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Devlet BAHÇELİ

Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin:
Şahikalar üstünde meydan okur bu erler,

Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler,
Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti,

Tarihlere sorun ki bize "Ölmez Türk" derler.
Şehitler ölmez vatan bölünmez.

Beşeriyete mertliği öğreten bizleriz.

Adaletle ve kudretle hükmeden bir ceddin ahfadıyız.

Teslim olmayız her silah doğrultana, boyun eğmeyiz her saldırı komutuna.
Bu keder dolu günleri de aşacağız,

İçimize akıttığımız gözyaşlarıyla ihaneti boğacağız.

Devlet BAHÇELİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
26 OCAK 2021

Saygıdeğer Milletvekili Arkadaşlarım,
Değerli Basın Mensupları,
2021 yılının ilk Meclis Grup Toplantısı’nda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Konuşmamın başında hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

Televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal
medya platformlarından bizleri takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi
veren kardeşlerimize, dünyanın farklı bölgelerinde mazlum
gönülleriyle hayata tutunma çabası gösteren soydaşlarımıza
özlem dolu selamlarımı iletiyorum.
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yasama faaliyetlerine ara
veren Gazi Meclisimiz bugün itibariyle kaldığı yerden çalışmalarına başlamıştır.
Siz değerli milletvekilleri, bir aylık zaman diliminde salgının elverdiği ölçülerde seçim bölgelerinizde bulunarak vatan7

daşlarımızı dinlediniz, onların dertleriyle dertlenip müspet
ve yapıcı bir dille politikalarımızı anlattınız.

Mesele bir haneyi kuru kuruya ziyaretten öte gönülleri
ziyaret, her gönüle samimiyetin ziynet ve zarafetiyle yerleşmektir.
Millete vekâlet, onurlu ve en üstün demokratik görevdir.

Bu görevin hakkını vermek, insanımıza dokunmak, daha
doğrusu kalplere nüfuz etmek şerefli bir mücadelenin mükâfatıdır.

Unutmayalım ki, her gönül kendine benzeyen gönüle akar.
Gönül vermeden, ömür adamadan gönüllere girilemez.

Büyük halk ozanımız Yunus’un dediği gibi, gönül insanın
kıblesidir ve de kırılmamalıdır.
Gönül yıkmak sufiyane ahlakta en büyük günahtır.

İnsan şanının büyük ve yüksek oluşu gönlü sebebiyledir.

Bu gönül ise alemleri ve her şeyi ihata edecek kadar geniştir, engindir, derindir.
Gönüllerin fethi belaların defi için ön şarttır.

Her dava adamı aynı zamanda gönül adamıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhterem vekilleri de çok
şükür bu mümeyyiz vasfa ziyadesiyle haizdir.
Bir selamla bin hatır kazanırız.
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Eğer istersek bir gönüle bin yoldan ulaşırız.

Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir, havidir,
Hakk’ın izinde, hakikatin içindedir.

Bizi arayan; çarpık kulislerde, çıkar lobilerinde, çürük
mahfillerde, çorak ortamlarda değil Türk milletinin bizatihi
varlığında ve vakarında bulacaktır.
Nitekim bariz farkımız da budur.

Sevdamız millet sesimiz devlettir.

Sancağımız Türklük, sedamız vatandır.

Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

Yattığımız toprak belli, üzerinde yükseldiğimiz tarih bellidir.
Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir.
Türkoğlu Türk’üz biz, şanımız bellidir.

Üç beş kendini bilmezin, beş on densizin karalamasıyla
yolumuzdan dönecek değiliz.
Mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın.

Mağlubiyetimiz yok ki başımız öne eğilsin.
Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın.

Biz, onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.

Millet ne diyor, ecdat ne diyor, tarih ne diyor, Allah ne buyuruyor, onu dinliyor, nitekim ona bakıyoruz, buna da aynen
ve kararlılıkla devam edeceğiz.
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Kem gözler, kötü sözler, ölü özler boşuna heveslenmesin,
Allah’ın inayetiyle surumuzda delik, şuurumuzda gedik açtırmayız.
Açarız diyen varsa alnını karışlar, hesabını sorarız.

Fanatizmin tutsağı, fenalığın uşağı olanların Milliyetçi Hareket Partisi’yle aşık atamayacaklarını, boy ölçüşemeyeceklerini tecrübeyle biliriz.

Karanlık emellerini bizim üzerimizden ibra ve icra etmek
üzere emre amade şekilde bekleşenler çölde gemi yolu gözleyenler kadar alık, kutupta deve kervanı bekleyenler kadar
da ahmaktırlar.
Bunlarda akıl ve zeka kepenk indirmiştir.
Fazilet ve feraset kontak kapatmıştır.

21’inci yüzyılın üçüncü on yılına girmemiz bunların davranış kalıplarına ve hayatı yorumlama kalitelerine maalesef
tesir etmemiştir.
Hep aynı ilkellikler, hep aynı bildik tahrik ve bayatlamış
suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni şiddet yanlısı göstermek, sokak diline saplanıp kaldığını iddia ve hatta bu yolla ilzam etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır.

İnsan sevgimizin sadakasını versek yedi sülalelerine yetecek olan çevrelerin partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır.
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Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz.

Alçakça tezgâhlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız.

Hele hele önüne gelenin vurup güç denemesi yapacağı bir
kum torbası hiç değiliz.
Yumuşak başlı isek de uysal koyun görülemeyiz.
Çakallık yapana bozkurt gibi dikiliriz.

Bir adım yaklaşana on adımla koşarız.

Bir el uzatanı koca bir yürekle kucaklarız.

Ancak ülkemize ve ülkülerimize kefen biçen olursa da, o
kefeni başlarına geçiririz.
Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla Milliyetçi-Ülkücü Hareket arasında bağ
kurmak zorba ve zorlama bir isnattır.

Türk milleti uğruna gözümüzü daldan budaktan esirgemeyiz, bunu da mertçe sahipleniriz.
Tarafı olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek
ucuz bir provokasyon taktiğidir.

Biz bu tip basit ve bayağı taktiklerin iç yüzünü, arka plandaki sinsi kurguları, masa başında yapılan kanlı planların sahaya taşıma arayışlarını ta 12 Eylül öncesinden beri tanır ve
hafızalarımızda saklı tutarız.
Hiç kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın.
Bunu aklından dahi geçirmesin.

Millet nam ve hesabına bir tehdit olursa değil kavga ölümü bile göze alırız.
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Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki, suç ve suçluyu
uzaklarda araştırmasınlar.
Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera
yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip “Bana saldırdılar” çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır.
Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır.

ABD’deki Başkanlık makamının devir-teslim dönemine isabet eden bir süreçte Serok Ahmet’in telaşla harekete
geçmesi, bu şahsın propaganda makinesi haline gelen sözde
gazetenin istismarla yoğrulmuş haberleri, üstelik malum saldırıların gerçekleşme zamanlaması dikkatle analiz edilmesi
gereken bir kurguya delalettir.
Türkiye’yi gayya kuyusuna çekmek için Ülkücüleri suçlu
göstermek, Cumhur İttifakı’nda sorun varmış gibi servis etmek, iç huzursuzluk yaratmak için toplumsal hassasiyetlerle
oynamak muhtemelen zillet partilerine ulaşmış yeni bir görev emridir.

Erken seçim zorlamasıyla birlikte CHP ve İP’in “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmalarında son aşamaya gelmeleri, kaldı ki, dış tazyikin momentiyle en son Rusya’daki
gibi bir krizin doğması yönünde hazırlıkların ikmal ve ihtimali hafife alınmaması gereken tehlike sinyalleri arasındadır.
Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversite’sinde 24 gündür süregelen eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır.
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Salgınla kıyasıya mücadele edilen, mecburiyetten sokağa
çıkma kısıtlamasına gerek duyulan ülkemizde, özellikle konjoktürel ekonomik sorunlardan sokak hareketi çıkarmak için
çırpınan işbirlikçilerin varlığı da bilinen bir gerçektir.
Tüm bunlar hesaba katıldığında Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nın neden hedefe koyulduğu ortaya
çıkacaktır.
Zira Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir.

Milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri
şaşkına çevirmektedir.
Devri iktidarı bereketsizliğin ve belaların kol gezdiği bir
döneme tekabül eden Kobani müdavimi, canlı bombaların cirit atmasına Başbakan sıfatıyla göz yumduğu sabit olan Serok
Ahmet’in MHP düşmanlığı rastlantı değildir.
Her karışıklığın altında parmak izi bulunan Serokun konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır.
Biz onun namertliğini iyi biliriz.

Şayet koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzü
olmaz, hali kalmazdı.
Serok Ahmet sufleyi aldığı yerlerle bağlantısını ve menfaat ilişkisini derhal gözden geçirmelidir.

Kimlerin dolduruşuna geldiği, kimlere teşrifatçılık yaptığı
malumumuzdur.

Rüyasında Hegel ile sohbet edeceğine, bir an önce ayağa
kalkıp icazetli siyasetini sonlandırmalı, kendine çeki düzen
vermelidir.
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Gelecekte küçük bir ayrıntı olarak hatırlanacağını da aklından çıkarmamalıdır.

Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur istiyoruz, dirlik istiyoruz, refah istiyoruz, istikrar istiyoruz, barış ve kardeşlik
diliyoruz.
Bir yanda bunları isteyip dilerken bir başka zeminde şiddeti körüklediğimizi iddia edenler sefil birer yalancıdır.

Diyeceğim odur ki, Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakılmıştır.
İP’in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.

Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin maruz kaldığı şiddet olayıdır.
Bu talihsiz hemşirenin başına ne geldiyse bana aşı yaptıktan sonra gelmiş. Olacak iş mi bu?

Sokak aralarına gizlenen kalabalık bir grup bu kardeşimizi tek başına yakalayınca darp etmişler, dayaktan geçirmişler,
daha sarsıcı olanı ise komaya sokmuşlar.

Allah var ya, suçsuz günahsız bir hemşireye saldıranlara
hayret ettim. Devir değişti, mertlik bozuldu.
Yazık ki, şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Gülnaz Şırınga’ya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam
Enjektör’e geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli
aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum.
14

Şaka bir yana, tuhaf bir dönemden geçiyoruz: Tuşsuz telefonlar, kulpsuz kapılar, duygusuz ilişkiler, vicdansız insanlar
yaygınlaşıyor.

Mizahı menfur bir şiddet olarak okuyan, parodi haberi
gerçek kabul edip içindeki kin ve öfkeyi seferber eden utanmaz simalar ne kadar da çoğaldı.

Neyse ki, Halkalı’da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz,
gülünç duruma düşenlere esasen acıyoruz.
Buna rağmen Allah eksiklerini de göstermesin diyorum,
müfteri nasıl olur ispatlıyorlar.

Sağolsunlar, üzerimizde oynanan oyunları birer birer
kendi elleriyle çürütüyorlar.
Bu dava dualıdır, himaye edenimiz Allah’tır.

Biz gazetecilerin, televizyonların trol değil, kurşun asker
değil, tetikçi değil; ahlaklı, erdemli, doğru ve tarafsız haber
vermelerini arzu ederiz.
Şunu da bilmelerini isteriz ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in şiddetle işi yoktur.
Kargaşa çıkarmak isteyenlerle ilişkisi yoktur.

Kavgada hayır ve umut görmesi mümkün değildir.
Biz yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü.

Bu sevgiye layık olmayanlar çıkabilir, onları da Allah’ın
adaletine ve milletimizin vicdanına havale ederiz.
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Uydurma Gülnaz Şırınga haberini gerçek sanıp heyecanla
anlatan saygıdeğer sözde gazeteciye diyeceğim şudur; nefret
insan sağlığına zararlıdır, iman ve izan sahibi karşısındaki
her kişiye iyi niyet ve hoşgörüyle nazar eder.
Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür.

Kötü söz sahibine bumerang gibi döner ve hatta rezil eder.

Unutulmasın ki, yeri gelirse Yunus yeri gelirse de Yavuz
olmasını biliriz.
Sokağı da biliriz, siyaseti de yaparız.

Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz belirleriz.

İnsan hak ve onurundan, ifade ve düşünce hürriyetinden
taviz vermeyiz.
Bunlara her zaman meşru ve hukuki olması kaydıyla saygı duyarız.
Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.
Biz Cumhur İttifakı’yız.

Türkiye’nin diriliş ve yükseliş ümidi, beka ve birlik nişanesiyiz.
Muhterem Arkadaşlarım,

Demokrasi tahammül, sabır ve saygı sistemidir.

Özgürlük bir başkasının haysiyetini ve güvenliğini sınırlandırmadığı ya da tehdit etmediği sürece anlamlı ve kayda
değerdir.
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Şiddet saçan mihrakların, sırtını teröre yaslayan alçakların demokrasi ve özgürlük ifadeleri avını yedikten sonra gözyaşı döken timsahtan farksızdır.
CHP Genel Başkanı, şiddetten rahatsızsa, İP’in başındaki
kişi de şiddetle arasına mesafe koymuş ise öncelikle katile
katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.

HDP’yle ittifak kuranların, terörist Demirtaş’a güzellemeler yapan gafillerin şiddetten rahatsızlıkları hem tutarsızlık
hem de garip bir çelişkidir.
HDP’nin Esenyurt ilçe binasındaki dehşet verici görüntüler bize göre malumun bir kez daha ilanı ve ifşasıdır.

Aynısıyla hücre evi olan parti binası PKK’nın şehirdeki sığınağı, teröristlerin barınağı haline dönüştürülmüştür.
HDP, bir siyasi parti dışında ne varsa odur.

Nitekim HDP’nin ön kapısından giren arka kapısından
Kandil’e çıkmaktadır.

Hangi medeni, gelişmiş ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir
ülkede böylesine kepazelik vuku bulmuştur?
İstanbul’un göbeğinde terörist devşirmek demokrasi midir?

YPG’nin iğrenç afişlerini asmak, PKK’nın kirli flamalarını
sallamak, bebek katilinin kanlı posterlerini taşıyıp parti görünümlü örgüt binalarında mahfuz tutmak insan haklarının
evrensel prensiplerinin neresinde yazılıdır?
HDP’yi savunmak Türkiye’nin egemenlik haklarını yok
saymaktır.
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HDP’nin kapatılmasına karşı çıkmak adaleti ve terörle
mücadeleyi sekteye uğratmaktır.

Asıl demokrasi düşmanı, asıl özgürlük düşmanı, asıl insanlık düşmanı Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla kol kola
girenler, polislerimize pusu kuranlarla yanak yanağa verenlerdir.
HDP demek PKK demektir.

HDP demek ihanet demektir.

HDP demek kundağa sarılı bebeklerimize ölüm demektir.

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianame tahlil ve tetkik edildiğinde,
HDP’nin kapatılması hususunda somut delil ve belgeler bütünüyle görülebilecektir.
Sırf bu iddianameye bakan bir hukuk insanı bile HDP’nin
kapatılmasıyla ilgili akut bir ihtiyaç olan soruşturmayı açabilecektir.
Bizim parti kapatılmasıyla ilgili görüşlerimiz esasen çok
açıktır.
Dünden bugüne tezahür eden tutarlı çizgimizde bir değişiklik şimdiye kadar da olmamıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin çıkarlarını her düşüncenin üstünde tutan sorumlu siyaset anlayışının temsilcisidir.

Siyasi Partilerin kapatılarak cezalandırılması yerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı hareket eden parti yöneticisi
ve üyelerinin sorumlu tutularak cezalandırılmasını her zaman dile getirdik.
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Bu yaklaşımımızın temelinde yatan düşünce ve hassasiyetler demokrasi kültürünün ruhuyla bezenmiş ve billurlaşmıştır.

Siyasi partilerin kapatılması halinde bu partilere oy veren
seçmenler ve bu konuda sorumluluğu olmayan parti yöneticileri ve teşkilatları da cezalandırılmış olacaktır.

Bu itibarla partinin hükmü şahsiyeti, sağduyulu davranan
üyeleri, yöneticileri ve teşkilatları ile kapatmayı gerektirecek
fiillerin sahiplerinin ayrı tutulması, aynı kefeye konularak
kurunun yanında yaşın da yanmasının önlenmesi bir başka
önemli konudur.
Sadece bireysel sorumluların siyasi yaptırımla cezalandırılması, bunların eylemlerinin yürürlükteki kanunlara göre
ayrıca takibat gerektirmesi halinde yargı sürecinin önünün
açılması en makul, en adil ve hakkaniyete en uygun yöntem
olacağını devamlı söyledik.
Altını kalın bir şekilde çizerek diyorum ki,

Şiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan ve anayasal düzeni yıkmak amacıyla şiddeti ve şiddet kullanmaya
dayalı faaliyetleri savunan siyasi partilerin bu çerçevenin dışında tutulması hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir.

İşlenen fiillerin ve sonuçlarının ağırlığı dikkate alındığında, HDP’nin kapatılması adalete, hakkaniyete ve milli iradeye
aykırılık teşkil etmeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir.

Bir hukuku vardır, bir tarihi vardır, devlet olmaktan kaynaklanan hakları vardır.
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Bir devletin üç temel ögesi söz konusudur; bunlardan ikisi maddi, diğeri ise manevidir.

Maddi olanları millet ile ülke, manevi olanı ise egemenliktir.
Bu üç ögeden biri olmadan devletten bahsetmek mümkün değildir.
Bir devletin yıkım süreci bu üç ögenin aşınmasıyla başlayacaktır.
Hatta ögelerden biri dahi ortadan kalkarsa devletin ayakta durma şansı da olmayacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu tarihteki pek çok benzeri gibi, her
üç ögesinde başlayan tahribatla yıkım etabına girmiştir.
Özellikle 19’uncu yüzyıldan itibaren devletin hem ülkesi
hem de insan varlığı erimeye yani ufalanmaya başlamıştır.
Egemenlik gücü de üstünlüğünü kaybedince izmihlal kaçınılmaz hale gelmiştir.
Devletin üç temel ögesinin dayanağı ise hukuktur, adalettir.

Hukuk ve adalet devletin sözüdür, hükmüdür, varoluşunun meşru gücüdür.

Lütfen dikkat buyurunuz, devleti devlet yapan hangi değerler varsa karşı saldırıya ve suikasta uğramaktadır.

CHP, HDP, İP ve diğerlerinin bu saldırganlığa refakat ettiği, hatta yardım ve yataklıkta bulunduğu hazin ve hüsran
verici bir gerçektir.
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CHP’ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır.

İYİ Parti’ye göre de terörist Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır.

Kanaatimiz odur ki, teröriste terörist diyemeyen işlenmiş
suçlara potansiyel ortaktır.
MHP’ye şiddet yaftası vurmak için kuyruğa girenler, teröristlere cici çocuk muamelesi yapacak kadar gayri milliliğe
savrulmuşlardır.

Sorarım sizlere; bu reva mıdır? Bu hak mıdır? Bunun neresi siyasetle bağdaşmaktadır?
CHP yönetimi teröristlerle değil, valilerle, kaymakamlarla,
rektörlerle, uzman çavuşlarla, başçavuşlarla uğraşmaktadır.

Şu utanmazlığa bakınız ki, bu şerefli meslek mensuplarının hepsine birden militan iftirası atıyorlar.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre militanın üç manası
vardır:
Birincisi, mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftardır.
İkincisi, bir siyasal örgütün etkin üyesidir.

Üçüncüsü de, bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimsedir.

Peki valilerimizin, kaymakamlarımızın, rektörlerimizin
hangi fiilleri militanlığa uygundur?
Kahraman uzman çavuşlarımız ile başçavuşlarımızın
hangi mücadeleleri militancadır?
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Kahramana militan demek vatan hainlerine mihmandarlıktır.

CHP yönetimi militan arıyorsa, Boğaziçi Üniversitesi’nde
terör örgütleriyle eylem birlikteliği yapan DHKP-C ve PKK
hayranı il başkanlarına bakacaklar.
CHP yönetimi militan arıyorsa, şehit savcımız Mehmet
Selim Kiraz’ın katilini morgdan alan milletvekillerine kafa
yoracaklar.

CHP yönetimi, ısrarla militan görmek istiyorsa, bir boy
aynasının karşısına geçip lekeli suretlerini titizlikle inceleyecekler.
Meselenin özü ve esası şudur:

Terörle mücadeledeki yüksek başarı ve kazanılmış moral
düzeyi HDP’yi ürkütmektedir.
CHP korkarken, İP rahatsız olmaktadır.

Çünkü güneş çarığı, çarık da ayağı sıkmaktadır.

Bunların hepsi birdir, aynı çuvala, aynı hizaya, aynı kaba
girmişlerdir.

Telaşlar beyhudedir, çünkü terör örgütlerinin sonu gelmiştir.
Hainlerin kaçacakları ve saklanacakları yer kalmamıştır.

Diyarbakır HDP il örgütünün önünde zafer işareti yapan
sözde milletvekilini ve zihniyetini anaların bedduaları yerle
yeksan edecektir.
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Hiç kimse gündem saptırmaya ve kafa bulandırmaya çalışmasın, zira her şey gün gibi meydandadır.

Birkaç gün evvel, PKK’nın mayınlı tuzağında şehit olan
ve rahmetle andığımız kahraman askerimiz Piyade Er Selim
Gedik’in ve tüm şehitlerimizin tertemiz kanları bu hainleri
Allah’ın izniyle boğacaktır.
Değerli Milletvekilleri,

2020 yılı zorluklar içinde geçmiş, sadece ülkemizde değil,
tüm dünyada müessif olaylara sahne olmuştur.

KOVİD-19 hastalığının sebebiyet verdiği küresel salgın
2020 yılına damga vurmuş, her alanda sıkıntılar ve darboğazlar yaşanmıştır.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100 milyona yaklaşmıştır.

Sayıları 2 milyonu aşan insan salgından dolayı hayatını
kaybetmiştir.
Sadece ABD’de ölü sayısı 430 bini bulmuştur.
Aslında karşımızdaki tablo ağır ve vahimdir.

Görülmektedir ki, salgınla birlikte 21’inci yüzyılın üçüncü
on yılının ana güzergâhında ciddi değişimler yaşanacaktır.

Yeni bir ekonomik ve toplumsal düzenin emareleri görülmeye başlanmıştır.
Dijital devrim bu süreci daha karmaşık hale getirebilecektir.
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Hayatın akışkanlığındaki yavaşlama doğrudan doğruya
sosyal ve siyasal ilişkilere de yansıyacaktır.

Küreselleşmenin mağduru olan milyarlarca insan kendi
öz değerlerine ve milli kimliklerine sıkı sıkıya sarılacaktır.
Doğrudur, milliyetçilik yükselen bir değer olarak cazibesini ve çekim gücünü artıracaktır.

Biz Türk milliyetçileri olarak çağın şifrelerini çözerek, kilitlerini kırarak, engelleri aşarak tıpkı Ergenekon’dan çıkar
gibi, tıpkı ileriye atılan akıncılar gibi, iman ve iradeyle yolumuza devam edeceğiz.

Önümüzdeki yılların en önemli gerçeği milli devletler ve
millet varlığı olacaktır.
Güç merkezlerindeki radikal kaymalar, küresel alandaki
tehlikeli gelgitler çok kutuplu, dahası çok bilinmeyenli bir
dünya denkleminin doğduğuna işaret etmektedir.

Bize göre, ABD Kongresi’ne yapılan 6 Ocak baskını tökezleyen hegemonyanın deşifresi, bir dönemin bitişinin resmi,
yeni bir dönemin miladının remzidir.
Göreve gelen ABD yönetiminin stratejik, diplomatik ve siyasi maksatları ne olursa olsun, hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

Türkiye’ye sözde stratejik ortak diyen müstakbel dışişleri
bakanının açıkladığı görüşlerinin bizim nazarımızda herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur.
Bizimle sözde ortak olanların, terör örgütleriyle özde
dostluk kurması insanlık vicdanının, on yıllarca devam ede24

gelen müttefiklik hukukunun esasen ne kadar içi boş ve ham
bir hayal olduğunu göstermektedir.
Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıktan bahsetmek mantıksızlıktır.

Hiçbir ülkeye ille de bizi sevin demiyoruz, en azından
çıkarlarımıza ve egemenlik haklarımıza hürmet etmelerini
bekliyoruz.
Yeni ABD Başkanı’nın akıl sağlığını yitiren Trump’ın hatalarını tekrar etmemesi, iki devlet arasında ittifak hukukuna,
yapıcı ve iyi niyetli ilişkilere destek vermesi samimi dileğimizdir.
Türkiye güçlü reformlarla, hukuk, demokrasi ve ekonomi
alanındaki göz kamaştırıcı iyileştirmelerle adımlarını hızlandıracak, kronikleşmiş meselelerin üstesinden zamanla gelecektir.
Bunun yanı sıra 2023’ün Lider ülke Türkiye hedefine hizmet başlıca görevimizdir.

Husumet ve ihanet kuşatmasını da milli birlik ve dayanışma azmiyle kıracağız.
Hukuk ve demokrasi taviz vermeyeceğimiz değerlerdir.

İçimizde sağlam durursak, bir olursak, beraberliğimizi
kucaklaşmayla temellendirirsek dış baskılar boşa düşecektir.
Al bayrağımızın altında gururla yaşayan, milletimize
onurla mensubiyet duyan, bu vatan bizim diyen herkes özbeöz kardeşimizdir.
Lokal farklılıklar, fikir ve düşünce hayatındaki çeşitlilikler
zenginliğimizdir.
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Başka Türkiye yoktur.

Ne yapacaksak milli birlik ve kardeşlikle yapacağız.

Bir olursak, diri olursak, ortak değerlerimizde kenetlenirsek ne zalime ne de zillete boyun eğeriz.

Salgın sonrası dünyanın şartlarını analiz edip milli varlığımızı stratejik bir avantaja dönüştürebilir, bu konuda da
dünyaya örnek olabiliriz.
Demem odur ki, ben, sen yok, biz varız.

Hep birlikte Türk milletiyiz, Türkiye’yiz.
Değerli Arkadaşlarım,

Milletler, değerlerini, toplumsal davranışlarını, sahip olduğu kültürel miraslarını nesilden nesile aktararak yeniden
üretirler.
Bu yeniden üretim, hatta değişim dinamizminin önümüzdeki on yılları nasıl etkileyeceğini, küresel salgının bu etkileşimdeki payının ne kadar olacağını bugünden öngörmek
istikbal adına hepimizin sorumluluğudur.
Türkiye bu yüzyılın üçüncü on yılını tarihsel nitelikte bir
yönetim reformuyla karşılamıştır.
Aynı şekilde gücünü milletimizden, ilhamını ecdadımızdan alan Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte kutlu bir geleceğin rotasını yerli ve milli iradeyle tayin ve tespit etmiştir.
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Biz nefsimizle fani, ruhumuzla bakiyiz.

Devleti ebed müddet, milleti ebed müddet ana fikrimizin
banisidir.
28 Ocak 1920’de, Meclisi Mebusan’ın duruşu gibi, 18
Temmuz 1920’de düşman Bursa’yı işgal edip hızla ilerlediği
bir sırada Büyük Millet Meclisi’nin gizli bir oturumunda üzerine ant içildiği gibi, Misak-ı Milli vazgeçilmez yeminimiz, yol
haritamızdır.
Türk milletinin ruh kökünde saklı duran tarihi anayasası
hiç şüphesiz Misak-ı Milli’dir.
Gazi Mustafa Kemal, 13 Ağustos 1923 tarihinde ABD’li bir
gazeteciye bunu ifade etmiştir.

İki gün sonra 101’inci yıldönümünü idrak edeceğimiz
Misak-ı Milli’nin henüz sayfası kapanmadı.
Tarih henüz son hükmünü vermedi.

Coğrafyanın bir asırlık özlemi hala dinmedi.

Misak-ı Millî, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve sınırlarını belirleyen ve son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kararı olarak
milli irade şeklinde tecelli eden beka metnidir.

Milli ve bağımsız bir devlet kurmak üzere harekete geçmiş olan Türk milletinin akdettiği, birlikte yaşamak üzere anlaştığı tarihsel bir mukaveledir.
Misak-ı Milli Osmanlı Parlamentosu kararı idi. Aynı zamanda da TBMM’nin yüksek bir hedefiydi.
Bu gerçek bile, Türk devlet zincirinin içiçe geçen halkalar
şeklinde devamının çok net kanıtıdır.
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İngiltere Başbakanı Loyd George, 18 Ağustos 1919’da
Avam Kamarası’nda yaptığı bir konuşmada aynen şunları
söylemişti:
“İmparatorluğun geleceği Türkiye konusunda varılacak
çözüme bağlıdır.”

Yani Türkiye çözülmeden, çöküşe sürüklenmeden hiçbir
sömürge planı, hiçbir emperyalist hedef, hiçbir hain emel
gerçekleşemez, hayat bulamaz.
Diyorum ki, Türkiye var olacak, ebediyete kadar tam bağımsız olarak yaşayacaktır.

Hangi çılgın karşımıza çıkarsa çıksın, bu gerçek değişmeyecektir.
Misak-ı Milli Mülk-ü Millettir, Millet ise Türk’tür.

Misak-ı Milli kararını alan muhterem mebusları, bu uğurda mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere aziz büyüklerimizi hürmetle, rahmetle yad ediyorum.

Emanetleri emanetimiz, ülküleri ülkümüz, hedefleri ise
namusumuzdur.
Değerli Milletvekilleri,

16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya vasıtasıyla bir açıklama yapmıştım.

Demiştim ki; “Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz
derslik bir okulun yapılması hedefimizdir.”
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Bu okulun isminin Şuşa doğumlu ve Azerbaycan Ulusal
Marşı’nın bestecisi Merhum Üzeyir Hacıbeyli olacağını, temelinin de 30 Ocak 2021 tarihinde atabileceğini söylemiştim.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa’ya okul yapma projemiz uygun
bulunmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanlarımıza duyarlılıklarından dolayı
yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Süreç ve projenin her aşaması Sayın Cumhurbaşkanlarımıza bilgi olarak takdim edilecektir.
Şuşa’da yapacağımız okul tamamlanır tamamlanmaz
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne de anında teslim edilecektir.
Hayırlı olsun diyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, Meclis çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
9 ŞUBAT 2021

Muhterem Arkadaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,
Partimizin bu haftaki olağan Meclis Grup Toplantısı’na
başlarken yüksek heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda nice zorluğa direnerek
varoluş mücadelesi veren değerli kardeşlerimizi bu vesileyle
selamlıyor, hepsini kucaklıyorum.

Ne mutlu bizlere ki, bugünkü Grup Toplantımız Milliyetçi
Hareket Partisi’nin 52’inci yıldönümüne tekabül ve tesadüf
etmiştir.
9 Şubat 1969’da millet vicdanında filizlenen partimiz tam
52 uzun yıl içinde kökleşerek, gücüne güç ekleyerek, engelleri birer birer ekarte ederek bu zamana kadar ulaşmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi;

Müstesna bir şuurun aklıdır.
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Muazzam bir duruşun adıdır.

Medyunu şükran duyduğumuz bir seciyenin ahlakıdır.

Geçmişten geleceğe bir nehir gibi akan milli yolculuğun
son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milliyetçilerinin ve son
52 yılına damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi’nin öncelikli varlık nedeni, kahramanların taşıdığı milli bekanın yıkılmadan devamını sağlamaktır.
Türk tarihinin bize yüklediği misyon budur.

Bu misyon, büyük Türk milletinin elden ele taşınan mukaddes bir emaneti ve her neslin diğerine devretmek zorunda olduğu bir ata yadigârıdır.
Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan, bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz.

Ne tarihimizi, ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme imkânına veya istediğine sahibiz.

Ama hep birlikte bu gerçeklerle daha müreffeh, daha gelişmiş, daha güçlü bir geleceği inşa etmek elimizdedir.
Biz bunun için varız, bunun için de var olmaya devam
edeceğiz.

Dünyanın, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı sorunları ve
tehlikeleri bilmeden veya yorumlamadan partimizi anlamanın mümkün olmadığı açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin tarihi köklerini, siyasetinin
derin manasını değerlendirmekte güçlük çekenler varsa, onlara söyleyeceğim söz, milliyetçilerin hiç olmadığını varsaydıkları bir Türkiye’nin özellikle son bir buçuk asrını tahayyül
etmeleri ve neyin eksik kalacağını düşünmeleridir.
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Türk milliyetçileri olmasaydı, devrilen bir İmparatorluğun altından yeni bir devlet nasıl çıkardı?
Balkan Savaşları’nın ızdırapları, Birinci Dünya Savaşı’nın
kayıpları, mütareke yıllarının acıları nasıl ve hangi vasıtalarla
telafi edilebilirdi?

Bugün bol keseden sallayan lafazan ve laçka siyasetçilerin
bunlara verilecek bir cevabı var mıdır?

Biliyor ve görüyoruz ki, Türk milletinin ezeli meziyetlerinden, emsalsiz faziletlerinden, yüksek kabiliyetlerinden
habersiz olanların milli ve manevi değerleri bilmesi, bunlara
riayet ve sadakat göstermesi hayal ötesi bir beklentidir.
Bir defa herkesin kabul etmesi, değilse bile anlaması gereken husus şudur:

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin lehine ve yararına
olmadığına inandığı her tahrik veya her teşebbüs karşısında
tek başına da kalsa sonuna kadar direnmiştir.
Bu meşru direniş ve mücadele bundan sonra da aynen korunacaktır.

Türkiye üzerinde plan yapanlar, milletin vermediği yetkiyi almak için kuyrukta bekleyenler, demokrasi dışı arayışlara
heves edenler, aynı zamanda dış güçlerden namertçe medet
umanlar, alayınızı uyarıyorum; girdiğiniz yolun sonu uçurum,
akıbetiniz mahvoluştur.
Cumhur İttifakı düşmeden, Milliyetçi Hareket Partisi teslim alınmadan bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız, bu milleti karanlığa çekemezseniz.
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Yaparız diyen varsa hodri meydan; son neferimize kadar
da mücadeleye seve seve atılmaya billahi varız ve buradayız.

Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamak, milli güvenliğimizle ve iç barış ortamıyla kutuplaşmak hiç kimseye bir
fayda sağlamayacaktır.

İkazla hatırlatıyorum, Türkiye düşmanlarının dolduruşuna gelip maşalık görevine talip olanlar maşeri vicdan önünde
sonuna kadar hesap vereceklerini unutmasınlar.
Bugün, Türk milletinin üzerinde oynanan oyunların başlangıcının 20.yüzyılın başındaki jeo-politik, jeo-stratejik senaryolarda saklı olduğunu görmeden bugünü yorumlamak
zordur.
Bizleri doğru bir sonuca götürecek yaklaşım, Türk milliyetçiliğinin, Türk tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti içindeki yerinin doğru analizinden geçmektedir.

Bu bizi vazgeçilmez bir gerçeğe ulaştırır ki o da, ebedi vatanımızda, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında, milli birlik ve
kardeşlikle yaşamaktan başka tercihimizin olmadığıdır.
Buna tamam diyen kim varsa geleceğimiz bir ve aynıdır.

21.yüzyılın rotasını çizmek, geçmiş yüzyılların acı ve tatlı
tecrübelerinden sonuçlar çıkarmak ancak sorumlu, ahlaklı,
milli ve dirayetli fikir ve siyaset adamlarının marifetidir.
Bu marifet Milliyetçi Hareket Partisi’nde vardır.
Bu marifet Cumhur İttifakı’nda mahfuzdur.

Partimizin 52.kuruluş yıldönümünün hayırlara ve nice
başarılara vesile olmasını gönülden diliyorum.
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Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını
feda eden kahraman ecdadımızı; bölücü terörle mücadele
ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi rahmet
ve minnet duygularımla yâd ediyorum.
Partimizin kurucu Genel Başkanı Merhum Başbuğumuz
Alparslan Türkeş Bey’e ve ebediyete irtihal etmiş bütün dava
arkadaşlarıma Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum.
Değerli Milletvekilleri,

Büyük İslam düşünürü İbni Haldun’a göre siyaset; “Dünyevi maslahatların celbi ve zararların defi hususunda akli düşüncenin gereğine göre halkı sevk ve idare” etmektir.
Siyasetin bir başka önemli tasvir ve tanımı ise Farabi’ye
aittir.
Fazıl siyaset ile cahil siyaset ayrımını yapan bu büyük düşünürümüz, fazilet, saadet ve toplum kavramlarını siyasetin
üç sütunu olarak değerlendirmiştir.
Bu kapsamda dünyada fazilet, ahirette saadet doğru siyasetin neticesidir.

Balasangunlu Yusuf’un, “Bilgi ve akıl insan için firendir;
freni olan kötü işler yapamaz” sözü, bir yönüyle hem İbni Haldun’un hem de Farabi’nin siyaset anlayışıyla örtüşmektedir.
Akıldan, faziletten, bilgiden, kültürden ve halkın öz değerlerinden mahrum bir siyasetin karmaşa ve kargaşaya hizmetkârlık yapacağı tarihi hükümlerle ve belgelerle ortadadır.

Cumhur İttifakı’nın iki ana paydaşı olan MHP ile AK Parti
dışındaki partiler Türk siyasetinde çölleşmenin, hatta içten
içe çürümenin yegane failleridir.
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Bu partilerin siyasetleri tutsak, filleri tuzak, akılları kiralıktır.
Ne dedikleri bellidir, ne de duruşları berraktır.

Türkiye gittikçe ağırlaşan, ağırlaştıkça istikametinden sapan bir siyaset sorununun tüm emarelerine muhataptır.
Siyasete hâkim olan dağınıklıklar, sorumsuz beyanlar, hazırlıksız teklifler, ani kopuşlar, kısır kavgalar, derin çatlaklar,
gün aşırı değişen ilişki ağları, gayri meşru emeller, gayri ahlaki irtibatlar demokrasi kültürümüz açısından kaygı vericidir.

Malum partilerin paçaları tutuşmuş gibi kapı kapı dolaşmaları, telaş içinde birbirlerine gidip gelmeleri, kameralar
karşında zoraki gülümsemelerle poz vermeleri bugünlerde
oldukça sıklaştı ve yoğunlaştı.
Doğrusunu isterseniz merak ediyoruz, bayram değil seyran değil, bunların kulağına kimler neyi fısıldadı da ortalığa
düştüler?

Üçüncü yol arayışları, koltuk kavgaları, çıkar mücadeleleri, yeni ittifak kurma niyetleri, parti içi kaynamalar derken,
siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir.

Bu arada CHP ile HDP arasındaki görüşme trafiği ve sonrasındaki sisli, bir o kadar da sinsi manzara gözümüzden kaçmamıştır.

