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KOVİD-19 salgınına karşı bütün imkan ve irademizle dire-
niyoruz. İnsan ve toplum sağlığının muhafazası ve müdafaası 
amacıyla her türlü tedbir zamanında, eşgüdüm ve eşzamanlı 
şekilde devreye sokuluyor. Türkiye büyük bir musibetle mü-
cadele ediyor.

Başarısız olmamızı isteyenler var. Vaka ve vefat sayısının 
artmasını içten içe dileyenler var. Ülkemizin salgına mağlup 
olmasını ümit ve özlemle bekleyen kifayetsiz muhterisler ol-
dukça faal ve fazla. Ancak kötümser niyetlerin eninde sonun-
da kaybetmesi de mukadder.

KOVİD-19 salgınına karşı en büyük mukavemet ve muvaf-
fakiyetimiz alınan tedbirlere milletimizin uyması ve muhte-
mel risklere karşı uyanık durmasıdır. Vatandaşlarımız fazilet 
ve feraset sahibidir. Ona buna kulak asmaz, onun bunun kış-
kırtmasına, kumpasına aldanmaz.

İnanıyorum ki, fertlerinin birbiriyle ilgili kaygı taşımadığı, 
birbirinin hakkını ve hukukunu teslim ve telif etmediği top-
lum veya milletlerin ayakta kalma şansı yoktur. Ben değil biz 
dedikten, hassas ve sorumlu hareket ettikten sonra felaketle-
rin taarruzunu bozguna uğratırız.

Türkiye salgının arkasında değil önündedir. Yeni normalin 
tesis ve temini maksadıyla hükümet canla, başla, samimiyet-
le, özveriyle, titizlikle görevini yerine getirmektedir. En küçük 
ihmal veya ihlal, Allah muhafaza tekrar başa dönmemize, ağır 
bedellere neden olabilecektir.

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı’nın tembih 
ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve 
duyarsız hareket etmemelidir. Bana bir şey olmaz diyenler 
kendilerini düşünmüyorlarsa temas ettiği insanları düşün-
mek, dikkate almak mecburiyetindedir.
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Verilmiş emekleri heba edemeyiz. Bunca çaba ve çalışma-
yı silip atamayız. Bunaldım, bıktım, sıkıldım, yoruldum baha-
neleriyle kendimizi sokaklara bırakıp toplum sağlığını riske 
atamayız. Virüs her an her insanımıza bulaşabilecektir. Kont-
rollü hayat bundan sonra yegane çözümdür.

Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık 
çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde sal-
gınına engel olmaya gayret ediyor. Kazanımlarımız boşa çı-
karsa, aman sende denirse, Türkiye vahim bir uçuruma sav-
rulacaktır.

Alınan tedbirleri yok saymak, rehavete kapılmak hepimi-
zi acıklı sonuçlara mahkûm edecektir. Maske takmak şarttır,-
sosyal mesafe elzemdir. Nasılsa her şey düzeliyor, salgın bi-
tiyor acemiliği ve aceleciliğiyle davranış sergilemek felakete 
altın yaldızlı davetiye uzatmaktan farksızdır.

Bilhassa yazılı ve görsel medya yanlış algılara, yalan ha-
berlere, yanıltıcı görüşlere yer ve fırsat vermemelidir. En güç-
lü olduğumuz an, bir bakıma en zayıf olduğumuz andır. Salgı-
nın kökünü kazıyıp hasretini çektiğimiz günlere ulaşabilmek 
için zamana ihtiyacımız vardır.

Virüsün tehlikelerini hesap etmeden, bulaşıcılık özelliği-
ni ciddiye almadan toplumsal hayatın içine telaşla karışmak, 
çağrı ve uyarılara yüz çevirmek, bilinsin ki, büyük bir vebal-
dir. Bana bir şey olmaz diyenlere de, dilemeyiz ama, her an 
bir şey olması kaçınılmazdır.

Evde kalmak, solunum cihazına bağlı olarak hastanede 
yatmaktan çok daha iyidir. Türk milleti nice saldırı ve suikast-
ları göğüsledi, görünmez düşmanının salgınını da Allah’ın iz-
niyle bertaraf edecektir. Bunun için bu zamana kadar ki şuur-
lu duruşunu korumalıdır.
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Salgından siyasi rant elde etmenin peşinde koşan defolu 
siyasetçilere itibar hezeyan ve hüsran verici akıbetlere kapı 
aralayacaktır. Hastalıktan fayda uman, Türkiye’nin çöküşü ve 
toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar sadece 
avuçlarını yalayacaklardır. Türkiye KOVİD-19 badiresinden 
kurtulacaktır. Yeter ki bir olalım, birlikte refleks gösterelim, 
hep beraber aynı safta toplanalım. Tedbir-temkin-tedaviyle 
başarıya ulaşmamız mutlaktır.
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Türkiye ne zaman ileri atılsa, ne zaman parlayıp öne çıksa 
muhakkak surette iç ihanet cephesi ile dış işgal cephesi el ele 
verip pusuya yatıyor, akabinde de saldırıya geçiyor. Bunlar ne 
vicdan dinliyor, ne insanlık biliyor. Aynı yemlikten beslenip, 
aynı yıkımı hedefliyorlar.

Elbette ormanda ağaçların arasında Lodos eserken sinek 
vızıltısı duyulmaz. Ama sesi duyulmayıp küçük de olsa sine-
ğin mide bulandırdığı aşikar bir gerçektir. Ne tuhaf ki, Sancho 
Panzo’nun Donkişot’la şüphe ve belirsizlik üzerine kurduğu 
bağlılığın kırıntısı bunlarda yoktur.

Bu CHP yönetimi ki, Türkiye’yi tuzağa çekip kafese koy-
mak isteyenlere göz yumar. Samimiyetsiz olduklarından yüz-
lerine demokrasi boyası sürerler, kafalarına özgürlük hunisi 
geçirirler, siyasetlerine zincir vurdururlar, sonra da darbeyi 
çağrıştıran şifreli mesaj verirler.

KOVİD-19 salgınından medet uman, virüsten iktidar çı-
karmayı hesaplayan yoz, fos ve fason bir zihniyet Türkiye 
düşmanlarına gözcülük, sözcülük ve siyasi muhbirlik yapacak 
düzeyde kökünden ve özünden kopmuştur. CHP budur, çepe-
rine tutunup çevresine doluşanlar da aynıdır.

Akıntıya karşı kürek çekmenin macera tutkusuyla bir ilgi-
si yoktur. Olsa olsa akıl körlüğüyle, zeka fukaralığıyla, ahmak-
lık fundalığına dönüşmüş hayat ve siyaset anlayışıyla ilişkisi 
vardır. Artık bu CHP bayatlamış, bayağılaşmış, küflenmiş, bas-
bayağı kokmaya başlamıştır.

Türkiye bir felaketin kuşatmasını yarmak için adeta çır-
pınıyor. Milli dayanışma hayranlık uyandırıyor. Virüse karşı 
yüksek bir mücadele sergileniyor. CHP ise ekonomik tetikçile-
re, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat 
yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor.
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Hem ülkemizin, hem de tüm dünyanın akut meselesi 
makroekonomik göstergelerin iyileşmesi değil, insan ve top-
lum sağlığını güvenceye almakla birlikte gıda ve hayat güven-
liğini sağlamaktır. KOVİD-19 yeni bir dünyanın kilitlerini aç-
mış, yeni bir kavrayışın temellerini atmıştır.

KOVİD-19 salgını insanlığa önceliklerini ve ihtiyaçlar hi-
yerarşisini ikazla hatırlatmıştır. Katma değer üretimi insan 
sağlığı olduğu müddetçe bir anlam taşıyacaktır. Üretim, tü-
ketim, tasarruf, istihdam, büyüme, kalkınma, zenginleşme 
insan var olduğu sürece değerli olacaktır.

İnsansız ekonomi, yani piyasa fetişizmi; ahlakı, kültürü, 
maneviyatı, tarih ve toplum dokusunu muhtevasına almayan 
bir ekonomik sistemin ana yakıtıdır. Tek gayesi kar ve fayda 
maksimizasyonudur. Varsın insan olmasın, varsın insan sağlı-
ğına aldırış edilmesin. Mantık budur.

Fabrikaların çarkları insansız nasıl dönecektir? İnsanlık 
solunum cihazına bağlandıktan sonra Merkez Bankası’nın re-
zerv miktarının ne önemi olacaktır? Enflasyon buraya çıkmış, 
bütçe açığı şuraya varmış, işsizlik şu kadar olmuş demenin 
bugünkü nazik dönemde manası nedir?

Özne insan değil midir? İnsan özel ve eşref-i mahlukat 
değil midir? O halde CHP’nin salgına ve nice saldırılara karşı 
direnen Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tellallığına soyun-
ması utanmazlık sayılmayacak mıdır? İşbirlikçiliğe bakınız, 
Türkiye batsa havalara uçacaklar!

Türkiye ekonomisi yakın zamanda dört şiddetli operas-
yona maruz kaldı. Ağustos 2018, Mart 2019, Ekim 2019 ve 6 
Mayıs 2020. Hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur: 2000 ve 2001 
krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar 
devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır
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Cenab-ı Allah Kuran’da buyuruyor: “Sakın cahillerden 
olmayın.” Cahilsindir, okur öğrenirsin. Paran yoktur, çalışır 
kazanırsın. Aşın ve işin yoktur, Allah nasip eder bulursun. Ya 
hıyanete ne demek lazımdır? Ya küresel ekonomik çetelere 
gülücükler dağıtanlar nasıl yorumlanacaktır?

CHP’ye bakarsak iflas bayrağı çoktan çekilmiştir. Aynısını 
bazı Alman vakıfları, bir kısım derecelendirme şirketleri, hat-
ta kalemini bazuka gibi kullanan köhne yazar-çizer takımı da 
söylemiyor mu? Bu kadar mı Türkiye’ye öfkelisiniz? Bu kadar 
mı mensubiyetiniz ölü gibi?

IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye 
ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın  
Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep 
olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşiril-
miş ucubeler Türk milletini kandıramazlar.

