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Sayın Basın Mensupları,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sözlerimin başında hepinizi hürmet ve muhabbetle se-
lamlıyorum.

Bugün sizlerle Türkiye’mizin huzur, refah ve güvenliği-
ni doğrudan etkileyen iç ve dış kaynaklı risk ve tehditlerle 
ilgili değerlendirmelerimi ana hatlarıyla paylaşmayı düşü-
nüyorum.

Bu kapsamda düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş gel-
diniz sefalar getirdiniz diyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Gerek içinde yaşadığımız bölge, gerekse de bölgemizin 
eklemlendiği küresel zemin ve sınır hatları uzun süreden beri 
kaynamaktadır.

İnsanlık derin bir huzursuzluk sarmalındadır.

Bilhassa Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve sürekli-
lik içeren yoğun operasyon sağanağındadır.

Mübarek Kurban Bayramı’na çok az bir süre kala geniş 
ve muhtevalı bir muhasebe yapmak, sorun ve kriz alanlarına 
projeksiyon tutmak bizim açımızdan ertelenemez bir zorun-
luluktur.

İdeolojik yakıtı Neo-Liberalizm ve bundan mülhem kara 
kapitalizm olan küresel emperyalizm doymak bilmeyen işta-
hıyla, dur durak bilmeyen arzularıyla zulüm saçmaya, kaos 
aşılamaya devam etmektedir.

Mazlum toplumların menzil ve mevzi kaybı tehlikeli bo-
yutlardadır.
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Paylaşım ve bölüşüm kavgaları, güç ve egemenlik kutup-
laşmaları sertleşmiş, adeta seriye bağlanmış durumdadır.

Karşımızdaki dünya tablosu alarm verici düzeydedir.

Küresel adalet yoğun bakımda, küresel hoşgörü ameliyat 
masasında, karşılıklı saygı, işbirliği ve diyalog çıkmaz sokaktadır.

Neresinden bakarsanız bakınız insani ve vicdani değerler 
komadadır.

Bu mülahaza ve müşahedelerim bir vehmin mahsulü de-
ğildir.

Sayıca ağırlığı İslam coğrafyalarında bulunan milyarlarca 
insan sömürü çarkındadır, şiddet ve dehşet çemberindedir.

Biraz hak, biraz demokrasi, biraz özgürlük hedef ve tale-
binde olan masum ve mazlumların karşında; daha çok petrol, 
daha çok gaz, daha çok servet, daha çok şöhret, daha fazla 
kuvvet peşinde koşan emperyalist ülkelerin açık cephe açma-
ları insani felaketlerin yegâne sebeplerinden birisidir.

Bir diğeri, belki de en müessir sebebi inanç temellidir.

Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında kriz ve ge-
rilimlerin ana arterinde özellikle Türk ve İslam coğrafyaları-
nın bulunduğu çok net bir şekilde görülebilecektir.

Kışkırtılan iç savaşların, kamçılanan etnik ve mezhebi an-
laşmazlıkların, terör saldırılarının, tırmanan asimetrik cep-
heleşmelerin, yaygınlaşan ekonomik ve siyasi kumpasların 
kaynağında Türk ve İslam’a duyulan husumet yer almaktadır.

Müslümanların oluk oluk kanı dökülmektedir.

Müslüman Müslümana düşman edilmektedir.

Emperyalizm toplumsal mühendislikle, istihbarat oyun-
larıyla, örtülü operasyonlarla, hatta doğrudan askeri güç kul-
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lanarak özellikle Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar müda-
hale etmediği alan bırakmamıştır.

Bunun yanısıra Asya-Pasifik, Orta Asya, Güney Asya, Ok-
yanusya ve Sahraaltı Afrika kanlı ve zalim emellerin sinsi ve 
stratejik planlarının içine çoktan dâhil edilmiştir.

Bunlar oluyorken asıl hesap, asıl hedef Türkiye’dir, Türk 
milletidir, Türk vatanıdır.

Bu ibret verici gerçeği görmek, buna dikkat etmek nite-
kim beka düzeyinde önemli ve önceliklidir.

Dışişleri Bakanı’nın açıkladığı “Yeniden Asya Açılımı”nı 
önemsemekle birlikte, coğrafyamızı stratejik güce dönüştü-
rüp bir ayağımızla doğuya diğeriyle batıya tutunmak Türki-
ye’yi kafeslemek isteyen muhasım odaklara en kalıcı cevap 
ve mesaj olacaktır.

Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine erdemli, 
milli, tarihi müktesebata ve başkent Ankara vizyonuna mü-
zahir, aynı zamanda Anadolu coğrafyasının bin yıllık jeopo-
litiğine bağlı aktif ve ön alıcı politikalarla kuşatmayı etkisiz 
hale getirecektir.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı tarih şuuru ile okuyup 
yorumladığımızda geçmişten bugüne kökleşip büyüyen düş-
manlık salgınının tesir ve tevzi sahalarını anlamlı şekilde 
analiz etmemiz de mümkündür.

Dikkatlerinizi çekmek isterim ki, mütecaviz niyet ve geliş-
melerin özünde Türk ve İslam değerlerine yönelik hınç, hırs, 
öfke ve nefret yatmaktadır.

Bu çerçevede medeniyetler ve dinler arasında dokuz asır-
dır süren, yani ilk Haçlı seferinden bugüne kadar dinmek 
bilmeyen bir hesaplaşma ve boğuşma aleni şekilde varlığını 
göstermektedir.



12

Dünya üzerinde düşük veya yüksek yoğunluklu silahlı 
çatışma, sınırlı savaş, şiddet içeren veya içermeyen kriz, an-
laşmazlık yaşanan ülke ve bölgelerin hemen hemen tamamı 
Türk ve İslam coğrafyasıyla bağlantısı vardır.

Bize göre bu tesadüfi olamaz, olmayacaktır.
Şu anda dünya üzerinde 52 ayrı ülke ve bölgede kriz ve 

çatışmalar devam etmektedir.
Bunların 34’ünde dönem dönem alevlenen silahlı çatış-

malar yaşanmaktadır.
Mesela Cezayir’den Yemen’e, Sudan’dan Irak’a, Kame-

run’dan Demokratik Kongo’ya, Somali’den Afganistan’a, Lib-
ya’dan Mali’ye, Filipinler’den Myanmar’a, Mısır’dan Suriye’ye, 
Etiyopya’dan Çad’a, Hindistan’dan Pakistan’a varıncaya kadar 
pek çok ülke çalkantılı ve krizlerle meşguldür.

57 İslam ülkesi derecesi farklılaşan iç ve dış sarsıntılara 
maruzdur.

Bu ülkelerin yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzluk, gelir da-
ğılımı adaletsizliği, etnik ve mezhep gerginliği, siyasi ve eko-
nomik istikrarsızlık ortak özellikleridir.

Pek çoğunda var olan yer altı zenginlikler yer üstündeki 
sefalet ve felaketleri örtmeye yetmemiştir.

İsraf diz boyu, açgözlülük, gemlenemeyen nefis, kontrol-
süz tamahkârlık korkunç boyutlardadır.

Bir avuç kaymak tabaka ne var ne yok yiyip yutmaktadır.
Yüz milyonlarca insanın kursağından bir lokma ekmek, 

bir yudum su güç bela geçerken, sırtını emperyalizme daya-
mış, geleceğini zalimlerin elinde görmüş küçük ve ayrıcalıklı 
bir grup fildişi kulelerinde haram sefası sürmektedir.

Bu çarpıklıkların hiçbirisinin İslam’da yeri yoktur.



13

Maalesef yüce dinimiz İslam hem içten hem de dıştan sal-
dırı altındadır.

Müslüman nüfusun artışından korkan çürük Haçlı kafası 
bunun önüne geçmek maksadıyla bir yandan İslam’ın içten 
içe sorgulanmasını diğer yandan da dışarıdan farklı yöntem-
lerle tahribini, inanç ve etki alanının daralmasını projelendir-
mektedir.

Kapanmamış, kapatılmamış hesaplar her fırsatta görül-
mek üzere tedavüle sokulmaktadır.

Türkiye’nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkma ve 
sıçrama potansiyeli ise her seferinde engellenmekte, ülkemi-
zin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir.

İslam toplumlarının adalet, huzur ve istikrar içinde nasıl 
yaşadığı, bunun tarihin hangi dönemlerinde ortaya çıktığı 
aklı, vicdanı ve basireti olan her insanın malumudur.

Korkulan tarihin tekerrürüdür.

Bu amaçla da Türkiye durdurulmak istenmektedir.

Bazı düşünce kuruluşlarıyla araştırma gruplarının, ge-
lecek yıllarda Müslüman nüfusun artacağı yönündeki tespit 
ve değerlendirmeleri küresel güç merkezlerini ürkütmüş, 
bu nedenle de terörle, iç kargaşayla, karanlık hesaplarla, za-
lim komplolarla kaçınılmaz bu tarihi gerçeğin baltalanması 
amaçlanmıştır.

1968’de kurulan Roma Kulübü bu amaca gizli veya açık 
hizmet için faaliyet göstermiştir.

Roma Kulübü yeni dünya düzenini baz ve esas alarak Hı-
ristiyan-Budizm karması bir dünya dininin hakim olması için 
çalışmalar, propagandalar, toplantılar, gizli operasyonlar yap-
mıştır.
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FETÖ’cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyalog 
tuzağı bu kapsamda kurgulanmıştır.

Hedef, dinler arası hoşgörü ve diyalog maskesiyle İslam’ı 
geriletmek, Müslüman sayısının artışını frenlemek, dünya 
üzerinde tek devlet-tek din gayesini hayata geçirmektir.

Özellikle Roma Kulübü’nün 1972’de yayımlanan bir rapo-
runda 2020’de Müslüman nüfusun Hristiyan nüfusun önüne 
geçeceğini vurgulaması bugünkü kaos ve krizlerin gizli baha-
nesini de deşifre etmektedir.

Bir başka çalışmada da, 2070 yılında, Müslüman nüfu-
sun 2 milyar 920 milyona ulaşarak Hristiyan nüfusu geçeceği 
açıklanmıştır.

Ortadoğu’ya yapılan zalim markaj ve müdahalelerin ne-
denlerini uzaklarda aramaya gerek yoktur.

Yüzyılın Anlaşması kılıfıyla Filistin’i Siyonizm’e yem et-
mek isteyen, bu itibarla işbirlikçi emirleri, prensleri, kralları 
Camp David’e çağıran, aynı zamanda Evanjelistlerin ümidi 
olan ABD Başkanı’nın nereye varmak istediği az çok bellidir.

1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti Doğu Kudüs ola-
cak bağımsız ve egemen bir Filistin devleti hem tarihin hem 
de inanç ve insanlık vicdanının kaçınılmaz bir mecburiyetidir.

Hükümet kurulamamasından kaynaklanan bunalımdan 
dolayı 17 Eylül’de tekrar yapılacak İsrail seçimleri öncesi, bu 
mecburiyetin bir mahkûmiyete, karanlık bir esarete dönüş-
mesi için zalimler el birliği, güç birliği içindedir.

İslam’ın her değerine cephe alan emperyalist ülkeler Tür-
kiye’nin bölgede sözünün geçmemesi amacıyla her yol ve kir-
li yönteme başvurmaktadır.

İslam coğrafyası kontrollü ve yönetilebilir istikrarsızlıkla-
ra hapsedilmiştir.
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Nüfusunun yüzde 90’nı Müslüman olan Keşmir’de 
1947’den itibaren var olan sıcak çatışmaların kimlerin mirası 
olduğu da bilinmektedir.

Keşmir üzerine kumar oynayanların niyetleri aşikârdır.

Hindistan Anayasası’nın Jammu-Keşmir Eyaletine özel 
statü tanıyan 370’inci maddesinin 5 Ağustos 2019’da ilga 
edilmesiyle Keşmir yarası bir kez daha kanamıştır.

Pakistan ile Hindistan bugüne kadar 3 defa savaşmaları-
na rağmen sonuç alamamışlar, bu defa da dördüncü kez tek-
rar karşı karşıya gelmişlerdir.

İki ülkedeki nükleer silah kapasitesi dikkate alındığında 
Keşmir’in, ilave olarak bölgenin nasıl büyük bir uçurumun 
kenarında olduğu net olarak anlaşılacaktır.

Keşmir’de oyun kuranlar Kerkük’te kıyım, Kıbrıs’ta yıkım 
peşindedir.

Ayrıca İran’ın, ABD ve Birleşik Krallıkla derinleşen bir kri-
zin içinde olduğu ortadadır.

Yaptırımlar, ambargolar, Cebelitarık Boğazı ile Hürmüz 
Boğazı çerçevesinde nükseden sorunlar günbegün artış gös-
termektedir.

Suriye’de masumlara kast edilmektedir.

İdlib mayın tarlası gibidir. Nerede ve ne zaman infilak 
edeceği meçhuldür.

Mısır’da sokakta bomba yüklü araçlar patlamaktadır.

Sina Yarımadası diken üstündedir.

Irak, Libya, Cezayir karmakarışıktır.

Yemen’de gündem silahtır, kurşundur, savaştır, akan kan 
ve gözyaşlarıdır.
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Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirliği uydulaşmış, 
emperyalist projelerin temin ve taşeronluğuna soyunmuş-
lardır.

Kısacası çevremiz zifiri karanlıktır.

Ve de Türkiye’ye Irak ve Suriye’nin kuzeyiyle birlikte Fı-
rat’ın doğusundan meydan okunmaktadır.

Ülkemizi terörizmle susturacaklarını zanneden gafil ve 
alçaklar elbette tarihi bir yanlışın içine düştüklerini çok ya-
kında anlamak durumunda kalacaklardır. 

Bunun bedelini ise eninde sonunda ağır şekilde ödeye-
ceklerdir.

Terör örgütleri, ekonomik baskılar, yaptırım tehditleri, si-
yasi oyunlar, diplomatik şantajlar, darbe girişimleri Türk mil-
letini haklı davasından geri döndüremeyecektir.

İslam coğrafyasına düzenlenen yeni nesil haçlı akınları 
püskürtülmezse gelecek karanlığa havale edilecektir.

Mukavemetiyle bunun önündeki en müteyakkız güç Türk 
milletidir. 

Çünkü Türk milleti mazlumların umut ışığı, İslam’ın umut 
sancağı, Türklüğün adalet ve hakkaniyet ufkudur.

Türkiye bölgesinde parlayan yıldız, uyanmış devdir.

Küresel ve bölgesel senaryo yazanların karşısında 82 mil-
yon tek kale, tek bilek, tek yürektir.

Korkularından veya işbirlikçi olduklarından dilleri bo-
ğazlarına akanlar için kudretimizin yok sayılması boşuna bir 
gayrettir.

Türkiye terörü hem içinden hem de mücavir bölgelerden 
söküp atmaya muktedirdir.
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Asırların içinden süzülüp bugünlere ulaşan Türk devlet 
aklı, Türk yönetim anlayışı aradığımız ilham ve iradeyi fazla-
sıyla işaret etmektedir.

Teröristlerin yanında kim duruyorsa Türkiye’nin karşı-
sındadır.

Terör örgütlerine kimler yardım ve yataklık yapıyorsa 
Türkiye’nin azmi ve azametiyle Allah’ın izniyle her seviyede 
tanışacaklardır.

Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Ülkemiz egemenlik haklarıyla birlikte toprak bütünlüğü-

nü savunmak, uluslararası hukuktan doğan meşru imkanları 
kullanmak suretiyle terörle mücadelesini kararlılıkla sürdür-
mektedir.

Bu mücadelemiz esnasında dost ve müttefik olduğu iddia 
edilen ülkelerin verecekleri şaibesiz ve şüphesiz destek çok 
önemlidir.

Temel arayış ve amacımız da bunu sağlamak olmalıdır.
Sınırlarımızı korumak devlet olma haysiyetimizin ihmali 

olmayan bir icabıdır.
Suriye’nin kuzeyinden kaynaklanan ve milli bekamızı teh-

dit eden terörist faaliyetleri odağında karşılayıp etkisiz hale 
getirmek ülke güvenliği ve jeopolitik zaruretler açısından bü-
yük bir ihtiyaçtır.

Aynısını Pençe 1 ve Pençe 2 operasyonlarıyla Irak’ın ku-
zeyinde icra ettiğimiz bilinen bir husustur.

Kaldı ki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla da gü-
ney sınırlarımız boyunca inşa edilmek istenen terör korido-
runu stratejik noktalarından yardığımız sarih bir hakikattir.
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Vatanımızın güvenliğini, yüksek tehdidin yeşerdiği alan-
ları kurutarak, hain ve haşaratın üreyip yuvalandığı çukurları 
kapatarak temin etmek yegane seçenektir.

Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güven-
li bölge planlaması bu nedenle kaçınılmaz bir zarurettir.

30 ile 35 km’lik bir derinlikte kurulacak bir güvenli bölge 
yalnızca Türkiye’yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır.

Bu çerçevede ABD askeri heyetiyle 23 Temmuz’da yapılan 
ilk tur temasların ikincisi 5 Ağustos’tan itibaren başlamış ve 
7 Ağustos’ta tamamlanmıştır.

Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde kurul-
ması düşünülen güvenli bölgeye ilişkin yapılan müzakereler-
de Müşterek Hareket Merkezi’nin en kısa sürede Türkiye’de 
kurulması konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edecek ted-
birlerin alınacak olması, bu konuda mutabık kalınması mem-
nuniyet vericidir.

Temennimiz yeni bir oyalama sürecine tevessül edilme-
mesidir.

Müşterek Hareket Merkezi’nin kurulmasını müteakiben 
güvenli bölge Türkiye’nin haklı ve meşru taleplerine göre te-
sis edilmelidir.

Derinliği ve genişliği Türkiye’nin tezlerine, güvenlik ihti-
yaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Güvenli Bölge, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğini de-
ğil Türkiye’nin güvenliğini muhafaza etmelidir.

ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir.
Bu ülkenin PKK/YPG’yi kanatlarının altına alarak ulaşa-

cağı hiçbir yer yoktur.
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Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suri-
yeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskânın ortamı süratle 
hazırlanmalıdır.

Türkiye, sığınmacıların en temel insani ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere imar, inşa ve bayındır faaliyetlerini yapacak 
donanım ve yeterliliktedir.

Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafın-
dan sağlanmalıdır.

Böylelikle Türkiye’de kucak açıp misafir ettiğimiz Suriyeli 
sığınmacılar için yeni ve emniyetli bir hayatın temeli kazıl-
mış, ilk adımı atılmış olacaktır.

ABD, Türkiye’yi anlamalı, sevmiyorsa da saygı duymalıdır.
Terör örgütleriyle arasına kalın ve kesin mesafeler koy-

malıdır.
YPG’ye silah ve cephane sevkiyatından mutlaka vazgeç-

meli, yanlıştan dönmelidir.
Onurlu bir devletin terör örgütlerinden medet umması, 

teröristlerle ittifak içine girmesi akıl, adalet ve ahlakın tüm-
den inkârıdır.

Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet ge-
lişmeler ABD’nin lütfu değildir.

Türkiye’nin haklı olduğu bir konuda hakkını yedirmesi, 
bunun yanında taviz vermesi asla düşünülemeyecektir.

Müzakerelerin uzaması, güvenli bölgenin derinlik mesa-
fesiyle ilgili görüş ve yaklaşım farklılıkları terör örgütü PKK/
YPG’ye elbette zaman kazandırmıştır.

30 Temmuz 2019 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Kararı’nda 
vurgulandığı gibi,  Suriye sınırı boyunca var olan otorite boş-
luğunun ülkemizi hedefine alan tehdide dönüştüğü, bölgenin 
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terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla bir barış korido-
runun inşası gündeme alınmıştır.

Türkiye güvenli bölge talep ve tasavvuruyla huzurun, gü-
venliğin, istikrarın, barışın, bütünlüğün, kardeşliğin yanında; 
bölücünün, zalimin, hainin, cani emellerin karşısında olduğu-
nu göstermiştir.

Yanıbaşımızda terör devleti kurmayı aklından geçirenler 
unutmasınlar ki, son nefesimize, son neferimize kadar dire-
niriz, alayının aklını alır, heveslerini kursaklarında bırakırız.

Şehit oluruz, ama Türkiye’yi böldürmeyiz.

Gazi oluruz, ama Türk vatanını çiğnetmeyiz.

Teslim olmayız, sessiz kalmayız, göz yummayız.

Herkesi uyarıyorum ki,

Ya şerefimizle, bekamızla ve milli birliğimizle yaşayaca-
ğız; ya da küresel tezgâha gelip terörist provokasyonlar, iç 
sabotaj, suikast ve işbirlikçi tertiplerle süreç ve zaman içinde 
eriyip gideceğiz.

Ya istiklalimizi muhafaza edeceğiz ya da izmihlale boyun 
eğeceğiz.

Bütün risk ve güvenlik tehditlerine rağmen Türk milleti 
var olacaktır.

Türkiye ilelebet yaşayacaktır.

Terör örgütleri nerede bulunuyorsa bulunsunlar oraları 
tepeden tırnağa arındırıp melanetin kökünü kopararak yok 
etmek tarihe, ecdada, şühedaya namus borcumuzdur.

Biz borcumuza sadığız.

Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin tutunması-
na asla müsaade edilmemesi gerektiğine gönülden inanıyoruz.
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ABD’nin ağzına bakamayız.

Acaba ne der diye hesap edemeyiz.

Biz millet ne der ona bakmalıyız.

Biz milli beka neyi gerektiriyor ona dikkat etmeliyiz.

CHP’nin Fırat’ın doğusu için barışçı yaklaşımlar ve diya-
loglar önermesi müflis ve teslimiyetçi bir dildir.

Söylenmek istenen nedir? Hangi barışçı yaklaşımlar izle-
necektir? Nasıl bir diyalog kurulacaktır?

PKK/YPG’yle masa mı kurulsun, CHP bunu mu istiyor?

Fırat’ın doğusunda ihanet var, rezalet var, düşman var, 
Türk’e kefen biçen alçaklar var.

Bunlarla ilgili ne tür bir diyalog teklif ediliyor?

Bu nasıl bir acziyettir, nasıl bir köhneliktir, nasıl bir zafi-
yettir?

HDP’li temelsiz şahıs ise savaş politikalarından vazgeçil-
sin diye utanmadan çağrı yapıyor.

Bu köksüz, Kürtlerle barışmanın yolunu arayın diye fitne 
yayıyor.

Kürt kökenli kardeşlerimizle küslük yoktur ki barış olsun.

HDP Türk ve Türkiye düşmanlarının içimizdeki sızıntısıdır.

CHP’den bu sızıntıdan beslenen siyasi sızıdır.

İP’ten bahsetmeye gerek bile yoktur, çünkü hepsi aynı zil-
let çuvalının dibinde kaynaşmış, kucaklaşmıştır.

CHP-HDP Fırat’ın doğusundaki terör inlerinde fikren ve 
gıyaben buluşmuşlar, Türkiye’nin terörle mücadelesini engel-
lemek, havayı zehirlemek amacıyla devreye girmişlerdir.
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Bunlar yalanın, riyanın, bölücülüğün, istismarın çıban-
başlarıdır.

PKK ormanları yakarken çıtını çıkarmayan, hatta sinsi 
sinsi gülümseyen bölücü HDP’nin, Kaz Dağları’nda su ve vic-
dan nöbetine girmesi ise tiyatrodur, masaldır, aldatmadır.

Farklı ve maksatlı bir hazırlığın varlığına işarettir.

Biz ormanlarımızın yok edilmesini asla doğru bulmayız.

Ancak PKK/HDP’nin taraf olduğu bir yerde de bit yeniği 
olduğuna inanırız.

Orman yakan namertlerin ağaç kesiliyor diye çığlık atma-
sı skandal ötesi bir çarpıklık, mide bulandırıcı bir çelişkidir.

CHP, HDP’yle gelecek hayalleri kurmaktadır.

İP ise bu hayalin vagonudur.

Bunlar ne diyorsa desinler, ne yaparsa yapsınlar, Fırat’ın 
doğusunda hilal yükselmeli, hainler tek tek cezalandırılma-
lıdır.

Terörle yaşamaya alışmayacağız.

Terörist saldırıları sineye çekmeyeceğiz.

Ne yapalım, kaderimizde de bu varmış demeyeceğiz.

Terör örgütlerine övgüler düzen sözde aydın, akademis-
yen, siyasetçi, gazeteciler bilmelidirler ki, ya vatan haini dam-
gasıyla hayatları boyunca yaşayacaklar, ya da ıslah ve pişman 
olacaklardır.

Bu işin aması, fakatı, bahanesi yoktur.

Terörle huzur, teröristle insanlık şerefi arasında tarafsız 
bir alan yoktur.

Hatırlatmak isterim ki,
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Türkiye 2015 yılının ikinci yarısından 2016 yılının ikin-
ci yarısına kadar süren terörist kalkışma ve istila girişimine 
muhatap kalmıştı.

Şırnak Cizre, İdil, Silopi; Hakkari Yüksekova; Diyarbakır 
Silvan, Sur, Bağlar; Mardin Derik, Dargeçit, Nusaybin; Muş 
Varto’da PKK’nın cadde ve sokaklara hendekler kazması, ba-
rikatlar kurması, patlayıcılar yerleştirmesi, bazı yerlerde öz-
yönetim ilan etmesi namuslu hiçbir insanın kabul edemeye-
ceği işgal teşebbüsleriydi.

Hendek terörü süresince 532 kahraman güvenlik görev-
limiz şehit olmuş, 228 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
terör eylemlerinden 1 milyon 300 bin kişi etkilenmiştir.

Az evvel saydığım il ve ilçelerde 2 bin 307 hendek ve ba-
rikat kaldırılmıştır.

Bunu görmeyen hıyanet taraftarları ise beka mücadelesi-
ni sabote etmeye kalkışmışlardır.  

11 Ocak 2016 tarihinde, bin 128 sözde akademisyenin 
imzasıyla 2015 ve 2016 yıllarında ülkemizin doğu ve güney-
doğusunda terörle mücadele kapsamında yürütülen operas-
yonlar “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisiyle aşağılanmıştı.

Takip eden süre içinde nihai imzacı sayısı 2 bin 200’ü aşmıştı.
Yurt içinden ve yurt dışından sözde akademisyen ve ente-

lektüellerin imza attığı PKK bildirisinde sokağa çıkma yasak-
ları eleştirilmiş, devlet katliamcı olarak gösterilmişti.

Anayasa Mahkemesi de, İstanbul 32.Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin 4 Nisan 2018’de verdiği kararda hak ihlali olduğunu 26 
Temmuz 2019 tarihinde açıklamıştır.

Anayasal düzeni yıkmak için kan döken, eylem yapan bir 
terör örgütüne destek olan sözde akademisyenlerle ilgili ve-
rilen cezaların neresinde hak ihlali vardır?
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Bunlar haklı değil, haysiyetsizdir.

Bu nasıl bir haktır? Bu halde hak nedir, nasıl tarif edile-
cektir?

Hainlerle ilgili hak ihlali kararı verenler maşeri vicdanda 
vebal altındadır.

Milletin hakkı ne olacaktır?

Vatanın hakkı ne olacaktır?

Devletin hakkı ne olacaktır?

Şehitlerin, gazilerin hakkını kim nasıl teslim edecektir?

İhanetin hakkı olmaz, affı olmaz, ihmali olamaz.

Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararıyla hakkın doğasına 
zarar vermiştir.

Terörün, terör destekçiliğinin, devlete katliamcı iftirası-
nın tanımı hezimettir, zillettir, rezalettir, hıyanettir.

Geldiğimiz bu aşamada Anayasa Mahkemesi’nin bu hak 
ihlali kararına ilk derece mahkemesinin riayet etmemesi ada-
letin ruhuyla çelişmeyecektir.

Hakkı inkâr eden, hakikate dirsek çeviren, halka zulme-
den bir alçalmanın hakkı da yoktur, hukuku da yoktur.

Var diyenlerin bu milletin arasında yeri olmayacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

1 Ağustos 2019 Perşembe günü tarihi bir çağrıda bulun-
muştum.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden bir vesile ve sebeple ko-
parak İP’e katılan kardeşlerimi birliğe, beraberliğe, kucaklaş-
maya davet etmiştim.
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Fiziken değilse bile aklen ve fikren aramızda olan, gönlü 
ve yüreği bizimle beraber olan dava arkadaşlarımızın yuvaya 
dönüşlerini temenni etmiştim.

Hamd olsun bu çağrı ve davetim geniş yankı uyandırdı.

Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler 
günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil 
rüsva olarak öğreneceklerdir.

Siyasetin doğası gereği bazen küslük, bazen kırgınlık, ba-
zen de kızgınlık yaşanabilmektedir.

İP’te milliyetçi ve ülkücünün yeri yoktur.

Hakikaten de İP’in yönetiminin bunu teyit etmesi, ülkücü-
leri kenara itmesi hazin bir vakıa olarak karşımızdadır.

İP kozmopolit, icazetli, fikirsiz, hedefsiz, sadece MHP’den 
intikam almak üzere kurulmuş hastalıklı siyasi bünyedir.

Ülküsü olanın, Ülkücüyüm diyenin İP’te işi olamaz.

Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne-fesatla yolu kesi-
şemez.

İP’in 4.Olağanüstü Kongresi’nde çarşaf liste dediler, de-
mokrasi dediler, ayarlanmış ve planlanmış anahtar listeyi 
239 kişinin içine özenle ve kurnazca yerleştirdiler.

Ülkücüler dışlandı, Ülkücüyüm diyenler yok sayıldı.

İP’in Başkanı Türk milletine yalan söyledi, delegelerini 
yüzsüzce aldattı.

Demokrasi değil demogoji sahneye çıktı.

İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, arızalıdır, sakıncalıdır, Kandil 
ve Pensilvanya’nın ileri karakoludur.
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İP Başkanı’nın Ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle 
kokuşmuşluktur.

Bununla birlikte Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir.

İşbirliği yaptığı teröristlere haydut diyemeyen, FETÖ ve 
PKK’ya ses çıkaramayan, bunun yerine Ülkücülere ahlaksızca 
saldıran kimliksiz ve dönekler zamanı geldiğinde bu millete 
hesap vereceklerdir.

MHP ve Ülkü Ocakları’ndan haydut değil haysiyet abidesi, 
ahlak ve adamlık şahanesi dava insanları, vatan ve millet sev-
dalısı şahsiyet anıtları yetişmektedir.

Ülkücü zamanı ve zemini Türk-İslam ülküsüyle kavrayan; 
hadiseleri, gelişmeleri, geleceği dün bugün ölçeğinde cem 
edip fikir, eylem, ahlak ve inançlarıyla kuşatan iffet, itibar ve 
iftihar zirvesidir.

Bu gerçeği bilip görmesine rağmen çarpıtan kim varsa iki 
cihanda da hasmımızdır.

Onlardan hem bu dünyada hem de Mahkemeyi Kübra’da 
davacı olduğumuzu tekraren muhataplarına duyuruyorum.

Geleceğin ilk günü, geçmişin karanlığına ilave edilen bir 
zillet anıdır.

Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum.

İP’te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum.

Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimi kucaklamaya ha-
zır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha açıklıyorum.

Onlar bizim için İYİ’dir, diğerleri ise sadece İP’siz, sapsızdır.

Konuşmanın sonunda sizlerin, aziz milletimizin ve 
Türk-İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden 
kutluyorum.
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Kesilecek kurbanların kabulünü niyaz ediyorum.
Bayramın birliğe, dirliğe, beraberliğe vesile olmasını di-

liyor, bayram tatili süresince yola çıkacak vatandaşlarımızın 
trafik kurallarına riayet etmelerini hayati önemde değerlen-
diriyorum.

Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür edi-
yor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE 

KÜLTÜR VAKFI’NIN YENİ HİZMET 
BİNASININ AÇILIŞINDA 

YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

30 AĞUSTOS 2019 
ANKARA
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Aziz Ülküdaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sevgili Bozkurtlar, Asenalar,

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’nin 
yeni hizmet binasının açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş 
bulunuyoruz.

Öncelikle hepinizi en halisane duygularımla selamlıyorum.

Davasını şuurunun gönderinde bayraklaştırmış her dava 
arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif isabetle ve itinayla 
demişti ki:

“İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz?

Ne çok söyle, ne büyük söyle; yiğit işte gerek.

Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme!

Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek!”

Allah’a şükürler olsun ki, Ülkü Ocakları sözü sağlam, özü 
sağlam olan Türk gençliğinin yarım asırlık yadigârıdır.

Ülkü Ocakları adam gibi adam olanların yarım asırlık Boz-
kurt yuvasıdır.

Merhum Ziya Paşa’nın vurguladığı gibi;

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i 
aklı eserinde.”

Aklımızla, anılarımızla pek çok badireyi atlatarak, pek çok 
belayı savuşturarak bugünlere geldik.
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Diyebiliriz ki zahmetlerden zafer çıkardık, karanlığın ko-
vuklarından aydınlığın kollarına akınlara katılan akıncılar 
gibi atıldık.

Kuşatmayı yardık, pusuları dağıttık, varlığımızı güçlen-
dirdik.

Ülkücü ömürler çileyi adeta azık yaptılar, çelikleşmiş ira-
deleriyle, çevikleşmiş ihlaslarıyla zamanın müşkülatlarına, 
zalimlerin zulmüne kıyasıya direndiler.

Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu dö-
nemlerde ülkü ve ülke mücadelesini şerefle yaptılar.

Ülkü Ocakları; aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yük-
selen millet ve vatan sevdasının ufuk ötesini görebilen, za-
manlar üstüne çıkabilen iman kaynağıdır.

Bu kaynak ki, mukaddesatla buluşmanın, mukadderatla 
kucaklaşmanın adresi ve aidiyet kavlidir.

Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği irfan mektebi, iffet ve 
irade menkıbesidir.

Aynı zamanda Ülkü Ocakları şehitlerin emaneti, gazilerin 
göz nuru, vatan ve millet sevgisinin onur mihveridir.

Ülkücü, kısaca bir ülküsü olan, bundan mülhem bir davası 
bulunan fazilet ve fikir sahibi mümtaz bir kişidir.

Ülkü ise Türk-İslam değerlerinin Ülkücünün ruh kökün-
de tecelli edip kalp ve akıl ölçeğinde tezahür etmesiyle varlık 
bulmuştur.

Ülkü ile Ülkücü arasındaki ilişki ve irtibat sürekli gelişen, 
sürekli zenginleşen, sürekli yenilenen çok boyutlu ve muaz-
zam bir oluş ve olgunluk halidir.

Ülkü varsa amaç vardır, arzu vardır, arayış vardır, asırları 
kavrayış vardır, hem geçmişe, hem bugüne, hem de geleceğe 
karşı ertelenemez sorumluluk bilinci var demektir.
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Ülküsüz beden, tıpkı ülkesiz insan, tıpkı yörüngesiz geze-
gen gibidir.

Nefisle mücahede olmadan, hainle mücadele yapılmadan 
Ülkücünün ülküsüyle kaynaşması elbette mümkün değildir.

Tarihte devletlerini arayan, hür ve müstakil günlerin özle-
mini çeken milletlerin acıklı durumu neyse, ülküsünü kaybet-
miş, ülkülerini unutup mankurtlaşmış şahsiyetlerin durumu 
da aynıdır.

Büyük hedefler büyük heyecanların, büyük heyecanlar ise 
büyük düşüncelerin eseridir.

Tarih, henüz sığ ve sığıntı fikirlerden büyük heyecanların; 
cılız heyecanlardan ise büyük ülkülerin doğduğuna şahitlik 
etmemiş, edememiştir.

Bu gerçeği hafıza kayıtlarınıza almanız, asla hatırınızdan 
çıkarmamanız samimi dileğimdir.

Uzak hedefleri kucaklayan, hayal gibi görülen ülkülerin 
peşinde koşanlar ancak ve ancak gönlü, yüreği, vicdanı, ruhu, 
heyecanı ve şuuru büyük olan dava adamlardır.

Büyük dava adamları aynı zamanda akıl kutupları, ahlak 
kahramanlarıdır.

Ülkü Ocakları davası büyük olanların, bunun yanında ge-
rek düşüncesiyle, gerekse de duruş ve duyuşuyla halden hale 
girip davasıyla büyüyenlerin iftiharı, itibarı, tarihi ifadesidir.

Ülkücü sıradan bir hayatın takipçisi olamaz.
Ülkücü gelip geçici heveslerin taliplisi de olmayacaktır.
Kendini aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi göze al-

madan, fikrinin ardında durma becerisi göstermeden, inanç-
larını savunma kararlığına sahip olmadan dava adamlığı 
mertebesine ulaşmak, bugüne kadar ki tecrübelerimizle söy-
lersek, ham bir hayaldir.
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Niyetlerini temiz tutmayıp nefislerini gemleyemeyenlerin 
dava mücadelesinde nefesleri yetmez, adımları önden giden-
lere yetişemez.

Ülkü Ocakları, her günü sanki bir asra bedel olan yaşan-
mış yarım asrın müşahidi, coşkun bir ırmak gibi akıp giden 
yıllar içinde Türk milletinin mutena sevdalısıdır.

Her Ülkü Ocaklı için şanlı mazisi gurur tablosudur.
İddiayla ve inançla söylemek isterim ki; Ülkü Ocakları’n-

dan haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, 
harabi, hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmaya-
caktır.

Yanılıp yenilip aksi yönde açıklamada bulunanlar Ülkü 
Ocakları’nda Atsız kolu arayan cehlin faili, Ülkücüyü tanıma-
yan, tanısa bile itiraf edemeyen köhnemişliğin figüranıdır.

Ülkü Ocakları’ndan çıksa çıksa dava adamı çıkar, imanlı 
nesiller çıkar, şehitler çıkar, vatan için canını seve seve ver-
meye hazır kahramanlar çıkar, cesur yürekler, akılla bezen-
miş gönüller çıkar.

Ülkü Ocakları zoru görünce saklananların harcı değildir.
Ülkü Ocakları, dünyevi çıkarlara boyun eğmiş kifayetsiz 

muhterislerin, makam ve para tutkusuna yenik düşerek kök 
ve kimlik mutasyonuna uğramış kibir mumyalarının hamaset 
sığınağı da değildir.

Ülkücülük bir insan hayatının bütününü kesintisiz şekilde 
kapsaması gereken, ömür çizgisinin farklı dönemlerinde her-
hangi bir kopuş ve sapmaya bütünüyle kapalı olan bir inanç 
ve irfan halidir.

Bu hal ki, Türk ve İslam emanetlerinin bir fikir kalıbına 
emek emek dökülüp zaman içinde serpilip büyümesiyle kök-
leşir, dahası kuvveden fiile geçer.
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Ülkü Ocakları fikir ve düşünce yapımızda hayat boyunca 
taşıyacağımız bir mensubiyet kıvancıdır.

Bu kıvançtan nasibini alamayanlar için Ülkü Ocakları’nın 
bir gençlik macerası görülmesi, bir zaman aralığında tesa-
düfen bulunulmuş bir yer gibi takdimi gafillik olduğu kadar 
gerzekliktir.

Ülkü Ocakları’nda Türk zaferlerinin ümidi, müsterih vic-
danı vardır.

Ülkü Ocakları’nda Türk gençliğinin umutları, imanla çar-
pan yürekleri hâkimdir.

Çağın manevi hastalıklarına karşı yegâne çare Ülkü  
Ocakları’dır.

Günümüzün karmaşıklaşan sorun alanlarına, sosyal do-
kudaki bozulmalara, toplumsal bünyedeki çözülmelere Ülkü 
Ocakları’nın müktesebatı, Ülkücü gençliğin asalet ve ahlaki 
muvaffakiyeti inanıyorum ki son verecektir.

Fitnenin salgını, fikirsizliğin kokusu, faziletsizliğin korku-
luğu Ülkü Ocakları’nın kapısından içeri asla giremeyecektir.

Dedikodu, gıybet, tembellik, sorumsuzluk, şuursuzluk, 
siyasi hesaplar, sinsi planlar, hizipleşme, kutuplaşma, aile ve 
çevreyle uyumsuzluk Ülkü Ocaklı her kardeşime tamamen 
uzak ve yabancıdır.

Kaldı ki olması gereken kesinlikle de budur.

Hem kendinizi yetiştireceksiniz, hem de ülke ve milletiniz 
için dertlenip çıkış yolları arayacaksınız.

Hem hayatın içinde aktif bir şekilde varlığınızı göstere-
ceksiniz, hem de davanızın ve şahsiyetinizin vakarını titizlik-
le muhafaza edeceksiniz.
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Ülkü Ocaklı kardeşlerimin,

İnsanımıza hürmet ve riayet eden saygın bir karakter ve 
kişilik vasfına,

Ahlaki temizlikle perçinlenmiş dürüst, sade, gösterişten 
uzak, ancak mücadelesinde kararlı bir hayat çizgisine,

Çağı, çağın imkânlarını, hadiselerin seyrini, küresel ve 
bölgesel gelişmelerin çetrefilleşen yapısını analiz edip Türk-
çe yorumlayan bir fikri enginliğe, bir zihni derinliğe,

Eğitim hayatını aksatmayan, öğrenmeye ara vermeyen, öz 
değerlerimizle beslenen, sürekli okuma ve araştırma çabasıy-
la feyizlenen bir idrak ve ilim seviyesine,

Nereden gelip nereye gittiğimizi anlamaya ve anlamlan-
dırmaya kafa yoran, tarihsel ve kültürel kökümüzle bütünleş-
miş aydınlanmış bir çalışma ve çalışkanlık seciyesine,

Algı oyunlarına, anarşik tuzaklara, sosyal medya komplo-
larına dikkat eden zeka ve sezgi düzeyine, 

Duygu ve inançlarımızı istismar eden karanlık odaklara 
direnç ve uyanıklık gösteren vicdan ve feraset donanımına 
sahip olmaları başlıca istek ve beklentimdir.

Efendimiz Hz.Muhammed’in buyurduğu gibi, iki günü eşit 
olan aldanmıştır.

Ülkücü geleceğin mimarı, gelecek nesillerin mihmandarıdır.

Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir.

Ülkü Ocakları bu siperin Çanakkale savunma hattıdır.

Bunun yanında, Ötüken’den Söğüt’e, Orhun’dan Sakar-
ya’ya, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, kimi zaman acılarla yoğ-
rulan çok zaman da zaferlerle süslenen geçmişimizin her say-
fasının manen hatırası ve hafızasıdır.
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Tarih geç kalanları, geriden bakanları, geriye düşenleri 
asla affetmemiştir.

İhmalle geçecek yılların faturası ağır olacaktır.

Oyalanmaya hakkımızın olmadığı açıktır.

Çok çalışmalıyız, geleceğin Türkiye’sinin hazırlığını mut-
laka yapmalıyız.

Dün geçti, lazım gelen dersler çıkarıldı.

Önümüze bakacağız, tehditleri okuyup kaynağında etki-
siz hale getireceğiz.

Bekamızı mutlaka koruyacağız.

Vatanımızı ve milletimizi her türlü mülahaza ve mütalaa-
nın üzerinde tutacağız.

İnanmak başarmanın yarısıdır.

Ve Ülkücü manen yükselmeye, yükseldikçe milletini yük-
seltmeye andiçmiş inanç zirvesidir.

Kendinizi küçük görmeyiniz, çünkü sizler Türk tarihi ka-
dar büyüksünüz.

Kendinizi eksik, yetersiz saymayınız, bir ülküye sahip ol-
mak en büyük şereftir.

Nitekim kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulmuş Türk 
milliyetçiliği ihanete karşı güvence, işbirlikçilere ve işgalcile-
re karşı aşılmaz kaledir.

Merhum Başbuğumuz diyordu ki;

“Buluşma yerimiz ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne 
güneydir. Buluşma yerimiz Büyük Türkiye’dir. Buluşma nokta-
mız Türk’ün kafası, Türk’ün kalbi, Türk’ün cevher-i aslisidir.”
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Hiçbir Ülkücü söz konusu buluşmaya gecikmeyecek, geç 
kalmayacaktır.

Bu itibarla ben Ülkücüyüm, davamın hizmetindeyim di-
yen herkes için gün buluşma günüdür, gün birleşme günüdür, 
gün gönül seferberliğinde ben de varım deme günüdür.

Değerli Ülküdaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım, 

Merhum Hüseyin Nihal Atsız hepimize şöyle seslenmişti:

İçim yine sevinçlerle dolup yanıyor,

Ruhum sanki deniz olmuş dalgalanıyor,

Uzak uzak ülkelerden döndüm seferden,

Yaralarım ağır, fakat mestim zaferden.

Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir.

Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir.

Gönülleri birleşenler ölse de bir gün,

Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün.

Gönülleri birleşenler! Selam sizlere!

Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere!

Bugün Türk milletinin bütün dünyaya meydan okudu-
ğu İstiklal Savaşımızın son adımı olan 30 Ağustos Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi’nden zaferle çıkışın 97. yıl-
dönümüdür.

Türk milletinin ve hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
gönülden kutluyorum. 

Biliniz ki, tarihteki zaferlerimizin hepsi milli gönüllerin 
birleşmesiyle gerçekleşmiştir.
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26 Ağustosta da Türklüğe Anadolu’nun kapılarını açan ve 
bu toprakları vatanlaştıran Malazgirt Zaferi’nin 948.yıl dönü-
münü kutladık.

Bu savaşlardan biri vatan yapmış, diğeri ise vatan kurtar-
mıştır.

Bu iki kutlu zaferin zirve isimleri ise şüphesiz Sultan Al-
parslan ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk’le bera-
ber kahraman şehit ve gazilerimizdir. 

Malazgirt’ten Büyük Zafer’e kadar geçen 851 uzun yılda, 
millet hayatı, sayısız gönül ve ülkü adamının omuzlarında ta-
şınarak varlığını sürdürmüştür.

Hepsiyle övünüyor, hepsiyle gurur duyuyor, hepsini ta-
zimle anıyoruz.

Dünyanın en zorlu coğrafyasında dağılmadan, yıkılmadan 
devam etmenin sırrı, öncelikle aziz millet varlığının içinden 
çıkabilmiş dava adamlarının varlığında aranmalıdır.

Bu dava adamlarının tecessüm edip tecelli ettiği bugünkü 
ana damar öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocak-
ları’dır.

İnsanlığın binlerce yıllık ilerleyişi, bir hedefe varmayı 
amaç edinen ve kendisine hedef arayan insanların, mensup 
oldukları millete kazandırdıkları ivme ile mümkün olmuştur.

Büyük davalar, büyük hedefleri olan insanların omuzla-
rında taşınmıştır.

Büyük zaferler büyük hedeflerin sonucunda ortaya çık-
mıştır.

Her zafer hak edenlerin, haktan ve hakikatten yana du-
ranların omuzlarında yükselmiştir.
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Özellikle hatırlatmalıyım ki, gündelik hayatın kaygıları 
altında vizyonları kısıtlanmış kitlelere anlam ve güç kazandı-
ran büyük dava adamları ve gösterdikleri hedeflerdir.

İnsanı anlamlı kılan, insan olarak yaradılışından da öte; 
bir millet içinde yaşıyor olmasıdır.

Bir amaca sahip olmadan, yalnızca yaşıyor olmaktan baş-
ka bir gaye taşımayan toplum veya milletlerin, tarihin acıma-
sız çarkında nasıl öğütülmüş olduğunu beşeriyetin kalıntıla-
rında görmek mümkündür.

Hayat, varlığını sürdürmek isteyen ve bunun gereğini ya-
panlar için mükâfatlarla doludur.

Ancak gideceği limanı bilmeyenler için de felaketlerle 
çevrelenmiş bir deryadır.

Gideceği yeri bilmek, ancak geride kalanı özümsemekten, 
bugünü anlamaktan, geleceği hayal etmekten geçmektedir.

Ülkücülerin yaptığı ve yapacağı da budur.

Geride kalan insanlığın izleri, dünü, bugünü ve yarını bir 
bütün olarak yorumlayamamış milletlerin doğru zannettikle-
ri yanlış yollarda nasıl heba ve helak olduklarını düşündürü-
cü misalleriyle göstermektedir. 

İftiharla söyleyebiliriz ki, mensubu olmaktan gurur duy-
duğumuz büyük Türk milleti sadık evlatları konusunda ta-
lihlidir.

Bu sayede kutlu millet varlığı asırlardır devam edegelmiştir.

Milletinin geleceğine odaklanmış, milli ülkülerle ülkü-
lenmiş, dertleri ile dertlenmiş, zaferleriyle gönenmiş sayısız 
gönül, dava ve inanç adamları tarihimizi feragatle yapmış, fe-
dakârlıklarla yazmıştır.
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Ne zaman bir buhran kapımızı çalsa, yine millet içinden çı-
kan cesaret timsali şahsiyetler, millet namına emaneti teslim 
alarak milli bekanın devamını bugüne kadar sağlamışlardır.

Türklüğü, silkinerek kendisine dönmesi için uyaran Bilge 
Kağan’ın asırlar öncesinden bugünlere kadar gelen seslenişi, 
kendisini öne çıkaran değil milletin geleceğini düşünen ger-
çek bir Ülkücünün en güçlü, en silinmez haykırışıdır.

Ülkücü kendinden vaz geçerek varlığını ve geleceğini bağ-
landığı milletinin devamına ve yükselişine adamış şuur sahi-
binin unvanıdır.

Bu nedenle sorumluluğumuz çok fazladır.
Ülkücülüğün çıkış noktası ve yegâne dayanağı da millet 

sevgisi, millet varlığıdır.
Bu sevgiyi ne pahasına olursa olsun koruyup ilerleteceğiz, 

millet varlığına kıskançlıkla sahip çıkacağız.
Ne mutlu ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in muhteşem geç-

mişi bu liyakate ulaşmış, alnı açık, başı dik, vicdanı rahat, yü-
reği sevgiyle yüklü aziz ülkü şehitlerinin ve kahramanlarının 
anılarıyla doludur.

Ve onlarla ne kadar övünsek, ne kadar iftihar etsek azdır.
Ülkücüler, milletinin kendilerine ihtiyaç duydukları anlar-

da ortaya çıkarak millet ve vatan sevgisinin sınavını ölüm ve 
mahkûmiyet karşısında verebilmişlerdir.

Davamıza gönül vermiş, bedel ödemiş, şehadet şerbetin-
den içmiş kahramanlarımızı ve mücadelelerini unutmak asla 
ve asla mümkün değildir.

Ülkü Ocakları’nın coşkuyla, inançla, tutarlılıkla, samimi-
yetle, sabırla, muhabbetle geleceğe uzanacağını, Türk milleti 
var oldukça yaşayacağını altını kalın şekilde çizerek ifade et-
mek istiyorum.
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Merhum Başbuğumuzun iki emaneti olan Milliyetçi Hare-
ket Partisi’yle Ülkü Ocakları her daim ayakta kalacak, milli ve 
tarihi hizmetlerine devam edeceklerdir.

Önümüze engeller çıkarsalar da, bu engelleri birer birer 
aşacağız.

Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçme-
yeceğiz.

Dava adamlığının muazzam vasfından taviz vermeyeceğiz.
Sele kapılan kütük, rüzgarla savrulan yaprak, kağıttan 

kaplan, kumdan kale, fırtınayla sürüklenen köksüz dal değil, 
çağa yön veren, istikbalin çatısını ören, istiklalin çehresine 
değer ve canlılık katan bir mücadelenin taraf ve sahipleri 
olacağız.

Çünkü biz Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz.
İşimiz çok, yükümüz ağır, hedeflerimiz büyüktür.
Başarmaktan başka seçeneğimiz de yoktur.
Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binasının nice diriliş ham-

lelerine kaynaklık teşkil etmesini temenni ediyor, hayırlı ol-
masını gönülden diliyorum.

Ülkü Ocakları’ndan yetişmiş birisi olarak her ülküdaşı-
mın, her Ülkü Ocaklının her şeyin en güzeline layık olduğunu 
bilhassa vurgulamak istiyorum.

Ülkü Ocaklı kardeşlerimle üstün başarı dileklerimi payla-
şırken, bu yeni hizmet binasının mühim ve müessir çalışma-
lara kapı aralamasını ümit ediyorum.

30 Ağustos 1922’de büyük bir zafere imza atan Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz ecdadı-
mızı, muhterem şehitlerimizi, elbette Başbuğumuz Alparslan 
Türkeş Bey’i, ebediyete irtihal etmiş dava arkadaşlarımızı, 
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dava şehitlerimizi hürmetle anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet-
ler niyaz ediyorum.

Ayrıca önceki gün hayata gözlerini yuman, bilim insanı 
niteliğiyle ülkemize ve Türk milliyetçiliğine önemli hizmet-
leri dokunan, ülküdaşlarımızın yetişmesinde emeği bulu-
nan merhum Prof.Dr Mustafa Kafalı Hocamıza da Allah’tan 
rahmet diliyor, camiamızın ve milletimizin başı sağolsun 
diyorum.

Hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.
Ne Mutlu Türküm Diyene.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
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Aziz Vatandaşlarım,
Muhterem Misafirler,
Değerli Söğütlü Kardeşlerim,
Ne mutlu bizlere ki, kaynağımız sağlam, kaynaşmamız en-

gin, kökümüz derin, tarihimiz devasa, milletimiz büyüktür ve 
adı da Türk milletidir.

Gönlü vatan ve bayrak sevgisiyle yanıp kavrulan millet 
sevdalılarını hürmetle selamlıyorum.

Yüreği kutlu ceddimizin hatıra ve hayranlığıyla dolup ta-
şan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri mü-
nasebetiyle, bugünkü tarihi buluşmaya emek veren, destek 
sağlayan, katılımlarıyla tarihin coşkusunu yeni baştan diril-
ten her kardeşime teşekkür ediyor, hepinizi özlemle kucak-
lıyorum.

Söğüt sıradan bir yurt köşesi, ilçelerden bir ilçenin adı de-
ğildir.

Söğüt Türk milletinin ağırlık ve hareket merkezi, cihanşü-
mul ruhunun, fütuhat şuurunun, gaza duygusunun kader ve 
kavrama mahrecidir.