HDP heyetinin CHP yönetimiyle görüşmesinden hemen
sonra, aşinası olduğumuz müşterek basın toplantısı CHP’nin
kurnazlığı nedeniyle yapılamamış, HDP kendi çalıp kendi oynamıştır.
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Anlaşıldığı kadarıyla CHP Genel Başkanı, HDP’ye karşı siyasi koronadan dolayı sosyal mesafe koymuştur.
Bu ne yaman bir çelişkidir? Bu nasıl bir ittifak ortaklığıdır?

İçeride canciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ne sen tanı
beni, ne de ben seni. Görünen gerçek işte budur.
CHP ile HDP kimi kandıracaklarını zannediyorlar?

Madem basının ve hatta milletimizin karşısına çıkmaya
yüzünüz yok, cesaretiniz yok, yüreğiniz yok, o zaman niye görüşüyorsunuz? Nasıl bir karakter taşıyorsunuz?
Hadi korkuyorsunuz diyelim, neden yürek yemiş gibi konuşuyorsunuz?
Birbirine kefil olamayanlara, birbirine sahip çıkamayanlara, birbirinin yanında dahi duramayanlara Türkiye emanet
edilir mi? Millet CHP-HDP-İP arasındaki dalavereye hiç kanar
mı? Bu orta oyununa hiç aldanır mı?

Arka kapıda buluşmayın, aile fotoğrafına girmekten kaçınmayın, mertseniz, üzerini örteceğiniz bir ayıbınız yoksa çıkın
sahneye de boyunuzu görelim, kaç kilo olduğunuzu öğrenelim.
Aynı tutumu terörist Demirtaş ile kahvaltıya hazırlanan
İP’in başkanından da bekliyor, bunu istiyoruz.
Kaçak güreşmeyin, minderden kaçmayın, kıvraklıklar
yapmayın.
Hadi buyurunuz, bizim ittifakımız, ittifak ortağımız bellidir.

Bizim hedeflerimiz, 2023’deki Cumhurbaşkanı adayımız
da bilinmektedir.
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Allah’a şükürler olsun ki, saklayacak, gizleyecek, korkacak hiçbir açığımız, hiçbir zaaf veya yanlışımız yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımızla ihtiyaç hasıl olduğunda görüşürüz, konuşuruz, ülke meseleleri hakkında fikirlerimizi
paylaşırız.
Aramızda pazarlık yok, ihtilaf yok, utanacağımız bir konumuz yok.
CHP Genel Başkanı kapalı devre siyaset alışkanlığını terk
etmelidir.

Dürüst olmalıdır, şeffaf olmalıdır, demokratik olmalıdır,
PKK’dan FETÖ’ye kadar terör örgütleriyle arasına duvar örmelidir.

HDP’yle CHP ve İP arasındaki yasak ilişkinin bir bedeli de
olmalıdır.
CHP’nin HDP ile görüşmesi demek PKK’yla teması demektir.
Zillet ittifakının görünmeyen ortakları PKK’dır, FETÖ’dür,
Sorosdur, rant ve faiz lobisidir.

CHP Genel Başkanı son günlerde paniğe kapılmış ve su
kaynatmıştır.
Üslubu HDP’li bir bölücünün üslubuyla iyice aynılaşmıştır.

Buradan baktığımızda CHP ile HDP’yi ayırt etmekte zorlandığımızı, devamlı birbirlerine karıştırdığımızı özellikle ve
altını çizerek ifade etmek istiyorum.
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Buna da hayıflanıyor, üzülüyoruz.

Zira CHP’ye bakınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görmemiz gerekirken, onun eserlerine ve emanetlerine düşman
kesilmiş mihrakların köşe başlarını nasıl da tuttuğunu endişeyle takip ediyoruz.
CHP savruluyor, bu partinin küçük kuklası İP sallanıyor.

Bu gidişle CHP’nin HDP tarafından asimile edilmesi, sömürge partisi haline dönüştürülmesi sanıyorum kaçınılmazdır.

Tavsiyem CHP yönetiminin Kandil’e değil Anıtkabir’e
bakması, terör örgütlerinden değil Kuvayı Milliye’den feyz
almasıdır.
Yine bir başka tavsiyem, demokrasiyi ABD’de değil, iradenin ve egemenliğin tek sahibi büyük Türk milletinin varlığında arayıp bulmasıdır.
CHP Genel Başkanı, geçen hafta İzmir Çiğli Tramvay Hattı’nın Temel Atma Töreni’nde yapmış olduğu konuşmayla
HDP’yi temsil ettiğini gıyaben de olsa bir kez daha ispatlamıştır.

Kılıçdaroğlu, uluslararası piyasaların İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne Hazine’ye verdiklerinden daha düşük faizle
kredi verdiklerini söyleyerek ya siyasi kulvarındaki değişikliği teyit etmiş ya da Farabi’nin cahil siyaset kavramına yeni
bir boyut eklemiştir.
Gerçek olan şudur: CHP Genel Başkanı’nın, Hazine’nin
tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje
kredisi sağlanması konusundaki ayrımı bilmediği ya da çarpıttığı ortaya çıkmıştır.
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Çok taraflı kalkınma bankalarından yapılan özel amaçlı
proje finansmanı kredilerinin şartları ile bütçe finansmanı
amacıyla yapılan hazine tahvil ihraç getirilerinin mukayesesi
tarihi bir hatadır.
Kılıçdaroğlu’nun ekonomiden anladığı buysa, vay milletimizin haline, vay CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın kırılan
hayallerine.

Bunlar Martın sonu bahar diyorlardı, kast ettikleri meğerse kara kışmış, bıçak gibi ayazlara ön hazırlıkmış.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, devlet içinde devlet değildir.

Devlet tektir, herkes duysun ve bilsin ki bu devlet Türkiye
Cumhuriyeti’dir.

Eğer belediye dış finansman kullanacaksa, bunun izin
mercii, onay makamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.
İzmir’de özerk bir yönetim kuruldu da bizim mi haberimiz olmadı?
Bu sorumsuz, sakat ve sorunlu açıklamayla Kılıçdaroğlu
ne yapmaya çalışıyor? Neyin kozasını örüyor? Nereye varmak
istiyor?

CHP’li belediye başkanları, belediye işlerinden başka her
şeye burunlarını sokmaktadır.
Kimisi 2023 yılında iktidar değişikliği olacak der, kimisi
rektörlere mektup yazar, kimisi de bir yalana bin yalan katıp
milleti aldatır.
Bu devran böyle gitmeyecek, bu kervan bu şekilde ilerlemeyecek.
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Demokratik hesaplaşma vakti geldiğinde, kimin alnı ak,
kimin yüzü kara, kimin başı dik kimin boynu eğik milletimizin hakemliğinde herkes görecek, suyu çekilen zillet ittifakı
karaya vurup dağılacaktır.
Muhterem Arkadaşlarım,

Türk gençliği bizim öz güvenimiz, istikbalimizin güvenceleridir.
Onları heba edemeyiz, israf edemeyiz, geleceklerini riske
atamayız, atanlara da göz yumamayız.

Yumarsak eğer bunu tarihe anlatamayız, bunun hesabını
Mahkemeyi Kübra’da veremeyiz.
Gençlik kanın hızlı kaynadığı bir dönemdir.

Hepimiz bu evrelerden geçtik, onlar ne yaşamışsa biz de
benzerlerini tecrübe ettik.
Türk gençliğinin heyecanlarını, hedeflerini, duygusallıklarını, hayata ve hadiselere eleştirisel ya da tepkisel bakışlarını istismar etmek isteyen grup veya örgütler her zaman var
olmuştur.

Biz yurt odalarında bir simidi bölüşüp yiyen, soğuk kış
günlerinde bir paltoyu sırayla giyen, sıcak bir çay içmek için
borç para isteyen bir geçmişin içinden gelen camiayız.
Parası olan olmayana verdi, olan daha çok paylaştı, böylece azımız çok oldu.

İşsizliği, parasızlığı, açlığı, çaresizliği, gurbeti, hakkının
gasp edilmesini sorarım sizlere, Ülkücülerden daha iyi bilen
var mıdır?
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Bunların hiç birisi yasa dışı örgütlere sempati duyulmasının gerekçesi olamaz.
Biz öğrenciyi de biliriz, teröristi de biliriz.

Biz mazlumları da tanırız, zalimleri de tanırız.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği,
provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir.
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?

İstanbul’a okumak, hayatını kazanmak, milletine ve ülkesine hayırlı bir evlat olmak için gelen bir gencimizin yasa dışı
sol örgütlerin yuvalandığı hücre evleriyle ne bağı olacaktır?
İnsanlık düşmanlarının değirmenine su taşıması, militan
açığını takviye etmesi akılla, mantıkla, insanlıkla izah edilebilir mi?
Rektör atanması “Yasal olabilir, ama demokratik değil”
diyenler, kendi fikir ve düşüncenizden başka her görüşe hazımsızlık ve tahammülsüzlük göstermeniz demokrasinin neresiyle bağdaşmaktadır?
Katil polis demek, mesela İstanbul Kadıköy’de polis otolarını taşlamak, esnafa saldırmak, sivillere sataşmak ifade ve
düşünce hürriyetinin neresine sığmaktadır?

1 Şubat’taki olaylarda gözaltına alınan 108 kişiden
101’nin Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgisi ve ilişiği yoktur.
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Bu 101 kişinin 79’u DHKPC ve TKP-ML örgüt üyesidir.

Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız,
çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse bundan memnun olur
musunuz?

Taşlarla, sopalarla sokak sokak polislerle çatışmalarından, geleceklerini kaybetmelerinden mutluluk duyar mısınız?
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin evlatlarını serbest bırakın diyor.

Kendisine göre hava hoş, başkalarının sırtından kurban
kesmesi kolay.

Muhterem analarımız, çağrımı tekrarlıyorum: Evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın.
Öğrenci başka, terörist başkadır.
Dost başka, düşman başkadır.

Hain başka, kahraman başkadır.

Bunların birbirine karıştırılması felakettir.

Öğrencilerimizin haklı, meşru, ahlaki ve hukuki endişelerine kulak vermek elbette görevimizdir.
Zira onlar geleceğin Türkiye’sinin mimarları olacaktır.

Fakat terör örgütüyle irtibat ve iltisakı olanlar öğrenci değil, suçludur.

Bununla birlikte öğrenci olmayan, herhangi bir üniversiteye kaydı bulunmayan yasa örgüt mensupları ne arıyor üniversite kapılarında?

Devletin güvenlik güçleri bu kepazeliğe sessiz mi dursun?
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Türkiye kapanın elinde mi kalsın?

Kalabalığı toplayıp sabah ilk gelen üniversitelerde derebeylik mi ilan etsin?

Kılıçdaroğlu diyor ki: “Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına?
Cam çerçeve mi kırdılar? Toplantı ve gösteri yaptılar. Anayasal
haklarıdır.”
Dostlarıyla iktidar olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ekonomiden anlamadığı gibi, zahmet edip Anayasa’yı da okumamış.

Anayasa’nın 34. Maddesi “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Düzenleme Hakkı”na dair hükümdür.
dir.

Bu hakkın nasıl ve hangi hallerde sınırlandırılacağı belli-

Anayasa’nın 14.Maddesi, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasıyla ilgili kuralları şöyle anlatmaktadır:

“Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan
haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan
kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”
“Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, Anayasa’yla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya
Anayasa’da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde
yorumlanamaz.”
Boğaziçi Üniversitesi’nde fitne düzeneği kuran, devletle
öğrenciyi cepheleştirmek için kolları sıvayan, cılızlaşan olayları diğer illere ve üniversitelere taşımak için fırsat kollayan,
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buradan bir halk hareketi çıkar mı diye bekleyen, buna destek olan kim varsa alçak ve hain bir projenin figüranıdır.

Türkiye, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve
hürriyetleri koruma konusundaki iradesini gerçekleştirmekte olduğu reform adımlarıyla göstermiştir.
Terör örgütleri ve terörle bağlantılı çevrelerin bu alanlardaki istismarına karşı mücadeleden geri dönüş düşünülemeyecektir.
İstanbul’da sokağa çıkan HDP milletvekillerinin eğitimle,
öğretimle, öğrenci haklarıyla, üniversiteyle ne alakaları vardır?

HDP, CHP, İP, ne geleceği ne de devası olan diğer icazetli
partilerin Türkiye’nin karışması amacıyla kaosa oynadıkları
inkar edilemez bir gerçektir.

ABD’nin, AB’nin, hatta Birleşmiş Milletler’in bu çerçevede
açıklama üstüne açıklama yapması içişlerimize küstahça karışmanın yanı sıra, şirret bir tezgahın varlığına işarettir.

Avrupa Parlamentosu Türkiye eski Raportörü Piri’nin
Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşlanan örgütlere, Sorosçu Osman Kavala’ya, terörist Demirtaş’a destek açıklaması sadece
mizah dergilerine konu olacak bir meczupluktan ibarettir. Ve
değersizdir.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün endişe duyduklarını
ileri sürmesi de çelişki yumağıdır.

Bu sözcünün, daha bir ay önce Kongre binalarına yapılan
baskını, yaşanan çatışmaları, beş kişinin ölümünü, hatta Biden tarafından darbe iddialarını hafıza kayıtlarından çıkardığı anlaşılmaktadır.
47

Bize göre herkes kendi işine bakmalı, kendi önünden yemeli, kendi söküğünü dikmekle meşgul olmalıdır.

Hiç kimse bize demokrasi dersi veremez, vermeye cüreti
yetmez.
Kimin ne kadar demokratik olup olmadığını, insanlık değerlerine ne kadar saygı duyup duymadığını dünya alem bilmekte ve görmektedir.
Tüm dünyada LGBT haklarının koruyucusu olacaklarını
söyleyenlere sesleniyorum; Müslüman Türk milleti bu oyuna gelmez, bu zokayı yutmaz, bu kirli kampanyanın tuzağına
düşmez.
Gösterdiğimiz haklı tepkiler, terör örgütlerine yönelik
haysiyetli sözlerimiz Okyanus ötesinden cevaplanıyor.

Biz teröristlere yükleniyoruz, dijital terör, dijital faşizm,
despot nitelikli post truth dönemin elebaşları oklarını bize
yöneltiyor.
Demokrasiden, haktan, hukuktan, özgürlükten bahsedenler ifade ve düşünce hürriyetine keyfi olarak kast ediyorlar.
Geçen hafta Twitter, bazı paylaşımlarıma sansür uyguladı,
kısıtlama getirdi.

Demek ki çok doğru yoldayız, sözümüz ve tespitimiz çok
isabetliymiş.

Varsın kısıtlasınlar, isterse bütün mesajlarımı kaldırsınlar, merhum vatan şairimiz Namık Kemal’in dediği gibi; “Felek
her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim
millet yolunda bir azimetten.”
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Twitter’ın beğenmediği şu mesajımı yeri gelmişken tekrarlamakta fayda mülahaza ediyor ve boyun eğmeyeceğimizi
haykırıyorum:
“Sırtlarını ajanlara, zalimlere, karanlık çevrelere dayamış
olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken yılanlardır. Yasa dışı
eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.”
Görüşüm aynıdır, düşüncem aynıdır, beklentim aynıdır.
Nitekim teröristlerin başı ezilmelidir.

Biz Türkiye’yiz, Türk milletiyiz, her gün korkakça yaşamaktansa bir gün kahramanca şehadeti dileriz.
Değerli Arkadaşlarım,

Anayasa deneyimimizin 145 yıllık bir mazisi vardır.

Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur
ve yeni hükümet sistemiyle bu durum zorunlu bir hal almıştır.

Parlamenter sistemin izlerini silmek, kalıntılarını temizlemek lazımdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna ve dokusuna uygun yeni bir anayasa yazılması geniş bir uzlaşmayla
sağlanmalı ve milletimize kazandırılmalıdır.

Cumhur İttifakı olarak bu konuda anlayış, hedef ve ilke
birlikteliğimiz çok nettir.

Bu arada yeniden anayasa yazılmasını ikinci cumhuriyet
olarak tercüme edenlerin ciddiye alınacak hiçbir yanları olmayacaktır.
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Aynı şahısların darbe anayasasıyla ülke yönetimine talip
olmaları tutarsızlık ve tenakuzdur.

Cumhuriyet nedir diye sorsanız iki cümle kuramayan siyasetçilerin işlemeye başlayan süreci hezeyanla perçinlenmiş
polemiklere hapsetme niyetleri siyasi hafifliğin sonucudur.
Bunlar itibarsızdır, ipe un sermekle meşguldür.

2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız yazılı basın açıklamamızla yeni anayasa çalışmalarına bakışımız kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz de verimli ve yapıcı bir atmosferde geçmiştir.

Anayasalar, bir ülkenin işleyiş ve ilerleyişinin, toplumun
bir arada yaşama iradesinin siyasi ve hukuki belgesi olup değişmeyecek veya yeni baştan yazılamayacak metinler değildir.

Canlı ve gelişen dinamik süreçlere tabi olan toplumun,
değerlerin, çağın, yönetim yapısının ve zamanın yönüne ve
yönelişine uygun olarak anayasaların da değişime uğraması
veya yeniden yazılması kaçınılmaz olduğu kadar da doğaldır.

Gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yeni bir anayasa yazılmasının mecburiyet olduğunu göstermektedir.
Artık bu bahsi muhkem ve müstesna bir uzlaşma ve demokratik imkanlarla kapatmanın vakti gelmiştir.
Her parti yeni bir anayasadan bahsediyor ya da değişmesini öneriyor.
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O zaman tutarlılık gereği bütün partilerin Anayasa’nın ilk
dört maddesine bağlı, vatandaşlık tanımına sadık bir siyasi
tutumla bir araya gelmesi milletimizin talep ve beklentisidir.

Milliyetçi Hareket Partisi yeni baştan anayasa yazım sürecine vardır ve çalışmalarına samimiyetle, önyargısız şekilde
başlamıştır.
Unutmayalım ki, kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete
dayanmayan kuvvet zalimdir.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi saygıyla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi
temenni ediyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
16 ŞUBAT 2021

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Medyamızın Değerli Temsilcileri,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantımızın başında hepinizi en
iyi dileklerimle selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Yurdumun her köşesinde yaşayan aziz vatandaşlarımıza,
Türk ve İslam coğrafyalarında birlik ve dirlik mücadelesiyle
hayatlarını sürdüren kardeşlerimize sevgi ve şükranlarımı
sunuyorum.
Türk milleti tarih boyunca bastığı topraklara silinmez şehadet çizgileri çekmiş; bu suretle aşılmaz ruh kalesi, yıkılmaz
inanç cephesi tesis etmiştir.

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyen bir milletin mukavemetini kıracak, muradını kırpacak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvet dünya üzerinde henüz görülmemiş ve tezahür
etmemiştir.
Etmesini beklemek ise boş bir gayret, boşuna bir emektir.
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Bu vatan, inanmış vicdanların şükür duası, toplu çarpan
yüreklerin maddi nimeti, manevi ihtişamadır.

Hz. Mevlana’nın semalarımızda uçuşan manevi muhafızlarımızı takdim ve tarif eden şu sözleri ziyadesiyle kayda değerdir.

Diyor ki: “Görünüşte şehit olmuş amma gayb âleminde diri;
düşmanın gözünde tutsak, hâlbuki kendi âleminde padişahlar
padişahı.”
Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz.

Bağımsızlığımızı birilerinin sponsorluğuyla kazanmış değiliz.

Bu coğrafyayı çekilişten kazanmadık, bonus diye almadık.
Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik.
Baş verdik, ömür verdik, bu vatana Türk dedik.

Her karışını şühedanın damla damla dökülen kanlarıyla
bereketlendirdik.

Kör bir taassup ve köhne bir tahammülsüzlükle üzerimizde hesap yapanların ışık diye ateşe koştuklarını, eninde
sonunda cayır cayır yandıklarını gördük. Ve de inşallah yine
göreceğiz.
Neyiniz var diye soranlara, onlarda bulunmayan, hiç tanımadıkları şeref, onur, namus ve iman değerleriyle cevap
verdik.

Hayatın ve hadiselerin akış güzergâhını Merhum Cemil
Meriç’in ifadesiyle söylersek, dünü yarına bağlayan milli şuurla kavramak zorundayız.
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Geçmişe baktığımızda, felaketlerin tuzağından bu sayede
çıktığımız, musibetlerin tutsaklığından bu yolla sıyrıldığımız
hemen fark edilecektir.
Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır,
atılgan ve çevik bir irade vardır.

Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle, yeri geldi envai çeşit ihanetle mücadele ede ede milli birliğimizi ve milli
bekamızı muhafaza ettik.
Dün yedi düvel sahillerimize üşüşmüş, vatan topraklarına
kudurmuş gibi saldırmıştı.

Bugün de aynı müstevli ve mundar emeller bu kez maşaları vasıtasıyla, kiralık tetikçileriyle karşımızdadır.
Türk milleti tarihi düşmanlarının bitmek ve kesilmek bilmeyen tahrik ve tasallut kampanyasına maruzdur.

Bu tehdidi ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas
etmeye kalkışan, terörün konuşulmasına karşı çıkan, beka
mücadelesini küçümseyen kim varsa en az eli silahlı bir terörist kadar adidir, alçaktır.

Özellikle ifade etmeliyim ki, hıyanetle haysiyet arasında,
terörle huzur ayrımında ikinci bir seçenek, tarafsız bir alan
veya ara bir durak yoktur.

Terörü hilesiz veya hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran,
zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş
değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır.
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Kitabın ortasından konuşacak olursak, bu koçbaşları esas
itibariyle Türk milletine ve Türkiye’ye ait olan her değere mesafeli, her emanete hazımsızdır.
Bunların hüviyetini biliyoruz, hesaplaşacağımız günleri
de sayıyoruz.
10 Şubat 2021 tarihinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara
Bölgesi’ne yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı geçtiğimiz Cumartesi günü tamamlanmıştır.

PKK/KCK ve diğer terör örgüt mensuplarını etkisiz hale
getirmek, sınır güvenliğimizi emniyete almak, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbarı bilgileri
teyit etmekle birlikte gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla Gara Harekatı planlanmıştır.
Yapılan açıklamalardan çıkan sonuç da budur.

Harekat süresince teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok
yer tahrip edilmiştir.
Aynı şekilde çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini
canlarıyla ödemiştir.
Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımız sonuna
kadar kullanılmıştır.
Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri
kanların hesabının damla damla şerefsiz varlıklarından sorulmasıdır.
Kandil’e bir şafak vakti Türk’ün şanlı bayrağı dikilmeli,
terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir.
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Mahmur’da kurulu bulunan terör kampları yakılıp yıkılmalıdır.

Ayrıca PKK’nın Irak-Suriye arasında irtibat ve intikal sahalarından birisi olan Sincar’ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi, özellikle örgütün nefes aldığı ve kontrolünde tuttuğu
Peşhabur sınır kapısının da temizlenmesi artık hayat memat
konusudur.
PKK köşeye sıkışmış, kaçış ve kurtuluş şansı önemli oranda azalmıştır.

Örgüt can çekiştikçe, sonu göründükçe, yurt içinde ve
yurt dışında zora girdikçe hiçbir canlının yapamayacağı iğrençliklere tevessül etmeye başlamıştır.
Gara Harekatı’nda bizleri derinden üzen şehadetler yaşanmıştır.
Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır.

11 Şubat 2021 tarihinde, teröristlerle girilen sıcak bir çatışma sırasında Yüzbaşı Ertuğ Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit düştüler.
Aziz şehitlerimizin al bayrağa sarılı naaşları Ankara’da
dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edildi.
Acımız ve kaybımız bu kahramanlarla sınırlı kalmadı.

Aldığımız bir başka kara haber milli yürekleri adeta kasıp
kavurdu.

Farklı tarihlerde PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13
vatandaşımız, 13 masum insanımız, 13 kahraman kardeşimiz
bir mağara deliğinde baş bölgelerine yakın mesafeden ateş
edilmek suretiyle şehit edildiler.
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Erhan Pekçetin, Aydın Günel, Sedat Yabalak, Vedat Kaya,
Semih Özbey, Hüseyin Sarı, Mevlüt Kahveci, Sedat Vardar, Ümit
Gıcır, Adil Kavaklı, Müslüm Altuntaş, Sedat Sorgun, Süleyman
Sungur düşman tarafından bir mağarada katledildiler.

Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık
örneğidir.
Bir mıh gibi çakıldığı mili hafızadan asla çıkmayacaktır.

Suçsuz günahsız, üstelik savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörizmin tahammülü ve tarifi olmayan ilkel yüzünü tekraren deşifre etmiştir.
Ey şereften ve namustan bihaber hainler, bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız?

PKK/YPG’ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, özgürlük simsarları şimdi ne diyeceksiniz? Ne yazacaksınız? Neyi anlatacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz?
Gara’da akan kan alayınızı boğacak, biliyor musunuz?

O mağaradaki feryat figan sesleri alayınızı hüsrana uğratacak, farkında mısınız?

Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından
Gara öncesiyle Gara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır.

Bu sefer ateş yalnızca düştüğü yeri yakmayacak, PKK’nın
yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden
tırnağa tutuşturacaktır.
Türk milletinin izzet-i nefsiyle oynamaya cüret etmenin
bedeli, masum evlatlarımızın hayatlarına kast etmenin ağır
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sonucu silahlı eşkıyaya, şehirlere tutunmuş yandaşlarına, elbet siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır.

PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine
kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir, ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin
kafaları kopartılacaktır.
O meşum mağarada aslında Türk milletinin tamamına
ateş açılmıştır.
Kurşunlar hepimize isabet etmiştir.

Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi çektik.
Acılara dayandık, sıramızı savdık.

Bundan böyle gerisini bölücüler, yardım ve yataklık yapan işbirlikçiler, eli ve vicdanı kanlı teröristler düşünmelidir.
Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin:
Şahikalar üstünde meydan okur bu erler,

Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler,
Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti,
Tarihlere sorun ki bize “Ölmez Türk” derler.
Şehitler ölmez vatan bölünmez.
Beşeriyete mertliği öğreten bizleriz.

Adaletle ve kudretle hükmeden bir ceddin ahfadıyız.

Teslim olmayız her silah doğrultana, boyun eğmeyiz her
saldırı komutuna.
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Bu keder dolu günleri de aşacağız, içimize akıttığımız
gözyaşlarıyla ihaneti boğacağız.

Gara’da şehit olan vatan evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan
rahmetler niyaz ediyor, terörle mücadelede yaralanıp halen
tedavisi süren kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Başımız sağolsun, vatanımız sağolsun, milletimiz varolsun, devletimiz ilelebet yaşasın dursun.
Ve sonsuza kadar Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin.
Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Değerli Basın Mensupları,
Türkiye, terörün insanlık dışı hunhar eylemleriyle 37 yıldır mücadele halindedir.
PKK, ihanet yoldaşları FETÖ ve YPG, seferberlikle ele alınması gereken milli güvenlik sorunudur.
Ağzı süt kokan bebeklerimizi öldürdüler.

Analara, bacılara, babalara, dedelere, ninelere kıydılar.

Asker demediler, polis demediler, korucu demediler, hepsine en küçük tereddüt geçirmeden saldırıp kurşun sıktılar.
Çocukları yetim, gelinleri dul bıraktılar.

Şehirlerimizde canlı-cansız bomba patlattılar, silah ve
uyuşturucu kaçaklığı yapıp asayişsizliği ve güvensizliği derinleştirmeyi amaçladılar.
Yine şehirlerimizde çeteler kurup haraç toplamayı denediler.
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Ya pusu kurdular ya da sırttan vurdular.

Arkasından insan hakları dediler, özgürlük masalına sığındılar.

Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, Türkiye’miz ne pahasına
olursa olsun bölücülükle ve PKK terör örgütüyle yüzleşmek,
hesaplaşmak, bu kanlı sayfayı açılmamak üzere kapatmak zorundadır.
Ön şartsız bir şekilde devletimize ve hükümetimize bu
mücadelede desteğimiz tamdır ve tartışmasızdır.

Şayet huzur istiyorsak, güvenliğimiz kusursuz olsun diyorsak, terörizmin kumpaslarını boşa çıkarmakla kalmamalı,
bu vatandan, bu ülkeden hainlerin tamamını söküp atmalıyız.
Bunun yanında sınırlarımızda ve mücavir alanlarımızda
tek bir örgütün tutunmasına izin vermemeliyiz.

Bu ülkeyi seveni severiz, sevmeyeni cehenneme kadar yolun var deriz.
Artık bir karar arifesindeyiz.

Artık bir kavşak noktasındayız.

Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümüne terörü bitirmiş, bölücülüğü yenmiş, milli birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim ve
tescil etmiş şekilde ulaşmak durumundayız.
Bu amaç tarihe boyun borcumuzdur.

Şühedaya vefamız, ecdada bağlılık irademizdir.
Biliyorum, bu zor ve zahmetli bir süreçtir.
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Ancak Gara’da yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır.

Evlatlarımızın kurşun yediği mahalde, terörün elebaşları
birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak, öfkemiz sönmeyecektir.
Herkes tarafını ve tercihi yapmak mecburiyetindedir.

Bölücülüğe ve teröre sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız, yoksa kansızların, soysuzların kökünü
mü kazıyacağız?

Şehit olan evlatlarımıza ağlaya ağlaya göz pınarlarımızı
mı kurutacağız, yoksa milletimize silah çekenlerin elini mi
kıracağız?
Anaların bağırlarını yumruklamasını mı izleyeceğiz, yoksa
analarımızın evlatlarıyla kucaklaşmalarını mı sağlayacağız?

Teröre siyasi ve ideolojik ikmal yapan, lojistik imkan sunan Türkiye düşmanlarının suyunu mu keseceğiz, yoksa onlara basit ve sıradan oy kaygılarıyla göz mü yumacağız?
Ne yapalım, talihimiz buymuş, terörle yaşamaya alışalım
mı diyeceğiz? Yoksa terörün bütün şirretliklerini ve habis kamburlarını hayatımızdan çekip çıkarmaya mı odaklanacağız?
Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir.

Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni
baştan kontrol etmelidir.
Demokrasiyi yozlaştıranlara sessiz mi kalacağız? Yoksa
hakkın ve hukukun safında toplanarak milletin çelikten iradesiyle günahkar bölücüleri doğduklarına pişman mı edeceğiz?
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Bilinmelidir ki, dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli
üstünlüğü TBMM’de kaybetmeye, TBMM’de eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır.

Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkânlarından yararlanan, sonra da dönüp bu
devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, suikast düzenleyen
teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir.
Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz.

Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz.

Sırtını PKK’ya, YPG’ye dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazeti Kandil ve İmralı’dan alan hainlere milletvekilliği
haramdır görüşündeyiz.
Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı.
Bu mesele varoluş yok oluş meselesidir.

İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır.

Gözümüzün içine baka baka hala provokasyonlarını devam ettiren mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan; dualarla, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle, kurbanlarla ve bir Cuma
günü açılan Gazi Meclis olamaz, olmamalıdır.

Ordular kurup ordular yöneten, Milli Mücadele’den yüz
akıyla çıkıp Cumhuriyet’i ilan eden bu kutlu çatı altında düşmana methiyeler düzen suçluların ne işi vardır?
Gara’da, savunmasız evlatlarımızın kafalarına kurşun
sıkan şerefsizlere sempati besleyenlerle, tasmaları Kandil
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tarafından tutulan günahkar müptezellerle aynı yerde nasıl
bulunacağız?
Hak mıdır bu? Reva mıdır bu? Adalet midir bu?

Eğer onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia
ediliyorsa, sorarım sizlere bizim yaptığımız nedir? Onlar siyaset yapıyorsa bizim yaptığımıza ne demek lazımdır?

Gara vahşetiyle ilgili bir HDP Milletvekili, üstelik bayan,
aynen şöyle diyor: “Biz barış dedikçe saldırdılar. Esir kampını Türkiye bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular. Savaş
tezkerelerine evet diyenler şimdi ağıt yakıyor.”
Be hey milletvekili müsveddesi, siz kimsiniz? Saldıran
kim? Neyin barışından bahsediyorsun? Esir kampı nerede?
Esir ne demek? Türkiye’nin kendi evlatlarını bombaladığını
nasıl söyleyebildin?
Hiç mi vicdan yok sende? Hiç mi insan sevgisi kalmadı yüreğinde? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bu kadarda mı
esfele safilinliğe talip oldunuz?
Bir başka HDP Milletvekili de şu namert ifadeleri kamuoyuyla paylaşmış:

“Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı, ölümle çözüm olmaz, insanlarımızı yaşatmalıyız.”
Bu sözlerde PKK’ya bir tepki var mı?

Hangi insanı yaşatalım diyor? Özne kim ya da kimlerdir?
Çözüm olarak görülen nedir?
HDP’li bir yöneticiden Gara katliamını kınayan; hadi bunu
geçtik, insanlık namına eleştiren cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu?
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Ben duymadım, duyacağımı da hiç zannetmem.

HDP Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklaması ise tam bir
ikiyüzlülük, çirkeflik ve suçluluk telaşıdır.
Şu ifadelere lütfen dikkat ediniz:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gece yarısı yaptığı
açıklamada 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığı ifade edilmiştir.
Operasyon sırasında bu kişilerden ayrı olarak 50’yi aşkın insanın hayatını kaybettiği de verilen bilgiler arasındadır.”
Bunların insan dedikleri teröristtir, ayak takımıdır, emperyalizmin uşaklarıdır, katildir, canidir, haindir. Elbette imhaları vaciptir.
Hala suya sabuna dokunmayan, gevşek ve her yere çekilen beyanatlarla milletimizin sabrını test etmenin hesabını
yapıyorlar.
HDP, geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor.

Neyin diplomasisi, kiminle diplomasi, Allah için söyleyiniz, terör örgütüyle diplomasi ne zamandan beri söz konusudur?
HDP diyor ki, “İktidar kayıpların ailelerine ve topluma hesap verme konumundadır.”

Utanmazlar, yüzsüzler, PKK’nın değil, iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar.
HDP, PKK’nın giriş kapısı, bagaj kapağıdır.

HDP, PKK’nın mekapı çıkarıp kundura giymiş halidir.
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Yani HDP, PKK’nın ta kendisi, aynadaki akisidir.

Kaldı ki seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi
abesle iştigaldir.
HDP’nin ipi ve iradesi Kandil’dedir.

Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP’nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya
inat ve ısrarla devam edecek midir?

HDP kapatılmadan, PKK’nın ayağını TBMM’den kesmenin
bir başka formülünü bilen ve bizi de bilgilendirmeye hazır
olan aslan parçası bir demokrat var mıdır?
Gara katliamıyla ilgili Türkiye’yi suçlayan, mağaranın
bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi
Meclis’ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kapsamda açtığı
soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor, taviz
verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum.
Bu milletvekillerinin ve diğer HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır.

Ve bu HDP’nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır.
Değerli Milletvekilleri,

Sipariş haberciliğin önde gideni, bölücülüğün amigosu
Halk TV’nin sosyal medyadan Gara’yla ilgili yaptığı şu paylaşıma lütfen kulak veriniz:

“Başlarından vurulmuşlar: Irak’ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu.”
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Bir başka paylaşımı da şu şekildedir:

“PKK’nın öldürdüğü 13 esirle ilgili kimlik tespitleri başladı.”

Bölücü terör örgütünün kaçırıp alıkoyduğu vatan evlatlarına esir demek halkın ağzı değil, hıyanetin, hüsranın, husumetin ağzıdır.
Halk TV, tıpkısının aynısıyla PKK TV’si haline gelmiştir.

Ya HDP’nin dostu olan CHP’ye ne demeli, bu partinin yönetimine musallat olan HDP lobisini nasıl değerlendirmeli?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, kes
kopyala yapıştır türünden taziye mesajı yayımlayan CHP’li
yöneticilerin PKK’yı açıkça, dosdoğru biçimde ve ismini zikrederek lanetlemediği anlaşılmıştır.
PKK’yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleriyle
melanet terör saldırısını kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir.
Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar,
ama şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar.

Böylelikle dostlar birbirlerini yalnızca alışverişte görürken, alınganlık gösteren, darılan, kırılan veya küsen de akıllarınca olmayacaktır.
Hesap budur, plan budur, danışıklı dövüş açıklamalar
buna hizmettir.
CHP yönetimine sesleniyorum;

Gara katliamcısı PKK’yı saklamak ne size ne de gayri meşru dostunuza hiçbir şey kazandırmayacak, bilakis aziz milletimizin gözünden ve gönlünden daha da düşürecektir.
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Korkmayın, çekinmeyin, HDP’ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa PKK’ya katil demek, eşkıya demek, terörist demek, cani demek size ancak onur, ancak şeref,
millet nezdinde de itibar kazandıracaktır.
Fakat arkadan dolanarak, kapı kapı dolaşarak ne kızı vereyim ne de dünürü küstüreyim havasındaysanız, biliniz ki,
ya nal toplarsınız ya da yal paklarsınız.
Türk milleti böylesi bayat numaraları yutmaz.

Ucuz etin yahnisinin yavan olacağını gayet iyi bilir.

CHP’yle birlikte terörist Demirtaş’ı neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar, merak içindeyiz,
Gara’ya ne diyorsunuz?
Bakıyorum da hiç gıgınız çıkmıyor, ortaklıkta görünmüyorsunuz.
Hiçbir zaman unutulmayacak Gara katliamına Boğaz’ın
iki yanına yuvalanmış kaymak tabaka, ayrıcalıklı kesim, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor?

Beyzadelere soruyorum, nasıl, manzara güzel mi oralarda? Martılar uçuşuyor mu ortamlarınızda? Boğaz’a bakıp
bakıp demlenirken insan hakları ve özgürlük edebiyatını da
meze yapıyor musunuz?

Salgından dolayı yaşanan ekonomik zorlukları siyasi faturaya tahvil etmek için fellik fellik ortalıkta gezen, partimizde
görev yaparken tek bir esnafın dahi elini sıkmadan duvar diplerinden gidip gelen İP’in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hala hevesinde midir?
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Kalemlerini zehire batırıp kullanan kiralık yazarlar, dönem dönem insan hakları ve özgürlük nöbetine tutulup ellerine tutuşturulan zillet metinlerine toplu imza atanlar geldiğimiz bu aşamada Türkiye’nin yanında duracak fikri ve milli
namusu gösterebilecekler mi?
mi?

