklık
çıkarma özlemleri ne kadar ciddi ve alarm verici bir tehdit
sarmalına ülkemizin sürüklenmek istendiğini gözler önüne
sermiştir.
Başbakanlık yemiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni PKK’nın
yanına iliştirip bekamızı kundaklamak, işgalin siyasi alt yapısını kurmak isteyenlerin oyunları kaynağında kurutulmuştur.

İnanıyorum ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in bu yüzde yüz
Türk duruşunu tarih bir gün altın harflerle yazacak, aziz milletimiz dua ve minnetle yad edecektir.
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Hiçbir dünyevi hedef, hiçbir nefsi çıkar maneviyatımızdan, vefamızdan ve milli sadakatimizden üstün değildir, asla
da olamayacaktır.
7 Haziran sonrası kurulan siyaset pazarında; PKK patentli, FETÖ siparişli CHP ile HDP ortaklığının oyunları boşa çıkartılmış, içimizdeki virüslerin tezgâhı bozulmuştur.
Millete rağmen iktidar talebi gasptır, gafilliktir.

Milliyetçi Hareket Partisi inançlarının izinden yürümüş,
zor olsa da, pek çok itiraz yükselse de ilkelerinden, ülkülerinden ve tutarlılığından taviz vermemiştir.

Allah alim, hakim ve şahittir ki, küresel barbarlığın yazdığı, PKK ve FETÖ’nün servis ettiği, CHP-HDP ve yedeklerinin
figüranlık yaptığı siyasi istila planı 7 Haziran’dan sonra şehit
ve gazi yuvası Milliyetçi Hareket Partisi tarafından suya düşürülmüş, önü kesilmiştir.
Bunun siyasi sonuçları partimiz için ağır olsa da, benzeri
durum ve şartlar tekrar vuku bulsa, yine aynı tutumu göstereceğimizden; tarihe, ecdada ve millete karşı taşıdığımız sorumluluktan en küçük taviz vermeyeceğimizden herkes emin
olmalıdır.
1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinden hemen
sonra partimizi kontrol altına almak, tarihsel ve milli hüviyetini yok etmek için düğmeye basıldığı açık bir gerçektir.
FETÖ’nün siyasi bir bedene nüfuz etmesi istenmiş, bunun
için de işbirlikçileri vasıtasıyla MHP’nin münhal ve müsait olduğu değerlendirilmiştir.
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Milletvekili sayımızın yarı yarıya azalmasıyla birlikte henüz seçim sonuçları netleşmeden, 1 Kasım’ın akşamında gizlendikleri kovuklardan, pusuya yattıkları mahzenlerden pervasızca sağa sola dökülenlerin gerçek yüzleri, asıl niyetleri
bugün her yönüyle deşifre olmuştur.

Bugüne kadar bir vesileyle yollarını bizimle ayıranlar beş
stratejik hataya düşmüşlerdir:
Birinci hata, MHP’nin başarılı olmasını engellemek, hatta
MHP’yi siyasi tedavülden kaldırmak gayesidir.
İkinci hata, gayri meşru kurultay dayatmalarıyla partimizi
kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma ve tartışmalara boğmaktır.

Üçüncü hata, aksi iddialara rağmen yeni bir parti kurulmasına ortak olmak, buna destek vermektir.

Dördüncü hata, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
karşısında CHP-HDP-SP blokuna girmektir.

Beşinci hata, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde
zillet ittifakının tarafı olmak, cumhur iradesinin karşısında
bulunmaktır.
Bu beş hatadan nedamet duyan her kardeşime, her arkadaşıma elbette kapımız da, gönlümüz de ardına kadar açıktır,
açık kalacaktır.
Hataya devam halinde tarih ve Milliyetçi-Ülkücü vicdan
bunu kesinlikle affetmeyecektir.
Bugün zillet ittifakı rezaletin çukurundadır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için son kozlarını
masaya sürmüşlerdir.
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1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir
Gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyen varsa kuşku yok ki buna pişman olacaktır.

Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres
gösterenler, bunu de televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır.
Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum, CHP-HDPİP ve diğer mayası lekeli ortakları demokrasi dışı arayışlarla
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni berhava etmeyi amaçlıyorlarsa, 12 Eylül öncesi şartları bu mankurtlara ikazla hatırlatmayı tarihi bir görev addederim.

Fransa’yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine
sıçrayan sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini
çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim.
Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır.
Bu işin şakası yoktur.