Tarihimizin nabzı burada atmaktadır.
Milli ülkülerimizin yüksek ahlakı beşeriyetin vicdanına, 

coğrafyaların kalbine buradan ulaşmıştır.
Söğüt Türk milletinin hayat pınarı, haysiyet pırıltısıdır.
Aynı zamanda milli bekamızın kilidi, milli varlığımızın ki-

fayetidir.
Söğüt’ü tutup tarihten çıkardığımızda geriye yavan, ya-

pay, yeğni olaylar yığınından başka hiçbir şey kalmayacak, bir 
yanımız sürekli aksayıp eksik olacaktır.
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Türk milleti göçe göçe, bazen at sırtında, bazen yürüye 
yürüye buralara kadar gelmiş ve yerleşmiştir.

Oğuzların Bozok Kolu’nun Kayı Boyu’ndan cihana hükme-
den bir asalet, zalimlere diz çöktüren bir meziyet çıkmıştır.

400 çadırlık bir Türkmen varlığından ömrü altı asır olan 
bir imparatorluğun doğması muazzam bir tarih vakıası, muh-
teşem bir başarı vesikasıdır.

Bu çarpıcı gerçek Türk milletinin tarihin her döneminde 
devlet ve imparatorluk kurmaktaki maharet ve muvaffakiye-
tini çok açık şekilde gözler önüne sermektedir.

Söğüt’ün arka planında Ötüken müktesebatı vardır.
Söğüt’ün ruh kökünde Mete Han’dan Bilge Kağan’a, Atil-

la’dan Sultan Alparslan’a ve daha pek çok hakanımıza kadar 
kırılmayan, kıvrılmayan, kopmayan bir devlet felsefesi ve ge-
leneği bulunmaktadır.

Mete Han’ın Milattan Önce 167’de Çin İmparatoru’na yaz-
dığı mektupta, büyük bir aileden bahsetmesi, tek devlet ve 
tek millete vurgu yapması nasıl bir maziden süzülüp nasıl bir 
geleceğin sezgisiyle bezendiğinin aleni delilidir.

Bu duruş hamd olsun eğilip bükülmeden devam etmek-
tedir.

Türk milletinin inançlarıyla tutarlı, iddia ve ifadeleriyle 
orantılı bir hedef zinciri olmuştur.

Gerçekleşen her amaç bir sonrakinin başlangıcı, bir diğe-
rinin mayası haline gelmiştir.

Anadolu’nun yurt olması büyük bir fedakârlığın, üstün 
bir mücadele azminin eseridir.

Ancak yurt tutmakla gaye bitmemiş, arayış ve ilerleyiş 
son bulmamıştır. 
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Bilakis ve bilahare yeni sıçramalar, yeni serpilmeler, yeni 
seferler milletin varlık ve vakarından devamlı surette tezahür 
etmiş, kademe kademe yükseliş göstermiştir.

Türk milleti için yükselmenin sınırı ise asla yoktur.

Durmak, oyalanmak, beklemek, yorulmak, yılgınlığa düş-
mek söz konusu bile olmamıştır.

Bu sayede Ahlat’tan Söğüt’e, Malazgirt’ten kıtalara bir ir-
fan, bir irade, bir hakimiyet, bir varoluş köprüsü akılla, sabır-
la ve cesaretle inşa edilmiştir.

Türk milleti fetih fetih büyümüş, büyüdükçe dünyaya mü-
hür vurmuş, beşeriyetin kıskançlıkla karışık saygısını kazan-
mıştır.

Elbette Söğüt’ün kazanımları, Söğüt’ün tecrübesi, bu kap-
samda geçmiş ve gelecek arasında kurulan dengeli rabıta nice 
başarıların ilhamı, nice kahramanlıkların ilk basamağıdır. 

Halep’te, Caber Kalesi’nin kuzey batısında, Fırat Nehri’ni 
geçerken boğulan Süleyman Şah’ın bedeni sulara kapılsa da 
müstesna hedefleri evlatları tarafından bir bayrak gibi taşın-
mıştır.

Bu bayrak nesilden nesile, elden ele geçmiş, asla yere düş-
memiş, düşürülmemiştir.

Nitekim elleri öpülesi ceddimiz Ertuğrul Gazi hem siyasi 
dehası, hem askeri kabiliyeti, hem de zeka ve cesaretiyle Sö-
ğüt ve çevresiyle birlikte Domaniç’e yurt damgasını vurmuş, 
hayallerin gerçeğe dönüşmesinin temelini atmıştır.

Söğüt duayla dirilmiş, yiğitliklerle perçinlenmiştir.

Türklüğün bekasına hayatlarını adamış gönül adamları, 
göç güzergâhında göz kamaştırıcı bir güç üretmişler, nihayet 
güzide bir şaheseri ihya etmişlerdir.
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Söğüt bunun şeref nişanesi, milli namusa emanet olan ta-
rihi bir yadigârdır.

Adil ve adaletli bir yönetim anlayışıyla, ilkeli ve dürüst 
bir idare marifetiyle; cömert, açık yürekli, sebatkâr, vefakâr, 
fedakar, dirayetli, imanlı, vakarlı, ileri görüşlü, faziletli bir 
muameleyle; bunun yanında muhlis, müşfik ve müstakim bir 
kucaklama hasletiyle Söğüt iradesi dalga dalga genişlemiş, 
gittiği yerlere de umut ve huzur götürmüştür.

Tekfur emelleri Söğüt ahlakı karşısında tutunamamıştır.
Bizans’ın oyunları, akıl çelen, istismarla temellenen tu-

zakları Söğüt azmine sökmemiş, batıya ilerleyiş hız kesme-
miştir.

Ertuğrul Gazi’nin diktiği sancak, Hayme Ana’nın anıtlaşan 
yüreği, Şeyh Edebali’nin ve fakihlerin niyazı, alplerin, gazile-
rin kahramanlıkları ve Osman Gazi’nin çınar rüyası geleceğin 
muzaffer ve muazzez müjdesini vermiştir.

Türk milleti birliğini muhafaza ederek tefrikayı yıkmıştır.
Dayanışma ve yardımlaşma kararlılığını pekiştirerek ni-

fak engellerini aşmıştır.
Kardeşlik bağlarını güçlendirerek, kaderde, tasada, se-

vinçte ve yasta bir olarak, birlikte hareket ederek zalimlere, 
hainlere, işbirlikçilere fırsat vermemiş, şans tanımamıştır.

Biliniz ki, Söğüt mirası istikbalin güvencesidir.
Bizim aramızda ayrık otları yeşeremeyecektir.
Bizim safımızda atık ve acul niyetler yer alamayacaktır.
Bugün ihtiyaç duyduğumuz ruhun kaynağı Söğüt’tür.
Dün nasıl küçük bir beylikten büyüye büyüye bir cihan 

mefkûresine imza atmışsak Allah’ın izniyle yine yaparız, yine 
başarırız.
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Aziz ceddimiz taviz vermedi, teslim olmadı, güç odakla-
rından, muhasım çevrelerden aman dilenmedi.

Bugün de yapmamız gereken budur.

Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle 
korunmuştur.

Dün Bizans ve Haçlı operasyonları vardı, bugün emperya-
lizm ve desteklediği terör örgütleri vardır.

Dün Anadolu’nun fethinden dolayı kuduranlar vardı, ay-
nıları bir kez daha nöbet başındadır.

Türk milleti varlığını ne pahasına olursa olsun savuna-
caktır.

Bu Ertuğrul Gazi’nin ve devamı nesillerinin bizlere mane-
vi vasiyetidir.

Hiç kimsenin ağzına bakamayız.

Türkiye’yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sı-
nırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz.

Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı ta-
nıyamayız.

Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat’ın doğusun-
daki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, 
aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz.

Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran Operasyonuyla şaşkı-
na dönen hainleri hem topraklarımızdan, hem de Misak-ı Mil-
li alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak 
zorundayız.

Hiç kimseden korkumuz yoktur.

Kahraman bir ceddin torunları olarak tam bağımsız yaşa-
mak milli bir vecibedir.
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Asırlar evvel Fırat’ın sularına büyük ceddimiz Süleyman 
Şah’ı vermiştik, inanıyorum ki, aziz naaşı tekrar eski yerine 
konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır.

Bizim Fırat’ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk mil-
letinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine 
indireceği demir yumruğudur.

Türk milleti, tarihin hiçbir devrinde geri adım atmadı.

Tehditlere kulak asmadı, zulmü kabullenmedi.

İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemen-
lik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır.

Bu isteklerimizle kimin sorunu varsa bizim de onlarla so-
runumuz olacaktır.

Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa bilsin-
ler ki, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir millete karşı yer-
le yeksan olmaktan başka kurtuluşları da bulunmayacaktır.

Varlığımızın bedelini asırlar içinde pek çok defa ödedik. 

Gerekirse tekrar ödemeye hazır olduğumuzu, bunu da 
seve seve yapacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır. 

Değerli Vatandaşlarım,

Saygıdeğer Misafirler,

Varlığı olan her milletin üzerinde yaşadığı bir vatanı  
vardır ve olacaktır.

Tarihin, talihin ve hayatın şaşmaz gerçeği kuşkusuz  
böyledir.

Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, bah-
şedilmiş, lütfedilmiş, ikram edilmiş toprak parçası demek de-
ğildir.
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Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık, eşantiyondan 
düşürmedik, hediye almadık.

Söğüt bunun tarihi kanıtıdır.

Can dediler verdik, kan beklediler döktük, bu toprakları 
Türk milletinin ebedi yurdu olarak dünyaya sabır ve sebatla 
tescil ettirdik.

Bir coğrafyayı vatan yapan, bir mücadeleden ve muhabe-
reden vatan çıkaran sayısız ve birbiriyle eklemlenmiş zincir-
leme hadiseler silsilesi bulunmaktadır.

Vatan bir zaman aralığının, bir tarih anının tesadüfi mah-
sulü olmayıp; mazisi uzun yıllara yayılmış meşakkatli bir ara-
yışın inançla kökleşmiş mükâfatıdır.

Türk milleti bu mükâfatı bileğinin hakkıyla, inancının 
haysiyetiyle hak etmiştir. 

Biliyoruz ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Bu kan ise damarlarda asırlardır devinen ve dolaşan ye-
gâne kudrettir.

Bir toprağa vatan mührünü vuran uğrunda gösterilen fe-
dakârlıklar, ufkunda yükselen şehitlik feragatidir.

Çok şükür bu fedakârlık bilinci, bu feragat kültürü büyük 
Türk milletinde fazlasıyla merbut ve mevcuttur.

Geride kalan onca yüzyıl sahip olunan vatanın stratejik 
önemine uygun olarak kendi jeopolitiğini ve beşeri zenginli-
ğini geliştirmiştir. 

Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da Cumhuriyetimize 
köklü bir maddi ve manevi veraset olarak intikal etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu coğrafyasındaki stratejik 
var olma mücadelesinin tarihi mirasını devralmıştır. 
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Çoğunluğu Anadolu'da, bir bölümü Trakya'da bulunan 
bugünkü sınırlarımızı esas alarak Türk milletine dayalı milli 
ve üniter bir devlet yapılanması vazgeçilmez bir öncelik ola-
rak kabul edilmiştir.

Şu gerçeği bilhassa vurgulamalıyım ki, biz bu vatanda mi-
safir değiliz, sığınmacı değiliz, gelip geçici değiliz, yolcu değiliz.

Ne çizilecek sınırımız vardır, ne verilecek toprağımız.

Ne vazgeçecek insanımız vardır, ne bölünecek milletimiz.

Ne yıkılacak devletimiz vardır, ne de heba edilecek ba-
ğımsızlığımız.

Vatanı korumak, vatan kurmak, vatan kurtarmak kadar 
şerefli bir görevdir.

Bu itibarla Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir.

İndirmeye çalışanlar ağır sonuçlarına katlanacaklardır.

Türk vatanında gözü olanlar, Türk milleti üzerinde hesap 
yapanlar unutmasınlar ki, Ertuğrul Gazi ahlakı heybetle ve 
heyecanla ayaktadır.

Terör örgütlerini kullanarak zehir saçanlara, fütuhat mi-
rasının rövanşını alabilmek için zulmü rehber edenlere Bi-
zans çetelerinin pespaye durumunu, İzmir’de denize dökülen 
müstevlilerin kepaze hallerini hatırlatmak isterim.

Türk milleti birdir, devletiyle bütünleşmiştir.

Bizi bölemeyecekler, tarihi varlığımıza kast edemeyecekler.

Gerekirse hepimiz şehit oluruz, ama bu vatanı asla teslim 
etmeyiz.

Bilinmelidir ki, 948 yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal va-
tan toprakları; muzaffer atalarımızın emaneti olup, varlığı her 
türlü mülahazanın üzerinde tutulması gereken bir hazinedir.
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Bu hazineyi yağmayı düşünen iç ve dış mihrakları doğ-
duklarına doğacaklarına pişman etmek Türk milleti için şeref 
konusudur.

Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar pusu kuracak biz 
bozacağız, tuzak kuracaklar biz dağıtacağız, eninde sonunda 
da yakalarından tutup yaptıklarının hesabını birer birer so-
racağız.

Türkiye’nin çöküşü için faal halde bulunan şer ve şiddet 
cephesine karşı Söğüt oluruz, Kosova oluruz, Niğbolu oluruz, 
Mohaç oluruz, Preveze oluruz, Çanakkale oluruz, Anafartalar 
oluruz, Conkbayırı oluruz, Sakarya oluruz, Dumlupınar olu-
ruz, bir kez daha taarruz ederek dedelerinin yanına gömeriz.

Geçmişte Türk milletini yok etmeye azmeden melun güç-
lere nasıl cevap verilmişse, bugün de bu büyük milletin irade-
sinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı’nın şamarını 
indireceği muhakkaktır.

Bu itibarla, Türk milletinin yeniden küresel arenada güç-
lü ve sözü dinlenir bir hale gelmesi, muhterem ceddimizle 
başlayan tarihi mirasa sarılarak gerçekleşecek ve mutlaka 
başarılacaktır.

Bu düşüncelerle yolundan ve ilkelerinden ayrılmama ko-
nusunda son derece inançlı olduğumuz mübarek büyüğümüz 
Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’yle birlikte tüm ceddimize, aziz 
şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, huzurlarınız-
da muhterem anılarını şükran ve minnetle yad ediyorum.

Konuşmama son verirken nice yıllarda Söğüt’te buluşma-
yı diliyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.
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Aziz Vatandaşlarım,

Saygıdeğer Bayburtlu Kardeşlerim,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bayburt’ta yaşayan bütün kardeşlerime en içten sevgi ve 
şükranlarımı sunuyor, esenlik ve selamet dileklerimi paylaşı-
yorum.

Coşkunuza şahit olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin 
siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi  
“Teşekkür-Tebrik-Takdir” temasıyla planladığımız ziyaret 
programlarının dokuzuncusunda Bayburt’tayız. 

Bundan dolayı hakikaten de bahtiyarım.

Bayburt 31 Mart’ta huzuru seçmiş, umuda omuz vermiştir.

Millet ve vatan sevdası Bayburt’un diriliş ve şahlanış ru-
huyla birleşmiş, şehrin emaneti beş yıllığına Milliyetçi Hare-
ket Partisi’ne geçmiştir.

Hepinize müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun di-
yorum.

Bayburt’un güvenini boşa çıkarmamak amacıyla gece deme-
yeceğiz, gündüz demeyeceğiz, Allah’ın izniyle çok çalışacağız.

İhtilafları köreltip iş üreteceğiz, hizmet edeceğiz.

Milli iradeyi kucaklayıp istikbalin kilitlerini sökeceğiz.

Türk tarihinin özü, Türkiye’nin ve Türk milletinin göz 
nuru olan Bayburt 31 Martla birlikte karamsarlık bulutlarını 
dağıtmış, kucaklaşmayı tercih etmiştir.
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Kazanan Bayburt’tur, kazanan birlik, dirlik ve kardeşliktir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket 
Partisi’ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen 
Bayburtlu kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’yi,

Aydıntepe Belediye Başkanımız Sayın Haşim Şentürk’ü,

Gökçedere Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Bakir’i yü-
rekten tebrik ediyorum.

31 Mart seçim sürecinde canla-başla sahada bulunan, fe-
dakarlıkla çalışan il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte tüm dava 
arkadaşlarımızı takdir ediyorum.

Devlet ve siyasetin varoluş gayesi insana hizmettir.

Hizmet etmek seferber olmuş gönüllerin marifetidir.

Her ne kadar marifet iltifata tabi ise de, bizim mükâfa-
tımız sadece vatandaşlarımızın mümtaz ve müreffeh hayat 
şartlarına kavuşmalarıdır.

Nitekim merhum Hüseyin Nihal Atsız demişti ki:

“En yüce hizmet, karşılık ve kazanç beklemeden yapılan 
hizmettir.”

Çünkü biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik.

Bayburt’a sevdamızın ise ne bedeli ne de ederi vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt’u yükseltmeye kararlıdır.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bugüne kadar yapılan, bu şehrimize kazandırılan her gü-
zelliğe yenilerini eklemek, adım adım, aşama aşama ileriye 
taşımak yegane gayemizdir.



61

Yola çıkan hizmet kervanımız durmayacak, mola verme-
yecektir.

Sizler partimize güvendiniz, üç hilalle gönendiniz. 

Belediye başkanlarımıza inandınız, ümit bağladığınız. 

Bizim de görevimiz hiçbir bahaneye sığınmadan Bay-
burt’u geleceğe hazırlamak; sosyal, ekonomik ve kültürel 
güvenceye kavuşması için bütün imkânlarımızla çalışmak ve 
çabalamaktır.

Değerli Bayburtlu Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bayburt kültür merkezi olduğu kadar tarih çeşmesidir.

Bu çeşmeden muzaffer hatıralarımız akar, muvaffakiyetle 
perçinlenmiş, müteyakkız bir iradeyle bezenmiş şanlı ve şe-
refli anılarımız taşar.

Bayburt denildi mi milli akıllara büyük ceddimiz Dede 
Korkut gelir.

Merhum Fuat Köprülü Dedem Korkut’u anlatırken şunları 
söylemişti:

“Terazinin bir kefesine Türk edebiyatının tümünü, diğer 
kefesine de Dede Korkut’u koysanız yine de Dede Korkut ağır 
basar.”

Dede Korkut Türklüğün öğüdü, geçmişimizin itibar ve ir-
fan övüncüdür.

Türk milleti devlet olmayı, medeniyet kurmayı, adalet ve 
ahlakla yönetmeyi dünyaya öğretmişse, bunun gerisinde nice 
muhterem büyüğümüzün manevi ve müessir payı vardır.

Asırlar boyunca hem cehaletle savaştık, hem de canilerle 
hesaplaştık.
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Bir elimizde kalem, diğerinde kılıçla coğrafyalara derin 
izler bıraktık.

Bunu yaparken bekamızı cesaretle, hamiyetle savunduk.

Birlik ve beraberliğimizi şuurla, gururla taçlandırdık.

Öyle zamanlar gelip çattı ki zalimler saf saf karşımıza di-
zildi, dönem oldu zulüm okları her yanımıza saplandı, yine de 
düşmedik, yine de pes etmedik.

Çünkü maya sağlamdı, süt helaldi, tarih de Türk milletinin 
eseriydi.

Milletimizin sinesinden Dede Korkut çıktı söz söyleyip, 
boy boylayıp, soy soylayıp önümüzü ışıttı, Alparslan çıktı bu 
topraklara vatan dedi, Ertuğrul Gazi çıktı, Söğüt’ün bereketli 
vadisine ceddin zafer fidelerini dikti.

Mustafa Kemal çıktı, Sakarya’dan İzmir’e kadar düşmanı 
kovaladı.

Dün kutladığımız Sakarya Zaferi’mizin 98.yıldönümü mü-
nasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu kahraman-
ları, aziz şehitlerimizi hürmet ve rahmetle anıyorum.

Bugün varsak, dünün muhterem fedakârlıkları, kahraman 
gönül ve vatan evlatları sayesindedir.

Bugün büyük bir milletsek, onurumuza düşkün, varlık 
haklarımıza vurgun bir iradeye bıçkın şekilde sahipsek bu-
nun payesi geçmişteki muazzam mücadele ruhudur.

Bu ruhun devamlılığı ceddimize layık olabilmemize, geç-
mişimizin iftihar sayfalarına mazhar ve müstahak kalabilme-
mize bağlıdır.

Tarihte en parlak dönemlerimizde bile sorunlarımız ol-
muştur.
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Yükseldikçe, daha ileriye gittikçe ayaklarımızdan çekiş-
tirenler, önümüze taş koyanlar, ömrümüze kast edenler her 
zaman bulunmuştur.

Korkuyu kovarak, bozgunu bozarak, buhranı buruşturup 
atarak yolumuza ve tarihi yolculuğumuza inançla devam et-
tik, bundan da vazgeçmedik, ödün vermedik.

Bir oldukça, yürekler toplu vurdukça şeytani planları, 
haçlı senaryolarını, karanlık operasyonları kumdan kale mi-
sali devirip dümdüz ettik.

Çünkü zalimler karşımızda kâğıttan kaplandı, biz ise baş 
verse de boyun eğmeyen, dik durup diz çökmeyen Bozkurt 
fıtratlı Türk milletiydik.

İhanet imanın karşısında duramaz, işgal ve istila emelleri 
güçlü bir irade kudretinin önünde kalamaz, dayanamazdı.

Merhum Faruk Nafiz Çamlıbel Zafer Türküsü’nde tam da 
Türk milletinin muhteşem duruşunu şu dizelerle haykırmıştı:

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

  Nitekim zaferler susanın, sinenin, sönenin ve sövenin 
değil, nice badireden kahramanca çıkan Türk milletinin ha-
nesine altın harflerle yazılmıştır.

Neslimizi bilmeyen, kökümüzü tanımayan, kimliğimizi ta-
şımayan, taşısa bile bunun önemini tarif ve tanımlamaktan 
esasen mahrumiyet yaşayan kim varsa bugün Türkiye’nin var 
oluş mücadelesini karalamaktadır.

Bunlar dost-düşman ayrımından bihaber gafillerdir.
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Yapılanı yıkmak, başarıyı gölgelemek, ilerlemeyi köstekle-
mek, milli ilkeleri kundaklamak meslekleri, ana meseleleridir.

Her şeye kulp takmakta, her atılganlığa tuzak kurmakta 
rakipsizlerdir.

Milli atılımı engellemek, tarihi haklarımızı eritmek için 
çırpınırlar.

Adına demokrasi derler, terör örgütünün hedeflerine per-
de çekerler.

Adına barış derler, ihanetin aklanmasına, bekanın tahrip 
edilmesine heves ve hizmetkârlık ederler.

Adına özgürlük derler, devlete ve millete hakareti normal 
ve sıradan gösterirler.

Türkiye’nin güvenliği için S-400 Hava ve Füze Savunma 
Sistemi alınır, yapmayın, almayın, ABD’nin tepkisini çekme-
yin korkaklığını seslendirirler.

Afrin’e Zeytin Dalı Harekâtı yapılır, ne işimiz var orada, 
sakın şehir merkezine girmeyin, derler.

PKK/YPG zehir saçar, ülkemize saldırır; YPG bize mi sal-
dıracakmış diyerek safa yatarlar, hainlerin değirmenine su 
taşırlar.

Doğu ve güneydoğu il ve ilçelerinde hendek kazılıp işgal 
planları yapan teröristlere arkadaş diye seslenirler, yeniden 
hendekler mi olsun sorusuna, “Hangi hendekler” diyerek 
skandal cevap verirler.

İşte zillete düşmek budur.

İşte rezalete ortaklık ve payandalık böyle bir şeydir.

Bugünkü CHP, Atatürk’ün CHP’siyle yollarını ayırmış, 
Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur.
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CHP emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının 
kule nöbetçisidir.

Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir 
sapma haline delalettir.

Bu CHP’nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı 
risklidir.

CHP Genel Başkanı, “Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savru-
luyor” iddiasındadır.

Aslında savrulan kendisi ve partisidir, ne yazık ki bu yalın 
gerçeğin farkında bile değildir.

Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır.

Terörle mücadeleden, teröre tardım ve yataklık yapan 
sözde belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından 
rahatsız ve memnuniyetsiz bugünkü CHP husumet odağına 
yerleşmiştir.

HDP ile al takke ver külah içindedir.

PKK’yla tesis edilen gizli kapaklı ilişki ve irtibat ağlarının 
tam ortasındadır.

YPG ise CHP’ye göre sözde vatanlarını savunan bir örgüttür.

Kandil CHP’yi arkaladıkça, CHP’ye arka çıktıkça, HDP’yle 
CHP zillet şemsiyesi altında el ele yürüdükçe kirli çamaşırlar 
birer birer etrafa saçılmaktadır.

Türkiye’nin milli tezlerine, terörün hakkından gelmek 
için devam eden yüksek mücadele sürecine yabancı kalan bir 
partinin gerçek yüzünü aziz milletimiz ve Bayburtlu kardeş-
lerim mutlaka görmelidir.

Diyarbakır’a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye 
başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu 
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gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye’ye ve-
receği hiçbir şey yoktur.

Bunların bildiği Yenikapı’ya hizmet aracı sergisi açmaktır.

Buradaki maksat da esasen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu 
zedelemek, HDP ve PKK’yla ortaklığı gizlemeye tevessül et-
mektir.

İhaneti israf bahanesiyle örtme gayretkeşliği, bir bakıma 
ifritten medet ummanın kötürüm ve köhne kisvesidir.

Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf 
olmuş yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri 
nasıl görmezler, nasıl bilmezler?

İsraf çığırtkanları Türkiye’nin egemenlik haklarına vurul-
mak istenen prangaları hangi mantık ve mazeretle yok sayarlar?

Yenikapı’ya otomobil galerisi açacak kadar çıldıran kırık 
sandalyeli şahısların varmak istediği yer neresidir?

CHP’nin HDP’ye diyet ödediği, verdiği siyasi borç senetle-
rinin altında ezildiği çok açıktır.

CHP’nin yılan yuvasında gelecek hayali kurması, terörist-
lere sevimlilik ve şirinlik yapması affedilemez bir çürümedir.

Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışı-
na girenler CHP’nin kanatları altındadır.

Diyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmadı.

Diyorlar ki, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir model yok.

Diyorlar ki, yeni sistem bir yılda hem hukuku, hem de-
mokrasiyi, hem de ekonomiyi çökertti.

Daha da ileri gidip halkın yeni sisteme karşı olduğunu ifa-
de ediyorlar.
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Bu iddiaların hepsi yalan, alayı palavradır.

İflas bayrağını çeken siyaset fukaraları Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne itibar suikastı yaparak sonuç alacakları-
nı zannediyorlar.

Ancak başaramayacaklar, yırtıkları yama tutmayacak, 
mızrakları çuvala sığmayacaktır.

Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ge-
leceğini bulmuş, tarihi kaynaklarıyla buluşmuş; huzur, geliş-
me, zenginleşme ve büyüme ümitlerini yakalamıştır.

Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan giz-
li gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, iki de bir başını 
kaldıran ve geçmişte Kozmik odayı kozmetik odaya çevirip 
FETÖ’yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese boşu-
nadır.

Yeni sistemin henüz bir yılı dolmuştur.

Zaman içinde aksayan yönleri, eksik kalan tarafları ortak 
akılla düzeltilebilecektir.

Hiç kimse felaket tellallığı yapmasın.

Hiç kimse kötümserlik aşılamaya tevessül etmesin.

Parlamenter sistemin ağırlıkları tasfiye edilmiş, dezavan-
tajları onarılmış, siyasi ve ahlaki kucaklaşma dönemi başla-
mıştır.

Demokrasimiz düne nazaran daha iyi seviyededir.

Kaldı ki bu müspet süreç gittikçe güçlenecektir.

Adalet ve hukuk alanında gelişmeler umut vericidir.

Ekonomide onca saldırı ve kuşatmaya rağmen en kötü ge-
ride kalmış, faiz, enflasyon gerilemeye başlamış, döviz kuru-
nun ateşi de düşme trendine girmiştir.
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Ekonomik büyüme dinamiklerindeki performans iyimser 
beklentileri kamçılamaktadır.

Türkiye içeride ve dışarıda, yani çok cepheli bir mücadele 
içindedir.

Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3; Kıran 1, Kıran 2 operasyonları 
eşgüdüm ve eşzamanlı şekilde icra edilirken terör örgütü kö-
şeye sıkışmış, bu sayede Diyarbakır’da analar CHP’nin ikizi 
HDP’den dağa kaçırılan evlatlarını istemek suretiyle il baş-
kanlığının kapısına dayanmışlardır.

Kan ve insan tacirlerinin kaçacak yeri kalmamıştır.

Anaların akan gözyaşları, haklı tepkileri CHP ile HDP’yi 
zora sokmuştur.

Bu tablonun neresinde hezimet, neresinde yıkım ve yeni 
sistemin zaafı vardır?

İzaha çalıştığım bu gerçekler nasıl örtbas edilebilecektir?

CHP İtiraz etse de, şimdi sıra Fırat’ın doğusuna gelmiştir.

Ya söz konusu güvenli bölge Türkiye’nin meşru güvenlik 
ihtiyaçlarına göre kurulacak ya da Fırat’ı doğusunda hilalin 
iradesi yükselecektir.

ABD’nin oyalama taktikler, terör örgütü PKK/YPG’ye tır-
lar dolusu silah sevkiyatı Türkiye’nin azmini kırmaya yetme-
yecek, tehditler işe yaramayacaktır.

Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir.

Bunun başka çaresi yoktur.

CHP-HDP-İP ve diğer işbirlikçilerinin korkuları bundandır.

Ne var ki, korkunun sonu ve sonucu yoktur.

Kim ne yaptıysa bedelini ödeyecektir.
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Türk milletine kafa tutanın akıbeti kafasının kopmasıdır.

Terör örgütlerini bekleyen son da budur.

CHP terörle mücadeleyi sulandırmaktan, HDP’yle girdiği 
zelil ortaklıktan derhal vazgeçmelidir.

CHP yönetimi biraz erdem sahibiyse yanlışa sırt dönecek 
dirayeti gösterebilmelidir.

Milli meseleler siyaset üstü ele alınmalı, gizli ajandaların, 
sinsi müzakere ve mutabakatların yörüngesinden kurtarıl-
malıdır.

Milli güvenliğimiz oy hesaplarına kurban verilmemelidir.

Türkiye yandıktan, beka harap olduktan sonra neyin siya-
setini nasıl ve hangi hakla yapacağız?

Milletin soluğu kesilince, vatanın üzerine esaret şalı ör-
tülünce sandık neye yarayacak, çok oy aldım, az oy kazandım 
demenin manası ne olacaktır?

Önce ülkem ve milletim demedikten sonra kayıp mukad-
derdir.

Siyasi ego ve nefsi dizginlenmeyen, milli çıkarları ve istik-
lal haklarımızı görmezden gelen kim varsa başkalarının uşağı 
olmaya mahkumdur.

Biz ne uşak olacağız, ne de başkalarını uşak göreceğiz.

Biz tam bağımsız yaşayacağız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sonsuza kadar yaşaması için cansa can vereceğiz, fedakârlık-
sa bunun gereğini sonuna kadar yapacağız.

Türkiye’den Suriye çıkarmaya, Türkiye’yi Irak’a çevirme-
ye, Türkiye’nin gelecek aydınlığını söndürmeye çalışanlar, bi-
liniz ki vatan haini, millet düşmanıdır.
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Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye ya-
tacaklardır.

Bunlara karşı vatanımızı hep birlikte ve korkusuzca sa-
vunacağız.

Bunlara karşı devletimizin ve hükümetimizin arkasında 
sapasağlam duracağız.

Cumhur İttifakı’nı siyasi hesap yapmadan, dürüstlükten 
ayrılmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız.

2023 Lider Ülke Türkiye hedefine kesinlikle hizmet edeceğiz.

Cumhur İttifakı’nı sabote etmeyi aklından geçiren, parti 
kuruyorum diyerek küresel sömürü çarkına yakalarını kap-
tıran, oyuna gelip Türkiye’yi hançerlemeyi düşünen, FETÖ’ye 
ve PKK’ya gülücükler saçan, gevezelikte sınır tanımayıp özgül 
ağırlıklarını beş paralık edenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye mazlumların nabız atışıdır.

Türk milleti zalimlerin tam karşısındadır.

Direne direne kazanacağız, mücadele ede ede her türlü 
musibetten kurtulacağız.

MHP ile AK Parti’nin teşekkül ettirdiği Cumhur İttifakı 
bunu sağlamaya muktedirdir.

İstikbal bizimdir.

İrade Türk milletinindir.

İstiklal Türkiye’nin ebedi hakkıdır.

Hakkımız yedirmeyiz, hakkımızı ezdirmeyiz.

Gerekirse hakkımızı söke söke almasını da biliriz.

Türkiye huzura ve sükûnete birlik, beraberlik ve kardeş-
lik hukuku içinde mutlaka ulaşacaktır.
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Buna CHP, HDP, İP, PKK, FETÖ, yerli ve yabancı işbirlikçile-
ri, hayasız destekçileri engel olamayacaktır.

Şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetleri heba edilmeye-
cektir.

12 Eylül 2019 Perşembe günü, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi 
ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola 
döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak et-
mesi sonucunda yedi vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on 
vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşları-
mıza şifalar diliyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilek-
lerimi iletiyorum.

Acı bizimdir, hesabını sormak da milli namusa aittir.

Diyor ya Dede Korkut:

Beri gel arslanım oğul!

Kara deniz gibi dalgalanıp gelen kâfirin askeridir.

Gün gibi ışıldayıp gelen kâfirin başındaki miğferidir.

Yıldız gibi parlayıp gelen kâfirin mızrağıdır.

Onlar gelsin dursun, biz de onların üstüne üstüne gidiyoruz.

Olacakları hainler düşünsün diye her yere ve herkese 
meydan okuyoruz.

Kan döken, döktüğü yerde, dökülen kanlarda boğulacaktır.

Eden bulacaktır. 

Yapan çekecektir. 

Elhak ihanet ve melanet cezasız bırakılmayacaktır.
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Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

MHP’li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedir-
meme konusunda bugüne kadar ahlak ve demokrasi mücade-
lesini adanmış bir ruhla yapmışlar, yapmaya da devam ede-
ceklerdir.

Bizim nezdimizde belediyecilik; insanı merkezine alan, 
milli ve manevi ölçülere uyması elzem olan demokratik bir 
görevdir.

Bizim için belediye demek; mazlum ve mağdurların imda-
dına koşan, garip gurebayı muhafaza eden devasa bir yürek 
demektir.

Bizim maksadımız halistir, mazimiz temizdir, hedefleri-
miz ise büyüktür.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa umutlar diridir.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa gelecek parlaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa henüz hiçbir şey bitmiş 
değildir.

Vazgeçilmez hazinemiz vatan ve millet sevgisidir.

Tartışmaya açık olmayan kararlığımız Türkiye ve Türk 
milletinin milli, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarıdır.

Üzerine titrediğimiz hassasiyet ise dünyayı Türkçe oku-
yabilmektir.

Sizlerin desteğiyle Bayburt’ta görev yapan belediye baş-
kanlarımız çare bekleyenleri, dertlerinden bunalanları, bir el 
gözleyenleri kucaklayacaklardır.

Bizde ayrımcılık yapmak, partizanlığa heves etmek, yan-
daşları kayırarak ilerlemek yoktur.
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Devletin kaynaklarını peşkeş çekmek, ulufe dağıtır gibi 
millet emanetini çiğnemek yoktur.

Güvence bizzat Milliyetçi Hareket Partisi’nin duruşu, en-
gin tecrübesi ve haysiyetli mazisidir. 

Belediye başkanlarımız sizlerin emrindedir.

Hiçbir odak, hiçbir sahte demokrat ve proje elemanı Bay-
burtlu kardeşlerimizle aramıza giremeyecektir.

Hizmet sevdamızın önünü kesemeyeceklerdir.

Dengeli şehircilik iddiamızdan, herkese ve her kesime 
ulaşma gayemizden ödün vermeden Bayburt’u yükselteceğiz.

Çalışmaya ve başarmaya sınır koymayacağız.

Daha güzeline, daha fazlasına, daha çoğuna ulaşmanın ba-
hanesi de asla olmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepini-
zi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum.

Partimize yönelik teveccühlerinden dolayı Bayburtlu kar-
deşlerime bir kez daha teşekkür ediyor, belediye başkanları-
mıza üstün başarılar diliyorum.

Bayburt’u daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin 
desteğini bekliyor, Cenab-ı Allah’ın yardım ve himayesini ni-
yaz ediyorum.

Mücadelemizin zamanı yoktur.

Mücadelemizin mesaisi yoktur.

Mücadelemizin heyecanı ise pek çoktur.

Sağ olun, var olun, Yüce Allah’a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
ERZİNCAN BELEDİYESİNİ  

ZİYARETİ ESNASINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

14 EYLÜL 2019
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Aziz Vatandaşlarım,

Saygıdeğer Erzincanlı Kardeşlerim,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, en iyi dilekle-
rimi sunuyorum.

Çok şükür Erzincan’dayız, yiğitlerin huzurundayız.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin 
siyasi sorumluluğuna emanet edilen belediyelerimizi  
“Teşekkür-Tebrik-Takdir” temasıyla planladığımız ziyaret 
programlarının onuncu durağında Erzincan’dayız.

İftiharla söylemek isterim ki, 31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimlerinde tarihi bir duruş gösterdiniz.

Emaneti ehline teslim ettiniz.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne muazzam bir destek verdiniz.

Üç hilali yükseltip huzuru seçtiniz.

Milli birlik ve kardeşliğin mesajını sahiplendiniz.

Hepinizle övünüyorum, hepinizle gurur duyuyorum. 

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket 
Partisi’ne oy veren, belediye başkan adaylarımızı destekleyen 
Erzincanlı kardeşlerime içtenlikle teşekkür ediyorum.

Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun’u,

Kemah Belediye Başkanımız Sayın Osman Kemal Aslan’ı,

Kemaliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Karaman’ı,

Otlukbeli Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Tektaş’ı,
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Mercan Belediye Başkanımız Sayın Bayram Bilici’yi sami-
miyetle tebrik ediyorum.

31 Mart seçimlerinin kampanya döneminde; azimle, he-
yecanla, inanmışlıkla çalışan, bununla birlikte sorumlulukla-
rını harfiyen ifa ve icra eden değerli dava arkadaşlarımı, bü-
tün parti teşkilatlarımızı takdir ediyorum.

Erzincan; candır, canandır, caliptir, Türk tarihinin canevidir. 
Erzincan vatan ve millet sevdasının cevheridir.
Erzincan’ın değerini çok iyi biliyoruz.
31 Mart’ta bize verdiğiniz müstesna desteğe layık olabil-

mek için insanüstü bir gayretle görevimizi yerine getireceğiz.
Erzincan’a mahcup olmayacağız.
Bu kutlu kentin hedeflerinden taviz vermeyeceğiz.
Erzincan’ı ayak bağlarından kurtarmak, gelişmesini ve 

büyümesini sağlamak Milliyetçi Hareket Partisi için beka ve 
haysiyet meselesidir.

Mutlaka başaracağız, mutlaka yapacağız, Erzincan’ı baş-
tan ayağa imar edeceğiz, inşa edeceğiz, ihya edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne güvendiniz, sandıkta güç ver-
diniz; bizler de güveninizi boşa çıkarmayacağız, Allah’ın iz-
niyle beklentilerinizi karşılıksız bırakmayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi umudun aydınlığı demektir.
Milliyetçi Hareket Partisi huzurun sıcaklığı demektir.
Milliyetçi Hareket Partisi millet ve vatan sevdasının eğil-

mez başı demektir.
Milliyetçi Hareket Partisi sarsılmaz duruştur, sağlam şu-

urdur, hamd olsun bu duruş, bu şuur Erzincan’a damgasını 
gönül seferberliğiyle vurmuştur.
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Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Erzincan Doğu Anadolu’nun yükselen yıldızı, parlayan in-

cisidir.
Bu bölgenin huzur ve güvenliği sağlam esaslara bağlan-

dıkça, inanıyorum ki Erzincan’ın ve diğer illerimizin önü bü-
tünüyle açılacaktır.

Türkiye bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak 
için büyük bir mücadelenin içindedir.

Kanlı örgütün dağ kadrosu günbegün erimektedir.
İnsan ve mali kaynakları etkili şekilde kurutulmaktadır.
Mehmetlerimiz vurdukça hainler gövdesi kökünden ay-

rılmış ağaç gibi devrilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti ileri atıldıkça teröristler kaçacak de-

lik aramaktadır.
Artık mağara kovukları, belediye koridorları çare değildir.
Terörle mücadele gücüne güç kattıkça, bununla birlikte 

tavizsiz mesafe aldıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesa-
ret gelmiş, nihayet HDP’nin yakasından tutmuşlardır.

Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır.
Bugüne kadar terörden çok çektik.
Bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün 

hunhar eylemleri, alçak tertipleri ağır ve vahim sonuçlara ne-
den oldu.

Bu kapsamda sosyal ve ekonomik fatura günden güne 
katlandı, kabardı.

12 Eylül günü terörün hain ve karanlık yüzü bir kez daha 
kendini gösterdi.



80

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya gi-
den masum vatandaşlarımıza yönelik kanlı saldırıda yedi 
kardeşimiz şehit, on kardeşimiz de yaralandı.

Nitekim üzüntümüz çok büyüktür.

PKK masumların canına kast eden, bebeklere kurşun sı-
kan ihanettir.

PKK, on yıllardır Mehmetlerimize, polislerimize, korucu-
larımıza, sivil vatandaşlarımıza ateş açmakta, nefret yağdır-
maktadır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK’nın vahşi saldırılarına 
doğrudan muhatap kalmışlar, acı üstüne acı yaşamışlardır.

Öncelikle Diyarbakır Kulp’ta şehit olan vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılara da şifalar diliyorum.

İnanıyorum ki, dökülen kanlar yerde kalmayacaktır.

İddia ve ifade ediyorum ki, hesap mahşere bırakılmadan 
bu dünyada görülecektir.

PKK can çekişmekte, son nefesini vermek üzeredir.

Bir HDP’li milletvekilinin, sözde Kürt sorunu devam ettik-
çe PKK’ya katılımın süreceğini söylemesi, çatışmanın ve sava-
şın olacağını ileri sürmesi rezaletin daniskasıdır.

Bu dil yasalara ve anayasaya göre suçtur.

Bu zehirli beyan devlete ve millete ihanetin tezahürüdür.

HDP çıbanbaşıdır, mutlaka hukuk ve demokrasi içinde 
hak ettiği, layık olduğu cevabı almalıdır.

PKK köşeye sıkıştıkça HDP bunalmakta, telaşlanmaktadır.

PKK kan kaybettikçe HDP’nin icazetli ve iradesiz milletve-
killerinin dilleri zehir saçmaktadır.
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HDP demek PKK demektir.

HDP demek cinayet, cehalet ve cürüm demektir.

HDP demek Türkiye’ye kurulmuş tuzak, kaldırılmış han-
çer demektir.

Anaların feryat figanları terörist temin merkezi HDP’yi 
boğacaktır.

Mazlumların ahı zalimleri berbat edecek, hepsini birden 
yakıp küle çevirecektir.

Teröristlerin yuvalandığı alanlara pençe darbeleri indik-
çe, operasyonlar kıran kıran büyüdükçe, yurt içinde ve yurt 
dışında Türkiye üzerinde plan yapan canilerin Allah’ın izniyle 
imhaları kaçınılmaz olacaktır.

Teröristlerin barınıp gizlendikleri alanlar her neresi olur-
sa olsun oralar; hak için, adalet için, beka için, millet için, al 
bayrak için, vatan için baştan ayağa temizlenmelidir.

Fırat Nehri boyunca Türk milleti gereğini yapmalıdır.

Güvenli Bölge kurulursa ne ala, yok eğer ABD PKK/
YPG’nin derdine düşüp hala teröristleri koruma ve kollama 
yanlışına devam ederse, Fırat’ın doğusuna Türk milletinin 
iradesi mührünü vurmalıdır.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar inşa edilecek güvenli 
bölgede iskan edilmelidir.

Ülkemizin en başta Suriye kaynaklı yeni bir sığınmacı dal-
gasını kaldırmaya da artık tahammülü kalmamıştır.

Güvenli bölge konusundaki oyalamalar müttefiklik huku-
kuna zarar vermektedir.

Dahası ABD’nin terör örgütüne inat ve ısrarla silah ver-
mesi, dönüp Türkiye’yle Müşterek Hareket Merkezi’nde gü-
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venli bölge planlaması içine girmesi akıl tutulması, ahlaki 
çelişkidir. 

Menbiç’teki yanlışın tekrarı doğru değildir.
ABD’de şahin diye tanımlanan, aslında akbabadan farksız 

olan Bolton ve zihniyeti tasfiye edildiğine göre gelişmelerin 
seyri iyimser beklentileri kamçılayacaktır.

Hiç kimseden müsaade alacak halimiz yoktur.
Hiç kimseye diyet borcumuz yoktur.
Hiç kimseye eyvallahımız da olmayacaktır.
Türkiye milli güvenliğini müdafaa azmindedir.
Bundan hiçbir ülke rahatsız olmamalıdır.
Son derece meşru ve hukuki olan bu tutum, aynı zamanda 

mazlumlara ümit, terör tehdidi altındaki masumlara huzur 
vaadidir.

Türkiye işgalci değildir, işgale niyeti de yoktur.
Ancak, vatanımızı doğrudan veya dolaylı vasıtalarla istila 

etmek için pusuya yatmış olanları da doğduklarına doğacak-
larına pişman etmek vatan görevidir.

Bu süreçte CHP’nin duruşu ise kaygı vericidir.
Bölücülerle verkaça giren, terör örgütüyle heyecanla ku-

caklaşan CHP’nin yolu yol değildir, gittiği yer ahlaki değildir.
Milli haklarımıza itiraz eden bir CHP karşımızdadır.
HDP’nin eline avucuna düşen bir CHP ortadadır.
PKK’ya göz kırpan, YPG’ye ses çıkarmayan bu CHP emper-

yalizmin esiri, küresel güçlerin adeta sözcüsüdür. 
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tiyatro diyenler 

Türkiye’nin varoluş mücadelesini nasıl savunacaklar?
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Türk milletinin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne çamur atan, leke süren müfsit bir zihniyet millete 
nasıl hizmet edecek?

CHP’ye bakarsanız Türkiye felaketlere uğramıştır.

CHP’ye kulak verirseniz ekonomi batmış, ülke bitmiştir.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkan-
ları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP 
darbe sözleriyle karşı çıkar.

Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir, Sayın Kılıç-
daroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, 
terörle mücadeleden bahsetmez.

Bu nasıl bir kokuşmadır?

Bu nasıl bir siyasi dağılmadır?

Bu CHP’nin bir kez olsun ABD’ye tepki gösterdiği duyul-
muş mudur?

Bu CHP’nin bir kez olsun demokrasiyi istismardan vaz-
geçtiği, provokasyon ve ajitasyonlarla yolunu ayırdığı görül-
müş müdür?

CHP-HDP ve İP’in amacı kaostur.

Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir.

Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır.

CHP, HDP’yle aynı bedene girmiş, doku ve organ nakli 
yapmıştır.

HDP’yle yatan CHP, PKK’yla kalkmış, YPG’yle kader ortak-
lığı yapmıştır.

Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvay-ı Milliye’nin izi vardır?
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Bu CHP’nin neresi aziz Atatürk’ün emanetine benzemek-
tedir?

İstiyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, 
hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün.

Diliyorlar ki, terörle mücadele dursun, yeni bir çözüm sü-
reci başlatılsın.

Bekliyorlar ki, yeni bir anayasa yapılsın, Türkiye önce 
özerklik, sonra federasyon, ardından da çözülme ve bölünme 
aşamalarına paldır küldür girsin.

Türkiye ne CHP’ye ne de HDP’ye kurban edilmeyecektir.

Türkiye ne teröre, ne de emperyalizmin kumpaslarına 
teslim olmayacaktır.

Türk milleti kendi kaderine yine kendisi yön verecek, ge-
leceğin istikametini irade ve irfanıyla çizecektir.

Türkiye zalim hesaplara imanla direnecektir.

Milli güvenliğimizi savunmak için mücavir toprakların ve 
komşu coğrafyaların huzur, barış ve istikrarı konusunda ne 
gerekiyorsa yapılmalıdır.

Terör doğduğu bataklıkta boğulmalıdır.

Erzincan’ın güvenliği Fırat’ın doğusundan başlayacaktır.

Kilis’in, Hatay’ın, Gaziantep’in, Şırnak’ın, Şanlıurfa’nın, 
Mardin’in Hakkâri’nin geleceği güney sınırlarımız boyunca 
göstereceğimiz cesarete, dirayete ve kararlılığa bağlıdır.

Jeopolitik riskleri zamanında okuyup tedbir geliştirmez-
sek, milli bekamızı tehdit eden oluşum ve menfur ağları isa-
betle dağıtamazsak biliniz ki sınır ötesindeki tehlikeli yangın 
evimize sıçrayacaktır.

Bunun sonucunda bir vatan kaybı muhtemeldir.
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Nihai olarak Suriye’yi kavrayan, coğrafyayı kana bulayan 
iç savaş şartlarının Türkiye’ye intikali mukadderdir.

Erzincan’dan diyorum ki, biz bugün vatan savunuyoruz.

Bayrak ve millet sevgisiyle yürekleri çarpan her kardeşi-
mi bu savunmaya katılmaya, bir olmaya, beraber olmaya ça-
ğırıyorum.

Dün Sakarya Zaferi’nin 98. yıldönümünü kutlamıştık.

Sakarya Zaferi doğru taktiklerle beslenmiş devasa bir 
stratejinin mahsulüdür.

Aklın ve adanmışlığın mecmuudur.

İnanmışlığın, iradenin ve istiklal aşkının mükâfatıdır.

Tarihte hiçbir başarı tesadüfü değildir.

Hiçbir zafer kolay yollardan elde edilmemiştir.

Millet varsa tarih vardır, tarih varsa hasım ve hainler ek-
sik olmayacaktır.

Sakarya’da husumeti yendik, esareti ezdik, işgali çiğnedik.

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh da tüm 
vatandır inancıyla Sakarya kıyılarında düşmanı durdurduk.

Aynı irade bugün de geçerlidir.

Vatan bütündür, adı Türk vatanıdır.

Millet birdir, adı Türk milletidir.

Al bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak, Türkiye pes 
etmeyecektir.

Kardeşliğimiz kaderimizdir, kavgamız zalimlerledir.

Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkede ikinci sınıf değildir.
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Türkiye’nin zencisi, ötekisi, yabancısı olmamış, olmaya-
caktır.

Biz bu topraklara geri dönmek, sıkışınca kaçmak, zoru gö-
rünce bırakıp gitmek için gelmedik, 948 yıldır da kiracı ola-
rak bulunmadık.

Her karışını şehit kanlarıyla çizdiğimiz, her zerresine 
emek verip ter akıttığımız aziz vatanımızı nice fedakârlıklar-
la müdafaa ettik.

Yine müdafaa edeceğiz, kutlu ceddimizin emanetini çiğ-
netmeyeceğiz.

Bir olacağız, diri olacağız, birlikte Türk milletinin adını, 
anılarını ve muazzam onurunu yaşatacağız.

Hiç kimseyi ayırmayacağız.

Kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun bu bay-
rak benim, bu vatan benim, bu millet şerefim diyen herkesi 
kucaklayacağız, birlikte geleceğin güçlü Türkiye’sinin temel-
lerini kazacağız, vizyonunu belirleyeceğiz.

İnandık, başaracağız.

Hedefledik, ulaşacağız.

Ülkülerimizin şafağında ilkelerimizin ışığıyla uyanacağız.

Milletimizin istikbali parlak, istiklali tam, bekası eksiksiz 
olsun istiyoruz.

Vatanımızın güvenliği, esenliği, selamet ve saadeti ebedi 
olsun diyoruz.

Devletimizin varlığı, birliği, dirliği kalıcı, kuvvetli ve kud-
retli olsun diliyoruz.

Sizlerin desteğiyle Milliyetçi Hareket Partisi gönüldedir, 
gözdedir, dildedir, dilektedir, duadadır.
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Cumhur İttifakı Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümünün 
güvencesi, gelecek Türk asırlarının güvenli limanıdır.

Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’nin güvenlik zırhıdır.

Cumhur İttifakı milli birlik ve dayanışma şuurudur.

Cumhur İttifakı Türkiye’nin ta kendisi, Türk milletinin 
ruh köküdür.

Türkiye biziz, biz Türk milletiyiz, birlikte geleceğin süper 
gücüyüz.

Unutmayınız ki, Türkiye’nin yükselişi, 2023’ün Lider Ülke 
hedefine ulaşması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
gücüne, yerleşmesine ve tesir düzeyine doğrudan bağlıdır.

Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.

Türkiye bütün sorunlarını, bütün talep ve eksikliklerini 
yeni sistemin sunduğu imkanlar kapsamında çözüme kavuş-
turacaktır.

Cumhur İttifakı bunu teminle hem tarihe hem de geleceğe 
karşı mesuldür.

Ülke yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 
uygun teşkiliyle planlanan uyum süreci istikrarlı şekilde de-
vam etmektedir.

Çelişkiler aşılmakta, marazi dirençler kırılmakta, uyum 
sorunları giderilmektedir. 

Kaldı ki yeni sistemin aksayan yönleri de zamanla düzel-
tilecektir.

Çok şükür aşı tutmuş, Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’yle Cumhur İttifakı’na karşı takdir ve teveccü-
hünü göstermiş, buna da devam etmektedir.
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Yeni hükümet sistemi Türkiye’nin ayağına vurulan pran-
gaları kıracak, devlet mekanizmasındaki tıkanıkları bütünüy-
le açacaktır.

İnancımız budur, amacımız budur, başka çare de kalma-
mıştır.

Değerli Erzincanlı Kardeşlerim,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Belediye Başkanlığı emanettir, nitekim bu emanet büyük-
tür, mühimdir, kutludur.