Terörizmi telin edebilecek yürekliliği sergileyebilecekler

Teröriste ve terör örgütlerine karşı tavır alamayanlar ihanete teslim olmuş, rezalete omuz vermiş, kanlı eylemlere koltuk çıkmıştır.

Gara katliamına 2023 senaryosu diyen emekli asker, senin her yerin senaryo, her tarafın zehir, her sözün zelil, her
şeyin sahtedir.
Önemle altı çizilmesi gereken bir husus vardır:

PKK’nın Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi
ayıp ve skandal bir yanlıştır.
Türk milletinin asil ve onurlu mensubu olan Kürt kökenli
kardeşlerim, kalleşliğe onay vermez, ihanete olur vermez, evlatlarını dağa sürükleyen canilere tamam demez, devletine ve
milletine cephe alan vampirlere asla dayanak olmaz.
HDP, Kürt kökenli kardeşlerimin değil, PKK’nın suç ortağı,
hıyanet temsilciliğidir.

Gara’da savunmasız 13 vatan evladının kafalarına kurşun
sıkılması, mesela Diyarbakır annelerinin asla tasvip edeceği
bir olay değildir.
Onlar HDP’den evlatlarını istiyorlar.
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Onlar HDP’nin bina içinde kaybolan evlatlarıyla ilgili büyük bir mücadele veriyorlar.

Bu HDP insan kaçakçısıdır, terörist devşirme ve dağa sevk
zincirinin kumanda odasıdır.

HDP’yle hesaplaşmadan, PKK’yı bitirdik, yok ettik, mahvettik diyemeyiz.
Bu itibarla HDP’nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve tarih önünde yapmak durumundadır.

İP’in başkanı, HDP’nin kapatılması konusunda avam bir
dil kullanarak üçkâğıt yapıldığını iddia etmiş.
Üslubu beyan, ayniyle insandır.

Biz kimin üçkâğıt yaptığını, kimin sinsi sinsi siyasi film
setlerinde figüranlığa özendiğini geçmiş tecrübelerimize istinaden iyi biliyoruz.
İP’in başkanı, HDP’yi Kürt siyasi hareketi olarak değerlendiriyor.
yor.

Kapatılmasının da kendileriyle alakalı olmadığını söylü-

Öyle ya, ittifak ortakları birbirinin ayağına hiç basar mı?
Birbirlerinin tavuğuna hiç kış der mi?

Bu şahıs, cehaletine yanmıyor da, bize ne yapacağımızı
anlatıyor.
Hiç merak buyurulmasın, CHP ile İP rahat olsunlar, olacaklar da zorlarına gitmesin.
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Şayet bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunun 100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak
tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir.
Değerli Milletvekilleri,

20 Mayıs 2016 tarihli ve 6718 sayılı Kanun’un 1’inci maddesiyle Anayasa’ya eklenen geçici 20’nci maddenin kabul tarihi itibariyle, TBMM Karma Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış
dosyalar hakkında Anayasa’nın 83’üncü maddesinin ikinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan yasama dokunulmazlığına ilişkin hükmün uygulanmayacağı düzenlenmişti.

Bilahare İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ağustos
2016 tarihinde CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında iddianame hazırlamış, nihayetinde İstanbul 14’üncü Ağır Ceza
Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştır.
Bahse konu mahkeme tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde verilen kararda, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla
ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması
gereken bilgileri açıklama suçundan sözü edilen CHP Milletvekiline 25 yıl hapis cezası verilmişti.

Bu kararı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza
Dairesi 13 Şubat 2018’de kaldırmış, fakat devletin güvenliği
ya da iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçunu kabul ederek 5 yıl 10 ay hapis
cezasına hükmetmişti.
Temyiz sürecinin devam ettiği zaman diliminde bu kişi
tekrardan milletvekili seçilmiş, milletvekilliğinin kesinleşmesini müteakip Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi yargılamanın
durdurulma talebini reddetmişti.
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Arkasından Yargıtay’ın anılan dairesi Bölge Adliyesi Mahkemesi’nin mahkûmiyet kararını onamıştı.
Bu CHP’linin milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde mahkûmiyet kararının Genel Kurul’da okunmasıyla sona ermiştir.

Ne var ki, Anayasa Mahkemesi 17 Eylül 2020 tarihinde
konuyla ilgili olarak, kişi hürriyeti ve güvenliği ile siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlaline hükmetmiştir.
İlk derece mahkemesi ise 13 Ekim 2020 tarihinde ilgili
şahıs hakkında yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığı
kararıyla ilk görüşünde direnmiştir.
Anayasa Mahkemesi 21 Ocak 2021 tarihinde tekrar hak
ihlali kararını açıklayarak tutumunda ısrar etmiştir.

Buna dayanarak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi
infazı durdurmuş, yeniden yargılama talebini kabul etmiş,
dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili fezlekeyi hazırlayarak
Adalet Bakanlığı’na göndermiştir.
CHP Milletvekili de geçtiğimiz hafta perşembe günü
TBMM’de görevine başlatılmıştır.

Bu anlattıklarım konunun hukuki mazisinin özetinden
ibarettir.
Anayasa Mahkemesi’nin bir kereye mahsus kabul edilen
geçici 20’nci maddeyi yanlış yorumladığı açıktır.
Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi’nin yerindelik denetimi yapamayacağı da bilinen bir yasa kuralıdır.

Ne hikmetse hak ihlalleri hep şaibeli ve hakkında soru
işaretleri olan isimlerle ilgili verilmektedir.
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Aynı Mahkeme, 25 Şubat 2016 tarihinde Can Dündar, 9
Haziran 2020 tarihinde terörist Demirtaş hakkında hak ihlali
yapıldığını kararlaştırmıştır.
22 Mayıs 2019 tarihinde de, Osman Kavala’nın tutuklanmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı da oy birliğiyle
kabul etmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarını fütursuzca
verirken milletin haklarını hiç hesaba katmadığı, dikkate almadığı çok net bir şekilde görülmektedir.

Bu Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir? Kimin
mahkemesidir? Hak konusu sırf Türkiye’nin anayasal düzenini bozmak için uğraşan ve ihanete kapı kulluğu yapanlar için
mi geçerlidir?
Yurt dışında yaşayan bir casusun nasıl bir hakkı vardır ki
ihlal edilmiş olsun?

Bir teröristin ne hakkı olacaktır ki, Anayasa Mahkemesi
buna çanak tutsun?
Bizim görüşümüz şudur:

Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa,
Türkiye’nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle destek vermeyi sürdürecekse, derhal kendini
feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin.
Yeniden milli varlığımıza layık, adalet ve hukuk ölçülerimize müzahir bir yüksek mahkemeyi kurmasını Allah’ın izniyle başarırız, buna da muktediriz.
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Ne tuhaf bir tecellidir ki, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla küresel çevrelerin ülkemize dikte ve dayatmaları manidar düzeyde benzerdir.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, geçtiğimiz hafta Osman Kavala’nın serbest bırakılma çağrısında bulunması egemenlik haklarımıza, hukukun üstünlüğüne kategorik bir saldırı ve saygısızlık değil midir?
Bağımsız Türk mahkemelerine binlerce kilometre uzaklıktan talimat vermeye cüret etmek nezaketsizlik, kabalık,
gayri ciddilik, gayri ahlakiliktir.

Hak eksenli bir yaklaşımı benimsediklerini dile getiren
Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, milli haklarımıza cephe
alan dış güçlere de diyeceği bir şey olacak mıdır?
ABD’nin yeni yönetimi demokrasi diyorsa, hukuk diyorsa,
bir yanda PKK/YPG’ye silah ve eğitim desteğinden vazgeçecek diğer yanda da FETÖ’nün bütün elebaşlarını Türk adaletine teslim edecek dürüstlüğü gösterecektir.
Bunun haricindeki her teklif nafiledir, tehditvari açıklamalar boşa kürek çekmektir.
Diğer bir mesele de şudur: ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
Gara Katliamıyla ilgili yaptığı açıklama PKK/YPG’yle kurdukları şaibeli işbirliğini adeta tescil etmiştir.

Bu açıklamada deniyor ki; “Eğer Türk vatandaşlarının ölümünün, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği doğruysa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz.”
Demek ki, hala inanmıyorlar, çünkü işlerine gelmiyor, haber kaynakları da PKK’dır, bölücü çevrelerdir.
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Dünya üzerinde bir kuşun uçuşunu bile takip eden
ABD’nin Gara vandallığını bilmemesi, ne yaşandığını öğrenmemesi aklımızla alay etmek, PKK’nın değirmenine su taşımaktır.
Yine ABD’li bazı senatörlerin Başkan Joe Biden’e 9 Şubat
2021 tarihinde gönderdikleri ve Türkiye husumetiyle kaleme
aldıkları karanlık mektup hakkımızı ve hukukumuzu karalama teşebbüsünden başka bir manaya gelmemektedir.

ABD Senatosu’nun PKK ve FETÖ propagandasına alet ve
aracı olması garabet ötesi bir şuursuzluk ve samimiyetsizlik
örneğidir.

15 Temmuz’u sulandırma arayışları, terör saldırılarına
gölge düşürme çabaları, Türkiye’nin bağımsız karar almasını
sabote etme gayretleri iki ülke arasındaki köprüleri dinamitlemektedir.

Türkiye çok cepheli bir mücadele halindeyken, yüksek
mahkemenin hak ihlali kisvesiyle haksızlığa göz yumması, ülkemizin elini kolunu bağlamaya çalışması vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayan, adalet ve hukuk mantığıyla örtüşmeyen
sorumsuzluktur.
Çok şükür, Hakk’ı biliriz hakkımızı da hiç kimseye çiğnetmeyiz.

Türkiye’nin kuyusunu kazanların hakkı değil, cezası olması gerektiğine inanırız.

Bir kez daha diyorum ki, CHP Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili konu Karma Komisyona ve
Meclis Genel Kurulu’na geldiği takdirde Milliyetçi Hareket
Partisi tutarlı davranacak ve dokunulmazlığın kaldırılması
yönünde oyunu kullanarak tarafını gösterecektir.
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Muhterem Milletvekilleri,
Kimin devası olduğu, kimlere deva olacağı az çok belli
olan ipotekli bir partinin başkanı, Anayasa’nın ilk dört maddesinin tartışılabileceğini söylemiştir.

Anayasa’nın ilk dört maddesini tartışmaya hazır olan şahsa tavsiyem, sen git önce kendini tartışmayı dene, sicilini ve
siyasi dönekliğini tartışmayı iste.
Anayasa’nın ilk dört maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin
hukuki kimliği, kuruluşunun ve kurtuluşunun simgesidir.
Bu kimliği tahrip etmeyi hayal edenler veya aklından geçirenler ya HDP’ye kapağı atsınlar, ya PKK’nın dağ kadrosuna
katılsınlar, ya da Pensilvanya’da soluğu alsınlar.

İlk dört maddeyi tartışacak babayiğit henüz doğmadı,
tartışmaya hazırlanan, buna meyleden Babacan’ı ise uyarıyorum, böyle giderse tarihin ve milletin hışmından asla kurtulamaz.
“Stratejik hedefimiz Ada’daki Türk işgalini bitirmektir”
diyen Yunanistan Başbakanı’yla, Anayasa’nın ilk dört maddesini mesele yapan çürük çarık zihniyet aynı muhasım çevrelerin piyonudur.
dir.

Siyaset piyon işi değil misyon ve millete hizmetkarlık işi-

Allah aziz milletimizi bunlardan korusun, varlığımız ve
birliğimiz daim olsun.

Geçen hafta sonu karşıladığımız mübarek Üç Aylar’ın aziz
milletimiz ve Türk-İslam âlemi için hayırlara ve nice manevi
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atılımlara vesile olması dileklerimi ifade ederek sözlerimi bitiriyor, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
23 ŞUBAT 2021

Muhterem Arkadaşlarım,
Değerli Basın Mensupları,
Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımız’da sizlerle paylaşacağım düşüncelerime geçmeden önce hepinizi muhabbetle
selamlıyor, verimli ve başarılı bir hafta geçirmenizi diliyorum.
Bütün vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan bütün kardeşlerimize en içten duygularımla birlikte sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Son 1,5 aydır yaşanan gerilim dolu hadiseleri baz alarak,
bugün sizlerle ve aziz milletimizle sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, dertleşmek ve görüşlerimi açıklamak arzusundayım.

Hararet düzeyi yüksek siyasi gündem konuları içinde olması gerektiği kadar temas edilmeyen mühim meselelerimiz
ve toplum kesimlerimiz olduğu sarih bir gerçektir.
Bu kapsamda siyaset kurumunun teferruatlı bir özeleştiri
yapması kanaatimce ahlaki sorumluluğudur.
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Geleceği planlamayı ihmal edenler, başkalarının planlarında yalnızca bir nesne, yalnızca etkisiz bir eleman olurlar.

Dünün mahsulü nasıl bugünse, geleceğin de cümle kapısı
şuurla temellenmiş bugün telakkisidir.
Gelecek demek var olmak, hayata tutunma iddiası demektir.

Geleneği ile geleceği arasında bağ kuramayan toplumların hazin ve hüsran dolu sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir.

Elbette ne geçmişimizi unutma lüksümüz, ne de geleceğimizi ihmal etme hakkımız vardır.

Özellikle 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde yeşeren muzır olaylar Türk gençliği üzerinde
oynanan oyunları, geniş çaplı istismar kampanyalarını yeniden ve tüm çıplaklığıyla deşifre etmiştir.
Gençlik; gelecek ümidi, gelecek iradesi, geleceğin gerçeğidir.

Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir”, sözüyle bu görüşümüzü doğrulamaktadır.
Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde
analiz etmiyoruz.
Çünkü bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz.
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Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz.

Gençliği bir değerlendiriyor, müstesna unvanına Türk
gençliği diyoruz.
Yaratılan her insan bizim için hürmete layıktır.
Ve hepsi Cenab-ı Allah’ın eşsiz bir emanetidir.

Geleceğimizden tasarruf yapamayacağımıza göre, gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız, onları hayatın kaotik şartlarında sahipsiz bırakmamız kuşku yok ki söz
konusu olamayacaktır.
Düşüncesi, siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, evvel emirde söylemek isterim ki, Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir.

Büyük düşünürümüz Farabi, bilmenin, bir usta edasıyla
hayata şekil vermek olduğuna vurgu yapmıştı.
Merhum Nurettin Topçu “Var Olmak” isimli eserinde de,
“Bilen kendi varlığından yukarılara tırmanan insandır”
demişti.
Bizim ne kadar tırmanacağımız başka bir tartışma konusuysa da, biz Türk gençliğinin ruh kökünü, asaletle yoğurulan
hamurunu, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyor ve içselleştiriyoruz.

Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç
kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum.
Onlar bizim her şeyimizdir, ne oy kaygısına, ne siyasi tartışmalara, ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek
mümtaz değerlerimizdir.
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Gençlik hür istikbalimizin mimarı, mihmandarı, mirasçısı, mihrabıdır.

Merhum Necip Fazıl’ın dediği gibi, “Zaman bendedir ve
mekân bana emanettir” şuurunda bir gençliktir Türk gençliği.

‘Kim var’ diye sorulduğunda, sağına/soluna bakmadan,
fert fert ‘Ben varım!’ diyebilen haykırışın ta kendisidir Türk
gençliği.
Gözümüze nasıl bakıyorsak onlara da öyle bakmalıyız.

Sağlam bir kafaya, imanlı bir kalbe, çalışan ve çalışkan
bir kola sahip bir gençliğin üstesinden gelemeyeceği hiçbir
zorluğun olmadığı, olmayacağı inancındayız.
Diri umutlarımızı Türk gençliğiyle örtüştürdük.

Onlar sayesinde, milli hedeflerimizin daha yükseklere
çıkarılması ve hatta ulaşılması için bu zaman diliminde, cari
imkanlarımız nispetinde üzerimize düşen görevleri yerine
getirmenin heyecanıyla dolduk.
Genç kardeşlerimin üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini yakından tanıyor ve takip ediyoruz.

Dikkatlerinizi çekmek isterim ki, 15-24 yaş grubunda
yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır.
Nüfusun yüzde 15,6’sı gençlerden müteşekkildir.

Türkiye’nin genç nüfus oranı, AB ülkelerinin genç nüfus
oranlarından çok daha fazladır.
Bu tablo esasen potansiyel, mukayeseli ve stratejik gücümüzün apaçık delilidir.
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Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, arayışlarını budamaya, duruşunu bozmaya, geleceğini karartmaya çalışan iç ve
dış mihrakların ana gayesi bu güçten çekinmelerinden dolayıdır.
Günleri aylara, ayları yıllara bağlayan zaman tüneline ışık
tutulursa, akla gem vurup duyguların dizginlerini serbest bırakmanın sarsıcı sonuçları hemen görülecektir.

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib, “Aklın kıymetini
yine akıllı bilir.” sözüyle akla ve aklını kullananlara karşılıklı
vurgu yapmıştır.
Can alıcı nokta, her hareketi aklın imbiğinden geçiren/
geçirebilecek ihtiyatlı ve itidalli bir iradeyi tecessüm ettirmektir.
Çok şükür, Türk gençliği bu iradenin bizatihi faik ve fazıl
tarafıdır.

Hayatın olağan ilerleyişinde her birimizin karşısına zorluklar çıkabilir, sıkıntılar doğabilir, hatta ızdırıplar sökün
edebilir, fakat aziz Atatürk’ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz
kudret damarlarımızdaki asil kanda saklı olduğu müddetçe
gündüzümüzü geceye, baharımızı kışa, hayallerimizi hüsrana
hiç kimse döndüremez, döndürmeye de solukları yetmez.
Nasıl ki istiridye zoru görmeden inci yapamazsa, zorlukları yenmeden de irademiz sivrilemeyecektir.
Bilinsin ki, teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir.

Tarihin hiçbir döneminde esir bir vicdan ile kutlu emanetlerin taşındığı görülmemiştir.
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Bu sebeple gençliğimizi esir etmek için kuyruğa girenlere
katiyen izin vermeyeceğiz.
Merhum Cenap Şehabettin diyor ya, “Kalp kalbe sığdı mı
göz gözü kusurlu görmez.”

Bizim kalbimizde her gencimize yer vardır, bizim sevgimiz hepsini sarıp sarmalamaya kafi gelecektir.
Biz gençlerimizin göz bebeklerinde derin teessür uçurumları görmek istemiyoruz.

Onun bunun şiddet aparatı olmalarına tahammül edemiyoruz.
Ölüm döşeğine düşmüş bir uygarlığın korkudan kasılmasına benzer şekilde, herhangi bir kaygıya kapılmalarını aklımızın ucuna bile getirmiyoruz.

Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, aslanı kediye boğdurmak için el ovuşturan vatansızlar, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri şunu iyi bilsinler ki,
Bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne
üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek, ne de sokak
aralarında molotof fırlatacak tek bir gencimiz, tek bir evladımız, tek bir fidanımız dahi yoktur.
Devşirdikleri kişilerin eline silah tutuşturanlar, militan
açığını bu yolla takviye etmek için üniversitelere tezgah kuranlar bunun bedelini ağır ve acıklı şekilde ödemelidir.

Unutmayalım ki, düşmanın en büyük hilesi dost görünüşüdür.
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Belirsizliği kuşatan sis bulutu dağılıp pişmanlık duygusu
sahnedeki yerini almaya başladığında; kandırılan, aldatılan,
aklı kiralanan, nihayetinde hayatı sönen gençlerimizin müteessir ve muhtaç hallerine en başta anaları ve babaları kahrolacak, toplumumuz da bundan ciddi düzeylerde zarar görecektir.

Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, devletine ve
milletine karşı sadakat ve sorumluluğa, ailesine ve arkadaşlarına karşı müşfik ve saygılı bir üsluba sahiptir, bunun aksi
istikametinde tavır ve tutum alanlar da kandan ve candan nemalanan vampirlerdir.
Değerli Milletvekilleri,

Merhum Hocamız Prof. Dr. Erol Güngör, totaliter tek hakikat fikrini kararlılıkla reddetmişti.

Örf ve adetlerine bağlı gençlik yetiştirilmesinin önemine
kuvvetle temas etmişti.

Kabul etmek gerekir ki, hak ve özgürlük mücadelesi meşru ve hukuki sınırlar içerisinde insan onurunun ayrılmaz bir
parçasıdır.
Özgürlük gelişmenin hem asıl amacı hem de asli aracıdır.

Yine Erol Güngör Hocamızın ifadesiyle söylersek, özgürlüğün sınırı, başkalarının özgürlüğüdür.

Hayatı, “Yaşasın ve kahrolsun” sloganları arasına sıkıştırmak bir bakıma özgürlük ve demokratik değerlerden vazgeçmek, insanca yaşama sırt çevirmek, dudak bükmektir.
İnsani niyet ve hevesler kör nefretlerin, karanlık ideolojilerin, kanlı hesapların emrine verilmemelidir.
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Akılla duygusal çıkışlar arasına mutlak surette denge kurulmalıdır.

Bir anlık gaflet, bir anlık bunalım, bir anlık yanlış adım vahim ve hayat boyunca tesirini koruyacak maliyetlere davetiye
çıkarabilecektir.
Kötü arkadaş, kötü alışkanlık demektir.

Kötü alışkanlık, yaygın kötülük demektir.

Her kötü korkaktır, bilenmiş suç makinesidir.

Hâlbuki Türk gençliği milli ve manevi değerlerle teçhiz
edilirse, anasının ve babasının hayır duasıyla yoluna devam
ederse hiçbir kötülük semtine dahi uğrayamayacaktır.

Hayatını Türk kültürüne adayan, Türk tezhip ve minyatür
üstadı Merhum Prof.Dr. Süheyl Ünver, 1918-1922 dönemine
rast gelen gençlik döneminde; mütareke yıllarında ezilen ruhunun sükûna ermesi için ecdad yadigarı eserleri, camileri,
mescitleri, çeşmeleri, şadırvanları dolaşırmış.
İstanbul’u tarih çizgisinde yakalamak istermiş.

Ve sonra da şunları söylemiş: “Bizlere hadiselerin aşıladığı Türk medeniyet tarihi ve kültürü yolunda adımlarımızı sıklaştırmamız sayesinde gençliğimde bunalım ve
kötülüklerden uzak kalabildik.”
Merhum Ünver, ahlaken yükselmiş insanların taşıdıkları
sorumluluklar içerisinde diğer insanlara örnek olmalarını
zorunluluk olarak değerlendirmiştir.

Her şeyi maddi ölçüye vurmayan, görevini tam zamanında yapan, hayırlı işlerle meşgul olanları da bu örnek insanlar
arasında saymıştır.
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Kant’ın işaret ettiği, “Öyle bir davranış sergilensin ki,
tüm insanlığa örnek olsun.” görüşü bahsedilen bu örnek insan modeliyle aynı kümeyi anlatmaktadır.
Örnek genç, dostluk ve kardeşliği özümsemiş örnek insandır.

Merhum Fethi Gemuhluoğlu fikir ve gönül insanı olmasının yanında, gençlere sevgi ve dostluğu aşılamak için son
nefesine kadar özveriyle mücadele etmiş, örnek vasıflarıyla
tebarüz ederek gençliğe rehber olmuştu.
Muammer, münevver ve muvaffakiyetli bir hayatın timsali her alanda parmakla gösterilen örnek insan olmaktan geçmektedir.
Bu gıpta edilecek insan halini engellemeye, dejenere etmeye, karalamaya ve kurcalamaya çalışanlar vardır, çıkmıştır,
bundan sonra da çıkması muhtemeldir.
Önemli olan meri ve muhammen kötülükleri söküp atacak dirayete ve dirence ziyadesiyle haiz olmaktır.
Bu süreç içerisinde hepimize düşen vazifeler vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isabetle söylediği şu tarihi
ifadeler herkesin, her kesimin kulağına küpe olmalıdır:
“Yetişecek çocuklarımıza Türkiye’nin istiklaline, kendi
benliğine ve milli ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

Büyük İslam düşünürü İbni Haldun’un ders niteliğindeki,
“İnsan beyni değirmen taşı gibidir, içine bir şey atmazsanız kendi kendini öğütür.” sözüyle aziz Atatürk’ün düşüncesi neredeyse aynı kalıptan çıkmış gibidir.
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Gençlerimize özellikle hatırlatmak isterim ki, haklı olmak
en güçlü silahtır.
Hukuka bağlılık hakkın yanında durmaktır.

Haklılık, tek yanlı bir dayatma, tahammülsüzlük, öfkenin
kontrolüne girmek, benden sonrası tufan olsun demek değildir.
İnsanı insan yapan şahsiyetidir.

Ve haklı olan şahsiyetli bir duruşla öne çıkacaktır.

Bir başka altı çizilmesi gereken husus da şudur: Fikir, bilgi, eğitim, kariyer hedefleri şahsiyet haline gelmedikten sonra herhangi bir anlam ihtiva etmeyecektir.
Şahsiyeti olanın amacı vardır, amaç yoksa her şeyin çarpıtılması kaçınılmazdır.
Mesela Boğaziçi Üniversitesi’ndeki her gelişme açıkça
çarpıtılmış, gençliğin kabına sığmaz niteliği hain çevreler tarafından kullanılmak istenmiştir.
tır.

Bu işin içinde ne yazık ki bazı siyasi partiler de yer almış-

Kendi evlatlarına el bebek gül bebek muamelesi yapan,
başkalarının evlatlarını siyasal ihtirasları için kavgaya yönlendirenler zilletin dipsiz çukuruna düşen sorumsuz ve kirli
zihniyetlerdir.

Bu çürük ve günahkar zihniyet failleri, büyük bir tezat ve
ikilik içine gömülü halde olduklarından dolayı sürekli bocalıyorlar.
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Hiç biri sırtında taşıdığı ve muhafazaya mecbur olduğu
mevki veya paye ile ahenk içinde yaşamıyor.
Kafaları zeka itibariyle olsun, vatan sevgileri itibariyle olsun, hakikaten merhamete muhtaçtır.

Şahsiyetleri kırpıntı bohçası gibidir. Üstelik her şeyleri de
iğretidir.
CHP’den tutun İP’e kadar, HDP’den tutun diğerlerine kadar çirkin manzara aynısıyla bunu göstermektedir.

Sevgili gençlere tavsiyem, şahsiyetinizi kazanın, kazandıysanız sağlamlaştırın, faziletlerinizi kemale eriştirin, kendinizi yetiştirin, mensubiyet bilincinizi her daim müdafaa
etmeyi göze alın.
Zira cisminizle değil ruhunuzla insan olacağınızı lütfen
aklınızdan çıkarmayın.
Bunun için de her yaptığınız işe inanın, bağlanın, daha
doğrusu yüreklerinizde hissedin.
Merhum şairimiz Arif Nihat Asya diyordu ki: “İnanmak,
basamakların çıkamadığı yere kanatlarınla tırmanmaktır.”

Neyin yanlış, neyin doğru olduğuna vicdan fermanımızı
dinleyerek karar vermeliyiz.
Vazoyla saksının farkını bile çiçeklerden sormak durumundayız.
Gençlerimiz müsterih olsunlar, zaman öncelikleri hep değiştirmiştir.
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Hiç kimse kuyunun dibindeyim diye de üzülmemelidir.

Belki oradan da bir kapı aralanacak, Hz.Mevlana’nın dediği üzere, kuyuya düşen Yusuf olup çıkacaktır.
Muhterem Milletvekilleri,

Merhum Hocamız Prof.Dr.Ali Fuad Başgil’in kaleme aldığı
“Gençlerle Başbaşa” isimli koleksiyon niteliğindeki başucu
kitabının ilk cümlesi şöyle başlar:
“Yetişme ve muvaffak olma yolunun genç yolcusu! Bil ki
tuttuğun yolda birçok tehlikeli geçitlerin ve yol kesen düşmanların vardır…Bu düşmanlar, senin gibi hayatın henüz eşiğindeki tecrübesiz masumlara musallat olmayı çok sever…”

Bugüne kadar olan, bundan sonra da olması beklenen
gerçek bu değil midir?

Gençlik körpe ümitlerin dimağı, hayal ile heveslerin insan
zihninde dağınık bulutlar gibi uçuştuğu bir dönemin kaynağıdır.
Bugünün genci yarının yetişkinidir.

Bugün atılan her adım yarınların yetkinliği veya yitikliğidir.

Hepimiz genç olduk, bundan mütevellit hatalarımız, heyecanlarımız, zaman zaman hezeyanlarımız, bazen de hesabını yapamadığımız hayal kırıklarımız oldu.
İnsanız, beşeriz, haliyle şaşmak bize özgüdür.

Kanın damarlarda hızlı aktığı çağlarımızda dünyaya kafa
tutacak, hatta baştan ayağa değiştirmeye teşebbüs edecek bir
cüretin müdavimi ve misafiriydik.
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Bu misafirlik süresinin hayatın geri kalan kısmının rotasını etkileyecek kapasite ve kalibreye sahip olduğunu sonraki
yaşlarda hem müşahede hem de mütalaa ettik.

Yeri geldi yılgınlığın tozunu yuttuk, görüş mesafemiz
azaldı.
Yeri geldi çılgınlığın tomurcuklanmasıyla yürüdük, gösteriş ve görünüş mesabemiz bizi ana güzergahımızdan uzaklara savurdu.

Ancak niyetimiz halisdi, düşüncemiz harbiydi, fikriyatımız hasbiydi, akıbetimiz çok şükür hayroldu, harcı da haysiyetle karıldı.

Hayatın belli bir aşamasından sonra bazı aksiliklerin, bazı
eksikliklerin telafisi çok müşkülatlıdır, bir bakarsınız önünüzde sadece geçmişinizin derinlere işlemiş silik izlerinden,
bulanık hatıralarından başka bir şey bulamazsınız.
İhtimaldir ki, her şey için çok geç kalınmıştır.

Dünü bugüne bağlayan köprübaşları mahcubiyet zincirleriyle tutulmuştur.

Böyle bir açmaza sürüklenmemek için hayatın erken dönemlerinde yapılması gereken ödevler, yerine getirilmesi gereken bireysel ve toplumsal görevler vardır ve bellidir.

Bu konuda erken davranmak yerine geç kalınırsa, hayatın
zorlu yolları, trajik yanları, sancılı süreçleri teker teker belirginleşecektir.
Fikir büyüklerimizden Merhum İsmail Gaspıralı’nın
tam da buna uygun bir sözünü özellikle paylaşmak isterim:
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“Satmak kolay, almak zordur. Gitmek kolay, dönmek
zordur. Yıkılmak kolay, kalkmak zordur.”
Gençlik filizlenmiş dinamizmiyle zoru, zor olanı, zorlu imtihanları başaracak kırattadır.
Dünya dönüyor, hayat biteviye ilerliyor, yaşanan her anımız tarihe karışıyor.

Kaldı ki, büyük düşünürümüz Ali Kuşçu’ya göre, “Eğer
dünya dönmüyorsa zaten bizler ölüyüz” demektir.

Gençlik manevi bir servettir, aynı zamanda geleceğin beşeri sermayesidir.

Bu nedenle israf edilmemeli, boşuna geçirilmemeli, kör
ve köhne maceraların karanlık girdabına tıpkı bir ceset torbası gibi atılmamalıdır.
Gençlerimizin safiyane düşünceleri, samimi dilekleri,
meşru beklentileri, haklı istekleri muteberdir, muhteremdir.
Konuşmak, tartışmak, paylaşmak, daha iyiyi aramak, daha
güzeli amaçlamak insan olmanın alameti farikasıdır.

Merhum vatan şairimiz Namık Kemal, neredeyse darb-ı mesel yaygınlığı kazanan bir vecizesinde, hakikat şimşeğinin doğuşunu fikirlerin müzakeresine bağlarken dediği aynen şudur:
“Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğmaktadır.”
Münakaşa yerine müzakereyi, muhatara yerine mutabakatı seçersek hakikatin pırıltısına biraz daha yaklaşmamız
mümkündür.

Mücadeleyi ve mücahedeyi ahlaki hükümler halinde formüle edersek ne yoldan çıkmamız ne de yolu şaşırmamız söz
konusudur.
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Bozgun bazen bir fırsat, zafer bazen bir tuzaktır.

Eskinin toprak yolları gibi, bu dünyadan geçip gidenlerin
bıraktığı ayak izlerini takip etmek çoğu defa tehlikelerden
arınmış korunaklı bir alan oluşturacaktır.
Tarih bize diyor ki, ahlaki ilkelerine değer vermeyen toplum ve milletlerin uzun müddet yaşamaları imkansızdır.

Türk gençliğinin devletine ve milletine söyleyeceği her
söz, peşin hükümleri dışlayarak öncelikle akıl ve ahlak ilkeleriyle perçinlenmelidir.
Gençliğin muhayyilesine nokta koymak, sur çekmek, duvar örmek önyargılara tutsaklık demektir.

Ufuk ötesini gören ve gösteren bir şuur endazesine sahip
gençlerimiz, belki de düşünülmeyenleri düşünecekler, yapılmayanları yapmayı başaracaklardır.

Çünkü Türk gençliği fıtratı gereğince zekidir, çalışkandır,
basiretlidir, devletine ve milletine sorumluluk duyan bir vicdan cevherine havidir.

Bu yüzden yozlaşmış akımlar, yasa dışı örgütler, terörizmin ajanları, emperyalizmin maşaları, marjinal çevreler,
organize suç şebekeleri gençlerin peşindedir, kafeslemenin
emelindedir.
Sevgili gençler, hiç birinizi kaybedemeyiz.

Hiç birinizin hayatını tesadüflerin akıntısına teslim edemeyiz.
Öfkeniz olabilir, kızgınlığınız olabilir, kızdıklarınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir, itirazlarınız sinirli olabilir, fakat
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sizler bizim için, milletimiz için, istikbal ve istiklal haklarımız
için paha biçilemez öneme sahipsiniz.
Analarınız, sizleri ne zorluklarla büyüttü, mutlaka biliyorsunuz.
Babalarınız, yemedi yedirdi, içmedi içirdi, giymedi giydirdi, en iyi sizler farkındasınız.

Kıt kanaat imkânlarla okuduğunuz okulları bitirmenin
gayesindesiniz, belki bir sevdiğiniz var açılamıyorsunuz, bir
işim olsun diyorsunuz, bir yuva kurmanın telaşındasınız, hayatınızı kurtarmanın çabasındasınız.
Bunların hepsi helali hakkınız olan makul ve mantıklı insani hallerdir.
Biz de bu çağlardan geçtik, ne yaşamışsanız, benzerlerini
az çok yaşadık.
Bir anlık öfkeyle bir ömrü heba etmeyin.

Direnmeyi zalimlere, Türkiye düşmanlarına karşı yapın.
Analarınızın gözyaşlarını akıtmayın.
Babalarınızın ahını almayın.

Terör örgütlerinin istismarlarına aldanmayın.

Siz Türk gençliğisiniz, siz geleceğin büyük Türk milletinin, büyük Türkiye’sinin siyasetçileri, milletvekilleri, devlet
adamları, işadamları, akademisyenleri, bürokratları, esnafları, girişimcileri, dahası anneleri ve babalarısınız.
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Gelin, yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün.

Gönül gözüyle gelişmeleri izlesin, gençlik üzerinde kumar
oynayanları görsün.
Kavgaya çağırana değil, kitap okumaya çağırana koşsun.

Ne güzel de söylemiş Merhum Akif: “Gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen iki kazma iki kürek iki de ırgat gerek.
Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan bir de Süleyman gerek.”
Bundan mülhem demem odur ki, Sinan da Süleyman da
sizin vicdanınız, sizin hamiyetiniz, sizin vatan ve millet sevginizdir.
Yıktırmayın, harabeye çevirmeyin, hüsranı yaşamayın,
yaşatmayın.

Diyeceğiniz ne varsa söyleyin çözelim, ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin.
Sizin yeriniz kapı değil, içeridir, amfilerdir, hocalarınızın
dizinin dibi, analarınızın hayır dualarıdır.
Meşhur bir siyaset filozofu demişti ki: “Sadece kendini
haklı bulmak, hakikati gören sihirli bir göze sahip olduğunu sanmak, farklı düşünen diğerlerinin haksız olduğunu
düşünmek korkunç ve tehlikeli bir kibirdir.”
Türk gençliği kibirli değil, tevazu ehlidir.

Çünkü yetişme ve yetiştirilme terbiyeleri öz itibariyle budur.

Biliyorum, var olan sorunlar ve zorluklar karşısında elimizde bir çıkış haritası yoktur.
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Ancak geleceğimizi nasıl şekillendireceğimizi, tehdit ve
fırsatların neler olacağını, ne tür değişim dinamikleriyle karşılaşacağımızı ferasetle yorumlayacak, buna yönelik hazırlık
yapacak muktedir bir irademiz vardır.
Merhum Hocamız Ali Fuad Başgil’in isabetli değerlendirmesiyle, muvaffakiyet için önce irade lazımdır.

Bu irade, ihtiyaç duyulan inanç Türk gençliğiyle mündemiçtir.

Hedonizmin çarklarına kapılmadan; frensiz, faziletsiz, sorumsuz ve kontrolsüz yaşamın sahte cazibesine aldanmadan
yapılması gereken, hatta sorulması aciliyet arz eden pek çok
şey vardır.
Nitekim bir soru bin soruya kapıdır.

Türk gençliğinin ruh köküne, milli ve manevi özelliklerine
göre cevabını aramak durumunda olduğu soruların bir kısmı
şunlardan oluşmaktadır:
Tarihin hangi noktasındayız?

Uygarlıklar silsilesinin hangi aşamasındayız?
Zamanın neresindeyiz?
Nereden geldik, nereye doğru gidiyoruz?
Çağın zorlu etaplarına hazır mıyız?
Küresel ve bölgesel tehditlerin asıl maksat ve mahiyetini okuyabiliyor muyuz?
Dünyanın karmaşık sosyo-ekonomik, sosyo-politik dönüşümlerine karşı hazırlıklı mıyız?
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Dijital çağ, siyasi coğrafyası olmayan, yerçekimsiz bir ortam yaratmıştır.

Bu ortam milletimiz ve gençlerimiz için hem fırsat hem
de riskler barındırmaktadır.
2020 yılında;

Küresel internet kullanıcı sayısı 4,5 milyardı.

Dünya çapında e-ticaret için bir dakikada 1 milyon dolar
para harcandı.
Bir dakikada 187 milyon e-posta gönderildi.

Whatsapp uygulamasında bir dakikada 41,7 milyon mesaj paylaşıldı.
Facebook’a bir dakikada 973 bin giriş yapıldı.