Hep aynı terane! Hep aynı masal! Kasamız boşalmış; baş-
ka, IMF’ye gidilecekmiş; Ekonomi çok kötü yönetiliyormuş! 
Türkiye’ye siyaset vasıtasıyla hizmetin ilk halkası öncelikle 
insan olmaktır. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler ar-
tık çürümüştür, sersefil hale gelmişlerdir.

Türkiye fırtınaya karşı bütün imkan ve iradesiyle direni-
yor. Karanlıkta ilerleyen gemide olay çıkarmak, ilk fırsatta da 
filikalara atlayıp kaçmak için hazırlık yapan odaklar hiç boş 
durmuyor. Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız. 
Fareler gidebilir, ama biz gitmeyeceğiz.

Pülümür’de dağa yazılan “Ne Mutlu Türküm Diyene” sö-
zünden rahatsızlık duyanlar, Türk milletinin utanç vesikala-
rıdır. Bunlara kulak versek; zalimlere, hainlere, teröristlere, 
ekonomik şantajcılara, emperyalist oyunlara boyun bükmek, 
ne yapalım kaderimiz buymuş demek kaçınılmazdır.
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Türkiye geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir 
dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye  
Cumhuriyeti’nin elindedir. Türksüz dünya öksüz, Türksüz 
medeniyet ölümdür. Cumhur İttifakı her zorluğa, her zorba-
lığa inançla karşı çıkacak, karşı duracaktır.

Ülkemizi kurulan masalardan uzak tutmayı hedefleyen-
ler, iştahlı şekilde vahşet menülerine almak için sıradadır.  
Türkiye’yi kötüleyenlerle, Londra merkezli ekonomik saldır-
ganlar işbirliği halindedir. Hiç kimse çöküşü heves etmesin, 
çünkü kursaklarında kalacaktır.

Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe 
mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakı’nın kutlu varlı-
ğıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu 
ve yönetimi çuvallamış, kaybetmiştir. Çıkarcıların karşısında 
imanla çarpan kalpler ittifak halindedir.

Son olarak, yarın kutlayacağımız Anneler Günü münase-
betiyle, bütün annelerimizi tebrik ediyor, saygılarımı sunuyo-
rum. Anne şefkatin yüzüdür, fedakârlığın yurdudur, sevginin 
yuvasıdır. Annelerimizi gözümüzden bile sakınalım, onlara 
hürmet ve sadakati eksik etmeyelim.
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Siyasi uzlaşma doğruya bağlılığın güzelliğini işaret ve ifa-
de eder. Elbette tek başına doğruluk da yetmez. Siyaset doğ-
rudur, zaman yanlıştır; zaman doğrudur, siyaset yanlıştır. Mü-
him olan her ikisinin de doğru-dürüst-düzgün olmasıdır. Aksi 
halde her adım fuzuli ve falsoludur.

Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa 
edebiyatı gündeme yerleşmiştir. Malum ve mahsurlu odak-
lar İP’in “Memleket Masası” kuralım teklifine önüne arkasına 
bakmadan bodoslama atlamışlardır. Hâlbuki kırık dökük üça-
yaklı bir masa zaten kurulmuştur.

HDP/PKK’nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP’in HDP’ye 
aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin 
masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatla-
mıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşin-
dedir. Masa; masaldır, maval okumaktır.

Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur. Gerçi şu 
Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan 
sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum dü-
şüncesizce konuşmuş olacaklardır ki, insan ve toplum sağlığı-
nı pek dikkate almamışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sakat masa kurmanın te-
laşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. “Memleket 
Masası” diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti 
dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan 
için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır.

Türkiye’nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu te-
şebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun ku-
ruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otur-
sunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa 
aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan.
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Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pa-
zarlıkları açıklasınlar. PKK’nın masaya nasıl çekildiğini, hangi 
telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini 
söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ma-
sada değil, gönüllerdedir.
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İçinden geçtiğimiz ve bütün ağırlığını hissettiğimiz KO-
VİD-19 salgını hayata bakışımızı, sosyal ve toplumsal ilişki-
lerimizi, siyasi ve ekonomik iletişimimizi müessir derecede 
tayin, hatta tevzi ve teçhiz etmektedir. “Yeni Normal”in tesiri 
“Eski Normal”den farklı olacaktır.

Küresel düzeyde hüküm süren hastalık sosyal mesafeleri 
genişletirken, düşünce kalıplarını, duygu kalibrelerini, duyuş 
ve duruş kalitelerini fazlasıyla etkilemektedir. Buna yönelik 
hazırlık yapan, geleceğin ufkunu basiretle analiz eden ülkeler 
diğerlerine fark atacaktır.

Beşeriyetin öncelikleri, ihtiyaçlar hiyerarşisi değişim 
kulvarındadır. Her şeyden önce insan sağlığıyla birlikte gıda 
güvenliği önem piramidinin zirvesine tırmanmıştır. Tarım is-
tikbalin, hatta istiklalin temincisidir. Toprağın bereketi birlik, 
dirlik ve güvenliğin farikasıdır.

Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim. Çiftçilerimizin 
meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakından takip eden 
bir maziye ve müktesebata sahibim. Tarlalara ekilen yalnızca 
tohum değildir. Bundan daha fazlası olan umuttur, hayaldir, 
yürektir, emektir, gönüldür.

Çiftçilerimiz Türk milletinin ümit çeşmesi, ürün ve üre-
tim meşalesidir. Onlar çalışırsa biz doyarız. Onlar varsa biz 
ayakta kalırız. KOVİD-19 salgını çiftçilerimizin bizce malum 
ve aşikâr olan paha biçilemez önemlerini daha da temellen-
dirmiş, kökleştirmiş, kemikleştirmiştir.

Türkiye’nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğü tarımdır, 
toprağın dilidir. Geleceğin dünyasının tesisi tarım-sanayi en-
tegrasyonu ile tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluştu-
rulmasından geçmektedir. Tarih geriye sarmamış, aksine ana 
yatağını bulmuş ve akışını hızlandırmıştır.
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Çiftçilerimizin sorunları vardır. Bunların etap etap çözül-
mesi de memnuniyet vericidir. Şu zorlu günlerde hükümetin 
çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir, değerlidir. 
Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntı-
larının giderilmesi temennimdir.

Toprağı kucaklayan eller dualıdır, her takdirin ve övgünün 
üstündedir. Çiftçilerimiz, toprağı sevdayla yoğurup emekle iş-
leyenlerdir. Uyanan toprak kırık ve kırgın düşleri nimet ihti-
şamıyla diriltecek, tertemiz niyetleri engin bağrında tıpkı bir 
ana gibi toparlayacaktır.

Kredi ekip borç biçmek geride kalmalıdır. Türk çiftçisi hak 
ettiği seviyelere ulaştırılmalıdır. Türkiye buna muktedirdir. 
Çiftçilerimizi istismar edenler ise hayatlarında nadasa ayak 
basmayan, harmana girmeyen, tarlada gözleri nemli veya se-
vinçli bir çiftçimizi görmeyenlerdir.

Toprağın dilini bilen Türk milletinin öz ve özgün milli kül-
türünü yaşatanlardır. Dil aynıdır ve asılardır Türkçe’dir. Dil 
demek medeniyet demektir. Dil demek kültür şelalesi, men-
subiyet şerefi demektir. Toprak vatan, dil varlıktır. İkisi de 
Türk milletinin onur vahasıdır.

Duruşumuz, anıtlara Türkçe’yi irfanla dokuyan ecdadımı-
zın duruşudur. Dilimiz, 743 yıl önce yerküreyi Türkçe kavra-
yan Karamanoğlu Mehmet Bey’in dilidir. Dünyaya, hadiselere 
Türkçe bakışımızın kaynağı tarih kadar eskidir. Türkçe var 
olduğu sürece Türk milleti de var olacaktır.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde bütün çiftçilerimizi 
hürmetle selamlıyor, samimiyetle kutluyorum. Tava gelen 
toprak gibi, tavında dövülen demir gibi, onların müstahak 
oldukları düzeylere ulaşacaklarına inanıyor, üzerimize ne dü-
şüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.
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Türkçe’mizin gelişmesinde, nesilden nesile aktarılıp 
Türklüğün kıvancı haline gelmesinde hissesi ve haysiyetli 
mücadelesi olan kutlu ecdadımıza Allah’tan rahmet, yaşayan 
Türkçe sevdalılarına en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu vesileyle tüm Eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Gü-
nü’nü tebrik ediyorum.

Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden 
dönen Vefa Sosyal Destek Grubu’nun içerisinde bulunduğu 
araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainle-
ri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanı-
yorum ki, terörün kökü kazınacaktır.
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Fetih, bir yürek işi, bir gönül işarı, bir akıl işareti; hasılı 
kelam teşekkül etmiş askeri, siyasi ve stratejik dehanın müm-
taz bir iradesidir. Fetih, bekleyen ile beklenenin mümeyyiz 
buluşması, özlem koyuluğunu vuslat sıcaklığıyla aydınlatan 
mütemadi diriliş fermanıdır.

Fetih, tesadüfen takılmış zafer tacı, sürpriz şekilde elde 
edilmiş başarı beratı değildir. Uzun senelere dayanan muaz-
zam bir hazırlık evresi, devrin ileri ve ilmi tekniklerini teba-
rüz etmiş kavrayış enginliği ve vizyon derinliği fethin hamu-
runu yoğuran başlıca amillerdendir.

Bunların fevkinde, hatta fevkalade önemde olan bir ger-
çek varsa o da şudur. Fetih için inanmış erler, imanla çarpan 
kalpler, bihakkın mazisi fetih kültürüyle perçinlenmiş, bilava-
sıta fetih ruhuyla pekişmiş bir millet varlığı hayati derecede 
mühimdir, olmazsa olmaz değerdedir.

567 yıl önce İstanbul fethedilmişse bunun asırlara daya-
nan bir irfan kökü, fetih şuuruna sahip Türk milletinin tarihin 
ta diplerinden sökün edip gelen bir istikbal tutkusu vardır, 
münhasıran da belirleyicidir. Fetihçi bir milletten Fatih çık-
mış, çağ açıp çağ kapatmıştır.