Bu ulvi emaneti, milliyetçi şuurla milletimizin sinesinde ya-
şatacak, toplumun en ücra köşelerine tebliğ edecek olanlar 31 
Mart seçiminde sandıktan başarıyla çıkan arkadaşlarımızdır.

Belediye başkanlarımızın insanı merkezine alan parlak 
projeleri hayata geçirerek partimizin farkını gösterecekleri-
ne inanıyorum.

Erzincan güzelleşecek, gönüller kazanılacaktır.

Erzincan’ın layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkaracak, 
vatandaşlarımızın hayır-duasını alacak irade Belediye Baş-
kanlarımızdır.

Belediyenin kapıları paylaşmanın, bölüşmenin, kardeşçe 
muamelenin ve yardımsever anlayışın adresi olmalıdır.

Bizim gönlünüzde herkese yer vardır.

Ayrımcılığa, partizanlığa, dar kadroculuğa, kayırmacılığa, 
haksızlığa faziletli ve adaletli yönetimle engel olacağız.

Erzincan’da süt içemediği için ağlayan bir bebek varsa,

Ekmek alamadığı için başını öne eğen nineler, dedeler, 
analar, babalar varsa,
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Isınamadığı için küçücük elleri soğuktan çatlayan çocuk-
larımız varsa,

Giyecek ayakkabısı olmadığı için ayakları su içinde kalan 
yavrularımız varsa,

Yollarda çamurlar birikmiş, alt yapı iflas etmişse ortada 
çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız demektir.

Artık Erzincan’da bunların hiçbirisi yaşanmayacaktır.

Erzincan Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkanla-
rımıza samimiyetle güveniyor, hepsinden çok şey bekliyorum.

Her belediye başkanımız şehrinin emini, teminatı, manevi 
hisarı, gece gündüz muhafızıdır.

Medeniyet tasavvurumuza bizzat sahada refakat edecek, 
bunu tanıtıp anlatacak, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim 
ve ben” ilkemizi yaşatacak olan belediye başkanlarımızdır.

Belediye başkanlığına yeni seçilen arkadaşlarımdan özel-
likle rica ediyorum:

Sürekli geçmiş yönetimlerden yakınarak vakit kaybetmek 
yerine önünüze bakmalı, hedeflerinizin peşinden koşmalısınız.

Boş içerikli malumat arzıyla zaman geçiren, devamlı şika-
yetle avunan ve yerinde sayan yönetimler kaybetmeye mah-
kumdur.

Vatandaşlarımızla empati yapamayan, dertlere deva ola-
mayan, sorunlara kulak veremeyen belediye yönetimlerinin 
akıbeti biliniz ki kayıptır.

İkbal düşkünü değil, siyasi iffet düşkünü olmak lazımdır.

Çıkarların ikmaline değil, hizmetin idamesine dört elle sa-
rılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır.
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Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri 
bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Erzincan’ı daha gelişmiş yapma mücadelemizde sizlerin 

desteğini bekliyor, Cenab-ı Allah’ın yardım ve himayesini ni-
yaz ediyorum.

Sağ olun, var olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
MYK – MDK - İL BAŞKANLARI 
VE MİLLETVEKİLLERİ ORTAK 

TOPLANTISI’NIN KAPANIŞINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

12 OCAK 2020 
ANKARA





93

Değerli Basın Mensupları,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Sözlerimin başında hepinizi saygılarımla selamlıyor, esen-
lik ve selamet dileklerimi hassaten paylaşıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma şük-
ranlarımı sunuyorum.

Sizlerle kavuşmamızı, kucaklaşmamızı nasip eden Allah’a 
şükrediyor yeni yılınızı da tebrik ediyorum.

10-11-12 Ocak 2020 tarihlerinde planlanan Milliyetçi 
Hareket Partisi MYK-MDK-Milletvekilleri ve İl Başkanları Or-
tak Toplantısı’nın son gününde düzenlemiş olduğumuz basın 
toplantısına hoş geldiniz diyorum.

Sayın Basın Mensupları,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

21.Yüzyılın ikinci on yılının 365 günlük son etabına gir-
miş bulunuyoruz.

Çalkantılarla pekişmiş, çatışmalarla perçinlenmiş zorlu 
bir yılı geride bıraktık.

İnsanlığın sükûnete, suhulete, sulha ve refaha adeta muh-
taç hale düştüğü bir dönem bitmiş ve yeni bir yıl umutla baş-
lamıştır.

Bölgemizde ağır şartlar hâkimdir.

Komşu ülkelerdeki kaos ve kargaşa artarak, azarak, yayı-
larak devam etmektedir.

Sınırlarımızın diğer yakasında, mücavir alan ve bölgeler-
de ortak akıl ve sağduyu kaybolmuş; cinnet, cinayet ve cephe-
leşme egemenlik kurmuş, insan hasiyetini kurutmuştur.
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Emperyalizm bulduğu her zaaf ve açıktan istifade ederek 
mevzi üstüne mevzi elde etmiştir.

Etik hassasiyetler dışlanırken, etnik ve mezhebi kamplaş-
ma tırmandırılmakta, bunun sonucunda düşmanlıklar kam-
çılanmaktadır.

İnsan hayatına saygı, insan onuruna bağlılık neredeyse 
dip yapmıştır.

Dünya Soğuk Savaş döneminden çıkmasına çıkmıştır, fa-
kat asimetrik boğuşmalar, hibrit mücadeleler, kökleşen hizip-
ler, derinleşen ve devleşen anlaşmazlıklar sıcak savaş şartla-
rını günbegün tahkim ve tahrik etmektedir.

Adı konulmamış, ilanı yapılmamış, itiraf edilmemiş bir sa-
vaş iklimi varlığını hissettirmektedir.

Ben insanım diyen hiçbir vicdan sahibinin suskun ve se-
yirci kalamayacağı senkronik skandallar, seri komplolar, ser-
pilen kumpaslar vuku bulmaktadır.

Çevremizde güç ve enerji haritaları kanla çizilirken, insa-
ni değerler çizik yemektedir.

Kumandalı istikrarsızlıkların dalga boyu yükselirken bö-
lüşüm, hakimiyet ve paylaşım kavgaları moda ve meşhur kav-
ramlarla maskelenmektedir.

Adına demokrasi demişler, terörü saklamışlardır.
Adına özgürlük demişler, istilalaları gizlemişlerdir.
Bilhassa emperyal hevesler peşinde koşan ülkeler nüfuz 

alanları oluşturarak Ortadoğu’yu fiilen parsel parsel taksim 
etmişlerdir.

Sınırlarımıza paralel şekilde kurulmak istenen ve milli 
azimle baltalanan terör koridoru küresel Türk düşmanlığının 
sahne almasından başka bir şey değildir.
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Ne ibretlik ve isyan ettirici bir gerçektir ki, masumların 
canı üzerinden kahredici ve korkunç siyasi oyunlar tedavül-
dedir.

Kimin dost kimin düşman, kimin mazlum kimin mazarrat 
olduğu bellidir.

Ortadoğu ateş hattında, işgal altındadır.

Komşu coğrafyalarda fırtınalar kopmaktadır.

Medeniyetler kutuplaşması provoke edilirken; dinler, 
inançlar ve kültürler arasındaki gerilim beslenip bilenmek-
tedir. 

Bizim için öncelikle ele alınması gereken konu etrafımız-
da yaşanan vahim olayların ülkemize yansıyıp yansımayaca-
ğı, şayet yansıyacaksa bunun derece ve ölçüsünün ne olacağı, 
nasıl mukavemet gösterileceğidir.

Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat-
larıyla biçilen kefeni yırtmış, ben de varım demiştir.

Bugün harap olan, hüsrana uğrayan coğrafyalar bizim 
eski hâkimiyet havzalarımızdır.

Buralarla ilgilenmemiz doğaldır, normaldir.

Doğal ve normal olmayan binlerce kilometre uzaktan gelip 
bölgemizde silah ve zor kullanan ülkelerin cüretkarlıklarıdır.

Gönül köprüsü kurduğumuz, kültürel ve manevi bağlarla 
aramızda sıkı rabıtalar bulunan komşu halkların huzursuzlu-
ğu elbette Türk milletine şu ya da bu şekilde sirayet edecektir.

Irak’tan kendimizi soyutlamamız mümkün değildir.

Suriye’ye sırtımızı dönmek, Libya’ya yüzümüzü çevirmek, 
İran’a mesafeli durmak akıl karı olmadığı gibi mantıklı ve ma-
kul bir tercih de sayılamayacaktır.
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Kaldı ki buna ne tarih ne de milli tecrübeler müsaade et-
meyecektir.

Ankara’nın güvenliği Şam’dan, Bağdat’tan, Trablus’tan, 
Tahran’dan, Mogadişu’dan, Sana’dan, Kahire’den başlayacak, 
hepsini birden jeopolitik bir kuşak içine alacaktır.

Sınırın öbür tarafı huzura kavuşmadan Türk vatanı emni-
yet bulamayacaktır.

Bu nedenle komşu ülkelerdeki kanlı ve kaotik manzara 
Türkiye’nin tasvip etmeyeceği, olur ve onay vermeyeceği aç-
mazlardır, çarpıklıklardır.

Emperyalist ülkelerin bir asrı aşan süredir Ortadoğu hav-
zasını karıştırmak, çatıştırmak, birbirine düşürmek, bundan 
da azami düzeyde nemalanmak istediği açıktır, aleni bir ger-
çektir.

İhtilafların kaşınması, ihanetlerin kurgulanması bundandır.
İsyanların tetiklenmesi, hükümetlerin devrilmesi, rejim-

lerin dejenere edilmesi, toplumsal fay hatlarının kırılması, te-
rör örgütlerinin kurulup kışkırtılması, bölünme ve parçalan-
ma dinamiklerinin harekete geçirilmesi vahşi bir programın, 
vandal bir planın farklı farklı ara yüzleridir.

Çevreden merkeze ulaşmak hedefiyle on yıllardır ağları-
nı ören, taşlarını döşeyen emperyalist husumet ve melanetin 
asıl hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır.

Maksat Türk milletini bağımsızlığından koparmak, yur-
dundan yuvasından sürüp çıkarmaktır.

Hala bu tehdidi göremeyenlerin varlığı derin bir hayal kırık-
lığı olmakla birlikte hain kadrosunun çoğaldığının da delilidir.

Mazisi yüzyıllara dayanan bir hesaplaşmanın halen sür-
düğü, hatta azgınlaşıp boyut değiştirdiği milli hafızalarda tes-
cillidir.
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Mıntıka temizliği yapmak suretiyle Türkiye’nin etrafı bir 
yandan boşaltılmakta, diğer yandan kuşatılmaktadır.

Bu kapsamda İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi 
ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek 
vermek Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır.

Gönül coğrafyalarımız yanarken dirlik ve düzenimizi ko-
rumak eşyanın tabiatına aykırıdır.

Eğer engel olunmazsa, eğer durdurulmazsa, komşu coğ-
rafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır 
bilinsin ki Türkiye’dir.

Bekaya dudak bükenlerin bizi anlamasını beklemiyoruz.

Stratejik hataların taktik başarılarla düzeleceğini sanan 
gafillere sadece acıyor, esefle bakmakla yetiniyoruz.

Yığınakta yapılan bir yanlışın mücadele boyunca devam 
edeceğini gözden uzak tutmuyoruz.

Ne işimiz var Suriye’de, ne arıyoruz Libya’da diyenler gö-
revli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahil-
leridir.

Bunlar değil devlet yönetmeyi kendilerini bile yönetecek 
iradeden mahrum düşmüş densizlerdir.

Muhalefet yapmayı Türkiye’ye muhaliflikle, yabancılar-
la muhbirlikle karıştıran ve kaynaştıran siyasi maskaraların 
metruk tekne gibi rotalarını kaybettiği, fazilet ve fikir dağıl-
ması yaşadıkları ortadadır.  

Türkiye’nin olmadığı veya tecrit edildiği bir Ortadoğu ya 
da Akdeniz tablosunda kuşun, kurdun, karıncanın bile hayat 
hakkı olmayacaktır.

Aynı şey Balkanlar ve Kafkaslar için de geçerlidir.
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Çünkü zalimlerin pusulası kandır, onlar için her yol mu-
bahtır, amaçları yer altı kaynaklarıyla birlikte jeopolitik ve 
jeostratejik çıkarlarını en üst ve azami düzeye çıkarmaktır.

Bunun da ülkemizin, egemenlik ve tarihsel haklarımızın, 
dahası bölge insanının onuruna hepten aykırılığı inkâr edile-
meyecektir.

Türkiye ön almalıdır, öncü olmalıdır, çok değişkenli dış 
politika enstrümanlarıyla, çağın akışına milli perspektiften 
ve başkent Ankara vizyonuyla bakarak gelişmelere müdahil 
vasfını gösterebilmelidir.

Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın demek bu çerçevede 
doğru ve isabetli bir yorum görülmeyecektir.

O yılan günü saati geldiğinde herkese musallat olacak, zeh-
rini de ilk fırsatta müzahir ve müsait bir bedene akıtacaktır.

Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Irak’ın 2003 yılındaki işgalinden sonra sayıları 1,5 mil-

yona yaklaşan Müslüman kadın-erkek-yaşlı-çocuk demeden 
katledilmiş, büyük bir kültürel mirasın parlak meşalesi sön-
dürülmüştür.

Evini barkını terk eden Iraklı sayısı dört milyonu bul-
muştur.

İşgalcileri sevinçle karşılayıp Saddam’ın heykeline terlik-
le vuranlar şimdi kendi kafalarına vurmakta, açılan şiddet ve 
nefret dehlizlerinde feryat-figan etmektedir.

Irak’ın devlet ve toplum hayatının ayarı kaçmış, temeli di-
namitlenmiştir.

Bu ülke fiilen bölünmüş, fikir, duygu ve inanç ölçeğinde 
cepheleşmiştir.
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Mezhep gerginlikleri, siyasi çatlaklar, hükümet bunalım-
ları, sandık hileleri, mutabakat zayıflıkları birlikte yaşama 
iradesine ölümcül darbeler vurmuştur.

Irak’ın inandırıcılığı ve itibarı olmayan hükümetleri do-
ğan hiçbir krize karşı koyamamış, göğüs gerememiştir.

Bu ülkede gittikçe yoğunlaşan bir siyaset ve yönetim so-
runu bulunmaktadır.

ABD’nin yanı sıra İran’ın da Irak üzerindeki nüfuz ve etki 
alanı zaman içinde genişlemiş ve güçlenmiştir.

Irak, toprak altından petrolün çıkarılıp toprağın altına in-
sanın koyulduğu bir ülke haline gelmiştir.

Türkiye’nin, Irak’ın siyasi istikrar ve iç barış ortamına 
ulaşması konusunda alması gereken sorumlulukları vardır 
ve olmalıdır.

Türkmenlerin yok sayılması, Türkmen kentlerine saldırı-
lar, terör örgütlerine yardımlar Irak toplumunu bunaltmakla 
kalmamış siyasi bölünme ve birliğinin hasar almasına kapı 
aralamıştır.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komuta-
nı Kasım Süleymani’nin de içinde bulunduğu bir konvoya 2 
Ocak günü Bağdat’ta düzenlenen ABD hava saldırısı bölgesel 
gerilimi zirveye taşımıştır.

27 Aralık 2019’da Kerkük yakınlarındaki bir askeri 
üsse yapılan saldırıda ABD’li bir görevlinin öldürülmesi, 29 
Aralık’ta ABD’nin misillemede bulunması, 31 Aralık’ta da 
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne karşı protesto eylemleri so-
nuçta Kasım Süleymani’nin katledilmesine kadar uzanmıştır.

Tırmanan ve savaş ihtimallerinin konuşulduğu bir sırada 
İran 8 Ocak 2020’de Irak’ta konuşlu bulunan iki ABD üssüne 
gelişigüzel balistik füze fırlatarak cevabi saldırısını vermiştir.
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Gözler boyanmış, durum kurtarılmış, intikam çığlıkları 
düşüşe geçmiştir.

Ardından Trump’ın “Barış içinde yaşamaya hazırız” vur-
gusu, yatıştırıcı ve yumuşatıcı mesajları, İran yönetiminin 
temkinli ve tedbirli açıklamaları krizi yönetilebilir seviyede 
tutmuştur.

Nitekim İran Dışişleri Bakanı’nın “Savaş istemiyoruz” be-
yanı aklıselimin öne çıkmaya başladığına da işaret ve ispat 
teşkil etmiştir.

ABD-İran arasındaki itiş kakış dengelenmiş, denetim altı-
na alınmıştır.

Kasım Süleymani’ye düzenlenen füzeli hava saldırısından 
sonra pek çok senaryo konuşulmuş, bilen bilmeyen herkes, 
özellikle sözde uzman yorumcular abuk sabuk değerlendir-
meleriyle akılları bulandırmışlardır.

Televizyonları karartan ve kundaklayan tartışmacılar 
ABD-İran ilişkilerine Türkiye merkezinden bakmak yerine 
kamplaşarak ters köşeye yatmışlardır.

Türkiye’nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette 
çok dengelidir.

Hiç kuşku yok ki ona buna yüzeysel ve önyargılarla taraf 
olmak yerine hakkın, haklının ve hakikatin tarafında bulun-
mak Türk milletinin vakar ve haysiyetinin şaşmaz bir gerçe-
ğidir.

TBMM’nin Libya tezkeresini kabul edip Türk askerinin bir 
davet üzerine Trablus yoluna düştüğü bir süreçte, İdlib’teki 
sancının şiddetlendiği, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Rak-
ka-Erbil bağlantısını kurmak için ABD desteğiyle silahlanma-
sını sürdürüp mesafe aldığı bir dönemde Kasım Süleymani 
saldırısı son derece manidar ve kuşkuludur.
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarına sahip 
çıkması, terörizme ve teröre destek veren ülkelere tepkisi 
muhasım çevreleri ürkütmüş, değişik arayışlara itmiştir.

ABD’nin Şii-Sünni bloklaşmasını keskinleştirerek özel-
likle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleriyle birlikte 
Mısır ve bazı körfez ülkelerinin elini güçlendirip İran’a karşı 
stratejik bir avantaj sağlamaya çalışması muhtemeldir.

Libya’da darbeci ve terörist Hafter lehine askeri faaliyet 
gösterdiği anlaşılan Abu Dabi yönetiminin, finansal ve lojistik 
destek sağlayan Riyad yönetiminin bir adım gerisinde hangi 
küresel destekçilerinin bulunduğu, İran ve Irak’taki buhran-
dan hangi sonuçları çıkarmak istedikleri malumdur.

Kasım Süleymani İran’ın üst düzey meşhur ve müessir bir 
askeri görevlisidir.

Haşdi Şabi’nin kurucularından olan bu şahsın ismi bölge-
de pek çok menfur ve hunhar olaya şu ya da bu şekilde karış-
mıştır.

Ne var ki şayet varsa işlediği suçların tayin, hitamında da 
tecziye makamı ne ABD ne de bir başka ülke olabilecektir.

İran’ın ve bu ülkedeki Velayet-i Fakih kurumunun en 
önemli ve kilit isminin öldürülmesi planlı olduğu kadar doğa-
bilecek ve olabilecek bütün olumsuzlukların hesaplandığını 
da göstermektedir.

Suç ve suçlunun tevsik ve tespitiyle ilgili yollar evrensel 
hukuk kurallarına göre çok nettir, aksi bir tartışma abesle iş-
tigaldir, aynı zamanda çok tehlikelidir.

Herhangi bir ülke suçlu gördüğü bir başka devlet görev-
lisine açıktan tavır alıp saldırırsa adalet ve hukuk kuralları 
tümden rafa kalkacak, deyim yerindeyse orman kanunları 
geçerli olacaktır.
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Böyle olduğu takdirde haklının değil güçlünün sözü ge-
çecektir.

ABD Başkanı Trump’ın, İranlı bir generali suçlu görüp öl-
dürdük demesi ilkesel ve insan hakları merceğinden baktığı-
mızda tam bir kırılmadır.

Resmi bir devlet görevlisi olan Süleymani madem suçluy-
du, o zaman bir suçlunun nasıl yargılanacağı, nasıl cezalandı-
rılacağı, nasıl bir muameleye ve hangi hukuki işlemlere mu-
hatap kalacağı temel hukuk bilgisine sahip herkesin bildiği 
bir husustur.

Üst rütbeli bir askeri direkt hedef alarak “Bana göre suç-
ludur, o halde ölmesi gerekir” demek kanun tanımazlıktır, 
vahşi batı yönetimidir, eşkıyalıktır, barbarlığın ta kendisidir.

Suçu belirleyip, ardından suçluyu cezalandırmak, buna da 
kılıf dikmek hiçbir ülkenin hakkı ve haddi olamayacaktır.

Nitekim her ülke bu tip bir saldırıya yeri ve zamanı geldi-
ğinde maruz kalabilecektir. 

ABD Başkanı’nın, Kasım Süleymani’yi “Savaşları önlemek 
için öldürdük” itiraf ve ifadesi uluslararası hukuka ve yerleşik 
insani değerlere meydan okumaktır.

Böylesi bir üslubun genelleşmesi küresel adaleti kararta-
cak, ülkeler arası irtibatları kesecek, dünyayı da Ortaçağ şart-
larına taşıyacaktır.

ABD’nin Ortadoğu’daki korsan ve kanunsuz varlığı, Irak 
ve Suriye’deki gayri hukuki faaliyetleri evvel emirde Müslü-
man kanının dökülmesine neden olmaktadır.

Ayrıca İran’ın durum muhasebesiyle birlikte özeleştiri 
yapması, nüfuz alanları oluşturmak, ülkelerin iç işlerine mü-
dahil olmak maksadıyla siyasi, silahlı, ideolojik ve mezhep te-
melli operasyonları durdurması mecburiyettir.



103

Bölgesel tansiyonun düşürülmesi; akıl, sağduyu ve diplo-
masinin hakim olması yegâne temennimizdir.

Türkiye’nin bu süreçte öncü ve yapıcı girişimleriyle ger-
ginliğin yatıştırılmasına destek vermesi takdire şayandır.

Mezhepçi kutuplaşmalar, etnik husumetler, dış müdaha-
leler, örtülü operasyonlar, hak ve hukuk ihlalleri her zaman 
itiraz edilip karşısında durulması gereken tehlikelerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi komşu ülkelerin huzurundan, 
güvenliğinden, toprak bütünlüğünden ve siyasal birliğinden 
yanadır.

Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokas-
yonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı bir savaşa engel olmak her 
ülkenin ortak görevidir.

Aksi halde bölgesel ve küresel hercümercin içinde herkes 
bedel ödeyecektir.

ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pensilvanya’ya 
bakmalıdır.

251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evla-
dının yaralanmasından doğrudan doğruya sorumlu olan bir 
caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır?

FETÖ’cülük suç, örgüt elebaşı Gülen de suçlu değilse, bu 
durumda suç ve suçlu tanımı nasıl yapılacaktır?

Suç nedir, suçlu kimdir?

ABD Başkanı Trump’ın, Mazlum Kobani kod isimli terö-
ristbaşı Ferhat Abdi Şahinle telefonla görüşüp general diye 
yutturmaya çalışması gerçekleri değiştirmeye yetmeyecektir.

Bu terazi bu sıkleti çekmeyecek, mızrak çuvala girmeye-
cektir.
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DEAŞ liderini öldürenler, buyursunlar PKK’nın, YPG’nin 
ileri gelenlerini de öldürsünler, ya da aradan ve önümüzden 
çekilip kahraman bir Türk evladının neleri yapacağını dikkat-
le izleyip ders alıp takip etsinler.

Hamd olsun alemde şer bitmezse Oğuz neslinde de er tü-
kenmez, tükenmeyecektir.

Suçlunun imhası gerekiyorsa o zaman bir terör örgütü 
liderinin de yok edilmesi hakkın, hukukun, vicdanın sesidir, 
nefesidir, kesinlikle icabıdır.

Hiç kimse aklımızla alay etmesin.

Hiçbir güç sahibi ülke insanlığın emek emek tecrübe edip 
biriktirdiği mirasına kast etmeye kalkışmasın.

Cambaza baktıranlar kirli ve kinli hesaplarını bu vesileyle 
görmeye yeltenmesin.

İran’ın gerek Irak üzerinde, gerek Suriye özelinde, gerek-
se Bahreyn ve Lübnan çemberinde oynamalar ve siyasi plan-
lanmalar yaptığı, örtülü operasyonlara meylettiği, mezhepçi 
bir strateji takip ettiği aşikârdır.

Ancak sebep ne olursa olsun ahlak ve hukuk dışı her sal-
dırı ve sonucunda can kaybı cinayettir, rezalettir, hesabı so-
rulmalıdır.

İran’da Kasım Süleymani’nin cenazesinde yaşanan olay-
lar ve sonuçta çok sayıda insanın ölümü, bunun yanında Uk-
rayna Hava Yolları’na ait 752 sefer sayılı bir yolcu uçağının 
yanlışlıkla vurulduğunun itiraf edilip 176 masum insanın öl-
dürülmesi tek kelimeyle felakettir.

Bir uçağı düşürüp pardon demek vicdan ve akıl tutulmasıdır.

Elbette sorumluları bunun hesabını vermeli ve hak ettik-
leri cezayı almalıdır.
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Trump’ın azil süreciyle ilgili tartışmalar birden bire sö-
nerken, İran’daki protesto gösterileri de bıçak gibi kesilmiştir.

Görüldüğü kadarıyla Kasım Süleymani’nin ölümü iki ül-
keyi de bir yönüyle konsolide etmiş, siyasi ve stratejik ka-
zançlara yol açmıştır.

Gerilimin denetimli şekilde tırmanıp kısa sürede inişe 
geçmesi ve iki ülkenin makul sınırlara çekilmesi komplo teo-
risyenlerine bol bol malzeme vermektedir.

ABD-İran arasındaki gelgitler Irak’taki siyasi ve sosyal 
tansiyonun yönünü belirlemektedir.

Bölgede mazlumların kanı üzerinden sinsi pazarlıklar ya-
pılmaktadır.

Irak Parlamentosu 5 Ocak’ta ABD askerlerinin ülkelerini 
terk etmesini öngören yasa tasarısını kabul etmiştir.

Irak Başbakanı, Amerikan askerlerinin geri çekilmesine 
yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla Bağdat’a bir heyet 
gönderilmesi çağrısında bulunmuştur.

Ancak ABD bu çağrıyı reddetmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün; “Bu dönemde Irak’a 
gönderilecek herhangi bir heyetin ele alacağı konu ABD askeri-
nin geri çekilmesi değil, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın 
yeniden en iyi şekilde tesis edilmesi olacaktır.” değerlendirme-
si küstahcadır.

Irak, ABD’li askerlere topraklarımdan çık diyor, buna rağ-
men ne çıkan ne de çıkmaya gönüllü bir irade görülüyor.

Bize göre ABD’nin stratejik ortaklık masalı işgalin örtül-
mesinden, mütecaviz emellerin gizlenmesinden başka bir an-
lama gelmeyecektir.
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Kiminle stratejik ortaklık kurduysa yapmadığı eziyet, iş-
kence, yaptırım ve baskı kalmayan bir ülke karşımızdadır.

Bu yılın Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçiminin 
siyasi kampanya dönemi Ortadoğu’da başlamış, Trump dara-
lan çemberi şimdilik yarmıştır.

ABD ile İran arasındaki tehlikeli kutuplaşma bölgesel is-
tikrar ve güvenliği temelinden dinamitleme, barış ve huzur 
çabalarını hepten köreltme riski taşımaktadır.

Büyük sorunlarla boğuşan Ortadoğu’nun kaygı verici yeni 
bir krizin içine sürüklenmesi çok ciddi badirelere yol açabi-
lecektir.

ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısı bölgeyi her 
türlü risk ve tehdide açık hale getirmiş, adeta pimi çekilmiş 
bombaya dönüştürmüştür.

Aynı zamanda Irak’ın egemenlik hakları yok sayılmıştır.
Görünen odur ki, ABD Irak’ta seri cinayetlerine alenen ve 

pervasızca devam edecektir.
Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit 

eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır.
Bunları yapıyorken bölge ülkeleriyle sabırlı ve sağlıklı, 

barış ve istikrar temelli, karşılıklı hak ve çıkarlara hürmet 
eden ilişkilerini de güçlendirecektir.

Değerli Basın Mensupları,
Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Irak, Suriye ve Libya’nın toplumsal huzura, sürdürülebilir 

bir istikrar ve siyasi düzene kavuşması temel tercih ve bek-
lentimizdir.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge planlama-
sıyla, terör örgütlerine yönelik haklı ve meşru harekâtları en 
başta barış ve güvenliğin teminine yöneliktir.
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Türkiye-Rusya-İran arasında 23 Ocak 2017’den beri sü-
ren ve 14 defa gerçekleşen Astana Zirveleri, Soçi Görüşme-
leri, Cenevre Süreçleri Suriye’de siyasi çözüm arayışlarına ve 
çatışmasızlık ikliminin tesisine hizmet etmiştir.

Müştereken daha yapılacak çok iş vardır.
Maalesef Suriye Anayasa Komitesi toplantıları bugüne ka-

dar bir sonuç vermemiştir.
Her şeyden önce komşu ülkelerin istikrarına ve Suri-

ye’deki çatışmaların son bulmasına muhatap ülkeler sabırla 
ve eşgüdüm halinde destek vermelidir.

Bu gece yarısından sonra İdlib Gerginliği Azaltma Bölge-
si’nde ateşkes uygulamasına geçilecek olması önemli bir ka-
zanım, muhafazası gereken bir karardır.

İlaveten Türkiye ve Rusya’nın girişimleriyle Libya’da sağ-
lanan ateşkes iradesi çok değerli bir gelişmedir.

Suriye Suriyelilerindir.
Irak Iraklılarındadır.
Libya da Libyalılarındır.
Bu ülkelerde siyasi geçiş süreçlerinin demokratik taham-

mül sınırları içinde olmasının yanında birlik ve beraberlik or-
tamı dikkat ve titizlikle sağlanmalıdır.

Türkiye; Irak, Suriye ve Libya’da siyasi gerginliklerin azal-
tılmasıyla birlikte iç çatışma ortamının zayıflaması konusun-
da aktif ve katılımcı olmalıdır.

Irak ve Suriye’de demokratik süreçler çalıştırılarak yö-
netimde denge ve istikrarın kurumsallaşması süratle hayata 
geçirilmelidir.

Suriye ve Irak’ın geleceğine bu ülkelerin halkları karar 
vermelidir.
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Özellikle bir cinayet makinesi olan Esad’ın varlığı Suri-
ye’deki çözümsüzlüğün de ana sebepleri arasındadır.

“Suriye’ye gidip Esadla görüşüp problemi çözerim” diyen-
ler hezeyan çukuruna düşen zavallılardır.

Problemin faillerinden çözüm beklemek boşuna gayrettir.
Esad’la görüşmeye hazır olduğunu söyleyen acul ve atıl 

zihniyet, masum ve sivil halka varil bombalarının nasıl fır-
latıldığını, milyonlarca Suriyelinin vatanlarından koparılıp 
sağa sola nasıl savrulduklarını da sorup öğrenecek midir?

2011’den beri çözülemeyen kanlı bulmacanın çözümü bir 
ziyaretle mümkün idiyse teklif sahibi aklı evvel acaba bugüne 
kadar neredeydi, ne yapıyordu, niye Esad’a gitmeyi deneme-
di?

Suriye’de çözümün adresi herkesi, her kesimi içine alacak 
siyasi uzlaşmadır, kısaca bütün Suriyelilerin müşterek irade-
siyle hazırlanacak bir anayasada mahfuzdur.

Eğer sandık ve demokrasi sonuç vermezse Esad’ın tasfi-
yesi mutlak anlamda zarurettir.

Türkiye’deki Esad lobisinin görüş ve düşünceleri defolu-
dur, temelsizdir.

CHP-İP ve bazı sözde aydınların başını çektiği Esadçıların 
Baas zihniyetine muhabbet duymaları, görüşülmesini, muha-
tap alınmasını seslendirmeleri acıklı bir kokuşma halidir.

Katile katil diyemeyenlerin mazlumlara söyleyecek tek 
bir sözü olamayacaktır.

Türkiye’nin sağlam duruşunu tartışmaya açanlar ahlaki 
ve milli hedefleri anlamayacak kadar zekaları kıt, idrakleri 
kapalıdır.

Bunlara ne söylesek boştur.
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Libya’da Hafter’le saf tutarlar, Suriye’de Esad’a yanaşır-
lar, Mısır’da Sisi’ci olurlar, YPG’yi överler, PKK’yı aklarlar, FE-
TÖ’yle kucaklaşırlar, asla Türk milletinin haysiyetli bir evladı 
olamazlar, milli ve yerli bir duruş gösteremezler.

CHP’nin Libya Tezkeresi’ne karşı çıkması, Hafter’i makul 
ve seküler görmesi ayıplı ve arızalı bir üsluptur.

Libya’daki Türklerin mevcudiyetini bilmeyenlerin Hafter 
hayranlığı patolojik vakıadır.

Bu CHP Türkiye’nin yararına ne varsa karşısında hizala-
nan odaktır.

CHP İl Başkanlarının katılımıyla 16-17-18 Ağustos 2019 
tarihinde Nevşehir’de yapılan toplantıda  Kılıçdaroğlu bir ko-
nuşma yapmış ve aynen şöyle seslenmişti: 

“Doğu Akdeniz’de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları 
var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi 
orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet 
yok, Türkiye. Niye yok?”

Aynı Kılıçdaroğlu sonra da dönüp “Ne işimiz var Libya’da” 
sorusunu sormuş, yani kayışı koparmış, şanzımanı dağıtmıştır.

Kılıçdaroğlu salladıkça sallamış, Fizan çöllerinde askeri-
mizin ne işi olduğunu öğrenmek istemiştir.

CHP Genel Başkanı kurusıkı atmakta, baltayı taşa vur-
maktadır.

Fizan’ın haritada yerini gösterin deseniz emin olun göste-
remez, gösterse gösterse yalan yanlış Filipinleri gösterir.

Fizan Hafter’in kontrolündedir.
Ve de Libya’nın güneyindedir.
Kılıçdaroğlu’nun aklında sadece Hafter olduğundan Fi-

zan’dan başka yer bilmez, bilemez.
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Türk askeri bir davet üzerine ve Libya Ulusal Mutabakat 
Hükümeti’nin hakim olduğu bölgelerde görev yapacaktır.

Fizan’la Türk askerinin gideceği yer arasında en küçük 
yakınlık veya bağ aransa bile bulunamayacaktır.

Bir bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu “Niye herkesin olduğu yer-
de biz yokuz” diyor, bir bakıyorsunuz “Ne işimiz var” diye 
kendisiyle çelişip ters düşüyor.

Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticiler yalan ve çelişkiler anıtıdır.

Kanal İstanbul Projesi depremi tetikler dedikten bir müd-
det sonra, böyle söylemedik diye çark eden, U dönüşü yapan 
CHP zihniyetidir.

FETÖ’nün siyasi ayağı temizlenmelidir açıklamamızı 
çarpıtıp, komisyon kurulması için teklif verin destek olalım 
derler, FETÖ’nün kiminle emel ve hedef birlikteliği yaptığını 
görmezler, göremezler, görmek istemezler.

FETÖ’nün CHP’de kurduğu düzeni, inşa ettiği düzeneği 
saklayıp üç maymunu oynarlar.

Kulakları vardır duymaz.

Kalpleri vardır kavramaz.

Bu CHP’nin sicili kabarık, seciyesi karanlıktır.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri yavan, yalan, yeğni ve yozdur.

Türkiye Libya’da huzurun yanındadır.

Tarihin yanındadır.

Birlik ve kardeşliğin tarafındadır.

Libya’da ne aradığımızı söyleyenler Akdeniz’de boğulma-
mızı, Anadolu’da teslim olmamızı dileyen ve gözleyen işbir-
likçilerdir.
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Hafter’i makul bulan CHP’nin Türk askerini mahsurlu 
görmesi utanmazlıktır.

Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olarak sivrilmiştir.

Tarihin çağrısı hatırımızdadır.

109 yıl önce Libya’da yaşananlar mıh gibi aklımızdadır.

Türkiye’nin Libya’da bulunması milli şuurun harfiyen ge-
reğidir.

Dün Mustafa Kemal Paşa yapmıştı, Enver Paşa gerçekleş-
tirmişti, şimdi de onların ahfadı müstesna beka nöbeti için 
Akdeniz’in karşı kıyısındadır.

Kılıçdaroğlu çok dertleniyorsa, çok içerleniyorsa Hafter’e 
haber yollayıp uygun görülürse bir gemiye binip yanında so-
luğu alması kendisine samimi tavsiyemizdir.

Sayın Basın Mensupları,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi MYK-MDK-Milletvekilleri ve İl 
Başkanları Ortak Toplantılarımız başarıyla sonuçlanmış, son 
derece verimli geçmiştir.

2020 yılının bu ilk buluşması gayet anlamlı ve faydalı ol-
muştur.

Alanlarında uzmanlaşmış saygın akademisyenlerimiz ile 
Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri müstesna çalışmalarını 
bizlerle paylaşmışlardır.

Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Milliyetçi, Hareket Partisi gücüne güç katacak ve Türk 
milletine tercüman olmaya, Türkiye’nin beka ve milli çıkarla-
rını savunmaya devam edecektir.
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2023 Lider Ülke Türkiye amacına ulaşmak Cumhur İttifa-
kı olarak temel gündemimizdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geleceğin büyük 
Türkiye’sinin yönetimsel mimarı olacağı inancımızı her za-
man koruyacağız.

Zillet millete boyun eğdiremeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi fitneye, dedikoduya, kötü niyet 
sahiplerine şans tanımayacak, fırsat vermeyecektir.

Şahsını davasının önüne çıkaranlarla değil, davasını öne 
çıkaranlarla sonuna kadar yürüyeceğiz.

Dava arkadaşının kuyusunu kazanlarla değil, dava arka-
daşına omuz verenlerle, elele onurla mücadele edenlerle ge-
leceği kucaklayacağız.

Ben değil biz diyen, önce ülkem ve milletim, sonra partim 
ve ben diyebilen kutlu yüreklerle aşılmaz engelleri aşacağız, 
bozulmaz tuzakları bozacağız.

Ne yapıyorlar değil, ben ne yaptım sorusunu sorabilen, 
başkasının çetelesini tutmak yerine kendi vicdanını sorguya 
çeken ve bugün ülkem için, davam için, milletim için ne üret-
tim sorusuna gururla cevap verebilen ahlaklı dava insanlarıy-
la Türkiye’ye umut olacağız.

Oturmayacağız, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.

Yerimizde saymayacağız, yükselmekten taviz vermeyeceğiz.

Onu bunu çekiştirenlere imkan vermeyeceğiz.

Ona buna kulp takanları aramızdan çekip atacağız.

Davamız Türk milletinin ezeli davasıdır.

Davamız Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinin 
ebedi doğruluşu ve dik duruşudur.
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Davamız Kızılelmadır, davamız Turandır, davamız Türk-İs-
lam ülküsünün muzaffer şafağına ulaşmaktır.

Azımızı çok yapıp durmadan ilerleyeceğiz.
Bir olacağız, beraber olacağız, çelik gibi irademizle müf-

sitlere ve münafıklara kapalı duracağız.
Benimle ilkeli, seviyeli, inançlı ve adam gibi yürüyecek 

her arkadaşıma gönlüm de, kapım da ardına kadar açıktır.
Allah eksikliğinizi göstermesin.
Hepinize üstün başarılar diliyorum.
Geldiğiniz yurt köşelerinde hayat mücadelesi veren va-

tandaşlarımıza selam ve hürmetlerimi götürmenizi rica edi-
yorum.

Kılıcınız keskin, kararınız emin, bahtınız açık olsun.
Ay gökte kaldıkça, güneş üstünüze doğdukça ulu kocala-

rın, aksakallıların duası milletimizin ve dava arkadaşlarımın 
üzerine olsun.

Geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde şe-
hit düşen dört kahramanımızla birlikte tüm şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin diyorum. Ve de parti-
mizi muzaffer kılsın diliyorum.

Basın toplantımızın sonunda hepinizi saygılarımla selam-
lıyorum.

Basın mensubu arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür edi-
yorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
SİYASET VE LİDERLİK OKULU  

15. DÖNEM MEZUNİYET 
TÖRENİNDE 

YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

18 OCAK 2020
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Sertifika Almaya Hak Kazanmış Değerli Kardeşlerim,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Basın Mensupları,

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 15.Dönem Sertifika  
Töreni’ne teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, hepinizi 
hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.

Müstesna bir günde sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık 
duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Siyaset ve Liderlik Okulumuz 26 Ekim 2009 tarihinden bu 
tarafa açıktır, faaliyettedir.

Bu süre zarfında okumaya, düşünmeye ve düşündüğünü 
yaşamaya niyet eden, siyaset üzerine kafa yoran çok sayıda 
kardeşimiz aramızda yer almıştır.

Sınırları çizilmiş, akademik formasyonla desteklenmiş, 
ahlaki duyarlılıkla temellenmiş eğitim sürecinin katılımcılara 
çok şey kazandırdığına inanıyorum.

15.Dönemde de 40 kardeşimiz Siyaset ve Liderlik Oku-
lu’muzda bulunmuş, nihai olarak her birisi sertifika almaya 
hak kazanmıştır.

Bu vesileyle sertifika alan her kardeşimi kutluyor, bundan 
sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.

Siyaset ve Liderlik Okulumuzdan sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu’na, Siyaset ve 
Liderlik Okulumuzun Koordinatörü Sayın Ali Güler’e, ders ve-
ren değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

MHP’nin kurumsal ve fikri tarihi, MHP’nin misyon ve viz-
yonu ile ilişkilendirilmiş temel siyasi, ekonomik, diplomatik, 
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sosyolojik, iletişim, sosyal medya ve tarihi konular ile Milli-
yetçi-Ülkücü kuruluşların tanıtımını içeren toplam 25 ders 
katılımcılara verilmiştir.

90 saatlik ders süresiyle doyurucu bilgiler paylaşılmıştır.

Belirlenmiş ölçme ve değerlendirme sistemi, başarıyı de-
recelendirme yöntemi Siyaset ve Liderlik Okulumuzun ne ka-
dar kurumsallaştığının da ispat ve ifadesi olmuştur.

Temennim, Siyaset ve Liderlik Okulumuzun ilk günkü he-
ves ve heyecanla nice yıllara ulaşmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel önceliklerinden birisi 
de bu olmalıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Değerli Kardeşlerim,

Çağımızın milletler mücadelesi olduğu düşünüldüğünde, 
mukayeseli üstünlük kuracağımız stratejik alanların çoğal-
ması vazgeçilmez önemdedir.

İnsanlığın gelişim ve ilerleyiş sürecine pasif bir izleyici 
olarak, edilgen bir zihniyet merceğinden bakmamız doğru ve 
mantıklı değildir.

Şunu bir defa ifade etmek isterim ki, sağlıklı ve ayakla-
rı yere basan, aynı zamanda kökünden ve öz değerlerinden 
kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Tarih şuuruna sahip toplumların, geleceği kavrama ve 
kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, 
hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır.

Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak ha-
kikaten de hezeyandır.
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Avrupa referanslı bilim tarihi, Türk ve İslam âleminin 
yükseliş trendini adeta perdelenmesine hizmet ederek or-
yantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Bu nedenle özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır.

Kendi tarihine küskün, kendi değerleriyle kavgalı nesil-
lerin yetişmesi için mağlup ve mukallit dayatmalar devamlı 
kamçılanmıştır.

Başkalarına özenerek kaynaklarımız kötülenmiştir.

Batıya karşı siyasi ve fikri kompleksler ister istemez ya-
bancılaşmayı, yozlaşmayı da beraberinde getirmiştir.

Neredeyse bilimin, bilimsel düşüncenin, icatların, keşifle-
rin sadece Batı menşeli olduğunu servis eden sömürgeleşmiş 
ve soyulmuş kafalar milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı 
etmek için cephe almışlardır.

Aleme nizam verme iddiasında olan bir medeniyete tari-
himizin bazı dönemlerinde büyük haksızlıklar yapıldığı bili-
nen ve hazin nitelikli bir gerçektir.

Hem yalan söyleyen, hem yanlışa ortak olan, hem de ya-
nıltan devşirilmiş zihniyetler gelişme ve kalkınma süreçlerini 
devamlı kösteklemişlerdir.

Halbuki Avrupa güneşin dünyanın etrafında döndüğünü 
esas alan Batlamyus çarpıklığına inanırken Türk-İslam me-
deniyeti parlak dönemini yaşıyor, dünyanın güneşe uzaklığını 
ölçen alimleri yetiştiriyordu. 

Mesela El Zerkali bunlardan birisiydi.

Ortaçağ Avrupa’sında bir yanda kitaplar yakılırken, diğer 
yanda da fikir ve düşünce hürriyeti kelepçelenirken, doğuda 
kütüphaneler, eleştirisel düşünce, bilimsel düşünme, yazma 
eserler, tercümeler beşeriyetin ufkunu aydınlatıyordu.
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Mütefekkirler, âlimler, fazıl ve faziletli mutasavvıflar, de-
virlerini ve kendi ölçülerini aşmış bilginler muazzam araştır-
malara imza atıyorlar, bayrak gibi dalgalanıyorlardı.

Merhum Cemil Meriç’in ifade ettiği gibi ışık Doğudan yük-
seliyordu.

Türk milleti asırlarca çift başlı kartal gibi, bir ayağıyla Do-
ğuyu, diğeriyle da Batı’yı tutmuştu.

Türk-İslam medeniyeti buluşların, muhteşem eserlerin, 
deha mertebesindeki münevverlerin, adalete önem veren 
yöneticilerin sayesinde insanlığın itibar ve görkem koltuğun-
dan uzunca bir müddet inmemişti.

9. asırda yetişmiş ünlü matematikçi El Harezmi Batı’nın 
örnek aldığı ve gıpta ettiği büyük bir alim olarak hala hatır-
lardadır.

Zor ve karmaşık problemlerin basit parçalara ayrılabi-
leceğini ve çözülebileceğini ortaya koyarak çığır açan El Ha-
rezmi, hiç kimsenin haberi ve malumatı yokken algoritmayı 
bulmuştu.

Açı nedir, pergel nedir bilinmediği bir dönemde, El Kindi 
açıların ölçümünü geometriyle buluşturmuştu.

Ondalık kesirleri geliştiren El Kaşi, batının defalarca yeni-
den bastığı tıp ansiklopedisinin müellifi El Razi’dir. 

Optiğin mimarı İbn’ül Heysem Newton’dan 600 yıl önce 
ışığın hareket ettiğini geceleri çöle kurduğu çadırdan tespit 
etmişti.

İstanbul’un fethinin manevi mihmandarı olan Akşemset-
tin ilk kez mikroptan bu alanda öne çıkarılan İtalyan bilim 
insanından yüz yıl önce bahsetmişti.

Teleskobu bulanın kimisi Galilei kimisi de 17.yüzyılda ya-
şamış bir Hollandalı gözlük üreticisi olduğunu iddia etmişti.
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Oysaki bu isimlerden beş yüz yıl önce teleskop ve mik-
roskobun ilk şeklini kullanan El Hişam ne yazık ki çok az kişi 
tarafından bilinmektedir.

Kopernik’ten 150 yıl evvel güneş merkezli teoriye benzer 
bir çalışmayı yapan İbnü’ş Şatir hala insanlık için çok anlam-
lar taşımaktadır.

15.yüzyılda uzaya yönelen ve Semerkand’ın yetiştirdiği 
en büyük kafalardan olan Ali Kuşçu, 16. yüzyılda çizdiği ha-
ritalarla Dünya’yı kâğıda döken Piri Reis yaşadıkları çağlara 
sığmayan muazzam isimlerdir.

Tarih kitapları Ümit Burnu’nu Portekizli denizci Dias’ın 
keşfettiğini, bundan on sene sonra da Vasco Da Gama’nın bu-
radan geçerek Hindistan’a ulaştığını yazmaktadır.

Ne var ki, doğru dürüst hiçbir yerde, mesela devrin meş-
hur Müslüman denizcisi Ahmet İbn Macid’in Ümit Burnu’nu 
çoktan geçtiği anlatılmamakta, itiraf edilmemektedir.

Batı kendi içinde kıvranırken İbn-i Rüşd akılcılığıyla, Ga-
zali sezgisiyle, Mevlana nefesiyle, Yunus dizeleriyle, Yusuf 
Has Hacib duyuşuyla, Kaşgarlı Mahmud basiretiyle, Farabi 
vizyonuyla, dahası vehbi tefekkürleriyle tarihe iz ve eserler 
bırakıyorlardı.

İbn-i Sina, hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değil-
dir, sözünü söylerken, insanlık hem kör, hem de sağırdı.

İbn-i Haldun siyaset felsefesini asabiyyet ve mülke dayan-
dırırken, onu rol model olarak alacaklar henüz doğmamıştı.

Batı derin bir bunalım ve çürüyüş etkisindeyken, yine 
İbn-i Haldun devleti medeniyeti mümkün kılan siyasal ve sos-
yal birim olarak yorumlamış, bu alanda Türk devlet geleneği 
zirvedeki yerini muhafaza etmişti.
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İmam Mâturîdî akıl derken, akıl tutulması Avrupa’ya taht 
kurmuştu.

Ve diyordu ki, Allah aklı, yararlı ile zararlıyı belirlemede, 
iyi ile kötüyü ayırt etmede kullanılması gereken bir vasıta 
olarak yaratmıştır. 

Mâturîdî, aklın tanımı veya mahiyetinden ziyade ona yük-
lenen işlev üzerinde durmuş, muhteşem bir fecir olup insan-
lığın üzerine fener tutmuştu.

Nereden nereye geldiğimizi mutlaka sorgulamak zorundayız.

İçine düştüğümüz çelişkiyi aşmak mecburiyetindeyiz.

Dün neredeydik, bugün ne durumdayız, bu muhasebeyi 
yapmak boynumuzun borcudur.

Çünkü hakikat neredeyse biz hep orada olduk.

10.Yüzyılda Batı yerinde sayarken Biruni boylam derece-
lerini ölçmek maksadıyla Gazne’den bugünkü harap içindeki 
Bağdat’a iki sene boyunca yürümüştü.

Peki dünkü haşmet ve görkemin neden gerisine düşül-
müştür?

Irak, Suriye, Libya niye perişan haldedir?

İdlib’in her gün kanı dökülürken, masumlar katledilirken, 
savrulmanın boyutları konuşulup dert edilmeyecek mi?

Biz dert ediyoruz, kaldı ki üzerinde düşünüyor, çare ve çö-
züm üretiyoruz.

Barış, huzur ve istikrarın kaybolma nedenlerini uzaklar-
da aramıyoruz.

Bu nedenle beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, coğraf-
yanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapı-
yoruz.
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Türk-İslam medeniyeti geçmişte inandı, kenetlendi, ken-
dine güvendi, elbette çok şeyler kazandı, insanlığa çok şey 
kazandırdı.

Ama bugünkü hali dramdır, skandaldır.
Tıpkı geçmişte olduğu gibi; ön alan, koordinat çizen, ta-

yin ve tasdik eden bir pozisyona gelmedikten sonra beşeriyet 
kervanına yön verilmesi imkânsızı umut etmekle eşdeğerdir.

Daha onlarca örneğini verebileceğimiz ilmin ve irfanın 
kutup yıldızları, Doğu’nun Batı karşısında bir zamanlar ezici 
ve açık ara üstünlüğünü de resmetmektedir.

Türk milleti bu kapsamda zafer sancağının, bilim ve bilgi 
otağının her dönemde taşıyıcısı ve öncüsü olmuştur.

Arifler, pirler, hikmet ve hidayet sahibi muhterem zatlar 
akılla kalbi bağdaştırmış, duyguyla mantığı birleştirmiş şüphe-
siz medeniyetimizi onur ve gururla tanıtıp temsil etmişlerdir.

Türk-İslam kudreti yalnız kılıçla, yalnız fütuhatla, yalnız 
cihat ve gazayla başarıya ulaşmamış; hepsinden önemlisi ka-
lemle, kitapla, tefekkürle gücüne güç katmıştır.

Çağlar boyunca bugünleri bile imrendirecek şekilde mü-
rekkep nehrinden kitap ummanı oluşmuş, madde ve manayı 
ortak bir idealde buluşturan, insanlığın yararına vakfeden 
derin kavrayış kıtaların ruhuna sinmiştir.

Üzülerek söylemeliyim ki Türk-İslam kültürü gelişme ro-
tasını koruyamamıştır.

Muhteşem eserler bulanıklaşmış ve solmuştur.
Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni ve farklı bir kulvar açı-

lamamıştır.
Merhum Peyami Safa insanın en kolay kendini aldatacağı-

nı söylerken, teşhis maharetini göstermiştir.
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Bugün Ortadoğu’da herkes birbirine hasımdır.
Bilim, teknik, hoşgörü ve uzlaşmada gerçekleşmeyen sıç-

rama; şimdilerde sosyal, siyasal ve ekonomik maliyetlerin 
daha da kabarmasına sebeptir.

İstikrarlı olmayan, sosyal barışı sağlayamayan, huzu-
ru bulamayan, denge ve düzeni yakalayamayan bir ülkenin 
kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette 
mümkün değildir.

Barış ve kardeşlik korunmadan, toplumsal düzen ve 
ahenk temin edilmeden, ben yerine bizi, bencillik yerine yar-
dımlaşmayı, aç gözlülük yerine paylaşmayı, acımasız rekabet 
yerine dayanışmayı ikame etmeden herhangi bir yere varma-
mız sadece hayaldir.

Bu nedenle birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her dü-
zeyde savunmak geçmişteki övündüğümüz dönemleri yaka-
lamak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli kural olarak gö-
rülmelidir.

Mısır’da Sisi, Suriye’de Esad, Libya’da Hafter, sorarım siz-
lere, İslam medeniyetinin neresiyle bağdaşmaktadır?

Türk-İslam ahlakını yaşamış, akıl ve izanla beraber mer-
hamet ve şefkati yüceltmiş bir coğrafyadan seri katil nasıl çı-
kar, cani nasıl çıkar, iblise ruhu satanlar nasıl çıkar, mazlum-
lara kast eden teröristler nasıl türer?