O bir dakikada 147 bin resim yüklendi, 150 bin mesaj
paylaşıldı.
Google’da bir dakikada 3,7 milyon arama yapıldı.
Bir dakikada 481 bin tweet atıldı.

Her bir dakikada Twitter’a 319 yeni twitter kullanıcısı katıldı.

Zoom ile bir dakikada 208 bin 333 kişi toplantı gerçekleştirdi.
İnstagram’a bir dakikada 347 bin 222 hikâye yüklendi;
1,7 milyon resim beğenildi.
Youtube’da bir dakikada 4,3 milyon video seyredildi.
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Endüstri 4.0’e geçişle birlikte, dijital gelişmelere yeni boyutlar eklenmişti.

“Şeylerin interneti, her şeyin interneti, yapay zeka,
büyük verilerin bulut bilişim sistemlerinde depolanması”
insan ve toplum ilişkilerini yoğun, kimi hallerde de müphem
düzeyde etkilemişti.
2020 yılında internete bağlı cihazların sayısı 35 milyarı
aştı.

Türk gençliği mizahi aklıyla, kavrayış gücüyle, çakmak
çakmak çakan gözleriyle Endüstri 4.0’ün gereğini ne kadar
yapıyor?
Hatta Endüstri 5.0 ve 6.0’ya hazırlık içinde mi?
Değerli Arkadaşlarım,

Hayat mücadelesinde geri kalanlar, ileri gidenlerin maalesef hep tutsağı olmuşlardır.

Gaflet uykusundaysak uyanalım, cehalet çemberindeysek
buradan süratle çıkalım.

Zamanın ruhu ne olursa olsun, çağın özelliği nasıl gelişirse gelişsin; şan, şöhret, para, her çeşit dünyevi tatlar; şeref,
haysiyet, onur, mertlik gibi değerler karşısında sönmeye, silinmeye ve mağlup olmaya mahkûmdur, mecburdur.
Gençlerimizden isteğim bu gerçeği hatırlarından çıkarmamalarıdır.
Bu değerler bizim değerlerimizdir, Türk gençliğinin mutlak ve muharrik gücüdür.
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Lütfen düşününüz, MÖ.6.yüzyılda ticari merkezler olarak
ortaya çıkan ve denizden 25 milden daha uzak olmayan yaklaşık bin beşyüz ayrı şehir devleti dünya genelinde mevcuttu.
Bunlardan bir tanesi bile bugün yoktur.
Tarih harabelerle doludur.

Ama büyük medeniyetler, devasa kültürler her zaman
varlığını korumuşlardır.

Türk milleti de böyle bir medeniyet müktesebatını elden
elde, nesilden nesile taşıyarak bugünlere ulaşmıştır.

1900’lü yılların başlarında genç olanlar, Milli Mücadele’yi
başardılar, Cumhuriyet’i kurdular.

En çetin şartları göğüslediler, bekamızı iman ve iradeyle
korudular.

Gelecekte var olmanın yegane çaresi de, bugünkü gençlerimizin iman ve iradesine sıkı sıkıya bağlıdır.

Yine şu yakıcı gerçeği sorgulamanızı bilhassa temenni
ederim: Halep İstanbul’dan evvel zarafet ve moda merkeziydi, ya şimdi geride ne kalmıştır?
İç savaş, terör, çatışma, kaos, husumet Halep’ten geriye ne
bırakmıştır?
Eski sevdalarımız, eski hakimiyet havzalarımız ne hallere
düşmüştür?
Bunun bir kopyasını yaşamamak ve yaşatmamak Türk
gençliğinin devletine ve milletine sözü, hatta yemini olmalıdır.
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21’inci yüzyılın bir değişim ve dönüşüm çağı olması, toplumsal krizleri, politik çözülmeleri, duygusal iniş ve çıkışları
sıradan hale getirmiştir.
Bu sonucu milli ve tarihi bir şuurla yorumlamak ve gerekli dersleri sabırla çıkarmak zorundayız.
Büyük zaferlerin şafağının büyük sabırlarla doğacağını
bilmekle mükellefiz.

Vatanımızın her karış toprağında derin korku kuyuları
kazmak için fırsat kollayanlar her zaman olmuştur, olacaktır
ve bu ağır tehdit sarmalı sağduyulu her kardeşimin malumudur.
Bu tehdide Türk gençliği sessiz kalamaz, kalmamalıdır.

Meşrutiyet yıllarında, Yorgo Boşo Efendi, “Ben ancak
Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım” demişti.

Bu sözü söyleyenden eser kalmadı, ama Türk milleti kahramanları eliyle varlığını devam ettirdi, tehditleri yıkıp geçti.

Türk gençliği bizim nazarımızda, istikbalin kahramanıdır,
devletine, milletine, ailesine gönül ve vefa borcunun gereğini;
vakarla, vatanseverlikle, milletperverlikle, sadağından çıkmış
ok misali hainleri korkuta korkuta yerine getirecektir.
Mimar Sinan, “Yaptığın işi gönlünde hissedersen
ırmaklar çağlar yüreğinde” diyordu.

Gençlerimiz yaptıkları ve yapacaklarıyla yalnızca ırmakları yüreklerinde çağlatmakla değil, fırtınaları koparmalıdır
geleceğin dünyasında, geleceğin rüyasında.
Milli davalarımız Türk gençliğinin davasıdır.
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Düşüncelerim, kronik bir endişenin, hayali bir tehdidin
veya bir vehmin değil, hepsini kardeşim gördüğüm Türk
gençliğiyle gönülden gönüle bir rabıta kurmak ve onlara bir
büyükleri olarak kalpten tavsiyelerde bulunmak için dile getirilmektedir.
Bugünkü şartlarda hıyanet dalgaları tsunami boyutunda
olsa da, sukutu hayal kaderimiz değildir.

Merhum Enver Paşa’nın dediği gibi, “Yaşamak büyümektir.”
Büyüklenmekle büyümek farklıdır.

Büyüdükçe devlete ve millete, tarihi ve egemenlik haklarımıza destek vermek asıl olmalıdır.

Eyvah gençliğim dememek için, tüm kardeşlerimi ziyana
değil, ziya içinde yaşamaya, Türkiye’ye sahip çıkmaya; huzur,
barış, refah ve mutluluk içinde var olmaya çağırıyorum.
dır.

Bu çağrı dürüst, temiz, hilesiz ve hesapsız bir çağrıdır.

Bu çağrı birliğe, beraberliğe ve hep birlikte dirliğe çağrı-

Bu çağrı tarihin, talihin, milletin, haklıdan yana duruşun
çağrısıdır.

Geçmişte yeterince bedel ödedik, yenilerini ödemeyelim
çağrısıdır.
Değerli Arkadaşlarım,

Uygarlıklar arasındaki fay hatları geleceğin savaşlarının
cephe hatlarını teşkil edecektir.
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Şimdiden her ihtimale hazırlık yapmak şarttır.

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra, Newyork’da Dünya Ticaret Merkezi’nin kulelerinin yıkılmasına kadar insanlığa dayatılan fikir, toplumların parçalandığı fikriydi.
Ama bu dayatma boşa çıkmıştır.

Savaşlar, çatışmalar, kutuplaşmalar, devrimler, seriye bağlanmış teknik dönüşümler, göçler, artan zenginlikler, tavan
yapan yoksulluk ve sefalet küreselleşse de, bunlara mukavemet ruhu da aynı oranda güçlenmiş ve genişlemiştir.
Deniyordu ki, küresel süreç demokrasinin önüne çekilen
bütün setleri yıkıp geçerken piyasaları serbestleştirecek, hukuk kurallarını evrenselleştirecek, insanı ve toplumları özgürleştirecek.
Bu tahmin de sulara gömülmüştür.

Demokrasi, özgürlük, insan hakları, adalet bizim vazgeçilmez hayat ve siyaset prensiplerimizdir.

Yıkıcı olmadıktan sonra, hainlerin zehirli propagandası
haline dönüşmedikçe saygımız ve riayetimiz tartışmasızdır.

Hz.Mevlana’nın dediği gibi, “Adalet bir şeyi yerine koymaktır” ve bu ihlaslı hüküm Türk milletiyle özdeş, Türk
gençliğiyle iç içedir.
Özgürlük manevi ve hukuki bir haktır.

Türk gençliğinden bunun esirgenmesi eşyanın tabiatına
aykırıdır.

Elbette hiç kimsenin lütfunu istemiyoruz, bağımsızlığımıza da gölge düşürülmesine göz yummuyoruz, yummayacağız.
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Merhum Namık Kemal demişti ki “Kimsenin lütfuna talip olma, bedeli cevher-i hürriyettir.”

Türk gençliği hiçbir şiddet ve şirret emele boyun eğmemelidir, çünkü onların onuru onurumuz, itibarları itibarımız,
güvenlikleri güvencemizdir.
Bununla birlikte devletine ve milletine tuzak kuran iç ve
dış işgal cephesinin zalim senaryolarını da sabır ve cesaretle
bozmak için gençlerimiz her zaman hazırda beklemelidir.
Türk gençliği vatanına ve milletine inanıyor ve iddiayla
söylüyorum ki her şeyiyle sahip çıkacaktır.

Gençliğimizi doymak ve kanmak bilmeyen hırslarına alet
etmeyi hedefleyenlerle mücadelemiz de sonuna kadar sürecektir.

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib asırlar öncesinden bizlere seslenerek seven ve sevgi dolu bir kalbin hal tercümesini yapmıştı; “Gönül kimi severse onun kusuru erdem
olur, bütün ters işleri düz, eksiği tam olur.”
Türk gençliğini çok seviyoruz.

Her şeyin en güzeline layık olduklarına inanıyoruz.

İmanlı, bayrak, vatan ve millet sevgisiyle bezenmiş, taassuptan uzaklaşmış, tahriklere yüzünü dönmüş, küçüğünü
büyüğünü bilen, milli seciyesiyle gururlanan, hadiselerin akışına milli ve yerli bakabilen Türk gençliği irfan sancağımız,
istiklal zırhımızdır.
Bu irfan sancağı da düşüncenin bütün kutuplarını potasında eritecektir.
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Gelecek onlarla gelecektir.

Malumatsız zekâ dizginsiz at gibidir.

Bilgi, kitap, şuur, kardeşlik, sevgi ve dostluk bağları varlığımızın muhafızlarıdır.

Merhum Cemil Meriç, “Kitap zekayı kibarlaştırır, kendini tanımak marifetlerin marifetidir”, sözleriyle aslında
gençlerimize ne yapmaları gerektiğini anlatmış, emniyetli bir
yol göstermiştir.

1919 yılının Ocak ayında Ömer Seyfettin diyordu ki; “İhtimal yarın bütün cihan Türkiye’ye dünyanın en mesut
memleketi diyecek. Evet, bunu bekleyelim.”
Çok şükür beklediğimiz an yaklaşmış, Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümü olan 2023 görünmüştür.
Türk gençliği bu süreçte Türkiye’nin ve Türk milletinin
ümit aşısı, bariz gücüdür.

Bu vesileyle bütün gençlerimizi muhabbetle kucaklıyor,
tertemiz alınlarından öpüyorum.
Türk gençliği heves değil nefestir, hem bizim, hem analarının, hem babalarının canlarıdır, cananlarıdır, canberaberleridir, ciğerpareleridir.
Onları uçuruma çekmek için kuyrukta bekleyen alçaklara
en kalıcı, en okkalı cevabı da gene Türk gençliği verecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, sizleri ve geleceğimizin güvencesi sevgili gençleri hürmet ve
muhabbetle selamlıyor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun diyorum.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
2 MART 2021

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Medyamızın Değerli Temsilcileri,
Grup Toplantımız vesilesiyle bu hafta yapacağım konuşmaya geçmeden evvel hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren bütün kardeşlerimize en iyi dilek ve duygularımı sunuyor,
onları hasret ve muhabbetle selamlıyorum.
Bildiğiniz gibi, Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır.
•

Acısı bir, sevinci bir olan,

•

Hayatın güçlükleriyle savaşan,

•
•

Geleceğini geçmişinin emanetleri üzerine kuran,
Huzur ve refah arzusuyla dolup taşan,
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•
•

Alın teriyle, göz nuruyla, el emeğiyle rızkını arayan,

Helal kazancıyla bereket bulan büyük bir milletin
sevdalısıyız biz.

Partimiz, gücünü ve güvenini milletinden alan bir siyasal
düşüncenin savunucusudur.
Onun için de adımız Milliyetçi Hareket’tir.

Millet olma halinden daha güçlü bir yapı, daha demokratik bir imkan, daha kudretli bir seviye henüz bulunmamış,
bulunamamıştır.

Milletlerin varlığıyla yeryüzünün çehresi, medeniyetlerin
yörüngesi değişmiştir.
Millet olmanın dinamizmiyle milli devletler doğmuştur.

Demokrasiler de millet gerçeğinden beslenmiş ve gelişmiştir.
Bizim vazgeçmeyeceğimiz temel; millet gerçeği, millet
oluşumudur.

Milliyetçilik de bu gerçeğin ve oluşumun şuurla kavranması, gururla seslenişidir.

Ancak milletleşme, sonuçlanmış değil devam edegelen
doğal ve dinamik bir süreçtir.
Beraberce yaşanan her gün, her saat, her an; tarihi nitelikli ittifakla benimsenmiş zengin bir dile, devasa bir kültüre, kutlu ülkülere doğru artan bir kaynaşmadır.

Millet olma hali, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik bağın tartışmasız uzlaşma alanıdır.
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Bir oyun havası ile neşelenmemiz, bir ağıtla hüzünlenmemiz bu yüzdendir.

Milli bir zaferle sevinmemiz, doğal bir afetle üzülmemiz
bu nedenledir.

Millet olma şuurunun zemini ve çıkış noktası ise yükselen
üst kimlik ve kültür unsurlarıdır.
Ancak, millet olma hali, onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin ve hatta kimliklerin inkârı anlamını da taşımayacaktır.

Bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet anlayışı
dışlayıcı, yok sayıcı, ötekileştirici ve uzaklaştırıcı değildir, hiç
de olmamıştır.
Tamamen kültürel temelde dile getirilen “Ne Mutlu
Türküm Diyene” sözü, ortak bir heyecanda, ortak bir hedefte kucaklaşmayı temsil etmiştir.

Bu itibarla, hiç kimsenin kökenini veya mezhebini öne çıkaran, kaşıyan, kanatan, küçümseyen, reddeden, aşağılayan,
engelleyen, yasaklayan bir zihniyete yakın durmamız, böyle
bir yanlışı tasvip etmemiz düşünülemeyecektir.
Yine bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda
da millet kavramı birleştirici ve bütünleştirici bir rol oynamıştır.
Etnik köken, dil, din ve inanç farkı gözetilmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her biri bilakaydüşart Türk milletinin eşit, şerefli ve saygın fertleridir.
Türkiye Cumhuriyeti devletini Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur.
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Partimiz, ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi “Türk milleti” varlığı içinde kucaklamıştır.

Şu kadarını söylemeliyim ki, milletin var olma azim ve
iradesi olan milli şuur diri ve dirençli olduktan sonra hiçbir
bölücü, hiçbir iç ve dış düşman üzerimizde operasyon yapamayacak, habis ve hain emellerine ulaşamayacaktır.
Güvence çelikleşmiş milli birlik ve kardeşliğimizdir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından İlk
Meclis’in açılışına, oradan da kana boyanmış İzmir rıhtımına
kadar milli onurumuza en ağır saldırı ve suikastlar yapılmıştı.

Ne var ki, Türk milleti felaketlerin şiddetli ateşini birer
birer göğsünde söndürerek istiklalini kurtarmasını bildi ve
bunu milli birlik ruhuyla başardı.
Mütareke yılları İstanbul’unda her gün Ayasofya’ya haç
asanlara, Anadolu’nun bağrında askerlerini, dağlarında çetelerini, sokaklarında ise işbirlikçi memurlarıyla işgal komiserlerini gezdirenlere bu aziz millet teslim olmadı, göz yummadı, tamam demedi, eziyete ve zillete boyun eğmedi.
İnanıyorum ki, bugün de eğmeyecek, bugün de tedavüldeki rezil oyunları alttan almayacaktır.

Gazali der ki, aklı bir kenara bırakıp sırf eskileri taklitle
yetinmeye çağıranlar cahil, sadece akılla iktifa edip Kuran ve
Sünnetin ışığından yararlanmayan da aldanandır.
Hamd olsun, biz bu iki cevheri irfanla birleştiren Müslüman Türk milletiyiz.
Ne Türklüğümüzü ne de Müslümanlığımızı tartışmaya açtırırız.
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Milli siyasetimizin yol haritası tarihle çizilmiş, milli kültürle belirlenmiş, akılla bezenmiş, ahlakla derinleşmiş, inançla dengelenmiştir.

Meseleye genişletilmiş yeni damarlardan girersek şu gerçeği net olarak görmemiz mümkündür:

Siyasal hedefler milletin manevi değerleriyle birleşmedikten, bu sayede billurlaşmadıktan sonra söylenen hiçbir
söz millet vicdanında karşılık bulmayacaktır.
Millete rağmen siyaset anti demokratiktir.

Milletin hassasiyet ve iradesiyle çatışan siyaset gayri meşrudur.

Milli iradeyi silahın vesayetine alan her girişim, her niyet,
her müdahale ise darbedir.
Özellikle ifade etmeliyim ki, millet iradesine cephe alan
dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat
pozları vermesi su katılmamış ikiyüzlülüktür.

Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet
ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete
sahiptir.

Bizi, diğerlerinden ayıran müessir ve mümeyyiz fark da
budur.

Büyük İslam filozofu İbni Haldun, siyasal otorite sahibi
ile siyasal iktidar ayrımı olduğunda devletin gücünden kayba
uğramasının kaçınılmaz olduğuna işaret etmişti.
Buna da devlet hastalığı teşhisi koymuştu.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu hastalık kökten tedavi edilmiş, Cumhur İttifakı da bu tedavinin çok şükür
hekimbaşı olmuş ve bu vasfıyla tarihe geçmiş, milli gönüllerde taht kurmuştur.
Bugünün tarihi bir gün yazıldığında, geleceğin Türk nesilleri, kimin dürüst kimin dalavereci, kimin vatansever kimin
vatansöver, kimin demokrasi yanlısı kimin demokrasi karşıtı
olduğunu elbette idrak ve tescil edecek, hak ile batılın bir kez
daha tefriki somutlaşmış olacaktır.
Biz müsterihiz, müftehir bir vicdan müşahitliğinde kendimizden de ziyadesiyle eminiz.
Çiğ süt içmediğimizden dolayı karın ağrısı çekmiyoruz.

Mahcup olacağımız, tedirginlik duyacağımız, korkup saklayacağımız bir açığımız, bir eksiğimiz, bir zaafımız olmadığı için rahatız, gözümüzü budaktan sözümüzü de dudaktan
esirgemiyoruz.

Gündüz şapkalı gece külahlı; sözde demokrat özde despot
olanların ne yaptığını, neyi amaçladığını, hangi kirli ilişkilere
savrulduklarını hem görüyor, hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz.
Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması
maksadıyla sipariş açıklamalar yapan gafillerin, 2023 yılının
haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha
hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz.

Türk milleti, Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünü bir
yanda bahtiyarlıkla kutlayacak, diğer yanda bizatihi kendi tarihi ve egemenlik haklarını savunarak Cumhur İttifakı’nı ve
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni demokratik zaferle
taltif edecektir.
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Türkiye’nin geleceği heba edilemez, etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez.
Bölücü terör örgütü PKK’nın keşif kolu ve gözetleme kulesi olan HDP’yle yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler içine düştükleri zilletin bedelini er ya
da geç ödeyeceklerdir.
Hakem ve hakim olan millettir.

Himaye edenimiz ise Cenab-ı Allah’tır.

Şehitlerin, gazilerin, solan umutların, sönen ocakların,
yetim yavruların, ciğeri yanmış dulların, gözü yaşlı anaların,
için için ağlayan babaların hesabı mahşere bırakılmayacak,
bu dünyada mutlaka sorulacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi buna yeminlidir.
Cumhur İttifakı buna kararlıdır.
İstiklal için birlik diyoruz.

İstikbal için dirlik diyoruz.

And olsun, kazanın Türkiye olacağına yürekten inanıyoruz.

Kahraman bir millet kaybetmez, mazisinde de kaybetmemiştir.

Korkaklar ise her gün kaybetmeye, her gün ölüp ölüp dirilmeye mahkumdur.
Safımız belli, tarafımız belirgindir.

Sevdamız millet, gücümüz devlettir.
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İçimizi Furkan nuruyla aydınlatmasını niyaz ettiğim Allah’a şükürler olsun ki, bu vatanı, bu milleti, bu devleti canı
pahasına savunacak kahramanlarımız vardır ve hıyanete asla
kapı aralanmayacaktır.
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,
2021 yılı İstiklal Marşı’nın yüzüncü yıldönümüdür.
Aynı zamanda 2021 yılı İstiklal Marşı yılıdır.

Korkma, diye başlıyor İstiklal Marşımız, Korkma!

Korkma, varsın ihanet karanlık sokaklarda kol gezsin,
Korkma, varsın işbirlikçiler hainlerle el ele versin,
Korkma yine bütün dünya karşımıza geçsin,

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Kararımız budur, kaderimiz budur, kavlimiz budur.

Rahmetle ve hürmetle andığımız merhum vatan şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’un muazzam duyuşuyla satırlara dökülen
İstiklal Marşımız bir cesaretin, bir faziletin, bir ferasetin, bir
imanın, gıpta edilecek vatan ve millet sevgisinin abideleşmiş
manzum eseridir.
Bu eser milletin ebedi duruşudur.

Ve bu milleti korkutacak, korkuyla sindirecek, korkudan
korkuya sürükleyecek herhangi bir muhasım güç dünya üzerinde ne olmuş ne de olacaktır.
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Herkes hesabını buna göre yapmalıdır.

Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur.
Bizim çizilecek bir sınırımız yoktur.

Bizim bölünecek bir milletimiz yoktur.
Bizim yıkılacak bir devletimiz yoktur.

Ve bizim vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur.

CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır, HDP ise A’dan
Z’ye yozlaşmanın ve terör bataklığının içindedir.

Dünyanın hangi medeni ve demokratik ülkesinde teröre
aleni destek veren bir partiye ahlaken ve hukuken cevaz vardır?

13 insanımızın kafasına kurşun sıkmak suretiyle şehit
eden teröristlere arka çıkan, yardım ve yataklık yapan parti
görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında
nasıl yer olacaktır?
Gara’da yuvalanan teröristlere haber götürüp onlardan
kanlı emirler getiren milletvekillerinin şehit ve gazi yadigarı
TBMM’de ne işi vardır?
Terör saldırılarını bırakınız kınamayı, küstahça devleti
suçlayan, vahşete tek bir söz dahi edemeyen, üstelik milletin
hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına
sabır göstermek Türk milletine en şedit saygısızlıktır.

HDP tarih ve millet önünde suçludur, destekçileri suçludur, ittifak ortakları ağır bir vebal altındadır.
Şu verilere dikkatinizi çekmek isterim;
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Gara katliamına kadar, 1984 yılıyla 2021 yılı şubat ayı
arasında, 92 bin 964 terör olayı gerçekleşmiştir.
7 bin 305 güvenlik görevlimiz şehit edilmiş, 16 bin 608
güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır.
Şehit edilen sivil vatandaş sayımız da 4 bin 494 olmuştur.

Bu süreçte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 36 bin
106’yı bulmuştur.
Hangi bir vicdan sahibi vatan evladımız bu fecaate, bu zulme, dökülen bunca kana sessiz, seyirci veya tarafsız kalabilir?
Hıyanete tarafsızlık namuslu bir insan vasfı mıdır?

Terör eylemlerini, cılkı çıkmış sözde demokrasi ve cılız
insan hakları ezberleriyle örtbas etmeye yeltenmek, PKK’nın
adını dahi telaffuzdan imtina etmek onurlu ve şerefli bir tavır
mıdır?
Diyorlar ki, HDP şu kadar oy aldı, bu kadar desteği var.

HDP’ye oy verenler, PKK’nın uşağı, terörün ve bölücülüğün siyasi uzantısı olsun diye mi oy verdiler?

HDP’yi tercih edenler cinayetlerin, hıyanetlerin ve rezaletlerin sökün etmesini mi istediler?

Bölücü terör örgütü PKK’nın arka bahçesi, asıl sütunu,
iradesini ve varlığını Kandil’e bağlamış bir sözde partinin aldığı oy oranının, oy sayısının demokrasiyle bağdaşması, insanlıkla anılması; herkes bilmelidir ki, şehitle caninin bir görülmesi, kahraman ile hainin bir tutulması kadar korkunçtur.
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Şerefiniz kadar konuşun desek ağzını bıçak açmayacak
ne kadar sabıkalı ve sicili karanlık kişi varsa HDP’yi kollamak
için demokrasiyi kullanmaktadır.

Demokratlığı ağızlarından düşürmeyen soytarılar Türkiye’nin ve insanlık huzurunun karşısında teker teker yuvalanmışlardır.

Popülizm ve totalitarizm küresel demokrasiye yönelik nasıl bir çifte tehditse, demokrasiyi tekeline aldıklarını zanneden, keyfi olarak çarpıtan kişi ve kesimler de ülkemize aynı
oranda tehdittir.
Yeri geldi mi, insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan, ifade ve düşünce özgürlüğü alanlarında bilirkişi
kesilen çevreler, sıra şehitlere, milli çıkarlara, milli güvenliğe
ve bağımsızlık konularına geldi mi çıtını çıkarmazlar, hiç oralı
olmazlar, dut yemiş bülbüle dönerler.
Zaman zaman ısmarlama metinlere imza atıp demokrasi
edebiyatı yapan, özgürlük masalı anlatan, insan hakları dayatmasından geçinen sözde aydın, akademisyen, gazeteci ve
kaymak tabakanın Türkiye’nin hak ve menfaatleri söz konusu
olduğunda ne izlerine rastlanır, ne de esamileri okunur.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek veren eski bir
rektöre arka çıkmak amacıyla hazırlanmış ısmarlama bildiriye imza atan ve seçilmiş olduklarını ifade eden 38 eski rektör
ve YÖK üyesinin teröre bir kez olsun tepkilerini duyanınız
oldu mu?
PKK’ya numune de olsa itiraz edenini gördünüz mü?

Gara katliamını alenen lanetleyenine şahit oldunuz mu?
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Türkiye’nin tek meselesi üniversite özerkliğiyle akademik özgürlüklerdeki açmazlar mıdır?
Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar?

Bunlar kime hizmet ediyorlar? Kimlerin değirmenine su
taşıyorlar?

28 Şubat süreci başta olmak üzere, bazılarının geçmişte darbeci eğilimlerini cümle alemin bilmesine rağmen, hep
puslu ortamlarda öne çıkan bu çürük rektörler, Türkiye’nin
yaşadığı iç ve dış sorunlar hakkında bir defalık da olsa yerli
ve milli duruş gösterecek onuru ne zaman ispat edecekler?

Ellerine tutuşturulan metinlere heyecanla imza atan buçuk aydınlar, Türk milletinin üzerlerindeki hakkını ne zaman
ve daha hangi haller ortaya çıkarsa ödeyecekler?

Bunları sormak ve cevabını beklemek milletimizin bize
yüklediği bir sorumluluktur.
Babil’in en büyük destanı olan Gılgamış Destanı, her şeyi
bilen ve gören adamın destanıdır.

Bozkurt Destanı da, Türklerin diriliş ve var oluş destanıdır.

Millet olarak mukadderatımızın itibarına, tehlikelerin cüret ve cesametine binlerce yıllık müktesebatımızla vakıfız ve
hiçbir şey de gözümüzden kaçmamaktadır.
Türk milleti ne olup bittiğini, kimin kiminle hangi senaryonun parçası olduğunu açık şekilde bilmekte ve görmektedir.

Aziz Atatürk’ün tarihe geçen şu mühim sözü hepimiz için
referans niteliğindedir ve aynısıyla bizim görüşümüzü yansıtmaktadır:
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“Sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki,
bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek
dikkatinden bir an geri kalmasın!”
Muhterem Arkadaşlarım,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, terör örgütü PKK’yla irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir.

Başsavcılık inceleme sonucunda, HDP’nin faaliyetlerinin
“Terör eylemlerinin odağı” haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek, nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi’ne sunulacaktır.
Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanmaktadır.

Anayasa’nın 69’uncu maddesinin 6’ıncı fıkrasıyla, Siyasi
Partiler Kanunu’nun 101 ve 103’üncü maddelerine göre, kapatmaya konu eylemlerin yalnızca işlenmiş olması yeterlidir.

Anayasa Mahkemesi delilli ve belgeli şekilde HDP’nin terör
eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse, ki başkaca bir seçenek yoktur, HDP diye bir partiden, kapatmaya neden olan üye
ve yöneticilerinden söz etmek artık mümkün olamayacaktır.
Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir,
hayatidir, şarttır.

Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler
Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan
faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.
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Kaldı ki Anayasa’nın 69’uncu maddesi bu çerçevede açık
hüküm niteliği taşımaktadır ve şöyledir:

“Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.”
Bir diğer önemli hüküm ise Anayasa’nın 68’inci maddesinin 4’üncü fıkrasındadır ve şu şekildedir:

“Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet
egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı
olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür
diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.”
Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeleri
TBMM’ye gelen bölücü milletvekilleri hakkında her siyasi
parti tutumunu derhal netleştirmelidir.
Terör örgütü propagandası yapan, suçu ve suçluyu öven,
6-8 Ekim olaylarını kışkırtan, suç işlemek amacıyla örgüte
üye olan, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden demokrasi ve milli irade hasımlarıyla ilgili gereği hukuk sınırları
içinde süratle ifa edilmelidir.
Bununla birlikte FETÖ’cülerin ve PKK’lıların yargılandığı
mahkeme süreçlerinin daha fazla uzatılmadan karara bağlanması, böylelikle iç ve dış mihrakların istismar kampanyalarının önüne geçilmesi ertelenemez bir mecburiyettir.

Hiç kimse minderden kaçmamalı, yüreği yeten kartını
açık oynamalıdır.
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Soruyorum; CHP, fezlekeli HDP’lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır? Yok mudur?
Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim, devlet intikam duygularıyla yönetilmez diyen kimliksiz CHP sözcüsü acaba senin kararın nedir?
Terörün mü safındasın? Türkiye’nin mi yanındasın?

Aklıselim çağrısı yapan CHP’liler PKK’ya hala müşfik ve
minnettar mıdır?
İYİ Parti, HDP’lerin yargı önüne çıkarılmasına destek midir? Köstek midir?

İttifak ortağı CHP gibi, fezlekelerde ne var ne yok ona bir
bakalım mı diyecekler?
Yoksa adaletin ve milletin çağrısına riayet mi edecekler?

Hele bir cevap versinler; HDP’nin kapatılması konusunda
CHP ile İYİ Parti’nin tutumu ve duruşu ne olacaktır?
Mutfakta yangın var diyenler, vatandaki yangını ne zaman
göreceklerdir?
HDP’ye destek, PKK’ya destektir.

PKK’ya destek, şühedaya ve Türkiye’ye ihanettir.

CHP kime destek vermektedir? Zalime mi mazluma mı?

İYİ Parti kimin tarafındadır? Hıyanetin mi milli haysiyetin mi?
Önümüzde büyük bir imtihan vardır.

Ak koyun kara koyun yakında ortaya çıkacaktır.
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Süreç turnusol kağıdı işlevi görecektir.

Kim kiminle yürüyor belirginlik kazanacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi amasız, fakatsız, ancaksız şekilde dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek, HDP’nin
kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır.
ABD bunu söylemiş, AB şunu söylemiş, bize göre fasa fisodur, hiç de önemli değildir.

Millet ne diyor, tarih ne diyor, analarımız ne diyor, yetimlerimiz ne istiyor, milli bekamız neyi gerektiriyor ona bakacağız, onu dinleyeceğiz, ona göre hareket edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti ve Türk devleti için
doğru bildiğini ve inandığını kararlıkla haykırmayı sürdürecektir.
Bizde kıvırma yoktur, u dönüşü yoktur, çark yoktur, suya
yazı yazmak yoktur, onun bunun telkinine kapılmak hiç yoktur.

Eğer bir toplumda, hatta uluslararası camiada, terörün
insan hayatına yönelen, insanı yok etmeyi amaçlayan aşağılık
bir eylem biçimi olduğu konusunda bir bilinç ve ortak bir irade yoksa, hatta teröristi “Siyasi mücadele” yürüten birisi olarak görme eğilimi varsa yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış
demektir.

Bugüne kadar değişik terör hareketleri karşısında bazı siyasi partilerin takındıkları menfi tavır, genellikle teröristleri
cesaretlendiren yönde cereyan etmiştir.
Bunun için, terörizme karşı ortak bir anlayış ve eylem geliştirmek, günümüzde çok daha önemli hale gelmiştir.
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Her siyasi partiden, her sivil toplum kuruluşundan, son
tahlilde herkesten bu anlayış istikametinde bir davranış beklediğimizi de hassaten ve hasbi olarak ilan etmek bizim boyun borcumuzdur.
Değerli Milletvekilleri,

Geçtiğimiz hafta, Hocalı katliamının 29’uncu yıldönümünü andık.

1992 yılının 25 şubat’ı 26 şubat’a bağlayan gece yarısı
Hocalı’da dehşet verici bir barbarlık sahnelenmiştir.
613 soydaşımız şehit edilmiş, bir milyona yakın soydaşımız yerinden yurdundan ayrılmak zorunda bırakılmıştır.
Hocalı’da şehit düşen soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Ve günü geldiğinde Hocalı’nın gözündeki yaşın dineceğine, üzerine çöken mahzunluğun kalkacağına candan inanıyor,
bunu ümit ediyorum.
Çünkü Hocalı hala tutsak, hala yaralı, hala hüzünlüdür.

Ermenistan, 10 Kasım 2020 mutabakatı gereğince Karabağ’ın bir bölümünü kontrolünde tutmaktadır.
Hocalı’nın zincirleri inşallah kırılacak, hak sahibine geçecektir.
Ermenistan terör devletidir, aynı zamanda kukladır.

Geçen hafta Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan’a
istifa çağrısı ise aslında beklenen bir akıbetin tecellisidir.
Dün de, Erivan’ın köşe başlarını tutan protestocular Paşinyan’ı istifaya zorlamak amacıyla hükümet binasını basmışlardır.
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Biz konu Ermenistan olsa bile, demokrasinin hakim olmasını ister, ısrarla sağduyuyu ve aklıselimi tavsiye ederiz.

Bunun ilkesel bir takdir ve tercih hakkımız olduğunu önşartsız ileri süreriz.
Ermenistan’ın darbeye mesafeli, demokrasiye yakın olması dileğimizdir.
Düşman da olsa mertliğimizi bozmayız.
Diz vuranın başına çökmeyiz.

Biz Türk milletiyiz, biz Türkiye’yiz.

Aynı tutarlılığı ve duyarlılığı muhatap ülkelerden de bekleriz.

ABD’nin S-400 konusundaki dayatmacı ve dostane olmayan buyurgan yaklaşımı ne demokratik kazanımlara ne de
müttefiklik hukukuna uygundur.
İstenen nedir?

Türkiye, ABD beğenmedi diye S-400’ü Rusya’ya geri mi
iade etsin?
ABD istemiyor diye, hava savunmasından tavizler mi versin?

Herhangi bir silahı veya füze savunma sistemini milli çıkarlarımız ve güvenlik mülahazalarımız kapsamında nereden ve kimden alacağımıza biz karar veremeyeceksek, sorarım sizlere bağımsızlıktan, egemenlikten, varoluş onurundan
nasıl bahsedeceğiz?
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Türkiye, ABD’nin ne yaptığına, neyi alıp sattığına karışıyor mu?
Hadi bunu geçtik de, PKK/YPG’ye silah vermeyin dediğimizde kulak asan çıkıyor mu?
Bizim görüşümüz açıktır.

Alınan silah tehdit vasat bulursa mutlaka kullanılmalıdır.
Şayet tehdit yoksa silaha zaten gerek de yoktur.

ABD’yle diyaloğumuz S-400’e bağlıysa, o zaman ABD’nin
terör örgütleriyle güney sınırlarımız boyunca ne yaptığını,
neleri planladığını, Doğu Akdeniz’de neden karşımıza geçtiğini, Dedeağaç’a niçin silah yığıp üs kurduğunu sormak milli
bir görevimizdir.
Türkiye’ye, Rusya ile ABD/NATO arasında seçime zorlayanlara, Çift Başlı Selçuklu Kartalının bize gösterdiği milli
vizyonu yüreklice hatırlatmak isterim.
Biz ne doğu ne batı demiyoruz, ya doğu ya batı da demiyoruz; nitekim hem doğu hem de batı irade ve kararındayız.
Bundan da şaşamayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Seven sever, sevmeyen kendi ilişki ve ittifak ağını elbette
kendi seçer.
Bize göre, S-400 konusunda başkalarının servis ettiği formüller değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır.

Kaldı ki silahları depolarda çürütmek için onca maliyete
de katlanmadık.
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ABD’nin, Yunanistan’ı ileri karakol haline getirmek için
uğraşması, bu iki ülke arasında son zamanlarda yoğunlaşan
ilişkiler manzumesi nasıl yorumlanmalı, neye yorulmalıdır?
NATO müttefikleri olarak, bu müttefikliğin ahlaki sorumluluğuna karşılıklılık prensibiyle herkesin uymasını beklemek en tabii hakkımızdır.

Hem nalına hem mıhına vurmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

Yunanistan’ın geçen hafta, Ege Denizi’nde bilimsel araştırma yapan bir gemimize F-16’larla tacizde bulunması ittifak
kültürüyle bağdaşmayan ayıplı bir teşebbüstür.
Bu tacize misliyle cevap verilmesi ise bizi sevindirmiştir.

Türkiye’ye S-400 konusunda parmak sallayan ABD’nin,
terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Suriye’nin kuzeydoğusuna Patriot konuşlandırması aklın ve mantığın kabul etmeyeceği bir çarpıklıktır.
ABD’nin yanlıştan dönmesi, gerilen ilişkileri yumuşatması içten dileğimizdir.

Okyanus ötesinde kurulu bulunan bazı enstitü ve düşünce kuruluşlarının peş peşe Türkiye aleyhine raporlar hazırlaması da üzerinde dikkat ve titizlikle durulması gereken bir
başka altı çizilmesi gereken meseledir.
Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır.