Mesele beka meselesidir.

Mesele Türkiye meselesidir.

Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için
rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce
kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar.
Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler
Seçimleri’ne üç belediye fazla alırım, beş belediye eksik alırım anlayışıyla yaklaşmıyor, yaklaşmayacaktır.
317

1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için
hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da
kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenip Cumhur İttifakı’nın geleceğin mimarı olabilmesi için 31 Mart 2019
eşiği güvenle ve demokratik denge eşliğinde geçilmelidir.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine, önce ülkem
ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi kapsamında bakıyor,
bu şekilde kavrıyoruz.
Çünkü Türkiye’nin beka düzeyinde tehditlerle muhatap
olduğunu görüyor, sadece elimizi değil gövdemizi de taşın
altına seve seve koyuyoruz.
31 Mart 2019’da Türkiye kazansın istiyoruz.

31 Mart 2019’da huzur, kardeşlik, refah, beka ve milli birlik öne çıksın diyoruz.
Samimiyetle hareket edeceğiz, çerden çöpten, eften püften meselelere takılmayacağız.
Milli mutabakatla, Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Türkiye’nin prangalarını söküp atacağız.
Denizi geçmişken derede boğulmayacağız.

Yeni bir Türk zaferine cumhurun ittifak duruşuyla imza
atacağız.

Ve mutlaka başaracağız, 2023 hedeflerine elele, omuz
omuza, dayanışma halinde ulaşacağız.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
YENI YIL NEDENIYLE
YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI
31 ARALIK 2018

Tarihi gelişmelere sahne olan 2018 yılının sonuna gelmiş
bulunuyoruz.

Yeni bir yılın heyecan ve umudu hepimizi kavramış ve kuşatmıştır.
2018 yılı, bölgesel ve küresel denge arayışlarının yoğunlaştığı, gerilim ve kutuplaşma dinamiklerinin yaygınlaştığı,
huzursuzluk ve ufunet dalgasının yükseldiği bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır.
İnsanlık beklediği sulh ve sükûnete 2018’de de ulaşamamıştır.

Küresel siyasetin kırılan fay hatları birçok ülkeyi tartışmalara boğmuş, sıkıntılara sokmuştur.

Almanya’dan Fransa’ya, Birleşik Krallıktan Belçika’ya,
Hollanda’dan ABD’ye, Asya-Pasifik’ten Ortadoğu’ya, Kafkaslardan Uzakdoğu’ya kadar yaşanan onca sancılı ve sorunlarla
dolu gündem dünyayı adeta ambargoya almıştır.
Küresel adalet derin bir komaya girmiş, küresel vicdan
sükût etmiştir.

Demokrasi çok çetin kayalıklara çarpa çarpa, yara bere
içinde, düşe kalka var olmayı sürdürmüştür.
Fransa’yı baştan ayağa meşgul eden sarı yelek kalkışması
yaşlı kıtanın üzerine kâbus gibi çökmüştür.

Tek bir nedene dayanmayan toplumsal olaylar yanardağı
ağzı gibi patlayarak sokak hareketlerini tetiklemiştir.
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Görünen gerçek şudur: Dünya buhran güzergâhındadır.

Bir yanda terör örgütlerinin kanlı eylemleri; diğer yanda
örtülü operasyonlar, vandal hesaplaşmalar, provokatif oluşumlar, sosyal bunalımlar, ekonomik itirazlar insanlığın görüş menzilini sıfıra indirmiştir.
Adaletsiz paylaşım, ahlaksız kazanç, haksız bölüşüm sosyal ve ekonomik buhranları bileyip büyütmekle kalmamış,
kuvveden fiile geçirmiştir.

Ülkeler arasındaki güç ve nüfuz mücadeleleri 2018’de
daha da şiddetlenmiştir.
Mazlumların çığlığı, yerinden yurdundan edilen masumların feryat-figanlı çağrısı 2018’e neredeyse damga vurmuştur.

Sınır aşan göçler siyasal sistemleri, karar süreçlerini fazlasıyla etkilemiştir.

Uzunca bir süredir Ortadoğu’ya ve İslam toplumlarına hakimiyet kuran kaos derinlik ve genişlik kazanmıştır.

Biteviye devam eden milletler mücadelesi siyasi ve ideolojik cepheleşmeleri kamçılamak şöyle dursun kemikleştirmiş ve keskinleştirmiştir.