İstanbul kabul olmuş duaların yadigârı, mübarek müjde-
lerin yuvası, yüzyıllar boyunca sabırla büyüyen mücadelele-
rin yakutudur. Tarihin ana yatağı fetihle değişmiş, dünyanın 
ilerleyiş istikameti fetihle yeni baştan tayin edilmiştir.

İstanbul Türklüğün iftihar vesikası, itibar vecdi, nice kül-
türlere, nice medeniyetlere, nice mazlum halklara beşik ol-
muş, kucak açmış, bayraktarlık yapmış imparatorluk kayna-
ğıdır.

Köhne Bizans Malazgirt’te yenilmiş, Anadolu vatan olmuş-
tur. İstanbul’da ezilmiş, fethin hayır ve bereketi Türk asırları-
na mühür vurmuştur. İnanıyorum ki, kalan Bizans artıkları da 
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elenecek, fethimizin emanet ve haysiyetine hiçbir karanlık el 
ve emel değemeyecektir.

Zulüm 1453’de başladı diyenler, İstanbul’u kundaklama 
ve kurcalama hedefi güdenler, İstanbul merkezli zillet plan-
larıyla pusu kuranlar aynadaki akisleri gibi kötürüm olacak-
lardır. Müslüman Türk çocukları Bizans’ın çocuklarını her 
cephede, her seviyede berhava edecektir.

Fetih, skolastik düşüncenin aklı kovduğu, teokratik fana-
tizmin hür düşünceyi yok ettiği, insanların yarı köle halinde 
yaşadığı ve ümitsizliğin hakim olduğu batı karşısında, değer-
ler sistemiyle Türk-İslam kültürünün yüz akı olarak medeni-
yet tarihimizdeki yerini almıştır.

Ne mutlu bizlere ki Fetih, aynı zamanda insanlığın Türkle-
ri daha yakından tanımasını, ceddimizin kucaklayıcı, koruyu-
cu, müşfik yönetim yeteneklerini öğrenmeye, layıkıyla kabul-
lenmeye başlamasını da temin ve teslim etmiştir.

Türklerin yüksek hasletleri, hakkaniyet ve insanlığa saygı 
üzerine kurulu bir arada yaşama anlayışlarıyla kaynaşarak 
daha sonraki dönemlerde üç kıtayı yönetme kabiliyetlerinin 
ahlaki ve fikri zeminini hazırlamıştır.

Fetihten sonra imar edilen ve eserlerle donatılan İstan-
bul’umuzun, yaşayan müstesna ve muazzez tarihsel güzellik-
lerine rağmen, bugün sosyo-kültürel kirlenmenin de neden 
olduğu tahribat ve talan ile karşı karşıya olduğu açık ve acıklı 
bir gerçektir.

Dileğim, fethi kutlu Peygamberimiz tarafından müjdelen-
miş bu tarihi kentimizin, giderek silinmeye yüz tutan güzel-
liklerini yeniden kazanması, geçtiğimiz asırlarda olduğu gibi 
huzur, barış ve kalkınmanın sembolü olarak dünyaya yön ve-
ren küresel bir merkez haline gelmesidir.
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İstanbul’u bir Türk-İslam kenti yaparak dünyaya yeni bir 
başkent armağan eden, başta büyük hakanımız Fatih Sultan 
Mehmet olmak üzere fetihte yer alan kahraman ecdadımızı 
hürmet ve şükran ile anıyor hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmet 
diliyorum.

İstanbul; asırlardan buyana milli birlik ve kardeşliğin 
simgesi, Türklüğün kıvanç dolu sinesi, Türkiye’nin övünç si-
nerjisi, Türk milletinin muzafferlikle serpilip sivrilmiş hem 
övgüsü, hem de özgüvenidir.
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Merhum Hocamız Prof. Dr. Erol Güngör’ün adalet tanımı 
kapsayıcı, kuşatıcı ve sadra şifa niteliktedir. Şöyle demişti: 
“Adalet, bir hakkın haklısına teslimidir.” Asırlar içinde halka-
lar halinde birbirine eklemlenen Türk devlet geleneğinin en 
mühim, en müessir vasfı adalettir.

Büyük devlet ve fikir büyüklerimiz tarafından kaleme 
alınan siyasetnameler, layihalar, risaleler ve ciltler dolusu 
eserler adaletin ve adil yönetimin ikamesi ve inkarı olmaya-
cak özelliğine vurgu yapmıştır. Adalet insan onurunun, devlet 
umurunun ayrılmaz parçasıdır.

Türkiye, 15 Temmuz’da dar kadrolu ve asker kisvesine 
bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istenmiştir. O 
meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala 
korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk 
mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir.

Zaman ve süreç içinde FETÖ’yle ilişki ve irtibat içinde olan 
bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler 
tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini 
milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar hakkı yenmiş mağdur-
lar olarak gösterilmişlerdir.

En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı veril-
mesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesi-
ne hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet 
suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk 
neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır.

Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne’nin şehadeti-
nin 41. yıldönümüdür. 23 Haziran 1979’da 21 yaşındayken 
şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevinde-
dir. Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren ta-
nırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.
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Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza 
emek vermiş Mümtaz’er Türköne’nin gerçekten suçlu olup 
olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil 
ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz’er Türköne’nin üzerine 
atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır.

Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. 
Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha 
pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir 
yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren 
ve titizlikle değerlendirilmelidir.

Bu vesileyle bütün Ülkücü şehitlerimizi, 15 Temmuz 
FETÖ darbe teşebbüsünden şehit düşmüş vatan evlatlarımızı, 
terörle mücadele halindeyken şehit olan kardeşlerimizi rah-
metle, minnetle, şükranla anıyorum. Ahde vefa imandandır 
diyorum. Ve adaletin tecellisini ümit ediyorum.
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Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım.

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şe-
kilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak 
kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Te-
orik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap 
vermesidir.

Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf ta-
nımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, 
Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve 
isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması im-
kânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu aya-
ğa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların 
sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve 
manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını 
kökleştirmiştir.

İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai 
çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle 
varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. 
Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmek-
tedir.

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, 
konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar 
şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; du-
ruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi 
alenen ilan ediyorum.

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kir-
lenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kul-
lanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda 
TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna ka-
nun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.
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Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Türk 
milletinin tarihsel iradesini, fütuhat ruhunu, mücadele gü-
cünü, kültür ve kardeşlik müktesebatını temsil edip sembol-
leştiren derin bir mana ve muhtevaya sahiptir. Bu şenliklerin 
739’uncu yıldönümünü gururla idrak ediyoruz.

Ertuğrul Gazi ve onun kutlu ahfadı; önceki dönemlerin 
çapsız kavgalarından, derin ihtilaflarından önemli sonuçlar 
çıkarmışlar; kaldı ki ayrışarak, bölünerek, kutuplaşarak bü-
yük hedeflere ulaşılamayacağını engin bir feraset ve ahlaki 
isabetle teşhis etmişlerdir.

Osman Gazi’yle birlikte, Anadolu Türkmen boyları içine 
düştükleri karanlık ve kargaşadan kurtulmaya başlamışlar, 
daha üst ve büyük ülkülerde birleşmenin kalıcı yol ve yön-
temlerini aramışlardır. Nitekim Çınar rüyası bunun muştusu 
ve muharrik unsuru olmuştur.

Söğüt topraklarına kök salan küçük bir filizin, obadan üç 
kıtaya tutunan bir fikriyatın ilerleyen yıllarda gövdesi ve dal-
larıyla her tarafa ulaşan koca bir cihan devletine ulaşmasın-
daki sır, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın akılla sağlanmasın-
da, azimle sürdürülmesinde gizlidir.

Bugün de özlemini çektiğimiz bu bütünleştirici ruh; birli-
ği ve dirliği bozulmuş, dağılmış ve birbirinden kopmuş olan 
Anadolu coğrafyasında vücut bulan bir uç beyliğinden, çağ 
açıp çağ kapatan, kıtaları baştan ayağa kaplayan devasa bir 
imparatorluğa ulaşılmasını temin etmiştir.

Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt’ü yurt 
tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdir-
de dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla 
göstermiştir. Bu gerçeği görmeyen, göremeyen kim varsa gaf-
lete ve yanlışa düşmüştür.
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Bugün korkulan esasen budur. Türkmen ruhunun güç 
verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha 
yapamaması için sahne alan tahrikler, tuzaklar ve kumpaslar 
bu yüzdendir. Ege ve Doğu Akdeniz’deki oynanan zalim oyun-
ların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır.

Osmanlı sonrasında, var olan uzlaşma, hoşgörü ve barış 
ortamı bir daha yakalanamamıştır. Balkanlar’dan Ortado-
ğu’ya kadar pek çok yerde savaşlar ve çatışmalar süregelmiş-
tir. Türk milleti medeniyet birikimiyle, muazzam kültürüyle 
huzur, istikrar ve dengenin nişanesi olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu ve akabinde Türkiye Cumhuriye-
ti; yüksek Türk kültür ve yönetim mirasının bir devamı, asır-
lardır yüreklerde taşınan, fedakarlık ve kahramanlıkla taçla-
nan kutlu veraset ve vasiyetin de bir ifadesidir.

Sultan Alparslan’la başlayan ve Ertuğrul Gazi’yle birlikte 
daha da sahiplendiğimiz Anadolu coğrafyası, uğruna verdi-
ğimiz şehitlerimizle beraber vatanlaşmıştır. Bu tarihi karar, 
Türksüz bir Anadolu özlemi çeken Haçlı zihniyetine yönelik 
verilmiş en keskin, en kat’i cevaptır.

Ne var ki, yüzyıllardır hapsoldukları karanlık mahzenden 
çıkmak için fırsat kollayanlar ve Türk’ün hayat hakkını gasp 
etmek için plan yapanlar şimdilerde tekrar bellerini doğrult-
muşlar ve yeni bir hesaplaşma maksadıyla köhne ve küstah 
taktiklerini uygulamaya başlamışlardır.