Bağımsızlığımız lütuf veya ikram değil, bizzat kahraman
ecdadımızın kan ve can pahasına elde ettiği muhteşem bir
kazanımdır.
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Bilinsin ki, Türk milletinin bağımsızlığı asla çiğnetilmeyecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 13 Ağustos 1924 tarihinde
gerçekleşen TBMM’nin İkinci Dönem Birinci Yasama Yılı’nın
açılış nutkunda şunları söylemişti:
“Millet, sonsuz bir huzur ve güvenlik içinde rahat bulunmalıdır.

Ülkemizin herhangi bir köşesinde halkın güvenliğini, devletin birlik ve asayişini bozmaya yeltenenler, devletin bütün kuvvetlerini karşılarında bulmalıdır.
Türkiye devletinin bağımsızlığı kutsaldır.
O, sonsuza kadar güvenlik ve koruma altında olmalıdır.”
Bu konuşmasında yine demişti ki:

“Dünyanın belirli milletlerini tutsaklıktan kurtararak egemenliğe kavuşturan büyük fikir hareketleri, köhne kuruluşlara
ümit bağlayanların ve çürümüş yönetim şekillerinde kurtuluş
arayanların amansız düşmanıdır.”
Hiç unutulmasın ki, bağımsızlığımıza düşkünüz, esaretin
de sonuna kadar düşmanıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, sizleri
bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, başarılarla dolu bir
hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
30 MART 2021

Değerli Milletvekilleri,
Sayın Basın Mensupları,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantımızın başında sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hepinize başarılarla dolu bir
hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Her nerede yaşıyorsa yaşasın, kökeni, yöresi, mezhebi ve
anasının dili ne olursa olsun, Türk milletine mensubiyet onuruyla bağlı tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Gurbetteki gönül elçilerimize, inanç ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimize yürekten selamlarımı iletiyorum.
Parti grubumuzu en son 2 Mart 2021 tarihinde toplamış,
arkasından 13.Olağan Büyük Kurultayımızın hazırlıklarını
gerçekleştirmek maksadıyla toplantılarımıza ara vermiştik.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü olan 18 Mart’ta
tarihi buluşmamızı, örnek gösterilecek demokratik şölenimizi
aziz dava arkadaşlarımızın irade ve iştirakiyle icra ettik.
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KOVİD-19 salgını nedeniyle katılımı sınırlı tutmaya, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine azami riayet etmeye dikkat
ve titizlikle özen gösterdik.
Elbette salonlara sığmayıp taşmayı isterdik.

Elbette dileyen, isteyen, heves eden her insanımızla, her
dava arkadaşımızla görüşmeyi, ortak bir heyecanda birleşmeyi arzu ederdik.
Fakat salgının yol açacağı tehlikeleri düşünerek davetli
sayımızı mümkün mertebe kısıtlı tuttuk.

Buna rağmen 13.Olağan Büyük Kurultayı’mız muhteşem
bir atmosferde gerçekleşmiştir.
Disiplin, düzen, tertip ve hazırlıklardaki denge açısından
göz kamaştırmış, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır.
Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır.
9 Ağustos 2020 tarihinde başlayan il ve ilçe kongrelerimizin son halkası Büyük Kurultayımız olmuştur.

Siyasi partiler demokrasi hayatımızın vazgeçilmez ögeleridir.

Parti kongreleri hem geçmişin mütalaa ve muhasebesine,
hem de gelecek hedeflerin mukavele, muhakeme ve muhtevasının tezahürüne bir fırsat, bir ortam, bir vesiledir.
Aynı zamanda kongreler tazelenmeyle birlikte vaki tefekkürün daha derinlikli tezekkürüne, hatta tekamülüne imkan
sağlamaktadır.
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13. Olağan Büyük Kurultayımız Türkiye’nin kritik bir dönemecinde; siyasi, ekonomik ve diplomatik zorlukların çetrefilleştiği bir kavşak noktasında vuku bulmuştur.
18 Mart 2021 tarihinde;

Anadolu’muzun sazıyla, sözüyle, ruhuyla kenetlendik.

Şehitlerimizin haysiyetiyle, hatırasıyla, hamiyetiyle sözleştik.

Yurdumuzun oyunuyla, onuruyla, oğul vermiş haşmetiyle
bütünleştik.
Toprağımızın acısıyla, hüznüyle, sevinciyle birleştik.

Milletimizin iradesiyle, itibarıyla, varoluş kıvancıyla bilendik.

Semahın hasretiyle, semanın huzuruyla, sevginin engin
ufkuyla kaynaştık.
Beşeriyeti zelzele gibi sallayan salgın hastalığa rağmen;
yüreğimizdeki heyecanla, gönlümüzdeki kızıl elma ülküsüyle,
aklımızda Türkiye sevdasıyla istiklal için birlik dedik.
Küresel senaryolara, zalim planlara, iç ve dış husumet
cephesine meydan okuyarak istikbal için dirlik dedik.

Türklüğün boynunu bükmek, Türk milletini boyunduruk
altına almak için vaziyet kollayanlara, ortam yoklayanlara
sarsılmaz bir inançla seslenerek kazanın Türkiye olacağını
haykırdık.
Demem odur ki, istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak.
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Gayemiz daha güçlü bir Türkiye’dir.

Gayemiz daha müreffeh bir millettir.
Gayemiz daha kudretli bir devlettir.

Bu mücadelede, üç hilal mücevher gibi parlayan şuurumuzun ziyneti, Bozkurt ise kutlu ülkülerimize giden yolun
Ergenekon’dan beri kılavuzudur.

Yaşanmış geçmişin yazılmış sayfaları nereden gelip nereye gitmek istediğimizin her yönüyle belgesi niteliğindedir.
Çile çeksek de, ilkelerimize çizik çekmedik.

Mahkûm olsak da, irademize mahcubiyet lekesi düşürmedik.
Zindana girdik, vatan sağ olsun dedik.
Şehit olduk, vatan bölünmez dedik.

Gözyaşlarını içimize akıtıp, Allah bes baki heves dedik.

Satanlardan, kaçanlardan, korkanlardan, dönenlerden,
yılanlardan, yorulanlardan, ilk sallantıda yoldan sapanlardan
olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
Ülkücü yaşadık, ülkülerimizi fazilet ve fedakârlık ruhuyla
yaşattık.

Milliyetçi Hareket Partisi 52 uzun yıldır pek çok badireyi
aşarak bugünlere ulaştı.
Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi.
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Bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti.

Nefsine esir olanlar, nefesi yetişmeyenler, çıkar ve ikbal
peşinde niyetini kirletenler zaman içinde ya kendiliğinden
ayrıldılar, ya da gerçek yüzleri netleştiğinden kararlılıkla
ayıklandılar.
Lafa geldi mi, büyük dava adamı rolüne bürünenlerin,
süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, ne kadar bayağılaştığını,
başkalarının dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini kaybettiklerini üzülerek gördük ve yaşadık.

Bunların, Milliyetçi Hareket Partisi’ne karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl da teşne olduklarını
ibretle seyrettik.

Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde
saklı duran özü çıkardık, öz değerlerimizle, özgüven içinde
geleceği kucaklamak için atılganlık ve cesaret gösterdik.
Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berhava ederek kutlu davamızı onun bunun doymaz kursağına
bırakmadık, ona bunun melun emeline peşkeş çekmedik,
çektirmedik.
İnancı kalmayanların, iradesi kaybolanların balmumundan kanat takıp güneşe doğru havalanmalarını hayretle takip
ettik.

13.Olağan Büyük Kurultayımız 106 yıl önce Çanakkale’de
devleşen imanın ve mücadele dirayetinin aynısıyla hayat bulmuştur.
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Özellikle ifade ediyorum ki, milliyetçiler için kahramanlıklarla dolu Türk tarihi, tekerrür eden bir vakıalar zinciridir.

Karşılaşılan yer ve zaman, çatışan unsur ve düşmanlar
değişse bile hedefler aynı, yöntemler benzer, işbirlikçiler tanıdıktır.

“Su uyur, düşman uyumaz” sözünü binlerce yıldır sosyal
hafızasında taşıyan büyük Türk milleti, bu tarihi gerçeği vurgulamaktan öte, gelecek nesilleri teyakkuz halinde bulunmaları için devamlı uyarmaktadır.

Bir başka açıdan Kurultayımız, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü anlayacak, anlatacak, özümseyecek, önceliğine alacak, buna fikren, ruhen, ahlaken hazırlık yapacak bir
kararlılığa sahne olmuştur.
Biz, 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yılların yol haritasını belirlemiş bir anlayış, bir arayış, bir amaç
eşliğinde yolumuza devam edeceğiz.
Büyük Kurultayımızda, geleceğe dönük beş aşamalı stratejik hedeflerimizle rotamızı çizmiş durumdayız.
Tekraren ifade ediyorum ki;

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 2023 ve takip eden on
yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk
Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak; ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha doğrusu kökleşmesine hizmet
etmektir.
Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı
ikinci stratejik hedefimizdir.
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Çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen, manevi ve
moral değerlerimizle eklemlenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşası üçüncü stratejik hedefimizdir.
Cumhur İttifakı’nın varlığı içinde terörle amansız mücadeleye, son terörist, son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadar
destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmak dördüncü stratejik hedefimizdir.

Hem ülkemizde, hem de küresel ve bölgesel zeminde
diyalog, barış, huzur, sükûnet ve istikrar beşinci stratejik
hedefimizdir.
Yenilenmiş kadrolarımızla, vatan ve millet sevgisiyle çarpan kalplerimizle, ilkeli ve milliyetçi siyaset yapımızla istiklal
içinde ulaşılacak parlak bir istikbale varız, hazırız, bu uğurda
ne gerekiyorsa yapmaya da kararlıyız.
Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.
Biz Türk ve Türkiye sevdalısıyız.

Cumhur İttifakı’nın munzam ve muazzam varlığıyla Türkiye’mize sahip çıkacağız.
Al bayrağımızın solmasına, aziz milletimize zincir vurmaya çalışan yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz.

Kurultayımızı müteakiben Milliyetçi-Ülkücü irade tarafından seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu
asil ve yedek üyelerimizle bir araya gelerek ilk toplantımızı
da yapmış olduk.
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Bu toplantıda Başkanlık Divanı’nda görev alacak değerli
arkadaşlarımızın seçimi yapılmıştır.
13.Olağan Büyük Kurultayı’mıza katılan, tecelli eden iradenin sahibi aziz dava arkadaşlarıma ve bütün teşkilatlarımıza,

Ayrıca teşrifleriyle bizleri ziyadesiyle memnun eden saygıdeğer misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bunun yanında Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilen, yeni dönemde Başkanlık Divanımızda görev alan değerli arkadaşlarımıza da üstün başarılar diliyorum.

Aziz şehitlerimizi, partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i rahmetle ve özlemle anıyorum.
İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak.

Diyorum ki, gönül verdik bir ülküye, ömür verdik bu ülkeye.

Baş koyduk davamıza, baş verdik vatanımıza, baş eğmeyiz mendebur üçkâğıtçılara.
Muhterem Arkadaşlarım,

Son bin yılın dünya tarihine damgasını vurmuş olan ve bir
elin parmakları ile ancak sayılacak kadar az, büyük milletler
arasında kuşkusuz ki en önemli yeri Türk milleti almaktadır.
Ancak tarih, her millet için olduğu gibi Türk milleti için de
hep zaferlerle ve başarılarla dolu değildir.
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Bizim için tarihin önemi de, değeri de bu gerçekçi analizde yatmaktadır.

Bize göre, bin yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerindeki doğal ve stratejik tehditleri bilmek, bu topraklarda
binlerce yıl daha var olabilmenin sırrını yakalamak demektir.
Bugün, Türk milletinin üzerinde oynanan oyunların başlangıcı, yirminci asrın başında Çanakkale’ye çarpıp dönen zalim senaryolarda saklıdır.

Günümüzde gerçekleşenler, Milli Mücadele kahramanlarının Lozan’da durdurduğu emperyalist sürecin, yeniden ve
farklı formatlarla Türk milletine dayatılmasından başka bir
şey değildir.
Lozan’dan önceki son durak Sevr, son ders ise Çanakkale
Savaşları’dır.

Çanakkale ile başarılamayan, ancak Sevr ile yapılmak istenen, Türk milleti için ayrılıştır, bölünüştür, parçalanıştır,
yok oluştur.

Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’den def
edilenlerdir.

Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir’den denize
dökülenlerdir.
Bugün karşımıza bir kez daha çıkanlar, ana karnındaki
bebekleri süngü ile deşenlerdir.
Şunu herkes bilmelidir ki, zillete asla katlanamayız.

Milli bekamızın yağmalanmasına asla göz yumamayız.
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Rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın
düşmesini,

Bağımsızlığımızın haykırışı olan İstiklal Marşımızın susmasını,
İnancımızın mukaddes çağrısı olan  ezanımızın kesilmesini,

Nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını, sineye çekemeyiz, bilinsin ki kesinlikle çekmeyeceğiz.

Türklüğün özellikle Balkan bozgunu ile kırılan gururu
1915’te Çanakkale’de tamir edilmiş ve nihayetinde 1921’in
Sakarya’sında gerçek benliğini bulmuştur.
Bildiğiniz gibi, Çanakkale Boğazı’nda püskürtülmüş emperyalist zihniyetin yarım kalmış hevesleri birkaç yıl sonra
Sevr ile yeniden hortlamış, fakat Türk milleti Cumhuriyetimizle sonuçlanacak şerefli bir mücadeleyle istiklal ve istikbal
haklarını güvence altına almıştır.
Lozan Anlaşması, bin yıllık vatan toprağımız olan Anadolu’nun nihai senedi olmuş, Türk milleti sınırları ve milli kimliği ile ilgili son sözünü o tarihlerde söylemiştir.

Varlığımız, 1915 Çanakkale’sinden 1922 İzmir’ine kadar
adım adım, karış karış savunulan vatan toprakları ve dökülen
şehit kanları ile tescil edilmiş ve bedeli ödenmiştir.
Alnı açık, bahtı açık, namus ve cesaret timsali Türk milliyetçileri için bu konu ilelebet kapanmıştır.
Bugünkü şartlarda bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birlikteliği içinde olanlar geçmişten mutlaka ders çıkarmalıdırlar.
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İçine düştükleri yanlış hesaptan dönmelidirler.

Kaynağımız Ötüken, kökümüz Söğüt, ülkümüz Turan,
gövdemiz Türkiye’dir.

Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcı, tarihin
bağrına saplanan okun keskin ucudur.

Üç kıtada hatıralarımızın ayak izleri, kutlu eserlerimizin
tüten dumanı hala görmesini bilenler için vardır ve ortadadır.
Özellikle hiç kimse bize Türklük konusunda söz söyleyemez.
Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet
gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz.
Uygur Türkleri’nin hüznü yüreğimizdedir.
Türkmeneli’nin sevdası iliklerimizdedir.

Akmescit’in dramı vicdanımızda, Kıbrıs Türklüğünün davası iffetimizde mahfuzdur.

Lütfen dikkat buyurunuz, Türk milletiyle gönül bağı kopmuş kim varsa bize Uygur Türkleri konusunda laf ediyor, ileri
geri konuşuyor.

Bölücüsünden kozmopolitine, işbirlikçisinden ilkesizine,
haininden hayasızına kadar hepsi ağız birliği etmişçesine fikriyatımızın kilit taşları hakkında bilirkişilik taslıyor, gevşek
gevşek atıp tutuyor.

Be hey gafiller, Türklük ne zamandır sizin ana meselesiniz
oldu?
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Bayram değil seyran değil, hangi ara Türklüğe bu kadar
sempati beslediniz?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde, cami
duvarlarına Türklere ölüm yazan faşist ırkçılarla sizin aranızda esasen ne fark vardır?
Merhum Ziya Gökalp bakınız böylelerine nasıl sesleniyordu:
Türk olsan, olmasan sen Türk düşmanısın!
Çünkü benim gayem Türk’ü yaşatmak,
Seninki öldürmek her yaşatanı.
Niyet sahiplerinin derdi başkadır.

Biz bunu biliyor, kötürüm maksatları isabetle tefrik ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi, Uygur Türkleri’nin kanayan yarasına yabancı başkentlerin prizmasından bakmaz, bakamaz.
Washington’un gözüyle Pekin’i şekillendiremez, Pekin’in
gözüyle de Washington’u kavrayamaz.
Türkmeneli davasına Barzani küstahlığıyla yaklaşmaz,
yaklaşamaz.

Kıbrıs Türklüğü’nün hak ve çıkarlarını Rum palikaryasının veya küresel baskı gruplarının dayatmalarıyla ele almaz,
alamaz, almayacaktır.
İnançlarımız, ilkelerimiz ve ülkülerimiz ne diyorsa ona
göre hareket ederiz, ona göre duruş sergileriz.
Herkes haddini bilsin, atacağımız taşı da biliriz, yiyeceğimiz aşı da biz seçeriz.
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CHP böyle demiş, İP şöyle demiş, HDP şunu söylemiş bizim için sadece gürültü kirliliğidir.
Türkmeneli’ne Kürdistan diyenler tarihin çöplüğüne atılmış çürükler, küresel emperyalizme maşalık yapan çarpık
zihniyetlerdir.

Türkmeneli Türk’tür, Türk’ün ta kendisidir, ebedi öz yurdudur.
Türk’ün Şii’si, Sünni’si, yani mezhepsel ayrımı değil; bayraklaşmış tarihi kimliği, yüksek milli şuuru her şeyin önünde,
her mevzunun üstündedir.
Bu uğurda samimi mücadele veren, Türkmen kardeşlerimizin haklı davasının sesi olan, ne var ki aldığı bir kararla
görevinden istifa eden Sayın Erşat Salihi’ye teşekkür ediyor,
kendisini her zaman muhabbetle kucaklayacağımızı, çalışmalarını hiç unutmayacağımızı ifade ediyorum.

Türk, Türk’tür, başka bir ayrım ve kategori tefrikadır, fitnedir.
Karabağ Savaşı’nda, Ermeni propagandasına nefes olan
CHP’nin bir gün de çıkıp Türkmeneli’deki gözyaşlarından;
Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu’nun çiğnenmiş haklarından bahsettiğini duyanınız oldu mu?
28 Mart 1991’de yaşanan Altınköprü katliamına ses çıkardığını, 1821 Mora soykırımını nefretle kınadığını bir Allah’ın kulu işitti mi?
Peki, bu ayın ilk haftasında alay-ı valayla Irak’ı ziyaret
eden Papa’nın Türkmenlerin haklarıyla ilgili tek bir kelam ettiğine şahit olundu mu?
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Küresel sömürü ve köleleştirme ablukasına en ufak itiraz,
eleştiri, tepki gösterebildi mi?
Defalarca söyledik, yine söylüyoruz; Türk’ün Türk’ten
başka dostu da seveni de yoktur.
Dün böyleydi, bugün de aynıdır.

Batı’nın, Müslüman denildiğinde anladığı Türk’tür.

Bu nedenle Limasol’da cami duvarlarına nefret boyasıyla
haç resmi çizilmiş ve Türklere ölüm yazılmıştır.

Bizim Türk milletine bağlılığımız bir siyasetin konusu değil, bir sevdanın, bir sadakatin, bir vefanın, bir varoluş bilincinin sonucudur.

Andımızı istismar edenler, Türklüğü kirli projelerine
malzeme yapmak için kuyruğa girenler bu sevdadan ilelebet
mahrum olan kimliksizlerdir.
İnancımız odur ki, muzaffer milletimizin başaramayacağı
hiç bir şey yoktur.
Mazide yaptıkları hem kefilimiz, hem de umudumuzdur.

İstersek yine yaparız, yine başarırız, yine her müşkülatın
üstesinden geliriz.

Bu yürek bizde var, bu irade bizde var, bu inanç bizde var,
bir azim bizde var, bu kahraman ruh milletimizde sonuna kadar vardır.
Artık keşkelerle ve pişmanlıklarla oyalanacak vaktimiz
kalmamıştır.
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Yapmıştım, yapacaktım değil, yaparım ve yapacağım kararlılığıyla Türk milletinin tekrar cihan ruhuna sahip olması
mümkündür ve hedefimiz de budur.
Değerli Arkadaşlarım,

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef
verici boyutlara tırmanmıştır.
Öyle bir istismar kampanyası devrededir ki, kadına şiddet
sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak; taciz, tecavüz ve saldırıların önü açılacaktır.
Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır.
Şu hususun da altını kalın bir şekilde çizmek isterim:

Milliyetçi Hareket Partisi kadına yönelik şiddeti ön şartsız
reddetmektedir.
Canilerin hak ettiği cezayı bulması insanlık onuruna saygının bir gereğidir.
Ancak sabahtan akşama kadar televizyon ekranlarından
şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri de aynı oranda
kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur.

Bilhassa televizyon dizilerinden kadınlara uygulanan şiddet sahnelerinin kesilmesi, aynı şekilde toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın tahkimi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır.

İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra
şifa olamamıştır.
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Dahası mezkur sözleşmenin toplumsal cinsiyet kimliğine
ilişkin hükümleri aileyi, manevi değerleri, toplumsal düzen
ve dengeyi tehdit etmiştir.
Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur.
Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi’nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır.

Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek, bahse
konu feshin arkasından feci sonuçların doğacağını iddia etmek cehalet olduğu kadar bilinçli bir saptırmadır.
İstanbul Sözleşmesi’nin bir maddesini bile okumayanların, bu kapsamda tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve
ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir.

CHP yönetimi, parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını
unutmuş gibi davranarak kasten suyu bulandırmaktadır.
Ve Danıştay’ın kapısına dayanmıştır.
İP aynı havadadır.

HDP deseniz aynı tavdadır.

Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır.

Her tartışmadan nemalanma çabasındadır.

Fakat her seferinde de baltayı taşa vurmaktadır.

Harp Okulları Yönetmeliği’nde düzenlenen giriş kriterleri
arasından, irticai görüşleri benimsememiş olma halinin Türk
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Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmediğinden çıkarılması bildik ezberleri tekrar alevlendirmiştir.

Bunun yerine de, terör örgütlerine veya Millî Güvenlik
Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak şartı getirilmiştir.
Asker ocağı Peygamber ocağıdır.

Düşmanın üzerine Allah Allah nidasıyla yürüyen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade
edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır.
Bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden herkese soruyorum:

15 Temmuz’da yaşanan ve bu hunhar işgal girişiminin tarafı olan terör örgütünün, TSK’ya nasıl yuvalandığına dair bir
fikri ve kanaatleri var mıdır?

Madem irticai faaliyetlere karşı bu kadar hassastınız, o
zaman FETÖ’nün 1980’li yılların başından itibaren askeri
okullara nasıl sızdığını, örgüt üyelerinin nasıl kamufle olduklarını ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız?
CHP’nin isnatları, bazı kiralık kalemlerin yorumları, bazı
gazetelerin yayınları sanaldır, yavandır, gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
Bu zillet cephesine soruyorum; Müslüman Türk milletinin inançlarından ne istiyorsunuz?
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Türkiye’yi inanan-inanmayan, laik-anti laik diye kamplara ayırdığınız yetmedi mi?
Camilerin bombalanacağını şerefsizce gündeme taşıyan
FETÖ’cülerin peşine takılmaktan, onların piyonu olmaktan
utanmadınız mı?
Türkiye laik, sosyal, demokratik ve hukuk devletidir.

Ancak irtica tehlikesini kılıf yaparak estirilen İslam düşmanlığına tahammülümüz da söz konusu olamayacaktır.
Ne gariptir ki, milli ve manevi her meselede muhalif tavrını gösteren CHP; konu HDP oldu mu, sıra egemenlik haklarımıza ve terörle mücadeleye geldi mi kahredici bir üslup
takınmaktadır.
Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP’ye dokundurmam.

Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP’nin yanlışı olursa söyleriz.

Bu durumda akla gelen ilk ihtimal, HDP’nin CHP’ye iltihak hazırlığı içinde olması, sonuçta PKK’nın siyasi ayağının
CHP’de tecellisidir.

Kılıçdaroğlu, anlaşılan HDP’yle süren yasak ve kanun dışı
ilişkiyi resmileştirme arzusundadır.
Yeni isim olarak da “Cumhuriyet Halk ve Halkın Partisi”ni
tercih etmesi hiç kimseyi şaşırtmamalıdır.

Kılıçdaroğlu’nun kollarını açarak HDP’nin önünde zırh
olması hiçbir gerçeği değiştirmeyecek, işleyen hukuki süreci
durdurmaya kafi gelmeyecektir.

Biz PKK eşittir HDP diyorduk, meğer kanlı denkleme CHP
de bodoslama girmiştir.
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Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin yanlışı olursa söyleriz ifadesi
tam bir hezeyan, tam bir aymazlık, tam bir sefillik örneğidir.
Sayın Kılıçdaroğlu, HDP’nin ihanet ve yanlışlarını herkes
gördü de bir tek sen mi görmedin?
Yazık sana, yuh olsun senin zihniyetine.

Dokundurmam dediğin HDP, kuklası olduğu PKK’yla vatanımıza dokundu, evlatlarımıza dokundu, huzurumuza dokundu, milli birlik ve beraberliğimize dokundu. Haberin oldu
mu? Bundan dolayı vicdanın sızladı mı?
Dokundurmam diyorsan, ihanete ortaksın demektir.

Dökülen kanlarda, alınan canlarda payın var demektir.

Ve sorulacak hesap da Allah şahittir, namusumuza emanettir.

Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı
dişliyorlar.

Kılıçdaroğlu ve İP’e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır.

Süveyş Kanalı’nda bir tanker nasıl karaya oturmuşsa, zillet ittifakı da öyle sandığa çöküp kalacak, Allah’ın inayetiyle,
milletimizin emsalsiz iradesiyle boyunun ölçüsünü alacaktır.
Bu çıkar ittifakı dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziranı’nda inşallah görecektir.

Zafer Cumhur İttifakı’nın olacak, Cumhuriyet’in yüzüncü
yıldönümünde yeni bir tarih yazılacaktır.
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Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, hepinizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, Cenab-ı
Allah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun diyorum.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
6 NİSAN 2021

Saygıdeğer Milletvekilleri,
Değerli Basın Mensupları,
Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımız münasebetiyle yapacağım konuşmaya geçmeden evvel yüksek heyetinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından veya
sosyal medya platformlarından toplantımızı takip eden aziz
vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan
değerli kardeşlerimize en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.
Bir yılı aşan süredir beşeriyet vahim bir salgının pençesinde adeta kıvranmaktadır.
Ülkemiz bütün imkanlarını seferber ederek tehlikeli virüse karşı teyakkuz halindedir.

Maalesef KOVİD-19 kaynaklı vaka ve vefat sayısında tedirgin edici bir artış gözlenmektedir.
Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı endişeleri günbegün
kamçılamaktadır.
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Elbette sağlık her şeyin başıdır.

Bizlere düşen kontrollü ve tedbirli bir hayat planlamasıdır.

Salgın döneminin insan ve toplum hayatına, siyaset ve
sosyal ilişkiler ağına, ekonomi ve ticaret alanına yıkıcı ve çok
yönlü tesirleri olmaktadır.
Bu olumsuz tesirleri en aza indirmek, hazmedilebilir seviyelere çekmek maksadıyla devlet ve hükümetimiz yoğun
çaba harcamaktadır.

Sürece destek vermek, arkasında durmak vatan sevgisiyle
mücehhez her insanımızın başlıca sorumluluğudur.
Maskeyi kola değil ağza takmak, sosyal mesafeyi beklenen ölçülerde tutmak, hijyen ve temizlik şartlarına titizlikle
uymak virüsle savaşta en önemli kozumuzdur.

Aşılama çalışmaları memnuniyet verici düzeylerdedir, bu
çerçevede disiplinli, sistemli ve şeffaf bir süreç ilerleme kaydetmektedir.
Dünya genelinde hala KOVİD-19’un tedavisinde kullanılan aşıya erişim zorluğu yaşayan ülkelerin varlığı biliniyorken, Türkiye’de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur.

Hatta yerli aşı üretimi konusunda ümit verici gelişmeler
yaşanmaktadır.
Bilinmelidir ki, virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

Brezilya’da günde 3 bin kişinin öldüğü düşünüldüğünde,
Türkiye’mizin hastalığa karşı nasıl dirençli olduğu, nasıl mücadele ettiği nesnel gerçeklerle ortaya çıkacaktır.
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İnanıyorum ki, güç birliği yaparak, inanç birliği yaparak,
kurallara harfiyen uyarak musallat olan musibeti Allah’ın izniyle yeneceğiz.
Sağlık Bakanlığı’mıza güveniyoruz.

Doktorlarımızdan hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar virüsle birebir
mücadele eden cesur yüreklere hem minnet duyuyor hem de
fedakârlıklarını takdir ve tebrik ediyoruz.
Bugünleri aşacağız, virüse asla teslim olmayacağız.

Türkiye haritası kırmızıya boyansa da, umutsuzluğa kapılmayacağız.

Özellikle KOVİD-19’u kutuplaşma malzemesi yapıp karamsarlık ve kuşku aşılamak için sürekli faal halde bulunan
zillet lobisine Türk milleti prim vermeyecek, bu siyaset kalpazanlarına aldırış etmeyecektir.

Son bir yıl içinde, insanüstü emek sarfeden sağlık çalışanlarımız neyi eksik bırakmış, neleri ihmal etmiş, hangi müdahalelerde gecikmişlerdir?
Türkiye’yi kötü göstermek için fırsatçılık yapan, ahlaksızca ganimet avcılığına soyunan siyaset virüslerini, sorarım sizlere, kul affeder mi? Millet hoşgörür mü? Allah bağışlar mı?

Neredeyse Türkiye’nin hastalıktan kırılmasını, siyasi
ve ekonomik kaosa düşmesini, demokrasi dışına sapmasını
heyecanla bekleyen, mesela CHP’nin, mesela İP’in, mesela
HDP’nin ülke ve insan sevgisinden bahsedecek sütü ve lokması helal tek bir kişi var mıdır?
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Dertte yoklar, tasada yoklar; çilede yoklar, sıkıntıda yoklar; ama sıra istismara geldi mi, sırayı iftira yarışı aldı mı,
bunların teker teker gizlendikleri deliklerinden çıktığını herkes görmekte ve bilmektedir.

Biz, öylesine adil ve müşfik bir vicdana sahibiz ki, KOVİD-19’u polemik konusu yapıp silah gibi kullananlara bile
sağlık, sıhhat ve selamet dilemekten tereddüt etmedik, etmeyiz, bundan sonra da etmeyeceğiz.
Çünkü biz onlar gibi olmayacağız.
Onlar gibi küçülmeyeceğiz.

Türkiye’nin KOVİD-19’la mücadelesine gölge düşürmeye
kalkışanlar bize göre yüzsüzler lobisidir.

Karanlıktan aydınlığa taş fırlatıp, virüs döneminden iktidar devşirir miyim diye kirli hesap yapanların mahcup ve
mağlup olacağı günler çok uzak değildir.
Adımız bir olduğu kadar acımız birdir.

Acımız bir olduğu kadar sevincimiz birdir.
Sevincimiz birse sevgimiz bindir.

Nitekim biz Türk milletiyiz, biz büyük bir ülke olan Türkiye’yiz.

Ortak hassasiyetlerde bir araya gelemeyenlerin aidiyet
bunalımıyla malul, ahlak kriziyle mahut, akıl tutulmasıyla
mahkum olduklarını her ortamda söyleyeceğiz, bunların pis
tezgahlarını başlarına geçireceğiz.
KOVİD-19’dan dolayı hayatlarını kaybeden aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
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Ailelerinin acılarını paylaşıyorum.

Şu anda evinde veya hastanede şifa arayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

KOVİD-19 hastalığına karşı özveriyle ve cansiperane direniş gösteren başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, Bilim Kurulumuza, bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, üstün
başarılar diliyorum.
Kim ne söylerse söylesin, biz hepsinin yanındayız.
Biz Türkiye’mizin safındayız.

Biz sağlıklı günlere ulaşmanın hedefindeyiz.

Tefrikaya kulağımız kapalı, tezvirata sırtımız dönüktür.
Siyasi işportacıların oyunlarını mutlaka bozacağız.

İnanırsak yaparız, yaparsak geleceğimizi perdelemek için
kuyruğa girenleri aramızdan söküp atarız.
Duanın iffetine güveniyoruz, bilimin itibarına ümit bağlıyoruz, tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağını düşünüyoruz.
Her gecenin bir sabahı vardır, ve o sabah yaklaşmıştır.
Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez.

Başaracağız, bir musibetten bin hayrın çıkacağını hep birlikte görüp yaşayacağız.
Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhatap olduğumuz her tehdidin ya bir dış bağlantısı ya
da menfur iç arka planı vardır.
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dir.

Hiçbir hadise veya gelişme tesadüfen ortaya çıkmış değil-

Bölgesel ve küresel olayların akış istikameti dikkatli bir
gözle, uyanık bir şuurla analiz edildiğinde karşımızda belirginleşen bulmacanın eksik kalan boşlukları da mutlak süratte
dolmuş olacaktır.
Elbette durduğumuz yer, savunduğumuz fikriyat, sahip
olduğumuz fıtrat, baktığımız menzil, bastığımız mecra karmaşık meselelerin düğümünü çözerken ilk yardım işlevi görecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, dünyayı başkent Ankara vizyonuyla kavramaktadır.
Bu kavrayışın odak noktası milli ve manevi değerlerdir,
Türk kültür ve tarihinin değişmez emanetleridir.

Eğer başkalarının dolduruşuna gelirsek, estirilen işbirlikçi rüzgara boyun eğersek, kurulan tuzakları, kurgulanan
senaryoları isabetle idrak edemezsek teslimiyetçiliğin anaforuna düşmemiz kaçınılmazdır.
Fakat biz teslimiyetçi değil Türk milliyetçisiyiz, Türkiye
sevdalısıyız, vatan ve millet aşığıyız.
Çok şükür basiretimiz bağlı değildir.
Vicdanımız nasırlı değildir.

Duruşumuz muvazaalı değildir.

Hem ülkemizde hem de uluslararası arenada ne olup bittiğinin idrakindeyiz.
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Kimin kiminle yürüdüğünü görecek, buna karşı tavır alacak kadar feraset sahibiyiz.
Feragatimizin de sınırı olmadığı konusunda iddialı sayılırız.

Türkiye’yi meşgul eden iç ve dış vakaların birbiriyle ilişkisini yorumlayabilecek, bunu tutarlılıkla anlayabilecek, sonra
da anlatabilecek çevik ve çelik bir dirayetin tarafıyız.
Dünyaya yüksekten baktığımızda, doğudan batıya, kuzeyden güneye var olan, ateşi devamlı körüklenen, çapı sürekli
genişletilen istikrarsızlık sarmalının neye ve hangi maksatlara tekabül ettiğini bilhassa Türk milliyetçileri maharetle
okumalıdır.

Bu okuma sonucunda risk ve tehditlerin seyisleri eliyle
hazırlanan seyir defterini fazla zahmete katlanmadan değerlendirmek, akla karayı tefrik etmek mümkün ve muhtemeldir.

Lütfen dikkat buyurunuz; 2014’den beri suların durulmadığı Ukrayna’nın doğusunda vahim bir gerilim atmosferi
tekraren vasat bulmuştur.
Kırım’ın ilhakı kuşkusuz hala kanayan bir yaradır ve Milliyetçi Hareket Partisi bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu işgale, bu yayılmacı politikaya sonuna kadar karşıdır.
Bizim nezdimizde Kırım Ukrayna’dır, Akmescit ise hatıralarımızın simge şehirlerindendir.

Ayrılıkçı bölgelerle Kiev yönetimi arasındaki cepheleşme
sertleşmiştir.
Rusya, Ukrayna sınırında savaş helikopterlerini uçurmakta, Rus yanlılarını tahrik ve teşvik etmektedir.
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Buna karşılık Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rus yanlısı
ayrılıkçıların Donbas bölgesinde 10 defa ateşkes ihlali yaptığını vurgulayarak Avrupa’nın kalkanı olduklarını söylemiştir.
ABD Başkanı Biden ise Ukrayna Devlet Başkanı’na açık
desteğini bir telefon görüşmesi aracılığıyla vermiştir.

NATO uçaklarıyla Rus uçakları 29 Mart 2021 tarihinde
tehlikeli bir it dalaşına girişmişlerdir.
Karadeniz ısınırken Kafkaslar her an patlamaya hazır barut gibidir.

Aynı Biden, Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü vesilesiyle Yunanistan Başbakanı’nı arayarak tebrik etmiştir.

Doğu Akdeniz’de henüz sağduyu ve sükûnet egemen olmamışken, bu tebrike neden gerek duyulduğu, tarihten husumet çıkarmak için neden bu dönemin seçildiği bir başka
tartışma konusudur.

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın 14 Nisan’da ülkemizi ziyareti söz konusuyken, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’nın
sevinç içinde ABD desteğini ilan etmesi, dahası Türkiye’ye
provokatör ithamı sadece akıl tutulması değil, çevremizdeki
kuşatmaya da delildir.

Bu densiz ve kâğıttan kaplanın, ülkemizi Doğu Akdeniz’de
istikrarsızlığın ana unsuru olarak göstermesi ayıplı ve ahlaksız bir üsluptur.
Bu çirkin üslubun görünen ve görünmeyen paydaşlarının
olduğu açıktır, bunların hüviyetleri bellidir.

Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan geniş coğrafya ve deniz
alanında gerginlik farklı boyutlar kazanarak tırmanmaktadır.
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Özellikle Dedeağaç’a asker ve mühimmat yığan ABD’nin
Yunanistan’ı maşa gibi kullanma arzusu, Akdeniz ve Karadeniz ekseninde stratejik üstünlük kurma arayışları ya doğrudan ya da dolayı Türkiye’yi baskılamaktadır.

ABD Savunma Bakanı’nın S-400 füze ve hava savunma
sistemini elimizden çıkarma çağrısını ısrarla dile getirmesi
zamanlama itibariyle oldukça manidardır.
Çin’in İran’la 400 milyar dolarlık anlaşma yapması, Rusya’nın Cerablus ve El Bab başta olmak üzere Fırat Kalkanı
Bölgesi’ni balistik füzelerle vurması, ABD’nin Rusya’yı düşman, Çin’i rakip görmesi, Suriye’nin doğusunda terör örgütü
PKK/YPG’ye silah ve enerji kaynaklarıyla destek vermesi bölgesel ve küresel tansiyonu yükseltmektedir.
Diğer taraftan zillet ittifakının yalan ve dedikoduları yoğunluk kazanmaktadır.