Tarihin neyin mücadelesi olduğuna yönelik evrensel soruya her Ülkücünün vereceği tek bir cevap vardır, o da şudur:
“Tarih milletlerin mücadelesidir.”
Küresel sistem karmaşa ve kaotik bir görünüm ve gösterimdeyken Türkiye tarihi gelişmeler yaşamıştır.
Milli mutabakat kronik münakaşaları engellemiş, çözümsüzlük zincirini kırmıştır.
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Türkiye, 2018 yılında yeni bir sisteme kansız ve kazasız
geçiş sağlamıştır.
Bu yıl içinde tarihi bir açılım, iftihar edilecek ruhi bir atılım tezahür etmiştir.

7 Ağustos Yenikapı dirilişinin ve 16 Nisan Halkoylamasının 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle taçlanması sonucunda Türkiye’nin önü açılmış, ufku
aydınlanmıştır.
Birlikten kuvvet doğar sözü geçerli ve gerçek anlamını
bulmuştur.

Egemenliğin yegâne sahibi büyük Türk milleti; bizzat tercih ve seçimiyle ağırlıklarından kurtulmak, ayak bağlarından
sıyrılmak, tarihin ve coğrafyanın yüklediği sorumlulukları
yerine getirmek maksadıyla kutlu iradesini aracısız ve fasılasız şekilde kullanmıştır.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve
Milletvekili Genel Seçimiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü
evresine demokratik olgunlukla geçilmiştir.

9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
resmen inşa edilmiş ve hayata geçmiştir.
Tam yüz yıl önce, yani 1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın
ağır ve vahim sonuçları konuşuluyordu.
Midilli Adası’nın Mondros Limanı’nda rezil bir mütarekeye imza atılmıştı.
İngilizlerin Gambot Diplomasisinin hedefinde Türk milleti vardı.
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İstanbul ve İzmir’in işgal edilmeyeceğinin güvencesi istenmiş, sözler alınmış, ama kısa bir süre sonra zalimlerin
verdikleri sözleri çiğnediklerine şahit olunmuştu.
Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu fiilen yıkılmıştı.

350 bin asker kaçağı, dağılmış ordular, çaresiz zabitler,
bezgin ve bitkin millet, şaşkın yönetim, şımaran hainler, azgınlaşan işbirlikçiler o dönemin gerçekleri arasındaydı.
İmparatorluğun egemenlik hakları yok sayılmıştı.

Kolları sırmalı, göğüsleri nişanlı nazırların başları eğik,
umutları sönüktü.

Mondros karanlığındaki mütehakkim sömürge zihniyeti
Türk vatanını, Türk milletini paylaşma ve işgal planlarını yalanlarla dolanlarla muhataplarına kabul ettirmişti.

Üstelik bu alçak mütareke şuursuzca başarı diye takdim
ve tevil edilmişti.
Her yerden çekiliyorduk, her taraftan Anadolu’ya sığınıyorduk.
Gövdemiz yaralı, dallarımız kırıktı.

Zalimler yalnızca ahitlerine değil, vaitlerine de ihanet etmişler, mütarekeyi mahvımıza çevirmişlerdi.
Bilad-ı Şam diye bilinen bugünkü Suriye’den ayrılmış, Hicaz’dan kopmuş, Irak’tan Yemen’e kadar her yeri kaybetmiştik.

Daha vahimi ise Anadolu’nun elimizden alınma tehlikesiydi.
Bir düne bakılmalı, bir de bugün yorumlanmalıdır.
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Önce 1918’i analiz etmek, sonra 2018’i değerlendirmek
mukayese açısından elzemdir.
Türk milletinin 100 yıl içinde geldiği aşama muazzam bir
mevkii, muazzez bir mertebedir.
Hiçbir dış telkin görülmeden, hiçbir zalim müdahale olmadan, hiçbir baskı ve dayatmaya maruz kalmadan Türkiye’nin yeni bir sistem mimarisiyle buluşması Türk milletinin
övünç madalyasıdır.
Bu suretle 2018’de tarih yazılmış, müstesna bir Türk destanı yaşanmıştır.

1918’in hezimeti tamamen temizlenmiş, enkazın geride
kalan tortuları bütünüyle ayıklanmıştır.
Nitekim istiklalimiz sağlam esaslara bağlanmıştır.

Geçmişin mirası geleceğin parlak ufkuyla birleşmiştir.

1918’den 2018’e kadar geçen birinci beka mücadelemiz
şimdi yerini ikinci beka aşamasına bırakmıştır.