İslam’ı terörle ilişkilendirme alçaklığına teşebbüs edenle-
rin şerefli maziden ne kadar haberleri vardır?

Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, 
Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlük ve düşmanlık-
tır?

Kanuni Sultan Süleyman devrin Şeyhülislam’ı Ebuusuud 
Efendi’ye sorar:
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Dırahta ger ziyan etse karınca, 
Günâhı var mıdır ânı kırınca?
Yani, eğer karınca ağaca zarar veriyor, onu kurutuyorsa, 

karıncayı yok etmenin bir günahı var mıdır? Der.
Dobra dobur konuşan, doğruları saklamaktan imtina 

eden Şeyhülislam şöyle cevap verir:
Yarın Hakk’ın dîvânına varınca, 
Süleyman’dan hakkın alır karınca.
İşte biz buyuz. 
İşte böylesi asil, adil ve soylu bir ecdadın ahfadıyız.
Şunu unutmayalım ki, dışarıdan gelip yenemeyenler, içe-

riden çözmeyi deniyorlar.
Kullandıkları kirli araçlar ve aracılar da bellidir.
FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, 

bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş 
siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır.

Türkiye’de CHP bunların kontrolündedir.
İP bunların kolcusudur.
HDP terör aparatıdır.
Hesap hep aynıdır ve kalleştir.
Hedef hep aynıdır ve hıyanettir.
Türk-İslam alemi direnmeli, birlik ve dirliğini sağlayarak 

ayağa kalkmalıdır.
Huzur herkesin hakkıdır.
Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam 

herkesin ortak kaderi olmalıdır.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin dünyayı Türkçe okurken 
ulaşmak istediği ve teklif ettiği ahlaki düzen ve denge arasın-
da bunlar da vardır.

Türk milliyetçiliği mazlum milletlere umut olabilecek se-
viyede, her insana, her millete saygıyla birlikte Türkiye’nin 
hak ve çıkarlarını cesaretle savunacak, dik baş, tok karın, 
mutlu yarın ilkesine ruh verecek bir müktesebattadır.

Türkiye’nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırın-
dan başlayacaktır.

Bu nedenle Türkiye komşu coğrafyalarda nerede bir ka-
nayan yara varsa oradan bulunmalı, tehdit ve tehlikeler kay-
nağında yok etmelidir.

Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler 
bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu 
havaya kast eden zalim piyonlarıdır.

Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın kanlı tiyatrosunu izle-
sinler.

Gitsinler Esad’la yanak yanağa versinler.

Gitsinler CHP’yle birlikte Kanal İstanbul’a kendilerini at-
sınlar.

Ve gitsinler bir daha da gelmesinler.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Yegâne kaygısı devlet ve millet bekasının muhafazası olan 
Milliyetçi Hareket Partisi; dengeli siyaseti, disiplinli teşkilatı, 
inanmış kadroları, devasa milli duruşuyla ümit olmaya, tahri-
batları onarmaya, tehditlerle mücadeleye azimle devam ede-
cektir.

Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir.
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Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız.

Cumhur İttifakı’na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ni yaşatacağız.

Söz verdik, kesinlikle yapacağız.

Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz.

Hıyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da, irade ve 
imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları devirece-
ğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türkiye’nin önünü 
açacağız.

Huzurumuza kast eden fail ve fiilerle mücadelemiz du-
rum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve olgulara 
göre şekil almadan sürecektir.

Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır.

İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla ilerletilecek, ileriye 
taşınacaktır.

Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yükseklere çıka-
rılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi; samanlıkta iğne aramaz, çalı 
dibi taşlamaz, harmanda dene saymaz, duldada çetele tut-
maz, karambole atış yapmaz, çölde deve izi saymaz, zillete 
meydanı bırakmaz.

Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımı-
zı da adam gibi açıklarız.

Beyhude işlerle avunmayız.

Saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek ayıbımız olmadı-
ğından müsterih ve müftehir bir vicdanla hareket ederiz.

Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede 
el ovuşturmayız.



128

Komşuda pişsin bize de düşsün demeyiz.
Biz ki, siyasi ömrü yarım asrı bulan, fikri mazisi bir buçuk 

asra ulaşan şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.
Milletimizi doğrudan ilgilendiren, siyaseti meşgul eden, 

insanı ve insanlığı direkt etkileyen her konu başlığı, her gün-
dem maddesi üzerinde sabırla ve akılla düşünüyoruz.

Bu kapsamda yolumuza da inançla ve sevdayla devam 
edeceğiz.

Bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı 
kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz.

Her soruna şifresiz çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz.
CHP sapıtsa da, Türkiye’nin kuyusunu kazmak için çaba-

lasa da, buna Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı olarak izin ver-
meyeceğiz.

Zamanında yapılacak seçimlerde zilletten hesabı soracağız.
Bizim için milli beka önemlidir, ülke güvenliği hayatidir, 

aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ih-
mali mümkün olmayan değerdedir.

Terörle sonuç alamayanlar, gezi provokasyonunda iste-
diklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu 
yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla 
etrafımızı habis ur gibi sarmaya tevessül etmişlerdir.

Elbette alayı birden püskürtülmüştür.
Biz Türk milletinin yanındayız, ister ehl-i salip olsun, ister 

küresel emperyalist kumpas olsun, isterse de yedi düvel kar-
şımızda ip gibi dizilsin, biz bu vatandan, bu bayraktan, tek bir 
insanımızdan asla ama asla ödün vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini zalimler karşısında yi-
ğitçe destekleyecek, tek dişi kalmış canavarlara göğsümüzü 
korkusuzca siper edeceğiz.
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Bu aşamada hatırlatmak isterim ki, 9 Temmuz 2018’den 
itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen uygula-
maya geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti üçüncü evreye demokratik sabır ve 
istikrar içinde geçiş sağlamıştır.

Bu bir kazanım ve milattır.
Hükümet sistemindeki yenilenmenin değerini yok say-

mak gelecek nesillerin haklarından tasarruf etmektir ki, buna 
da hiç kimsenin hakkı olmayacaktır.

Önümüzdeki süreçte; 
Bölgesel hadise ve ilişki ağlarının sıklet ve ilerleyişi,
Irak ve Suriye’nin kuzeyini havi, İran ve Libya’yı merkezi-

ne alan iç tansiyondaki gelişmelerin seyir ve istikameti,
Fırat’ın doğusu ve batısındaki arayışların seviye ve ihtirası,
Yeni hükümet sisteminin kökleşmesindeki çabaların se-

bat ve insicamı,
FETÖ ve PKK başta olmak üzere, sınır içi ve sınır ötesinde 

yuvalanan terör örgütleriyle mücadelenin sabır ve ifası,
Uluslararası ilişkilerin dengeye gelmesindeki çalışmala-

rın seciye ve ivmesi,
Ekonomideki normalleşme, denge-disiplin-değişim he-

deflerinin selamet ve iradesi,
Türkiye’nin milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü teh-

likeye atan belirsizlikleri yenme azmi emperyalist hesapları 
boşa çıkaracak fırsat ve imkânları muhakkak süratte tahkim 
ve temin edecektir.

İnancımız ve beklentimiz budur.
Türkiye makûs talihini alt edecektir, zira buna mecburuz.
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Uyanan dev zalimleri devirecektir.
Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütle-

rini teşyi ve teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kur-
saklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla 
uyumlu ve dengeli hareketi de kurumsallaşıp kökleşmelidir.

Biz önce ülkem ve milletim dedik, sonra partim ve ben 
diye duruş gösterdik.

Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik.
Kof ve küflü düşüncelerin tutsağı olmadık, olmayacağız.
Fikir rehberlerimizden olan Yusuf Has Hacib diyor ki,
Ne der işit şimdi alçakgönüllü kişi, sınayıp yükselerek eline 

almış il işini.
Akıl gerek seçmeye kişiyi, bilgi gerek yapmaya işini.
Son olarak sertifika almaya hak kazanan kardeşlerime di-

yorum ki;
Aklıselim olunuz, kalbiselim olunuz, zevkiselim olunuz. 
Ne olursanız olunuz Türk milletine mensubiyet ve hiz-

metten yorulmayınız, bundan da vazgeçmeyiniz.
Konuşmamı bitirmeden evvel, Barış Pınarı Harekat Böl-

gesi’nde yol kontrolü esnasında teröristlerin bombalı saldı-
rısında şehit düşen Binbaşı Şevket Tombul’a, Teğmen Sinan 
Bilir’e, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’ya Allah’tan rahmet 
diliyor, başımız sağolsun diyorum.

Unutulmasın ki, şehitler ölmez vatan bölünmez.
Hepinize üstün başarılar diliyor, muhterem heyetini-

zi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.
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2011 yılından itibaren, her Mayıs ayının 27’sinde Kızılca-
hamam Ülkücü Şehitler Anıtı’nda aziz şehitlerimizi Fatihalar-
la anmak üzere toplanıyorduk. 

Bu sene KOVİD-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlamasın-
dan dolayı bu anma toplantımızı mecburen sınırlı tutmak du-
rumunda kaldık.

Şehitlerimize manevi görevimizi elbette her fırsatta yeri-
ne getireceğiz. 

Onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini has-
retle, hürmetle, hayranlıkla yâd edeceğiz. 

Ülkücü şehitler yurdumuzu alçaklara uğratmayan kahra-
manlardır. 

Ve onlar fedakârlık burçlarıdır.

Bir davaya inanan, akıl ve kalbin kenetlenmesiyle bu inan-
cını ifa eden, hayata, hadiselere, zamanın ve tarihin ruhuna 
ülküleriyle bakan, bununla da kalmayıp zalimlere ve hain 
emellere cesaretle meydan okuyan şehitlerimizin her damla 
kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir.

Aziz şehitlerimiz haklı mücadelelerinin bedelini canlarıy-
la ödeyen fazilet, feraset, feragat timsalleridir. 

Ülkücüler; Türk milletinin aleyhine kurgulanan hiçbir ka-
ranlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, 
hiçbir saldırı ve suikasta tamam demeyen iman erleridir.

Türk milletinin varlığı ve bekası uğruna nice fani beden 
sere serpe vatan toprağına uzanmıştır. 

Bir hilal uğruna pek çok güneş batmıştır. 

Aziz şehitlerimiz candan geçmişler, vatandan vazgeçme-
mişlerdir. 
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Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükâfatı ise Yüce Allah’ın 
rahmetindedir.

Ülkücü şehitlerimiz Türk-İslam asırlarının gönül ve dava 
zirveleridir. 

Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyet-
leri göz kamaştırıcıdır. 

Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlar, hasbi 
ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir. 

Ülkücüler Ötüken’den atılan adıma Türk vatanında kucak 
açan, Söğüt’ten yapılan çağrıya yaşadıkları dönemde aynen 
riayet eden, tarihin nabzını damarlarındaki kanla temsil eden 
vakarlı ve soylu insanlardır. 

Ülkücü şehitler ise Türk milletinin iftihar ve irade cevher-
leridir.

Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. 
Vatan da kesinlikle bölünemeyecektir. 
Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz 

Alparslan Türkeş Bey’i, hain bir saldırıda şehit düşen mer-
hum Gün Sazak Bey’i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşları-
mızı rahmetle, minnetle anıyorum.

Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. 
Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla mü-

dafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun diyorum. 
Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
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Sayın Cumhurbaşkanım,

Muhterem Misafirler,

Yakın siyasi tarihimizin sisli, bir o kadar da sancılı döne-
minin 60.yıldönümünde, üzücü hatıraları bir nebze de olsa 
tamir ve telafi eden anlamlı bir açılışa şahit olmaktan bahti-
yarım.

Bu vesileyle sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Yurdumun her güzel insanına en iyi dileklerimi sunuyorum.

Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara par-
çasının adı değildir.

Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış alacaka-
ranlık bir devrin, hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan pas-
lı zincirlerin simgeleşmiş yeridir.

Zamanın hisarlarını bir mızrak gibi delerek günümüze ka-
dar uzanan hak ve hukuk ihlalleri yıllar içinde milli gönüllere 
bir kor gibi nüfuz etmiştir.

Bu sarih ve sarsıcı gerçek hepimizin münhasıran benim-
sediği tarihsel bir vakıa olarak hafıza kayıtlarına işlenmiştir.

Yassıada’da hukuka deli gömleği giydirilmiştir.

Adaletin fişi çekilmiş, Türkiye’nin bir dönemi delik deşik 
edilmiştir.

Burada sadece 1950-1960 dönemi yargılanmamış, irade 
ve egemenliğin yegâne sahibi aziz milletimizin takdir ve ter-
cihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir.

Yassıada’nın menfi isminin değiştirilmesi, menfur izleri-
nin silinebilmesi maksadıyla 2013 yılında önemli bir adım 
atılmıştır.
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O tarihte “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” ismi Yassıada’ya 
verilmiş, bu şekilde tarif ve takdim edilmeye başlanmıştır.

27 Mayıs’ın 60.yıldönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kut-
lu hedefleriyle berhava edilecektir.

İnancım ve ümidim budur.
Cepheleşerek sonuç alamayacağımız görülmelidir.
Çatışmanın ve çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir.
1950’li yıllara şerh düşen siyasi ve ideolojik kamplaşmalar, 

hatta kahveleri ve gönülleri bile ayıran katılaşmış önyargılar 
milli birlik ve dayanışma ruhumuza fazlasıyla zarar vermiştir.

Bu nedenle Türkiye sosyal ve ekonomik türbülansları 
müteakiben siyasal ve toplumsal çalkantılara kapılmış, hita-
mında darbe mekaniği harekete geçirilmiştir.

Arkası önü planlanıp projelendirilen demokrasi ve kanun 
dışı müdahaleler ülkemizin on yıllarını çalmış; huzur, barış ve 
güvenlik ortamında ağır hasarlar bırakmıştır.

Bizim kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil 
sükûnete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merha-
met ve mutabakata ihtiyacımız vardır.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın bu ihtiyaca simgesel 
anlamda hizmet edeceği kanaat ve beklentimi özellikle vur-
gulamak istiyorum.

Sosyal barışa, siyasal uzlaşmaya, demokrasi kültürüne 
değerli katkılar yapacağını düşündüğüm bugünkü açılışa 
şahsımı davetinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza te-
şekkür ediyorum.

Ada’nın yeniden imar ve inşasında emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum.
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın bir ibret levhası, bir 
irade lehdarı, bir iffet limanı halinde yarınlarımıza ışık tut-
masını yürekten diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli Misafirler,

Demokrasi pek çok tanımının yanında, tahammül sistemi, 
sabır ve saygı rejimidir.

Sebebi ne olursa olsun, şartlar nasıl tezahür ederse etsin, 
milletin verdiği yetkiyi tekrardan alacak yine milletin ta ken-
disidir.

Beğensek de beğenmesek de, sevsek de sevmesek de, san-
dıktan çıkan sonuç; zorla, baskıyla, silah yoluyla, gayri meşru 
araçlarla tahrip ve tasfiye edilirse acıklı olaylar zincirleme 
halinde yeşerip yaygınlaşacaktır.

Türkiye’nin son 60 yılında bu çarpıklığın pek çok misali 
vardır.

Söz, düşünce ve fikirlerin ahlaki ve hukuki bir nizam için-
de rekabeti yerine; zulüm ve zorbalığın öne çıkması, bu çer-
çevede iç ve dış mihrakların teşekkül eden yıkım kervanına 
dahil olması tek kelimeyle felakettir.

1940’lı yıllara hakim olan dayatmacı anlayış, sonraki yıl-
larda çelişki içinde bocalayarak yanlışı ve yozlaşmayı savuna-
cak gerekçeleri ikmal ve imal etmiştir.

Türkiye’yi dar ölçekli bir kaymak tabaka, bir avuç seç-
kinci zümre, elit ve küçük bir azınlık değil de milletin özbeöz 
evlatları yönettikçe, çevreden merkeze sosyolojik akınlar dü-
zenlendikçe menhus çıkar ve güç merkezleri elbet rahatsız 
olmuşlardır.  
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Bereketli tepelerimizde koyun otlatan bir çobanımızla, 
üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını 
tüttüren bir işadamımızın oyu da, iradesi de birdir, aynıdır.

Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır.

Bundan taviz imhaya ve iflasa açık onaydır.

Akademik ve siyasi hayatta mühim bir yeri olan merhum 
Prof.Dr. Rıfkı Salim Burçak; 1950-1960 arasını anlattığı “On 
Yılın Anıları” isimli eserinde şu tespiti yapmıştı:

“Ne şekilde tecelli ederse etsin bu yüce milletin iradesine 
saygılı olmadıkça bu ülkede istikrarlı bir demokrasi kuramaz 
ve medeni milletler topluluğun eşit haklara sahip bir üyesi du-
rumuna gelemeyiz.”

Sandık demokrasinin namusu olmakla birlikte, milletin 
egemenlik temini, kutlu iradesinin tevzi vasıtasıdır.

Eğer bireysel hak ve özgürlüklerin evrensel bir insan hak-
kı, demokrasinin ana direği olduğu benimseniyorsa, o halde 
sandıktan çıkacak sonuca riayet ve hürmet de herkes için ika-
mesi ve ihmali olmayan bir görev halini alacaktır.

Millet iradesine çevrilmiş silahlar demokrasinin inkar ve 
infaz hükmüdür.

Kurmaca mahkemeler, devri sabık yaratma çabaları, cun-
tacı eğilimler, darbeci emeller on yıllar boyunca hem demok-
rasiyi kötürüm bırakmış, hem de özgürlükleri sekteye uğrat-
mıştır.

Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil, demok-
rasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır.

Maalesef demokrasi tarihimiz aynı zamanda darbeler ta-
rihidir, bunun yankıları ve bugüne kadar uzanan yansımaları 
siyasi ve toplumsal hayatımıza düğüm üstüne düğüm atmıştır.
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Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavi-
si olmayan hıyanet virüsüne delalettir.

Tarihi yürüyüşümüzün kesintiye uğramasının başlıca ne-
denlerinin arasında silahlı müdahaleler, ara rejim özlemleri, 
milli irade alerjileri bulunmaktadır.

Her darbenin, her muhtıranın, her demokrasi dışı arayı-
şın iç ve dış lobileri, karanlık kulis bekçileri vardır ve bilin-
mektedir.

Merhum Koçi Bey, her yanlış kararın zulüm olduğunu 
söylemişti.

Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür.
Darbelerin çizeceği bir gelecek rotası, belirleyeceği bir yol 

haritası, milletimizin hakkını, hukukunu ve haysiyetini savu-
nacak bir tasavvur ve tahayyül ufku kesinlikle olamayacaktır.

Nitekim acı verici tecrübelerle bu durum teyit ve tevsik 
edilmiştir.

Yassıada yıllardır demokrasi ayıplarının, hukuk cinayetle-
rinin mihrakı unvanıyla anılmıştır.

Bu kötü sicilin temizlenmesi, geçmişle yüzleşme teşebbü-
sü önemli bir gelişmedir.

Demokrasi defalarca uçurumdan dönmüştür.
Aslında uçurumdan dönen Türkiye’dir.
Ancak darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir 

gerçek varsa o da şudur: Ezemeyecekleri, yenemeyecekleri 
milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir.

Bu yürek oldukça, bu yüksek duruş varlığını korudukça 
hiçbir demokrasi düşmanı, hiçbir millet muhalifi tıpkı 15 
Temmuz’da olduğu gibi belini doğrultamayacak, başını kaldı-
ramayacak, kaldırsa bile cezasını çekecektir.
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Şimdiye kadar bizim inancımız ve ilkesel beyanımız hiç 
değişmemiştir: Demokrasi milliyetçiliğin ikiz kardeşidir.

Biri olmadan diğerinin varlığı hayaldir.
Sandık milli iradenin beşiği, demokrasinin muharrik ve 

müstesna gücüdür.
Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklar-

da ve silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mah-
kum ve mecburdur.

Türk milletinin basiret ve dirayeti, bundan böyle hiçbir 
gayri meşru gayeye izin ve icazet vermeyecektir.

Merhum Sadri Maksudi Arsal diyor ki: “Kahraman yetişti-
rebilmek, milletler için çok değerli bir haslettir. Kahramanlar 
milletlerin hayata tutunmasının, bekasını emniyete almasının 
teminatıdır.”

Türk milleti, karamsarlığı itekleye itekleye, milli uyanışı 
dürte dürte iradesine sahip çıkmış; bin şükür kahramanlığın 
zirvesine çoktan tırmanmıştır.

Güvenlik-özgürlük dengesi sağlam kurulduktan, demok-
rasi kamburlarını attıktan, bir ve beraber olduktan sonra 
21.yüzyıl Allah’ın izniyle Türk asrı olacaktır.

Demokrasi fantezi değil fazilet; özgürlük ise faraziye değil 
insan olmanın farikasıdır.

İbn-i Haldun efradını cami ağyarını mani bir tespitle, “Akıl 
sıhhatli bir ölçüdür” demişti.

Biz aklın üstüne, altına, yanına yöresine değil, meselelere 
bizatihi Türk aklıyla, milletin şahbaz aklıyla bakarız, sonuna 
kadar da bakmayı sürdüreceğiz.

Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez 
günlerine inanıyorum ki şartlara ve olaylara körü körüne bo-
yun eğmeyen Cumhur İttifakı’yla ulaşılacaktır.
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Bunun şeref payesi de bizzat cumhurun aziz varlığına ait 
olacaktır.

Geleceğin gücü Türkiye’dir, mazlumların haykıran sesi, 
kesilmeyen nefesi, teslim olmayan, olmayacak kuvveti büyük 
Türk milletidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Misafirler,
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın hayırlı olmasını te-

menni ediyorum.
Aziz milletimize samimi ve safiyane hizmet eden, bugüne 

kadar taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarımı-
zı hürmetle, ebediyete irtihal edenleri de rahmetle anıyorum.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’e, Merhum Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ya, Merhum Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan’a Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırırken he-
pinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Sayın Cumhurbaşkanım,

Devlet ve Siyaset Hayatımızın Mümtaz Şahsiyetleri,

Saygıdeğer Misafirler,

12 Eylül 1980 darbesinin 40.yıldönümü münasebetiyle 
tertip ve temin edilen “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade 
Sempozyumu”na katılmaktan, bunun yanında sizlere hitap 
etmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Bu vesileyle muhterem heyetinizi saygıyla ve muhabbetle 
selamlıyorum.

Karmaşadan dengeye geçişi, çalkantıdan düzlüğe çıkışı 
uzun yıllar boyunca zor ve netameli olan 12 Eylül vesayetinin 
milli ve siyasi hafızadaki vahim sonuçları hala mevcuttur. 

Belirsizliği kuşatan esrar perdesi kaldırılıp sarih gerçek-
ler sahnedeki yerini aldıkça, daha önemlisi aziz millet varlığı 
kutlu iradesine, tartışma kabul etmez istiklaline sarıldıkça 12 
Eylül’ün karanlık yönleri bütünüyle ortaya dökülmüştür.

Geçmişin bulanık ve buhranlı dönemlerinin nesnel, ger-
çekçi ve ahlaki yorumu geleceğin pirüpak aydınlığına ulaşma 
azmini inanıyorum ki kamçılayacaktır.

Bu sayede kamplaşmanın, küslüğün ve kırgınlığın yerini kay-
naşmanın ve kucaklaşmanın müşfik ve müstesna hali alacaktır.

Bize düşen, daha doğrusu siyaset kurumunun görevi, ya-
şanan acıklı dönemlerin bir fezlekesini düzenleyip geleceğin 
Türk asırlarının, Türk nesillerinin ihtiyaçlarını bihakkın tes-
pit etmektir.

Bunu yapabildiğimiz ölçüde Eylül ayının kötü anıları bir 
nebze de olsa silinecek, zahmetin oluklarından fışkıran rah-
met pınarları milletimizin engin fazilet ve ferasetine eklem-
lenecektir.
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Elbette herhangi bir düşmanın boğaz tokluğuna casuslu-
ğunu ve tetikçiliğini yapanlar için bu düşüncelerimin geçerli-
liği ve bağlayıcılığı takdir edersiniz ki olmayacaktır.

Türkiye’yi her türlü müdahale ve operasyona müsait hale 
getirenler, hemen ardından dış tazyik, telkin ve teşviklerle 
millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine 
kürek çekmişlerdir.

Zamanın ve mekânın normları çerçevesinde hiçbir zul-
mün kalıcı olmayacağını, haksızlıkların ve hıyanetlerin ilani-
haye ayakta duramayacağını açıklıkla söylemek mümkündür.

Çünkü hakkın çiğnenmesi, hakikatin devrilmesi, halkın 
dışlanması akla da, mantığa da, mukaddesata da, tarihsel mi-
zana da tamamen aykırıdır.

Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerinin mahkemeye çıkarıla-
rak yargılanması, hayatlarını kaybetmelerine rağmen hak et-
tikleri cezaları almaları vatana ve millete karşı işlenmiş suç-
ların karşılıksız bırakılmayacağının somut delilidir.

12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayet-
tir; 12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar ise tek kelimey-
le zalimdir.

Darbeler, Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. 
Milli iradeyi örselemiştir.
Vesayeti özendirmiştir.
Statükoyu beslemiştir.
Her darbe, her muhtıra, her kalkışma, her ara rejim özle-

mi hiç şüphesiz gayri ahlakidir, gayri meşrudur, gayri millidir, 
gayri insanidir.

Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Tür-
kiye’nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeci-
ler eliyle sekteye uğratılmıştır.
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Demokrasiye kast edilmiş, milli iradeye vesayet zinciri 
vurulmuştur.

12 Eylül 1980 darbesi Türkiye’nin on yıllarını çalmış, is-
tikbal haklarını çarpıtmış, milli hâkimiyeti çoraklaştırmıştır.

Bireyle devlet, milletle devlet arasındaki güvene dayalı 
ahlaki, tarihi ve hukuki bağlar her darbeyle biraz daha yıp-
ranmış, biraz daha yıkıma maruz kalmıştır.

Ne yazık ki, bu tahribatın artçı ve ağır sarsıntıları yıllarca 
siyaset ve toplum hayatında derin yaralar açmakla kalmamış, 
istikrarsızlıkların kapısını da ardına kadar aralamıştır.

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz Tür-
kiye’nin büyüme ve yükseliş ümitlerine, milli birlik ve daya-
nışma azmine, huzur ve barış ortamına iç ve dış odakların 
elbirliğiyle planlayıp uygulamaya geçtikleri zincirleme sui-
kastlardır.

Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine 
düşmek demektir.

Her darbe kaos ve krizin serpilmesi demektir.

Her darbe haksızlık ve kanunsuzlukların sivrilmesi de-
mektir.

Her darbe vesayetçi mihrakların, demokrasi düşmanları-
nın denetim ve kontrolü ele geçirmesi demektir.

12 Eylül darbesi, bunun ardından tezahür eden otoriter 
yönetim saplantısı Türkiye’nin siyasal ve toplumsal hayatını 
karartmak bir yana hayatın her alanında dipsiz kuyular aç-
mıştır.

TBMM’ne kilit vurulması, siyasi partilerin kapatılması, 
siyasi yasakların getirilmesi, siyaset boşluğunun doğması sa-
dece katılım ve temsil krizlerini değil, aynı zamanda siyaset 
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dışı yapay arayışları da tetiklemiş, özellikle yozlaşmayı kö-
rüklemiştir.

Siyasetin devlet merkezinde yoğunlaşması, insanına hiz-
metle mükellef devlet anlayışından buyurgan, baskıcı, yasak-
çı ve dayatmacı melez bir yönetim güzergahına sapmasına 
yol açmıştır.

Milletimizin ruh köküne yabancı, milli ve manevi haslet-
leriyle çatışmalı dar ve elit bir kadronun devlete musallat ol-
ması keyfi muameleleri güçlendirmiştir. 

Aynı şekilde çıkar ilişkilerini kurumsallaştırmış, uzun se-
neler mahkum olunan toplumsal, siyasal ve ekonomik trav-
malara kaldıraç işlevi görmüştür.

12 Eylül 1980 öncesi var olan karanlık olayların, sıkıyöne-
tim uygulamasına rağmen patlayan asayişsizlik vakalarının, 
terör ve tedhiş eylemlerinin etraflıca sorgulanması daha mü-
reffeh, daha müessir bir gelecek adına mecburiyettir.

Özellikle Türk gençliğinin hedef alınması, gencecik evlat-
larımızın şehadet, mahkûmiyet ve mağduriyeti her yönüyle 
analiz edilmelidir.

Kanaatim odur ki, artık gerçeklerin üzerini örten sis bu-
lutu dağılmıştır.

1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve 
seyriyle, bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türki-
ye’nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklen-
diğini görmemiz kaçınılmazdır.

Terör eylemlerine göz yuman, insan ölümlerine bigane 
kalan, bunları da pusu yönetimiyle izleyip uygun zaman kol-
layan aydın ve bürokratik kesimin akan kanlarda, alınan can-
larda payları ileri düzeydedir.

Kutuplaşmış bir Türkiye’nin yay gibi gerilmesi ve sonra 
da müdahale şartlarının olgunlaşması melanet bir projedir.
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Yani 12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin 
değerlerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, 
vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır.

12 Eylül 1980 öncesinde Şili’de, Arjantin’de, Pakistan’da, 
Güney Kore’de, Bolivya’da gerçekleşen darbeler, Sovyetler 
Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi, İran Şahı’nın devrilmesi, 
akabinde küresel senaryoların güncellemesine çanak tutmuş, 
Emperyalizmin yüksek gerilim atmosferi Türkiye’yi çepeçev-
re kuşatmıştır.

Soğuk Savaş yıllarının kutuplar arasındaki hesaplaşma ve 
restleşmeleri önce ideolojik cepheleşmelerle, sonra da silahlı 
çatışmalarla Türkiye’ye sirayet etmiştir.

Bunun sancıları on yıllar boyunca tesirini korumuştur. 
O tarihlerde ABD yönetiminin Türkiye’de askeri bir mü-

dahale seçeneğinin gündemde olduğuna dair müşahede ve 
mütalaası, üstelik bunu açıkça provoke etmesi oynanan oyu-
nun şifrelerini çok geçmeden kırmıştır.

Kaldı ki 24 Nisan 1979’da ABD yönetiminin mahut isim-
leri tarafından hazırlanan bir rapor, askeri müdahalenin yak-
laştığına işaret etmiştir.

Bizim çocuklar başardı, demek Türkiye’nin emperyaliz-
min tuzağına düştüğünün delilidir.

Bu çocuklar Türk milletinin çocukları değil, Türkiye düş-
manlarının at uşaklarıdır.

Onların 15 Temmuz’daki işbirlikçi terörist yandaşları da 
analarından doğduğuna pişman edilmişler, hain teşebbüsle-
rinin sonuçlarına katlanmaktan başka çareleri kalmamıştır.

Aynısıyla 15 Temmuz’da olduğu gibi, 12 Eylül’de dış bağ-
lantılıdır, emir komuta hiyerarşisinin içinde olanlar müdaha-
le kararlarını yabancı başkentlerin müsaadesine göre ayarla-
mışlardır.
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Darbeci Kenan Evren’in 10 Ekim 1980 tarihinde dönemin 
ABD Başkanı’na yazdığı mektupta minnet duyan, boyun eğen, 
diz çöken bir anlayışın küllenmemiş izleri açık seçik görülür-
ken, Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına alınmasına ön-
şartsız onay da vardır.

“Türkiye’nin hiçbir zaman Yunanistan’ın NATO’nun enteg-
re askerî yapısına dönüşünden desteğini esirgemediğinin altını 
çizmek isterim.” sözleri bizzat vesayetçi Kenan Evren’e aittir.

Ne karanlık bir gelgit sürecidir ki, Yunanistan 20 Ekim 
1980’de NATO’nun askerî kanadına dönmüştür.

Yunanistan bugün Ege’de, Doğu Akdeniz’de tahriklerine 
ve mütecaviz emellerine gerilim politikalarıyla hız veriyorsa, 
bunun geri planında 12 Eylül cuntasının kirli mirasının yega-
ne dayanak olduğu meydandadır. 

Darbeci Evren yıllar sonra itiraf gibi bir açıklama yapa-
rak, Ege sorunu konusunda Yunanistan’dan herhangi bir ya-
zılı güvence almadan NATO’ya girmesine izin vermesini hata 
olarak dile getirmiştir.

Ancak bu pişmanlık gecikmiş bir pişmanlıktır ve de hiçbir 
bir manası yoktur, hiçbir yaraya da merhem olmamıştır.

Milli tezlerimiz darbeciler tarafından rafa kaldırılmış, 
Türkiye’nin egemenliğine dayalı çıkarları unutulmaya terk 
edilmiştir.

12 Eylül sosyal dokumuzu, siyasal bünyemizi, milli irade-
mizi gölgelemenin yanı sıra, küresel vesayetçi çevrelere de 
can simidi uzatmıştır.

Bu ayıptır, namertliktir, millete, devlete ve vatana en bü-
yük kötülüktür.
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Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli Misafirler,

12 Eylül’den sonra her görüş ve inanışa mensup kişilere 
reva görülen yargısız infazlar, işkenceler, eziyetler, insan hak 
ve hürriyetine yönelik saldırılar Türkiye’nin kara bir dönemi-
ni resmetmektedir.

Cezaevleri suçsuz-günahsız insanlarla doldurulmuştur.

MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası 29 Nisan 1981 tarihin-
de açılmış, 587 dava arkadaşımız büyük haksızlıklara ve hu-
kuksuzluklara maruz kalmıştır.

İbn-i Haldun, siyasal otorite sahibi ile siyasal iktidar ayrı-
mı olduğunda devletin güç kaybına uğramasının kaçınılmaz 
olduğunu ifade etmişti. 

Bunun iç burkan ve yürek yakan misallerine 12 Eylül 
1980’den sonra fazlasıyla muhatap kalınmıştır.

Aslında bu bir devlet hastalığıdır.

Mülk sahibi bağımsız Türk devletidir, mülk-ü millet ise 
büyük Türk milletidir.

Çok şükür bu hastalık yenilmiş, tedavi sonuç vermiştir.

Bunun şeref payesi de Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nindir.

Bildiğiniz gibi, strateji güç oluşturma sanatıdır.

Türk devletinin asırları kucaklayan bir stratejisi vardır ve 
aşama aşama, etap etap hedefine doğru ilerlemektedir.

Ehl-i salip nerede karşımıza çıkarsa çıksın, karadan ve de-
nizden sabrımız ve milli gücümüz nereye kadar test edilirse 
edilsin, bu millet daralan husumet çemberini yaracak, Türki-
ye Cumhuriyeti bekasıyla payidar kalacaktır.
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Türk-İslam ahlakıyla perçinlenmiş; akıl, adalet ve izanla 
pekişmiş, merhamet ve şefkatle yücelmiş aziz milletimiz fe-
laketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak, tıpkı Ya 
İstiklal Ya Ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir 
tehdide aldırış etmeyecektir.

Her karar ve hareketini irfan ve inanç imbiğinden geçiren 
cumhur iradesi vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kar-
deşliğin kuvvetiyle devirecektir.

Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, 
bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri bu 
irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır.

Millet iradesi yalnızca Allah’ın himayesine girer, bunun 
dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edi-
lecektir.

Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın diyorum.

12 Eylül 1980 darbesinin 40.yıldönümünde hayatlarını 
kaybeden tüm mazlumlara, şehitlerimize, 15 Temmuz’da şe-
hit düşen kahraman millet evlatlarına, KOVİD-19’dan vefat 
eden kardeşlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 

“Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu”nun 
başarılarla geçmesini temenni ediyor, şahsımı davetinden do-
layı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Adalet Bakanımıza 
şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmamı bitirirken, artık darbeler döneminin kapan-
dığını, vesayet arayışlarının başını kaldıramayacağını kararlı-
lıkla ifade ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
MYK TOPLANTISI SONRASINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

5 KASIM 2020
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Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Merkez Yönetim Kurulu Toplantımız vesilesiyle özet ha-
linde yapacağım değerlendirmelere geçmeden evvel sizleri 
saygılarımla selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bildiğiniz gibi, ülkemiz bir yandan yeni tip Koronavirüs 
dalgasının risk ve tehditleriyle mücadele ederken diğer yan-
dan doğal afetlerin yıkım ve ağır tahribatlarına direk maruz 
kalmaktadır.

30 Ekim 2020 Cuma günü Ege Denizi’nin Seferihisar açık-
larında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem yalnızca 
çok katlı binaları taş ve moloz yığınına dönüştürmekle kal-
mamış aynı zamanda masum insanlarımızı da hayattan ko-
parmıştır.

Depremin karanlık yüzü, kahredici yönü bir kez daha var-
lığını göstermiştir.

Bu kapsamda 114 vatandaşımız hayatını kaybederken bin 
35 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Üzüntümüzün tanımı ve tarifi yoktur.

Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Al-
lah’tan rahmet, tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza ise 
acil şifa dileklerimi hassaten ve tekraren paylaşıyorum.

Bu zor günlerin mutlaka elbirliğiyle aşılacağına inanıyorum.

Deprem sadece İzmir’i değil, manen ve gıyaben de olsa 
milletimizin tamamını çok olumsuz şekilde etkilemiştir. 

Elbette vicdanları kanatmış, yürekleri burkmuştur.

Aziz milletimiz asil bir dayanışma örneği göstermiştir. 

Soylu bir yardımlaşma seferberliği sergilemiştir. 



158

Dahası imrenilecek bir empati ve duygudaşlık hissiyatıyla 
afet bölgesine müşfik elini uzatmıştır.

Devlet tüm imkanlarıyla depremden zarar gören vatan-
daşlarımızın yanında olmuş, yaraları sarmaya başlamıştır.

Hakikaten insanüstü bir çalışmayla, bütün ihtimalleri he-
saplayan görüş derinliğiyle, sahnelenen fedakar çalışmalarla 
enkazın kaldırılma süreci takdir toplamıştır.

Mesela Ayda yavrumuz 91 saat sonra gün ışığına çıkarıl-
mış, hepimizi sevince boğmuştur.

Annesinin hayata tutunamayarak vefatı ise bizleri çok üz-
müştür.

Onlarca beton yığınının altından bir güneş gibi doğan Elif 
kızımız umutlarımızı diri tutmuştur.

Hayranlık ve hürmetle karşıladığımız devlet-millet kenet-
lenmesi depreme karşı en büyük silahımız, en güçlü mücade-
le vasıtamız olarak sivrilmiş, öne çıkmıştır.

Ne var ki depremi siyasete alet eden savruk ve sorumsuz 
zihniyetlerin bu felaket günlerinden de istifade gayretkeşlik-
leri vahim bir çarpıklık olarak tezahür etmiştir.

İzmir’de, 1989 yılından bugüne kadar -bir dönem hari-
cinde- yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP’nin adeta 
sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması 
küstah bir siyaset kifayetsizliğidir.

Seferihisar’ın bir önceki dönem Belediye Başkanı olan 
şahsın, depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nın ne kadar da-
yanıksız olduğunu, beton parçaların kürekle bile nasıl kırıla-
bildiğini, bununla ilgili de geçmişte hangi denetimleri yaptı-
ğını açıklaması ertelenemez görevidir.

CHP Genel Başkanı’yla parti yöneticilerinin aynı anda 
girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sü-
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rekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları telafisi olmayan 
siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ifşa ve ilamıdır.

Bunların kalpleri kararmıştır. 
Vicdani refleksleri laçkalaşmıştır. 
Bu irade ve insanlık fukaralarının her sözü, her çıkışı, 

her beyanatı deprem enkazından daha tehlikeli boyutlar 
içermiştir.

Kaldı ki Türk milleti her şeyin farkındadır.
Ülkemizin salgına yenilmesini, depremde aciz düşmesini, 

ekonomik saldırılara boyun eğmesini, bu suretle yönetilemez 
hale gelmesini isteyen, dileyen, hedefleyen iç ve dış mihrakla-
rın foyaları ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin karşısında sipere girenlerin figüranı oldukla-
rı kirli senaryonun mesafe alması, sonuç vermesi hiç kuşku-
suz muhal bir hayal, münhal bir hevestir.

Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin milli 
birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir.

Bu itibarla CHP’nin tahrikleri, taciz ve tahrip çabaları na-
file bir gayrettir.

Türkiye düşmanlarıyla devamlı ilişki ve irtibat halinde 
bulunan, siyaset kabloları ve karar organları yabancıların 
denetim ve kontrolüne geçen CHP’nin ve diğer zillet yedek-
lerinin husumet taktiklerine, hayasız provokasyonlarına ne 
aldanacak ne de kanacak vardır.

Ülkesini kötülemek için bu kadar iştahlı olan dünya üze-
rinde pek az muhalefet partisi olduğu bir başka acıklı gerçek 
olarak karşımızdadır.

CHP’nin yalancı sözcülerinin mumu yatsıdan önce sön-
müştür.
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Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman ola-
mayan, olmayı da düşünmeyen CHP’nin depremin enkazı üze-
rine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır.

Üstelik haksız yere partimizi suçlayan, hükümeti töhmet 
altında bırakan, devletle vatandaş arasında güvensizlik uçu-
rumu oluşturmaya çalışan omurgasız CHP’nin melanet oyunu 
temelinden bozulmuştur.

Aslında İzmir’de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin be-
lediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir.

Hiç kimse bu yalın gerçeği inkâr etmeye kalkışmamalıdır.

Çünkü her şey ortadadır.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Milliyetçi Hareket Partisi her zaman ve her şart altında 
milletimizin ve vatandaşlarımızın yanındadır.

Bu tutarlı ve ilkeli tavrımız asla değişmeyecektir.

Sözümüz milletin sözü, tarihin seslenişidir.

Özellikle ifade etmek isterim ki;

Küresel ve bölgesel sorunların yaygınlık kazandığı, fela-
ketlerin birbirine eklemlenip yoğunlaştığı bugünkü insanlık 
döneminde nifak çıkarmak art niyetliliktir. 

Dedikodu yapmak suçluluk telaşındandır. 

Siyasi dolandırıcılıktan nemalanmayı amaçlamak da ül-
kemiz aleyhine son derece mahsurlu gelişmelere davetiye 
çıkarma gayesidir.

Depremi, salgını, Doğu Akdeniz’deki tehditleri, terörizmin 
kanlı eylemlerini, AB’den ABD’ye, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a 



161

uzanan geniş alanda Türkiye’nin milli ve manevi haklarını 
hedef alan zalim planları ancak ve ancak milli birlik şuuruyla 
göğüslemek yegâne öncelik olmalıdır.

Bir olmazsak, biz olmazsak, tek nefes, tek bilek, tek yürek 
olamazsak cephemiz sarsılacaktır.

3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD Başkanlık Seçimi’ni 
analiz ve yorumu da bize göre isimler bazında değil, Türki-
ye’nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır.

Ülkemiz açısından ABD’nin yeni başkanının kim olacağı 
sorusuna cevap aramaktan daha çok, seçilen kişinin uygula-
yacağı politikaların çerçevesi, bunun bölgemize yansımaları, 
milli varlığımıza yönelik etkileri değerlendirilmeli, öncelikle 
ele alınmalıdır.

ABD’nin Başkanlık Seçimleri elbette hem ülkemizi hem 
de bütün dünyayı yakından etkileme kapasitesi taşımaktadır.

Ancak Biden’den daha çok Biden’ci, Trump’tan daha çok 
Trump’çı olmak yanlıştır, marazidir, icazetli ve ipotekli bir ka-
fanın çelişkisidir.

Hangi ülke olursa olsun siyasi ve stratejik kavrayışına 
o ülkenin parametrelerinden ve hedef prizmasından değil 
başkent Ankara’nın görüş menzilinden, ağırlık merkezinden 
bakmak Türkiye adına milli ve tarihi bir mükellefiyettir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin dün de, bugün de yaptığı budur.

Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu Toplantı’mızda ülkemi-
zi doğrudan ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün veçheleriy-
le görüşülmüş, tam bir fikir ve görüş birlikteliği sağlanmıştır.

İşleyen kongre takvimiz paylaşılmış ve MYK üyelerimiz 
bilgilendirilmiştir.
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Bundan sonraki siyasi çalışmalarımız gözden geçirilerek 
bilhassa Cumhur İttifakı’nın ruhuna ve duruşuna uygun poli-
tikalarımızın devamlılığına önemle vurgu yapılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi tecrübeli kadrolarıyla, engin fik-
riyatıyla, Türk ve Türkiye sevdasıyla yılmadan, yıkılmadan, 
yorulmadan, hiçbir menfi telkin veya dayatmaya prim verme-
den yoluna inançla devam edecektir.

Hedefimiz istiklal için birliktir.
Hedefimiz istikbal için dirliktir.
Nihai ve şaşmaz hedefimiz Lider Ülke vizyonumuzun ger-

çekleşerek Türkiye’nin kazanmasıdır.
Allah’ın himayesiyle, milletimizin takdir ve teveccühüyle 

hedeflerimiz birer birer tecelli edecektir.
Türkiye’nin kazanması fitnenin kaybetmesidir.
Türkiye’nin kazanması Türk ve İslam düşmanlarının 

mağlup ve mahcup olmasıdır.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.
Bu vesileyle toplantımıza katılan her arkadaşıma teşek-

kür ediyor, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
İL BAŞKANLARI TOPLANTISI 

SONRASINDA 
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

24 ARALIK 2020
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Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Zor ve zahmetli geçen bir yılın bitimine sayılı günler kala, 

kongrelerinde seçilen İl Başkanlarımızın tam kadro halinde 
katılımıyla düzenlediğimiz toplantının kapanış etabında bası-
nımızın mümtaz temsilcileriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bu suretle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor en iyi di-
leklerimi sunuyorum.

Partimizi ve ülkemizi yakından ilgilendiren gündem ko-
nularıyla ilgili düşüncelerimi ana hatlarıyla paylaşmaya geç-
meden evvel bugünkü basın toplantımıza hoş geldiniz sefalar 
getirdiniz diyorum.

Değerli Basın Mensupları,
Muhterem Arkadaşlarım,
Tarih, insanları umutsuzluğa iterek, karamsarlığa sevk 

ederek hiçbir şeyin kazanılmayacağını göstermektedir.
Esasen umutsuzluk yoktur, umutsuz olanlar vardır.
İmanla dolup taşan kalplerin, akıl ve şuurla bezenmiş ira-

de sahiplerinin yeise kapılmaları, yılgınlığa düşmeleri başlı 
başına abesin ilan ve ifşasıdır.

27 Aralık’ta vefat yıldönümünü anacağımız merhum va-
tan şairimiz Akif’in dediği gibi: “Yeis haramdır, yeis küfürdür. 
Çalışalım, çalışalım, çalışalım.” tembihi acziyet ve ataleti red-
detmiş manevi diriliş halinin açık beyanıdır.

Zaman ırmağının akışına isabetle müdahale edenler, 
çağların kilidini kırmak için özgüvenle inisiyatif üstlenenler 
umutsuzluk dalgalarına teslim olmazlar.

Bilirler ki, iman varsa imkân vardır, ilerleyiş kervanı sü-
reklidir.
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Korkunun harcı karamsarlıktır.

Yılgınlığın temeli inançsızlıktır.

Çılgınlığın temincisi cehalettir.

Bir davası olanın, bir amacı olanın, bir kararı olanın haklı 
ve onurlu bir mücadele için gerek ve yeter şartları teşekkül 
etmiş demektir.

Ülküsü olanların ülkesi için yapacağı fedakârlıklarda eşik 
ve sınır yoktur.

Bu fedakarlıkların ilki milletimizin her ferdiyle empati 
yapmak, duygudaşlık köprüleri kurmaktır.

Bu empatiyi önce en yakın halkamızdan başlamak sure-
tiyle hayata geçirmek kanaatimce mecburiyettir.

Adamın adamı değil, davasının adamı olanlar; bugünün 
taliplisi olanlar değil, geleceğin mimarlığına soyunanlar; gün-
lük heva ve hırslara kapılanlar değil, büyük hedeflerin pota-
sında eriyenler Türk milletini hak ettiği menzile ve mevkie 
taşıyacak serdengeçtilerdir.

İnsan kaybederek bir yere ulaşamayız.

Çünkü siyaseti bir yönüyle insan kazanma sanatı olarak 
görmekteyiz.

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz.

Ayrıca dar kadroculukla bir yere varılamaz.

Gıybet ve dedikoduyla bir dava savunulamaz.

Fitneyle faziletin bayrağı sallanamaz.

Hiç aklınızdan çıkarmayınız ki, birbirine kefil olamayan-
ların, birbirine omuz veremeyenlerin bir davası, bir düsturu 
olmayacaktır.
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Saygı olmadan, sevgi yeşermeden, biz duygusu ete kemi-
ğe bürünmeden, birbirimizle ilgili kaygı taşımadan, amelimiz 
niyetimizi teyit etmeden ülküdaşlık hukukumuz pekişemez.

Ülkücü, Ülkücünün deniz feneridir.

Ülkücü, Ülkücünün parlak gökyüzüdür.

Ülkücü, Ülkücünün can siperidir.

Ülkücü, Ülkücünün can beraberidir.

Aksini düşünen bizim gibi görünse de bizden değildir.

Ülkücü, Türk milletinin ümit çeşmesi, huzur meşalesidir.

Birbirimizi çekiştirmek yerine dinlersek, birbirimize kulp 
takmak yerine kol kanat gerersek el hâk anlayış gösteririz, 
şayet anlayış varsa ortak aklın ve ahlakın safında her zaman-
ki gibi birleşiriz.

Muhabbet varsa musibet yoktur, muhatara yoktur, müş-
külat yoktur, muvaffakiyetin hükmü ise mutlaktır.  

Bizim inancımıza göre, muhabbetten Muhammed oldu 
hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl.

Kulislere mihmandarlık, lobilere kuryelik, layüsel miskin-
lik, laubali gevşeklik, laçkalaşmış dağınıklık, lafazan kayır-
macılık, lakayt durgunluk, unutmayınız ki, yapılanı yıkacak, 
hareketimize pranga vuracaktır.

Kendi aklını kullanacak cesareti gösterenler, milletin ruh 
köküyle eklemlenmeyi bilenler ne bir engele takılırlar, ne de 
zifiri bir karanlığa teslim olurlar.

Milli ve manevi hasletleri kafasında mayalandırıp istikba-
lin haysiyetini canlı bir resim gibi gönlünün hisarına asanlar 
için çileler azıktır, çetin yollar aşılmak için vardır.
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Bir dava adamı, bir iman eri, bir inanç neferi bilir ve iti-
mat eder ki, her akşamın bir sabahı, her yokuşun bir inişi, her 
zorluğun bir kolayı, her kahrın da bir lütfu olacaktır.

Muhteşem fecirlerin doğuşu belalara sabredenlerin, ni-
mete şükredenlerin, milletine, vatanına ve mukaddesatına 
musallat olan hainleri defedenlerin hak edilmiş mükâfatıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin asil mensupları bu mükâfa-
tın ikramıyla yarım asırdır siyaset meydanındadır, siyasi mü-
cadele halindedir.

Hamd olsun mahcup olmadık, mağlup düşmedik.

Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine ba-
hislerin oynandığı, ‘ne kazanırım ne kaybederim’ çetelesinin 
tutulduğu bir hipodrom değildir.

Bizim içim siyaset koltuk, makam ve para aracı değildir.

Bizim için siyaset basit heveslerin yekûnu, nesillerden zi-
yade nefislerin doyumunu önceleyen bayağı hedeflerin yek-
vücudu değildir.

Bilahare bizim için siyaset, millete hizmet gayesinin bir 
aşkla, bir adanmışlıkla taçlanmış Ülkücü eylemidir.

Siyaset, aklın rehberliğinde, somut gerçekteki düğümle-
rin çözüm başarısı ya da karmaşık sorunların sürüklediği çık-
maz sokaklardan çıkış becerisidir.

Bu hal ve durumun en kısa ifadesi bize göre şudur: 

Siyaset milli yükselişin, milliyetçi silkinişin, demokratik 
irkilişin, fertten topluma, buradan da millete kadar uzanan 
sosyal ve ekonomik toparlanışın ağırlık merkezidir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türk siyasetinde ilkenin ve is-
tikrarın simgesidir.
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Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türk siyasetinde sağlam duru-
şun sedası, devleşmiş dirayetin sembolüdür.

Nitekim Milliyetçi-Ülkücü Hareket milletin gür sesi, Türk-
lüğün güçlü nefesidir.

Her adımımızı, her tavrımızı, her kararımızı milliyetçi ak-
lın imbiğinde damıtan yılmaz bir iradenin sahibiyiz.

Bu akıl, Ergenekon’da dağları eriten demirci ustasının aklıdır.
Bu akıl, bengü taşlara Türk milletinin hasret ve hedefleri-

ni emek emek kazıyan şuurun aklıdır.
Bu akıl, Söğüt’ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen obasından 

bir cihan imparatorluğu çıkaran görkemli başarının aklıdır.
Bu akıl, Çanakkale’de şehadete koşan, Samsun’da bağım-

sızlığın adımını atan, Dumlupınar’da zaferi kucaklayan, İz-
mir’de vatanı kurtaran, Ankara’da Cumhuriyet’i kuran Milli 
Mücadele’nin aklıdır.

Bu akıl ki, Türk-İslam asırlarının bereket, birlik, beka ve 
zafer aklıdır.

Aklın gergefinde işlenen gönül, gönlün tezgâhında ilmik 
ilmik dokunan kaynaşma ve kardeşlik, bundan mülhem ortak 
acı, ortak anı, bununla mündemiç adı bir, şanı bir, şerefi bir, 
atisi bir büyük Türk milleti, çok şükür işte biz buyuz.

Esaret ile emanetin birlikte var olamayacağına inanan bir 
uyanışın, ufuk ötesini gören bir mizacın tarafıyız.

Talih ve tesadüflerin ikmaliyle değil, tarihin ibra, iddia ve 
ihtişamıyla geleceği kurgulamanın ve kuşatmanın azmindeyiz.