Türk ve İslam husumetini rehber yapan muhasım ülkele-
re, iç ve dış işbirlikçilerine Ertuğrul Ocağı’nın duruşuyla, sağ-
lam mesajıyla, sarsılmaz dirayetiyle, ceddimizin irfanıyla ve 
taviz vermez millet iradesiyle mukabele, ihtiyaç hasıl olursa 
da cesaretle müdahale edilecektir.

Elbette dün içimize nifak saçmaya çalışan tekfur kalıntıla-
rına, Türk’ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç 
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gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden 
şahlanarak hak edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği 
mutlaktır, muhakkaktır.

Tarih şuuruna müstesna katkılar veren, geçmişimize ob-
jektif ayna tutan, beğeni ve ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul 
dizisi gerçekten takdire şayandır. Bu diziye emek veren, ya-
pımında payı olan, muazzam bir oyunculuk sahneleyen her 
kardeşime teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.

Ayrıca terörle mücadele esnasında yaralanmalarına rağ-
men vazife malulü ve gazi sayılmayan, haklarını alamadıkları 
için mağduriyetler yaşayan kardeşlerimizin gittikçe derinle-
şen sorunlarının partiler üstü bir kavrayışla ele alınıp çözü-
me kavuşturulması acilen sağlanmalıdır.

TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte üzerimize dü-
şen sorumluluk tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazileri-
mize gecikmiş vefa borcumuz bihakkın ödenecektir. Gazi ve 
şehitlerimizin eşsiz mücadeleleriyle yazılan tarihimiz, onlara 
vereceğimiz destekle geleceğe uzanacaktır.

Büyük ceddimiz Ertuğrul, Gazi’dir, evladı Gazi’dir,  
Mustafa Kemal, Gazi’dir, Türk milleti Gazi bir millettir. Gazi-
lerimize ne yapsak yetersizdir. Onlar bize emanettir, bu kap-
samda emanet zayi edilmeyecektir.

Söğüt’ten çıkıp, Anadolu Türk birliğini tesis eden, oradan 
büyük bir cihan devleti kuran muhterem ceddimiz Ertuğrul 
Gazi’yi, Osman Gazi’yi, kahraman ecdadımızı ve devletimizin 
kurucusu aziz Atatürk’ü minnetle, hürmetle ve rahmetle yad 
ediyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cenab-ı Allah hep-
sinden razı olsun.
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İnsanlığa musallat olan yeni tip Koronavirüs salgını sı-
nır tanımıyor, hiçbir ülkeyi takmıyor, herhangi bir engele de 
takılmıyor. Yayıldıkça yayılıyor, ihmal ve tedbirsizliklerden 
etap etap istifade ederek insan bedenine tutunuyor, sonra 
da ağır sonuçlara neden oluyor.

Dünya büyük bir felaketin yükünü kaldırmaya çalışıyor. 
Salgının önünü kesmek, virüsün bulaşıcılığını önlemek, has-
talığı kalıcı ve köklü tedavi etmek için yoğun emek ve mesai 
sarfediliyor. İnanıyorum ki beklenen günler gelecek, şifa in-
sanlıkla buluşacaktır.

Karamsarlığa gerek yoktur. Bir kaşık suda fırtına kopar-
maya lüzum yoktur. Elbette hastalığı ciddiye almak lazımdır, 
ancak salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgını-
na karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uya-
lım, yeter ki duyarlı olalım.

Maskesi kolunda gezen, sosyal mesafeyi askıya alan, te-
mizlik şartlarını ihlal edenler başkalarının yaşama hakkını 
riske attıklarını görmek mecburiyetindedir. Tavsiye edilen 
kurallara bilerek ve kasten uymadan toplum hayatına karı-
şanlar insan sağlığını hiçe sayan vicdansızlardır.

Eğlence merkezlerinde, gece kulüplerinde, düğünlerde, 
toplu taşıma vasıtalarında maske takmadan mesafe koy-
madan sorumsuzca hareket edenlerin virüsün bulaşmasına 
destek oldukları, insan ve toplum sağlığına kast etmeleri 
feci bir vebaldir. Nefes alma hakkını gasp edenler suçludur.

Ülkemizde Korona virüse karşı olağanüstü bir mücadele 
sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan ra-
kamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumunda-
dır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kam-
çılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır.

Şu yarım aydınlara bakınız! Her konunun uzmanı kesilen 
cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki, virüs alla-
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mesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu 
borsası kurmuşlar! Gece gündüz Türkiye’nin KOVİD-19’la 
mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır!

Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alakasız oldukları 
her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar. Tek yaptıkları insanları-
mızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tüken-
dik fitnesini rüzgar gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz 
muhterislerden bıkmış usanmıştır.

Türkiye’nin KOVİD-19’a yenilmesini, devlet ve toplum 
hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin 
alçak bir heves içinde oldukları aşikardır. Sağlık çalışanla-
rımızın azmini kırmak için kollarını sıvayanlar tedavisi im-
kansız ahlaksızlık hastalığına yakalanmışlardır.

Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor. Dok-
torlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz 
fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şük-
ran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartış-
ma götürmez bir gerçektir.

Virüse teslim olmayacağız. Devletimiz ve hükümetimiz 
meseleyi çoktan kavrayarak musibeti bertaraf etmek ama-
cıyla seferberlik ruhuyla çabalamaktadır. Buna saygı duyup 
destek vermek varken kötümserlik aşılamak iyi niyetli ve 
dürüst bir tavır değildir.

Ayrıca görevlerini üstün bir vatan sevgisiyle yapan po-
lislerimize ve diğer bütün güvenlik güçlerimize hakarete 
yeltenenler de virüs kadar tehlikelidir. Hiç kimsenin zor 
şartlar altında vazife yapan kahramanlarımızı suçlamaya ve 
saldırmaya hakkı yoktur.

Her gün şehit verdiğimiz şu günlerde, devletimizin mü-
cadele kararlılığını sorgulamak Türkiye düşmanlarını se-
vindirecektir. Bu vesileyle vatan ve millet için toprağa düşen 
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aziz şehitlerimize, KOVİD-19’dan dolayı hayatlarını kaybe-
den kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Her ne kadar virüse karşı CHP Genel Başkanı’nın dile ge-
tirdiği gibi parlak bir görüşümüz(!) yoksa da, maske-mesafe 
ve temizlik kurallarına harfiyen uymak önceliğimiz olma-
lıdır. Bu gecenin sonunda güzel bir günün bizi beklediğine 
inanalım, itimat edelim.

Akif ’in dediği gibi, “Yeis haramdır, yeis küfürdür.” Önce 
tedbir, sonra da tevekkül diyelim. Kendi aklımızı kullanacak 
cesareti gösterip duanın gücüyle birbirimize kenetlenelim. 
Emin olunuz, başaracağız, bu Korona günlerini geride bıra-
kacağız.
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Ülkemizin yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadelesini 
kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalı-
şanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü 
niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Bunu gö-
rüyoruz, karanlık emel sahiplerini biliyoruz.

Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan 
vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışan-
larımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumların-
da siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir 
komplodur.

Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığın-
dan tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsam-
da vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? 
Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye 
ulaşmayı hedefliyorlar?

Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde va-
sat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var 
mıdır? Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit 
saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, 
ölüyor,tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir.

Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas 
dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve 
şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk 
bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılma-
lıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.

Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden 
vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis 
heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husume-
tinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birli-
ği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır.
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KOVİD-19 salgını insanlığı ya dibi uçurum olan bir gü-
zergâha ya da krizi fırsata çevirip ağır sorunları çözmesine 
destek verecek bir istikamete doğru sürüklemektedir. Artık 
başka seçenek görülmemektedir. Üstelik bu sürüklenme 
hali risk, tehlike ve belirsizliklerle doludur.

Hayatın normal kalıplarına sığmayan, fikri akışla bağ-
daşmayan, sahip olunan insani tecrübelerle izah edileme-
yen bir dönemden geçiyoruz. Şayet bugünkü salgın ortamını 
birlik ve beraberlikle, dayanışma ve güven içinde göğüsle-
meye devam edersek kazanan Türkiye olacaktır.

Medeniyet müktesebatımız, tarihi mirasımız, irade ve 
iman mihrakımız her türlü zorluğun yenilmesinde, her en-
gelin aşılmasında bizlere ilham vermektedir. Ayrık otlarını 
kurutarak, karamsarlık aşılayanları dışlayarak, hastalığı te-
davi ederek başaracağımızdan şüphe duymuyorum.

Allah verdiği her derdin dermanını da vermiştir. İnan-
cımız budur. Sabır, tedbir, tevekkülle musibeti defedeceğiz, 
şifayı fethedeceğiz. Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uy-
malıyız, Sağlık Bakanlığımızın çağrılarına kulak vermeliyiz. 
Çünkü tedbir virüsten daha güçlüdür.

Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, diğer sağlık çalışan-
larımızın insanüstü fedakârlıkları dünyevi hiçbir kıymetle 
mukayese edilemeyecektir. Hepsine teşekkür ediyorum. An-
cak dar bir kadronun mesleki örgütlenmelerini Türkiye’nin 
aleyhine kullanmalarını da kınıyorum.

İnsanlarımızı telaşlandırmak, ortada bir şey yokken fe-
laket çığırtkanlığı yapmak, kusursuz fırtına kapıda diyerek 
dehşet tablosu çizmek ahlaki olmadığı gibi milli ve vicdani 
bir tavır da değildir. Bilim insanları umut verir, ufuk çizer, 
haysiyet ve şefkatle muamele eder.
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Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu 
söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun 
salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde 
oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt 
destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir.

Kılıçdaroğlu, bugün TTB’yi ziyarete gitmiş. Yalan ve de-
dikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla 
paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: "Kovid-19'la mü-
cadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. 
Hayatımda duyduğum en saçma söz.”

TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap 
vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19’la 
mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek 
müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan 
makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!

KOVİD-19 nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilmişti. Alı-
nan tedbirlerle anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için okul 
kapıları açıldı. Yeni eğitim ve öğretim dönemi de uzaktan 
eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başladı. Evlatlarımıza, aileleri-
ne ve öğretmenlerimize hayırlı olsun diyorum.