Terörist Demirtaş üçüncü ittifak kartını masaya koymuş
ve adına da sözde demokrasi ittifakı demiştir.
Bu gelişmelerin hepsi birbiriyle eklemlenmiştir.

Ürdün’de darbe girişimi, Mozambik’te sıvılaştırılmış doğalgaz temelli iç karışıklıklar, Myanmar’da darbe sonrası yükselen toplumsal çalkantılar, Körfez ülkelerindeki açmazlar,
dünyanın 54 ayrı noktasında kızışan çatışmalar emperyalizmin kumpas şiddetini arttırdığına işarettir.

Böylesi bir yerküre ölçeğinde Türkiye’deki işbirlikçi damar ihanet ve melanet nöbetine girmiş, kâbus senaryolarını
ülkemize ithal etmek için harekete geçmiştir.

Önce 126 eski büyükelçinin sorunlu ve şüpheli bildirisi
yayımlanmıştır.
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Bunlar arasında yer alan, parti üyemiz ve Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nu kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk ettik.

Yani şaşmaz ve tartışma kabul etmez irademizi gösterdik.

Montrö tartışmaları, Kanal İstanbul anlaşmazlıkları derken, Türkiye 4 Nisan’da 104 emekli amiralin bir nevi muhtırasıyla sarsılmıştır.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, 1936 tarihli Montrö
Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcısı bir
halkası, ayrılmaz bir parçasıdır.
Aynı zamanda bizim kırmızıçizgimiz, Karadeniz’in barış
ve istikrar güvencesidir.

Kaldı ki, hiç kimsenin de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni
tartışmaya açtığı, feshedelim dediği falan da yoktur.
Türkiye’nin kendi egemenlik sahasında iç deniz yolu açmasının Montrö’yle nasıl bağı kurulmaktadır?
Bu zorlama, zekâ özürlü yaklaşımın failleri herkesi kendileri gibi aptal ve ahmak mı zannediyorlar?
Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli
amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir.

Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur.

Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği, ülkeler arası
cepheleşmenin derinleştiği, Türkiye’ye yönelik husumet bloğunun kalabalıklaştığı bir zaman aralığında, demokrasi düşmanlarına yeşil ışık yakan, gel gel yapan 104’lükler büyük bir
suç işlemişlerdir.
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Bu suç cezasız kalamaz, kalmayacaktır.

Hayret etmemek elde değildir, mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?
Milli egemenlik haklarımızı bu darbe sevdalılarıyla nasıl
muhafaza etmişiz?

Bu 104 emekli amiral bozuntusunu bir araya getiren, ortak bir bildiriye imza attıran, gece yarısı muhtıra iştimasına
sokan asıl motivasyon nedir? İplerini tutan zihniyetin eşgali
ve robot resmi kimleri göstermektedir?

Üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir diğer
muamma ise şudur:
Mezkur kokuşmuş bildiri, günü birlik ve lokal bir tepki
midir?

Bir tür kripto haberleş midir? Yoksa zincirleme bir reaksiyonun ilk etabı mıdır?

Bir süredir ülkemizin maruz kaldığı siyasal ve ekonomik
sorunlar birbiriyle ilgisiz ve kopuk değil, aynı karanlık amaca, aynı kriz güzergâhına ortaklaşa, yalnızca farklı yollardan
ulaşma gayretidir.
Bize göre 4 Nisan çıkışını detaylarıyla ele almak şarttır.

Bunlar denizci değil, denizcilerin ve denizciliğin yüz karalarıdır.

Söz konusu muhtıra, emeklilikte canı sıkılan, aksiyon arayan, biraz da adımızdan söz ettirelim diyen bir grup meczubun işi değildir.
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Bunları deniz nasıl tutuyorsa, hukuk da öyle tutmalı, netice itibariyle cüretlerinin bedelini ödemelidirler.

Gece yarısı bildirisi neyin nesi, hangi mihrakların sesidir?
Bu aklı kim vermiştir?

Sağır odalarda ki müşahitler kimlerdir?

Bu emekli amirallerin madem bazı konularda düşünce ve
itirazları vardır, o halde resmiyette faal halde olan 106 partiden birisine katılarak sabahtan akşama kadar ahmak kesip laf
salatası yapmalarının önünde esasen bir engel olmayacaktır.
Her zeminde görüşlerini anlatabilmelerinin önü açıktır.
Televizyonları rahatlıkla kullanma hakları vardır.

Akşamları farklı televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programlarında 3 ya da 4 emekli askeri görmek adeta
moda, adeta alışkanlık haline gelmiştir.

Ne var yani, bunlara 104 kişi daha eklenebilir, 104’ü de
sırayla boy gösterebilirlerdi.

Bazı sözde hukukçular ve çarpık siyasetçiler diyor ki,
emekli amirallerin yayımladığı açıklama bir darbe çağrısı değil, tam tersine bir demokrasi çağrısıdır.
Neymiş, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı esasmış.
Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır.

Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur.

Bu bildiri hukuk gaspı, milli iradeye doğrultulmuş silahtır.
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Emekli ve erdemsiz bu amiraller bildiride aynen şöyle
tehdit savurmuşlardır:

“Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri
olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama
risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir.”
Bu ifadeler neyin dayatması, neyin habercisidir?

Aksi halde diye başlayan muhtıra bildirisinin neresi ifade
özgürlüğü, neresi demokrasi çağrısıdır?
Buna demokrasi ve ifade özgürlüğü diyenler vesayetçi
odaklar, demokrasi karşıtları, emperyalizm piyonları, Türkiye düşmanları, damgalı darbe çığırtkanlarıdır.
Akılları sıra, 15 Temmuz’un rövanşını almaya çalışan,
ara rejim özlemiyle yanıp kavrulan utanmazlara Türk milleti
haddini bildirecek güce de, cesarete de, hamiyete de fazlasıyla haizdir.
Hiç kimse sinir uçlarımızla oynamasın.
Darbeler sayfası kapanmıştır.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi hiçbir alçak tahrik
edemeyecek, karanlık bir tünele çekemeyecektir.
Darbe demek uçurum demektir.
Darbe demek hıyanet demektir.

Darbe demek kan, gözyaşı ve mağduriyet demektir.
Darbe demek tarihin gerisine düşmek demektir.

Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi ak169

lından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek
mecburiyetindedir.
Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz, ya
da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Marmaris’te bulunduğu
bir zamanda, kamuoyuyla paylaşılan 4 Nisan bildirisi ayaklarımızın altında çiğnenmiştir.
Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir.
Bir kez daha söylüyor ve beklentimizi açıklıyorum:

İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir.

Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir.
Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek
tekemmül ettirilmelidir.

Arkasında kim var, önünde kimler duruyor, alayı ortaya
çıkarılmalı ve milletimize teşhir edilmelidir.
Muhterem Arkadaşlarım,

Bizi bir başka dehşete düşüren husus ise 4 Nisan bildirisine yönelik muhalefet partilerinin aldığı sakat ve sancılı
pozisyondur.
CHP, geçmişiyle müsemma tavrını yine sürdürmüştür.

Hatırlatmak isterim ki, merhum İsmet İnönü, 7 Mayıs
1960’da bazı yabancı gazetecilere verdiği demeçte şunları
söylemişti:
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“Siyasi rejim baskıya yönelirse ordu mensupları vaziyeti
vatandaş olarak, entelektüel olarak incelerler. Değerlendirme
sonucunda ne olacağını kimse bilemez.”
Bu beyanattan 20 gün sonra 27 Mayıs darbesi yaşanmıştır.
İnönü’nün, “Şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru bir
haktır” sözü CHP’nin engebeli yol haritası, dağınık ana fikri,
esasen tarihi yanılgısı ve yozlaşmış düşüncesidir.
Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir.

Darbelerle yüzleşmek CHP’yle yüzleşmektir.

Statükocularla, vesayetçi mihraklarla
CHP’yle hesaplaşmak demektir.

hesaplaşmak

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’a tiyatro demiş, FETÖ’ye zeytin
dalı uzatmıştı.

Bir ara darbe olursa “Tankın üzerine ilk ben çıkarım” diyen
bu yandan çarklı, 15 Temmuz gecesi korkakça, atlaya zıplaya
tankların arasından sıyrılıp Bakırköy Belediye Başkanı’nın
evinde soluğu almıştı.
Kılıçdaroğlu 4 Nisan bildirisine karşı duruşuyla da bizi
şaşırtmadı.

Dedi ki, “Bu sahte gündemler tutmaz, halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır.”
Be hey kendini bilmez, be hey demokrasiden bihaber; 4
Nisan bildirisinin neresi sahte gündemdir? Sahte olan sen misin yoksa gündem midir?
Ekmeğimize kan doğramak isteyen darbe meraklılarına
daha hangi hallerde tepki göstereceksin?
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Soğan, patates, patlıcan kadar; milli iradenin onuru, hayat
ve varlık hakları yok mudur?

Kılıçdaroğlu’nun iskelesi hasarlıdır, rotası savruktur, dümeni kırıktır, pusulası bozuktur, çarmığı kopuktur, halatı kesiktir, güvertesi göçüktür, zihniyeti batıktır.

104 emekli amiral arasında bulunan ve güney sınırlarımızda PYD’nin olmasını isteyen muhtıracı Türker Ertürk’ü
CHP’ye alan, parti saflarına katan, heyecanla yakasına rozeti
takan kimdir?
tir.

CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür.
Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiş-

Ve 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu’na aittir.

CHP’li bir Grup Başkanvekili de, emekli amiralleri kast
ederek, “Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum” diyecek kadar alçalabilmiş ve seviyesizliğin markası olmuştur.
Türk milletine parmak sallamanın adı ne zamandır vatanseverlik olarak tanımlanmaktadır?
Bu dil kepaze bir dildir, bu dil zehir ve zillet dilidir.

Darbe dönemlerinin asil kadrosu olan Öztrakların CHP’ye
yuvalanmış bugünkü temsilcisi de diyor ki, “Amirallerin açıklamasından darbe çıkarmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus
bir özelliktir.”
Bu tiplerin alameti farikası; utanmaz bir yüz, yaşarmaz
bir gözdür.
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Kemal Derviş’le dar alanda kısa paslaşmalar içinde olan
Öztrak’ın aldığı kripto bir mesaj mı vardır?

4 Nisan bildirisine tepki göstermek, itiraz etmek için daha
neyin olması beklenmektedir?
CHP yönetimi, demokrasi için ağır bir tehdittir.

CHP yönetimi, Türkiye siyasetinin ayrık otu, çıbanbaşıdır.

CHP yönetimi, darbeci genetiğini, cuntacı özelliklerini
saklamakta beis görmeyen faziletsiz, faşist ve fuzuli bir zihniyetten başkası değildir.

İP yönetiminin trajik ve tenakuz dolu açıklamaları ise rezaletin daniskasıdır.
Hatta 104 emekli amiralin içinde İP’li bir yöneticinin de
bulunması tam bir suçüstü halidir.

İP’in bir milletvekili “Bu metinden bir darbe çıkarılamaz”
derken, bir başka yöneticisi “Bildiride kullanılan dilin rahatsız
edici” olduğunu ifade etmiştir.
Hıyarım var diyene tuz alıp koşan İP’in Başkanı ise 104
emekli amirali zevzeklikle, yani gevezelikle suçlamıştır.
Bu ifadeler hüsran vericidir.

Yani demokrasiyi karalamak, kundaklamak ve kapısına
kilit vurmak için alt yapı çalışması yapan 104 şuursuz sadece
gevezelik mi yapmıştır?
Bu nasıl bir açıklamadır? Bu nasıl bir lakaytlıktır?

İP’in Başkanı, zevzek arıyorsa, önce etrafını kolaçan etmelidir.
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Şu anda Meclis grubunda değil, parti yönetiminde bu zevzeklerden bol miktarda bulunmaktadır.
4 Nisan bildirisine zevzeklik demek asıl ve su katılmamış
zevzekliktir.

Darbe heveslileri zevzek değil, zillettir, zelildir, demokrasi
muhalifidir.

CHP ile İP tencere kapak misali, yuvarlana yuvarlana birbirlerini bulmuşlardır.

4 Nisan bildirisine karşı milletin yanında duramayanlar,
zulmün yanındadır.
4 Nisan bildirisine karşı, amasız fakatsız cümle kuramayan kim varsa; PKK ittifakında kucaklaşan, terörist Demirtaş’a övgüler yağdıran, FETÖ’ye toz kondurmayan siyasi kadavralardır.

Cumhur İttifakı olarak Allah şahit bunlarla sonuna kadar
mücadele edeceğiz.
Milletimizin tarihi haklarını çiğnetmeyeceğiz.
Gerçek demokrasiyi biz savunacağız.
Sahici özgürlüğü biz sahipleneceğiz.

Üstünlerin hukukunu değil, darbecilerin hukukunu değil,
milletin hukukunu ve haysiyetini biz muhafaza edeceğiz.

Meşhur bir anketçinin, bir televizyon kanalında, “104
amirale demedik laf bırakmıyorlar, yazıklar olsun” sözünü de
aynen muhatabına iade ediyor, bu vatanın, bu milletin nimetleri gözüne dizine dursun diyorum.
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Asıl sana yazıklar olsun, 4 Nisan bildirisiyle parlayan gözlerin, milli iradeyle inanıyorum ki kararacaktır.
Dilerdik ki, bu 104 emekli amiral, Doğu Akdeniz’deki beka
mücadelemizle ilgili vatansever bir çıkış yapsalardı.

Keşke, terörle mücadeleyle, verilen şehitlerle ilgili de tek
bir kelam etmiş olsalardı.
Hem muhtıracılar hem de siyasi muhipleri yalanlara bel
bağladılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı askeri kurs önergesinden çıkarıldı dediler, yalan söylediler.
Harp Akademileri’ne Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle algı operasyonları yaptılar, yalana bin yalan eklediler.

Milli Savunma Üniversitesi müfredatından Atatürk İlke
ve İnkılap Tarihi dersi kaldırıldı dediler, yalan üstüne yalan
ürettiler.
Bir tuğamiralin cüppeli bir fotoğrafı üzerinden saldırdılar, oysaki açılan soruşturmayı görmezden geldiler.

Bir tümgeneral kandil mesajı yayımladı diye yaygara kopardılar, çuvalladılar, yaş tahtaya bastılar.

Kandil mesajı paylaştı diyerek bir kahraman askerimize
iftira atmak tek kelimeyle adiliktir, terbiyesizliktir, edepsizliktir.
Demokrasiye kefen biçenler, sandıktan ümidini kesip sokağa oynayanlar, beyhude yere heveslenmesin, çünkü kursakları yarım kalmış karanlık heveslerle doludur, gerekirse,
zamanı gelirse yenileri de eklenecektir.
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Demokrasi onurumuzdur, milletin emaneti baş tacımızdır.

Onurumuza leke düşürmeyeceğiz, milletin emanetlerine
haram ve hain elleri dokundurmayacağız.
Değerli Milletvekilleri,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan,
17 Mart 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen
HDP’nin temelli kapatılması hakkındaki iddianame eften püften bahanelerle 31 Mart 2021 Çarşamba günü iade edilmiştir.
Gerekçe olarak usul eksiklikleri gösterilmiştir.

Terörle mücadele kararlılığının zirve yaptığı, kahraman
güvenlik güçlerimizin can pahasına mücadele ettiği bir süreçte, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’yi arkalayan ve kollayan
tutumu bizim nazarımızda hükümsüz, milli vicdanda yok
hükmündedir.
Dağda elde edilen stratejik ve tarihi üstünlüğü, TBMM’de
kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Anayasa Mahkemesi adil ve hakkaniyetli bir karar vermemiştir.
Bu mahkeme üyelerine soruyorum; bu aziz vatanda bulunmamızın da usul eksiklileri var mıdır?

Bölücü terörle mücadelenin usul sorunlarını da tespit ettiniz mi?

Bugün HDP iddianamesini, usul eksikleri var diyerek gerisin geriye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade eden
zevat, bir saatliğine de olsa dağda, ovada ya da sınır ötesinde
hainlerin karşılarına çıkabilecek yürekliliği gösterebilecekler
midir?
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İddianame kapsamında yok şurası olmamış, yok burası
eksik kalmış diyen Anayasa Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri
bunu gidin de şehit analarına anlatın, yetim yavrulara söyleyin, dul kalan gelinleri ikna edin.
Biz millet ne diyorsa ona göre hareket ediyoruz.

Biz aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamanın derdindeyiz.

Milletin çığlığına bigâne kalan, HDP’ye zaman kazandıran
Anayasa Mahkemesi’nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü umursamadığını, böylesi bir hassasiyeti de
taşımadığını görüyoruz.
Halen Anayasa Mahkemesi Başkanlığı makamını işgal
eden şahsın, geçmişte Polis Akademisi Başkanıyken, 1 Ağustos 2009 tarihindeki PKK açılımına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını, o görevdeyken hangi
şaibeli işlere karıştığını biz gayet iyi biliyoruz.
O tarihlerde Polis Akademisi’nde sözde Kürt Çalıştayı düzenleyen zat bugünün Anayasa Mahkemesi Başkanı’dır.

Bu şahsın HDP duyarlılığı, ihanet ve çözülmeye teşneliği
yeni bir vaka değildir.

Anayasa Mahkemesi’nin mevcut haliyle milletimizin vicdanında karşılığı yoktur ve Mahkeme Başkanı’nın tarafsızlığı
söz konusu değildir.
Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur.
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Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin bir darbe mirası olduğu ortadadır.

Merhum İsmet İnönü, 1954 seçimleri kampanya döneminde ilk mitingini 9 Nisan 1954’de Malatya’da yapmış, buradaki konuşmasında Anayasa Mahkemesi ihtiyacına temas
etmiştir.

Ayrıca ve daha önemlisi, 12 Ocak 1959’da toplanan
CHP’nin 14.Büyük Kongresi’nde yayımlanan “İlk Hedefler Beyannamesi”nde Anayasa Mahkemesi’nin kurulması hedeflenmiş, 27 Mayıs darbecilerinin ilk icraatı da bu hedefi hayata
geçirmek olmuştur.
Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir.

Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değişebilecek, daha verimli, daha etkin çalışması
sağlanabilecektir.
Hiç kimse bize durum hatırlatması yapmasın, biz neyin
ne olduğunun farkındayız.
Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bugünkü haliyle devam
edemez, inandırıcılığından ve güvenirliğinden bahsedilemez.

Türk milleti yeni ve tarihi özelliklerine uygun bir yüksek
mahkeme kurmaya muktedirdir, buna da hakkı vardır.

Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasıyla ilgili teklifimizi sulandırmaya çalışanları, bu görüşümüzün yalnızca bizi
bağlayacağını ifade edenleri şaşkınlıkla izlediğimizi, alayının
sözlerini not ettiğimizi, sırası geldiğinde önlerine koyacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacaktır.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iade edilen iddianameyi vaki eksiklikleri gidererek süratle Anayasa Mahkemesi’ne tekrar göndereceğini, usul açısından ilgili mahkemenin
iddianameyi iade hakkının artık bulunmadığını açık seçik ifade etmek isterim.
PKK’nın siyaset ayağı HDP kapatılmalıdır.
Bölücülüğe neşter vurulmalıdır.
Terörün kökü kurutulmalıdır.

Hainlere merhamet mazlumlara ihanettir.

CHP’nin HDP’nin kapatılmasına karşı çıkması, dokundurmam diye feryat figan etmesi sonuçsuzdur, adalet terazisi zilletin ağırlığını asla çekmeyecektir.
Kılıçdaroğlu çok meraklıysa, olağanüstü kongreyi toplamalı, HDP’nin CHP’ye katılımını sağlamalıdır.

Hodri meydan, cesareti varsa buyursun denesin, HDP’yle
yasak ilişkiyi resmi bir birlikteliğe dönüştürsün, elbette bunun vebaline de sonuna kadar katlansın.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, muhterem heyetinizi saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir
hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Sağ olun, var olun, hepiniz Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
13 NİSAN 2021

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Medyamızın Değerli Temsilcileri,
Mübarek Ramazan ayının ilk gününde, haftalık olağan
Meclis Grup Toplantımızı gerçekleştirmenin manevi hazzını
yaşıyoruz.
Konuşmamın başında hepinizi saygıyla selamlıyor, başarılı ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Hayatın yükünü omuzlamış bütün vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi veren
tüm kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Muhterem heyetinizin, aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, nice hayır ve hasenata
kapı açmasını, hasretle beklediğimiz sıhhat ve selamet dolu
günlere erişmeye vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan, üç ayların sonuncusu, on bir ayın
sultanıdır.
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Bir kez daha müşerref olduğumuz bu kutlu ay inananlar
için bereket ve bolluk vahası; sabır, merhamet, hoşgörü ve
paylaşma vadisidir.
Aynı zamanda ve daha önemlisi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın açık ve parlak bir delili olan yüce
kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirildiği aydır.

Ramazan münasebetiyle cennetin kapıları ardına kadar
açılırken, cehennemin kapıları kilitlenip şeytanlar zincire vurulmaktadır.

İnsanlığın maruz ve mahkûm kaldığı belaların dallanıp
budaklandığı bir dönemde, nefis terbiyesine, kalp temizliğine, vicdan tefekkürüne, huzur tecellisine çok ihtiyacımız vardır.
Bu ihtiyaç hali her geçen gün daha da şiddetlenmektedir.

Maalesef insanlık tehlikeli bir girdabın ortasında, çözümü
gittikçe karmaşıklaşan girift bir bulmacanın odak noktasındadır.
Bir yanda süregelen kanlı çatışmalar, sonuçsuz çekişmeler, iç savaşlar, hâkimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar, zulüm ve adaletsizliklerin karanlık yüzü varken, diğer yanda gözle görülmeyecek
kadar küçük, ama tahribat ve yıkımı devasa büyüklükte olan
bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur.

Açlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, terör kıtalara ambargo koyarken; ilkel dürtüler, ilkesiz yönetimler, iradesiz yöneticiler, itibarsız zihniyetler ne yazık ki beşeriyetin susadığı
barış, refah ve huzur ufkunu da perdelemektedir.
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İşte böylesi bir süreçte KOVİD-19 hastalığı insanlığa musallat olmuş, hayatın normal akışını temelinden, hem de kaygı verici ölçüde bozmuştur.
Elbette her şey Allah’tandır.

Derdi veren Allah, inanıyoruz ki, şifayı da bahşedecektir.

Her zorluğun içinde bir kolaylığın olacağını unutmadan
önce tedbiri, sonra da tevekkülü rehber edinmeliyiz.

Ramazan ayında sağduyu ve sükûnet içinde orucumuzu
tutup ibadetimizi yaparken, manevi muhasebeyi, insanlığın
hal ve gidişatını mutlaka gözden ve gönülden geçirmemiz zaruridir.

Bu mübarek ayda kendimize dönerek, sevdiklerimize
daha çok yönelerek, akıp giden hayatın biraz olsun hızını keserek virüsün yayılmasını engelleyebilir, bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz.
Vuslat için sabretmeliyiz, biraz daha dişimizi sıkmalıyız.

Maske, mesafe ve temizlik şartlarına riayet kadar, Ramazan ayı boyunca uygulanması artık kaçınılmaz olan diğer kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı ve müteakip dönemleri tıpkı eski
günlerde olduğu gibi kucaklayabiliriz.

Dar gelirli vatandaşlarımızı gözeterek; esnafımızın, çiftçimizin, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin talep ve hassasiyetlerini mümkün mertebe dikkate alarak bugünkü darboğazdan çıkabiliriz.
KOVİD-19’un tasallutundan kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz.
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İnsan ve toplum sağlığının muhafazası, ayrıca KOVİD-19’la
mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için hayati nitelikli kurallara mutlaka uymalıyız.
Dayanışmanın, duyarlılığın, empatinin, yardımlaşmanın
güzelliklerini hep birlikte göstermeliyiz.

Biz öylesine büyük bir medeniyetin, öylesine kutlu bir tarih ve kültür zenginliğinin varisleriyiz ki, felaketin kayalıklarından fidan fidan serpilen, ağır sorunların çorak bağrından
filiz filiz yeşeren birlik ve kardeşlik bahçemizde el ele tutuşmasını çok şükür biliriz.

Bu sayede mazlumların göz pınarlarından süzülen yaşları
sileriz.
Küçücük yavruların soğuktan titreyen ellerinden tutarız.

Gariplerin ümidi, çare arayanların sesi, darda kalanların
nefesi oluruz.

Çünkü biz büyük bir aileyiz, asil ve soylu bir milletin sevdalılarıyız.
Diyor ya şair;

Müslüman yürekler bilirim daha,
Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet.
Eller bilirim haşin hoyrat mert,
Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır,
Her kırışığı sorulacak bir hesabı,
Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.
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Cenab-ı Allah’tan niyazım, bu mübarek ay hatırına KOVİD-19 illetinden Türk milletini ve tüm insanlığı esirgeyip
bağışlamasıdır.
Ramazanımız mübarek olsun, dua ve ibadetlerimiz kabul
olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
Muhterem Milletvekilleri,

Terörle mücadele kararlılıkla ve kahramanlıkla sürdürülmektedir.

Ocak ayında başlatılan Eren Operasyonları başarıyla ve
yüksek bir moralle icra edilmektedir.
PKK’nın kış aylarında yuvalandığı alanlar birer birer temizlenmektedir.
Yaklaşık iki haftalık bir zaman aralığında bölücü örgütün
üst kademe yöneticilerinin içinde yer aldığı 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı Bölgesi’nde hainler
takibe alınarak mağaraları ve saklandıkları barınakları tespit
edilmiş, ardından da isabetle vurulmuştur.
İkisi kırmızı, üçü de turuncu listede bulunan PKK’nın elebaşları ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemişlerdir.

Karların yavaş yavaş erimesi ve baharın gelişiyle birlikte
saklandıkları deliklerden fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler hamd olsun Türk milletinin gücünü, Türk devletinin
kudretini bir kez daha görmüşlerdir.

Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar yıkacak biz yapacağız, onlar saklanacak biz bulacağız, nitekim şehitlerimizin
hesabını sonuna kadar soracağız.
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Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir.

PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden
dağılmaktadır.
Bu kanlı ve hain şebeke çocuklardan bile terörist devşirecek kadar alçaktır, şerefsizdir.

Bunlardan birisi olan Hamza Adıyaman Hakkari Kırıkdağı
Köyü’ndeki okulundan kaçırıldığında henüz 8 yaşındaydı.
Ailesi gözyaşı dökerek yıllardır evlatlarının yolunu gözlemişti.
Önce Zap suyuna düşüp boğulduğunu söylediler.

Ancak Hamza Adıyaman’ın Irak’ın kuzeyinde bulunan
PKK kampına kaçırıldığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

Küçük bir çocuğun eline silah verilmiş, ölmeye ve öldürmeye programlanmıştı.

Şu rezalete bakınız ki, HDP’li bir kadın milletvekili de
PKK’yı arkalamış, Hamza Adıyaman’ın ailesini suçlayarak aynen şunları söylemiştir:
“Zap suyuna düştü ve ailesi para karşılığında HDP il binası
önünde oturtuluyor.”

Bu terörist kadının ruhu kirlenmiş, vicdanı lekelenmiş,
iradesi rehin alınmıştır. Ve Meclis’te bekleyen fezlekesinin
derhal işleme alınması hayat memat konusudur.
Hamza Adıyaman Zap suyunda değil, PKK’nın ihanet
kampındadır.
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Gerçekleri saklayan, çocukların dağa ve kamplara silah
zoruyla kaçırılmasını çarpıtan kim varsa, dilerim ki bir gün
kendilerini Zap suyunun dibinde bulurlar.

HDP’yle ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın
düşmanıdır.

Terörist Demirtaş’a siyasi maksatlarla müşfik ve müspet
yaklaşanlar çocuklarımızın, kadınlarımızın, güvenlik güçlerimizin, hülasa Türk milletinin karşısında oluşmuş zillet cephesidir.
HDP’ye müsamaha ve merhamet analara hakaret, babalara hıyanettir.

3 Eylül 2019’dan itibaren Diyarbakır’da başlayan, ardından Van’a ve Hakkâri’ye kadar uzanan haklı eylemlerle HDP
il binalarının önünde evlatlarının peşine düşen, katillerden
ve işbirlikçilerden çocuklarını isteyen muhterem anaları selamlıyorum.
Anaların yüreklerinde patlayan volkanın, gittikçe yaygınlaşan infial lavlarının hainleri ve destekçilerini perişan edeceğine inanıyorum.

Diğer taraftan, 7 Nisan’da Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde
PKK/YPG terör örgütünün kanlı saldırısında kahraman Uzman Çavuşlarımız Ahmet Akdal ile Gökhan Çakır,

9 Nisan’da Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ise kahraman Uzman Çavuşumuz Erkan Erdem şehit
oldular.
Geçen hafta bir başka acı haber de Konya’dan geldi.
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Türk yıldızlarına ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucunda Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit düştü.

Afrin şehidi Gökhan Çakır evladımızın saygıdeğer babası
Hasan Çakır’ın hayranlık uyandıran şu sözleri aziz milletimizin ruh kökünün tıpkısının aynısıyla özetidir:

Şehit babası diyor ki: “Allah devletimize zeval vermesin.
Vatan bölünmez şehitler ölmez. Bugün bir tane Gökhan gitti,
ama bu sabaha kadar bin tane Gökhan gelecek. O kanı yerde
bırakmayacaklar.”
Eruh kırsalında şehadet şerbetinden içen Erkan Erdem
evladımızın elleri öpülesi annesi Hatice Erdem yaktığı ağıyla
hepimizi hüzne boğmuş ve şöyle seslenmiştir:

“Vatan sağolsun, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla
geldin kuzum.”
Bu inanç bizde varken, bu dirayet bize hâkimken, bu vatan ve millet sevgisi bizimle bütünleşmişken, Türk milletini
bölmeye, Türk devletini yıkmaya, Türk bayrağını indirmeye,
Türk vatanını parçalamaya hiçbir zalimin, hiçbir zilletin, hiçbir muhasım ülkenin gücü yetmeyecektir.
Bir ölürsek bin diriliriz.
Bir gidersek bin geliriz.

Ancak milli varlığımız üzerinde operasyon yapmayı hedefleyen emperyalistleri ve uşaklarını asla affetmeyiz.
İstiklal deriz, ihanete ok gibi saplanırız.

İstikbal deriz, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi,
işgale yeltenenleri doğduklarına doğacaklarına bin pişman
ederiz.
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Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temennisiyle hürmetlerimi sunuyorum.
Şehitlerin kanı yerde kalmayacak, emanetleri çiğnetilmeyecektir.

Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti dünya durdukça var
olacaktır.
Değerli Milletvekilleri,

Milli şahsiyetleri ihmal etmek, tarihin çağrılarına kulak
tıkayıp dünün tecrübelerini yok saymak bir milleti mekanda
köksüz, zamanda da öksüz bırakacaktır.

Bu nedenle tarihimizin herhangi bir döneminde, milletimize ve devletimize hizmetleri geçmiş muhterem ve müstesna isimleri saygıyla ve şükranla hatırlamak hepimizin boyun
borcudur.
İtikadımıza göre ahde vefa imandandır.

Milli ve tarihi şahsiyetlerimizin doğru anlaşılması, doğru
tanınması, doğru tanıtılması geleceğe ışık tutacaktır.
Rahmetle yad ettiğimiz Merhum Fevzi Çakmak, her ne
hikmetse adına ve şanına yakışır şekilde konuşulmamaktadır.

TBMM Hükümeti’nde Milli Müdafaa Vekili, Ocak 1921’den
itibaren de ilk İcra Vekilleri Heyeti Reisi olan Fevzi Paşa,
1924’ten 1944’e kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Cumhuriyet döneminde Atatürk, orduyu teslim ettiği Fevzi Paşa’ya büyük bir güven duymuştur.
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Bu güvenin gerçek sebebi de, onun askerliğe sevdayla
bağlılığı, askerin siyasete karışmasına karşı oluşu, bunun
yanı sıra meşru hükümete sadakat ve itaatidir.

Milli ve manevi değerlerle dolup taşan Mareşal Fevzi Çakmak’ın devlet ve siyaset hayatında saygın bir yeri vardır.

Merhum İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesinde tarihi
bir rolü olduğu herkesin ortak kanaatidir.
Fevzi Paşa’nın askerlikle siyasetin ayrı tutulması konusundaki tartışılmaz hassasiyeti onun demokrasi ve milli iradeye saygısının bir göstergesidir.

Önce Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili
oluşu, sonra da Millet Partisi’ne katılarak demokrasi mücadelesini sürdürmesi her anlamda takdire şayandır.

1947 yılının Eylül ayında kendisiyle yapılan bir röportajda milletin hürriyetleriyle Kuvayı Milliye ruhu arasında ilişki
kurması bir bakıma milli ve ahlaki duruşunu teyit etmiştir.

Fevzi Paşa 10 Nisan 1950’de hayata gözlerini yummuş, fakat dönemin hükümeti yas ilan etmeyerek, devlet radyosunda
cenaze günü şarkılı türkülü eğlence programları yayımlayarak vefasızlığı ve vicdansızlığı resmileştirmiş, tescillemiştir.
Allah’tan rahmet niyaz ettiğimiz Mareşal Fevzi Çakmak
Paşa her zaman kalbimizdedir.

1948’de kurulan Millet Partisi de Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasi kökü, siyaset kaynağıdır.

Fevzi Paşa’yı bilmeyenlerin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri oldukça
zordur.
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Türk Silahlı Kuvvetleri millet ordusudur, kanun ordusudur, kahramanlık onurudur, ülkesine ve vatanına bedeli ne
olursa olsun aşkla hizmet etmekte, fedakârlıkta sınır tanımamaktadır.

Bazı müflis, müfsit ve müfteri zihniyetlerin Türk Silahlı
Kuvvetleri’ni karalaması, töhmet altında bırakması planlı bir
tertip, adi bir tuzaktır.
Demokrasi muhaliflerinin kahraman ordumuzu günlük
siyasi tartışmaların içine çekme gayreti suçluluk psikolojisidir.

Merhum Fevzi Çakmak Paşa, “Batı Rumeli’yi Nasıl Kaybettik” isimli kitabında bakın ne demişti:
“Bir millet birlik olmazsa, oluşturacağı ordunun moral gücü zayıflar. Milletlerin ve devletlerin yenilgilerinin
sebepleri iç zayıflıklarında aranmalıdır.”
Aynı görüşteyiz, aynı çizgideyiz, aynı fikirdeyiz.

Milli birlik ve beraberlik şuurunu bozmayı hedefleyenler, aynı zamanda Türkiye’mizin dört bir tarafta sürdürdüğü
beka mücadelesini dinamitlemek isteyen mihraklardır.
Demokrasi ve milli irade üzerinde oynanan oyunun ana
gayesi iç huzur ve barış ortamını baltalamaktır.

104 emekli amiralin hazırlayıp 4 Nisan gece yarısı servis
ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, makul göstermeye,
ifade ve düşünce özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir.
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Konu artık yargıdadır.

Bu bildirinin arkasında duranların kimler olduğu var,
neyin amaçlandığı elbette bağımsız ve tarafsız mahkemeler
eliyle vuzuha kavuşturulacaktır.

4 Nisan bildirisine imza atmayan, ancak imza sürecinde
açılan Whatsapp grubuna üye olan emekli bir amiral, hazırlanan metnin yayımlanmasından önce değiştirildiği iddiasını
dile getirmiştir.
Madem öyleydi, 104 kişiden birisi çıkıp da bu bildiriyi niçin inkar edemedi? İmza attığım metin bu değildir itirazını
niye yapamadı?

Emekli amirallerin iradesinin iğfal edildiğini ileri sürenler bize göre boşa konuşuyor, boşuna uğraşıyor, çünkü her
şey gün gibi ortadadır.
Eğer bildirinin son hali İP’in yönetiminde bulunan ve ilk
imzacı olan Ergun Mengi tarafından hazırlanmışsa, bunun
izahını yapması gerekenler şüphesiz bellidir ve milletimiz
açıklama beklemektedir.

CHP Genel Başkanı, emekli olmuş amiraller dünyanın neresinde darbe yapabilir, sorusunu pişkinlikle sorabilmiştir.
Anlaşılan Kılıçdaroğlu cehaletinin ve cüretinin kurbanı
olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır.

Talat Aydemir’in 20 Mayıs 1963 tarihindeki ikinci darbe
teşebbüsü esnasında sadece emekli bir Albay olduğunu Kılıçdaroğlu dışında bilmeyen var mıdır?
Tarihine yüz çevirmiş, üstelik devri iktidarlarında vuku
bulmuş bir kalkışmadan haberi bile olmayan CHP Genel Baş194

kanı’na milletimiz nasıl güvenecek, nasıl inanacak, nasıl itibar edecektir?
Kılıçdaroğlu’nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaşmıştır.
Sıkıştıkça denge ve kontrolünü kaybetmektedir.
İleri derecede su kaynatmaktadır.

Katıldığı bir televizyon programında, yoldaşı İP Başkanı’nı ters köşeye yatırıp “Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum” sözleriyle niyetini açık etmesi, bununla da
kalmayarak kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini
söylemesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken
bir beyanattır.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağından
bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday
olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın,
ben de varım desin.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir.
Kılıçdaroğlu’nun elinden tutan yok, önüne geçen yok,
aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok.
Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine, kararını belirlesin, cesaretle de arkasında dursun.

Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında milliyetçilikle ilgili kuru sıkı atmış, işkembeden sallamış.
Bilmiyor ki, boş lakırdı karın doyurmaz, kuru gayret çarık
eskitir.
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Diliyle omuzunu kaşıyan CHP Genel Başkanı, yayladaki
yoğurda mantı kesiyor, sudaki balığa soğan doğruyor, demem
o ki, hayal peşinde koşup duruyor.
Yıkık değirmende altı ay bekleyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin ne olduğunu bana da dünyaya da gösterecekmiş.
Sayın Kılıçdaroğlu, çapına çaputuna, milliyetçilik senin ne
haline?
Ne tuhaf ki, aksayanla aksıyorsun, suya gidenle susuyorsun, sofra gördün mü açım diyorsun.

Şunu aklından çıkarma ki, alçacık eşek binmeye kolaydır,
yünlüce koyun yolmaya kolaydır, senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır.
Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu, gel
onu sen benim külahıma anlat.

Bu şahsın, az evvel katıldığı bir televizyon programından
bahsetmiştim.