Millet oldukça biz varız.
Türklük yaşadıkça Milliyetçi Hareket Partisi yürüyecek ve 

hatta asırları yarıp gelen bu kutlu ve uzun yürüyüşün önünde 
hiçbir şer ve şekavet engel duramayacaktır.
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Güvence her birinizdir, ezcümle hepinizsiniz.

Güvence Türklüğün ana fikri, Türk milletinin ana karargâ-
hı olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir.

Biliyoruz ki, yolu doğru olanın yükü ağır olsa da, her 
adımla biraz daha yaklaşırız Tanrı Dağı’nın yamaçlarına.

Issık Gölü’nün sularında yüzdürürüz ruhumuzun yaka-
mozlarını.

Bizden doğup bize dökülmeyen Fırat’la, Dicle’yle, Aras’la 
hayallerimizin rotasını çizeriz nehir yataklarına, ülkülerimiz-
le dokunuruz coğrafyaların mahsun yanaklarına.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.

Bizimle aşık atmaya, boy ölçüşmeye kalkışan zeka fukara-
ları; önce fikir sahibi olacaklar, önce fazilet sahibi olacaklar, 
eğer temiz bir mazileri varsa bunun fıtratıyla olgunlaşmayı, 
konuşmayı deneyecekler.

Yok ise bu saydıklarım, bulunmuyorsa bu anlattıklarım, o 
zaman işlerine bakacaklar, önlerinden yiyecekler, başka yer-
de tepinecekler.

Emperyalizme reklam yüzü olmak, ihanetin defilesinde 
yer tutmak için harıl harıl işbirlikçiliğin mülakatına hazırlık 
yapanların Milliyetçi Hareket Partisi’ni anlamaları filin züca-
ciye dükkânında kasiyer olması kadar uçuk kaçık bir hayaldir.

Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de 
biliyoruz.

Halkı dinleriz, Hakkı söyleriz, hakkımızı isteriz.

Tutarlıyız, tedbirliyiz, temkinliyiz, ama heybedeki turpları 
ceviz diye satmaya çabalayan, cüceliklerini dikkate almadan 
dev aynasında poz veren sahtekârların da tam karşısındayız.
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Kendi tutarsızlıklarını göz ardı edenler ve hatta kendi 
söylediklerine bile inanmayanlar, Türk demokrasisine, Türk 
siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir.

Kaldı ki hiçbir şey kazandırmadıkları gibi, bilakis çok şey 
kaybettirecekleri hakikatin fermanıdır.

Bunun en gerçekçi şahidi yakın tarihimizde yaşanan ha-
diselerdir. 

Türk siyaset dünyasında yıllardır ikamet edenlerin siyasi 
sicillerinin bu manada bir hayli kabarık olduğu sağduyu sahi-
bi herkesin ziyadesiyle malumudur.

Milliyetçi Hareket Partisi tuzaklara takılmadan, kumpas-
lara aldırmadan, iftira ve isnatlara bakmadan, haşin ve haya-
sız tertiplere yakasını kaptırmadan demokrasi mücadelesini 
yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir.

Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, çelme ta-
kacaklar, kafeslemeye çalışacaklar, vazgeçirmek için çırpına-
caklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz 
nöbete girecekler.

Ellerine aldıkları kazma kürekle Türkiye’nin kuyusunu 
kim kazıyorsa, Türk milletine kimler zilleti reva görüyorsa 
bunu engelleyecek ve bunun hesabını birer birer soracak Mil-
liyetçi Hareket Partisi’dir, Cumhur İttifakı’dır.

İl Başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunla-
rın farkındadır.

Sizler kendi yörelerinizde gelişmeleri sabır ve sağduyuyla 
takip ediyorsunuz.

Demokrasiyi istismar edenlere, demokratik kültürü leke-
leyenlere esas itibariyle en iyi cevabı yapılan il ve ilçe kongre-
lerimizle vermeyi başardınız.
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Allah’a şükürler olsun ki, 9 Ağustos 2020 tarihinde başla-
yan kongre sürecimizi muazzam bir olgunluk ve vakar içinde 
9 Aralık 2020 tarihinde tamamladık.

Her biriniz, demokratik merhaleleri kademe kademe aşa-
rak partimizi illerinizde temsil görevini üstlendiniz.

81 il, 920 ilçede kongrelerimizi gerçekleştirdik.

Aralarında Batman Beşiri; Diyarbakır Bismil, Çermik, Dic-
le, Eğil; Hakkari Derecik; Mardin Yeşilli; Siirt Kurtalan, Perva-
ri; Şırnak İdil, Beytüşşebap; Tunceli Merkez, Pertek ve Çemiş-
gezek olmak üzere 14 ilçemizde ilk kez kongre yaptık.

Bizim nerede olduğumuzu soranlara diyorum ki, her yerde-
yiz, milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız.

Dildeyiz, dilekteyiz, duadayız, mazlum yüreklerdeyiz.

Tunceli il kongremizi ilk defa coşkuyla ifa ettik.

14 yıl aradan sonra Batman’da, Şırnak’ta, Hakkari’de il 
kongrelerimizi yöre insanımızın büyük desteğiyle tamamladık.

Her biri birbirinden saygın bin 200 üst kurul delegemiz 
seçilerek büyük kurultayımızda iradesini gösterme hakkını 
elde etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi ülkemin her noktasındadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti neredeyse oradadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, bölgelere, illere ya da şartlara 
göre söylem ve politikalarıyla oynayan istismarcı ve çıkarcı 
bir parti değildir. 

Herhangi bir bölgenin ya da herhangi bir ilin değil, bütün 
Türkiye'nin partisiyiz.

Türk milletinin son kalesiyiz.
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Birleştirici, bütünleştirici bir yaklaşımla sorumlu ve du-
yarlı bir siyaset takip eden muazzam bir millet eseriyiz.

14 Mart 2021 tarihinde yapacağımız 13.Olağan Büyük 
Kurultayı’mıza demokratik hazırlığımız Allah’a bin şükür ta-
mamlanmıştır.

Şayet salgın aman verirse, 14 Mart 2020’de demokrasi 
şölenimiz muazzam bir katılımla gerçekleşecektir.

Yok vermezse, sadece delegelerimizin irade ve iştirakiyle 
kurultayımız huzur ve sükûn içinde, sağduyunun rehberli-
ğinde, engin bir milliyetçi şuur ve vizyon çerçevesinde yerine 
getirilecektir.

13.Olağan Büyük Kurultayımız partimizi Cumhuriyetin 
yüzüncü yıl dönümüne taşıyacak yenilenmiş kadro ve hedef-
lerin tezahürüne sahne olması bakımından tarihi bir misyona 
haizdir.

13.Olağan Büyük Kurultayımız 2023’ü kucaklayıp, sonra-
ki yılların milliyetçi stratejisini tespit edecek aziz bir iradenin 
tecellisiyle mana ve muhteva kazanacaktır.

Bahtiyarlıkla ifade ediyorum ki, TBMM’de tam bir ittifak-
la, 2021 İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir.

Bu çerçevede İstiklal Marşımızın mesajlarıyla perçinle-
necek 13.Olağan Büyük Kurultayımız düşmana korku, dosta 
güven aşılayacaktır.

Partimiz büyük kongresini yaptıktan sonra, tarihi yolcu-
luğuna yeni bir dinamizm ve donanım ile devam edecektir. 

Aziz milletimizin sadece bugünün değil, geleceğinin de 
partisi olan Milliyetçi Hareket, bütün hedeflerine ulaşmak 
için insanüstü bir çabayı ant olsun gösterecektir.
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Durmayacağız, yorulmayacağız, beklemeyeceğiz, gecik-
meyeceğiz, kızıl elmanın ilkeleriyle, ülkülerimizin heyecanıy-
la mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.

İstiklal için birlik diyoruz.

Çünkü istiklal namustur.

İstikbal için dirlik diyoruz.

Çünkü istikbal bizimdir.

Kazananın Türkiye olacağına samimiyetle inanıyoruz.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Kongrelerde görevlerine devam eden veya yeni seçilen il 
başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, yönetim kurullarında gö-
rev alan arkadaşlarımızı ve üst kurul delegelerimizi candan 
tebrik ediyorum.

Kongre sürecini aksatmadan, hiçbir sorunun çıkmasına 
müsaade etmeden, bütün mesaisini vererek idame ve idare 
eden Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Prof.Dr. Edip Semih Yalçın’a ve yakın çalışma arkadaşla-
rına, kongre divanlarında görev alan değerli dava arkadaşla-
rıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum.

Biz yaparsak en iyisini yaparız.

Siyasetin dar labirentlerine sıkışmadan Türklüğün ve 
Türk milletinin özlemlerini seslendireceğiz.

Bunu yaparken; 

Bir olacağız, iri olacağız, her zaman diri kalacağız.

Sizler ümitsiniz, umut sizsiniz. 

Sizler Türk milletinin iftihar yüzleri, istiklal güvenceleri-
siniz.
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İl Başkanı demek davamızın onurunu taşımak demektir.

İl Başkanı demek, benim sözüm, partimizin itibarı de-
mektir.

Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum, Allah hepi-
nizden razı olsun diyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Gelecek hafta bir yılı bitirip yenisini hem buruk bir vic-
danla hem de iyimser bir beklentiyle karşılayacağız.

Yaşadıklarımız kaygılarımızı diri tutsa da umudumuzu 
koruyoruz.

Oldukça üzücü, bir o kadar sarsıcı, biteviye hazin olaylarla 
geride bıraktığımız 2020 yılı ne milletimizin hatırından ne de 
insanlığın ortak hafızasından asla silinmeyecektir.

2020, belaların kol gezdiği, tehlikelerin cirit attığı, tehdit-
lerin serbest dolaşıma girdiği bir yılın adıdır.

KOVİD-19 hastalığının yoğun fırtınası bu yıla maalesef 
damga vurmuştur.

Doğal afetler, terör eylemleri, insani trajediler, hastalıklar, 
ekonomik sancılar, siyasi ve diplomatik açmazlar adeta üst 
üste yığılmış, görüş açımızı perdelemiştir.

İnsanlık büyük bir sınavın içine girmiştir.

Salgının kahredici hasarı, bundan mütevellit KOVİD-19 
hastalığının korkunç enkazı her ülkenin, her toplumun üze-
rine çöreklenmiştir.

Dünya genelinde vaka ve vefat sayısı saat başı değişirken 
aynı zamanda endişe verici seviyelere tırmanmıştır.
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Bir başka çarpıklık ise salgının neden olduğu sosyal ve 
ekonomik zorlukların giderek boyut ve zemin kazanmasıdır.

Bütün ülkeler salgınla mücadeleyi önceliğine almış du-
rumdadır.

Zira sağlık olmadan, hayatta kalmadan hiçbir şeyin ehem-
miyeti, hiçbir şeyin kıymeti doğaldır ki olamayacaktır.

Bizim kültürümüze hakim olan “İnsanı yaşat ki devlet ya-
şasın”, felsefesi artık dünyanın esas gündemidir.

Gerek inançlarımızın gerekse de tarihsel tasavvurumu-
zun vazgeçilmez öznesi insandır.

Her şey insanla kaim, insanla daimdir.

İnsanı dünyadan çekip çıkardığınızda geriye sadece derin 
bir boşluk kalacaktır.

Salgın döneminde, gönül medeniyetimizin, vicdan serve-
timizin, devlet ve millet dayanışmamızın mümtaz emsalleriy-
le duruş ve direnç gösterilmiştir.

Pek çok ülke yeni tip koronavirüs karşısında çaresizliğin 
kuytusuna gizlenmişken, Türkiye ön almış, öncü olmuş, ör-
nek davranış sergilemiş; nitekim güçlü sağlık alt yapısıyla, 
özellikle şehir hastanelerinin donanımıyla ve sağlık çalışan-
larımızın kahramanca mücadelesiyle sivrilmiş, öne çıkmıştır.

Bununla da kalmamış, sağlık diplomasisiyle ihtiyaç sahibi 
ülkelere yardım eli uzatmıştır.

Ezberleri bozan KOVİD-19 virüsü henüz tasvir ve tanımı 
yapılamamış bir dünyanın kapılarını aralamıştır.

Sosyal hayatın hızı yavaşlaya yavaşlaya tıkanmış, ekono-
mik ve ticari sistemin dinamizmi ve mekanik aksamı tekle-
miştir.



177

İnsan-insan ilişkileri, insan-toplum irtibatları, insan-dev-
let bağları müphem olduğu kadar kavramsal temeli hala yapı-
lamamış yeni bir evreye geçiş yapmıştır.

Modern hayatın en önemli mümeyyiz vasfı olan akışkan-
lık kesintiye uğramıştır.

Bu durumun mihverinde siyasi ve ekonomik ilişkiler ağı 
farklı, ezcümle tahlil ve tarifi pek de olmayan riskli bir kulva-
ra girmiştir.

Bize göre, salgının sosyo-politik ve ekonomi-politik so-
nuçlarının vahametini insan merkezli bir tasarım ve kavrayış 
atılımıyla en aza çekmek muhtemel, hatta mümkündür.

Karmaşadan dengeye zorlayarak değil, kolaylaştırarak 
ulaşılabilecektir.

Nitekim Cenab-ı Allah’ın bizlere buyurduğu “Her zor-
luğun içinde bir kolaylık vardır” ilahi müjdesi kapsamında 
sosyal yaraların sarılması, ekonomik külfetin kaldırılması 
mukadderdir.

KOVİD-19 aşısının uygulanmaya başlamasıyla, maske-me-
safe-temizlik şartlarına riayetle, bunun yanında sabır, dua ve 
tıbbın müktesebatıyla bu kötü günler inşallah aşılacaktır.

2021 yılı, bu konuda inanıyorum ki bir eşik ve kavşak 
özelliğiyle insanlığın huzur penceresini ardına kadar açtığı 
bir döneme vesile olacaktır.

Diğer yandan insanlık unutulmaya terk edilen dayanış-
mayı korona günlerinde hatırlamıştır.

Altını kalın bir şekilde çizelim ki, başarısız olarak adlandı-
rılan devletlerde toplumsal ve bireysel temelde kurulan daya-
nışmacı ilişkiler çözülmeye, dahası çürümeye yüz tutmuştur.
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Küresel sefaletin ve kargaşanın hüküm sürdüğü, teknolo-
jik ve ekonomik uçurumların büyüdüğü bir dünyada, insanlı-
ğın ortak birikimlerini ve değerlerini koruyup yaşatmak her-
kes adına bir görevdir.

Evrenin geniş boşluğunda dönüp duran dünyanın; daha 
adil, çevresiyle daha barışık, paylaşmanın erdemlerini fazla-
sıyla bilen, hakkaniyetli, vicdanlı ve müşfik insan ve toplum 
modeline tartışmasız ihtiyacı olduğu artık gün gibi meydana 
çıkmıştır.

Ya böyle bir dünyanın inşa görevi müştereken yerine geti-
rilecek ya da insanlık kendi kendini yiyip bitiren bir organiz-
ma gibi tükenip gidecektir.

Sorun küreseldir, bu nedenle politikalar da küreyi kuşat-
mak zorundadır.

Aynı şeyleri defalarca yaparak farklı sonuç beklemek ge-
leni gideni olmayan bir otobüs durağında tren beklemek ka-
dar absürttür, akıl tutulmasıdır.

Dünyanın yorumlanması yerine insani formatla değiş-
tirilmesi, yeni bir dünyanın tefekkür-tezekkür denkleminin 
kurulması şarttır, esastır.

Türk milleti bunu yapacak tarihsel ve kültürel derinliğe 
çok şükür sahiptir.

Ancak “Lider Ülke Türkiye” hedefine ortak akıl ve iradey-
le odaklanmak, hep birlikte ulaşmak yerine, bu hedefi köstek-
lemek, bu hedefe zehirli hançer sallamak maksadıyla canını 
dişine takan sefil siyaset anlayışlarının varlığı aslında büyük 
bir pürüzdür.

Bir yanda şeytanlar taşa tutulurken, diğer yanda taş üstü-
ne taş koymanın gayreti hepimizin vakıf ve şahit olduğu bir 
gerçektir.
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Türkiye’nin en önemli sorunu iç cephesinde açılan gedik-
lerdir.

Salgın dünyayı kasıp kavururken, bu olağanüstü ve has-
sas dönemde istismarı paravan yapanların, yaşanan zorluk-
lara sevinenlerin, böylesi bir halde bile iktidar devşirmek için 
çırpınanların ya ar damarları çatlamış ya da kansızlıkları dil-
lerine vurmuştur.

Meselenin özeti bize göre budur.

Bakınız CHP’ye, bakınız İYİ Parti’ye, bakınız HDP’ye, ba-
kınız diğer siyasi ucubelere, emin olunuz görüp göreceğiniz 
bu olacaktır.

Yangından mal kaçırmayı düşünmek korkaklığın alametidir.

Ülkesine, milletine, vatanına namlu çevirenlerle, kefen 
biçenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, üstelik onlardan 
medet ve menfaat umanlar iç işgal cephesinde mevziye giren 
ruhsuz ve uğursuz zillet kafilesidir.

Yıkıcı eleştiri muhalefet değildir.

Yalana kul köle olmak onurlu bir siyaset hiç değildir.

Zalimlere el sallayıp “Görün bizi” demek adamlık değildir, 
mertlik değildir, insanlık değildir, erdemli bir tavır hiç değil-
dir, vatan ve millet sevgisiyle de asla bağdaşmayacaktır.

Bilinmelidir ki, el atına binen tez inecektir.

Siyasetin dost ve düşman cephelere ayrılması 1930’lu yıllar-
da dünyayı felakete sürüklemiş vahim bir hata ve saplantıdır.

Dikiz aynasına bakarak gelecek iddiasında bulunanların 
yeniden bu saplantıdan nemalanma istekleri hayret edilecek 
bir gaflettir.
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CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP’in Başkanı 
demirlediği limandan ayrılıp yenisine yelken açmanın küçük 
ve kurnaz hesabı içindedir.

İttifak yerine yeni bir masa kurma teklifinin esbabı muci-
besi bize göre budur.

Memleket masası kuramayanlar, mihnet masası kurma-
nın peşindedir.

Aslında nazlana nazlana bulundukları muhitten kirişi kır-
manın arayışına girmişlerdir.

Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve iti-
barsız bir tekliftir.

Masalar boştur, oturacak masa pek çoktur.
İsteyenin istediği masaya günün 24 saati oturmasında 

bizce bir sakınca yoktur. Buna engel olan da yoktur. 
Dur diyen yoktur, niye oturuyorsunuz diyecek yoktur.
Buyursunlar otursunlar, fiskos yapsınlar, olmadı birbirle-

rini çekiştirsinler, bu da olmazsa kısır yiyip keyfilerine bak-
sınlar.

Bildiğimiz kadarıyla zillet partileri uzun süredir ya masa 
altındadır, ya da zaman zaman masanın üstüne çıkmaktadır.

Sormak isterim ki, gündemdeki ağırlığını hala koruyan 
meşum anayasa taslağını kimler, nerede hazırladı?

PKK anayasasının taslak metni kaleme alınırken, CHP, 
HDP, İP, Saadet masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı, 
tarlada mı buluştu?

Anayasa’dan Türklüğü çıkaracak kadar gözü ve gönlü ka-
raran bu ayıplı siyaset temsilcileri ihanet masasına yeni ortak 
bulalım derken meşruluk mu arıyorlar, daha da meşhur ol-
mayı mı amaçlıyorlar?
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Biz Türk milletiyiz, milli ve manevi değerlerimize saldı-
ranların, şaşı bakanların alınlarını santim santim karışlama-
sını biliriz.

Türklüğü, Atatürk’ü, Türk milletini, mevcut vatandaşlık 
tanımını Anayasa’dan çıkaracak bir melun henüz dünyaya 
gözlerini açmamıştır.

Aksini denemek isteyen varsa hodri meydan.

Buna teşebbüs ederlerse görürler dünyanın kaç bucak ol-
duğunu.

HDP’ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı 
programı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine 
düştükleri zillete kafa yorsunlar.

Tavsiyemiz, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter 
sistem çalışmalarıyla vakit kaybetmesinler.

Millet kararını vermiştir. İş bitmiştir. Perde kapanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gelece-
ğidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi parlak Türk asırları-
nın yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve 
dengesinin yegane güvencesidir.

Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala za-
man vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum 
ki, dön evine, bitsin bu çile.

Değerli Basın Mensupları,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

CHP siyaseti kriz siyasetidir, karanlığın ismidir.

Kılıçdaroğlu’nun istikameti şaşmış, iradesi şanzıman da-
ğıtmıştır.
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Konuştukça batıyor, battıkça da dibe iniyor.

Gaf mıdır, asıl maksadı mıdır bilemem, ama Kılıçdaroğ-
lu’nun geçtiğimiz Salı günü grup toplantısında dile getirdiği 
sözleri feci bir çakılmadır.

Diyor ki, “Asıl vergiyi uyuşturucu ticareti yapan adamdan 
alacaksın, organ ticareti yapan adamdan alacaksın, kara pa-
rayla devleti dolandıranlardan alacaksın.”

Partisindeki skandal taciz ve tecavüz vakalarının patla-
masına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.

Vah ki vah, kim nasıl bakıyorsa öyle görür, kimin aklından 
ne geçiyorsa diline vuran odur.

Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz, Kılıçdaroğ-
lu gelin vergi verin diyor.

Biz uyuşturucunun kökü kazınsın diyoruz, Kılıçdaroğlu 
vergi alalım diyor.

Biz organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin diyoruz, 
Kılıçdaroğlu vergi diye tutturuyor.

İşte bizim onlarla farkımız da budur.

Bu CHP yönetimi teröristlerle düşüp kalkmasının, mafya-
nın ve HDP’nin ruhuna kolon atmasının bedelini siyasetiyle 
ödemeye başlamıştır.

Uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifak yapanlar, vergi peşine 
düşmüştür.

İşte asıl mafya, asıl organize suç şebekesi bu zihniyettir.

Yazıklar olsun, bu hesabı sormazsak da gök girsin kızıl 
çıksın.

CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin korona virüsü salgınını 
yönetemediğini iddia ediyor.
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Adama derler ki, gözüne dizine dursun. 
Daha ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapalım diyorsun?
Virüs mutasyona uğramış, bulaş hızı yüzde 70 artmış, ül-

kemiz adı konulmamış seferberlik haline geçmiş, şu işe bakı-
nız ki Kılıçdaroğlu başka havalarda, başka telden çalıyor.

Dünya, Türkiye’ye gıptayla bakıyor, Dünya Sağlık Örgütü 
takdir ediyor, ne var ki Kılıçdaroğlu bayat eleştirileriyle ters 
köşeye yatmaktan, komik durumlara düşmekten kurtulamıyor.

Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik.
Bu kararımızın cesaret ve inanmışlıkla arkasındayız.
Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz.
TBMM’de PKK’lı istemiyoruz.
Teröristleri kucaklayıp TBMM’ne gelen bölücülere ta-

hammül edemiyoruz. 
Biz Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz, bebek katili-

nin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz, 6-8 Ekim olay-
larında katledilen 53 vatandaşımızın acısını görüyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin terörist Demirtaş’ın 
derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımı-
yoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da bu-
radan haykırıyoruz.

Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz.
Hiç kimse bize masal anlatmasın.
Mesela AB üyesi İspanya’da teröre bulaşmış Batasuna’ya 

ne yapılmışsa hukuki ve ahlaki tutarlılık gereğince Türkiye’de 
de aynısının yapılmasını talep ediyoruz.

PKK’yı terör örgütü görmeyen Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden önyargı 
ve çifte standartla hareket etmiştir.
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Mezkur karar esastan da, usulden de sakattır, evrensel 
hukuk kurallarına aykırıdır.

Nitekim İspanya’da ETA terör örgütünün destekçisi parti 
hakkında verdiği kararla bütünüyle ters düşmüştür.

Avrupa’ya gelince hukuk diyenler, bize gelince terörist 
hukuku icat etmişlerdir.

Biz HDP kapatılsın derken haklıyız, halkın tercümanıyız.
Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor.
Onun nezdinde terörist Demirtaş’ın hakkında ki somut id-

dialar göğsünde taşıması gereken madalya olarak görülüyor.
HDP’nin kapatılma çağrımızın üzerinden Cumhur İttifa-

kı’nda rehinli aklınca bir çatlak oluşturmanın amacına kilit-
leniyor.

Bizim, Cumhur İttifakı’ndan ayrılma zemini aradığımızı 
utanmadan söylüyor.

Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, baltası taşa çoktan inmiştir.
Kılıçdaroğlu yanılmıştır, yanlışa düşmüştür, yozlaşmış si-

yasetinin kurbanı olmuştur.
Cumhur İttifakı’nı anlayacak, özümseyecek, kabullenecek 

ne bir yüreği vardır ne de buna dünya görüşü yetecektir.
Cumhur İttifakı, Türkiye’dir. 
Cumhur İttifakı, Türk milletidir.
Cumhur İttifakı, Milli Mücadele’dir.
Cumhur İttifakı zulme hasım, mazluma hısımdır.
Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Irak 

Başbakanı’nın onuruna verilen resmi bir yemeği propaganda 
malzemesi olarak şerefsizce CHP’ye ulaştıran kriptoların can 
düşmanıdır.
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Cumhur İttifakı tarlasında çiftçi, tezgahında işçi, dairesin-
de memur, kalan ömründe emekli, dükkanında esnaf, fabrika-
sında iş adamı, sınırda Mehmetçik, sokakta bekçi ve polistir.

Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, Cumhur İttifakı 2023’de tek-
rar iktidar olacak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhur-
başkanı seçilecektir.

Aklın varsa hesabını buna göre yap, basiretin varsa siyasi 
pozisyonunu buna göre al, alimallah yaklaşan şiddetli demok-
rasi rüzgarı seni bulunduğun yerden koparıp savuracaktır.

Zillet ittifakı ne derse desin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip günbegün güç 
kazanacaktır.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem dayat-
maları fasa fisodur.

Su tersine akmaz, aynı ırmakta iki defa yıkanılmaz, ta-
rih geriye sarmaz, dünün yağmurundan bugünün toprağına 
damla düşmez.

Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmek, boşuna 
nefes tüketmektir.

Biz başkent Ankara’dan dünyaya Türkçe bakacağız, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle alemi kavrayacağız.

Devir değişti, taşlar yerinden oynadı, boyun eğen değil 
dik duran bir Türkiye tarihteki yerini aldı.

Ne ABD’nin yaptırımları ne AB’nin yaptırım tehditleri; ne 
FETÖ’nün ayak oyunları ne PKK’nın kanlı emelleri; ne Yunan 
tahrikleri, ne Fransız tacizleri; ne Ermeni kumpasları ne de 
zalim senaryoları bize sökmeyecek, işlemeyecektir.

Alevi İslam inancına mensup canlarımızı istismar eden 
Batı planları, Aleviliği Almanya’nın bir eyaletinde ayrı bir din 
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olarak tanıma rezaletleri Müslüman Türk milleti tarafından 
ademe mahkum edilecektir.

Bizi koparamayacaklar.

Bizi bölemeyecekler.

Kirli, kinli ve krizli üsluplarıyla bizi düşüremeyecekler.

Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, karıştırıcı emellere karşı cum-
hurun var oluş onuruyla direneceğiz, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin müstesna kazanımlarıyla karşı koyacağız.

S-400 aldıysak, bihakkın kullanacağız.

Hangara koymak yerine, bataryaları muhasım çevrelere 
karşı konuşlandıracağız.

İhalarımız, sihalarımız, Dağlık Karabağ’da Ermeni çete-
lerini nasıl mahvetmişse, vatanımıza göz diken alçakları da 
öyle mahvedeceğiz.

Belçika Temsilciler Meclisi’nin, Dağlık Karabağ’da  
Azerbaycan’ı kınayan, Türkiye’yi eleştiren kararını da yırtıp 
atıyoruz.

Binlerce şükürler olsun ki, 2020’nin zafer imzası Kara-
bağ’da atılmıştır.

Bu zafer gölgelenemez, inkâr edilemez.

15 Temmuz’u unutmayacağız.

İşgal teşebbüslerini unutturmayacağız.

Terörizme diz çökmeyeceğiz, tam tersine imanla mücade-
leyi sürdüreceğiz.

Ayrıca FETÖ’cülerin, cezaevlerinde sözde çıplak arama 
yapıldığını sosyal medyadan servis etmesiyle başlayan iftira 
kampanyasına aldanan, bunu da hayasızca siyaset konusu 
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yapanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için kuyruğa giren 
Türkiye muhalifleridir.

FETÖ’nün telkin ve tembihiyle siyasi mücadeleyi sürdü-
ren kokuşmuşların aidiyet merkezleri Türkiye değil Pensil-
vanya’dır.

Biz, Cumhur İttifakı’nı kararlılıkla devam ettireceğiz.

Denizden geçtik, derede boğulmayacağız.

Siyasi söylem ve mesajlarımızın sınırı Cumhur İttifakı’yla 
ihata edilecektir.

Tekraren ifade ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan 2023’de Cumhurbaşkanı adayımızdır.

Seçimler zamanında yapılacaktır.

Hiç kimse boş hayale kapılmasın, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin gelişmesi, güçlenmesi ve iyice kökleşmesi 
için hangi reforma ihtiyaç duyuluyorsa o yapılacaktır.

2021 yılı reform yılıdır, huzur yılıdır, sükûnet yılıdır, milli 
hedeflere biraz daha yaklaşma yılı olacaktır.

En azından hedefimiz budur, düşüncemiz budur, dileği-
miz budur.

Sayın Basın Mensupları,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bu zamana kadar milli politikalar geliştirip Türk siyase-
tinde yeni ufuklar açmak yerine, partimizi sürekli hedef seç-
meyi yeğleyenler yine hüsrana uğrayacaktır.

Çünkü sığ ve çarpık zihniyet sahipleri, Türk insanının ar-
tık içi boş ve tutarsız politikalar ile seviyesiz ve kavgacı üs-
luplara itibar etmediğinin hala farkına varabilmiş değillerdir. 
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Türkiye’de milli birlik ile toplumsal dayanışma ruhu bo-
zulmadan demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceği-
ne, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle 
inanıyoruz.

Böyle bir yükselişin ancak hassas ve önemli meseleler 
karşısında samimi, sorumlu ve milli davranabilen siyasetçile-
rin ve partilerin omuzlarında gerçekleşeceğini, yani bunu da 
MHP ile AK Parti’nin yapacağını düşünüyoruz. 

Bundan rahatsız olanlar var ise, artık bu bizim değil, ra-
hatsız olanların meselesidir.

Bugün nasıl dünden doğmuş ise yarın da bugünden do-
ğacaktır. 

Dolayısıyla, geçmişe bakışımız bugünü, bugüne bakışımız 
da geleceği şekillendirmekte belirleyici bir rol oynayacaktır.

5 Kasım 2000 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 6.Olağan  
Büyük Kurultayımızda demiştim ki: 

“21. Yüzyılda, beşerî çoğulculuğun ve dayanışmanın iki 
anahtar kavramı demokrasi ve milliyetçilik olacaktır. Milliyet-
çilik, demokrasi ile birlikte yeni yüzyılda giderek önemi artan 
fikirler ve duyarlılıklar sistematiği olmaya devam edecektir.”

Görüşümüzde yanılmadık, öngörümüzde sapma göster-
medik.

Geleceğin iki vazgeçilmez, paha biçilemez değeri birbi-
riyle içiçe geçen demokrasi ve milliyetçiliktir. Ve bu değerler 
Cumhur İttifakı’nda temerküz etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 747’inci Vuslat Yıldönümünde 
Hz.Mevlana’yı rahmet ve hürmetle anıyorum.

İstanbul’da, Mevlevi Mukabelesi adı altında Türkçe ezan 
ve Kur’an okutulmasının ülkemizi yeni bir sorun alanına, yeni 
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bir cepheleşme girdabına sürükleme niyeti taşıyan maksatlı 
ve marazi bir girişim olduğunu düşünüyorum.

Allah’ın kelamıyla oynamanın, kapanan tartışmaları yeni-
den açmanın gerçekten de ağır sonuçları olacağını muhatap-
larına buradan ifade ediyorum.

 Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin, gönül ve kültür 
coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimizin, 
vatan ve millet savunmasında görev alan kahramanlarımızın, 
şehit ailelerimizin, gazilerimizin; kökeni, mezhebi, anasının 
dili ne olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm 
vatandaşlarımızın, tüm insanlığın barış, huzur, refah ve gü-
venlik içinde geçirecekleri bir yıl temenni ediyor, şimdiden 
iyi yıllar diliyorum.

Burayı şereflendiren siz değerli dava arkadaşlarımın ve 
sayın basın mensuplarının yeni yılını tebrik ediyor, esenlik ve 
selamet dileklerimi paylaşıyorum. 

Rabbim bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da 
nail eylesin diyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Büyük Türk Milleti,

Aziz Vatandaşlarım,

Kurultay Divanımızın Değerli Başkan ve Üyeleri,

Dost ve Kardeş Ülkelerin Saygıdeğer Temsilcileri,

Kurultayımıza Teşrif Eden Kıymetli Misafirler,

Fedakâr, Cefakâr, Vefakâr Ülküdaşlarım,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Basın Mensupları,

Mart ayının 18’inde; yani bugün, Çanakkale ruhunun il-
hamıyla, İstiklal Marşı’mızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, 
milletin iradesiyle, Ülkücü ömürlerin ihlasıyla 13’üncü Ola-
ğan Büyük Kurultayı’mızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Konuşmanın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Burayı şereflendiren her kardeşimi en içten, en halisane 
duygularımla kucaklıyorum.

Edirne’den Kars’a, Mersin’den Trabzon’a, İzmir’den 
Hakkari’ye kadar ülkemin her yerini; bunun yanında 
Adriyatik Denizi’nden Çin Seddi’ne, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, 
Afrika’dan Balkanlar’a milli varlığımızın asaletini vicdanında 
taşıyan bütün kardeşlerimi selamların en güzeliyle 
selamlıyorum.

Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile, çünkü biz 
Milliyetçi-Ülkücü Hareket’iz.

Hesap yapmayız çıkar ile çetele tutmayız heves ile, çünkü 
biz Cumhur İttifakı’yız.

Düşmeyiz vurmak ile durmayız engel ile, çünkü biz Türk 
milletiyiz.
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Vazgeçmeyiz korku ile dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Tür-
kiye’yiz.

İstiklal için birlik diyoruz.

İstikbal için dirlik diyoruz.

Kazananın Türkiye olacağına candan inanıyoruz.

Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi;

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vur-
dukça yürekler onu top sindiremez.”

Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz.

Hep düşünüyoruz altında nice kefensiz yatanı.

Şehit oğluyuz, incitmiyoruz atamızı, vermeyeceğiz dünya-
ları alsak da bu cennet vatanı.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, 
Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Gönül isterdi ki, bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu 
gibi, hıncahınç dolsaydı.

Ancak bir yıldır hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya 
mücadele ettiği KOVİD-19 hastalığından dolayı kurultayımı-
za katılımı mecburen sınırlı tuttuk.

Aramızda bulunamayan her dava arkadaşımızla, her va-
tandaşımızla mesafeleri aşan, zamanın dar kalıplarına sığma-
yan gönül birlikteliği içindeyiz.

Her şeyin başı elbette sağlıktır.

Dikkatli olmalıyız, tedbirle hareket etmeliyiz, kurallara 
mutlak surette uymalıyız.

Bu vesileyle geride kalan bir yıllık zaman süresinde, KO-
VİD-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşleri-
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mize Cenab-ı Allah’tan rahmet, halen tedavi gören kardeşle-
rimize şifalar diliyorum.

Rabbim sizleri, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afet, 
musibet ve hastalıktan korusun diye dua ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 13’üncü Olağan Büyük Kurul-
tayı’mıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinize 
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devleti-
miz dirlik bulsun.

İnanarak çıktık yola, diz vurmayız ona buna.

Büyük şair ve yazarlarımızdan Merhum Niyazi Yıldırım 
Gençosmanoğlu diyor ya:

Yiğitler kan döker bayrak solmaya,

Anadolu başlar vatan olmaya,

Kızılelmaya hey Kızılelmaya,

En güzel marşını vurmada mehter,

Ya Allah Bismillah Allahüekber.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Misafirler,

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz.

Akif’in dediği gibi, üç buçuk soysuzun ardından zağarlık 
yapmadık, hele hak namına haksızlığa ölsek tapmadık.

Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nu-
ruyla aydınlandık.

Zaman oldu, bir hilal uğruna, bir hakikat uğruna, bir hay-
siyet ufkunda güneş gibi battık.
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Anılarımızı pusula yaptık açıldık geleceğe, acılarımızdan 
ders aldık tutunduk gerçeklere.

Yeri geldi, iftiralarla boğuştuk durduk.

Yeri geldi, ihanetlerle boğulmak istendik.

Vazgeçmedik sevdamızdan, dönmedik yolumuzdan, şikâ-
yet etmedik sırtımızdaki yüklerden. 

Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik, Ülkücü ol-
manın varsa bir bedeli seve seve ödemeyi diledik.

Geride kalan on yıllar içinde;

Yağmurdan sonra büyüyen başaklar gibi büyüdük, kök-
leştik.

Güzün toprağa serpilip baharla yeşeren tohumlar gibi ye-
şerdik, yükseldik. 

Yazın kuruyup kışın yatağından taşan nehirler misali en-
gelleri aştık, tıpkı Ergenekon’dan çıkar gibi hep daha ileriye 
atıldık. 

Bir güne sığan asırlık olayları yaşadık, bin asra bedel bir 
günlük imtihanlarla yoklandık.

Herkes okyanusun içindeki damlaya bakarken, biz damla-
nın içindeki okyanusu gördük.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletine adanmış fazilet-
li hayatların mecmuudur.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türklüğün bekasını koruma-
ya yemin etmiş serdengeçtilerin, inanmış vicdanların, ilkeli 
dava insanlarının düşmeyecek kalesidir.

Ardımızda tarih, yanımızda dava arkadaşlarımız, başı-
mızda al bayrağımız, bağrımızda üç hilalli sancağımız, önü-
müzde şehitlerimiz, gönlümüzde ülkülerimiz, övgümüzde 
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milletimiz, ömrümüzde milliyetimiz, ölümümüzde bu cennet 
vatanın toprağı bize yardır dedik, nardır dedik, her zaman da 
var olacağız diye seslendik. 

Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun,
Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun.
Merhum Akif’in dediği gibi, “Cehennem olsa gelen göğ-

sümüzde söndürürüz, bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, 
yürürüz.”

Adeta Akif’i tamamlar gibi haykıran Merhum Hüseyin Ni-
hal Atsız, ne güzel de söylemiş:

Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan,
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan,
Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz.
Biz yürüdükçe, hainler kaçacak delik arayacak.
Biz yürüdükçe, Türkiye düşmanları köstebekler gibi sak-

lanacak.
Biz yürüdükçe, millet yürüyecek, tarih dile gelecek, des-

tanlar söylenecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek.
Yürüyüşümüzden ürkenler var.
Varlığımızdan ürperenler var.
Hepsini biliyorsunuz, bütün kötürüm ve köhne emel sa-

hiplerini iyi tanıyorsunuz.
Ferasetinizle karanlık oyunları görüyor, kara kampanya-

ları göğüslüyorsunuz.
Türkiye’yi faka bastırmak, tuzağa düşürmek için çırpınan 

hasis ve hamiyet yoksunu çevreleri ibretle takip ediyorsunuz.
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Geceleri hesap, gündüzleri hüsran; geçmişleri hezimet, 
gelecekleri heyula ne kadar müfrit ve münafık varsa alayı bir 
olmuş, bir araya gelmiş Türkiye’nin ayağından çekiştiriyor, 
önüne bariyer dikiyor.

Sanıyorlar ki, tezgâhlarına akıl/sır ermeyecek.

Sanıyorlar ki, kumpaslarına güç/takat yetmeyecek.

Türkiye’nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir.

Millet başka bir şey zillet başka bir şeydir.

Türkiye’yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sal-
dırı ve suikastın adı özgürlük değildir, insanlık değildir, insan 
hakları hiç değildir.

Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, 
yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü millet-
vekillerinin TBMM’ne gelen fezlekelerinin önüne arkasına 
bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir.

Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasın-
da adalet vardır.

Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında da devlet 
olduğunu mutlaka göreceksiniz.

Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dille-
ri var söylemiyor.

HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarla-
sıdır.

CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir.

İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, si-
parişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet 
bir projedir.
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Kaldı ki, İP’in Başkanı Cumhur İttifakı’nı tanımlarken; etle 
tırnak gibi demiş, aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu 
söylemiş, kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok 
açık itiraf ve teyit etmiştir.

Dediğimiz de, diyeceğimiz de aynısıyla işte budur.

Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir? Hedefler 
manzumesi nelerden ibarettir?

Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir, milli bir-
likteliktir, dürüst birlikteliktir; zalimlere, canilere, terör ör-
gütlerine, ekonomik tetikçilere, küresel emperyalizme karşı 
tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cum-
hurun ruh kökü, duruş özüdür.

Cumhur İttifakı’nı arayan Pensilvanya’da değil, Kandil’de 
değil, muhasım çevrelerin kapılarında değil, başkent Anka-
ra’da, dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bu-
lacaktır.

Tarafımız bellidir, o da Cumhur İttifakı’dır.

2023’de Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o muhterem 
isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kar-
deşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı su-
nuyorum.

Cumhur İttifakı, 106 yıl önce Çanakkale’yi geçilmez yapan 
haşmetli imanın, devleşen milli asaletin emanetçisidir.

Bizim ittifakımız yalana karşı doğrunun, sahteliğe karşı 
sadakatin, hıyanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır.

Sudan sebeplerle Türkiye’yi kötüleyenlere karşı vakarın 
ve vefanın ittifakıdır.
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Kılıçdaroğlu, bir tarafta Türkiye’de can ve mal güvenliği 
yok derken, diğer tarafta 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek 
halt etmiş, kuyruklu yalanlarına sürekli yenilerini eklemiştir.

Üstelik her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa 
işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş.

Atalarımız şu veciz sözü boşuna söylememiş: “Âlim ile eyle 
ülfet alırsın mertebe, cahil ile etme sohbet dönersin merkebe.”

CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çift-
çimizi konuşur.

Bakkala girmez, manavı görmez, marangozu tanımaz, 
siftahsız günü sorsanız, soğan sarımsak anlar, gelin görün ki 
esnafımızı konuşur.

Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP’ye 
oy vermeyenlere gelince hakaretleri birbiri ardına sıralamak-
tan arlanmaz, utanmaz.

Ne emeklidir meselesi, ne yoksuldur düşüncesi, tek geçim 
kapısıdır siyasi menfaat çetesi.

Hz.Mevlana, marifet nedir bilir misin diye sorup şu cevabı 
vermişti:

“Taşa bakan gözlerin çiçekleri görmesidir.” CHP ise çiçeğin 
özünde taş gören bir hezeyandır.

Maşrabı küçük olanın deryayı suçlaması haksızlıktır.

Maksadı çürük olanın onu bunu suçlu görmesi hayasız-
lıktır.

Tıpkı KOVİD-19 virüsü gibi, zillet de bulaşıcıdır, devamlı 
mutasyona uğramaktadır.

Çok şükür hükümet, pek çok ülkeyi geride bırakarak şifa 
olan aşıyı vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştur.
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Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik va-
sıtalarla yapılacak, ama bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır.

Telaşlanmaya ve tedirgin olmaya mahal yoktur.

Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.

Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur, olamayacaktır.

Erken seçim diye tutturanlar, erken seçimden başka seçenek 
kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki, seçimler 
zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır.

Cumhur İttifakı’nın tavizsiz ve tavsamaz kararı budur.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 2023’de yeni bir 
tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin can-
lılığıyla dirlik içinde istikbale Cumhur İttifakı’yla ulaşılacaktır.

Bu cumhurun sözüdür. Bu Türk milletinin gelecek bin yıl-
lara dair beyanıdır.

Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği üzere, 
Türk’ün sözü, Türk’ün kendisidir.

Peki, bunlar oluyorken, zillet ittifakı nerededir? Suyun kay-
nağı nereden gelmektedir? Arkasındaki odaklar kimlerdir?

Dikkatli bir göz, uyanık bir şuur, teslim olmamış bir mizaç 
zillete düşenlerin kukla gibi nasıl oynatıldıklarını, dış güçlere 
nasıl boyun eğdiklerini, nasıl kullanıldıklarını, terör örgütle-
riyle iltisak ve irtibatlarını gayet berrak şekilde tarif ve tefrik 
edecektir.

Bize hiç kimse hikâye anlatmasın.

Bize hiç kimse bahane ileri sürmesin.

Türk milleti zilleti değil, zaferi; PKK-FETÖ ittifakını değil, 
cumhurun ittifak ziynetini seçecektir.
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Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan 
Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır.

Merhum Abdürrahim Karakoç’un şu şiiri meramımızı kı-
saca açıklamaktadır:

Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun!
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.
Bölücü sapıklar aklına koysun
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.
O tek millet, Türk milletidir.
Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Tek vatan, Türk vatanıdır.
Tek bayrak, ay yıldızlı al bayraktır.
Tek dil ise anamızın ak sütü olan Türkçe’dir.
Alim, müfessir ve mutasavvıf İsmail Hakkı Bursevi, 1725 

yılında şöyle yazmıştı:
“Adem cennetten, lisan-ı Türkî ile ‘kalk’ demekle kıyam edip 

çıkmıştır. Zira, dünyada âhir tasarruf Türk’ündür.”
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Misafirler,
Türkiye, tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemi’yle başarmıştır.
Yeni sistem Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine dayanmıştır.
Parlamenter sistemdeki teklemeler, tıkanmalar, kutup-

laşmalar, kafa karışıklıkları, karar sürelerindeki çalkantılar 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle aşılmıştır.

Türk milleti, tarihsel müktesebatına uygun yönetim siste-
miyle gücüne güç katmıştır.
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Türk devlet felsefesine müzahir olan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, işin özünde Türk Tipi Başkanlık Modeli’nin 
farklı bir isimlendirmesidir.

Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edildiğin-
den ziyade, fonksiyonel olup olmadığına, beklentileri karşı-
layıp karşılamadığına, demokratik özellikler taşıyıp taşıma-
dığına, millette karşılık bulup bulmadığına odaklanılması en 
dengeli bakıştır.

Önyargıları bir kenara bırakarak, Türkiye’nin sistemik 
düğümünün, sistemsel aksaklıklarının milli iradeyle çözül-
mesinden herkes memnun ve mutmain olmalıdır.

Etrafını cami, ağyarını mani bir ifadeyle söylersek, 9 Tem-
muz 2018’den itibaren resmen uygulamaya geçen Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk Tipi Başkanlık Modeli, 
taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür.

Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması sabahtan 
akşama olacak şey değildir.

Böylesi bir beklenti oluşturmak iyi niyetle izah edileme-
yecektir.

Yürürlükteki sistemin sadra şifa olması, devlet ve mil-
let hayatına bütün imkanlarıyla nüfuz etmesi için müşterek 
emek gerekir, zaman gerekir, özveri gerekir, destek gerekir, 
ters propaganda akıntılarının gemlenmesi gerekir.

Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah öz-
lemleri ana esastır.

Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki, geçmişin tecrü-
beleriyle geleceği kavrıyor, daha uyanık, daha dikkatli, daha 
bilinçli hareket ediyoruz.

Tanzimat’tan Islahat Fermanı’na, Meşrutiyet’ten Cumhu-
riyet dönemine kadar İmparatorluğumuzun ayakta kalması 
amacıyla pek çok görüş, fikir, sistem ve siyaset önerilmiştir.
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Asıl amaç devleti ayakta tutmak üzerine bina edilmiştir.
Bilindiği üzere, Kavalalı Mehmet Ali Paşa vakasıyla baş-

layan, esasen etaplar halinde hızlanan çözülme süreci hiçbir 
pansuman tedaviyle durdurulamamıştı.

Devasa İmparatorluğun dağılması, paylaşım yüzünden 
Avrupa’nın birbirine girmesi demekti. 

İşte Osmanlı’nın parçalanmasını sorun çıkarmadan sona 
erdirme meselesine Şark Meselesi adı verilmiş, Türk milleti 
böylelikle hala devam edegelen kuşatma altına alınmıştır.

O gün bugündür Şark Meselesi dozajı artan veya azalan 
ölçülerde varlığını sürdürmüştür.

Yeni yönetim sistemi her türlü iç ve dış ablukaya karşı 
milli direnişin burcu, Türk milletinin geçmişle geleceği bu-
luşturan kararıdır.

Meselenin özünde ve son tahlilde Türklerin Anadolu’dan 
çıkarılması vardır ki, 106 yıl önce Çanakkale sahillerinde tüm 
maddi ve manevi imkanlarla kahraman bir kuşak buna set 
çekmiştir.

Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı’nda Mustafa Ke-
mal’in muhteşem iradesi,

Cephe komutanı Esat Paşa’nın korku tanımayan idaresi,
Seyit Onbaşı’nın sırtına binen bağımsızlık iffeti, 
Bigalı Mehmet Çavuş’un 25 neferiyle Seddülbahir’den çı-

karma yapmak isteyen müstevlilere cesur direnişi, 
57’inci alayın şehit şehit arşa yükselişi, 
Tophaneli Yüzbaşı Hakkı’nın Karanlık Limanı mayınlarla 

doldurup yenilmez armadaları denize gömüşü, 

250 bin şehidin kahramanca kazdığı manevi siperi, çılgın 
Türkler’in konu vatan, konu millet, konu beka olunca nele-
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ri yapacağının, nasıl candan geçeceğinin, ama vatandan asla 
vazgeçmeyeceğinin hayranlık uyandıran tarihi şahikasıdır.

Aslında sahici bir kurtuluş, milletin kendi tarihiyle barış-
ması, kendi geçmişiyle yüzleşmesi, milli hüviyetini, manevi 
ve kültür zenginliğini komplekse düşmeden keşfetmesidir.

Bunu yapabildiğimiz ölçüde gelecek bizimdir. 

Diyebiliriz ki, geleceğin kudreti Türk milletidir.

Çünkü dev uykusundan uyanmış, kükreyerek bölgesel ve 
küresel realiteyi kavramış ve lehine çevirmek için seferber 
olmuştur.

Bugüne kadar, milletlerin yükselmesi, çökmesi, düşmesi, 
zafer ve başarıları, felaket ve mağlubiyetleri hep cihan ruhu-
nun iradesiyle belirlenmiştir. 

Bu cihan ruhu, tarihin farklı devirlerinde, muayyen bir 
milletin varlığında büyük bir kuvvetle tecelli etmiştir.

Türk milleti cihanşümul ruha sahip bir millettir.

Şerefli geçmişimizin parlak sayfaları şanlı bir geleceğin 
müjdesidir.

Merhum Hocamız Prof.Dr.Osman Turan, Türk-Cihan Hâ-
kimiyeti Mefkûresini gayet tesirli ve teferruatlı ölçülerde, ilmi 
gerçeklere de riayet ederek bizlere nakletmiştir.

Aziz Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi va-
sıtasıyla tekraren cihan ruhuna taliptir.

Uygulama sonuçları itibariyle göz dolduran bu sistem 
devlet-ebed müddet, millet-ebed müddet anlayışımızın de-
linmez zırhı, devrilmez eseridir. 

Kendimize özgü, bizi bize anlatan, bizi biz yapan, milli 
kültür ve karakterimizle birebir çakışan, devlet yönetimine 
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denge, toplum hayatına sükûnet ve huzur getiren Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi, milletler ve medeniyetler müca-
delemizde milli ve stratejik gücümüzdür.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 2023 ve takip eden on 
yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk 
Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurum-
larıyla yaşamasına hizmet etmektir.

Buna karşılık, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamen-
ter sistem teklifleri beyhudedir, eskiye kıvrılıştır, geleceğe 
dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile ge-
tiren, şu işe bakınız ki, terörist Selahattin Demirtaş’tır. 

Zillet ittifakının, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” ez-
beri; içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. 

Artık Parlamenter Sisteme geri dönüş yoktur.

Milli iradenin tartışmaya açılması, 2,5 yılını doldurmuş 
yeni sistemi karalama yarışı demokratik bir haktan öte; bas-
kıcı, bağnaz, hoşgörüsüz, hazırlıksız, tahammülsüz ve tahak-
kümcü bir siyaset ayıbıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; siyasi, hukuki ve 
ekonomik reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. 

Memnuniyetle söylemek gerekir ki, bu süreç kararlılıkla 
devam etmektedir. 

Eksik varsa giderilecek, yetersizlik varsa telafi edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İnsan 
Hakları Eylem Planı, Ekonomik Reformlar Paketi müspet ve 
umut verici gelişmelerin işaret fişeğidir.
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Biz devam edecek reform zincirini samimiyetle destekli-
yor, üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır 
olduğumuzu beyan ediyoruz.

Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yö-
netim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa 
ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda gerekli çalışmala-
rını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlık-
larımız Allah’ın izniyle tamamlanacaktır.

Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirilmelidir. 

Seçim Kanunlarında düzenlemeler yapılmalıdır.

Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

TBMM İç Tüzüğü yeni sistemle uyumlu ve Meclis çalışma-
larıyla ahenkli hale getirilmelidir.

Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Mesleki Kuruluşlarının yasal 
ve hukuki yapısı titizlikle gözden geçirilmelidir.

Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması 
hakkında geniş değişikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır.

Siyasi maksatlarla ve ekonomik gayelerle bir partiyi par-
latıp bir başkasını karalayan anket şirketleri bize göre de-
mokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır.

Temiz toplum, temiz siyaset, temiz yönetim tezahür et-
meli, kalpazanlar, çıkarcılar, çarpık zihniyetler, millete husu-
met besleyen mihraklar, hukuk tanımayan kimliksizler afişe 
edilip ayıklanmalıdır.

Aziz Dava Arkadaşlarım

Değerli Misafirler,
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Türkiye’de aç ve açıkta hiçbir kardeşimizin yaşamasını 
istemiyoruz.

Adaletli bir gelir dağılımı olsun diyoruz. Sosyal yardımla-
rın daha da güçlendirilmesinden yanayız.