Üstün bir gayret gösteren Milli Eğitim Bakanımızı ve 
mesai arkadaşlarını hassaten kutluyor, başarılar diliyorum.

Dilerim ki, bütün öğrencilerimiz kısa süre içinde sınıfla-
rına ve öğretmenlerine kavuşur. Kontrollü yüzyüze eğitim 
sürecinde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, elbet-
te sevgili çocuklarımızın büyük bir hassasiyet ve dikkat gös-
termeleri de yegâne temennimdir.
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Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakala-
rını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldı-
ran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. 
Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımı-
zın teminatını veriyorum.
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Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden bi-
risi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve ma-
sum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası 
hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez 
daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir.

Ayrıca Dağlık Karabağ’daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yer-
leşim alanları da Ermenistan tarafından topçu ve roket atış-
larıyla bombalanmıştır.

Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, ça-
tışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. 
Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de 
aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan za-
limdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır.

Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın yegane muhalifi 
Ermenistan’dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik 
kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır. Bu vesi-
leyle şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı soy-
daşlarımıza da şifalar diyorum.

Unutulmasın ki, Dağlık Karabağ Türk’tür, Azerbaycan 
Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın, hak 
sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Ka-
til ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetliyorum. 
Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum.

Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriye-
ti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır, tarihi 
zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat 
memat konusudur.

Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek 
yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecek-
tir. Böylelikle Azerbaycan’ın haklı, hukuki, meşru ve beka 
mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır.
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Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki 
devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan 
canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız. Ve hep bir-
likte büyük Türk milletiyiz.
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Türk devlet ve siyaset hayatının saygın isimlerinden 
olan, eski Başbakanlarımızdan, Anavatan Partisi eski Ge-
nel Başkanı Sayın Ahmet Mesut Yılmaz’ın vefatından büyük 
bir üzüntü duydum. Merhum Yılmaz’ın ülkemize hizmetleri 
unutulmayacak, her zaman takdirle hatırlanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Ahmet Mesut Yıl-
maz’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem 
ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı dilekleri-
mi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit 
edilen, Ege ve Marmara Bölgesi’nin geniş bir alanında his-
sedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak 
endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı 
binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır.

Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı 
olarak kurtarıldıkları yapılan açıklamalarla sabittir. Teselli-
miz şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin ka-
muoyuyla paylaşılmamasıdır. Dileğimiz hiçbir kardeşimizin 
hayatını kaybetmemesidir.

Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Dev-
let-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelinece-
ğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal 
afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun habis ve has-
talıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girda-
bın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü 
gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset 
usulünün kirliliği herkesin malumudur.

Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayran-
lığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala’ya 
sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimi-
zin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle iç 
dışlı olduğu ise son derece berraktır.

Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı’nın hakaret 
ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıkla-
mayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya 
mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü 
suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.

Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçda-
roğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere ceva-
bım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur.  
2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür.  
3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.

Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezae-
vinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya 
arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa 
el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru 
varsa nedamet duyması tavsiyemdir.

Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, 
yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK’yla işbirliği-
nin, FETÖ’yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka 
katlanacaktır. CHP’nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibi-
dir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır.
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28 Kasım 2020 Cumartesi günü, Habertürk Televizyo-
nu’nda yayımlanan “Gerçek fikri ne” adlı programda CHP’li 
bir milletvekili Türk ordusuna alenen hakaret etmiş, Katar’a 
satıldığını açıkça ifade ve iddia etmişti. Bu düşman üslubu-
nun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir. 

Bu programda kimin ne söylediği, nasıl bir duruş gös-
terdiği bilinmektedir. Moderatör, Türk ordusuna “Satılmış” 
diyen işbirlikçi CHP’liye beklenen itirazı yap(a)mamış, cılız 
ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade di-
yerek tartışmaya istikamet çizmiştir.

Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili 
Habertürk adına ne Turgay Ciner’den ne de bir başkasından 
sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik 
yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha 
titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir.

Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç 
kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifa-
de özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Ze-
hirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlı-
ğın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur.

Habertürk’te, CHP milletvekili tarafından orduya düş-
manlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebi-
lirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi 
ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılma-
dı, buna tenezzül bile edilmedi.

Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan 
şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağ-
lamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahneleme-
ye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Elbet 
üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır.
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Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek gü-
nahkâr RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi. Bu bir akıl 
tutulmasıdır. Bu faşist bir dayatmadır. Bu namert bir tertip-
tir. Orduya satılmış diyeni konuşan yok, ancak RTÜK’e saldı-
ran pek çok! Çarpıklık işte buradadır.

Zannederseniz basın ve haber alma özgürlüğünün gü-
venlik duvarları yıkılmış, sanki ülkemiz karanlık bir çıkma-
za hapsolmuş, reform umutları çuvallamıştır. Orduya satıl-
mış diyenleri görmeyen; bu şerefsizliğe itiraz etmeyen bana 
göre ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin.

Bir konunun yalnızca bir tarafını görmek veya göster-
mek, hiçbir şey görmemek, görememektir. Kahraman Türk 
ordusuna satılmış diyenlerin rezaleti ortalık yerde duruyor-
ken, özgürlük gitti gidiyor çığlıkları atanlar Türkiye’nin kar-
şında mevzilenmiş iç işgal ve zillet cephesidir.

CHP Genel Başkanı’nın orduya hakareti görmezden gelip 
müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem 
sahiplerinin RTÜK Kararı’nı “Tek seslilik, demokrasi ayıbı, 
sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret” gibi ifa-
delerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır.

Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri 
unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık ya-
panları unutturmayacağız. Demokrasinin ardına saklanıp 
Türkiye’yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle 
ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soraca-
ğız
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Merhum Cemil Meriç’in dediği gibi, “Fikir adamı için 
namus abeste direniş değil hakikate teslimiyettir.” Gerçek 
münevverin aydınlatması için önce kendisinin aydınlığa ka-
vuşması lazımdır. Karanlığa mahkum ve meftun olan mefluç 
zihniyetlerin aydın iddiası apaçık sahtekarlıktır.

Gerçek münevver hakikati özümser, halkı dinler, hakkı söy-
ler, yalan maskelerini birer birer indirip âdeme havale eder. 
Türkiye’nin en temel sorunlarından birisi aydın sorunudur.

Bunlar öylesine zavallı ve zelil durumdadır ki, tıpkı kedi-
nin aynanın karşısına geçip kendisini aslan görmesi gibi, bun-
lar da kendilerini adamdan sayar.

10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle, yine bildik 
aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci ve kimlik-
siz akademisyenlerden mürekkep 805 çürük şahıs sipariş bir 
zillet bildirisine ortaklaşa imza atmışlardır. İhanet masasının 
başında mama kuyruğuna girmişlerdir.

Özellikle siyasileri(?) içeren bir af çıkarılmasını, Anayasa 
ve AİHM kararlarına(?) rağmen sözde tutsaklıkları sürdürü-
len muhalif aydınların, siyasetçilerin özgürlüklerine kavuştu-
rulmasını dile getirmişlerdir. Nasıl olsa dilin kemiği, bölücü-
lerin karakter ve keyfiyeti yoktur.

Bölücülük pervasızdır, pişkindir, pisliktir. Bölücülük med-
yada, üniversitede, belediyede, Meclis’tedir. Türkiye terörün 
belini hamd olsun kırmıştır, dağdaki eşkıyanın mukavemeti 
kırılmış, teröristlerin yurt içinde yurt dışında sonları görün-
müştür. Bu gelişme tarihidir.

Kandil’in sesi kesilmiş, teröristlerde korku dağları sarmış, 
kaçacak ve saklanacak yeni delikler aramaya başlamışlardır. 
Ancak bu defada TBMM’de grubu bulunan terörizmin vekil 
suretleri sabırları zorlayan, tahammülleri test eden konuş-
malarla yegane mihrak haline gelmişlerdir.
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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin 
TBMM'de müzakereleri yapılırken, milletvekilliğin her hak-
kından istifade eden siyasi bölücüler taşlaşmış kalpleriyle, 
kararmış gözleriyle, nefret ve zehir saçan üsluplarıyla mille-
timizde büyük bir rahatsızlığa neden olmuşlardır.

HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin 
ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınığına yu-
valanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör 
sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik 
güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır.

Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak 
surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere 
kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyase-
tinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve 
bölücülük yatağı kapatılmalıdır.

Anlaşıldığı üzere, 2021 reform yılı olacaktır. Bizim de ara-
yış ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu 
hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir 
reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın gü-
vence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz.

Zillet ittifakının istismar kozları elinden alınmalıdır. Uza-
yıp giden davalar süratle karara bağlanmalıdır. Terörist De-
mirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, huku-
ken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı 
reformunun önceliği bu olmalıdır.

Cezaevinde tutuklu bulunan bir teröristten demokrasi 
abidesi çıkarma çabalarına bağımsız ve tarafsız Türk mahke-
meleri geldiğimiz bu aşamada bir son vermelidir. Kim olursa 
olsun, muhatap şahısların hakkında Türk adaletinin vereceği 
her karara saygı duymak da temel ilkemizdir.
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Terörist Demirtaş davasının bu kadar sürmesinin, mesela 
16 Mart 2021’e ertelenmesinin makul bir nedeni var mıdır? 
Suç ve suçluyla gecikmeksizin mücadele edilmelidir. 2021 yı-
lında terörle ilgili tüm davalar sonuçlanmalı, Türkiye bu bah-
si hukuken kapatmalıdır.

Dağdaki azimli mücadelenin aynısını siyaset ve toplum 
hayatında da yapmak, bu mücadeleyi zaferle taçlandırmak 
istikbalimize muhterem bir hizmet, istiklal haklarımıza muh-
teşem bir hediye olacaktır. İç ve dış işgal cephesinin hesapları 
boşa çıkacaksa başka yolumuz kalmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi, tam 
olarak yerleşmesi, var olan tüm kurum ve kurallarıyla devlet 
ve toplum hayatının kılcal damarlarına nüfuz etmesi maksa-
dıyla ne gerekiyorsa yapılmalı, nasıl bir reform süreci öngö-
rülüyorsa tatbik edilmelidir.