Burada kendisine yöneltilen “LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?” sorusuna, “Hayır, ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun” diyen birisinin ne milliyetçiliği ağzına almaya, ne manevi
değerlerden söz etmeye, ne de adamım diye ortalıkta dolaşmaya hakkı vardır.
Kendisine tavsiyemiz, milletimize gölge etmesin, nifak saçan diline hakim olsun, gökkuşağı renklerine bürünerek eylemine ve işine baksın, bizden de uzak kalsın.
CHP Genel Başkanı’nın ucuz ve uçuk üslubunun aynısı
İP’in Başkanı’nda mevcuttur.
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Bu zavallı devamlı surette bize küçük ortak diyor.

Sanıyorum tedavisi imkansız bir kompleksin içinde bocalıyor.

104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra yaş tahtaya
bastığını anlayınca durumu kurtarmaya çalışan, arkasından
da bize sataşan bu İp’likçi başı mahalle aralarında dedikodu
yapar gibi konuşmaktadır.

Bir televizyonda, Sayın Cumhurbaşkanına seslenip 104
emekli amirali kast ederek “Bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip mahkûm ettirmeyin” açıklamasında bulunmuştur.
Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz.

Büyüklüğün Allah’a mahsus olduğu inancındayız.

Kaldı ki, milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz.

Küçük diye hafife aldığı partimizi, FETÖ kumandasıyla ele
geçirme oyunlarını da unutmuş değiliz.

Biz küçük olmasına küçüğüz, ancak Rabbim hiçbir partiyi
zilletin küsuratı yapmasın, böylesi bir alçalmayı hiç kimseye
nasip etmesin.
Değerli Arkadaşlarım,

Rusya ile Ukrayna arasındaki sertlik tonu yüksek sürtüşmeler sıcaklığını korumaktadır.
Bizim nazarımızda kuzeyimizde yaşanacak çatışmalar ülkemizin ve Karadeniz’in güvenliğini riske atacaktır.
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Bu iki ülke arasında aklıselimin öne çıkmasını samimiyetle temenni ediyoruz.

Ukrayna’nın toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı esas olmalıdır.

Barış ve huzur denizi olan Karadeniz’in yeni ve şiddetli
hegemonya mücadelelerine sahne olmaması hem çağrımız
hem de beklentimizdir.
Moskova yönetiminin Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçı
Donbas bölgesine askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etmesi, ABD’nin iki savaş gemisini 21 gün süreyle
Karadeniz’e göndermesi milli güvenliğimiz açısından endişe
verici gelişmelerdir.
Sayın Erdoğan’ın 9 Nisan’da Putin ile telefon diplomasisi
bölgesel gerilimin düşürülmesi çerçevesinde ciddi bir adımdır.
Ukrayna Devlet Başkanı’nın 10 Nisan’da gerçekleştirdiği
Türkiye ziyareti, bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı’nın soğukkanlı, tutarlı ve gerçekçi yaklaşımı krizin yatışması konusunda bir umut uyandırmıştır.

ABD Dışişleri Bakanı’nın Rusya’yı Ukrayna’ya, Çin’i de
Tayvan’a askeri operasyon yapmama hususunda uyarısı gelişmelerin seyrini değiştirecek boyutta değildir.
Kırım’ın ilhakı henüz kanayan bir yaradır ve ağır sonuçları itibariyle hala müessirdir.

Bölgesel çatışmadan kaçınmak, diplomasinin diliyle ve
imkânlarıyla hareket edip uzlaşma kanalları açmak muhatap
her ülkenin çıkarınadır.
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Siyaset bir strateji, bir taktik, bir hesap, bir mantık, bir
güç toplama ve bunu yönetme sanatı ise, bu sanatın incelikleri her saha ve zeminde kullanılmalıdır.
Kafkaslardaki bir bunalım diğer coğrafyalara da sıçrayacaktır.

Mesela bunun en başta yansımasını Suriye’de görmek
mümkündür.
Türkiye kuzeyinden de güneyinden de adı konulmamış
kuşatma altındadır.

İşte böylesi bir dönemde sağlam bir milli duruş, sarsılmaz
nitelikli birlik ve dayanışma ruhu her insanımız, her siyasi
parti için vatan görevidir.
12 Nisan’da Yunan Hava Kuvvetleri öncülüğünde başlayan, ABD, Kanada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikat dikkatle takip edilmelidir.

Ukrayna ve Rusya arasındaki kutuplaşma derinleşirken,
hatta bunu tahrik eden küresel güçler biliniyorken, eşzamanlı olarak Yunanistan’ın dolduruşa getirilip provoke edilmesi
ateşle oynamaktır.
Yunanistan’ın sanal meydan okumaları, tahrik edici siyasi
manevra ve tatbikatları sabrımızı zorlamaktadır.
Ne yazık ki, dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler bu
kumpasın içindedir.

Hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal eden, söz konusu tatbikatla süreci kızıştıran Yunanistan’ın arka plandaki akıl hocası kaosa oynamaktadır.
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Bunlar yanlıştır, rüzgar eken fırtına biçmeye mecburdur.

Türkiye olarak, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet, nizamı alem ve ila’yı kelimetullah irade ve kararlılığından kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

Bu ilkelerimizi ve ülkülerimizi çağın esaslarına göre yorumlayıp vatanımızı zulmete karşı korkusuzca savunacağız.
Geri adım atan, vazgeçip kaçan, korkup boyun eğen namerttir.
Büyük Türkiye vizyonumuzun takipçisiyiz.

Türk milletinin egemenlik kazanımları, istiklal ve istikbal
hakları her mülahazanın önünde ve üstündedir.

Akdeniz ve Karadeniz’de cepheleşmeler tırmanırken, AB
Konseyi Başkanı’yla AB Komisyonu Başkanı’nın geçtiğimiz
haftaki Ankara ziyaretleri sanal ve sahte bir koltuk krizi bahanesiyle gölgelenmiştir.

AB’nin bu iki temsilcisinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni
ziyaretleri esnasında, Konsey Başkanı’nın tekli koltukta, Komisyon Başkanı’nın da kanepede oturması günlerce Avrupa
basınında tartışılmış, önyargılı kesimler tarafından ülkemiz
haksızca eleştirilmiştir.
Hâlbuki AB protokol birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk ve iletişim kazaları böylesi bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.
AB Konseyi Başkanı’na Cumhurbaşkanı, Komisyon Başkanı’na da Başbakan protokolü uygulandığı bilinmektedir.

Kimin nerede ve nasıl oturacağı belliyken, konuyu istismar eden zihniyetler hem kel hem fodul, hem suçlu hem de
maksatlıdır.
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AB Konseyi Başkanı kanepe krizinden sonra susmuş, ilerleyen günlerde söz konusu krizden kendi ekibinin sorumlu
olduğunu itiraf etmiştir.
Bir başka açıklamasında da, bundan dolayı uykusuz geceler geçirdiğini söylemiştir.
Hiç kimse kusura bakmasın, biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz.

Bu koltuk meselesinden nem kapan, estirilen yalan rüzgârına kanan İtalya’nın acemi ve çaylak Başbakanı Sayın
Cumhurbaşkanı’na diktatör iftirası atmıştır.
İP’in Başkanı da, İtalya Başbakanı’nın posta koyduğunu
çok kaba, nezaketsiz ve argo bir üslupla ifade etmiştir.

Diktatör suçlaması posta koymak değil, küstah ve kindar
bir bühtandır.
Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır.

Çok şükür bizden Duçe çıkmadı, Führer çıkmadı, Firavun
çıkmadı, Franko çıkmadı, Salazar çıkmadı, ülkemizde de Nazi
kalıntıları ve kara gömlekliler görülmedi.
İP’in Başkanı posta koymaya meraklıysa gitsin HDP’yi hedef alsın, gitsin PKK’ya ve FETÖ’ye tek bir laf etsin.
İtalya Başbakanı çizmeyi aşmakla kalmamış, gizli Musollini hayranlığı yakasını ele vermiştir.

Bir diğer tartışılması gereken konu da Berlin Merkezli Bilim ve Politika Vakfı’nın hazırladığı araştırma raporudur.
Bu vakıf icazetlidir, ipoteklidir, iradesi çalınmıştır.
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“Türkiye’nin İki Buçuk Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kurumlara ve Politikaya Genel Bir Bakış” başlıklı
sözde araştırma raporu sinsi ve sipariş bir çalışmadır.

Mezkûr araştırmanın tercümesini yaparak değerlendirdik ve baştan ayağa yalan yanlış iddialarla dolu olduğunu
mütalaa ettik.

Türkiye’nin yeni hükümet sisteminden, neye ve hangi
amaçlara hizmet ettiği az çok belli olan bir Alman vakfının bu
kadar rahatsızlığı, bu denli memnuniyetsizliği milletimizin
tarihi ve muhteşem bir tercihte bulunduğunu ispatlamıştır.

Alman Sol Partisi’nin Türkiye ve MHP husumetinden sonra, bu ülkedeki bir vakfın da partimizi, yeni hükümet sistemini ve Cumhur İttifakı’nı karalama yarışı husumetle karılmış
bir senaryoya delalettir.
Diyorlar ki, tarikatlara mensup aşırı muhafazakârlarla
MHP üyeleri yeni boşalan bürokratik mevkileri işgal ediyormuş.
Özellikle polis ve istihbarat kadroları MHP’ye açılmış.
Ayrıca yeni hükümet sistemi çürümeye yol açmış.

Bu Alman Vakfı’nın bildiği ne varsa, belirlediği neler bulunuyorsa Türkiye Cumhuriyeti’ne bildirmezse, hükümetimize
ulaştırmazsa dünyanın en müfteri, en melanet vakfı olacağını
buradan ilan ediyorum.
Muhterem Milletvekilleri,

Türkçe konuşan ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye arasında
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ilişkiler daha da
yoğunlaşmıştır.

1992 yılında başlayan “Türkçe Konuşan Devletler Devlet
Başkanları Zirveleri” sonucunda belirginleşen siyasi iradeyle
çok sayıda ortak kuruluş inşa edilmiş, bugüne kadar ilişkiler
ve işbirlikleri aşama aşama geliştirilmiştir.
Özellikle 30-31 Ekim 1992 yılında Ankara’da gerçekleşen
ilk zirveye, Türk Cumhuriyetleri arasında ikili ve çok taraflı
işbirliğini güçlendirme arayışı damga vurmuştur.

2000’li yıllardaki zirve toplantıları ise diyalogları temellendirmiştir.
“Zirveler Süreci” ile başlayan ilişkiler, Türk Dili Konuşan
Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kuruluşuna kadar kökleşerek
devam etmiştir.

Kafkasların ip gibi gerildiği bir dönemde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Türk konseyi olarak isimlendirilmesi ve İstanbul’da yer tahsisi yapılması bizleri bahtiyar
etmiştir.
Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler
arasındaki çok taraflı işbirliğinin genişletilmesini esas alan
Türk Konseyi bize göre muazzam bir gelişmedir.
Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Toplantısı da
10 Nisan 2020 tarihinde videokonferans vasıtasıyla yapılmıştır.
Bugüne kadar düzenlenen zirve toplantılarında Türk milletinin birlik ruhu cihana gösterilmiştir.
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Önümüzdeki dönemde Türk Konseyi’nin Ahlat’ta yapılan
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde toplanması en büyük arzumuzdur.

Türk Konseyi’nin tezahür etmesinde emeği geçen Sayın
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Azerbaycan’ın, Kazakistan’ın, Kırgızistan’ın, Özbekistan’ın, gözlemci ülke Macaristan’ın devlet ve hükümet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.
Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun.

Diyorum ki, dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik.

Diyorum ki, heveste birlik, heyecanda birlik, hedefte birlik.
Diyorum ki, akılda birlik, ahlakta birlik, atide birlik.

Buradan Türk Konseyi’ni, Türk yurtlarını, mazlum soydaşlarımızı özlemle selamlıyoruz.
Ne Mutlu Türküm Diyene sözüyle dünyayı kavrıyoruz.

300 milyonluk Türk dünyasıyla bizde varız, bizde ayaktayız ve görmesini bilenler için dev gibi dünyanın tam kalbindeyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, en iyi dileklerimi paylaşıyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
20 NİSAN 2021

Muhterem Milletvekilleri,
Medyamızın Değerli Temsilcileri,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantımızın başında sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza,
gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık ve birlik mücadelesi
veren kardeşlerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Önümüzdeki cuma günü mensubu ve meftunu olduğumuz
TBMM’nin 101’inci açılış yıldönümü iftiharla kutlayacağız.

İlk Meclis’in muhterem mebuslarını ve müstesna hatıralarını bir kez daha yad edeceğiz.

23 Nisan 1920 Cuma günü Ulus’taki Taş Bina’da milli iradenin teşekkülüyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetleriyle, kesilen kurbanlarla, dudaklardan dökülen aminlerle, yüreklerden kopan dileklerle İlk
Meclis tarih sahnesindeki muhkem yerini aldı.
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Meclis-i Mebusan’dan iltihak eden mebuslarla, Mustafa
Kemal Paşa’nın 19 Mart 1920 tarihli Genelgesi mucibince yapılan seçimlerle belirlenmiş mebuslar Ankara’da toplandı.

Demokrasi tarihinde, iki ayrı genel seçim vasıtasıyla oluşan tek Meclis Ankara’nın Ulus semtinden anıt gibi yükselen
Büyük Millet Meclisi’dir.
Biliyoruz ki, işgale, istilaya, ihanete karşı İlk Meclis’in eşsiz iradesiyle direnilmiştir.
Kurucu kahramanlar hiçbir zaman kanun dışına taşmamış, milli iradenin özlemlerinden kopmamıştır.

Dünya üzerinde, zillete ve zulme Meclisi’nin etrafında kenetlenip savaş açan ikinci bir millet o güne kadar görülmemiştir.

İlk Meclis, ordular kurup ordular yönetmiş, zaferden zafere koşarak vatanın harem-i ismetinden düşmanı söküp atmıştır.
İlk Meclis imkansızlığa karşı imanın adı, yıkıma karşı yükselişin ahlakı, zalimlere karşı milletin aklıdır.
İlk Meclis, istiklal haysiyetini, istikbal hedeflerini millet
nam ve hesabına varlığında toplamış kahramanlık beratıdır.

Mondros Ateşkes Antlaşması, İmparatorluğumuzun esaret ve teslim belgesiydi.
Sömürgeciler masa başında tuzak kurmuşlar, maalesef bu
antlaşmaya imza koyanlar da zelil tuzağa düşmüşlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu 1.Dünya Savaş’ından çıktığından
1 milyon kilometre karelik toprağını kaybetmişti.
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Üstelik yalnızca toprak değil bağımsızlık da elden çıkmıştı.

Birleşik Krallık Başbakanlarından birisi, milli varlığımızın tamamen ortadan kaldırılmasından bahsetmişti.

Lord Curzon Türkleri entrika ve fesat kaynağı olarak yaftalamıştı.
Elbette bu müfteriliğin Türk milleti nezdinde hiçbir itibarı yoktu.

Çünkü şeytani emellerden rahmani sözler beklemek boşuna gayretti.
Vatan coğrafyası ateş altına alınmış, kanlı postallar dehşet saçmaya başlamıştı.

Böylesi bir vasatta, İlk Meclis bezgin ve bitkin Anadolu
bozkırından, yorgun ve yılmış beşeri varlıktan bir güneş gibi
parladı.
Umutsuzluğun koyu sisini dağıtmak maksadıyla Ankara
mahreçli şanlı bir irade serpilip sivrildi.

Ulus’ta tadilatı henüz tamamlanmamış taş binada toplumun her kesiminden, her meslek grubundan, farklı farklı
dünya görüşleri olsa bile ortak paydaları vatanseverlik olan
mebuslar bir araya geldi.
Hatta dönemin bazı mebusları nice zorlukları aşarak Ankara’ya intikal etti.

Mesela, Artvin Mebusu Ahmet Fevzi Bey, Şavşat halkından toplanan 75 lirayla yola çıkmış, Samsun’a sekiz günde
gelebilmiş, buradan da 4 mebus arkadaşıyla bir at arabası kiralayarak güçlükle Ankara’ya ulaşabilmişti.
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Trabzon Mebusu Eyüpzade İzzet Bey Ankara’ya gelirken
6 Mayıs 1920 tarihinde, eşkıyalar tarafından Samsun-Çarşamba arasında şehit edilmişti.
İlk Meclis’in saygıdeğer mebusları, barınacak yerleri olmadığından Ziraat Mektebi’nin öğrenci yatakhanesinde kalmışlardı.
İlk Meclis’te ışık yoktu, yasama faaliyetleri mumların ve
isli gaz lambalarının altında yapılıyordu.

Sıralar mekteplerden taşınmış, sararmış kâğıtlara kararlar yazılmıştı.
İlk Meclis’in mebusları sekiz ay maaş alamamıştı.

Bir yıl sonra da aldıkları maaşlarının yüzde 20’sini bütçe
açığını kapatmak amacıyla devlete iade etmişlerdi.
Meclisimizin açılışı, milletler mücadelesinin acımasızca
sürdüğü bir dönemde;
Türk milletinin tam bir mutabakatla, milli kimlikte ve milli hedefte buluşmasının,
Yıllardır süren kayıpların çöküntüsünü atarak güç ve moral depolamasının,

Teslimiyet ve tavizlere son vererek derlenip toparlanmasının,
Silahla verilen bir mücadelede bile demokratik ve toplumsal uzlaşmayla sağlanan milli meşruiyetin dönüm noktasıdır.

Ankara’nın Ulus Meydanı’ndaki Tek Katlı Taş Bina’dan
ortaya çıkan sonuç,
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Yaklaşık iki asrı aşan elem ve çile dolu geri çekilmenin artık son bulacağının,
Bugünkü coğrafyamız üzerinde ebediyen yaşamaya devam edeceğimizin,
Vatanımızı sonsuza kadar koruyacağımızın,

Akıl, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadele
ile Türklüğün makûs talihini döndüreceğimizin cihana tebliğidir.

23 Nisan 1920 tarihi, elbette ki üç yıl sonra varlığını ve
bağımsızlığını bütün dünyaya ilan edecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve hukuki alt yapısının hazırlandığı bir döneminin başlangıcıdır.
Bu yönüyle İlk Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu
iradesidir.
Bu tarih, vatanın bağımsızlığı ve milletin bekası için yüreğini ortaya koymuş muhteşem kadroların, aziz Atatürk liderliğinde tarihin akışını değiştirmesinin ilk hamlesidir.

Büyük Millet Meclisi’nin açılması, aziz milletimizin bağımsızlığına yönelmiş olan ve sabırları zorlayan dayatma ve
gelişmeler karşısında, neleri göze alıp, nasıl başarabileceğinin de emsalsiz örneğini teşkil etmiştir.

Gerek Büyük Millet Meclisi’nin açılış şartları, gerekse
sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tamamı; bizleri
küçümseyen, onurumuza ve mukaddesatımıza el ve dil uzatmaya yeltenen, gücümüzü sınamaya kalkışan mihrakları nasıl
bir akıbetin beklediğini göstermesi bakımından tarihi bir ibret ve ihtar levhası olmuştur.
211

Bu nedenle, Millet Meclisimizin açılması ile başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin, devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan benzer tehditlerin doğru
anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağına inanıyorum.
En müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni maceralarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan beyhude bir çabadır.

Tarihin acı ve tatlı hatıralarla kapanmış sayfalarını, son
bulmayan intikam duygularıyla, asla hak etmediğimiz insanlık dışı iftiralarla tekrar açılmasına heveslenmek dikkat etmemiz gereken bir tehlike olarak karşımızdadır.

Unutmayalım ki, inancımızın ve iddialarımızın devamı,
ancak dayanma gücümüz, dirayetli tavrımız, dik duruşumuz
kadardır.
Bunun timsali de Büyük Millet Meclisi’nin açılışıdır.
Değerli Milletvekilleri,

Bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan devraldığımız
emanetin, omuzlarımıza yüklediği görev elbette ağırdır.

Ancak bu kutlu vazifeyi yerine getirmek için ihtiyacımız
olan cesaret ve ilham ise tarih sayfalarında fazlasıyla mevcuttur.

Türkiye’nin yükselişi de, tıpkı 23 Nisan 1920‘de tecelli
eden şuurda anlamını bulduğu gibi; sorunlara yalnızca başkent Ankara’dan bakan, ayrışmayı değil birleşmeyi, dağılmayı
değil buluşmayı, parçalanmayı değil kucaklaşmayı, farklılaşmayı değil bütünleşmeyi hedefleyen kolektif şuurla mümkündür.
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23 Nisan 1920’nin aziz hatıralarını aramak ve anlamak
için çok uzaklara gitmeye gerek yoktur.
19 Mayıs adımında tecessüm eden yüksek ülkülerde,
Ardı arkası kesilmeyen telgraflarda,

Heyecanla buluşulan kongre salonlarında,

Asker götüren katarların loş vagonlarında,

Mermi taşıyan kağnıların gıcırdayan teknelerinde,

Uykusuz gecelerle geçen Meclis sıralarında ve nihayet,

Şehadetlerle dolu vatan topraklarında, onu anlamak ve
tanımak isteyenler için kutlu anıları ve belgeleri sıcaklığını
hala muhafaza etmektedir.

Dün olduğu gibi bugün de, kardeşliğimize musallat olan
gelişmeler karşısında en önemli direnç ve dayanma gücümüz, yüreklerinin vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğunu
düşündüğüm siz muhterem milletvekillerinin yüksek iradesinde saklıdır.
Aziz milletvekillerinin verecekleri her kararda mensubu
oldukları “Gazi Meclis”in tarihine, şerefine, namusuna ve anlamına uygun hareket edeceklerine olan inancım tamdır.

Meclis’i Gazi, varlığı Gazi, devleti Gazi olan bir milletin ve
onun aziz temsilcilerinin teröre ve hıyanete bulaşmış, Türkiye düşmanlarıyla el ele vermiş siyasi bölücülere göz yumması
da düşünülemeyecektir.
TBMM’de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadelede teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir.
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Bu Meclis’te meşru her görüş demokratik sınırlar çerçevesinde tıpkı 1920’li yıllarda olduğu gibi özgürce seslendirilmelidir.

TBMM, Türk milletinin irade ve egemenliğinin temsil kurumudur.

Milli hassasiyetlerin, milli gayelerin, milli birlik ve kardeşliğin ana karargâhı burasıdır.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Milletin önünde ve üstünde bir güç yoktur.

Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan
hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan
evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi
Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir
sözleri dahi bulunamaz.
TBMM’de eşkıyanın hükmü değil milletin hükmü geçerlidir.

Dün yedi düvele meydan okuyan, en buhranlı anlarda,
en ağır şartlarda bile demokrasinin erdeminden ayrılmayan
Gazi Meclis’te her fikre cevaz vardır, ama ihanete, bölücülüğe,
bölünmeye icazet yoktur, izin yoktur, fırsat yoktur.

Bu tarihi ve milli kararlılığa herkesin riayeti samimi dileğimdir.

Cumhuriyetimizden üç yıl önce açılmış olan TBMM, nasıl ki yeni Türk devletinin doğuşunu müjdelemişse, pırıl pırıl
çocuklarımız da ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir.
Bu kutlu günün çocuklarımıza armağan edilmesinin en
önemli nedeni ve gerekçesi de bize kalırsa budur.
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Milletimiz, bağrından yetişen yeni nesillerle varlığını sürdürecek, devletimiz genç kuşaklarla geleceğe umutla bakmaya devam edecektir.

Bu vesileyle sevgili çocuklarımızın ve bugünün kendilerine ithaf edildiği dünyadaki bütün çocukların bayramını şimdiden kutluyorum.

Gerçek ve kalıcı barış, huzur, mutluluk ve kardeşlik diliyorum.
Yüzyıllarca hüküm sürdüğümüz coğrafyalarda, varlığını
feda ederek huzur içinde yatan meçhul kahramanların muhterem hatıralarını minnetle yâd ediyorum.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde hayat ve vücut bulmamızı sağlayan kahraman nesilleri, bu kutlu Meclis’i emanet eden
büyük Atatürk’ü, ilk Meclis’in muhterem üyelerini, ebediyete
irtihal etmiş tüm milletvekillerini rahmetle anıyorum.
Değerli Arkadaşlarım,

İçinde bulunduğumuz yıl aynı zamanda Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’nun da yüzüncü yılıdır.
1921 Anayasası’nın görüşülmesi ve kabulünde, yürürlükte bulunan Kanun-ı Esasi’de yer alan özel nisap ve usuller
uygulanmamış, olağan yasalar için öngörülen kurallar işletilmişti.

İki ay süren ateşli tartışmalar sonucunda mutabakat sağlanıp esasen 23 maddeden teşekkül eden, ilaveten bir ayrık
maddeden oluşan Anayasa Büyük Millet Meclis’inin 20 Ocak
1921 tarihli oturumunda kabul edilmişti.
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1876 Anayasası üzerinde en tartışmalı konu “Hâkimiyet-i
Milliye” kavramı olmuştu.

Özellikle 1909 yılından sonra daha da artan bu tartışmaların temelinde “Padişah mı yoksa Meclis-i Mebusan mı daha
üstün?” sorusu sürekli gündemdeki yerini korumuştu.
1921 Anayasa’sının 1’inci maddesi, hâkimiyetin bilakaydüşart milletin olduğunu, idare usulünün de halkın mukadderatanı bizzat ve bilfilli elinde tutmasını baz almıştı.
Kurucu kahramanlar, İstiklal Savaşı’nın çerçevesini Anayasa ve yasalara uygun şekilde tesis ederek Kurtuluş Mücadelesi’nin meşru ve hukuki sınırlar içerisinde kalmasına titizlikle özen göstermişlerdir.

Bu demokratik hassasiyet, dönemin vahim ortamı dikkate alındığında, gıpta edilecek, hayranlık uyandıracak, örnek
alınacak bir gelişme, bir yükseliş, bir kararlılık numunesidir.

Meclis, başına buyruk hareket etmemiş, bütün karar ve
atılımlarını milli egemenlik ilkelerine, milletimizin tertemiz
hür iradesine dayandırmıştır.

Bu kapsamda millet topyekûn ayağa kalkarak, üzerindeki
ölü toprağı silkeleyip atmış, bununla mündemiç halde bulunan Büyük Millet Meclisi istiklal ve istikbal haklarımızı cesaretle müdafaa etmiştir.
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun üzerinden yüz yıl
geçmiş olsa da, yeni anayasa arayışları, yeni anayasa hazırlıkları, yeni anayasa çalışmaları hiç sonlanmamıştır.

Maalesef son 60 yıla damga vuran darbe anayasaları millet ve devlet hayatının işleyişini adeta kilitlemiş, siyasi ve hukuki kutuplaşmaları tetikleyip beslemiştir.
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Türkiye’mizin yepyeni, sivil nitelikli, geniş katılımlı, toplumun her kesimini içine alacak, tüm düşünce ve eğilimleri
kapsayacak bir anayasaya ihtiyacı olduğunu görmek, bunun
da gereğini müştereken yapmak lazımdır.

Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri
arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan,
gelecek ile geçmişi temerküz etmiş, gerekçeleriyle gerçekleri
yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir.
Bu tarihi göreve Milliyetçi Hareket Partisi önşartsız hazırdır.

Bu ihmal edilemez görevin şuuru Cumhur İttifakı’na ziyadesiyle hâkimdir.

Biz milli mutabakatı tarihte başardık, ahlakta başardık,
kültürde başardık, kardeşlikte başardık, inançta başardık,
iradede başardık, inanıyorum ki, aynısını bir toplum sözleşmesi, bir toplumsal uzlaşma halinde yeni ve sivil bir anayasa
da yapabilir, başarabiliriz.
Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk milletinin hedefidir.

Bu hedeften kaçanları millet affetmeyecek, tarih affetmeyecek, gelecek nesiller hiç affetmeyecektir.
Hayatın her alanında asgari müştereklerde, ortak değerler etrafında buluşmak, kaynaşmak, uzlaşmak zorundayız.
İç ve dış işgal cephesine karşı diri ve uyanık olmalıyız.

Anayasa konusunu günlük siyasi çekişmelerin, değersiz
polemiklerin, köksüz anlaşmazlıkların dışında tutmalıyız.
217

Siyasi partilerden, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından, fikir ve düşünce hayatımızı yönlendiren çevrelerden
yeni anayasaya karşı çıkan, itiraz eden, ayak sürüyen henüz
görülmemiştir.
Herkes ittifakla darbe anayasasından rahatsızlığını dile
getirmekte, yeni bir anayasanın yazılması gerekliliğine vurgu
yapmaktadır.
O halde bazı siyasi zihniyetlerin sudan sebeplerle oyun
bozanlık yapmaları, hem nalına hem mıhına vurmaları tutarsızlık ve samimiyetsizlik değildir de nedir?

CHP’nin kaçak güreşmesi, İP’in ucuz bahanelerin ardına
saklanması nasıl yorumlanmalı, nasıl okunmalıdır?

Milletimizin istek ve iradesine sırt dönmek, kabaran beklentilere kulak tıkamak, sorarım sizlere, siyaset ve demokrasi
adabının neresiyle bağdaşmaktadır?

PKK uzantılarıyla anayasa masası kurup taslak metin hazırlayan CHP ve İP’in milli ihtiyaca dönen meşru anayasa hazırlık sürecine bigâne kalması hangi anlayışın, hangi arayışın,
hangi ahlakın ürünüdür?
Üstelik anayasa meselesini güçlendirilmiş Parlamenter
Sistem talep ve teklifiyle işin başından itibaren baltalama çabası sorumsuzluk değil midir? Yanlış değil midir?
Parlamenter Sistem denenmiş ve dibi boylamıştır.
Konu demokratik vasıtalarla kapanmıştır.

Yönetim hayatımızda müstesna bir reform yapılmış, tarihi müktesebatımıza uygun, milli özlemlerle uyumlu bir sistem uygulama safhasına geçmiştir.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, yani Türk Tipi
Başkanlık Modeli’ne, abuk sabuk gayelerle, eften püften mazeretlerle, hatta tam bir gafillik numunesiyle karşı çıkmak,
karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse biliniz ki işbirlikçilik ve ilkesizliktir.
Bayatlamış taktiklere, bayağı telkinlere, baygın ve batık
telakkilere karnımız toktur, bunları kabulümüz söz konusu
değildir.

Yürürlükteki yönetim sistemiyle çatışmayan ve çelişmeyen yeni bir anayasa devlet yönetiminin gücüne güç katacak,
milletimizin refah ve huzuruna en üst düzeyde katkı sağlayacaktır.
Bundan rahatsız olanların iyi niyetinden, vatan sevgisinden bahsetmek akıl ve izan tutulmasıdır.
Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümünü yeni bir anayasayla
taçlandırmak, 1876’dan beri süregelen bu çerçevedeki gerilimleri yumuşatıp bir mutabakat metniyle bağıtlamak hakikaten bu ülkeye, bu millete yapılacak en önemli, en değerli
hizmetlerden birisidir.
Bu hizmetin şerefine ortak olanları tarih saygıyla anacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa vizyonunu kavramış ve kararlılıkla çalışmaya koyulmuştur.

Allah’ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete
erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı’nın ortak iradesiyle
milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, varlığına
müstahak bir anayasa hazırlık süreci inşallah tamamlanmış
olacaktır.
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CHP’ye sesleniyorum, gelin bu sürece sizde destek verin.

İP’e sesleniyorum, gelin bu onurun içinde sizde yerinizi
alın.
El birliği yapalım, güç birliği yapalım, darbe anayasasından aziz milletimizi kurtaralım.
İstikbalin rotasını çizecek yeni bir sayfa açalım.

Unutulmasın ki, birlikten muzafferiyet, bencillikten mağlubiyet doğar.

Gelin mağlubiyet yaşamayın, gelin mahcubiyet duymayın.
Değerli Arkadaşlarım,

İlk Meclis’in siyaset ve diplomasi istikameti; gayet akılcı,
son derece stratejik, oldukça dengeli, bir o kadar sabırlı ve
soğukkanlı, elbette milli gerçeklere bağlıydı.
Bununla birlikte Doğu ile Batı’nın birbirinden farklı, ancak ağırlık bakımından neredeyse aynı düzeydeki maddi ve
manevi baskıları arasında hareket etmek zorundaydı.

Meclis, iç ve dış siyasi gelişmeler karşısında daima pozisyonunu tayin etmek lüzumunu duymuş, en gerçekçi şekilde
olayları ve tarihin akışını yorumlamıştır.
Üstelik Doğu ile Batı’nın milli varlığa ve siyasi kurumlara tesir seviyesini isabetle hesaplamış, tehditleri zamanlama
yanlışına düşmeden analiz edebilmiştir.

Milliyetçi kahramanlar, deyim yerindeyse iki ateş arasından bu cennet vatanı kurtarmasını bilmişler, hiç kimseye, hiçbir güç odağına boyun eğmemişlerdir.
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Kaldı ki tam bağımsızlığın başkaca bir yolunu da görmemişledir.

Türkiye bugün dört bir taraftan sıkıştırılmak, çembere
alınmak istenmektedir.

Rusya-Ukrayna arasında yükselen tansiyon, Kerç Boğazı’nın askeri gemilere kapatılıp Azak Denizi’nin ablukaya
alınması, ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermekten
vazgeçip devreye İngiltere’nin girmesi bölgenin her türlü ihtimale açık olduğunu teyit etmektedir.
Rusya, Ukrayna sınırına çok ciddi askeri yığınak yaparken, Kırım’a da asker konuşlandırmıştır.

Artan gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye’den
başka inisiyatif üstlenen, öne çıkan, aktif bir dış politika izleyen ikinci bir ülke ne yazık ki yoktur.

Ukrayna ve Rusya arasında çıkacak muhtemel bir savaşın
diğer taraf ülkelerin müdahalesiyle yaygınlaşması, nihai olarak huzur ve barış denizi olan Karadeniz’in kana boyanması
kuşkusuz felakettir.
Kuzeyimizde bunlar yaşanıyorken, Akdeniz’de Yunanistan çarpık bir plan ve çirkin bir senaryo dahilinde tahrik
kampanyasını yoğunlaştırmaktadır.

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti esnasında yayımlanan bir Navtex ile Girit’in güney doğusunda bir
Fransız araştırma gemisi ve refakatçisi Yunan savaş gemisi
kıta sahanlığımıza tecavüz etmiştir.
Zamanında müdahale eden Türk firkateynleri ise mütecaviz emellere set çekmiş, müsamaha göstermemiştir.
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Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Türk Dışişleri Bakanı’yla
ortak basın toplantısında sergilediği nezaketsiz, mesnetsiz,
kaba ve gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan suçlayıcı
ifadeleri Türkiye’ye kriz çıkarmak amacıyla özel olarak gönderildiğine işaret etmiştir.
Densiz Dendias’ın ağzının payını veren, haddini bildiren
ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Dışişleri Bakanımız Sayın
Mevlüt Çavuşoğlu’nu huzurlarınızda yürekten tebrik ediyorum.
Basın toplantısı öncesi Sayın Çavuşoğlu’na, mevkidaşının
anladığı dilden konuşması hususunda talimat veren Sayın
Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’nin itibar ve saygınlığını gölgelemeyi aklından
geçiren Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayım
derken Türk pençesini yemiştir.
Anlaşılan Türkiye’nin Akdeniz’de meşgul edilmesi planlanmaktadır.

Bize göre buradaki hedef, Rusya ve Ukrayna gerilimindeki sağlam duruşumuzu bozmak, Doğu ile Batı arasındaki dengeli tutumuzu budayarak bir tercihe zorlamaktır.

Yunanistan’ın maşalık ve korsanlığa soyunması, bu ülkenin Dışişleri Bakanı’nın olay çıkarmak niyetiyle Türkiye’ye
gelmesi önü arkası düşünülmüş, diplomatik teamüllerle ters
düşmüş ucuz bir oyundur.
Kuyu kazan, kazdığı çukura paldır küldür devrilmiştir.

Akdeniz’in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan’dır.
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Gayri askeri statüde olması antlaşmalarla güvenceye alınan 12 Ada’yı silah ve askerle dolduran Yunanistan hem suçlu hem de korkaktır.
Batı Trakya’da Müslüman azınlıktan bahseden bu çürük
kafalar, oradaki azınlığın aynı zamanda Türk olduğunu, bu gerçeği değiştirmeye hiçbir çapulcunun, hiçbir muhasım ülkenin
takatinin yetmeyeceğini bilmeleri ve kabullenmeleri şarttır.
Sayıları 150 bine ulaşan Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının kendi baş müftülerini seçmekten mahrum olmaları büyük bir haksızlık, vahim bir hukuksuzluktur.
Lozan Antlaşması çiğnenmektedir.

2012 yılında Batı Trakya’yı ziyaretimiz sırasında, bizleri
alicenaplıkla karşılayan, “Evinize hoş geldiniz” diyerek sevinç
içinde kucaklarını açan soydaşlarımız asla yalnız değildir,
asla çaresiz değildir, asla sahipsiz değildir.
Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır.

Anadolu’dan kaçarken enselerinden yakalanan Yunan askerlerinin Ege’ye nasıl döküldüğünü, bir daha karaya çıkarlarsa dünyayı başlarına nasıl geçireceğimizi bu küçücük ülke
sanıyorum hafızasından da çıkarmıştır.

Densiz Dendias’a ve Başbakan Miçotakis’e destursuz
bağa girenin sopayla kovalanacağını birilerinin tek tek anlatmasında yarar olacaktır.
Deve nasıl ki boynuz ararken kulağından olmuşsa, Yunanistan da aklını başına almazsa değil kulağından bu gidişle
boynundan da mahrum kalacaktır.
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Lafla peynir gemisi yürümez, Akdeniz’de fitnenin fermanı
okunamaz.

Dilden gelen elden gelse keyfi yeten sultan, canı çeken de
denizler hâkimi olurdu.

Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı provoke edenler Akdeniz ve
Karadeniz’de stratejik hesapları olan hunhar emperyalistlerdir.
Bunu görüyor, bunu biliyoruz.

Aynı Yunanistan, şu mübarek günlerde Filistin’e şiddetle
musallat olan Yahudi yerleşimci terörünü tasdik edercesine,
İsrail ile kapsamlı bir savunma antlaşması imzalamıştır.
İnsaf ve merhamet bilmeyen, hoşgörü ve insanlık tanımayan bu ülkenin kolluk güçleri, mültecilerin üzerine benzin
döküp yakmaya teşebbüs edecek kadar acımasızdır, alçaktır,
barbardır.
Hani Avrupa değerleri? Nerede insan hakları? Nereye gitti insani yardım kuruluşları?