Çok yiyenle hiç yemeyen, çok kazananla ancak karnını 
doyuran arasındaki çelişkinin para ve maliye politikalarıyla 
düzeleceğine, mali disiplin ve tasarruf tedbirleri sayesinde 
savurganlığın büyük çapta engelleneceğine inanıyoruz.

İşsizlikle mücadelede, faizlerin aşağıya çekilmesinde hü-
kümetin kararlılığını görmekten bahtiyarız.

Fiyat istikrarının sağlanarak enflasyonda kalıcı düşüşleri 
yakalayacağımız günler uzakta değildir.

Günümüz dünyasında siyasi güç silahın yanı sıra, hatta 
toptan tüfekten daha çok, ekonomik üstünlük ve ticari ener-
jiyle sağlanmaktadır.

Modern dünyanın işleyişi bu yöndedir.
Kurtuluş Savaşı’nı kağnıyla kazanan, ama 11 yıl sonra 

uçak üretmeyi başaran bir milletiz.
İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini; yerli, milli ve üreten bir 

ekonomik sistemle karşılamak zorundayız.
Askeri, diplomatik ve siyasi muvaffakiyetlerimizi ekono-

mik gelişmelerle taçlandırmak hem istiklalimizi, hem de is-
tikbalimizi güvenceye kavuşturacaktır.

2020 yılında küresel ekonomi yüzde 3,5 oranında küçül-
müştür.

Küresel ticaretteki daralma yüzde 10 düzeyinde, ulusla-
rarası yatırımlardaki düşüş yüzde 42 seviyesindedir.

Tarihin en büyük küresel borç miktarı KOVİD-19 salgını 
döneminde gerçekleşmiş ve 280 trilyon doları geçmiştir.
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Bazı ekonomistler 1929’dan daha şiddetli ve büyük bir 
kayıpla karşı karşıya olduğumuzu iddia etmektedir.

Ancak Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 oranın-
da büyüme kaydetmiştir.

Ne mutlu bizlere ki, G-20 ülkeleri arasında ekonomisi bü-
yüyen iki ülkeden birisi Türkiye olmuştur.

Ekonomide yaşanan canlanma ve toparlanma vatandaşla-
rımızın kesesine, devletimizin kasasına mutlaka yansıyacaktır.

Gelecek güzel günler için biraz daha sabırlı olmalıyız.

Türkiye istikbalin dirliği amacıyla muazzam bir kalkınma 
ve demokrasi mucizesini başarmaya şüphesiz muktedirdir.

Ülkemizi dünya genelinde demokrasi, özgürlük ve huku-
kun üstünlüğü konularında kusurlu göstermeye çalışan mih-
raklar, FETÖ’cülerin, Türk ve İslam düşmanlarının teşvik ve 
tahrikiyle mesafe alanlardır.

Diyorlar ki, Türkiye’de totaliter eğilimler güçleniyormuş.

Diyorlar ki, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade hürri-
yeti kalmamış.

İsveç merkezli bir enstitünün ‘2021 Demokrasi Rapo-
ru’na göre, ülkemiz Polonya ve Macaristan’dan sonra en fazla 
otoriterleşen ülke olmuş.

Bu çürük çarık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır.

Birinci boyutunda, ülkemize gelen yabancı yatırımları 
caydırmaktır.

İkinci boyutunda, uluslararası camiada saygınlığımızı le-
kelemektir.

Üçüncü boyutunda ise milli çıkarlarımızdan ve egemen-
lik haklarımızdan taviz beklentisidir.
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FETÖ’cü hainler Yunanistan’ı, hatta diğer AB ülkeleriyle 
ABD’yi sığınma limanına çevirmişken hiç kimsenin sesi çık-
mıyor.

Gara’da vatan evlatlarının ensesine kurşun sıkılırken, 
mazlumlar inim inim inlerken hiç kimseden insani ve vicdani 
bir eleştiri gelmiyor.

Terörist başı Gülen’in Pensilvanya’da mukim olması hiç-
bir uluslararası hukuk ve insan hakları savunucusunu rahat-
sız etmiyor.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin Suriye’de işgalci 
olduğunu iddia etmesi de bir diğer ahlaksız isnat, bir başka 
ucube ithamdır.

Bir an düşünelim, Türkiye’de demokrasi olmasaydı, öz-
gürlükler askıya alınsaydı, gece gündüz Cumhurbaşkanı’na 
hakaret edenler, devlete sövenler, millete karşı gelenler, iş-
birlikçiler, PKK’nın siyaset uzantıları Meclis’te, belediyede, iş 
aleminde, medyada, üniversitelerde, dahası sokaklarda nasıl 
gezecekler, nasıl tehditler savuracaklardı?

Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alın-
dığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir düze-
nin varlığı tüm kazanımlarıyla ortadadır.

Türkiye’de demokrasi yok diyenler, gelsinler bunu küla-
hıma anlatsınlar.

Tarihimizin hiçbir döneminde bu milletin sinesinden dik-
tatör çıkmadı, tiran çıkmadı, yönetim hayatımızda ise despo-
tizmin en ufak emaresine tesadüf edilmedi.

Demokrasi ahkamı kesenler, terörizme özgürlük arayan-
lardır.

İnsan hakları konusunda bilirkişi rolüne soyunanlar, 
konu Türk oldu mu, konu Müslüman oldu mu, insanlık onu-
runu hiçe sayan vicdansızlardır.
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Türkiye ekonomisini bir yanda reformlarla güçlendirir-
ken, diğer yanda aslı astarı olmayan iddiaları kaynağında 
yok etmek gayesiyle; hukuk, demokrasi, özgürlükler ve insan 
hakları kapsamında yüksek standartlara ulaşmak mecburi-
yetindeyiz.

Bugünkü dünyada ekonomi, dönen çarklarla, işleyen tez-
gahlarla, yenilikçi adımlarla, teknolojik sıçramalarla, çalışan 
fabrikalarla, üretim faktörlerinin bir araya gelmesiyle sınırlı 
bir alan olmaktan çıkmıştır.

Ekonomi sadece ekonomi değildir.

Demokrasidir, adalettir, ahlaktır, güvendir, güvenliktir, 
eşitliktir, hakkaniyettir, paylaşımdır, özgürlük değerleriyle 
bütünleşmiştir.

Dünyanın herhangi bir yerinde para, finans ve kur ope-
rasyonlarıyla Erzurum’lu Hasan kardeşimizin, Ağrı’lı Meh-
met kardeşimizin, Balıkesir’li Ayşe kardeşimizin refahından 
çalanlara, helal lokmasını gasp edenlere karşı ya bir yol bul-
malıyız, ya da kendi yolumuzu kendimiz açmalıyız.

“Ekonominizi mahvederim” diyen meczupların, Twitter 
mesajlarıyla para simsarlarını ve küresel tefecileri üzerimi-
ze kışkırtıp döviz kurunu yükseltmelerine müstahak değiliz. 
Buna asla mahkum olamayız.

Milliyetçi Hareket Partisi serbest piyasa mantığını kabul-
lenmektedir.

Ancak milli, manevi ve ahlaki değerlerimizle pekişmiş, 
geleneksel davranış kalıplarımızla perçinlenmiş, rasyonel ol-
duğu kadar irrasyonel eğilimleri de gözetmiş bir ekonomik 
sistem üzerinde mutlaka çalışmak zorundayız.

Bize göre, sürdürülebilir ekonomik büyüme ile sosyal ge-
lişmenin toplamı milli bütünleşmenin temelidir.
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Orta sınıfı güçlendirecek, milli burjuvaziyi teşvik edecek 
bir ekonomik sistem hayal değildir. 

1910’lu yıllarda buna heves edildi, ama teşebbüsler ya-
rım kaldı.

Birinci İzmir İktisat Kongresi’yle saygın adımlar atıldı, 
maalesef etki alanı istenilen sınırlara ulaşamadı.

Üçüncü stratejik hedefimiz, çalışan, üreten, ruh kökü-
müzden beslenen, manevi ve moral değerlerimizle eklem-
lenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve 
inşasıdır.

Bu terazi bu sıkleti çekmeyecek, böyle gelse de böyle git-
meyecektir.

Unutmayalım ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok 
oluruz.

Başkalarının koyduğu kurallara uyarak ancak karın doyu-
ruruz.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İnsanlık büyük bir salgınla mücadele etmesine rağmen, 
dayanışmaya ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyarken, belki de Soğuk Savaş yıllarını bile mumla 
aratacak bir cepheleşme iklimi dünya genelinde vasat bul-
muştur.

Ne yazık ki, beşeriyet karanlık bir tünele girmiştir.

Kavramlar aşınırken, değerler erozyonu yaşanmaktadır.

Küreselleşme ideolojisi, ulus-devletlerin bütün savunma 
hatlarını yararak “Alt kimlikleri” coşturmuş, bireyler üzerin-
den tanımlanan bir demokrasi çerçevesi oluşturmayı hedef-
lemiştir.
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Bunun sonucunda huzursuz kitleler, istikrarsız yönetim-
ler, iradesiz coğrafyalar, sıcak çatışmalar, etnik ve mezhebi 
bloklaşmalar yerküreyi kasıp kavurmuştur.

Merhum Hocamız Prof. Dr. Erol Güngör, milletlere kendi 
başlarına ayakta durabilecek gücü vermek için gerekli ilim 
ve teknik seviyesine ve bunlarla organize edilecek bir sosyal 
bünyeye kavuşmanın önemine dikkatle vurgu yapmıştı.

İlim ve teknikte yaşanan göz kamaştırıcı gelişme aynı 
oranda sosyal ve ahlaki alana sirayet etmemiştir.

Bundan mülhem ağır sorunların insanlığa musallat oldu-
ğunu görmek lazımdır.

Biz bunun için İnsanlığın Huzur arayışını bir proje kapsa-
mında ele aldık ve uzun çalışmalarla çok değerli, çok saygın 
bir sonuca ulaştık.

Bunu da her insanın takdir ve teveccühüne sunduk.

İnsanlığın Huzuru kitabımıza eşsiz düşünceleriyle emek 
ve katkı veren gönül ve fikir hayatımızın muhterem isimleri-
ne, değerli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Biz insan ve toplum huzurunu, milli birlik ve iç barış orta-
mımızı, kardeşlik ve kader ortaklığını paha biçilmez değerde 
kabul ediyoruz.

Fakat insanlığın derin ve dipsiz bir huzursuzluk çukurun-
da olduğunu da görüyoruz.

Etnik gerilimler, inanç ve mezhep temelli husumetler çok 
tehlikeli noktalara tırmanmaktadır.

Şu anda dünya üzerinde 54 ayrı noktada çatışma hâkimdir.

Bilhassa terörizm insan onurunu, insan varlığını direkt 
tehdit eden hunhar ve menfur bir felakettir.
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Türkiye’miz bölücü terörün kanlı eylem ve kirli emelleriy-
le yıllardır mücadele halindedir.

Bu mücadelede yalnız olduğumuz ortadadır.

Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur sözü defalarca tescil 
edilmiştir.

Çok şükür, devlet-millet kenetlenmesiyle teröre üst üste 
darbe vurulmuş, bu kanlı döngünün sonu görünmüştür.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kartal  
Harekâtlarıyla güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen 
terör devleti engellenmiştir.

Hükümetimizin kararlılığı, kahraman Türk Silahlı Kuvvet-
leri’mizin fedakarlığı, polislerimizin ve güvenlik korucuları-
mızın cesaretiyle ihanetin damarları kesilmiştir.

Dördüncü stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı’nın varlı-
ğı içinde terörle amansız mücadeleye, son terörist, son kanlı 
silahıyla ele geçirilesiye kadar destek vermek, Türk milletini 
bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmaktır.

Papa’nın, Irak’ın kuzeyini ziyareti anısına bastırılan de-
ğersiz pulda sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi al-
çaklıktır, adiliktir, ahlaksızlıktır, organize bir senaryonun 
parçasıdır.

Türk milleti bu kanlı ve hain senaryoya, bölücülüğe ve bö-
lünmeye asla izin vermeyecektir.

Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, ayranımızı ka-
bartmasın.

HDP, PKK’dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuk-
lara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır.

HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir.
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HDP’yle ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı 
planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak, bi-
lakis hıyanete ortak edecektir.

CHP seçimini yapmalıdır; sözde Kürdistan projesinin ya-
nında mıdır? Karşısında mıdır?

İYİ Parti kararını netleştirmelidir; FETÖ ve PKK’yla kol 
kola yürümeye devam mı edecektir? Tamam mı diyecektir?

HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir 
isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete 
ve gelecek nesillere namus görevidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatıl-
ma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibariyle Anayasa 
Mahkemesi’ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesi-
dir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir.

Hiç kimse aklından çıkarmasın ki, 
Biz şehitlerimizin davacısıyız.
Biz hakikatin tarafındayız.
Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.
Türk’üm deriz, doğruyum deriz, çalışkanım diye sesleni-

riz, adımızdan, ahlakımızdan, anılarımızdan ve andımızdan 
şu bu istedi diye asla vazgeçmeyiz.

Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş 
CHP sözcüsüne diyorum ki, senin her yerin zift gibi kara ol-
muş haberin yok, her sözün kendin gibi laçkalaşmış bildiğin 
yok. İlle de pembe arıyorsan önce kendine bakmalısın, fakat 
buna bile yüzün yok.

Bu arada Kılıçdaroğlu’na da tavsiyem; aklı varsa kendi-
ne saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, 
yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını 
koparsın.
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Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız’a sahip 
çıkacaksınız.

Sizin nereniz doğru ki, Andımızı söylemek size yakışacaktır.
Biz varlığımızı Türk varlığına armağan etmişken, sizin 

kimlerin tutsağı, kimlerin taşeronu, kimlerin hizmetkârı ol-
duğunu bilmeyen kalmış mıdır?

Muhterem Arkadaşlarım,
Değerli Misafirler,
Türkiye, küresel ve bölgesel hesapları bozan bir ülkedir.
Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir kuvvettir.
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi-

ni bir milat olarak kabul ettiğimizde, Türkiye’nin milli güven-
liğine karşı tehditlerin beka düzeyine varacak bir düzleme 
kaydığı görülecektir.

ABD’nin,  Batılı müttefiklerimizin ve NATO’nun bu tehdit-
leri anlamadığı, paylaşmadığı, daha acıklı olanı da bu tehdit-
lere açıktan veya örtülü destek vermeleridir.

Türkiye’nin takip ve temin edeceği milli strateji, uluslara-
rası sistemin yapısal dinamiklerinin ortaya çıkardığı fırsat ve 
risklerle yakından ilişkilidir.

Doğaldır ki, milli stratejimiz tasarlanırken, gelecek vizyo-
numuz, tarihsel misyonumuz, küresel düzenin yapısal dina-
mikleri doğru kavranmalıdır.

Bu stratejiyle, Türkiye’nin hedefleri ve potansiyel gücü 
arasında bir dengelenme, esnek bir planlama ve uluslararası 
sistemin çıktıları üzerinden dinamik bir revize sürecinin işle-
tilmesi gerekmektedir.

Bugün Türkiye’nin önündeki en önemli stratejik önceliği, 
dünya düzeninde kendine biçtiği tarihsel rolü oynaması için 
muharrik şekilde jeopolitiğine yönelmesi olmalıdır.
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Bu jeopolitiğin ana omurgası, Çiftbaşlı Selçuklu Kartalı’y-
la simgeleştirilmelidir.

Biz, ne doğudan vazgeçeriz, ne batıdan ödün veririz.

Biz, ya doğu ya da batı kararsızlığı arasında sıkışıp kal-
mayız.

Kuşkusuz ve kesinlikle hem doğu hem de batı kararındayız.

Bu nedenle bir yanda Rusya ile komşuluk ilişkilerimizi 
geliştiriyorken, diğer yanda ABD’nin dostluk ve müttefiklik 
hukukuna saygı ve riayetini bekleriz, bu konuda da aktif ve 
ön alan bir diplomasi takip etmeliyiz.

S-400 hava ve füze savunma sistemi milli egemenlik ko-
nusudur, bu suretle vatan savunması başkalarının keyfine ve 
insafına bırakılamayacaktır.

Mısır’la kurulan sıcak ve yapıcı diyaloglar isabetlidir, bize 
göre eski seviyesine çıkarılmalıdır.

Unutmayalım ki, devlet, duyguyla değil, akıl ile yönetilir.

Devletler arasında keskin hatlarla ihata edilmiş dostluk 
ve düşmanlıklar olmaz, bugüne kadar da olmamıştır.

Türkiye’nin jeopolitik kodlarının odak noktası, milli kül-
türü, milli tarihi, milli kimliği ve kucaklaşmayı bekleyen Türk 
Dünyası ile kuracağı ilişkiler olmalıdır.

Karabağ Zaferi ile açılan Nahçıvan Sınır kapısı fiilen ve 
fikren manevra alanımızı çok daha fazla genişletecektir.

Bugün Güney Kafkasya’da vurulan davulun sesi, Orta As-
ya’dan, Doğu Türkistan’dan, Sibirya’dan, Doğu Avrupa’dan ve 
Balkanlar’dan duyulmaktadır. 

Bu durum Türkiye için stratejik bir vizyon olduğu kadar 
tarihin ve kültürümüzün bizlere yüklediği sorumluluktur.
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Türkiye, Türkiye’den büyüktür. 

Türk Dünyası, Dünyadan büyüktür. 

Milli güvenliğimiz; komşu ülkelerin sayısı ve sınır uzun-
luklarının değişimi ile sahip oldukları siyasi amaç ve diplo-
matik araçlara göre güç kazanıp ya da kaybetmelerinden 
doğrudan etkilenmektedir.

Bu nedenle, hem ülkemizde, hem de küresel ve bölgesel 
zeminde diyalog, barış, huzur, sükûnet ve istikrar beşinci 
stratejik hedefimizdir.

Milliyetçiliğimiz, hayatın ve milli arzuların gerçeğini yan-
sıtmaktadır.

Milliyetçiliğimizin harcı husumetle değil karşılıklı hür-
metle karılmıştır.

Türk milliyetçiliği; yükselmek için değil yükseltmek için-
dir, ilaveten rasyoneldir, sosyolojik ve psikolojik esaslara da-
yanır, kan değil ruh ve kültür arar, millete mensubiyet şuuru-
nu canlı tutmak asıl gayesidir.

Bir diğer ifadeyle Türk milliyetçiliği; özgürlükçüdür, de-
mokratiktir, eşitlikçidir, barışçıdır, milletimizin her ferdini bir 
ve kardeş gören kaynaşma ve kader ortaklığı ahlakıyla bü-
tünleşmiştir.

Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar, gitsinler aynaya 
baksınlar.

Türkiye’ye diş bileyenlerden, cephe alanlardan himmet 
ve uzanacak el beklemek milliyetçilik değil, mankurtluktur, 
müptezelliktir, milliyetsizliktir.

Ülkümüz, Merhum Ziya Gökalp’ten mülhem şekilde ifade 
edersem; halin terbiyecisi, geleceğin mimarı, geçmişin de 
hakikatidir.
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Varsın birileri kavga etsin, biz kucaklaşacağız.

Varsın birileri çıkar hesabı yapsın, biz milletimizle gönül 
köprüleri kuracağız.

Varsın birileri ihanete payanda olsun, biz Türk milletinin 
sesi, mazlumların nefesi, gariplerin yol arkadaşı, şehit anala-
rının dert ortağı, kahraman ecdadımızın tercümanı olacağız.

Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde, Libya’da, 
Afrika’da, Güney Kafkasya’da birliğin, dirliğin, direncin ve 
soylu duruşun adresi büyük Türk milletidir. Ve biz bu milletin 
ebediyen sevdalısıyız.

Tehditlerden korkmayacağız.

Tuzaklardan kaçmayacağız.

Ve hep birlikte diyeceğiz ki; istiklal için birlik, istikbal için 
dirlik, kazanan Türkiye olacak.

Sözlerime son vermeden önce;

13’üncü Olağan Büyük Kurultayımızın, milletimize, dev-
letimize, demokrasimize ve kutlu davamıza hayırlı olmasını, 
nice güzellikler getirmesini yürekten diliyorum.

Bugün burada, salgının ağır şartlarına rağmen şevkle ve 
heyecanla ayağa kalkan Türk ve Türkiye sevdalısı Ülküdaşla-
rımı saygılarımla selamlıyorum.

Tarih boyunca Türklüğü ve Türk-İslam ruhunu yaşatmak 
için can veren ecdadımıza,

Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve kurucu kahra-
manlara,

Vatan savunması, terörle mücadele ve ülkü uğruna topra-
ğa düşen aziz şehitlerimize,
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Partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş 
Bey’e,

Ebediyete irtihal etmiş bütün dava ve ülkü arkadaşlarımı-
za Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in 52 yıllık şerefli yolculuğun-
da, davamıza hizmet etmiş, emeği geçmiş Yusuf yüzlüleri, Yu-
nus gönülleri, yurdunu alçaklara uğratmayan tüm arkadaşla-
rımızı minnetle ve hasretle yad ediyorum.

Terörle amansız bir mücadele veren kahramanlarımıza 
Büyük Kurultayımızın dualarını paylaşmak amacıyla, istik-
lal ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Ordunun Duası  
Şiirinin şu mısralarıyla konuşmamı bitirmek istiyorum:

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;

Orduma, “gazi” dedi Peygamberim.

Bir dileğim var, ölürüm isterim:

Yurduma tek düşman ayak basmasın.

Amin! desin hep birden yiğitler,

“Allahu ekber!”, gökten şehidler.

Amin! Amin! Allahu ekber.

Millet için etti mi ordu sefer,

Kükremiş arslan kesilir her nefer,

Döktüğü kandan göğe vursun zafer,

Toprağa bir damlası boş akmasın.

Amin! desin hep birden yiğitler,

“Allahu ekber!” gökten şehidler.

Amin! Amin! Allahu ekber! Allahu ekber!
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi vatan ve millet 
savunmasında gösterdiği gıpta edilecek fedakârlık ve vazife 
bilincinden dolayı gönülden tebrik ediyorum.

Sonuna kadar yanlarındayız, Türk milleti her zaman 
destekçileri ve duacılarıdır.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dili-
yorum.

Diyorum ki, şehitler ölmez vatan bölünmez.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
Ne Mutlu Türk’üm Diyene.
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Değerli Dava Arkadaşlarım,

Aziz Vatandaşlarım,

Muhterem Ülküdaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Medyamızın Değerli Temsilcileri

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

KOVİD-19 salgının devam ettiği ve sosyal mesafeye dikka-
tin şart olduğu bir zaman diliminde, çok şükür 13’üncü Ola-
ğan Büyük Kurultayımızı azimle, sabırla, sağduyuyla ve huzur 
içinde gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyoruz.

Biliniz ki, sizlerle iftihar ediyor, hepinize güveniyorum.

Partimiz üzerinde oyun kuranları bir kez daha mahcup 
ettiniz.

Kulisleri, lobileri, spekülasyonları, algı oyunlarını buruş-
turup attınız.

Kuşatmayı kırdınız, davanıza ve iradenize sahip çıktınız.

Milliyetçi- Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyar-
maktadır:

Bu cennet vatan sahipsiz değildir.

Ay yıldızlı al bayrak rüzgarsız değildir.

Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi ayaktadır.

Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir.

Davamız, Hakk’ın davası, halkın davası, hakikatin tarafı, 
hakkı yenmiş gariplerin ilanihaye davacısıdır.
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Milliyetçi-Ülkücü Hareket; vatan için gözyaşı dökmüşle-
rin başını yasladığı müşfik bir omuz, gölgesine sığındığı gü-
venli bir korunak, teselli bulduğu manevi bir kaynaktır.

"Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşını içine akıtmışların din-
meyecek duası, bitmeyecek sevdası, kesilmeyecek sedasıdır.

52 yıllık siyaset mücadelemizin harcı; akılla, şuurla, den-
geyle, ihtiyatla, ilkeyle, ülküyle ve imanla karılmıştır.

Bizi biz yapan, bizi bir millet yapan her değer, her emanet, 
her kazanım siyasi varlığımızın kemer taşıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milletinden, cesaretini 
tarihinden, ilhamını da ecdadından almıştır.

Başkaları gibi, zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız re-
hinli, kalplerimiz mühürlü değildir.

52 yıldır, neye inanmışsak onu söyledik. 
Neyi görmüşsek onu anlattık.
İaşemizin değil, istiklalimizin destekçisiyiz.
İkbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz.
Milliyetçi Hareket Partisi; Kerkük’te Gökbayrak, Kara-

bağ’da zafer, Kıbrıs’ta milli dava, Kaşgar’da hüzün, Kırım’da 
umut, Turan coğrafyasında sönmeyecek meşale, silinmeye-
cek menkıbedir.

Bugüne kadar hamd olsun çizgimizde bir kırıklık olmadı.
İnançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı, irade-

mize gem vurulamadı.
Toplumsal huzur, ekonomik refah, siyasal istikrar için çalıştık.
13 asır önce Ötüken'den Kutlu Hakanların buyruğu olarak 

yükselen çağlar üstü mesajların devamlılığı bugünkü zaman 
diliminde bizlere düşen bir görevdir.



227

Bu görevin gereği harfiyen yerine getirilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi dibi görünmeyen kuyudan su 
içmez, içmek için eğilenlerin maksadını ve muradını da gör-
mezlikten gelemez.

Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, milli devlet güçlü 
iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir.

Biz dersimizi tarihten aldık. 

Önümüze kılavuz olarak tarihi koyduk.

Bugüne kadar devam eden siyasal hayatında partimiz, 
günlük siyasetin dar kalıplarına hiç girmedi.

Kalıcı hamleleri, sağlam ve sürekli hedefleri savunarak 
popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmaya çalıştı.

Zira ülkülerimiz büyüktür, milli varlığımızı korumak için 
olanla yetinmeye, yerimizde saymaya hiç hakkımız ve zama-
nımız da yoktur.

Bilinmelidir ki, milli varlığımızın halkaları bir kez kopar 
ve bir kere olsun birbirinden ayrılırsa yeniden birleştirmek, 
yüzlerce yılda oluşmuş muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi 
yeniden tesis etmek imkânsız hale gelecektir.

Üzerine titrediğimiz konu işte budur.

Kaygılarımız bunun içindir.

Aksini düşünen varsa elbette alnını karışlarız. 

Bunun hilafına hizmet eden çıkarsa kuşkusuz haddini bil-
diririz.

Kimin ne tercihi olur bilemeyiz, ama Müslüman Türk mil-
letine ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir meczup henüz 
anasının karnından doğmamıştır.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin şerefli mücadele tarihini;

Türkiye’nin milli birliğini ve kardeşliğini canından aziz bilen,

Türk milletinin bekasını yaşatmaya baş koyan,

Beka tehlikeye düşerse; baş almaya, baş vermeye hazır olan,

Vatanı ve mukaddes değerleri canı pahasına korumaya 
yeminli Ülkücü ömürler yazmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, birliğin ve dirliğin adıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi haysiyet ve huzurun adresidir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’dir, 
Türk milletidir, istiklal ve istikbal ahlakıdır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

18 Mart 1915’te Çanakkale Deniz Zaferi, aynı zamanda ta-
rihin akışını değiştiren bir diriliş destanıdır.

Bu vesileyle bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle anı-
yor, Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Çanakkale destanının feyziyle, 21 Mart’ta karşılayacağımız 
Türk’ün Bahar Bayramı’nın kıvancıyla yolumuza devam ede-
ceğiz, önümüze çıkarılan korkulukları birer birer devireceğiz.

Türkiye’nin yükselen gücünden gözleri korkan Bizans ve 
Haçlı kalıntıları Sevr’i tekrar tedavüle sokma hayali taşısalar 
da, buna cumhurun ittifak ve irade ruhunun gücüyle karşı du-
racağız.

Suriye ve Irak’ın kanlı ve kaotik şartlarını ülkemize ihraç 
etmek için fırsat kollayanlara müsaade etmeyeceğiz.

Terörizme karşı, Çanakkale’de arşa tutunan imanla mü-
cadele edeceğiz.

Yılmayacağız, yorulmayacağız, teslim olmayacağız.
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Bu devleti yıktırmayacağız, bu vatanı parçalatmayacağız, 
bu milleti böldürmeyeceğiz.

Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz, Türklüğün be-
kasını lekeletmeyeceğiz.

FETÖ’nün, PKK’nın, küresel emperyalizmin komplolarına 
göz yummayacağız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.

Biz Cumhur İttifakı’yız.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Hem ülkemizin hem de dünyanın çetin sorunlarla boğuş-
tuğu bir dönemde, iradenizi gösterdiniz, şahsımı bir kez daha 
Genel Başkanlığa layık gördünüz.

Saygıdeğer delegelerimize ve büyük kurultayımızın kutlu 
iradesine teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.

Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecan-
la ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim.

Emin olunuz, muhannete muhtaç olmayacağız, davamıza 
asla gölge düşürmeyeceğiz.

Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın 
emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysi-
yetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek 
eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim.

Sözlerime son vermeden;

Bütün misafirlerimize,

Saygıdeğer delegelerimize,

Ülkemizin her köşesinden gelen vefakâr ülküdaşlarıma,

İradenin gerçek sahibi aziz dava arkadaşlarıma,
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Fedakârca çalışan medya mensuplarına,
Şüphesiz ki büyük Türk milletine,
Kurultayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, gös-

terdikleri ilgiden, katkıdan, destekten dolayı teşekkür edi-
yorum.

Milliyetçi Hareket’in sevdalılarına daha nice kurultayları 
aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşkuyla gerçekleştirmelerini 
temenni ediyorum.

İnanıyorum ki, Cenab-ı Allah Türkiye'nin geleceğine sahip 
çıkma mücadelesinde heyecanımızı ve azmimizi karşılıksız 
bırakmayacaktır.

Kurultayımızda tecelli eden sonuçların kutlu davamıza, 
partimize, demokrasimize, milletimize hayırlar getirmesini 
diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlı-
yor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.

İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye 
olacak.

Konuşmamı Merhum Arif Nihat Asya’dan esinlendiğim şu 
seslenişle bitiriyorum:

Siz büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek olan Ülkücüler!

Siz Oğuzların, Kürşadların, Alparslanların, Fatihlerin, Ya-
vuzların, Abdülhamidlerin, Mustafa Kemallerin, Yunus Emre-
lerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Sütçü İmamların, Dilşad 
Sultanların, Nene Hatunların, Gevher Nesibelerin, Malhun Ha-
tunların torunları olan Ülkücüler;

'Gafillerin ardında Allah'ı anan; kaçanların ardında vuru-
şan, ölüler arasında diri olan gibidir.' Kutlu Peygamber sözü-
nün muhatabı olmak için çalışın.
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Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. 
Cenab-ı Allah, taşıyamayacağımız yükü omuzlarımıza yük-

lemesin. 
Hepiniz Cenab-ı Allah’a emanet olun.
Sağ olun var olun.
Ne mutlu Türküm diyene.
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Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,
Yoğun siyasi gelişmelerin yaşandığı bir ortamda özel gün-

demli olarak düzenlediğimiz basın toplantımıza başlarken 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri takip eden aziz vatandaşlarımı-
za şükranlarımı sunuyorum.

Doğanın canlanışını, havaların ısınmasını, bolluk ve be-
reketin yaygınlaşmasını simgeleyen Hıdırellez’in bir gün ön-
cesinde, mübarek Ramazan ayının ise sonuna yaklaştığımız 
şu günlerde önemli bir konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşacağım.

Asıl gündemimize geçmeden evvel bilhassa ve kısaca de-
ğinmek istediğim husus insan ve toplum sağlığını tehdit eden 
melanet hastalıktır.

KOVİD-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan soka-
ğa çıkma kısıtlamasının yanında, aşılama çalışmalarının he-
deflenen seviyelere ulaşmasıyla bayram ertesini umutla kar-
şılayacağımıza inanıyorum.

Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz.
Karşılıklı anlayışa, alınan tedbirlere uymaya, inançlarımı-

zın bir lütfu olan yardımlaşma ve dayanışma hasletlerini canlı 
tutmaya daha fazla ihtiyacımız vardır.

İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasar ve kayıpla 
atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi her düzeyde te-
zahür etmelidir.

Çok şükür, Türkiye’de bu kenetlenme sağlanmıştır.
CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yalanları toplum nezdinde 

itibarsızdır.
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Tedavülde tutulan karalama kampanyasına aldanacak 
yoktur.

Sağlık altyapımız güçlüdür, başta Sağlık Bakanımız olmak 
üzere, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ça-
lışmalarını fedakârca sürdürmektedir.

Allah’ın izniyle Türkiye maruz kaldığı badireyi yenecektir.

Aşı konusunda ikilem ve güven sorunu yaşayan vatandaş-
larımızın, kaygılanacakları, korkuya kapılacakları hiçbir şey 
olmadığını açık yüreklilikle ifade etmek isterim.

Bir diğer meselede aşıların tedarikidir. 

Bununla ilgili olumlu ve memnuniyet verici gelişmelerin 
varlığına Sağlık Bakanımız sürekli vurgu yapmaktadır.

İnsanlarımızın duygularıyla oynayıp salgından siyasi rant 
devşirmek için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre he-
zeyandadır, art niyetlidir.

Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde ya-
pılmaktadır.

Bu fasit daireden çıkmamızı istemeyen odakların karam-
sarlık aşılamaları da ahlaken ve vicdanen sorumsuzluktur.

KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden kar-
deşlerimizle birlikte terörle mücadele esnasında şehit düşen 
evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu 
anda hastanelerde tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum.

Bu vesileyle yaklaşan mübarek Kadir Gecemizin milleti-
mize ve Türk-İslam alemine nice manevi güzelliklere vesile 
olmasını temenni ediyor, arkasından karşılayacağımız Rama-
zan Bayramı’mızı da bugünden kutluyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.
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Değerli Basın Mensupları,
Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları top-

lum ve devlet hayatımıza deyim yerindeyse ambargo koy-
muştur.

Bu tartışmaların kalıcı bir mutabakatla düğümlenmesi 
temel amaç olsa da, istisnai dönemler haricinde bu amaç ma-
alesef gerçekleşememiştir.

Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas 
alan anayasalar değişmez, değiştirilemez metinler değildir.

Gerektiğinde, şartlar elverdiğinde, zamanın ruhuyla, milli 
ve manevi emanetlerin ufkuyla müsemma bir anayasanın ya-
zılması kaçınılmaz bir görevdir.

Neticede bir toplum sözleşmesi olan anayasanın aynı şe-
kilde milli hedefleri muhtevasında barındırması, tarihin ve 
toplumun gerisine düşmeden geleceğin koordinatlarını çize-
rek devlet-millet uyumunu kökleştirmesi yegane önceliktir.

Bir diğer bakış açısıyla ifade etmek gerekir ki, anayasalar 
devletin ana teşkilat düzenini tayin ve tespit etmektedir.

Devletin siyasi ve hukuki teşkilatlanması sosyolojik ve ta-
rihi gerçeklere mutlaka yaslanmak zorundadır.

Bundan mahrum bir anayasanın ise üreteceği tek şey ça-
tışma ve cepheleşmedir.

Masa başında devlet teşkilat düzeni hazırlamak demokra-
siyle izah edilemeyecektir.

Yeni anayasa yapmak demek, tarih ve sosyolojiyi doğru 
okumak kadar, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek de-
mektir.

Türkiye Devleti’nin ana teşkilat yapısı, Türk milleti teme-
linde üniter bir Cumhuriyettir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ve kurucu felsefesi 
çağın eğilim ve yönelimleri ne olursa olsun kıskançlıkla mu-
hafaza edilmelidir.

Muhtemel hangi öneri üzerinde konuşursak konuşalım 
önşart, bu ilke ve felsefenin Anayasa’nın başlangıç kısmında 
ve birinci maddesinde kesin bir dille temellenmesidir.

Anayasa yapmak, yıkımın ve bölünmenin alt yapısını kur-
mak, erkler arasındaki kaosu derinleştirmek şeklinde anlaşıl-
mamalı, asla böyle algılanmamalıdır.

Millet nam ve hesabına hazırlanacak her anayasa teklifi-
nin öz itibariyle Türk milletinin ruh kökünden doğması, Türk 
devletinin vaki yönetim sistemiyle payidarlığının temin edil-
mesi asıl olmalıdır.

Bugünkü siyaset sahnesinde, her partinin yeni bir anaya-
sa konusunda destekleyici tavrı görülmektedir.

Hiçbir parti veya hiçbir sivil toplum kuruluşu ortaya çıkıp 
da, yamalı bohçaya dönen, maddeleri arasındaki tutarsızlığı 
aleni olan darbe anayasasından memnuniyet duyduklarını 
ileri sürmemiş, sürememiştir.

En azından herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan 
bahsetmektedir.

Bu ilk aşamada konuşmak, görüşmek, farklı düşünce ve 
teklifleri paylaşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir.

Ancak sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna cevap ara-
maya geldiğinde ne yazık ki, potansiyel anlaşmazlıklar, ku-
tuplaşmış üsluplar kuvveden fiile geçmektedir.

Her partinin samimi bir durum muhasebesi yapmasında 
sonsuz yararlar vardır.

Önyargıların giyotinine, siyasi angajmanların mayınlı ala-
nına ülkemizi teslim etmek vatan ve millet sevgisiyle şüphe-
siz bağdaşmayacaktır.
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Şayet bir toplum sözleşmesinin hazırlanmasına güçlü 
vurgu yapıyorsak, önce uzlaşmanın erdemine bağlanmamız, 
sübjektif değerlendirmelerin tutsaklığından da derhal sıyrıl-
mamız gerekecektir.

Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak 
ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur.

Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı de-
ğildir.

Bu devlet bizimdir. Bu millet biziz.

Cumhuriyet, cumhurun aziz mükâfatıdır.

Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak, daha kaynaşmış 
ve kucaklaşmış bir devlet ve toplum düzenine vasıl olmak 
ütopya olarak görülmemelidir.

Milletler ve medeniyetler mücadelesinin kızıştığı, yeni bir 
dünya tasarımının siyasi ve entelektüel çevrelerde hararet-
le konuşulduğu, KOVİD-19 sonrası dönemde bildiklerimizin 
tamamen dışında bir dünya tablosunun yeşermeye başlaya-
cağının öngörüldüğü bir zamanda, ayağımıza pranga vurdu-
ramayız, var olan prangaların kalmasına da göz yumamayız.

Tarihi geriye sarmaya kalkışmak, çareyi denenmiş reçe-
telerde aramak bugünü ve geleceği yorumlamaktan aciz düş-
mektir.

Bir bakıma da korkaklıktır.

Bu coğrafyada tam bağımsız yaşayacaksak, onuruna düş-
kün bir millet olarak asgari değerlerin ortak paydasında bu-
luşmak mecburiyetindeyiz.

Tahayyül ve tasavvur ettiğimiz bölgesinde ve küresel sis-
temde Lider Ülke Türkiye amacına ulaşacaksak ilk iş olarak 
yapmamız gereken inanç ve güç birliğini çelikleştirmektir.
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Milli tarihimizin kulaklarımıza fısıldadığı şaşmaz gerçek 
budur.

Kutlu ceddimizin manevi hatırası da bunu işaret etmektedir.

Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız.

Bindiğimiz dalı kesecek kadar ahmak olacak halimiz de 
yoktur.

Ne yapacaksak, neyi başaracaksak, hangi zirveye ulaşa-
caksak bunu birlikte ve Türk milleti halinde gerçekleştirmek-
le mükellefiz.

Şu anda önümüzde tarih nehri akmaktadır.

Bu nehri yalnızca seyir mi edeceğiz, yoksa yatağını değiş-
tirmek için devreye mi gireceğiz? 

Elbette karar milletindir, takdir milletindir, irade milletindir.

Fakat bizim de milletimizin temsilcileri olarak, onun na-
mına taşıdığımız sorumluluklar vardır. 

Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızdan, hatta yap-
maktan kaçındıklarımızdan da hem bugüne hem de geleceğe 
karşı mesul olduğumuzun farkındayız.

Bu farkındalığın herkese nüfuz etmesi de gönülden te-
mennimizdir.

Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli ve-
cibedir.

Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaran-
lar, ipe un serenler, fuzuli bahanelerle konuşmaya bile kapalı 
duranlar tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şim-
diden hazır olmalıdır. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü yeni bir 
anayasayla taçlandırmak Milli Mücadele kahramanlarına,  
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Cumhuriyet’in kurucu değerlerine, milletimizin bizatihi ege-
menlik haklarıyla Türk tarihinin şerefli anılarına hürmetin ve 
gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir.

Bundan kaçış bize göre yoktur.
Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13’üncü Olağan Bü-

yük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik he-
deften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha 
yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip 
çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet et-
mektir.

Bir başka stratejik hedef olarak da; sivil, geniş katılımlı, 
herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve doku-
suna müzahir yeni bir anayasa hazırlığını göstermiştim.

Demiştim ki, “Milliyetçi Hareket Partisi bu kapsamda ge-
rekli çalışmalarını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç 
ay içinde hazırlıklarımız Allah’ın izniyle tamamlanacaktır.”

20 Nisan 2021 tarihli TBMM Parti Grup Toplantımızda da 
aynen şöyle konuşmuştum:

“Türkiye’mizin yepyeni, sivil nitelikli, geniş katılımlı, 
toplumun her kesimini içine alacak, tüm düşünce ve eği-
limleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyacı olduğunu gör-
mek, bunun da gereğini müştereken yapmak lazımdır.

Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümle-
ri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve 
manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi 
yansıtan, gelecek ile geçmişi temerküz etmiş, gerekçele-
riyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimi-
zin yüzüncü yıldönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli 
bir görevdir.
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Bu tarihi göreve Milliyetçi Hareket Partisi önşartsız 
hazırdır.

Bu ihmal edilemez görevin şuuru Cumhur İttifakı’na 
ziyadesiyle hâkimdir.

Biz milli mutabakatı tarihte başardık, ahlakta ba-
şardık, 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 he-
defidir.”

Mezkur grup konuşmamın bir yerinde de dediğim aynen 
şunlardı:

“Allah’ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız niha-
yete erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı’nın ortak ira-
desiyle milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, 
varlığına müstahak bir anayasa hazırlık süreci inşallah 
tamamlanmış olacaktır.”

Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık 
dile getirdiği çalışmalarını Allah’a şükürler olsun ki bitirmiş 
ve metin yazımı sonuçlanmıştır.

 “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa” 
adıyla ve bu çerçeve içinde 100 maddelik anayasa önerimi-
zin, iftiharla belirtmek isterim ki, hazırlık aşaması tamamlan-
mıştır.

Stratejik hedeflerimizden birisiyle ilgili sözümüz yerine 
getirilmiştir.

Bu kapsamda titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda eli-
mizdedir.
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Partimiz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını yeni anayasa açı-
sından hem bir fırsat hem de tarihi bir dönüm noktası olarak 
ele almaktadır.

Bilindiği üzere, Türk milleti yüz yıl önce Kurtuluş Savaşı 
verirken egemenlik yetkisini Büyük Millet Meclisi’ne devret-
miştir. 

Gazi Meclis kurucu iktidar yetkisine dayanarak 20 Ocak 
1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasi’ye Kanunu’nu kabul etmiş, 29 
Ekim 1923 tarihinde de bir anayasa değişikliği ile Cumhuri-
yet rejimine geçiş sağlamıştır. 

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, milletin iradesinden fey-
zini alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul edip aziz 
milletimizin takdir ve tensibine sunmasını amaçladığımız si-
vil anayasa ile “Yeni yüzyılı lehimize çevirme” imkanı doğ-
muştur. 

Her zaman millet iradesini ve egemenlik haklarını esas 
alan, bu doğrultuda fikri ve siyasi mücadelesini kararlılıkla 
ifa ve icra eden partimiz “Cumhuriyet’in 100. yılında 100 
maddelik Yeni Anayasa Önerisi”ni milletimize ve siyasi  
muhataplarımıza bugün itibariyle duyurmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne göre, “Cumhuriyet’in 100. 
yılında yeni anayasa yapmak, yeni bir toplum sözleşme-
sini milletimize kazandırmak bir tercihten öte tarihi, ah-
laki ve milli bir sorumluluktur.”

Biz bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek üstümüze 
düşen siyasi görevi yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Eğer istikbalin yol haritasını çizeceksek; ruh kökümüzü 
yansıtan, yalnızca bize özgü, bizi anlatan, geçmişle gelecek 
arasında herkesi kucaklayacak bir köprü kuracaksak yeni bir 
anayasadan başka bir seçenek kalmamıştır.
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Bu anayasa önerimiz önümüzdeki yüz yılın demokratik 
meşalesi, milletimizin geleceği inşa ve ihya hamlesidir.

Her şeyden önce bu çağın insan hakları, devlet düzeni, 
demokrasi kazanımları ve hukuk anlayışına müzahir yeni bir 
anayasa yapmak, Türkiye’nin “21’inci Yüzyılda Lider Ülke” 
gayesine muazzam bir hizmettir.

Dünya genelinde, 19’uncu yüzyılda hazırlığı yapılmış 7 
ülke anayasası kalmış, 51 ülke ise 21’inci yüzyılda yeni bir 
anayasa yazmış ve yapmıştır.

Değişim dinamikleri ve tarihin hızı bakımından bundan 
daha doğal bir şey de olmayacaktır.

İlk olarak, milli ve manevi müktesebatımızla çelişmeyen, 
yeni yönetim sisteminin doğasıyla katiyen çatışmayan, aynı 
zamanda Türkiye’nin dünyada yükselen güçlü rolünü destek-
leyecek yeni bir anayasaya ihtiyaç ileri düzeydedir. 

İkinci olarak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında “Demok-
ratik ve sivil nitelikli bir anayasa” yapma fırsatı doğmuş, 
siyaset kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarih huzurunda 
sorumluluk altına girmişlerdir.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı, çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı 
ve demokratik usullerle yeni bir anayasa hazırlamak için bü-
yük bir “Şevk, heyecan, ilham kaynağı” olarak önümüzdedir.

Kaldı ki, bu değerlendirmemizin hilafına görüş beyan 
eden henüz hiç kimse, hiçbir siyasi parti veya sivil toplum ku-
ruluşu da çıkmamış, görülmemiştir.

Üçüncü olarak, darbeci bir özelliğe sahip ve parlamen-
ter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut Anayasa ile 15 
Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası yönetim hayatımıza 
giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani, Türk Tipi 
Başkanlık Modeli arasında onarımı, tamiri ve telafisi imkan-
sız bir çelişki ve uyumsuzluk yumağı söz konusudur.
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Bu çelişkinin yeni bir anayasa marifetiyle süratle aşılması 
acildir, elzemdir. 

Bahsettiğim bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, başkan-
lık sistemini kurumsallaştırmak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 
anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak, Türk milletine 
vefa borcumuz, demokratik görevimizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu sorumluluk bilinciyle Cum-
huriyet’in 100. yılı anısına, “100 maddelik tam metin ana-
yasa önerisi”yle ilgili çalışmasını milletimizin ve siyasi mu-
hataplarımızın bilgisine sunmaktadır.

Partimiz yeni anayasa yapılması gerektiği yönünde 
“Genel rapor hazırlama” döneminin geride kaldığını düşün-
mektedir. 

1982 Anayasası’nın kabul edilmesinden kısa bir süre son-
ra başlayan gerilim ve arayışlar günümüze kadar hiç azalma-
dan, bilakis yoğunlaşarak devam edegelmiştir. 

Bu dönemde 1993, 1995, 2001, 2007, 2010 ve 2017 
yıllarında anayasa çalışmaları yapılmış, geniş katılımlı tartış-
malar ve müzakereler yürütülmüş, fakat arzu edilen yeni bir 
anayasa ortaya çıkmamıştır. 

Demokratik bir anayasa hazırlığı konusunda sayısız  
“Genel rapor” kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Türk milleti bu süreçte, anayasa yapılmasıyla ilgili açık 
iradesini net bir şekilde göstermiştir.

Ancak muhtevadaki anlaşmazlıklar mutabakat arayışları-
nı her defasında sekteye uğratmış, sabote etmiştir.

Bugüne kadar yapılan temaslardan, kurulan müzakere 
masalarından, öyle zannediyorum ki,  elde edilen kazanım-
lar, alınan ders ve sonuçlar Cumhuriyet’in 100. Yılında ümit 
ettiğimiz “Milli uzlaşma” için tarihi bir fırsat kapısı açacaktır.
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Türkiye’de siyasi partiler geçmişte yeni anayasa için çalış-
malar yapsa da bu girişimler her defasında yarım ve sonuç-
suz kalmıştır.

Bu çalışmalar anayasal gelişmeler bakımından elbette 
önemli ve üzerinde durulması gereken bir kazanımdır. 

Geldiğimiz bu aşamada, siyasi partilere düşen “Yeni ana-
yasa istiyoruz” söylemini bir kenara bırakıp, “Nasıl bir ana-
yasa” istediklerini somut bir teklif halinde ortaya koymala-
rıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, nasıl bir anayasa istediğini  
“Gerekçeli 100 maddelik somut öneri”yle tek tek belirlemiş, 
nihayetinde kararlılığını, ciddiyetini, vermiş olduğu söze bağ-
lılığını tevsik etmiştir.

Samimiyiz, taşıdığımız misyon ve yeni anayasa önerimiz-
le elhak hazırız.

Parti olarak; uzmanlık, müzakere, katılım, çoğulculuk 
ve şeffaflık ilkelerine uygun bir yöntemle anayasa çalışma-
larına bu yılın başından itibaren başlamıştık. 

İlk etapta anayasa hukuku alanında uzman bir akademis-
yen grubu tarafından, bilimsel verilere dayalı, “100 maddelik 
yeni anayasa metni” yazılmıştır. 

Bu metin tam bir anayasa olup, “Genel gerekçe ve madde 
gerekçelerini” içermektedir. 

Metin hazırlanırken, mevcut Anayasa, geçmiş dönem Os-
manlı-Türk anayasaları, dünya anayasaları, uluslararası insan 
hakları sözleşmeleri, uluslararası örgütlerin karar ve rapor-
ları, bugüne kadar hazırlanmış anayasa öneri ve raporları, bi-
limsel yayınlar dikkatle incelenmiş, kuyumcu hassasiyetiyle 
analiz edilmiştir. 
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Öneri metnimizin maddeleri yazılırken mevcut Anaya-
sa’dan farklı olarak konu bütünlüğü özenle sağlanmaya gay-
ret edilmiştir.

Hatırlatırım ki, yürürlükteki Anayasa’da yapılan ekleme-
ler ya da mülga edilen maddelerle birlikte konu bütünlüğü 
kalmamıştır. 

Bizim anayasa önerimizde, mümkün olduğunca her bir 
konu tek bir madde içinde düzenlenmiştir. 

Maddeler içinde anayasal değerde olmayan ve anayasa ile 
düzenlenmesi zorunlu olmayan başlıklar ayıklanmıştır.

Ayrıca maddelerde sürekli tekrar edilen bazı hususlar, ge-
nel esaslarda tüm maddeler bakımından ortak hüküm haline 
getirilerek yeni bir tekrara düşülmesi engellenmiştir.  

Anayasanın maddelerinde fıkralar numaralandırılmamıştır. 

Osmanlı-Türk anayasalarında diğer kanunlardan farklı 
olarak anayasalar için fıkralara numara verilmemiştir. 

Anayasaları diğer kanunlardan ayıran bu geleneğin sür-
dürülmesi adına önceki anayasalarda olduğu gibi fıkralarda 
“Paragraf uygulaması” devam ettirilmiştir. 

Mevcut Anayasa, yapılan kısmi değişiklikler nedeniyle 
“Dil tutarlılığını” kaybetmiştir. 

Anayasanın dili aynı zamanda diğer mevzuatın dili bakı-
mından yol gösterici olduğundan çok önem taşımaktadır. 

Misal olarak, mevcut Anayasa’da danışma niteliğindeki 
organlardan bazıları için “Kurul”, bazıları için de “Konsey” ke-
limesi kullanılmaktadır. 

Konsey yabancı bir kelimedir ve kurulun muadili olarak 
değerlendirilmiştir. 
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Bir yanda “Milli Güvenlik Kurulu” tanımlaması varken, 
diğer yanda “Ekonomik ve Sosyal Konsey” ifadesi yer almış, 
bu suretle kelimeler/kavramlar arasında bir dengesizlik ve 
düzensizlik göze çarpmıştır.

Bir başka tutarsızlık da,  Anayasa’nın genelinde “hürriyet” 
kavramının kullanılması, bazı maddelerde de “özgürlük” keli-
mesinin geçmesidir.

Bu nedenle anayasa önerimizde anayasanın dil tutarlılığı 
ve Türkçeye riayet azami ölçüde tahkim ve takviye edilmiştir.

Hazırladığımız anayasa önerisinde, insan haklarının di-
namik yapısı göz önüne alınarak temel hak ve hürriyetler an-
layışı güncellenmiştir.

Dikkatle üzerinde durduğumuz bir diğer konu da şudur:
Anayasalarda başlangıca yer vermek yaygın uygulamadır. 
Dünyada ilk yazılı anayasa kabul edilen 1787 Amerika 

Birleşik Devletleri Anayasası’nda da başlangıç yer almaktadır 
Günümüzde 193 ülkenin anayasasının 164’ünde başlan-

gıç kısmı bulunmaktadır. 
Genel uygulama anayasaların başlangıcında anayasal dü-

zenin benimsediği “Temel değerler”in öne çıkmasıdır.
Bu değerler arasında; milli kimlikler, dini değerler, devlet 

ideolojileri, tarihi ve kültürel olaylar, devletin kurucu liderle-
ri, devlete ve hukuk sistemine ilişkin temel ilkeler, anayasayı 
kabul eden kurucu irade ve kurucu meclislere yer verilmek-
tedir. 

Yerleşik hukuk düzeninin değerlerden mahrum olması 
düşünülemeyecektir. 

Yasa piramidinin en üstündeki temel metin olan anayasa-
ların da değerlerden ayrı ve kopuk olması mümkün değildir.
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Anayasaların başlangıcı, anayasal düzenin “Vizyon ve 
misyon” bölümleridir. 

Hukuk düzeninin “ruhu” başlangıç kısmında yansıtılma-
ya çalışılmaktadır. 