1918’den 1923’e kadar süren kurtuluş mücadelemiz,
2018’den 2023’e kadar sürmesini ümit ettiğimiz yükseliş safhasıyla daha da temellenecektir.
Bunu başaracak irade ise gücünü ve güvenini Türk milletinden alan Cumhur İttifakı’dır.

Artık hesap veren bir ülke değil, hesap soran bir Türkiye
vardır.
Arayan değil, aranan; çekilen değil çevik bir iradeyle ileriye atılan; korkan değil kahramanca duran, ya istiklal ya ölüm,
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ya beka ya da bela diyen bir seviyeye tırmanan bir ülke ortadadır.

Yabancıların ağzına bakan bir devlet değil, dost-düşman
herkesin ağzından ne çıkacak diye merak ettiği bir devlet
hamd olsun ayaktadır.
Direne direne, doğrulup devleşerek bu noktaya gelinmiştir.

Hiçbir şey elbet kolay olmamış, milli birlik ve kardeşlik
bağlarını güçlendirerek bu aşamaya tebcil edilmiştir.

Devletine küskün millet, milletine mesafeli devlet anlayışı
tarihin çöplüğüne fırlatılmıştır.
Milletçe kenetlendik, tek nefes olduk, yürekler toplu vurdu, zalimlerin oyunu bozuldu.

Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısıdır.
Yeni sistem katılaşmış anlaşmazlıkları zaman içinde çözecektir.
2018’de Türk milleti büyük bir başarıya imza atmış, gıpta
edilecek bir demokrasi atılımı yapmıştır.
Geçmişten ders alınmış, sonuç çıkartılmıştır.

1918’den 1923’e kadar hem kurtuluşumuzun hem de kuruluşumuzun çatısı örülmüştü.

2018’den 2023’e kadar da her alanda kalkınmış, iç huzurunu, iç barışını, iç denge ve düzenini tam olarak temin etmiş
bir halde bölgesel ve küresel çapta zirveye gözünü dikmiş bir
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Türkiye hedefini gerçekleştirmek önümüzdeki en temel milli
görevdir.

Bölgesinde lider, küresel zeminde sözü ve nazı geçen bir
ülke durumuna ulaşmak sadece zaman meselesidir.

Cumhuriyet’in yüzüncü yılında bin yılların omuzlarımıza
yüklediği tarihi görevleri onurla yerine getirmemiz mümkündür.

Terörü yenmiş, ekonomik saldırıları kökünden püskürtmüş, kur oyunlarını hepten bozmuş, faiz lobisinin entrikalarını bertaraf etmiş bir ülke olarak yeni bir Türk mucizesine
imza atılabilecektir.
Fırat’ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te
sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır.
Türkiye hem masada hem de sahadadır.

Tarihin çağrılarına kulak tıkamak imkansızdır.

Uyanan milli şuurun hedeflerini söndürmek akıl dışılıktır.

Kimin nereden çekildiği değil, önemli olan Türkiye’nin
nereye ve hangi hukuki sebeplerle girip mazlumların ümidi
olacağıdır.
Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine milletine hadim bir ruhla, bekasına bağlı ve sadık bir
anlayışla hazırlanırken inanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir.
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Nitekim 1 Nisan 2019 sabahı büyük Türk milletinin gelecek
ülkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir mührü olacaktır.
Bu güç bizde vardır.

Bu potansiyel bizde vardır.
Bu irade bizde vardır.

Bu kararlılık, bu dirayet, bu hamiyet, bu cesaret aziz Türk
milletinde ziyadesiyle meridir, mevcuttur.

2018’den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz,
arzu doluyuz.
Dünyayı siyasal ve ekonomik çalkantıların beklediği önümüzdeki yıllarda bir güven, istikrar ve güvenlik burcu olarak
sivrilebiliriz.
Karamsarlık bizim kitabımızda yazmayacaktır.

Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır.
Nice badireden çıktık, nice belaları alt ettik.

Anka kuşu gibi, her seferinde küllerimizden yeniden doğduk.

Yaparız, başarırız, Türkiye’yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı’nın ahlak, muhteva ve müktesebatıyla
taşıyabiliriz.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin, mazlum milletlerin, tüm insanlığın Yeni Yılını
can-ı gönülden tebrik ediyor, sağlık, selamet, esenlik ve daimi
mutluluklar diliyorum.
2019 ve daha nice yıllarda Allah yar ve yardımcımız olsun
diyorum.
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