Nitekim biz varız, açık tarafız, elimizi taşın altına koymuş 
bulunuyoruz. Bir derviş sabrıyla geleceğimizi planlamalıyız. 
Büyük bir fikir hamulesiyle, yüksek bir milli idrakle Türk ne-
sillerinin hayatını değiştirmeyi hedefleyen kılavuzluk görevi-
mizi yapmalıyız.

Varsın fincancı katırları ürksün dursun, biz Türk milletini 
hak ettiği zirvelere inançla, iradeyle, heyecanla taşımalıyız.

Zihinlere yerleşmiş peşin hükümlerin buzunu eritmeliyiz, 
kalplere çökmüş tortuların izini kazımalıyız, vicdanlara çakıl-
mış paslı çivileri söküp çıkarmalıyız. Marifet ihanet metin-
lerine imza atmak değil, Türk mucizesine imza atmak, Türk 
milletini bir bayrak gibi yükseltmektir.

Bunu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin mih-
mandarlığı ve mihrabı altında Cumhur İttifakı yapacak ve Al-
lah’ın izniyle başaracaktır.
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Gönülleri birleşenler için mesafelerin hükmü yoktur. An-
cak bir milletin farklı coğrafyaları yurt tutmuş evlatları için 
hasretin ağırlığı elbette çoktur. Uzağı yakın eden ülkülerdir, 
muhtemeli mümkün kılan irade ve inanç gücü de vicdanla-
rın şifresi çözülmüş künhünde gizlidir.

Türk milleti; kaderi bir, kederi bir, kararı bir, kalbi bera-
ber çarpan beşeri ve maşeri asaletin timsalidir. Türklüğün 
mukadderat gerçeğine sınırlar çizilemez, muvaffakiyet ga-
yesine engel çıkarılamaz, mutlak varlığına kara çalınamaz. 
Türk beklenendir, özlenendir, övülendir.

Bugün dünya üzerinde 34 farklı ülkede 78 ayrı şehitliği-
miz vardır. Kıtalardan bir sedayla taşan ayak izlerimiz, yer-
kürenin her köşesine bir sevdayla tutunan anılarımız vardır. 
Karabağ’a bakınca gördüğümüz yurttur, Kerkük’ten Kıbrıs’a 
varıncaya kadar duruş Türk bakışıdır.

Karabağ’ın yüzde 70’inin Ermenistan işgalinden kurta-
rılması bir Türk zaferidir. Nitekim bu zafer bekanın, birliğin, 
dayanışmanın, kardeşliğin meşalesidir. Karabağ Türk’tür, 
Azerbaycan’dır, işgal emelleri zillettir, rezalettir, düşmanlık-
tır ve tarihi hakikatlere hıyanettir.

Terörist Ermenistan’ın başı 44 gün içinde hamd olsun 
ezilmiştir. 2 bin 783 şehidimiz bağımsızlık onuru için sere 
serpe toprağa düşmüştür. Vatana musallat olanların akıbet-
leri acıklı olmuştur. İnşallah Karabağ’ın tamamı günü geldi-
ğinde sahibine geçecek, hak yerini bulacaktır.

1918’de Nuri Paşa komutasında Gence’ye gelen Türk 
ordusunu gören çocuklar demişti ki: “Salon gelir yan gelir, 
Genceli’ye şan verir, Gence’nin civanları Bakü diye can verir.” 
Karabağ’a can verilmiş, kan verilmiş, ağır yenilginin utancı 
Ermenistan’ın alnına kazınmıştır.
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10 Aralık 2020 tarihinde, Bakü’nün Azatlık Meydanı’nda 
zaferin görkemli kutlamaları yapılmış, Sayın Cumhurbaşka-
nımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu kutlama-
lardaki yerlerini almışlardır. Dünyaya Türk milletinin mesa-
jı kararlılıkla ve kahramanca verilmiştir.

Ermenistan yine yapacağını yapmış, ateşkesi ihlal ede-
rek Dağlık Karabağ’daki Hadrut kentinde 4 Azerbaycan 
askerini şehit etmiştir. Ermenistan korkaktır, kalleştir, aşa-
ğıların da aşağısındadır. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Al-
lah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Coğrafyalarımızı nehirler ayırabilir, dağlar ayırabilir, zu-
lüm ayırabilir, istilalar ayırabilir, yollar ayırabilir; ama biz 
aynı tende aynı canız, bir tarafımız Türkiye diğeri Azerbay-
can’dır. Her ayrılık vuslatın muştusudur. Her kopuş bir baş-
ka kucaklayışın habercisidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu bir şiir özellikle 
İran’da büyük bir rahatsızlık uyandırmıştır. Bu ülkenin Dı-
şişleri Bakanı mesnetsiz tepki göstermiş, İran Meclis’inde 
görev yapan 225 milletvekili de hazırlanan kınama mektu-
buna müştereken imza atmışlardır.

Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı mı? 1828 Türkmença-
yı Antlaşması’ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul 
etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu? Aras’ı ayır-
madılar mı? Umutları ayırmadılar mı? Bu kadar rahatsızlık 
duyulmasının izah ve ifadesi nasıl yorumlanmalıdır?

Bir kez de ben sesleniyorum: “Aras'ı ayırdılar, mil ilen 
doyurdular, men senden ayrılmazdım, zor ilen ayırdılar. Ay 
Laçın, can Laçın, men sene kurban Laçın” Bu şiirin neresi 
yanlış? Ermenistan’a alenen destek verenler bize ne anlatı-
yorlar? Arası ayırdılar, hatta kopardılar.
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Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu: 
"Ağlayın, parmakları nur, sularından kınalı kızlarım; Ağlasın 
Meraga göklerinden, Meraga'ya bakıp yıldızlarım, şu yakın 
suların, kolu neden bükülmez, Fırat niçin, Dicle niçin, Aras 
niçin benden doğar, bana dökülmez?"

Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Mera-
ga’nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu 
suretle inşallah öğreniyor. Türk’ün Sünni’si, Şii’si olmaz, ni-
tekim Türk Türk’tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türk-
lüğe baraj koyulamaz, duvar örülemez.

Bilinsin ki, Ötüken’in stratejik aklı köreltilemez, kutlu 
hedeflerinin üzeri çizilemez.

Geçmişte demiştim, yine diyorum: Yavuz ne kadar Türk 
ise Şah İsmail’de o kadar Türk’tür. İkisi de Türk büyük 
hünkârıdır. Cem de bizim semah da… Cami de bizim Cemevi 
de… Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil, İsfahan bizim 
gözümüzde odur. Türk, Türk’e hasım edilemez.

Aynı gerçekler hiç kuşkusuz Kürt kökenli kardeşlerim 
için de geçerlidir.

ABD’nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey bizi 
Kürt düşmanı göstermeye çalışmış. Çakal fermanını Bozkurt 
hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim 
Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin 
bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz.
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Dost(luk) demek, dostuna kötülüğün dokunmamasından 
ziyade, bu potansiyeli irade ve ilişki ağlarında taşımamak de-
mektir. Dostluğun muarızı düşmanlık olarak da okunmama-
lıdır. Şunu kabul etmek lazımdır ki, devletler arasında kalıcı 
dostluklar değil, kavrayıcı çıkarlar hâkimdir.

Dostluk ve müttefiklik; tek merkezli ilerleyen, tek yanlı iş-
leyen, tek taraflı işlevsellik gösteren bir mekanizma şeklinde 
görülmemelidir. Eşitlik ve hakkaniyet temelinde bir diyalog 
ve diplomasi yoksa taraflardan birisi hakim diğeri de mah-
kum olacaktır.

Dostluğun ve düşmanlığın saat başı değiştiği, biçim ve içe-
riğinde zamana ve şartlara göre dönüşümlerin yaşandığı bir 
dünya düzeninde haksızlık kurumsallaşmış, denge ve istikrar 
kaybolmuştur. İnsanlığın en temel sorunu sistemik çarpıklık, 
hukuksal gelgitler, ahlaki iflastır.

Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir 
seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur. 
Bir tarafın sürekli dayatıp tavizler istediği; diğer tarafın bunu 
göğüslemek için mücadele ettiği bir ilişki ağına müttefiklik 
demek ne kadar mümkündür?

Trump yönetimi giderayak “Yaptırımlar Yoluyla Ameri-
ka’nın Hasımlarıyla Mücadele Yasası” kapsamında, Türkiye’ye 
kabulü imkansız yaptırımlar açıklamıştır. ABD’nin dostluk 
anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu durum skandal ol-
makla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir.

14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan yaptırımların baha-
nesi S-400 hava savunma sistemleri olarak gösterilmiştir. 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kurum Başkanı, Roketsan Yö-
netim Kurulu Başkanı, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkan-
lığı’ndan iki kardeşimize yaptırım uygulanacakmış.
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Bu yaptırımlar utancın ve uyuşmuş aklın tezahürüdür. 
MHP, yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır. 
Bugüne kadar bir NATO müttefikine yaptırım uygulanmamış-
tı. 1975’ten beri ABD böyle bir yanlışın faili olmamıştı.

Nitekim ABD’nin Türkiye’ye şaşı bakışı, soğuk yaklaşımı 
böylelikle tevsik edilmiştir.

Türkiye’nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost 
görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır. İn-
şallah bundan sonra da asla uyuyamayacaklar, bunları uyku 
tutmayacaktır.

Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit 
bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak 
on çalışacağız, bir yapıyorsak yüz yapmayı deneyeceğiz. Hiç 
kimseye eyvallah demeyeceğiz, muhannete muhtaç düşme-
yeceğiz.

Yaptırım kararlarıyla birlikte emperyalizmin kuklaları ta-
rafından milli silah sanayiimize sürülmek istenen kara leke-
nin gerçek manası da sanıyorum ortaya çıkmıştır. Tank-Palet 
Fabrikası’yla ilgili siyasi istismar kampanyası yürütenler za-
limlerin içimize sızmış maşalarıdır.

Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak 
değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir. Aksi tertip, 
teklif ve telkinler küstahlığın dik alasıdır.

S-400’ü niye aldınız diye parmak sallayanların, geçmişte 
talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak 
için hangi sanal gerekçelere müracaat ettikleri hepimizin ve 
herkesin malumudur. Türk milletine parmak sallanmaz, sal-
layan bunun sonuçlarından kurtulamaz.

Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir. 
Kendi kaderine kendisi yön verir, istikamet çizer. Türkiye’yi 
cephe ülke, mevzi ülke, siper ülke görenler şaşkınlık içinde 



99

bocalayan şuursuzlardır. Boynumuza tasma geçmez, ayakla-
rımıza pranga vurulmaz, irademiz rehin edilemez.

TBMM’de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir meti-
ne imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dün-
yaya ilan etmişlerdir. Ne var ki, bu metinde bölücü HDP’nin 
gene imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türki-
ye’ye saldırmış, ABD’nin yanında saf tutmuştur.

Hangi milli meselede HDP Türkiye’nin yanında durmuş-
tur? Ne zaman diğer partilerle birlikte müşterek refleks gös-
termiştir? Düşmanın içimizdeki uzantısı ve kule gözcüsü olan 
bu sözde parti hangi yaraya merhem olmuştur? Türkiye’nin 
kuyusunu kazan, millete ihanet eden, teröre yardım ve yatak-
lığı aleni olan bu kokuşmuş oluşumun neresinde milli irade 
vardır?

HDP, milletin vergilerinden oluşan hazine yardımlarının 
üzerine yatarak millete ihanet etmektedir. Üstelik aldığı pa-
ralar ihanet, mermi, şehadet olarak maalesef fatura edilmek-
tedir. Haksızlık zulüm değil mi? Milletten geçinip millete silah 
çekmek alçaklık sayılmayacak mı?

Adalet bu demokrasi ayıbının, bu insanlık faciasının ne-
resindedir?

HDP, 2016’dan bugüne kadar, ki 2020’de dahil olmak üze-
re 285 milyon 888 bin lira hazine yardımı almıştır. Yine bu 
tarihler arasında Kandil ruhsatlı bölücü milletvekillerinin al-
dığı toplam milletvekili maaş tutarı ise 39 milyon 88 bin 872 
liradır.

Yetim hakkı, gariban nafakası, yoksul parası, milletimizin 
alın teri teröristlerin kursağına gitmektedir. Dünyanın nere-
sinde terörizmi destekleyen, etnik bölücülük yapan bir sözde 
partiye devlet para yağdırmaktadır? Bunu nasıl hazmedelim, 
buna nasıl göz yumalım?
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Dağdaki eşkıya mekapla gezer, Meclis’teki bölücüler kır-
mızı plakalı lüks arabalara biner. Benzin devletten, kaynak 
devletten, kan ve şehadet yine devletten çıkar. Bölücülere ve-
rilen bir liranın millete dönüşü gözyaşıdır, feryattır, acıdır, al 
bayrağa sarılı şehit tabutudur.

Elimizi vicdanımıza koyalım ve soralım, bu karanlık ve 
kahredici çelişki reva mıdır? HDP’nin kapatılmasına karşı çı-
kan CHP’li sözcüler, demokrasi istismarcısı İP’in Başkanı ve 
AK Parti’nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler; Türk 
devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş 
masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey mi-
dir?

Ey Faik Öztrak ve onun gibi zırvalayan lekeli güruh; biber, 
patlıcan, domates fiyatlarıyla ilgilendiğiniz kadar bu melanet 
tabloya yarım aklınızla kafa yormayı hiç denediniz mi? Asgari 
ücretli kardeşlerimizi dilinize doladığınız kadar bu meseleyi 
hiç gündeminize aldınız mı?

Esnaf gezip sahte üzüntü mesajları veren İP’in Başka-
nı, teröristlerin finanse edilmesine yüzsüzce sessiz kalman 
onayladığın anlamına gelmiyor mu? Diyorlar ki, “Parti kapat-
manın Türkiye’de olumlu bir sonucu görülmedi.” Mesele par-
ti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır.

HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Etnik bölücülüğü 
ve terörü referans alan hiçbir parti kuruluşuna da müsaade 
edilmemelidir. Gerekirse Anayasa’da düzenleme yapalım, ge-
rekirse Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda re-
form yapalım, bu kanayan yarayı durduralım.

Zehirli haşeratla mücadele milli haysiyete muhteşem hiz-
mettir. Bölücülükle mücadele istiklalimize onur verici des-
tektir. Artık seçenek kalmamıştır: Ya terörizm ya temizlik, ya 
bölücülük ya da huzur. Her siyasi parti tarafını ve tercihini 
yapmalıdır.



101

Terörle milli birlik ve kardeşlik arasında tarafsız bir alan 
yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin geleceğini güvence-
ye alacak her adıma, her karara, her girişime, her çetin imti-
hana sonuna kadar vardır ve hazırdır. Gelin bu ateşi söndü-
relim, gelin bu devrana son verelim. Gelin bu hesabı soralım.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
YAPTIKLARI TWİTTER 

AÇIKLAMASI

19 ARALIK 2020





105

KOVİD-19 hastalığıyla mücadele tavsamadan, tavize uğ-
ramadan, tehire meydan bırakmadan kararlılıkla devam et-
mektedir. İnancım odur ki, bu musibeti, bu hastalığı başta 
milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı 
kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır.

Bilimin imkânlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, 
duanın gücüyle bu zorlu günler aşılacaktır. Felaketin çapı bü-
yük olsa da, göğüsleyecek dirayetimiz vardır. Salgının ağırlığı 
fazla olsa da, kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında 
bir seçeneğimiz de yoktur.

Elbette hastalıkla mücadele çetin ve meşakkatlidir. Sü-
reç içinde arzu edilmeyen gelişmeler vuku bulmaktadır. Bu 
kapsamda Gaziantep'te özel bir hastanenin KOVİD-19 yoğun 
bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen bir 
patlama çok üzücü sonuçlara neden olmuştur.

Maalesef bu patlamada ve bunun tesiriyle çıkan yangında 
tedavi altındaki dokuz kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu 
vesileyle elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan kar-
deşlerimize de şifalar diliyorum.

Ayrıca KOVİD-19 hastalığından dolayı tedavi görenlere 
sağlık, sıhhat ve afiyet temennilerimle birlikte geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere rahmet niyaz ediyo-
rum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyarak virüse alan 
bırakmayacağımıza inanıyorum.

Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da vi-
rüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 
yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim 
olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç 
yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız.
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Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulu’muza, doktorlarımıza, 
hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve diğer tüm sağlık 
çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, desteğimizin sonuna 
kadar süreceğini ifade ediyorum.
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Pek çok badirenin yaşandığı, yine birçok sarsıcı ve sorun-
lu olayın vasat bulduğu, aynı şekilde her insanımızın şikâyet 
ve sitemine sahne olan 2020 yılı bugün itibariyle son buluyor. 
Takvim yapraklarından kopan yıllara (hafızalardan çıkmaya-
cak) bir yenisi daha ekleniyor.

2020 yılının muhasebesi elbette kapsamlı yapılacaktır. 
Bugünün tarihi yazıldığında 2020’nin ağırlığı, acılığı ve insan-
lık mizanına yaptığı menfi baskısı tüm çarpıcılığıyla gözler 
önüne serilecektir. Geride kalan 365 günlük sürede neredey-
se yaşanmadık bir şey de kalmamıştır.

Kıtaları saran, coğrafyaları kuşatan, ülkeleri çembere 
alan, insan ve toplum sağlığını üst düzeyde tehdit eden bir 
virüs 2020’ye damga vurmuştur. İnsanlık büyük bir salgınla 
savaşa tutuşmuştur. Vuhan’da ortaya çıkan KOVİD-19, kade-
me kademe dünya geneline yayılmıştır.

2020 yılında insanlık vahim bir hastalığa yakalanmış, 
doğal afetler, terör saldırıları, ekonomik yıkımlar, sosyal hu-
zursuzluklar, asimetrik mücadeleler, ticaret anlaşmazlıkları, 
bölgesel çatışmalar, küresel siyasi cepheleşmeler neredeyse 
yılın tamamına hâkimiyet kurmuştur.

Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır. 
Bütün olumsuzluklara rağmen 2020’de Türkiye istikrarla 
temellendirdiği diriliş ve yükseliş ruhunu muhafaza etmiş, 
mesela KOVİD-19 hastalığına karşı hayranlık uyandıran bir 
mücadeleyle direniş göstermiştir.

İnsanı merkezine alan medeniyet ölçülerimiz sosyal dev-
let anlayışının ilkeleriyle yekvücut olurken, devlet-millet da-
yanışması zirve düzeyde tecelli etmiş, salgının toplumsal ve 
ekonomik tahribatları en aza çekilmiştir. Dürüst insanlar bu 
gerçeği teyit ve itiraf edecektir.
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Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği kö-
rüklemek isteyenler KOVİD-19’un mutasyona uğramış siyasi 
türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde kuşku ve 
tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ah-
lak ve vicdan krizidir.

Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış 
çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020’de provo-
kasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, 
milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şim-
diden belgeleyip belli etmişlerdir.

Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara 
yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalaca-
ğı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020’nin karanlığında sonuç 
alamayanların, 2021’in umut ve huzur ikliminde başlarını 
kaldırmaları ham bir hayaldir.

Tahammülsüz, saygısız ve despot bir siyaset kulvarından 
sivrilip ön plana çıkanların milli ve manevi değerlerimizle 
kavgaya tutuşmaları ülkemize çok şey kaybettirmiştir. Nite-
kim başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma 
sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir.

Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir ha-
kimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zeva-
tın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna 
bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir.

Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve 
manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler 
Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur. Hala başörtüsüne 
husumet duyanların insan ve inanç haklarına faşizmin ve to-
talitarizmin prizmasından baktıkları çok açıktır.