Anayasanın “Toplumsal sözleşme” boyutu dikkate alına-
rak değerler arasında bir uzlaşma ortaya konulmaktadır. 

Bu nedenle başlangıç metinleri “Normatif dille” kaleme 
alınamayacaktır.

Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa hazır-
lık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cum-
hur İttifakı’nın ana paydaşı olan AK Parti’yle paylaşmak he-
defimizdir.

Ardından yapılacak müzakere ve görüşmeler doğrultu-
sunda diğer partilere de anayasa önerimizi sunmamız söz 
konusu olacaktır.

Çalışmamız son olarak “şeffaflık ilkesi” doğrultusunda 
“kamuoyunun tartışmasına” da açılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne göre, Türk Milleti, kurucu 
iktidar yetkisine dayanarak her zaman yeni bir anayasa 
yapmaya tam yetkilidir. 

Dünya örneklerinde ve tarihimizde görüldüğü gibi anaya-
sayla ne devlet kurulacak ne de devlet yıkılacaktır.

Milli irade görüşüne göre “Anayasa devleti kurmaz, mil-
let anayasayı yaparak devleti kurar.”

Devlet belli bir toprak parçası üzerinde millet olmuş bir 
insan topluğunun egemenliği tesis ve teminiyle teşekkül et-
mektedir.

Tarih boyunca kurulan Türk devletleri de böyle hayat bul-
muştur.



250

Uyarıyorum ki, millet olma bilincinin ortadan kalkması, 
ülkenin bölünmesine ve devletin yıkılmasına kadar gidecek 
karanlık yolu açacaktır.

Bu itibarla anayasalar çağın ihtiyaçlarıyla birlikte, mille-
tin ruh köküne, milli kimliğine, milli dokusuna, milli ve mane-
vi değerlerinin üzerine bina edilmek durumundadır.

Milli değerlere dayanan, modern anayasacılığın kabulle-
rine uygun, 21’inci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
hükmüne ve hükümdarlık haklarına tercüman olan, yeni yö-
netim sistemiyle bütünleşip birleşen bir teşkilat düzeni kur-
mak maksat ve muradıyla Milliyetçi Hareket Partisi anayasa 
önerisini hazırlamıştır.

Değerli Basın Mensupları, 
Cumhuriyetin 100’üncü yılı vizyonuyla hazırladığımız 

100 maddelik yeni anayasa önerimizin temel özellikleri özet 
halinde şu şekilde sıralanabilecektir:

• Anayasa önerimiz, “Başlangıç, Genel Esaslar, Temel 
Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları ve Son Hü-
kümler” şeklinde dört kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır.

• Şekli bakımdan kısa ya da uzun bir anayasa değil, “Kali-
teli temel kanun” anlayışı ile çatısı örülmüştür.

• Anayasanın başlangıcı, dünyada 164 ülke anayasa baş-
langıçları incelenerek, Türk milletinin ortak değerlerini ku-
caklayan ve muasır devlet olmanın gereklerini dikkate alan 
bir yaklaşımla yazılmıştır.

• Başlangıca, “Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan 
sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti” düsturu ile giriş 
yapılmıştır. 

• Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlen, “Dev-
letin şekli ve nitelikleri” aynen korunarak birinci maddede 
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ele alınmış, maddenin son fıkrasında “Bu madde değiştirile-
mez ve değiştirilmesi teklif edilemez” denilmiştir. 

• Anayasa’nın ikinci kısmında “Temel Hak ve Ödevler” 
düzenlenmiş, birinci bölümde tüm haklara dair ortak reji-
mi belirleyen “Genel Hükümler” yer almış, ikinci bölümde 
“Haklar ve Hürriyetler” başlığı ile temel hak ve hürriyetler 
“sınıflandırılmadan” en geniş şekilde güvenceye kavuştu-
rulmuştur.

• Temel haklara dair genel rejimde “Hakların bütünlü-
ğü” yaklaşımı esas alınmış, sınırlama rejimi tek bir maddede 
düzenlenmiş, temel hak ve hürriyetlerin korunması kenar 
başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir. 

• Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebep-
leri kaldırılmıştır. 

• Temel hak ve hürriyetlerin kapsamı, taraf olduğumuz 
insan hakları sözleşmeleri baz alınarak kanunla belirlenmesi 
öngörülmüş, hakları düzenleyen maddelerde sadece ek gü-
vencelere yer verilmiştir. 

• Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım 
gerçek anlamıyla buluşturulmuştur.

• Anayasa’nın üçüncü kısmında, üç bölüm halinde  
“Cumhuriyetin Temel Organları”, yasama, yürütme ve yargı 
başlıkları ile düzenlenmiş, Yasama organı için “Milli birliği 
sağlama”, yürütme için “Kurumsallaşmış başkanlık siste-
mi”, yargı için “Bağımsız ve tarafsız yapılanma” anlayışı ön 
plana çıkarılmıştır.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, yüz yıl önce kuruluş 
felsefesinde var olan “Milli birliği sağlama” misyonu daha 
da güçlendirilmiştir. 
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• Bu kapsamda TBMM Başkanı’na “Tarafsız konumuyla” 
milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümün-
de arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. 

• TBMM’nin yetkileri; kanun yapımında, antlaşmaların 
onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edil-
mesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis 
soruşturması açılmasında kuvvetlendirilmiştir. 

• Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin 
düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir.

• Yürütme organı “Başkan” ve “İdare” şeklinde iki baş-
lık altında düzenlenmiş, Başkanlık Sistemi, yeni anayasa bü-
tünlüğü içinde “kurumsal yapıya” kavuşturulmuş, Başkan 
ile birlikte iki Başkan Yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, 
Başkanlık Kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş, Başkanlık 
Hükümet Programı’nın Meclise sunulması yöntemi getiril-
miş, Başkanlık Kararnameleri ile kanunların münhasır yetki 
alanları çatışmayacak şekilde belirlenmiştir. 

• Türkiye’nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin ku-
ruluşunda “kanunilik ilkesi” sağlam ve sağlıklı bir içeriğe ta-
şınmıştır.

• Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilerek, 
idari yapılanmada “il esası” korunmuştur. 

• Anayasal kurumlardan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Ku-
rumu varlığını sürdürmüş, Diyanet İşleri başkanlığı “Türkiye 
Diyanet Kurumu” olarak yeniden yapılandırılmış, Yükseköğ-
retim Kurulu’nun oluşumunda TBMM’nin yetkileri artırılmış, 
yeni bir kurum olarak “Türkiye Liyakat Kurumu” önerilmiş 
ve Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getiril-
miştir.

• Yargı organının yapılanmasında, “Yargı ayrılığı sistemi” 
devam ettirilmiş, Hakimler ve Savcılar Kurulu, “Yargı Yüksek 
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Kurulu” adıyla yeniden ele alınmış, avukatlık ve arabulucu-
luk mesleklerine anayasal statü tanınmış, Anayasa Mahkeme-
si yüksek mahkeme değil, özel bir statüde düzenlenmiş, Yüce 
Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları “Yüce  
Divan” adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verilmiş, Yük-
sek Mahkemeler başlığı altında Sayıştay ve Yüksek Seçim Ku-
rulu’nun statüsü açıklığa kavuşturulmuş,  yargıya ilişkin üye 
seçiminde TBMM’nin yetkileri genişletilmiştir.

• Anayasa’nın son kısmında değiştirilme usulü genel ola-
rak korunmuş, Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma 
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yetki verilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, yukarıda ana hatları açıkla-
nan 100 maddelik anayasa önerisi, genel gerekçe ve madde 
gerekçeleri ile bir bütün olarak hazırdır.

 Hedefimiz, geçmiş yüzyılın tecrübelerinden istifade ede-
rek, gelecek yüzyıla hitabeden yeni bir anayasa yapılmasına 
katkı sunmaktır. 

Osmanlı-Türk Anayasacılığında, parlamenter sistem, yüz 
yılı aşkın bir süre uygulanmış, ancak Türkiye’de başarılı so-
nuçlar vermemiştir. 

Her kanun gibi anayasaların da bir sistematiği ve konusu 
bulunmaktadır. 

Ancak her kanun gibi anayasaların da sistematiği ve içeri-
ği zamanın gerisinde kalabilmektedir. 

1982 Anayasası’nda bugüne kadar 19 defada 184 değişik-
lik yapılmıştır.  

Parça parça yapılan bu değişiklikler nedeniyle Anayasa’nın 
sistematiği ve konu bütünlüğü temelinden bozulmuştur.

Türk milletinin muhkem ve muteber beklentisi, Cumhu-
riyet 100. yılında “Parlamenter sistemle geriye gidiş” değil,  
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gelecek yüzyılı milli ve vizyoner bir bakışla kavrayan “Türk 
Tipi Başkanlık Sistemi”nin kökleşmesi, bunun yanı sıra hu-
zuru, refahı, birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek yeni 
bir anayasa yazılması ve yapılmasıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin değerlerini ve ta-
leplerini esas alarak hazırladığımız partimizin 100 madde-
lik yeni anayasa önerisinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı  
Allah’tan niyaz ediyor, aziz milletimizi ve siz değerli katılımcı-
ları bir kez daha saygılarımla selamlıyorum.

Basın toplantımıza katılan her basın mensubuna  
teşekkür ediyorum.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
ETİMESGUT BELEDİYESİ  

“TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI” 
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

29 AĞUSTOS 2021
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Aziz Vatandaşlarım,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Ülkemizin doğal felaketlerle mücadele ettiği sıkıntılı bir 
dönemde, müstesna bir açılış programı vesilesiyle sizlerle 
buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bu münasebetle hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

Etimesgut’ta yaşayan her kardeşime en iyi dileklerimi su-
nuyorum.

Başkent Ankara’nın parlayan yüzü, yükselen değeri olan 
Etimesgut’u her ziyaret edişimde daha gelişmiş, daha güzel-
leşmiş halde görmekten memnuniyet duyuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yönetimi al-
tındaki belediyelerin milletine adanmış bir şekilde çalışması 
hakikaten göz doldurmaktadır.

İnsanımız her şeyin en iyisine layıktır.

Yerel yönetimler millete hizmetin ilk halkasıdır.

Belediye yönetimlerinin amacı, sadece taş üstüne taş koy-
mak değil, aynı şekilde gönülden gönüle akmak, siyasi ayrım 
gözetmeksizin her vatandaşımızı samimiyetle kucaklamaktır.

Şehrin emini olabilmek için bu şarttır.

Sorduğumuz her hatır, tuttuğumuz her el, çaldığımız her 
kapı, aldığımız her dua, sildiğimiz her gözyaşı, güldürdüğü-
müz her mahsun yüz, biliniz ki iki dünyamızı da huzura ka-
vuşturacaktır.

Mesele yalnızca az oy aldım, çok oy aldım meselesi; veya 
şu kadar belediye bizde, bu kadarı onlarda konusu değildir.
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Aziz milletimize dürüst ve namuslu hizmet edenlere, 
nefsini yenip egosunu ayağının altına alanlara, insanımızın 
omuzlarına basmak yerine kendi omuzlarında yükseltenlere 
her zaman şükran duyarız, müteşekkir oluruz.

Belediye demek, umudun kapısı, adaletli muamelenin 
tartısı demektir.

Belediye demek, insanımıza safiyetle temas eden müşfik 
vicdan demektir.

Belediye demek, dertlerin devası, kararmış gecenin ay-
dınlığı, kabarmış ihtiyaçların çaresi demektir.

Bildiğimiz budur, yaptığımız budur, irademiz budur.

Bir belediye yönetiminin başarı düzeyi, en mağdur insa-
nımıza ulaşma, onu dinleyip huzur ve esenliğine kavuşturma 
maharetiyle ölçülmelidir.

Bir belediye yönetiminin başarı duvarı, şehrin merkez 
çeperinden en dış çemberine, insanlarımızın çehresinden 
bütün çevreye varıncaya kadar her yeri aynı görüş açısıyla 
kavrayıp geliştirme arayışıyla örülmelidir.

Diyebilirim ki, Etimesgut Belediyesi hak ettiği başarıyı 
yakalamış, bu ilçemizde mukim vatandaşlarımızın takdir ve 
tebrikini fazlasıyla kazanmıştır.

Yapımı tamamlanıp sırayı açılışının aldığı “Türk Tarih 
Müzesi ve Parkı” Etimesgut’a muazzam bir eser olarak kazan-
dırılmış, geçmiş geleceğe halin müşahitliğiyle bağlanmıştır.

Böylelikle başarı çıtası daha da yükselmiştir.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 
99’uncu yıl dönümünün bir gün öncesinde bir tarih ziyafeti-
nin, bir medeniyet ziyasının takdimi, taltifi, tanıtımı hakika-
ten övgüye değerdir.



259

Ergenekon’dan Cumhuriyet’e Türk tarihinin heykel, röl-
yef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarını bir platformda teşhir 
eden Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın yapımında emeği geçen 
en başta Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel olmak 
üzere, sanatçısından mimarına, işçisinden müteahhidine, 
proje mühendisinden tasarım ustalarına kadar her kardeşi-
me teşekkür ediyorum.

Hepsini ayrı ayrı kutluyorum.

Bu açık hava müzesini, gelecek nesillere emanet edilerek, 
onların tarih şuuruna erişmelerine destek olacak güzide bir 
yatırım, mümtaz bir eser olarak görüyorum.

Üstelik çok da önemli telakki ediyorum.

Tarihin derinliklerinden adeta bir define gibi çıkarılıp bu-
güne taşınan, bizi muhteşem bir maziye bağlayan her tarih ve 
kültür değeri zenginliğimizdir.

Bu zenginliğin parayla mukayesesi, bir fiyat biçilmesi el-
bette imkânsızdır.

Değerli Kardeşlerim,

Türk Tarih Müzesi ve Parkı, mekan ve zaman olarak Türk 
dünyasını kavramıştır.

İskit Saka döneminden başlayarak Cumhuriyet’e ulaşan 
bir tarih sergisi kıvamındadır.

60 bin metrekare alana kurulan kompleks; 7 bin metreka-
relik kapalı müze, 200 heykel, 700 metrekarelik panoramik 
resimler, rölyef, anıt ve vesikalarla süslenmiş, serpilmiş ve 
sivrilmiştir.

Aslına uygun olarak tasarlanmış bir Kırgız otağını, iki sa-
nat galerisini ve 40 bin kitaplık bir Türkoloji kütüphanesini 
barındırması ayrıca takdire şayandır.
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Burada Türk tarihinin bir özeti vardır.

Burada hâkim olan geçmişin anı ve hatıraları, aynı zaman-
da istikbalin irade ve istikametine uzanan köprübaşlarıdır.

Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi; “Sıçrayıp 
ufuk değiştirmek bile ancak bir zemine basarak mümkündür. 
Bu zemin geçmişimizdir, onunla kuracağımız sağlıklı ilişki ge-
leceğimizi belirleyecektir.”

Geçmiş geleceğin aynasıdır.

Bu aynaya bakan toplumlar orada kendi güç, birikim ve 
deneyimleri hakkında bilgi sahibi oldukları gibi, dost ve düş-
manlarının da özelliklerini tanıyıp öğrendikten sonra, onlara 
karşı harekat stratejilerini belirlemektedir.

Bu ayna kırılırsa, bu ayna ortadan kaldırılırsa, Allah mu-
hafaza, ne bir geleceğimiz ne de milli gerçeklerimiz ayakta 
durabilecektir.

Büyük milletlerin büyük tarihleri, çağları bir kırbaç gibi 
kullanan büyük ataları vardır.

Türk milleti büyüktür, tarihi de, ecdadı da büyüktür.

Bu büyüklük, ahlaktadır, akıldadır, adalettedir, insaniyet-
tedir, hoşgörüdedir, muktedir ve mücadeleci bir ruhtadır.

Tarih, insanlara, toplumlara yaşanmış hadiselerden doğ-
ru ve isabetli sonuçlar çıkarmaları için yön vermektedir.

Ne kadar geriye bakabiliyorsak, hafızamız ne kadar derin-
lere inebiliyorsa, o kadar uzağı görmemiz mümkündür.

Tarihin dipsiz uçurumu, dününü kaybetmiş, dününden 
kopmuş toplum ve devletlerle doludur.

Bütün dünler bir bakıma bugünün sahnesini gösteren fe-
nerlerdir.
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İnsan kök duygusunu dünüyle kazanmaktadır.
Köksüzlük onmaz bir musibettir, akıbet de felakettir.
Türkiye’nin ayaklarından çekmeye, önünü kesmeye heves 

edenlerin ortak sorunu köksüz oluşlarıdır.
Tarihini bilmeyenler, tarihine yabancılaşanlar, hatta ta-

rihini inkar edenler tedavisi imkansız köksüzlük hastalığına 
tutulmuşlardır.

Zaman zaman dedelerini düşmanla bir görenler, ne arı-
yoruz Suriye’de, ne geziyoruz Libya’da, ne yapıyoruz Afga-
nistan’da sorusunu soranlar yalnızca zillette değil, bununla 
birlikte ruhen sefalet içindedir.

Fırsatını bulsalar, 950 yıl önce Malazgirt’te ne işimiz var 
diye itiraz edecek kadar soy ve onur problemiyle malul olan-
ların her milli meselede kriz çıkarmaları aslında çetin bir aç-
mazdır.

Bunlar o devirde yaşasalardı, girecekleri saf hürmet ve rah-
metle andığımız Sultan Alparslan değil, Romen Diyojen olurdu.

Malazgirt’te atılan oklar onları hüsranla buluştururdu.
Bunların fikri alınsaydı, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak 

basmak gereksiz ve maceracı bir girişim diye yorumlanırdı.
Hatta o tarihlerde İstanbul’da esaret altında bulunmayı, 

Anadolu’da bağımsız ve şerefli yaşamaktan çok daha makul 
ve münasip kabul edecek kadar acizleşirlerdi.

İzmir’in işgaline şahit olsalardı, tepkiye ne gerek var, Yu-
nan munan, kardeş kardeş yaşayalım gitsin diyecek kadar bu-
günkü gibi küçülürlerdi.

Hatta 26 Ağustos Büyük Taarruz’a, ardından 30 Ağustos 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne lüzumsuz insan ve si-
lah kaybı diye bakarlar, utanmadan karşı çıkarlardı.
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Nitekim Aziz Atatürk, yattığı yerden başını kaldırıp mira-
sını yağmalayanlara baksa ya bunların iki yakasından tutar 
ya da CHP’nin kapasına kilidi asardı.

Kökünü kaybeden insanlar varlığını tesadüflerin akışına 
teslim etmiş demektir.

Türk milletinin özgüvenini tanımayanlar, her zorluk kar-
şısında tahliye kapısı arayan kimliksizlerdir.

Halbuki biz bu özgüvenle iftihar ediyoruz, itibarımızın ve 
ifade kudretimizin halaskarı olarak değerlendiriyoruz.

Tarihini bilmeyenler tıpkı yatağına kırgın akan ırmaklar 
gibidir.

Aynısıyla yolunu kaybetmiş, iradesini kaybetmiş, bilincini 
kaybetmiş, ümidini kaybetmiş, ülkülerini kaybetmiş, ülkesine 
sırt dönmüş çıkar ve ikbal düşkünlerinden farksızlardır.

Türk milleti, ecdadını tanıdıkça, ecdadını öğrendikçe, 
daha büyük işler yapmak için kendinden inanç ve güç bula-
caktır.

Bugün tarihi pamuk ipliğine sarılı toplum veya devletle-
rin nasıl acıklı hallere düştükleri hepimizin malumu, herke-
sin bildiği bir gerçektir.

Milli kimliğimizin esasları Türk kültür ve tarih imbiğinde 
damıtılmıştır.

Bu kimlik ve nihayetinde billurlaşan kardeşlik hukuku; 
biz duygusunu kamçılamış, felaketler karşısında direnç, çile-
ler karşısında siper işlevi görmüştür.

Varsayalım içine gireceğimiz tek bir çadır, üstünde yata-
cağımız tek bir hasır olmasa bile, şayet birliğimiz varsa, kar-
deşliğimiz canlıysa, dayanışma ruhumuz ve istiklal sevdamız 
diriyse inanıyorum ki, Milli Mücadele yıllarında ilk direniş 
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müfrezesi nasıl Ödemiş’te kurulduysa, yine aynısı tarih huzu-
runda gerçekleştirilecektir.

Çanakkale Savaşı esnasında 215 okkalık top mermisi-
ni sırtlayan Seyit Onbaşıyla, Kilitbahir’de su yüzeyine çıkan 
Fransız denizaltısını neferleriyle batıran Müstecip Onbaşı bu 
milletin evladıdır, imkansızlığın kuşatmasını iman gücüyle 
yarmışlardır.

26 Ağustos 1922’de Afyonkarahisar’da ilk kez düşman 
uçağı düşüren Pilot Yüzbaşı Fazıl Bey, Türk milletinin sine-
sinden doğmuş ve göklere istiklal sancağı çekmiştir.

Silahlarımız patlamasa bile kaderimizin rotasını çizecek 
süngülerimiz vardır.

Süngü yoksa dahi vatanımızın taşları husumetin başını 
yaracak kırattadır.

30 Ağustos 1922 Çarşamba günü sat 6.30’da başlayıp 
akşamüstü 17.30’da biten Başkomutanlık Meydan Muhare-
besi’nin harcı bu milletin bağımsızlığa düşkünlüğü, esarete 
düşmanlığıdır.

Şu ibret verici tarihi benzerliğe lütfen dikkat ediniz:

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde esir alınan Yu-
nan Başkomutanı Trikopis’e Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 
davranışıyla, bu tarihten 851 yıl önce Malazgirt Meydan Mu-
harebesi’nde esir düşen Diyojen’e Sultan Alparslan’ın davra-
nışı aynıdır ve ikisi de asildir, soyludur, merhametlidir.

Çünkü fıtrat aynıdır, kan aynıdır, duruş aynıdır, ikisi de 
Türkoğlu Türk’ün imrenilecek hasletidir.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, zaferden sonra Çal Köyü’ne ge-
lip, kırık bir kağnı üzerine serili haritayı inceleyerek tarihe 
geçen şu mesajını ve talimatını ilan etmişti:
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“Zalim ve gururlu bir düşman ordusunu, akıllara dur-
gunluk verecek kadar kısa sürede, inanılmayacak kadar 
az zamanda imha ettiniz.

Büyük milletimizin fedakârlıklarına layık olduğumu-
zu kanıtladınız.

Sahibimiz olan büyük Türk milleti, geleceğinden emin 
olmalıdır.

Bütün arkadaşlarımın bunu gözönüne alarak ilerle-
mesini, herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve hamiyet kaynak-
larını yarışırcasına vermeye devam etmesini talep ederim. 

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”

Bütün muhasım çevreler Başkomutanlık Meydan Muha-
rebesi’nden elde edilen zaferle duracağımızı, kazanılan zafer-
le yetineceğimizi, bir savunma hattı kuracağımızı düşünür-
ken, hesap hatası yaptılar.

O günden bugüne ilerliyoruz ve ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Ve de asla durmayacağız.

Bu emir halen geçerlidir. 

Zalimler dikkat etsinler, Türkiye aleyhine zulüm planı ya-
panlar ayaklarını denk alsınlar, Kocatepe’den Dumlupınar’a, 
oradan da İzmir’e bir kartal pençesi gibi geçip sel gibi akan 
iradenin Allah Allah sesleri hala tarihin kovuklarında çınla-
maktadır.

Bizim Afganistan ile ilgili düşüncelerimizi eleştirenlerin 
duydukları başka bir sestir.

Üzerine basa basa diyorum ki, Anadolu’nun savunması, 
Anadolu’da yapılmaz, bu hattın stratejik noktalarından birisi 
olan Kabil’e kadar uzanır.
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Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz.

Hızla değişen ve tehdit saçan şartlar karşısında askerimi-
zin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karardır.

Ancak ihtiyaç hasıl olursa, emperyalizmin terörist taşeron-
ları eliyle önce bomba patlatıp sonra intikam alacağız sözüyle 
yeni bir bahane bulma çabasının yol açtığı sis bulutu dağılırsa, 
Türkiye’nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan’da 
bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir.

Bizim Afganistan konusunda esasa ilişkin görüşümüz de-
ğişmemiştir.

Bunun yanı sıra, Kabil’de geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
hunhar terör saldırısını lanetliyor, kardeş ülke Afganistan’ın 
istikrara, güvenliğe, iç barış ve huzur ortamına süratle kavuş-
masını diliyorum.

CHP Genel Başkanı aklından çıkarmasın ki, tarih yapan 
da, yazan da kahramanlardır.

Yazan da yapana muhakkak sadık kalmalıdır.

Türk milleti kahraman bir millettir.

Korkakların zafer hakkı olamaz, korkaklardan muzaffer 
çıkamaz.

Bugün dünyanın şartları değişmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tesis edilen dünya düzeni 
temelinden sarsılmaktadır.

Bu sarsıntı yeni bir düzenin habercisidir.

Dün geç kaldık, bugün gecikemeyiz, bu düzende etkisiz ve 
pasif hareket edemeyiz.

Şiddetlenen paylaşım ve bölüşüm mücadelelerinde  
Türkiye vicdanın sesi, haysiyet ve hakkaniyetin nefesidir.
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Hiçbir devletin ne yer üstündeki ne de yer altındaki bir 
zenginliği meselemiz değildir.

Afganistan kaynaklı düzensiz göçü Kabil’de, muhatapla-
rıyla konuşa konuşa, tam bir uzlaşma içinde köklü çözümler-
le engellemek asıl öncelik olmalıdır.

Kaldı ki, bizim orada din kardeşlerimiz ve soydaşlarımız 
vardır.

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımız ne ise Afganistan’daki 
kardeşlerimiz de aynısıdır.

Bu konu bir milli şuur, bir tarih şuuru konusudur.

Merhum Hocamız Prof.Dr.Erol Güngör’den mülhem diyo-
rum ki;

Tarih şuuru, tarihin akışı hakkında belli bir görüş sahibi 
olmak demektir. 

İnsan tarih olaylarını manalı bir bütün içindeki parçalar 
hâlinde gördüğü anda “tarih şuuru” kazanmış olacaktır. 

Millî devletler “millî tarih şuuru” üzerinde kurulmuştur. 

Millî tarih şuuru millete ait tarihin basit vakalar yığının-
dan ibaret değil de bugünkü kaderi çizen manalı bir zincirin 
halkaları hâlinde anlaşılmasından başka bir şey değildir.

Tarih bir milletin hayatıdır; yani hayat içinde karşılaşılan 
ve büyük ölçüde başkalarınınkinden farklı olan şartların ve 
bu şartlara yapılan tepkilerin hikâyesidir; kültür ise bu tepki-
lerden doğan inanç, norm ve davranış özellikleridir.

Bizim siyasetimiz, bizim önerilerimiz tarih ve kültür hav-
zasında olgunlaşmaktadır.

CHP bunu söylemiş, İP şunu söylemiş, bizim için sadece 
kuru gürültüdür.
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CHP Genel Başkanı vatanı ve bayrağı kırmızıçizgi olarak 
gördüğünü açıklamıştır.

O zaman vatansızlarla, bayraksızlarla, bölücülerle ne arı-
yorsun, ne yapıyorsun, neyi amaçlıyorsun diye sormak da en 
tabii hakkımızdır.

Çizgisi olanın fikri olur, duruşu olur, milli mensubiyeti 
olur.

Bunlardan mahrum bir siyaset anlayışının üzeri de sade-
ce sandıkta millet tarafından çizilir.

Değerli Vatandaşlarım,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bir yanda salgın, diğer yanda sel ve yangın afetleri kuşku-
suz kabus gibi üstümüze çökmüştür.

Allah’ın izniyle bugünleri aşacağız.

Birbirimize tutunarak, birbirimize kol kanat gererek hu-
zuru bulacağız.

Gerek salgın hastalıktan, gerek sel ve yangın felaketle-
rinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum.

Ayrıca yarın karşılayacağımız, 30 Ağustos 1922’de zaferle 
düğümlediğimiz Başkomutanlık Meydan Zaferi’nin 99’uncu 
yıl dönümü vesilesiyle şu hatırlatmalarda özellikle bulunmak 
istiyorum:

Türk milleti varlığına ve kaderine sahip çıkacağını fe-
dakârlıklarla ispatlamıştır.

Son yurdumuzun üzerindeki kara bulutlar 99 yıl önce da-
ğıtılmıştır.
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Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen mille-
timizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya tahammülünün 
olmayacağı açıkça anlaşılmış ve teyit edilmiştir.

Türk milleti 30 Ağustos’ta geleceğini kurtarmış, son yur-
dunda payidar olarak kalacağını haykırmış ve garantiye al-
mıştır.

Nitekim Çanakkale’den Dumlupınar’a kadar oluk oluk 
akan şehit kanları, katlanılan zahmetler, ödenen bedeller 
Türk vatanının etrafını manevi surlarla çevirmiştir.

Tam bir inanmışlıkla ifade etmek isterim ki, şehitlerimi-
zin aziz ruhları Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyete kadar mu-
hafızı, ecdadımızın hayır duası ise hepimizin yolunu aydınla-
tan ve gücümüze güç katan manevi destektir.

Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve bera-
berliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 
Ağustos şuuru aynısıyla varlığını sürdürmektedir.

Milletimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zafe-
ri’nin 99. Yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarını, 
aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet hislerimle anıyorum.

Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum.
Sözlerime son verirken, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın 

hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, sizleri hürmetle se-
lamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Aziz Türk Gençliği,

Muhterem Ülküdaşlarım,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Medyamızın Saygın Temsilcileri,

Bu muhteşem tabloyu, dosta güven düşmana korku salan 
bu coşku ve heyecan dalgasını görmekten, bizatihi şahit ol-
maktan biliniz ki kıvanç duyuyor, iftihar ediyorum.

Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak, sev-
daları berrak olan Türk gençliği nerede diye soranlara, işte 
buradalar diyorum, dimdik ayakta olduklarını haykırarak bil-
diriyorum.

Ülküsünde eriyen kavruk yüzlü yiğitler burada.

Geleceğin teminatı Türk gençliği tüm görkemiyle bu sa-
londa.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenle-
nen “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” münasebetiyle her bir 
misafirimizi, her bir kardeşimizi özlemle selamlıyor, en içten 
hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Bu müstesna organizasyonda emeği geçen Ülkü Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldı-
rım kardeşim başta olmak üzere, Ocağımızın tüm mensupla-
rını, tüm dava ve yol arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ve teşek-
kür ediyorum. 

Hepinizi kucaklıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz di-
yorum.

Değerli Kardeşlerim, 

Can vardır, candan ve canandan ileri; kan vardır, kardeşli-
ğin ve kader birliğinin iradesi.
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Şeyh Edebalı’nın dediği gibi, insanlar vardır, şafak vak-
tinde doğar; akşam ezanında ölürler.

İnsanlar vardır, insanlık abidesi, insanlığın ağarmış yüz-
leridir.

Yine Şeyh Edebalı damadı Osman Gaziye nasihat ederek 
diyor ki, “üç kişiye acı: Cahiller arasındaki alime, zengin-
ken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.”

Devamında ise şu ibret verici sözlerini paylaşıyor:
“Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar 

emniyetli değildir. Haklı olduğunda mücadeleden kork-
ma. Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.”

Türk gençliği, canımızdan ileri, kardeşliğimizin ve kader 
birliğimizin irade gücüdür.

Milliyetçi-Ülkücü gençlik hem haktan yana, hem halktan 
taraf, hem de hakikatin yanındadır.

Yönü doğru olanın yükü ağırdır.
Eğri bacadan doğru duman çıkmayacaktır.
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamayacaktır.
Sizler istikbalin huzur ve güven veren müjdelerisiniz.
Sizler eğilmez başın, çökmez dizin, bükülmez bileğin, kı-

rılmaz belin timsallerisiniz.
Merhum Necip Fazıl diyor ya, “bir gençlik, bir gençlik, 

bir gençlik…Zaman bendedir, mekân bana emanettir şuu-
runda bir gençlik…”

İşte o gençlik sizlersiniz.
Akıp giden zaman nehrinde boş yere sürüklenmeyen, me-

kanın ruhuna ülkülerini anlatmaktan bir an olsun vazgeçme-
yen iman erlerisiniz. 
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Merhum Arif Nihat Asya’nın isabetle vurguladığı gibi, siz-
ler büyük Türkiye’yi gerçekleştirecek olan Ülkücülersiniz.

Güneş gibi parlak, bulut gibi bembeyazdır kalpleriniz.

Bilmezsiniz kötülük, bilmediniz yalan ne demek.

Bakınız ne kadar yürekten söylüyor, gençliği nasıl da tarif 
ediyordu Merhum Ömer Seyfettin:

Bir kahraman gördüm, gençti, güzeldi.

Atlamış maziden binlerce seddi,

Kır atıyla sanki canlı bir yeldi.

Sordum: “Nereye?” – “Ben giderim” dedi,

“Tarif olunamaz bir şana doğru…”

Geldiğiniz yer şandır, gideceğiniz yer şan ve şeref istika-
metidir.

Türk gençliğine de ancak bu yakışacaktır.

Merhum Ömer Seyfettin “Yeni Lisan” isimli makalesinin 
sonunda gençliğe şöyle seslenmişti:

“Ey Gençler, sizi bekleyen vazifeler pek ağırdır. Siz bü-
tün dünyaca silinmek istenilen bir milleti kurtaracaksınız… 
Uyanınız, galebe için düşmanlarınızı tanımak lazımdır.”

Sadece düşmanı değil, kendimizi de tanıyıp bileceğiz. 

Zira insanın kendisini tanıması irfandır, çevreyi tanıması 
ilimdir.

İlmi bilen aldanmaz, imanı bilen aldatmaz, kendini bilen 
aldatılamaz.

Milliyetçi-Ülkücü gençlik, ne aldanan, ne aldatan, ne de 
aldanandır.
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Çünkü Ülkücü imanının hükmünü, vakarının ve varlık bi-
lincinin haysiyeti yapmıştır.

Çünkü Ülkücü cehaletle savaşa, tembellikle mücadeleye, 
vatanı ve milleti için fedakârca çalışmaya kendini adayan 
yüksek vasıflı, yüce gönüllü insan demektir.

Bu adanma hali aşığın maşukuyla rabıtası gibidir.
Bilgi, görgü ve tecrübeyle vasat bulan şuur, sadece bu ça-

ğın değil, her çağın söylem ve eylem deposudur.
Şuurlu insan, kendini sürekli aşma kararlılığı, hayatın 

gerçekleriyle sürekli güncelleme kabiliyeti gösteren insandır.
Şuur varsa yılgınlık kaybolur.
Şuur varsa çılgınlık dizginlenir, taşkın heyecanlar frenle-

nir, denetimsiz ve kontrolsüz hevesler gemlenir.
Şuur, ufuk ve milli gurur sahibi Türk gençliği istikbalin 

mesajı, istiklalin meşalesidir.
Bu mesaj silinmeyecek, bu meşale sönmeyecektir.
Sizler Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünün kutup baş-

larısınız.
Henüz yazılmamış destanların parlak müelliflerisiniz.
Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. 
Ülkülerimizin şafağında doğacak aydınlık vicdanı maşe-

ri vicdanla buluşturacak, zalim hesapları buruşturup atacak, 
hain emelleri budaya budaya kökünü kazıyacak ümitsiniz, öz-
lemsiniz, beklenen serdengeçtilersiniz.

Tarihin derinliklerinde altın çağlarımız vardır, önemli 
olan bu çağları gelecekte de inşa ve ihya etmektir.

Sert çizgili bölünmelerin önünü kesecek, birliğimize ve 
kardeşliğimize ölüm fermanı yazan alçakları önüne kattığı 
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gibi kovalayacak, bu şer cephesinin uykularını kaçıracak kim 
var diye sorulduğunda; arkasına önüne, sağına soluna bak-
madan biz varız diyen Türk gençliği bekamızın ve milli bera-
berliğimizin can damarıdır.

O damar ki, milli kudret ve kuvvetin meskenidir. 

Aziz Atatürk’ün ifade ettiği üzere, “muhtaç olduğumuz 
kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.”

Nitekim hiç kimse fıtrat değişir zannetmesin, bu kan yine 
o kandır.

Merhum vatan şairimiz Akif’in dediği gibi;

“Bir damar patlamasın sel götürür memleketi, yoksa 
göstermeye Rabbim o elim akıbeti.”

O elim akıbetin hasmı, karşı siperi, karşısında duran mu-
azzam cesaret kaynağı Türk gençliğidir.

Yine Akif’in işaret ve ilan ettiği şu gerçek hepimiz için 
kutlu bir hedeftir:

“Yaşayan görecektir: Türkiye ve Türklük ölmeyecektir.”

Aziz milletimizin, mazlum toplumların, mağdur milyonla-
rın ezeli fecri yakında doğacaksa bunun mimarı milletim, va-
tanım, bayrağım, mukaddesatım, mukadderatım diyen Türk 
gençliğinden başkası değildir.

Nasıl bir gençlik? Tarihine, kültürüne, medeniyetine, öz 
değerlerine, inançlarına ve ruh yapısına sımsıkı bağlı erdem-
li, enerjik ve sorumluluk sahibi bir gençlik.

Nasıl bir gençlik? Şahsiyetli olmayı insan olmanın ön şar-
tı gören bir gençlik.

Nasıl bir gençlik? Peşin hükümlerin tuzağından, önyargı-
ların prangalarından kurtulmuş bir gençlik.
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Nasıl bir gençlik? Vicdan ve irade bağımsızlığına hiçbir 
zaman ipotek koydurmamış bir gençlik.

Nasıl bir gençlik? Muhayyilesine kelepçe vurdurmayan, 
muvaffakiyette sınır tanımayan, mücadeleye geriden bakma-
yan, yaşadığı zamandan taşan, biteviye taşma iradesi taşıyan 
bir gençlik.

Nasıl bir gençlik? Haraba kul olmayan, hüsrana uğrama-
yan, nefsine teslim olmayan, nesilleri ihmal etmeyen, hürri-
yete sırtını dönmeyen, muhannete muhtaçlık çekmeyen bir 
gençlik.

Nasıl bir gençlik? Atasını, anasını, babasını sayan; küçük-
lerini seven, çevresiyle barışık, çehresiyle ışık saçan, sözü bir 
özü bir adam gibi adam olan bir gençlik.

Nereye giden bir gençlik? Kızılelmaya, Turan ülküsüne, 
yükseldikçe yükselme kararlılığıyla İ’la-yi Kelimtullah’a gi-
den bir gençlik.

Nereye giden bir gençlik? Hakk’a, halka, hakikate, hida-
yete koşar adım giden bir gençlik.

Nereden gelen bir gençlik? Ecdadının emanetlerini 
omuzlayarak fikriyle ve ülküleriyle ahlak, akıl ve adaletin si-
nesinden milli ve manevi değerlerle bezenmiş, bu suretle beş 
bin yıllık Türk tarihinden doğup gelen bir gençlik.

Hangi vasıtaları kullanan bir gençlik? Demokratik ve 
yasal vasıtalardan süzülüp milletinin imkan ve kaynaklarını 
kullanarak büyük hedeflere odaklanan bir gençlik.

Bu gençlikle aşılmaz engeller aşılır.

Bu gençlikle zulmetin perdeleri yırtılıp atılır.

Bu gençlikle zaferlerimizin ümit çeşmesi sonsuza kadar 
akar durur.
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Sevgili Bozkurtlar, Asenalar,

Dava insanı her türlü yokluğu ve zorluğu göze alarak yola 
çıkan, mücadelesine tarihsel boyut, kültür ve medeniyet boy-
lamı katan, aynı şekilde sistem ve metodolojik derinlik ka-
zandıran kişidir. 

Dava insanı olmak, kalabalıklar arasında kaybolmak de-
ğil, gerekirse yalnızlığı göze alabilmektir.

Bu bir kaçış veya kopuş hali değildir.

Herkesin gittiği yol doğru yol olmayabilir.

Kendine güvenen, fikrine güvenen, ruh kökünden gücü-
nü alan bir dava insanı, yeri gelirse, inandığı yolda tek başına 
kalabilmeyi, yine de ülkülerinden taviz vermemeyi bir hayat 
gerçeği olarak kabul etmelidir.

Efendimizin şu buyruğu iman ve dava insanı için nimet 
gibi görülmesi gereken bir davranış ve deyiş kalıbıdır:

“Allah’a yemin ederim ki güneşi sağ elime, ayı da sol 
elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem, Ya Allah 
bu dini hakim kılar ya da ben bu yolda yok olur giderim.”

Muhammedi ahlak işte budur.

Milliyetçi-Ülkücü gençlik bu ahlakla yoğrulmuştur.

Bu gençlik ki, Kerbela’da Yezid ile kazanmaktansa, Hz.Hü-
seyin ile şehit olmaya talip bir gençliktir.

Firavunla bir olmaktansa, sonunu düşünmeden Hz.Mu-
sa’yla Kızıldeniz’e açılacak bir gençliktir.

Kürşat’ın kırk çerisiyle Çin Sarayı’na baskın yapan yiğitle-
rin ahfadı bugün burada, adeta kıyamdadır.
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Davamız bir gönül hareketi, bir sevda hafızası, bir ecdad 
hatırasıdır.

Bu davanın burcu olan Milliyetçi-Ülkücü gençlik ise, düş-
meyecek kaledir, teslim olmayacak ahlak cephesidir.

Tıpkı Ergenekon’dan çıkar gibi, tıpkı demir dağları eritir 
gibi, tıpkı aya doğru başını kaldıran bir Bozkurt gibi, tıpkı 
400 çadırlık Türkmen obasından bir cihan imparatorluğunu 
çıkaran devasa kahramanlık gibi, Türk gençliği de yürüyecek, 
yürüdükçe zalimleri şaşkına çevirecektir.

Teröristler saklanacak ve sinecek yer arayacaktır.
Türk ve İslam düşmanlarını korku dağları saracaktır.
Dikkat ediniz, tüm gözler üzerinizdedir.
Tüm dikkatler size çevrilmiştir.
Temkinli olmalısınız, tedbirli olmalısınız, sağduyulu ve 

soğukkanlı harekete mecbursunuz.
Pusuya yatmışlar sizleri kolluyorlar.
Pencere aralığından size bakıyorlar.
Uyuyor musunuz, uyanık mısınız? Bunu analiz ediyorlar.
Rehavette misiniz, tetikte misiniz? Bunu araştırıyorlar.
Aciz misiniz, çevik misiniz? Bunu sorguluyorlar.
Sefahatte misiniz, seferde misiniz? Buna bakıyorlar.
Uçarı mısınız, ufuk sahibi misiniz? Bunu gözlüyorlar.
Dağınık mısınız, hazır mısınız? Bunu merak ediyorlar.
Cevap sizdedir, söz sizdedir, karar sizindir.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket her zaman hedefe konulmuştur.
Biliyorlar ki, bu cepheyi çiğnemeden vatanı teslim ala-

mazlar.
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Biliyorlar ki, bu davayı geçmeden Türkiye’yi geçemezler.
Çanakkale’de durduklarımız tekrar silaha sarılmıştır.
Milli Mücadele’de denize süpürdüklerimiz bir kez daha 

kıyılarımıza çıkmanın arayış ve amacındadır.
Son Ülkücü düştüğü yerde kanını toprakla karıştırmadık-

ça, son neferimiz son nefesinde bile tamam demedikçe, son 
namlu sükût etmedikçe yastığımız mezar taşı, yorganımız 
toprak, bu can bu bedene dar olsun ki, Türkiye’nin diz çöktü-
ğünü hiç kimse göremeyecektir.

Boyun veririz, ama boyun eğmeyiz.
Hani bir söz vardır ya, bizim rahat edemediğimiz yerde 

hiç kimse istirahat edemez.
Varsayalım çakal sürüsü kurdu tuzağa düşürdü, fakat kurt 

tuzaktan nasıl kurtulacağını değil, bedelini nasıl ödeteceğini, 
bu tuzağın hesabını nasıl soracağını düşünür.

Kışı geçiririz geçirmesine, ama yediğimiz ayazı asla unut-
mayız, unutturmayız.

Milliyetçi-Ülkücü gençliğe iftira atanlar bilsinler ki, ifti-
rayla olmadık, iftirayla da ölmeyiz.

Türk gençliğini çıkarları uğruna istismar yarışına girip 
ihanet şartlarını bir senaryo kapsamında yaygınlaştırmak 
için körpe dimağları kullanmaya heves edenler günahın ve 
zilletin pençesindedir.

Düşüncesi ne olursa olsun, siyasi ve ideolojik tercihi na-
sıl tezahür ederse etsin, kökeni ve doğduğu yer nereyi göste-
rirse göstersin, bu millet benim, bu vatan benim, bu bayrak 
benim diyen her kardeşimi kucaklıyor, pir-ü pak alınlarından 
öpüyorum.

Analarını, babalarını hürmetle de selamlıyorum.
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Onların derdi okullarını bitirmek, bir meslek ve iş sahibi 
olmak, bir yuva kurmaktır.

Meşru her eleştirinin, samimi her sitem ve yakınmanın 
başımızın üstünde yeri vardır.

Kimseye gücenecek, gönül koyacak halimiz yoktur.

Hür ve bağımsız bir kafanın sorgulaması, hayata eleştirel 
bakması, beklentilerini demokratik ve yasal çerçevede dile 
getirmesi doğaldır, gençlerimiz için bu insani hak iki kere do-
ğal görülmelidir.

Ancak biz gençliğimizi sokakta bulmadık, sokaklara tes-
lim edemeyiz.

Onların akıllarını çelmek için geceli gündüzlü kara propa-
ganda yapan terör örgütlerine, marjinal sol gruplara, merdiven 
altı yapılara, zilletin çukuruna düşmüş Türkiye muhalifi siyasi-
lerin köhne ve kötürüm hesaplarına peşkeş çektirmeyiz.

Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir.

Gelecek ayağa düştü mü, yıkım ve yok oluş kapıya dayan-
mış demektir.

Türk gençliğinin zihni devamlı alarm halinde olmalıdır.

Fikirleri her an gelişmeye açık bulunmalıdır.

Günlük hayatın süratli değişimlerine intibak edecek es-
nekliğe, eyyamcılığa prim vermeyecek düzeye ulaşmalıdır.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nün otomobiline yarı çıp-
lak çıkıp üzerinde tepinen mahlûkatın Türk gençliğine men-
sup olması imkânsızdır.

Üniversite kapılarında polise, öğretim üyelerine, üniver-
site yönetimine meydan okuyan, taş atan, ellerinde sopayla 
dolaşan, önüne gelene hakaretleri saydıran, kimi gördüyse 
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sövüp sayan bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları 
temsil ettiği çok açıktır.

Bunlar ne öğrenci, ne de gençtir.

Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya 
çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlarıdır.

Bize hiç kimse haktan, hukuktan, adaletten, eğitim özgür-
lüğünden, ondan bundan bahsetmesin.

Biz kimin neye hizmet ettiğini, ederini, alçak emellerini 
gayet iyi biliyoruz.

Öğrencilerimizin haklı talepleri, meşru beklentileri, yurt, 
barınma ve günlük maişet kaygıları makul ve mantıklı ihti-
yaçların seslendirilmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti temel insani istekleri karşı-
lamakla mükelleftir, kaldı ki yapılan da budur.

Ancak yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir?

Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır.

Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir.

Gezi parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır.

6-8 Ekim olaylarında Türkiye’yi karıştırmak isteyen bun-
lardır.

Terör örgütlerinin hücre evlerinde kanlı eylem planları 
yapan bunlardır.

Duvarlara zulüm 1453’te başladı yazan soysuzlar bunlardır.

PKK’nın, DHKP-C’nin, MLKP’nin tasması boğazlarına ge-
çen bunlardır.

Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil, düpe-
düz şehir eşkıyasıdır.



282

Grup kürsüsüne CHP ve HDP iltisaklı kebapçıyı çıkarıp 
sözüm ona bize nazire yapan, HDP’li bölücü kebapçıların 
gönlünü almak, gözüne girmek için bir zamanlar methiyeler 
düzdüğü partisini taşlayan ekmeksizler, erdemsizler, haydi 
çıkın da bir eşkıyayı kürsülerde konuşturun.

Yetmez, ama evet diyorsanız, haydi irtibat halinde oldu-
ğunuz FETÖ’cülere, PKK’lılara da mikrofon verin.

Nasıl olsa öğrenci kisveli ajanlara göğsünüzü gere gere 
arka çıkıyorsunuz.

Hatta bir ara Ülkü Ocaklarına haydut diyecek kadar alça-
labiliyor, acınacak hallere düşüyordunuz.

Gavurun kılıcını sallayıp haçlı beşiğinde sallanmak, te-
rör örgütlerinin arka bahçesi, Türk düşmanlarının figüranı 
olmak hiç kimseyi İYİ, hiç kimseyi demokrat, hiç kimseyi de 
yerli ve milli yapmaz.

Yapsa yapsa işbirlikçi yapar, kötü yapar, melanetin seyisi 
yapar.

Öğrenci arayan CHP, İP, HDP ve diğerleri gelsinler de bu-
raya baksınlar.

Türk gençliğinin asaletine tanık olmak isteyenler şu gıpta 
edilecek manzaraya dikkat etsinler, yürekleri yetiyorsa gel-
sinler de, çakmak çakmak parlayan, alnı temiz, ahlakı temiz, 
bahtı açık, gönlü geniş gençlerimizi görsünler.

Velakin yapamazlar, çünkü gözleri var görmez, kulakları 
var duymaz, dilleri var söyleyemez.

Nitekim kalpleri mühürlü, vicdanları esirdir.

Ülkü Ocaklarına haydut diyenler hayasızdır, yüz karasıdır, 
dönektir, devşirmedir, faşizmin ipte oynattıkları kuklalardır.
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Bir de Ülkü Ocaklarına terör örgütü yaftası vurmaya, böy-
lesi bir çamuru sıvamaya çalışanlar vardır ve sizler bunları 
yakından biliyorsunuz.

Geçtiğimiz Salı günkü grup toplantımızda demiştim ki, “9 
Ekim 2021 Cumartesi günü, Türk Gençlik Kurultayı’na teş-
rif edecek kardeşlerim hep bir ağızdan elbet gerekli ceva-
bı vakar ve asaletleriyle vereceklerdir.”

Öyle bir cevap veriyorsunuz ki, duruşunuzla ve coşkunuz-
la bütün şer odaklarını zangır zangır titretiyorsunuz.

Ben de diyorum ki, kahrolsun şer odakları, çok yaşasın 
Ülkü Ocakları.

Yaramız yok, gocunacak halimiz de yok.

ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, terö-
risti tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocakları’na değil, 
yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır.

Ülkü Ocakları’ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı 
çıkar.

Ülkü Ocakları’nda haydut değil, haydutlara dünyayı dar 
edecek inanmışlar yetişir.

Almanya’dan ABD’ye kadar Ülkü Ocakları’yla kıyasıya uğ-
raşanlar, küresel bir mesele haline getiren insanlık fukaraları 
duyun bu sesi, işitin bu salondan yükselen mesajı, açık açık 
söylüyorum, sizden korkan sizin gibi namert olsun.

Sizden kaçınan, sizden çekinen sizin gibi çürüyüp gitsin.

Davamızdan, hak bildiğimiz yoldan dönersek de gök gir-
sin kızıl çıksın.

ABD eski Dışişleri Bakanlarından Kissinger’e ait olduğu 
ileri sürülen bir sözü bu vesileyle paylaşmak istiyorum:  
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“Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Biz 
aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki 
vatan hainlerini ise kahramanlara dönüştürürüz.”

Hamd olsun, ABD Ülkü Ocaklarını kahraman görmüyor, 
bu şekilde değerlendirmiyor.

Onların kahramanı zillettir, PKK’dır, PYD’dir, YPG’dir, FE-
TÖ’dür, DEAŞ’tir, terörizmin diğer eli kanlı örgütleridir.

Ülkü Ocakları aslen ve esasen kahramandır, bunu tescil 
etmeye mezun yegâne merci Türk milletidir, Türklüğün vic-
danıdır, Türk-İslam ülküsünün ruh köküdür.

Milliyetçi-Ülkücü gençlik, bugün doğru sayılanın yarın 
yanlış çıktığı, bugün güzel görünenin yarın çirkin ilan edildiği 
bir dünyada, kendi varlığını sonsuz dalgalanmalardan kur-
taracak değişmez değerlere, zamanlar üstü milli ve manevi 
servetlere sarılmak zorundadır.

İşin özünde sürdürülebilir bir muvaffakiyet için bu kaçı-
nılmaz önemdedir.

Bizim için harici ve dahili bedhahların övgüsüyle yergisi 
aynı kırattadır.

Bizi seven, gönlünde ve yüreğinde taşıyan bir millet var-
dır, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimiz 
vardır.

Kovboyun sevgisi tren soyuluncaya, posta arabası yağma-
lanıncaya kadardır.

Bizim de böyle bir ilgi ve sevgiye veya nefret ve öfkeye ne 
bir itibarımız ne de ciddiye alacak durumumuz söz konusudur.

Bizim kökümüz bu topraklardır.
Bizim yönümüz geleceğe doğrudur.
Doğduğumuz yer yatacağımız yerdir.
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Millet ne diyorsa ona bakarız. Tarih neyi işaret ediyorsa 
onunla alakadar oluruz.

Ülkü Ocakları, Türk milletinin son siperi, son umudu, baş-
ka çare kalmadıysa patlayacak son kurşunudur.

Ülkü Ocakları feyiz almasını bilene mektep, dünyayı Türk-
çe okuyuşun, aleme nizam verme iddiasının menkıbesidir.

Şu hususu söylemekte bir an olsun tereddüt göstermem 
ki, sayılmayız parmak ile kırılmayız vurmakla ile.

Sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.

Akla gelecek son ihtimal olsa da sözgelimi sussak, tarih 
susar mı? Vicdan susar mı? Hakikat susar mı? Coğrafya susar 
mı? Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar de-
vam edegelen şehitler kervanı susar mı?

Milliyetçi-Ülkücü gençlik tam bağımsızlık yanlısıdır.

Milliyetçi-Ülkücü gençlik Türk milletinin canlı sembolüdür.