AB’nin ve ABD’nin arkasına gizlenerek terör estiren, zulüm yağdıran Yunanistan hükümeti unutmasın ki, mazlumların ahı hiç kimsenin yanına kalmayacak, bu hesap yarına
bırakılmayacaktır.

Türk milleti, evinden barkından kopmuş masum yavruları, kimi kimsesi olmayan muhtaç ve düşkün insanları vicdan
örtüsüyle, şefkatli dokunuşuyla korumaya alırken, Yunanistan’ın ateşe verme iştahı tek kelimeyle kansızlıktır.

Nitekim herkes soyuna çekecek, kanının ve fıtratının gereğini yapacaktır.
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Türkiye alerjisi ortak paydaları olan, Doğu Akdeniz’de
aleyhimize ittifak kuran Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları
düzeyinde özel bir toplantıyla bir araya gelmeleri muhasım
cephenin faal halde olduğunu göstermektedir.
Türk milleti oyunları bozmaya muktedir, zalimleri ve piyonlarını her saha ve zeminde karşılamaya da kararlıdır.

Akdeniz ve Karadeniz’de Türkiye’nin milli güvenliği risk
ve tehditlere maruz kalmışken, 104 emekli amiralin bildirisi
bize göre karanlık bir planın ilk halkasıdır.

Türkiye’nin mavi vatanında her zamankinden fazla tedbirli ve kuvvetli olması gerekirken, 4 Nisan bildirisinin Deniz
Kuvvetleri’mizi töhmet altında bırakması, donanmamız üzerine gölge düşürmesi iç ve dış bağlantıları olan ahlaksız bir
tertiptir.
dır.

Bu tertibe sahip çıkan kim varsa Yunanistan’ın hizasında-

Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk’un, 4 Nisan darbe çağrısının mertçe kaleme alındığını bir gazete aracılığıyla açıklaması ise tam manasıyla namertliktir.

Emekli amirallerin bildirisini anayasal hak gören, düşünce özgürlüğüyle izah eden cunta sevdalıları, demokrasi muhalifleri, neyin ön hazırlığıyla, hangi amaçların propaganda
faaliyetleriyle tembihlenmişlerdir?
Her puslu dönemde, yargıya yuvalanmış bir ucubenin ağzını açması, nifak saçması nereye kadar olağan karşılanacaktır?
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2007 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimini mimarı olduğu
367 düğümüyle krize sokan Kanadoğlu’ndan sonra şimdi de
devreye beyni sulanmış Yargıtay eski Başkanı mı girmiştir?
Belli merkezlerde projelendirilip kamuoyuna servis edilen 128 milyar dolar nerede sorusu, ihanetin ve melanetin
maskesi olarak mı kullanılmaktadır?

Hazine ve Maliye Bakanı kaybolan para yok diyor, Merkez
Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor, üstelik somut ve rasyonel
veriler de bu ifadeleri doğruluyor, ne var ki CHP-İP-HDP ağız
birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor.
Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli
amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin.
Çünkü alayınız işin içindesiniz.

Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?
Hz.Ömer, utanması olmayanın kalbi ölüdür, demişti.
Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir.

Mertlikleri ise sıvası dökülmüş kerpiç duvar gibidir.

İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayımlamak, sonra da
metin değiştirilmiş, haberim yoktu, nasıl olduğunu bilmiyordum, diyerek kıvırmak mertlik değildir.
Mertlik, demokrasiye sahip çıkmaktır.

Mertlik, milli iradeye sadakat göstermektir.

Mertlik, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmaktır.
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Mertlik, Yargıtay eski Başkanı’nda olmayan, zillet ittifakında görülmeyen haslet ve davranış kalıbıdır.
Değerli Milletvekilleri,

Yunanistan’ın tahammül sınırlarını zorlayan tacizleri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kuran Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle
kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir.

Bu mahkemeye nüfuz eden bağnazlığın ne laiklikle, ne de
din ve inanç hürriyetiyle alakası vardır.
Kuran-ı Kerim’in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır?

Allah kelamına yönelik bu saygısızlığın, bu nefretin neresinde laiklik vardır?
Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin
bu ilkel kararından dönmesi inancımıza ve insanlık onuruna
saygının bir gereğidir.
Mübarek Ramazan ayında, söz konusu mahkeme kararını
kınıyor, asıl laikliğe aykırılığın bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını buradan ifade ediyorum.
Sözlerime son vermeden önce, milletimizi sevindiren
bazı başarılardan da kısaca bahsetmek istiyorum.

İtalya’da gerçekleşen Paralimbik Yüzme Dünya Serilerinde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı kızımızı, Portekiz’de yapılan Avrupa Judo Şampiyonası’nda 78
kiloda Avrupa Şampiyonu olan Kayra Sayit kızımızı yürekten
tebrik ediyorum.
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Afrika kökenli Kayra Sayit’in zaferinden sonra Bozkurt
işaretiyle selam vermesini de ayrıca anlamlı ve değerli buluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi bir kez daha hürmet
ve muhabbetle selamlıyor, başarılı, sağlıklı ve esenlik içinde
bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Değerli Milletvekilleri,
Medyamızın Değerli Temsilcileri,
Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımızın başında hepinizi muhabbetle selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.

Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda
yaşayan saygıdeğer kardeşlerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’un sonuna doğru gelecek nesillere şöyle hitap etmiş ve tarihe dikkatle not düşmüştü:

“Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.”
Yani milli varlığımız hem bir eserin hem de bir bedelin
mecmudur.

Ayrıca bu sonucu Türk gençliğine emanet etmiş, onların
birinci vazifesinin Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa olduğunu hedef olarak göstermişti.
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Kaldı ki, mevcudiyetin ve istikbalin yegâne temeli olarak
da bunu görmüştü.

Üstüne bastığımız toprakları vatan yapan soylu ruh kaderin üstündeki kaderi bir karar, bir irade, bir istikbal davası
haline dönüştürüp hilalin ömrünü hakikatin onuruyla birleştirmişti.
İşin özünde her birleşme vahdete çağrıydı.
Her birleşme vahşete çarpıydı.

Kimi zaman yorgun bitap düştük, kimi zaman da nice başarılarla yükselip devleştik.

Ama hiçbir şart altında ona buna dilenmedik, el avuç açmadık, muhannete muhtaçlık duymadık.
Bazen oldu sularımız boz bulanık aktı, bazen oldu çağların buhranı hükmümüzle aklandı.

Milli alınlarda söken şafak, aydınlık bir geleceğin muştusu olup şahlandı.
Milli yüreklerde kökleşen ittifak, gecenin koyuluğuna
mızrak olup saplandı.
Konuşmamın bu aşamasında özellikle ifade etmeliyim ki;

Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri, varlığımıza rehin koymak için el birliği edenleri diri umutlarımızla
söndüreceğiz, kabına sığmaz heyecanlarımızla süpüreceğiz,
zamanı kendi yörüngesine çekmiş muazzam duruşumuzla
sileceğiz.
Daha yetmedi, alayını birden silindir gibi ezip geçeceğiz.
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Tarih sahnesinde onlar yokken biz vardık.

Gün gelecek onlar yine olmayacak, ancak biz her zaman
var olacağız.

Kıtalarda bizim sözümüz geçerken, coğrafyalarda bizim
fermanımız okunurken kıyıda köşede yer bulmak için çırpınanlar bugün bize medeniyet dersi vermeye kalkıyorlar.
Kendi pisliklerini çuvala basanlar olmayan kusurumuzu
beşeriyetin duvarına asıyorlar.

Çıkarcılar işbirliği yapıyor, hainler güç birliği yapıyor, yedi
düvel atını nallayıp itini yallayıp üstümüze saldırıyor.
Hamd olsun dağları devirir, çağları çevirir, gene de bunları mahvı perişan ederiz.
Taviz vermeyiz, teslim olmayız, yılgınlık göstermeyiz.

Terör örgütleriyle görülecek acıklı bir hesabımız vardır.

Bu kanlı çeteleri üzerimize kışkırtan zalimlerle çözülecek
birikmiş, hatta gittikçe ağırlaşmış meselelerimiz vardır.

İkazen diyorum ki, ya bugün ya da yarın, devran dönüp
hesap vakti geldiğinde, vahşetin ilkel ortaklarına müşfik ve
müsamahalı davranan tıpkı onlar gibi alçak olacaktır.
Terörle mücadele esas itibariyle çok boyutlu ve karmaşık
bir süreçtir.
Türkiye bunun hakkını her saha ve zeminde kahramanca
vermektedir.

Yalnızca seri katillerle değil, aynı zamanda onları kiralayan, kullanan, bölgesel çıkarları uğruna silah, eğitim, mali ve
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lojistik destek sağlayan ülkelerle de kıran kırana bir mücadele sürmektedir.

Artık kiminle mücadele halinde olduğumuzun tanım ve
tarifini net bir şekilde yapmak lazımdır.
Demem odur ki, terörle mücadelenin asıl ve arkada duran
şirret faillerini deşifre etmek, bunların yüzüne ayna tutmak
şarttır.

Çünkü bir yanda elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yanda kolumuzu kesmek için ön almaya çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları iyice sabırları taşırmıştır.

Dost ve müttefik sandığımız, hatta NATO şemsiyesi altında birlikte oyalandığımız bu ülkelerin asıl gayesi, asıl gayreti
Türkiye’nin boyun eğmesidir.

PKK/YPG cinayet ve ihanet kuklasıdır, kuklacılar ise perdenin arkasında saf saf toplanan karanlık ve kahrolası emperyalist kumpasçılardır.
Eski dönemlerde bir terzi makasında şunlar yazıyormuş:

“Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla da düşman olma.”
Bize dost diye seslenen, ama postumuza saman doldurmak için fırsat kollayan mihrakları biliyoruz, tanıyoruz.
Saf değiliz, şuursuz değiliz, bakar kör hiç değiliz.
Kim kiminle yürüyor açıklıkla görüyoruz.

Dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğinin,
nihayetinde devletler arasında bu çerçevede kalıcılık ve süreklilik olmayacağının bilincindeyiz.
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Buna karşılık bizim değişmez inancımız ise şudur:
Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.
Muhtaç olduğumuz tek bir kudret varsa o da damarlarımızdaki asil kandır.

Eğer kendi içimizdeki münferit anlaşmazlıkları, müzmin
ihtilafları, müessif uzlaşmazlıkları topluca düğümleyip tek
nefes olabilirsek emin olunuz Türk milletini ve Türkiye’yi hiç
kimse tutamayacaktır.

Böylesi milli ve manevi bir güç temerküzünün üstesinden
gelemeyeceği hiçbir zorluk da olamayacaktır.
Türkiye düşmanlarının korkusu budur, kaygısı bundandır.

Müftehir bir vicdanla söylemek gerekirse, yurt içinde ve
yurt dışında yuvalanan bölücü terör örgütüne darbe üstüne
darbe vurulmaktadır.

24 Nisan Cumartesi gününden itibaren, Irak’ın kuzeyinde
yer alan Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmıştır.
İlk önce, ateş destek vasıtalarıyla sınır ötemizde mıntıka
temizliği yapılmıştır.

Bunun yanında Kandil bölgesinde belirlenen nokta hedeflere savaş uçaklarımız hava akını düzenlemiştir.

Karadan sızan, ayrıca hava hücum harekâtıyla hedef bölgeye intikal eden komandolarımız Allah nazarlardan esirgesin, tespit ettikleri teröristlerle birlikte, sığınak, barınak ve
mühimmatları birer birer imha etmişledir.

Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla hainler
korkuya kapılmışlar, kaçacak ve saklanacak delik aramışlardır.
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Ancak korkunun ve kaçmanın ecele faydası yoktur.

Ara-bul-yok et parolasıyla hainlerin kanlı defteri Allah’ın
izniyle dürülecektir.

Bu canilerin kökü kuruyasıya kadar mücadeleden dönüş
yoktur.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyorum.

Operasyona katılan evlatlarımızın alınlarından öpüyorum.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve bütün kahraman askerlerimizi kutluyorum.
Rabbim gazalarını mübarek etsin.

Hepsinin yanındayız, hepsinin arkasındayız, hepsine dua
ediyoruz.
Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza
da Allah’tan rahmet niyaz ediyor, şu anda tedavi gören evlatlarımıza şifalar diliyorum.

Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan
veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze
gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun.
Terör örgütlerinin topraklarımızdan ve mücavir bölgelerden sökülüp atılması için milletimizin desteği tamdır, kahramanların inancı tamdır, devletin iradesi tam ve eksiksizdir.

Kanı, gözyaşını, yıkımı, hıyanet ve melaneti geçim kapısı
gören insanlık düşmanlarını acımadan cezalandırmak barış
ve huzura hizmet, hakka ve hukuka hürmettir.
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Değerli Dava Arkadaşlarım,
Bir yanda kripto para vurgunuyla gri pasaport rezaleti
diğer yanda kaybolan atlar; bir tarafta Karadeniz’deki sert
kutuplaşma diğer tarafta Akdeniz’deki sıcak kamplaşma ülke
gündeminin başlıca tartışma konuları arasındadır.
Elbette her şey bunlarla sınırlı değildir, nitekim zincirleme
gelişmelerin reaksiyonu neredeyse anbean değişmektedir.

Aynı şekilde 27-29 Nisan’da Birleşmiş Milletler gözetiminde, taraf ve garantör devletlerin katılımıyla Cenevre’de
yapılacak gayri resmi Kıbrıs Konferansı da gündemi meşgul
eden, takibi mecburi olan milli bir konudur.
Kıbrıs’ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden
başka bir yol kalmamıştır.
Adil, adaletli, hakkaniyetli, kalıcı ve eşitlik ilkesine dayalı
bir çözüm isteniyorsa yegâne çare budur.

KKTC’nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın,
Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesi, ayıplı bir
üslupla mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı hayasızca
eleştirmesi bize göre uyuyan Komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğinin işaretidir.
Nereye ve kimlerin bataklığına aktığı az çok belli olan bu
ahmağın, Sayın Tatar’a yönelik “Cenevre’de Türkiye’nin papağını olacak” açıklaması tam manasıyla EOKA’cı bir ağzın
hezeyanıdır.
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar papağan değildir, Kıbrıs’lı Türklerin hak ve çıkarlarını milli hassasiyetlere muvafık
şekilde savunan cesur bir yürektir.
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Türkiye’yle işbirliği halinde mücadelesini sürdürüyor olmasından rahatsızlık duyanlar ise Türk düşmanları, Rum sevdalılarıdır.

Sayın Tatar’a Türkiye’nin papağını diyenler önce kendilerine bakmalı, papaz tuzaklarına nasıl düştüklerine kafa yormalıdır.
Tabii kafaları varsa, kalpleri varsa, adamlıkları kaldıysa.

Kıbrıs’ı ayak oyunlarıyla Rumların üzerine geçirmek için
elinden geleni ardına koymayan Akıncı ve zihniyetine yakışan tek sıfat Rum Palikaryalığıdır.
Rum’un tasmasını başına geçiren vatansızların tahrik ve
tertiplerine aldanacak yoktur.

Kıbrıs Türk’tür, Kıbrıs şehadettir, Kıbrıs mücahittir, Kıbrıs
bekadır.
Aksini iddia edenler Rumların ve sömürgeci odakların ücretli ajanlarıdır.
Bunlar gibi işbirlikçilerinin hal-i pürmelali aynen şudur:
Bindirmişler bir gemiye,
Rotasından haberi yok,
Korkuyor Türk’üm demekten,
Atasından haberi yok.
Muhterem Arkadaşlarım,
Tarih olmakla tarihi olmak, tarihe geçmekle tarihten geçmek farklı anlamlar taşımaktadır.
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Tarih yazmak, en az tarih yapmak kadar hayati bir sorumluluktur.

Bir nevi, aslanlar kendi hikâyelerini yazmadığı sürece, dillerde dolaşan avcıların söyledikleri olacaktır.

Maalesef günümüz şartlarında tarih yalancı şahit olarak
kullanılmakta; nesnel, bilimsel ve tarihsel gerçekler ideolojik
ve siyasi maksatlarla çarpıtılmaktadır.
Mesela bir asır önceki hadiseleri döneminin şartlarından
koparıp bugünün mantığıyla yorumlarsak, zamanlar arası tutarsızlığa düşüp sübjektif kalıplarla analize sokarsak vahim
bir tehlikeyle karşılarız.
Bu tehlikenin yol açacağı mahsurlar saymakla bitmeyecektir.

Geçmişin sayfaları kapansa da, ortaya çıkardığı biteviye
ve dinamik sonuçlar geleceğin devletler ve milletler arasındaki münasebetlerin yönünü müessir ve münhasır ölçülerde
tayin edecektir.
Zamanlar arası muhtemel bir kopukluk, dün ile bugün
arasında vasat bulacak bir kırıklık çok ciddi badirelere, tahmini mümkün olmayan husumetlere davetiye çıkaracaktır.

Bir başka açmaz da, tarihin derinliklerine fosilleşmiş saplantılarla, fotomontaj önyargılarla bakılmasıdır.
Böyle bir durumda insanlık tıpkı halihazırda yaşandığı
gibi, kaos ve kargaşanın uçurumuna yuvarlanacak, sonu gelmeyen restleşmeler, derinleşen cepheleşmeler, kamçılanmış
nefretler hakimiyet kuracaktır.
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Tarih aynı zamanda; donmuş, durmuş, zamanın bir anında sabitlenmiş olaylar yekûnu olarak da görülmemelidir.

Diyebiliriz ki, manası, mesajı ve muhtevası bakımından
geleceğin yol haritası, gelecek hedeflerin haysiyeti görmesini
bilenler için tarihin vicdanında saklıdır.
Her 23 Nisan günü Gazi Meclisi’mizin açılmasıyla birlikte
milli egemenliğin taçlandığı dönemi idrak ediyorken, her 24
Nisan günü de milletimizin taşa tutulduğu bir iftira sağanağına muhatap oluyoruz.
Ne garip, ne tuhaf bir tenakuzdur ki, karanlık geçmişlerinden utanmayan, insanlığa musibetten başka bir şey sunmayan ülkelerin; tarihin hiçbir devrinde olmamış, yaşanmamış
ve sadece yalan temeli üzerine inşa edilmiş soysuz propagandalarına maruz kalıyoruz.
Hz. Mevlana, bu maruzatımızı ve yaşadığımız haksızlıkları anlatırken adeta bizlere şu sözlerle tercüman olmuştur.
Ne arıyorsun sen ey yabancı? Neyi arıyorsan o’sun sen.
Zulmün peşindeysen zalim, hakkı arıyorsan aşık.
Neye bakıyorsun sen? Neye bakıyorsan o’sun sen.
Dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görür.
Harama bakıyorsan haram, manaya bakıyorsan manasın,
nursun sen.
Ne söylüyorsun sen ey yabancı? Ne söylüyorsan o’sun sen.
Söküklerini dik dilinin, dilini kalbine yaklaştır.
Dilinle söylediğini kalbinle de söyle.
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Kalbinden geçmeyeni diline yaklaştırma.
Güzel söylersen hekim, kötü söylersen gıybetsin, haramsın sen.
Bizim ne gıybetle ne de haramla işimiz olur.

İnandığımızı söyleriz, söylediğimizin de mertçe arkasında dururuz.
Tarihimizi sorgulatmayız, milletimizi yargılatmayız, milli
şerefimizi sonu ölüm bile olsa tartışmaya açtırmayız.

ABD’nin yeni başkanı, seçim kampanya döneminde Ermeni lobilerinin gözüne girmek, siyasi desteklerini almak niyetiyle sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştu.
Sonunda lobilerin oyuncağı, diasporanın tutsağı olduğunu 24 Nisan günü tarih cinayeti işleyerek, yalana sımsıkı sarılarak ispat etmiştir.
ABD’nin önceki başkanlarından olan Reagan’dan sonra
açık seçik soykırımdan bahseden ilk başkan bu şahıs olmuştur.

Biden’in, 24 Nisan 2021 tarihli yazılı açıklaması tarihe
kara bir leke gibi düşmüş, Türkiye-ABD arasındaki diyalog
köprülerini dinamitlemiştir.
Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray’a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir.
Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır.

Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi
toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı
değildir.
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Biden’in sözde soykırım beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kâğıt parçasından ibarettir.

Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde mahcup olacağımız,
hesabını vermekten kaçınacağımız, yüzümüzün kızaracağı, başımızı öne eğecek bir suça, bir trajediye, bir barbarlığa, bir vahşete imza atmadık, böylesi bir yanlışın tarafı ve faili olmadık.
Soykırım çetelesi tutanlar gerçekten medenilerse, kendi
bastıkları zalim ayak izlerine, kendi kazdıkları kan ve dehşet
çukurlarına dikkatle bakmaları, eğer yürekleri yetiyorsa bununla ilgili nedamet göstermeleri samimi tavsiyemdir.

Biden, 24 Nisan tarihli yazılı açıklamasının iki yerinde
soykırımdan bahsetmiş, 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenleri onurlandırdıklarını dile getirmiştir.
Nasıl onurlandıkları, nasıl onur katacakları başka bir tartışmanın konusudur.
Biden iftira kampanyasına kurşun askerlik yapmakla kalmamış, bir de Konstantinopolis ibaresini kullanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda böyle bir isimlendirmeyle
anılan bölge veya bir şehir yoktur.
Bizim İstanbul’umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk
kentidir.

Okyanus ötesinden bakınca nasıl gördüklerinin, neyi görmek istediklerinin bizim nazarımızda bit kadar değeri olmayacaktır.
Konstantinopolis sayfası 568 yıl önce kapanmıştır.
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Sözgelimi, tarihi geriye sarıp 1453 şartlarına dönsek bile
dünyayı titreten, gemileri karadan yürüten, toplarla kalın
surları döven mutlak ve muzaffer bir Türk varlığını sadece
beşeriyet değil mahlukat bile tasdik ve teyit edecektir.
ABD yönetimine soruyorum, peki siz neredeydiniz? Ne
yapıyordunuz? Avrupa’dan kaçanlar veya sonu belirsiz bir
maceraya atılıp okyanusları aşanlar bile o tarihlerde henüz
ortalıkta görülmüyordu.
Şu anda yaşadığınız coğrafyanın asıl sahipleri, hatta derilerinin renginden dolayı katlettiğiniz milyonlarca insan mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ediyorlardı.

Bay Başkan, Beyaz Saray’da Cumhur İttifakı’nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım diye hesap yapmayı bırak ve şunu aklından çıkarma ki,
Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile
siz değilsiniz.

Kısacık melez tarihinizde nice rezaletlere imza atan ülke
olduğunuzu hatırlayarak, gerçeklerle yüzleşmeniz bizatihi
sizi onurlandıracaktır.
Dünyada güçlünün hukuku değil, hukukun gücü hakimdir.

İnsanlık onuru, insanlığın ortak mirası ABD’den katbekat
büyüktür.

Haklının güçsüz, güçlünün haksız olduğu dönemler kepenk indirmiş, emperyalizmin tarih mahkemesinde sorguya
çekilme dönemi başlamıştır.
Dünya artık eski dünya değildir.
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Bize soykırım çamuru atan Biden ve zihniyeti;

Vietnam’da, Kore’de, Kamboçya’da, Laos’ta, Hiroşima’da,
Nagazaki’de soykırım tüneline soktukları milyonlarca masumun öncelikle hesabını versinler, sonra konuşsunlar.

Irak’ta bir milyon Müslüman’a, Afganistan’da 1,5 milyon
mazluma kast ettiklerini, ucu bucağı görülmeyen ölüm tarlaları açtıklarını, kadınlara tecavüz edip küçücük çocukları mezara gömdüklerini kabul edecek ve bunun da bedelini ödeyecek onuru göstersinler, sonra ahkam kessinler.
Biden açıklamasında, insan haklarına saygı duyulan, tüm
insanların onur ve güven içinde hayatlarını sürdürecekleri
bir dünyadan bahsediyor.
O zaman ve o halde sizin gibilerinin bu dünyada olması
züldür, zillettir, ziyandır.

Zulümlerin dünyanın hiçbir yerinde meydana gelmemesi
için ortak kararlılık vurgusu yapan Biden, bunu önce kendisine, önce yönetimine, önce derisinin rengi kızıl veya siyah
olduğu için katlettikleri suçsuz günahsız insanların manevi
hatırasına anlatmak zorundadır.
ABD Başkanı, sözde soykırım suçlamasıyla müttefiklik
hukukuna onarımı uzun yıllar alacak ağır bir hasar vermiştir.
Dostluğun yalan, stratejik ortaklığın masal olduğunu ayan
beyan göstermiştir.

Tarih yaprakları 24 Nisan’ı işaret ettiğinde, ABD Başkanlarının 1915 olayları hakkında ne söyleyecekleri, nasıl yaklaşacakları, büyük felaket mi yoksa soykırıma mı diyecekleri
artık merak konusu olmaktan çıkmıştır.
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Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma aracına dönüştürülen 24 Nisan tarihi bizim için 23 Nisan’ın bir gün sonrasıdır ve sıradan bir gündür.
Ne biliyorlarsa açıklasınlar.

Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar.
Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz.
Tarihimizle ters düşmeyeceğiz.

27 Mayıs 1915 tarihinde karar altına alınıp 1 Haziran
1915’de uygulamaya koyulan Sevk ve İskân Kanunu’yla her
zaman gurur duyacağız.
Dönemin milli kahramanlarını, bu millete şehadetleriyle
hizmet eden asil kahramanlara tarih huzurunda şükran ve
minnet duygularımızı her fırsatta göstereceğiz.
Değerli Milletvekilleri,

Tarihi, siyasi istismar konusu haline getirmek bizatihi yaşanmışlıklara saygısızlıktır.
1915 olayları konusunda milletimizin yüzü ak, alnı açıktır.

Telaşa kapılmamızı gerektirecek bir hatamız, bir gafletimiz veya bir suç dosyamız çok şükür yoktur.
Tarihi vesikalar ortadadır.

Arşivleri karşılıklı açarak ortak tarih komisyonu kurulsun
dediğimizde kimlerin bu teklife yanaşmadığı bellidir, bilinmektedir.

1915 Sevk ve İskan Kanunu’nun esas nedeni milli güvenliği temin çabasıdır.
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Birinci Dünya Savaşı sürerken, sadık tebaa olarak adlandırılan Ermenilerden bir bölümünün iç işgal ve ihanet cephesi oluşturmak ve sırtımızdan hançer vurmak için harekete
geçtikleri vicdanı ve okuryazarlığı olan her insanımızın malum-u alisidir.
Osmanlı ordusu 1914 Ağustos ayında seferberlik ilan ettiğinde, pek çok Ermeni’nin Ruslara katıldığı, bunlar arasında
Meclis-i Mebusan’dan bir mebusun dahi yer aldığı tarihi gerçeklerle ortadadır.
O dönemde patlak veren Van Ermeni isyanını bastırmak
ve hunhar amaçlarla teşekkül eden Ermeni komitelerini dağıtmak amacıyla dönemin hükümeti 24 Nisan 1915’te vilayetlere ve diğer mülki yönetimlere genelge yollamıştır.
Bu genelgede, komite merkezlerinin kapatılması, evraklarına el konulması ve komite elebaşlarının tutuklanması talimatlandırılmıştır.

Bu noktaya lütfen dikkat buyurunuz, bu talimat mucibince İstanbul’da Taşnak, Hınçak ve Ramgavar örgüt üyesi 235
kişi tutuklanmıştır.
Hitamında da Sevk ve İskan Kanunu gereğince Osmanlı
İmparatorluğu’nun güvenliği ve milletimizin selameti maksadıyla işbirlikçi ve ihanete teşne Ermeniler tehcire tabi tutulmuştur.
Üstelik sevk boyunca her türlü ihtiyaçları karşılanmış, güvenlikleri için tedbirler alınmıştır.

Hatta göç yolları üzerindeki menzillere ve istasyonlara yiyecek içecek stokları yapılmıştır.
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Tehcir sırasında bulaşıcı hastalıklardan, eşkıya saldırılarından, ihmallerden, kötü muamelelerden ve diğer sebeplerden kaynaklı ölümler yaşanmıştır.
Fakat hiçbir şart altında bir soykırım olmamıştır.

1915 olayları, İmparatorluğun kendi tebaası olan ve cephede kalan Ermenilerle diğer unsurları Sevk ve İskân Kanunu’na tabi tutarak cephe gerisine çekme işleminden başka bir
şey değildir.
Amerika Birleşik Devletleri bu meseleyi her sene 24 Nisan’da ele almak suretiyle Türkiye’yi baskı altında tutmaya
çalışmıştır.

Bu ülkenin, soykırım uygulanarak tamamen yok edilen
İnka ve Kızılderililerle ilgili üç maymunu oynaması hem çuvaldızı hem de iğneyi başkasına batıran utanmazlıktır.
1818-1858 yılları arasında oluk oluk kanları dökülen Florida Seminole yerlileri bu kıyımın son temsilcileridir.

Osmanlı topraklarında yaşayan yaklaşık bir milyon Ermeni Sevk ve İskân Kanunu ile Ürdün, Lübnan, Halep, Şam,
Deyr-i Zor, Irak gibi yerlerde yeni hayatlar kurarken, 1918’de
çıkarılmış olan “geri dönüş yasası” ile yüz binlercesi tekrar
dönmüş, kalanları da kendi istekleriyle batılı ülkelere göç etmiştir.
Yani ortada soykırımın en küçük delili yoktur.

Daha dikkat çeken bir vakıa ise 24 Temmuz 1917 tarihinde, Osmanlı bürokrasisindeki stratejik görevlerde 522 Ermeni bulunuyor olmasıdır.
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ABD, Ermeniler tarafından ileri sürülen ve yalan isnatlarla bütün dünyaya kabul ettirilmeye çalışılan soykırım yaftasını, sevk ve iskana tabi olarak sınır dışına gönderilen bu
insanların Türkler tarafından yok edildiği şeklinde telaffuz
etmektedir.
Takdir edileceği üzere tarihi gerçekler tahrif ve tahrip
edilmektedir.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD’nin Japon tehdidini
ileri sürerek, Pasifik sahil bölgesinde yaşayan Japon kökenli
vatandaşlarını muhtemel saldırılar esnasında Japon askerleriyle işbirliği yapma endişesi doğrultusunda sürgüne gönderdiği hafızalardadır.
Bu kapsamda, Japonların Batı yakasından tahliye edilmeleriyle ilgili Başkanlık talimatı 19 Şubat 1942’de imzalanmış
ve onbinlerce Japon toplama kamplarına hapsedilmiştir.

Talimatın gerekçesi, “Savaşın başarıyla yönetilmesi, ulusal
savunma araçlarına, tesislerine ve gereçlerine yönelik casusluk
ve sabotaj girişimlerine karşı mümkün olan her türlü koruma
önleminin alınması” olarak belirtilmiştir.
Amerikan Yüksek Mahkemesi konuyu, belirli bir ırka mensup vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin hükümet tarafından kısıtlanmasına ilişkin emirlerin Anayasa’ya uygunluğu
açısından incelemiş ve herhangi bir sorun görmemiştir.

1915 tehcir kararına, devlet bürokrasisinin en kilit yerlerinde görev alan, kucak açılan, kardeş görülen bir topluluğun
düşmanla işbirliği yapması sonucunda ihtiyaç duyulmuştur.

Bu karar doğrudur. Bu karar meşrudur. Bugün olsa yine
aynısı sonuna kadar uygulanmalıdır.
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Ermeni çeteleri beşinci kol faaliyeti içine girerek, Ağustos
1914 ile Mart 1916 arasında 124 bin Müslüman Türk’ü katletmiştir.
İlerleyen yıllarda bilanço daha da ağırlaşmış, Anadolu’da
bir Ermeni mezalimi yaşanmıştır.
Ermeni lobilerinin amacı açıktır.

ABD de bu kirli ve kinli amaca çanak tutmaktadır.

Sözde 3-T politikası olarak adlandırılan; “Tanıma-Tazminat-Toprak” talepleri Türk ve Türkiye düşmanlarının ortak
motivasyonu, ortak emelidir.
Tehcir sırasında yaşanan ölümlerden dolayı Merhum Talat Paşa’nın kendi imzasıyla bin 673 kişi Divan-ı Harbe verilmiş, 67 kişi idam edilmiş 524 kişi hapse atılmış, 68 kişi de
diğer cezalara çarptırılmıştır.
Elimizi vicdanımıza koyup düşünelim, soykırım yapan bir
devlet, böyle bir hukuki tasarrufa, böylesi bir iç muhasebeye
gerek duyar mı?
Tehcir yolunda yaşanan kanunsuzlukların hesabını sormak için kararlılıkla inisiyatif üstlenir mi?
Ermeni katiller tarafından şehit edilen yüzbinlerce Müslüman Türk hala kanayan yaramız, yürek sızımızdır.

Adana’dan Maraş’a, Antep’ten Erzurum’a, Muş’tan Van’a
kadar pek çok vatan köşesinde acıklı anıları nesilden nesile
anlatılan Ermeni katliamları unutulmuş değildir.
Anadolu’daki toplu Türk mezarlarının izahını kim nasıl
yapacaktır?
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ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımızın ve
vatandaşlarımızın hesabını kimler verecektir?
ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına soykırım demesi siyasidir; hukuki, objektif ve insani hiçbir dayanağı yoktur.

Biden, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 11’inci
maddesine göre nefret suçu işlemiştir.
1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’ne atıf yaparak 1915 olaylarını bu sözleşmeye uydurmaya çabalayanlar tarihe ve hukuka
kast etmiş haçlı kalıntılarıdır.
Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır.

S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz
paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır.
Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz peşinen söylüyorum sonucu ne olursa olsun tamdır.

Bugün, TBMM’nin ortak bir iradeyle sözde soykırım iftirasını telin edeceğine de gönülden inanıyor ve bunu bekliyorum.
Baktığımız yer Washington değil başkent Ankara’dır.

Hepimiz Ermeni’yiz diyenlere açık açık sesleniyorum, sizin
ne olduğunuz değil bizim sizi nasıl gördüğümüz önemlidir.
Size bakınca boşluk ve hiçlik görüyoruz, ama siz bize bakınca ya Talat Paşa’yı, ya Enver Paşa’yı ya da Mustafa Kemal
Paşa’yı gördüğünüzden adımız gibi eminiz.

Çünkü biz Türk milletiyiz, Türkiye’yiz, tarihimizle bir ve
ayrılmaz bir bütünüz.
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Değerli Arkadaşlarım,
Meclis’te grubu bulunan, bu milletin ekmeğini yiyip suyunu içen, devletin hazinesinden geçinip saltanat süren HDP
isimli örgütün PKK’nın uzantısı olmasının yanında ASALA’ya
da uyduluk yaptığını cümle alem görmüştür.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, 24 Nisan’daki açıklamasında sözde Ermeni soykırımının bu topraklarda yaşandığını,
adaletin de bu topraklarda sağlanması gerektiğini şerefsizce
iddia etmiştir.
Bu hainler korusu, Türkiye’nin Ermeni soykırım utancıyla
yüzleşmesini istemiştir.

Kürt kökenli kardeşlerim artık gözünü açsın, artık kararını versin; bölücü terör partisi HDP’nin kökü de kimliği de
Ermeni’dir.
Anadolu’nun Hristiyanlardan arındırıldığını söyleyecek
kadar Türk ve İslam düşmanı olan bu soysuzlarla aynı havayı
teneffüs etmek bile günahtır.

Hala demokrasi diyerek HDP’ye destek çıkacak var mıdır?

Şu kadar oy aldı, bu kadar milletvekiline sahip diyecek bir
köksüz ortaya çıkacak mıdır?
Bu şer yuvası, bu ASALA temsilcisi, bu terör acentesi hala
faaliyetlerine pişkince devam edebilecek midir?

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Ankara 22.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlayan davanın 108 sanığı için gün
yüzünü haram edecek karar çok kısa süre içinde alınmalı ve
HDP’nin kapısına hukukun mührü vurulmalıdır.
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Bu parti görünümlü kanlı şebeke kapatılmalıdır.
Bunlardan hiç kimse siyasette bulunmamalıdır.

Milletimize soykırımcı diyen bu canilere Erivan’ın kapıları açıktır.

Paşinyan da istifa etmiştir, buyursunlar, çok iyi bildikleri
dağ yollarından Ermenistan’a terörist kamuflajlarını giyerek
iltica etsinler.
Bu milleti sevmeyenleri sevmeyiz, bu devlete katliamcı
diyenleri asla affetmeyiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biden seçildikten
kısa bir süre sonra alelacele tebrik mesajı paylaşmıştı.

Aynı aceleyi Biden’ın sözde soykırım açıklamasına karşı
göstermedi, henüz çıtını bile çıkaramadı.
Dahası HDP’ye tek bir laf etmedi, edemedi.
Aynı şey İP’in başkanı için de geçerlidir.

O da Biden’e şablon sözlerle, suya sabuna dokunmayan
ifadelerle tepki gösterdi, döndü dolaştı aynı Öztrak gibi hükümetin dış politikasını eleştirmeyi tercih etti.

Özellikle Kılıçdaroğlu’na soruyorum; seni korkutan nedir? Seni sindiren nedir? Seni soykırım suçlamasına karşı
sessizliğe gömen hangi açıklarındır?
Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsun?

Bu CHP’yi ne hallere düşürdün? Kendini nasıl pazarladın?
Kimden hangi sözleri aldın?
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HDP’yle ittifak kuranlar bizim gözümüzde tarihi yanlışın
içindedir.
Tarihle değil zilletle yüzleşmenin vakti gelmiştir.

HDP’ye tepki gösteremeyen CHP’si, İP’i ve diğerleri ASALA’nın çizgisindedir, Ermeni çetelerinin izindedir, PKK’nın
dibindedir.
Türk milleti bu zillete katlanamaz, bu hıyanete müstahak
olamaz, bu kokuşmalara meydanı boş bırakamaz.
Batsın sizin ittifakınız, batsın sizin siyasetiniz.
Bu kadar mı düşmansınız Türkiye’ye?

Bu kadar mı uşaksınız küresel güçlere?

Bu kadar mı satıldınız bedelinizi en çok ödeyenlere?

Suyun derin olup olmadığını iki ayağımızla test etmeye
gerek yoktur.
Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeye hakkımız
yoktur.

Aziz milletim, büyük milletim, oyunu görün, onursuzları
bilin, soykırım lobisini tanıyın, yarın geç olmadan zillete hak
ettiği dersi verin.
Vurun tokadı gitsin bunların alayı.

Sözlerime son verirken tekraren Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun diyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor,
en iyi dileklerimi sunuyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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