İstisnasız hoşgörü ve demokrasinin yanındadır.

Bu demokrasi anlayışı refah ve özgürlük vasıtasıdır.

Türk-İslam medeniyetinin varisi, Türk tarihinin geçmiş ve 
gelecek davacısıdır.

Bizim meselemiz, bir dava ve vatan nöbetidir.

Bizim meselemiz, bir sevda ve hizmet sözleşmesidir.

Bizim emanetini üstlendiğimiz imrenilecek hazine, şehit-
lerin, gazilerin, alplerin, erenlerin, Allah dostlarının, millet 
aşıklarının nesilden nesile tıpkı bir çağlayan gibi akan, tıpkı 
bir bayrak gibi ulaşan muazzez hükmü ve hedefleridir.

Meselemiz büyüktür, mesuliyetimiz ağırdır.

Bugün Milliyetçi-Ülkücü Hareketi susturmak istiyorlar.
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Türk milliyetçilerini bastırmak, melez bir hale getirmeyi 
amaçlıyorlar.

Bilhassa hatırlatırım ki, Türk milliyetçiliği Osmanlı İm-
paratorluğu’nun kurtuluş hareketi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu harcıdır.

Ezilmiş, horlanmış, hakarete uğramış bir toplumu, yığıl-
dığı yerden yeniden ayağa kaldıran direniş, düşünüş, yaşayış, 
hayatı yorumlayış ve sürekli ileriye yürüyüş dinamiğidir.

Gerçek kurtuluş tarihimizle, kendimizle, dedelerimizle ba-
rışmak, mazinin haşmetine yeni bir medeniyet halkasını ek-
lemleyerek hasretini çektiğimiz devirleri yeniden diriltmektir.

Bu medeniyet halkası köksüz ve görgüsüz ellerde değil, 
diline, dinine, milliyetine, milletine, ülkülerine tutunmuş 
Türk gençliği sayesinde vasat ve vücut bulacaktır.

İşte bu gençlik elbette ve kesinlikle sizlersiniz. 
Türk Gençliğinin Mümtaz Temsilcisi Olan Değerli Ül-

küdaşlarım,
Medeniyet dediğimiz şey müşterek bir emek mecmuudur.
İnsan varlığı ile onun çevresi arasındaki şuurlu ve karşı-

lıklı tesirle anlam ve içerik kazanmaktadır.
Zaman durmadan değişirken, toplum da değişmektedir.
Bu değişime ayak uydurmak, tarihin gerisine düşmeden 

devamlı ön almak, gelişmelerin pasif bir ögesi olmadan aktif 
bir öznesi haline gelmek hepinize düşen bir sorumluluktur.

Ezberlerle, bildik şablonlarla, sloganlarla dünyanın yeni 
şartlarını anlamaya çalışmak boşuna bir gayrettir.

Merhum Hocamız Prof.Dr. Erol Güngör, sosyal değişme 
ile modernleşme arasında kopmaz bağı görmüş, bunu ifade 
etmişti.
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Büyük düşünürümüz Ziya Gökalp, Osmanlı kültür mira-
sından haklı olarak derin bir şekilde etkilenmişti. 

Bununla birlikte, batının göze çarpan bazı özelliklerini 
benimseyecek bir kanal açmak, buna mukabil devleti ayakta 
tutacak, milleti sağlam bir zemine oturtacak hasletleri de mu-
hafaza edecek bir alan oluşturmayı hedeflemişti.

Merhum Güngör’e göre, milliyetçilik milli hakimiyet mana-
sına geldiği için demokrasi onun vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Fikir ise daima açıklık, serbestlik ve genişlik isteyen bir 
şeydir.

Türk milletinin kültürü ve sosyal yapısı üzerine temellen-
miş bir milliyetçilik anlayışını işlemeye çalışmıştır.

Bu temel üzerine açık görüşlü, zamanı kavramış, çağın 
eğilimlerini anlamış Türk gençliği bu coğrafyadaki milli varlı-
ğımızı şartlar ne kadar ağır olsa da müdafaa edecektir.

Türk milliyetçileri, laf değil iş üretmekle, geçmişle övünüp 
geleceği ihmal etmekten uzak durmakla; özellikle edebiyat, 
bilim, sanat, ticaret, siyaset gibi alanlarda sürekli ilerlemeyi, 
kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi esas almalıdır.

Bu sürecin ana dinamiği, asıl itici ve ateşleyici dimağı ha-
yata, hakikate ve hadiselere şuurla bakmak, bu bakıştan mül-
hem bir kavrayış yeteneği geliştirmekle mümkündür.

Merhum Erol Güngör’ün vurguladığı gibi, düşünce ile he-
yecanı ayırt etmek lazımdır.

Tarihin külü henüz soğumamıştır.
Tutunacağımız dal seçkinler, yabancı muhipleri, kimliksiz 

ve kişiliksiz mihraklar değil, büyük millet haznesidir.
Milliyetçiliğimizi geçmişimizin haşmetinden bugününün 

ortamına, hatta yarınların kucağına geliştirerek, sürekli yeni 
baştan yorumlayarak, ama kaynaktan kopmayarak taşımalıyız.
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Bu sorumluluk öncelikle sizlerdedir.
Doğru okunmayan, ibret alınmayan tarih sürekli tekerrür 

edecektir.
Milliyetçiliğin manevi cephesi kadar maddi cephesi de ge-

liştirilmeli, bu amaca kafa yorulmalıdır.
Merhum Ömer Seyfettin, “Mektep Çocuklarında Türklük 

Mefkûresi” başlıklı makalesinde, çocukların nasıl Türk milli-
yetçisi olarak yetiştirileceklerini maddelerle ve teknik sayıla-
bilecek ifadelerle anlatmış, Türk milletinin uyanmak, tutun-
mak ve parlamak için ihtiyaç duyduğu hamleleri sıralamıştı.

Bunlar, milli ve umumi bir Türk edebiyatı; Türklükte, mu-
siki, resim, heykeltıraşlık ve tiyatro gibi güzel sanatlar; fen ve 
büyük sanatlar, ticaret ve ekonomi olarak ifade edilmişti.

Maddi cephe derken kast ettiğim işte bunlardır.
Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı sonunda, her türlü mo-

dern silahlarla donanmış olan emperyalist ülkeler tarafından 
işgal edilip tarih sahnesinden silinmek istendiği en olumsuz 
şartlarda bile tam bağımsız ve bağlantısız hür bir devlet ola-
rak var olma kararlılığını ve iradesini ortaya koymuş ve bunu 
başarmıştır.

Bu başarı o dönemin genç sayılabilecek kuşağının mari-
fetidir.

Türk milleti sömürge olamaz, köle olamaz, esir alınamaz.
Emperyalizmin sömürü planları karşısında Türk milleti, 

milli birlik ve bütünlüğü sağlayabildiği her durumda saldırı-
ları püskürtmüş, oyunları bozmuştur.

İnanıyorum ki, Türk gençliğinin uyanışıyla kalıcı başarı-
nın gerçek anlamı bulunacaktır.

Sizler var olduğunuz müddetçe, bacamızda baykuş öttür-
meyeceğiz.
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İhanetin borusunu çaldırmayacağız.

Yerimizi tavan arası görenlere fırsat vermeyeceğiz.

İmkansızı mümkün kılacak bir iradeyle geleceğin yol ha-
ritasını çizeceğiz.

Merhum Tarık Buğra, insanı anlamanın evvela kendini 
anlamak olduğunu söylemişti.

Küçük Ağa isimli romanında anlatılan İstanbullu Hoca ve 
Çolak Salih kendilerini anlayınca doğruyu bulmuşlardı.

Keramet, Kurbağa Duası ve Perili Köşk isimli eserle-
rinde hurafelerin insanların zihinlerini zapt etmesini; Külah 
ve Deve hikayelerinde softa tipleri; Hafiften Bir Seda, Tuhaf 
Bir Zulüm isimli eserlerinden taassubun toplumda ve insan 
hayatında yarattığı dramatik ve trajik sonuçları ele alan Ömer 
Seyfettin kendimizi tanımak ve tanıtmak için çaba sarfetmişti.

Merhum Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomo-
re’de işgal altındaki İstanbul’u konu almış; uyuşmuş ve ko-
kuşmuş bir cemiyet içinde “İşgal kuvvetlerine” ve onlarla iş-
birliği yapan soysuzlara ayna tutmuştu. 

Yaban romanında ise halkla ilgilenmediği ve halkı tanı-
maya çalışmadığı için Türk aydınını ilgisizlikle ve ihmalcilikle 
suçlamıştı.

Merhum Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu isimli romanında, 
dedikodunun dar çevrelerdeki etkisini, yozlaşmayı aktarmıştı.

Sizler munis, muhlis, muteber Türk gençliğisiniz.

Fitneye kapalı, dedikodulara karşı olmalısınız.

Birbirinizi severek daha güçlü olacaksınız.

Birbirinizin hakkını gözeterek, birbirinize kol kanat gere-
rek daha da ilerleyeceksiniz.
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Aziz Dava Arkadaşlarım,
Göz açıp kapayıncaya kadar zaman-mekan-insan ilişkileri 

değişime uğramaktadır.
4.0, 5.0 derken endüstri devrimleri adeta sıraya girmiştir.
Dijital, mobil ve sosyal medya, tüm dünyadaki insanlar 

için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 
Şu anda dünyada 7,8 milyar insandan 4,5 milyardan fazla-

sı interneti kullanmaktadır. 
Dünya üzerinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 4 

milyarı aşmıştır.
Bir yıl öncesine göre 2021 yılında interneti kullananların 

oranı yüzde 7,3; sosyal medyayı kullananların oranı ise yüzde 
13,2 artmıştır.

Türkiye nüfusunun yüzde 70,8’i sosyal medyanın dipsiz 
mecralarındadır.

Yine dünya genelinde, 2 milyar 740 bin kişi Facebook, 2 
milyar 291 bin kişi Youtube, 2 milyar kişi Whatsapp, 1,2 mil-
yar kişi Instagram, 500 milyon kişi de Twitter kullanıcısıdır.

İnsanlar internete günde ortalama 8 saat zaman ayırmak-
ta, bu 8 saatin 3 saatinde de sosyal medya uygulamalarında 
bulunmaktadırlar.

Kazandırdığından daha fazlasını kaybettiren, doğru ve 
temiz kullanımdan ziyade karanlık operasyonları, yalan ve 
dedikoduyla pekişmiş haberleri servis ağına dönüşen sosyal 
medya platformlarının bu haliyle devamı geleceğimiz için 
ciddi risk ve tehditler içermektedir.

En başta Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti 
doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal ba-
rış ve toplumsal huzur açısından mühimdir.
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Türk aile yapısı, bugün kitle haberleşme vasıtalarının sal-
dırısına, çok cepheli tahribatına maruzdur. 

Kuşkusuz buna karşı yasal tedbirler geliştirmek, sosyal 
dokumuzu, milli kültürümüzü ve öz değerlerimizi korumak 
zorundayız.

Bu alandaki muhtemel bir ihmalin bedeli de vahim ola-
caktır.

Sosyal medya biz duygusunu törpülerken, aynı evde bir-
birine yabancılaşan insanları da ortaya çıkarmıştır.

Karşımızdaki bu tehdit endişe verici düzeydedir.
İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde Yalnızlık Bakanlığı ku-

rulup insanların etkileşime geçmesi ve sosyalleşmesi için çe-
şitli aktivitelerin yapıldığı artık inkar edilemez bir gerçektir.

Bugün dünya üzerinde 15-24 yaş kuşağındaki genç sayısı 
1,2 milyardır. 

Sosyal medyanın ağırlıklı kullanımı bu yaş grubundadır. 
Türkiye de genç nüfusun yüzde 28,6’sı 15-17; yüzde 

19,8’i 18-19; yüzde 31,3’ü 20-22, yüzde 20,4’ü de 23-24 yaş 
grubundadır.

Ülkemizin gerçek gücü, mukavemet yüzü gençlerimizdir.
Onları her türlü çetrefilli ahlaki sorunlardan, sosyal med-

ya batağından, tehlikeli akım ve örgütlerden korumak milli 
görevimizdir.

Dünyada yaklaşık 31 bin üniversite varken, bu sayı  
Türkiye’de 208’dir. 

Dünyada çoğunluğu gençlerden oluşan ve mutlak yok-
sulluk sınırının altında yaşayan 750 milyon insan vardır ki, 
salgın döneminde bu sayı hem ülke bazında hem de dünya 
genelinde maalesef artış göstermiştir.
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Tok gezip açlık edebiyatı yapanların gençlerimize oy gö-
züyle baktıkları malumumuzdur.

Ancak biz Türk gençliğine bakınca oy görmüyoruz, gele-
cek görüyoruz.

Sandık görmüyoruz, Türk milletinin güvencesini görüyoruz.
2023 yılı Haziran ayında ilk kez oy kullanacak yaklaşık 

2,5 milyon kardeşimizin kararı ve tercihi ne olursa olsun, 
hepsinin taleplerinin, arzu ve hedeflerini gerçekleştirme mü-
cadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağımızın sözünü 
veriyoruz.

Gözlerine kara perde inenler nasıl bakar bilemem, ama biz 
gençliğe bakınca x, y, z görmüyoruz, alayını evladımız, alayını 
kardeşimiz, alayını yılmaz ve yıkılmaz Türk gençliğinin saygın 
ve sahiplenilmesi gereken bir parçası değerlendiriyoruz.

Değerli Ülküdaşlarım,
Sevgili Gençler,
İnanmış bir dava insanı, çıraklığı olmayan bir ustalık be-

ratına sahiptir.
Ülkücüyü, ülküsüyle buluşturup kaynaştıran, insana ve 

hayata eşlik eden bir fikir ve düşünce derinliğine kavuşturan 
engin ve ezeli davasıdır.

Tarihin bir döneminde,  “ben Türküm” diyen ilk kahra-
man ecdadımız davamızın köşe taşıdır.

Milliyetçi-Ülkücü gençlik duruşuyla, duygusuyla, durgun-
luğu yenen bıçkınlığıyla, imanlı kalbiyle, zekan fışkıran kafa-
sıyla vardır, var olacaktır, buna da hiç kimse mani olamaya-
caktır.

Ülkü Ocakları Türk gençliğinin buluşma potası, toplanma 
alanıdır.
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Ülkücü nesiller, ülkesine de, ülkülerine de gözü gibi, canı 
gibi, yâri gibi bakmaya yeminlidir.

Biliniz ki, sizlerle iftihar ediyorum.
Ülkü Ocaklarıyla övünüyor, Türk gençliğine güveniyorum.
Türklüğün bir fikir kalıbına dökülmesinde, Türkçülüğün 

bir eylem haline dönüşmesinde, Turan ülküsünün gönüllere 
düşmesinde emeği, göz nuru, alın teri bulunan büyük fikir ve 
ülkü adamlarımızı rahmetle anıyorum.

Devletimizin kurucusu Aziz Atatürk’ü, silah ve dava ar-
kadaşlarını, muhterem ceddimizi, Başbuğumuz Alparslan 
Türkeş’i, dava şehitlerimizi, Ülkücü nesillerin yetişmesinde 
katkısı bulunan, fakat şu anda hayatta olmayan büyüklerimizi 
rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum.

Davamızın onurunu yere düşürmeden temsil eden gazile-
rimizi, yusuf yüzlülerimizi, tüm dava arkadaşlarımızı, elbette 
itibarımız ve geleceğimizin teminatı büyük Türk gençliğini 
muhabbet ve hürmetle selamlıyorum.

Rabbim gördüklerimizden geri koymasın.
Rabbim Türk gençliğinin önünü açık etsin.
Rabbim Milliyetçi-Ülkücü gençliği mahcup ve mağlup et-

tirmesin.
Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun.
Dedem Korkut’tan esinlenerek niyaz ederim ki, yerli kara 

dağlarınız yıkılmasın, gölgeli kaba ağacınız kesilmesin, taşkın 
akan güzel suyunuz kurumasın, Rabbim sizleri gem gözler-
den, nazarlardan, belalardan, kötü niyetlerden her zaman 
esirgesin.

Uzaktan dertleşenlere, yurdu yaşatmak için can vermeye 
hazır olanlara selam ediyor, bağrıma basıyorum.

Var olun, sağ olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.
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Muhterem Hanımefendiler,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Medyamızın Değerli Temsilcileri,

Bu müstesna toplantımızın başında sizleri hürmet ve mu-
habbetle selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum.

Böylesi bir kurultay atmosferinde bulunmaktan bahtiyar-
lık duyuyorum.

Yurdumun her köşesinden bu salona teşrif eden anaları-
mızla, bacılarımızla, bu cümleden olmak üzere tüm hanıme-
fendilerle en iyi dileklerimi paylaşıyorum.

“Analar-Bacılar Kurultayı”mızın düzenlenmesinde, ter-
tibinde ve hazırlık aşamasında emeği geçen, desteği ve kat-
kısı bulunan Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Pelik Yılık Hanımefendi başta olmak 
üzere her kardeşime gönülden teşekkürü bir borç biliyorum.

Analar göz nurumuz, yürek atışımızdır.

Bacılar kardeşlik muradımız, huzur mayamızdır.

Türk kadını hepimizin yüz akı; iftihar ve itibar endazesidir.

Allah sizleri var etsin, azınız çok, eksiğiniz fazla olsun.

Bu vesileyle analarımıza, bacılarımıza hoş geldiniz, sefa-
lar getirdiniz diyorum.

Saygıdeğer Hanımefendiler,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Kadının tarihi insanlığın tarihidir, çünkü kadın insan, biz-
ler de insanoğluyuz.

Anadolu coğrafyasındaki var oluş sırrımız Türk kadının 
şerefli mücadelesinde saklıdır.
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Doğuran, doyuran, dokunan, dolaysız sevgi ve bağlanışın 
doruklarına çıkan ve çıkaran analarımızdır.

Analığın ne demek olduğunu bizzat analar bilir, bizler sa-
dece ana deyince ne hissettiğimizi, neyi içselleştirdiğimizi, 
nasıl bir duygu yoğunluğuna sahip olduğumuzu anlatabiliriz.

Giymeyen giydiren, yemeyen yediren, içmeyen içiren de-
ğerdir ana.

Sabrın, hoşgörünün, merhametin, fedakârlığın, fenalıkla-
ra direnişin şanıdır ana.

Sabahlara kadar beşiğimizi sallayıp kan çanağına dönen 
gözüyle, yorgun düşmüş bedeniyle tekrar tekrar yavrusuna 
şefkatle sarılan muhabbetin kaynağıdır ana.

Evlat acısına maruz kaldı mı, ömrü hayatında yanıp kav-
rulan, ince ince damarlarına nüfuz eden acıyla dalıp dalıp 
manen uzak diyarlara giden mazlumiyetin elleri öpülesi un-
vanıdır ana.

Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin, böylesi bir imtiha-
nı nasip etmesin.

Nerede bir şehit varsa, feryat eden bir ana vardır.
Nerede kanlı bir üniforma varsa, onu alıp yüzüne süren, 

evladının naaşına sarılıp öylece kalan bir ana vardır.
Gece üşümesin diye üzerini örttüğü yavrusunu, günü gel-

diğinde içi yana yana bu defa da toprakla örten bir ana vardır.
İşte onlar bizim baş tacımız, fani dünya emanetimizdir.
Onlar şehit anasıdır, onlar kahraman anasıdır, onlar kınalı 

kuzularını vatana feda eden gül yüzlü analardır.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, analarının 

analarımız olduğunu bir kez daha, çok kararlı biçimde ifade 
ediyorum.
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Analığın ideolojisi, siyasi aidiyeti, etnik kökeni, yöresi, ül-
kesi olmaz, bu şekilde de ele alınamaz.

Bu suretle akan gözyaşlarının kimlik sorgulaması yapıl-
mamalıdır.

Çünkü yanan anadır, babadır, bacıdır, yardır.
Acıyı çeken, ağıdı yakan bilir.
Ateş sadece düştüğü yeri değil, yürekleri yakar, umutları 

tutuşturur.
Yeri gelmişken bir hususu sizlerin vasıtasıyla açıklamak 

istiyorum:
3 Eylül 2019 tarihinde, bir grup anne PKK’nın siyasi ayağı 

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde oturma ve pro-
testo eylemine başlamıştı.

Anneler HDP’den dağa kaçırılan, terör kamplarına zorla 
götürülen evlatlarını almak için nöbete girmişlerdi.

İlk oturma eyleminden bugüne kadar, süreç içerisinde 
korkuyu yenen, tehdit bariyerlerini yıkan pek çok anne söz 
konusu bu eylemlere katılmıştır.

Çocuğunun HDP’liler kanalıyla dağa götürüldüğünü söy-
leyen anne Hacire Akar 22 Ağustos 2019 tarihinde ilk taşı at-
mış, ilk iradeyi göstermiş, siyasi bölücülerin yakasından ilk 
kez tutan bir kişi olmuştu.

Çok değil, iki gün sonra da evladına kavuşmuştu.
Üçüncü yılına giren, evlatlarını terör örgütünün pençesin-

den kurtarmak için ileri atılan, aynı zamanda haklı ve cesur 
bir eylem başlatan anaların sayısı 250’ye yaklaşmıştır.

Bu direniş ve eylem hali dalgalar halinde İzmir’e, Van’a, 
Hakkari’ye, Şırnak’a, Muş’a, hatta Almanya’ya kadar yayıldı 
ve yaygınlaştı.
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Dağa zorla, tehditle, baskıyla veya akılları çelinip kandırıla-
rak götürülenlerden 32’si geri dönerek anneleriyle kucaklaştı.

Anaların nefesi kanlı örgüt PKK’nın ensesindedir.

HDP, terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır.

HDP, PKK’nın ikmal organı, terörist sevk zincirinin ilk hal-
kasıdır.

Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin ön kapısından giren 
arka kapısından PKK’nın kamplarına, mağara deliklerine yol-
lanmaktadır.

HDP’nin ön kapısından giren, arkadan silahlanarak, terö-
rist kamuflajı giyerek çıkmaktadır.

Bu itibarla HDP eşittir PKK’dır, YPG’dir, PYD’dir, bundan 
mülhem terörizmin siyasi organizasyonudur.

Hiç kimse aklımızla alay etmesin.

Bir yanda yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, 
diğer yanda tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır.

HDP’ye destek PKK’ya destektir.

HDP’yle ortaklık PKK’yla ortaklıktır.

HDP’yi meşru görmek analara zulümdür, analara haka-
rettir, bacılara hürmetsizliktir, şehitlerimize, gazilerimize hı-
yanettir.

Bugüne kadar dünya üzerinde çocuk kaçıran, terörist 
devşiren, silahlı bir terör örgütüne tetikçi kazandıran bir par-
ti ne görülmüş, ne duyulmuştur. 

Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaklardır.

Kürt kökenli kardeşlerimin canından, malından, varlığın-
dan geçinmek için çırpınan, yıllarca kene gibi kanlarını emen 
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bu alçaklar oluşumu artık adaletin konusu olup demokratik 
siyasetin alanından çıkmıştır.

HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir.
HDP’nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek, de-

rin bir nefes aldıracaktır.
Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK’nın 

HDP isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da hiçbir maymuncuk-
la açılmayacak bir kilit asılmalıdır.

Bunlar çocuk kaçakçısıdır.
Bunlar uyuşturucu kaçakçısıdır.
Bunlar devlet ve millet düşmanıdır.
HDP/PKK varsa çocuklar, gençler güvende değildir.
HDP/PKK varsa milli geleceğimiz, ekonomimiz, sosyal ba-

rışımız, toplumsal huzurumuz güvenceden mahrumdur.
Geldiğimiz bu aşamada teröristlerin ne yatacak bir yeri, 

ne kaçacak bir meskeni, ne de saklanacak emniyetli bir alanı 
kalmıştır.

Bölücü teröristler, bölücü siyasiler gibi adaletin karşısın-
da hesap vereceklerdir.

Yok vermeyeceklerse, buna yanaşmayacaklarsa, kahra-
manlarımızın saat gibi çalışan namlusundan çıkan helal kur-
şunlar bunların alayını devirmeye yetecektir.

Teröre yardım ve yataklık yapan muhasım güçler Türk 
milletinin sabrını zorlamasınlar, test etmeye kalkışmasınlar.

Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını ABD’nin ulusal 
güvenliğine karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit olarak 
değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi’ne bir mektup va-
sıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre ar-
tık bir karar vermelidir. 



302

ABD, terör örgütleriyle mi müttefik, yoksa Türkiye’yle mi 
müttefiktir?

ABD, PKK/YPG/PYD’nin stratejik ortağı mıdır? Yoksa 
Türkiye’nin mi stratejik ortağıdır?

ABD yönetimi dost mudur düşman mıdır?

Terör örgütlerine silah vermek, para vermek, eğitim des-
teği vermek, uluslararası hukuk çerçevesinde söylersek suç-
tur, insanlık değerleri adına utanç verici bir rezalettir.

ABD, Suriye’den çekiliyormuş, geride 900’e yakın asker 
bırakıyormuş.

Bunların hepsi yalan, hepsi uydurma, hepsi temelsizdir.

ABD, terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan 
sonra kendi ülke askerini Suriye’de niye tutacaktır?

ABD’nin silahını taşıyan teröristler vardır.

ABD’nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler 
vardır.

ABD’nin emel ve hedeflerine hizmet eden caniler sınırla-
rımızın mücavir bölgelerinde zaten mevcuttur.

Asker çekmek göz boyamadır.

Hem asker çekiyorum diyeceksiniz, hem de Suriye’de 
Türkiye’yi çıkarlarınıza tehdit görüp daha önce ilan edilen 
ulusal acil durumun devamını temin edeceksiniz.

Söğüt’ün manevi ilhamlarından birisi olan Dursun Fakih 
bakınız Osman Gazi’ye hitaben ne diyordu:

“Öyle insanlar göreceksin ki, koyunu yemek için tilkiy-
le plan yapacaklar, kurtla birlikte öldürecekler, çobanla 
birlikte yiyecekler, sahibiyle birlikte yas tutacaklar, sonra 
da hiçbir şey olmamış gibi davranacaklar.”
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Karşımızdaki tablo aynısıyla, tıpkısıyla budur.

Ancak unuttukları güç ve kudret büyük Türk milletidir.

İhmal ettikleri boyun eğmez irade analarımızdır, bacıla-
rımızdır.

Alemde şer bitmezse, bizde de hamd olsun er bitmez, bit-
meyecektir.

Toprağa bir girsek bile dünyaya bin geliriz.

Yine de teslim olmayız, yine de pes etmeyiz, yine de vaz-
geçmeyiz.

Kötülükle savaş, insaniyetimizin ve inançlarımızın dava-
sıdır.

Bu davaya bağlıyız, bu davayı bayrak gibi taşıyacağız.

İstiklal Marşı’nda Akif ne diyor: Korkma, sönmez bu şa-
faklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde 
tüten en son ocak.

Milletimizin kutlu varlığını tahrip ve imha etmek, namus 
ve şerefini ayaklar altına almak, geleceğini karartmak ama-
cıyla yapılan hain ve hunhar saldırılara direnecek imanımız 
vardır, irademiz vardır, analarımızın hayır duaları çok şükür 
bizimledir.

Tehdit yoğundur, hava kurşun gibi ağırdır.

İşbirlikçiler içimizden, emperyalizmin oyun ve tuzakları 
dışımızdan Türkiye’yi etkisizleştirme çabasındadır.

Fakat başaramayacaklar, bu millet bir olur, iri olur, diri 
olur; aşılmaz sur, geçilmez burç olur, bu suretle zalimlerle can 
pahasına mücadele eder.

Dün yaptık, gene yaparız.
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Şimdi buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim, 
partimizi temsilen herhangi bir heyet de göndermedim.

Çünkü konuyu siyaset ve partiler üstü ele aldım.

Çünkü Cumhurbaşkanı’ndan devletin diğer bütün kade-
melerine varıncaya kadar anaların haysiyetli mücadelesinin 
yanında kararlıca ve ikna edici şekilde durulduğunu gördüm, 
Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak sürece destek oldum.

Bunun yanı sıra annelerin meşru eylemlerini yakından ta-
kip ettim, hepsinin tepkisini saygıyla karşıladım, yaptıklarını 
kuşkusuz doğru buldum.

Türkiye’nin bu kadar nazik döneminde, evlatlarına çağrı-
da bulunan annelerin sesi her yerde çınlamakta, samimi çağ-
rıları geniş bir coğrafyada yankılanmaktadır.

Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronlarının ta-
sallutu altında bulunanlara diyorum ki, bölücü örgüt PKK’dan 
bir an önce kurtulun, analarınıza koşun, onlarla kucaklaşın.

Zalimlerin oyuncağı olmayın.

İhanete daha fazla ortak olmaktan uzak durun.

Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor, içtiğiniz süt 
hatırına zilletten, melanetten ayrılın, evinize, yuvanıza, sev-
diklerinize dönün.

PKK, hem Türk hem de Kürt düşmanıdır.

Ezcümle PKK millet düşmanıdır, insanlık düşmanıdır, ya-
şayan her türlü canlının kanlısıdır.

Gelin düşmandan yakanızı kurtarın.

Bir kurşunla toprağa düşmektense analarınızın kucağına 
düşün.
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Saygıdeğer Hanımefendiler,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Kadını tanımak; bir yönüyle hürriyeti tanımak, bağımsız 
bir vicdana sahip olmak demektir.

Analarımız, bacılarımız tarihin her döneminde üstlendik-
leri sorumlulukları feragat simgesi bir anlayışla yerine getir-
mişlerdir.

Türk milletinin tarihi mücadelesinde payı ve rolü bulu-
nan her kahramanın sırtını sıvazlayan bir ana vardır.

İlbilge anamız, Hayme anamız bunlardan bazılarıdır.

Özellikle 13’üncü yüzyılda, Bacıyan-ı Rum bu topraklara 
mühür vurmuştur.

Bacı; kardeş, abla manasına gelirken; Rum kelimesi de 
Anadolu’yu tarif etmiştir.

Kuran’ı Kerim’deki Rum Suresi bu açıdan dikkat çekici ila-
hi bir mesajdır.

Ahi Teşkilatı’nın kurucusu Fatma Bacı’nın emek emek 
hayat verdiği, geniş bir sosyal zümreyi işaret eden Bacıyan-ı 
Rum son yurdumuzda pek çok hizmetlere imza atmıştır.

Bazı kaynaklarda Fatma Bacı, keşif ve keramet sahibesi, 
bilgili bir mürşide olarak tanımlanmıştır.

Bildiğiniz üzere, Ahilik, birbirini ve işini seven-sayan, fa-
kiri fukarayı gözeten, onlara yardım eden, her türlü ihtiyacını 
karşılayan, çalışmayı ibadet kabullenen, ahlaki ilkelere bağlı 
bir şekilde esnaf ve sanatkârlık yapanların bağlı olduğu teş-
kilattır.

Bu teşkilat bünyesinde kadınların munzam, muteber ve 
muhterem yerleri vardır.
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O tarihlerde Türk kadını yalnızca vatan mücadelesine de-
ğil, sosyal ve ekonomik gelişmeye de destek vermiştir.

Yine o devrin gezginlerinden birisi olan İbn-i Batuta Türk 
kadınının fedakarca ifa ettiği hizmetleri sıralamıştı.

Kadınsız dünya boş bir dünyadır.

Kadınsız toplum ölü bir toplumdur.

Türk toplum yapısında, Türk devlet geleneğinde, Türk 
sosyal dokusunda kadının ihlal ve inkar edilemez sorumlu-
lukları, fark yaratan pozisyonları bulunmaktadır.

Analarımız, bacılarımız; evden tarlaya; bağdan bostana; 
işyerinden sivil toplum kuruluşlarına; siyasetten ticarete; 
spordan sanata; ekonomiden kültürel hayatın her veçhesine 
kadar adından, ahlakından gururla bahsettirecek düzeyler-
dedir.

Şu anda bu düzeyi yeterli bulmasak da gelişme ivmesinin 
hızlanmaya başlamasından memnuniyet duyduğumuzu özel-
likle vurgulamak isterim.

Analarımız, bacılarımız tarihimizin her dönemine öne 
çıkmışlardır.

Onlar eve kapanmak yerine, hayatın aktif ve katılımcı bir 
ögesi olmuşlardır.

Osmaniyeli Tayyar Rahmiye Hanım anneydi, ne var ki ço-
cukları ebediyete irtihal etmişti.

Omuzuna aldığı mavzerle Milli Mücadele’nin içinde yer 
almıştı.

Fransız karakoluna yapılan bir baskın sırasında iki askere 
yardım edeyim derken şehit düşmüş, milli hafızalara kazın-
mıştı.
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Yine Milli Mücadele yıllarında, bir İngiliz yazar Anado-
lu’nun muhtelif yerlerinde, bilhassa İnebolu-Ankara yolunda 
gözlemler yaparak, “Nilüfer ve Feride” adında İstanbullu iki 
vatansever kadının romanını kaleme almıştı.

Bu romanda anaların, bacıların taşıdıkları tüfekleri, cep-
haneleri, top mermilerini anlatmış; sırtlarına cephane sarılı 
Türk analarının aynı zamanda kucaklarında emzikli bebekle-
ri taşıdıklarını yazmıştı.

Kağnıların gıcırdayan tekerleriyle sıkılan dişlerin gıcırda-
ması birleşmiş, istiklalin yolunu açmıştı.

Şerife Bacı da bir anaydı, henüz dokuz aylık bebeği kuca-
ğındaydı.

Kağnıyla cephanelik taşırken bebeğinin değil, ıslanma-
ması için cephanenin üzerini örten, soğuk kış şartlarına daya-
namayarak donarak şehit düşen bu ana hürmetle ve rahmetle 
andığımız bir Türk anasıdır.

Evindeki ununun yarısını veren, ördüğü bir çift yün çora-
bı askere giydiren, eli tespihli, ağzı dualı, gönlü yaslı anaları-
mızın himmetiyle zorlu günleri aştık.

Varlığımızı borçlu olduğumuz; sevginin, şefkatin, sabrın 
eşsiz timsalleri olan anaların, üzerimizdeki hakları çok bü-
yüktür.

Karşılıksız sevmenin yegâne temsilcileri analardır. 

Aynı zamanda geleceğimizin teminatı, milletimizin maddi 
varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilme-
mizin en önemli manevi kaynağı onlardır.

Toplumsal hayata aktif olarak katılmadan önce, başlangıç 
itibariyle analarımızın öğretmiş ve göstermiş olduğu davra-
nış kalıpları ve değerlerle bütünleşir, yoğruluruz.
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Gözlerindeki parıltı, kalplerindeki güzellik, sözlerindeki 
hikmetle birlikte her şeyden sakınarak bizleri büyüten ana-
larımızın, bacılarımızın hatırı daha çok sayılmalı, onlara daha 
çok kıymet verilmelidir.

Anasızlık öksüzlüktür, öksüzlük mazlumluktur.

Ancak bize düşen de her mazlumun yanında olmak, onla-
rın elinden tutmaktır.

Değerli Hanımefendiler,

Cinsiyet ayrımının farklılaştırıcı ve dışlayıcı etkisini bir 
yana bırakarak diyebiliriz ki, kadınlarla erkekler yaşadıkları 
toplumun teşkilatlanmasını, işleyişini, genel çıkarını gözetme 
ve belirleme sorumluluğuna sahiptir.

Kadınlar hayatın içinde aktif ve fedakârca mücadele eder-
ken, demokratik imkân ve fırsatlardan mahrum olmaları el-
bette akla ziyan bir çarpıklıktır.

Kadının dışlanması demek, insanlığın ötelenmesi, insani 
mirasın örselenmesi demektir.

Kadının ikinci plana itilmesi insani değerlerin ayağa düş-
mesiyle bir ve aynı anlama gelecektir.

Türk kadını milli şerefimizin abidesidir.

Türk kadını milli bekamızın beşiğini sallayan güvencedir.

Nitekim Türk kadını yuvasının da, yurdunun da zarafet, 
zeka ve ziynetle taçlanmış mimarıdır.

Şükürler olsun ki, biz kendimizi biliyoruz.

Biz geçmişimizi şuurla özümsüyor, milli gerçeğimiz ve 
özümüz görüyoruz.

Çünkü Merhum Cemil Meriç’in dediği gibi, ‘kendini tanı-
manın marifetlerin marifeti’ olduğuna inanıyoruz.
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Marifetimiz, insan olmaya haysiyetle bağlılık, insan olana 
hürmetle mukabeledir.

Türk kadını tarih boyunca ön planda yer almış, bu aziz 
vatanın yükünü omuzlayanlar arasında sivrilerek hayranlık 
uyandırmıştır.

Ne üzücüdür ki, bugünlerde siyasetteki temsil oranlarının 
yeterli olup olmadığı bir yana kadınların her neviden sorun-
ları, karşılaştıkları zulüm ve zorbalıklar maalesef hepimizin 
şahit olduğu ilkelliklerdir.

Artık kadına şiddet otomatiğe bağlanmış, saldırı ve kaba 
güç gösterileri iyice kontrolden çıkmıştır.

Psikopatlar, cani ruhlular, eli kanlı canavarlar, gözü dön-
müş manyaklar kadın, genç kız ve çocuk demeden katletmek-
tedir.

Şu kahredici tabloya bakınız ki, 2020 yılında 527 kadın 
cinayete kurban gitmiştir.

Bu yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 100 kadın cinayeti iş-
lenmiştir.

Eğer kadına şiddet artıyorsa, kadınların hayat ve varlık 
hakları farklı gaye ve nedenlerle tehdit ediliyorsa, medeni ol-
mayı, medeniyet seviyesinin yükselişini iddia etmek beyhu-
dedir. 

Masum bir kadına el kaldırmak, hayatına son vermek el-
bette barbarlık, elbette alçaklık, elbette katilliktir.

İslam ahlak, merhamet, hoşgörü ve vicdan dinidir.

İslam samimiyettir, fedakârlıktır, insaftır, adalettir.

Buna iman ettik, bu inançla maneviyatımızı temellendirdik.

Masum bir cana kıyan bütün insanlara kast etmiştir. 
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Kim bir insanı kasten öldürürse, cezasının ebedi cehen-
nem olacağı Yüce Allah’ın açık buyruğudur.

Bunu bildik, buna inandık.

Türk töresinde savunmasız bir insana saldırmak, Türk ta-
rihinde mazlum bir cana kast etmek aşağılık ve affı imkânsız 
bir suç ve alçalma halidir.

Kadınların katline seyirci kalamayız.

Kadınların feryatlarına duyarsız olamayız.

Kadın anadır, bacıdır, gelecektir.

Gerekçesi ne olursa olsun kadına şiddet sorunu çözülme-
den, uzanan vahşi eller kırılmadan, daha da önemlisi şiddete 
müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden ha-
yat bize zindandır.

Kadın şiddetine son vermeden demokratik ve insani ge-
lişmeyi tam manasıyla yakalayamayız, sürdürülebilir nitelikli 
ekonomik kalkınma ve sıçramayı başaramayız. 

Kadın cinayetleri kesilmeden insanlık değerlerini ağzımı-
za almayı hak göremeyiz.

Akan kanı durdurmalı, şiddet ve cinayetlere yol açan sos-
yal, ekonomik, psikolojik açmazları mutlaka rehabilite ve te-
davi etmeliyiz.

Aksi halde, kadına şiddetin dozajındaki artış, Allah mu-
hafaza, toplumsal huzur, asayiş ve dengeyi hepten mahve-
decek, geriye sadece yıkım ve harabeden başka bir şey kal-
mayacaktır.

Türkiye’nin geleceği analarımızın, bacılarımızın üstlene-
ceği yapıcı role, yapacakları değerli çalışmalara ve eşsiz fe-
dakârlıklara yakından bağlıdır.
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Bu itibarla parti olarak her zaman kadınlarımızın yanın-
dayız, her şartta analarımızın, bacılarımızın hak ve hukukunu 
korumaya, savunmaya devam edeceğiz.

Türk kadınının var olan sorunlarının çözülmesi konusun-
da sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa onu inançla ve sabır-
la yapacağız.

“Analar-Bacılar Kurultayımız” bu kapsamda bir eşiktir, 
farkındalık açısından muazzam bir adımdır.

Zahmetler ettiniz, buraya kadar geldiniz.

Hepinize müteşekkirim.

Kutlu yolu analarımızla yürüyeceğiz.

Yüksek hedeflere bacılarımızla ulaşacağız.

Sizlerin hakkını her zaman gözeteceğiz.

Sizlerin yanında her zaman sağlam bir şekilde duracağız.

Analarımız yoksa yarımız yoktur, bacılarımız olmazsa de-
vamlı aksayacağımız kesindir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kapıları Türk kadınlarına 
sonuna kadar açıktır.

Ayırmayız, dışlamayız, hor ve hakir görmeyiz.

Saygıyla muamele, sevgiyle nazar ederiz.

Bu münasebetle “Analar-Bacılar Kurultayı”mızın hayır-
lara vesile olmasını niyaz ediyorum.

En başta şehit analarımızı, gazi analarımızı hürmetle se-
lamlıyorum.

Katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyor, 
dua ve desteğinizle mücadelemizi şevkle, heyecanla, inan-
mışlıkla sürdüreceğimizin kararlılığını paylaşıyorum.
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Burayı şereflendiren siz muhterem hanımefendileri, ku-
zeyden güneye, doğudan batıya hayat mücadelesi veren bü-
tün analarımızı, bacılarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Sağlıcakla kalın, esenlikle yaşayın, huzur ve saadet içinde 
bir ömür geçirin.

Allah hepinizden razı olsun diyorum.
Ailelerinize selamlarımı götürmenizi rica ediyorum.
Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.
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Sayın Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Düzenlediğimiz basın toplantısı münasebetiyle hepinizi 

saygılarımla selamlıyorum.
Ekranları başında bizleri takip eden aziz vatandaşlarımı-

za en iyi dileklerimi sunuyorum.
Bu vesileyle basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum.
Değerli Basın Mensupları,
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Mer-

kez Disiplin Kurulu Ortak Toplantısı bahse konu kurulların 
üyesi olan değerli dava arkadaşlarımızın iştirak ve iradeleriy-
le bugün gerçekleştirilmiştir.

Gündemdeki sıcak konu başlıkları kapsamlı olarak görü-
şülmüştür.

Bir yanda TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda müzakere 
edilen ve son aşamaya gelen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi, diğer yanda da partimizin siyasi çalışmaları ele 
alınmıştır.

Bunların yanın sıra, KOVİD-19 salgınıyla ilgili mücadele 
başta olmak üzere, ekonomik temeli olmayan, bütünüyle spe-
külasyona dayalı döviz fiyatı artışlarıyla birlikte faiz ve enflas-
yondaki son gelişmeler de değerlendirilmiştir.

Ayrıca 30 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlayan “Adım 
Adım 2023, İl İl Anadolu” temasıyla yaygınlaşan siyasi faaliyet-
lerimiz şu ana kadar 55 ilimizde hayırlı ve verimli sonuçlarla 
tezahür etmiştir.

Yurdumuzun dört bir yanında vatandaşlarımızla yüz yüze 
temas ve diyaloğun kararlılıkla sürdürülmesi hususunda gö-
rüş birliği sağlanmıştır.
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Önümüzdeki hafta sonu yapacağımız çalışmalarla, üste-
lik bir ay bile dolmadan toplam 70 ilimizde Milliyetçi Hare-
ket Partisi’nin samimi mesajlarını, insanımıza duyduğu eşsiz 
muhabbetini, sahip olduğu yüksek hedeflerini inanç ve gönül 
enginliğiyle taşımış olacağımız herkesçe bilinmelidir.

Bu çalışmalarda emeği geçen her arkadaşıma teşekkür 
ediyorum.

Tarih ve millet huzurunda yeni bir ahlak ve vicdan imtiha-
nıyla sınandığımız, haysiyetimize ve hücrelerimize kadar nü-
fus etmiş dava ve vatan sevgisinin gereğini bihakkın yerine ge-
tirmekle sorumlu olduğumuz çetrefilli bir dönemin içindeyiz.

Bu dönemde her zamankinden daha fazla dikkatli, dira-
yetli, dengeli, hazırlıklı, uyanık, ihtiyatlı, sabırlı ve şuurlu bir 
duruşa ihtiyaç duyulduğu yalın ve yakın bir gerçek olarak 
karşımızdadır.

Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürük-
lemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, iş-
gal bahanesi arayan çevrelerin provokatif tahrikleri sahneye 
ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir.

Bunların hüviyetleri milletimiz tarafından malumdur.
Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP 

başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır. 
İlave olarak bazı sivil toplum kuruluşları, bir kısım satıl-

mış aydın, bir avuç devşirilmiş akademisyen, üç-beş kiralık 
kalem ve onların sponsoru olan Türkiye düşmanlarıdır.

Özellikle döviz kurundaki temelsiz ve ekonomik gerçek-
lerle bağdaşmayan dalgalanmaları sokak diliyle yorumlayıp 
siyasi tepkiyle buluşturmak isteyenler azgınlaşmıştır. 

Bu suretle toplumsal huzursuzluğu kamçılayarak anarşi-
nin değirmenine su taşımayı hedefleyen odakların ateşle oy-
nadıkları abartılı ve afaki bir tespit sayılmamalıdır.
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Böylesi bir yanlışın kim ya da kimler failiyse halkı kin ve 
düşmanlığa sevk eden onlardır. 

Aynı zamanda sokakların terörizme teslimini alçakça 
düşleyen sefiller ve serserilerdir.

Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan 
aşmıştır. 

Kaldı ki var oluş yok oluş noktasında düğümlenmiştir.

Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal zaaf ve açmaz-
ları varsa da, bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, 
olamayacaktır.

Tehdit saçan gelişmeler karşısında, devlet milletiyle ke-
netlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik 
duruş göstermiş, göstermeye de devam edecektir.

Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant 
ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah et-
meyiz, etmeyeceğiz.

Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz.

Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker 
sahiplerinin avucuna bırakmayı da hamd olsun biliriz.

Türkiye’yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine gi-
renler; Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, Libya’da, Karabağ’da, 
Mavi Vatan’da ve terörle mücadelede elde edilen kazanım-
lardan taviz vermemizi dayatıp tarihin gerisine düşmemizi 
gözlemektedir.

Buna sessiz ve seyirci kalmamız hayatın ve fikriyatımızın 
doğasına tamamıyla aykırıdır.

Biz milletimizin yanındayız, devletimizin arkasındayız.
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Döviz piyasasındaki olağan dışı istikrarsızlıklar üzerin-
den Türkiye’yi düşürmeyi projelendiren köksüz bir siyaset 
anlayışı maalesef gemi azıya almıştır.

Kur, faiz, fiyatlar genel düzeyindeki dengesizlikleri ülke-
mize karşı silah gibi kullanan sorumsuz ve şuursuz muhale-
fet partileri, bir kaşık suda fırtına koparmak suretiyle siyasi 
ikbal arayışına kilitlenerek tarihi bir hatanın içine sürüklen-
mişlerdir.

KOVİD-19 salgını küresel ekonominin dengesini, küresel 
ticaretin işleyişini, makroekonomik parametrelerin istikrarı-
nı, ülkelerarası ilişkilerin insicamını ciddi ölçülerde sarsmış, 
hatta sakatlamıştır.

Türkiye bu türbülanstan en az hasarla çıkmayı başarmış 
bir ülke olarak sivrilmiş, öne çıkmıştır.

Bu hakikati inkar etmek eğer cahillik değilse kesinlikle 
art niyetliliktir.

Ekonomik büyümedeki göz kamaştırıcı artış, ihracat per-
formansındaki rekor düzeyindeki yükseliş, sanayi üretimin-
deki dikkat çekici tırmanış ülkemizin salgından kaynaklı teh-
likeli girdaptan daha da güçlenerek kurtulduğuna işarettir.

Döviz kurlarındaki iniş çıkışları siyasi istismar konusu 
haline getirip, adeta Türkiye’nin iflasını ilan ettiğini iddia ve 
ifade eden mayası bozuk bir zihniyetin varlığı rezaletin, dev-
let ve millet karşıtlığının somut örneğidir.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi fırsatçıdır, fazilet-
sizdir, Türk siyasetinin ayıplı yüzü, utanç vesikası, riyakarlık 
numunesidir.

Erken seçimden başka söylediği, hatta söyleyeceği bir 
şeyi bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları Türki-
ye aleyhine planlı, pişkin, tahripkar ve dış destekli mütecaviz 
bir hareketlenme içindedir.
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Türk milleti bu iğrenç ve ilkel gelişmeleri yakından izle-
mekte, lazım gelen demokratik notlarını hassasiyetle almak-
tadır.

Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, zillet 
ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir.

CHP Genel Başkanı’nın helalleşme çağrısına terör elebaş-
larının “özerklik ve özyönetimin kabul edilmesi, Kürt kimliği-
nin ve dilinin tanınması” şartıyla tamam demeleri hain bir pa-
zarlığın sütre gerisinde devam ettiğine bariz kanıt ve karine 
teşkil etmiştir.

Terörist Demirtaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun helalleşme pası-
nı alarak iç barış açısından önemseyip desteklediğini beyan 
etmesi kimin kimlerle ilişki halinde olduğunu tek kelimeyle 
belgelemiştir.

Maalesef terörizm zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir.
Özellikle HDP’nin ikizi CHP’nin var olan siyasi iradesi bir 

tarafta terörist Demirtaş’a, diğer tarafta da PKK’ya eşit paylar 
halinde bölüştürülmüştür.

Bu acı verici tablonun gizlenecek, saklanacak, örtbas ede-
cek bir yanı kalmamıştır.

Öyle bir vahim aşamaya gelinmiştir ki, terörist Demir-
taş’ın sabah saatlerinde cezaevinden yayımladığı karanlık ta-
limatlar akşamına Kılıçdaroğlu tarafından heyecanla telaffuz 
edilerek siyasi bir programa haline dönüştürülmüştür.

Bir terörist, bir suçlu, bir bölücü; CHP Genel Başkanı Kı-
lıçdaroğlu’nu alenen yönetmeye, yön vermeye ve ona akıl ho-
calığı yapmaya başlamıştır.

Terörist Demirtaş’ın 24 Kasım 2021 tarihinde, Meclis’te 
grubu bulunan partilerin başkanlarını ortak bir basın toplan-
tısıyla hükümeti istifaya çağırmalarını, dahası yedi bölgede 
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ortak miting yaparak derhal seçim istemelerini dayatması 
günün sonunda Kılıçdaroğlu tarafından benimsenmiş ve ka-
bullenilmiştir.

Cumhuriyet tarihinde böyle bir eziklik ve erdemsizlik hiç 
görülmemiştir.

Kılıçdaroğlu’nun 24 Kasım 2021 tarihinde partisinin ola-
ğanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açık-
lamaların referansı HDP’dir, terörist Demirtaş’tır, PKK terör 
örgütüdür.

Ekonomik sorunları bahane göstererek ‘haydi meydana’ 
diyen, 4 Aralık günü Mersin’de ilk mitingi yapacaklarını du-
yuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır. 

Onların dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya inmeye 
karar vermiştir.

Nitekim Türkiye’nin kaosa sürüklendiğini iddia eden 
müfteri Kılıçdaroğlu, asıl kaosu kendi içinde, kendi ittifakın-
da, kendi vicdanında, kendi partisinde yaşadığını görmeye-
cek kadar körleşmiştir.

Bize dilini yutmuş küçük ortak diyen Kılıçdaroğlu’nun 
ağzı teröristlerin günahkar ağzıdır, aynı anda akıl hatırlatma-
sı yapması ise tamamıyla mantık kazası, makuliyet krizidir.

Aklı tutuk, ahlakı uçuk, ar damarı çatlak siyaset köhneliği 
bellidir.

Bu şahsın kimin diline sözcülük, kimlerin aklına refakat-
çilik yaptığı her şeyiyle belirgindir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sayın Basın Mensupları,
Kararlılıkla ve ikazla hatırlatırım ki;

Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir.
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Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes 
etmeyecektir.

Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir.

Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir.

Türkiye zilletin uçurumuna asla çekilemeyecektir.

Cumhur İttifakı alayını birden göğüslemeye, Türk milleti-
nin bağımsızlık onurunu yere düşürmemeye yeminlidir.

İçinde bulunduğumuz riskli süreç siyasi ve ekonomik 
beka mücadelesinin kahramanca, vatan ve millet sevdasıyla 
icrasını şart koşmaktadır.

Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve 
yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu 
bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilme-
yecektir.

Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, san-
dığın içindedir.

Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimi-
zin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler 
bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde 
katlanacaklardır.

Türkiye sokakta bulunmamış, sokak meraklısı zillet ittifa-
kına bırakılmayacaktır.

CHP Genel Başkanı nereye giderse gitsin, milli nefesimiz 
ensesinde olacaktır.

Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle de başara-
mayacaklardır.

Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim ezber-
leri ise sonuçsuzdur.
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Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Se-
çimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak, mandacılarla, 
vesayetçilerle, statükocularla, hainlerle, millete tepeden ba-
kan kimliksizlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle partimizin kurucu Genel Baş-
kanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i doğumunun 104’üncü 
yıl dönümünde hürmetle, rahmetle, şükranla anıyor; emane-
tinin emin ellerde olduğunu bugünkü toplantı sonucu itiba-
riyle bir kez daha vurguluyorum.

Aziz milletimize en içten hürmetlerimi sunuyor, yarınla-
rın huzur, zenginlik, refah, birlik, dirlik ve umut dolu olacağı-
nı üstüne basa basa ifade ediyorum.

Karamsarlara itibarımız yoktur.
Kötümserlere inancımız yoktur.
Erken seçim diyenlere ihtiyacımız yoktur.
Türkiye üzerinde hesabı olanlarla hesabımız ise çok çetin 

olacaktır.
Güven krizi yaratmak için el ovuşturanlar kendi kazdıkla-

rı kuyuya düşmekten de kurtulamayacaklardır.
Cumhur İttifakı birdir, beraberdir, imanla, inançla, yürek-

lice vatana, millete, demokrasiye ve milli ekonomiye sahip 
çıkacaktır.

Basın toplantımızın sonunda hepinizi tekraren saygıla-
rımla selamlıyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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