Ayrıca PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını 
eleştiren zavallıların mesaj verdikleri merkezler, denetimine 
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girdikleri melanet çevreler terörizmin ve Türk düşmanlığının 
ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heves-
lenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir.

Kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmek, şehitlerimize, 
milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz haka-
rettir. Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, mille-
timiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım 
diyenler, sadece cefadır, sefalettir.

Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir 
şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer karde-
şimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık 
kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağla-
masın, geleceğimiz kararmasın.

2021 yılını umutla karşılıyoruz. Heyecanla kucaklıyoruz. 
Tıpkı Karabağ zaferi gibi, yeni yılın nice güzelliklerle, nice ba-
şarılarla, nice reformlarla, huzur, sağlık, esenlik ve selamet 
içinde geçmesini niyaz ediyorum.

Aziz vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam 
aleminin yeni yılını hürmet ve muhabbetle kutluyor, Rab-
bim’den hayırlı bir seneyi nasip etmesini diliyorum.
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Ne ibret verici bir gerçektir ki, kırk alim bir delille ikna 
olur da, bir cahil kırk delille ikna olamaz. Farabi diyor ki, bil-
mek bir usta edasıyla hayata şekil vermektir. Susması gere-
ken yerde konuşanlar, üstelik boş ve yalan konuşanlar haya-
tın akışını bozan tortulardır.

Dilden dökülenlere kalbin kefaleti, kalpten geçenlere dilin 
tercümanı ancak onurlu, olgun ve omurgalı insanların harcı-
dır. Bu harç ki, bir insanın haysiyet sütunlarını, hamiyet ve 
şahsiyet kolonlarını inşa eder. Bunlardan mahrumiyet çeken-
lerin dünyası külliyen mağlubiyettir.

Bu düşüncelerle, televizyonlarda farklı isimlerle gösteri-
len tartışma programlarını izlediğim zaman ne kadar yavan, 
yalan, yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığına, kirli 
ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavüle alındığına teessüfle 
tanık oluyorum.

Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlar-
dan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün ol-
madığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal 
mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okur-
ken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor.

Ayrıca Habertürk televizyonunda Veyis Ateş’in hazırlayıp 
sunduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programın dün geceki bölü-
münü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbra-
him Uslu’nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl 
ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim.

Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bü-
rünmüş halini gördüm.

Meğer Türkiye’de neler oluyormuş! Türk siyasetinde ne 
çok konuşulan konu varmış! Hele hele MHP’nin hiç haberimiz 
olmayan ne stratejileri ve siyaset önermeleri devredeymiş! 
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Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar! Atıyorlar, tutuyorlar, 
ama sürekli ters köşeye yatıyorlar.

Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları aynı 
tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etme-
lerinde yarar vardır. Çünkü onlara bakınca, konuşanların dü-
şüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin ger-
çek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır.

Sipariş üzerine görüş bildiren zavallılar ışık mı saçtıkla-
rını zannediyorlar? Halbuki Hz. Mevlana’nın dediği gibi, ışık 
saçmak için önce yanmak lazımdır. Gerçi insan yanar kul olur, 
odun yanar kül olur. Sönmüş ve silinmiş akıllarıyla, yandıkla-
rını sananlar ancak küle dönerler.

Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar ne söyle-
sek anlamazlar, anlayamazlar. Onlar belgeli delilli gerçeklere 
inanmazlar, tek sermayeleri olan dedikoduyla cehalet tüne-
linde küstahlığın rayını döşerler. Biliyorum, ne söylesek bey-
hudedir. Çünkü gafile kelam nafile kelamdır.

HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve ön-
celikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi 
mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu 
bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorum-
luluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır.

Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat 
yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hır-
çınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vaz-
geçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur 
İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini 
genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaret-
lerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas 
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ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğin-
den dolayı desteğimiz tamdır.

Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, 
boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İt-
tifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’nin yegane gü-
vencesidir.

Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsin-
ler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. 
Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere 
hayal kurmasın. Cumhur İttifakı’nı bozmayı hiçbir şart altın-
da aklımın köşesinden geçirmem.

Biraz edep diyorum. Biraz izan diyorum. Asılsız isnat ve 
iftirayla varılacak yer derin bir çukurdur. Bizim için çukur ka-
patılmak için vardır. Hz. Mevlana ne güzel de söylemiş: “Aklım 
kalbime; “İman nedir” diye sordu: Kalbim ise aklımın kulağı-
na eğilerek iman “Edeptir” dedi.”

Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış 
Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve 
kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız 
çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet 
aşkına dayalıdır.

Yusuf Has Hacib’ten mülhem diyeceğim son olarak şudur: 
Sözlerim, gözü olmayanlara göz, özü olmayanlara ders olsun. 
Milletime de gönülden selam olsun.
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Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzeri-
ne, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de  
covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el bir-
liği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm 
halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.
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Geçtiğimiz yıla damgasını vuran, milli gönülleri sevince 
boğan Karabağ Zaferi Türk milletinin son yıllarda elde ettiği 
en görkemli, en destansı başarılarından birisidir. Bu kapsam-
da Karabağ’ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğu tescil edilmiş, 
esaret zincirleri sökülüp atılmıştır.

Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Ka-
sım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör 
devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. 
Stratejik konumunun yanı sıra, Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk 
kültür ve tarihinin simgesidir.

Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından 
birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuk-
larının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa 
bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek ver-
mek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur.

Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir 
ilkokulun yapılması hedefimizdir.

Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber 
edilecek ve gereği hemen yapılacaktır.

Azerbaycan Ulusal Marşı 30 Ocak 1920 tarihinde kabul 
edilmiştir. Söz yazarı Merhum Ahmet Cevat, bestecisi de Şuşa 
doğumlu Merhum Üzeyir Hacıbeyli’dir. İnşasını arzuladığımız 
ilkokulun adı Üzeyir Hacıbeyli, temel atma günü de önümüz-
deki 30 Ocak 2021 tarihi olabilecektir.

Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sanca-
ğın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin 
edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru 
fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir.
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Özellikle ifade ediyorum, Şuşa’nın susadığı eğitim ve öğ-
retime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir.

Farabi diyor ki; “Düşünmek ruhun kendi kendisiyle ko-
nuşmasıdır.” O ruh ki, Türk’ün ruhudur. O düşünce ki, Türk 
istiklalinin mimarıdır. Çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karabağ, çok 
yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği.
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Son günlerde tuhaf ve tahrip düzeyi yüksek gelişmeler 
peş peşe cereyan ediyor. Tutsak ve turfanda zihniyetler boz-
gunda fetih rüyası görüyorlar. Emperyalizme turnike olanlar 
tıpkı akbabalar gibi kanat çırpıyor. Havalar soğumakla kalmı-
yor, bunların vicdanları da buz tutuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyun kurmak için el 
ovuşturan, fırsat kollayan geri ve gölgeli siyaset anlayışları 
tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar. Hasretini çektik-
leri karanlığın Türkiye’ye hâkim olması için çırpınıyorlar. Ni-
tekim çırpındıkça da batıyorlar.

Kıytırık bir yer edinmek için muhalefet edenler, mıymıntı 
bir çıkar için yalan söyleyenler MHP’yi suçlamak, suçlu gös-
termek gayesiyle diktikleri nifak fidesinin boy atmasını bek-
liyorlar. Ancak dün başaramadılar, bugün de yapamayacaklar. 
Tarihi kervanımızı durduramayacaklar.

Aynı anda birbiriyle bağlantılı olduğu gün gibi açığa çıkan 
olayların ülke gündemini meşgul etmesi, bunun yanı sıra ka-
falarda soru işareti bırakması, özellikle Milliyetçi-Ülkücü Ha-
reket’e ağır itham ve isnatların yaygınlaşması hem düşündü-
rücüdür hem de düşüklüğün teyididir.

Bir yanda 20 Ocak 2021’de ABD Başkan değişimi, diğer 
yanda Serok Ahmet’i sivriltme çabaları, Karar Gazetesi’nde 
köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek 
olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine ek-
lemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır.

Nerede gazeteci kılıklı bir marjinal örgüt sevdalısı varsa, 
nerede terör ve bölücü meraklısı bir soytarı görülüyorsa hep-
si bir olmuş, bir araya gelmiş MHP’ye çamur atıyor. Ne gam ne 
tasa, biz bunların alayına yeteriz, topunun tezgahını inançla 
bozarız.
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MHP; sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertiple-
ri bilir ve tanır. Ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i tarafı olma-
dığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek 
terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda 
bühtandır, komplodur.

Sırtımızdan kurban kestirmeyiz. Fikir ve siyaset varlığı-
mızı sorgulamaya çalışan icazetli, iradesiz, ilkesiz, karam-
bolden güç devşirmeye uğraşan zehirli emellere de Allah’ın 
izniyle göz yummayız. Kim nerede düşmüşse oradan kalksın, 
kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın.

Serok Ahmet’in gündemde olduğu her dönemde Türki-
ye’de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturası-
nı önce şahsına kesmelidir. MHP’yle didişmek onun haddi ve 
havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara 
el açtığı artık ortadadır.

ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve 
partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı 
iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulü-
dür. Serok Ahmet boşuna uğraşmasın, pis oyunları, birileri-
nin gözüne girme sinsilikleri maya tutmaz.

Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Ça-
kır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz 
sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalma-
sınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarma-
yan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir.

Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipa-
riş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen 
anlatmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sokakta işi yoktur. Kavga 
ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır. İnsan onuruna ve 
demokratik adaba uygun olarak yapılan makul eleştirilere 
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tahammülsüzlüğü asla düşünülemeyecektir. Bizim sevdamız 
şiddet değil Türk milletidir, Türkiye’dir.

Ülkücüler Hak yolundan dönmez, halkın çizgisinden sap-
maz, hakkını yedirmez, haksızlığa asla gelmez. Ya devlet başa 
ya kuzgun leşe dememizin esası da budur. Hiç kimse sabrımı-
zı yanlışa yormamalı, kutlu davamızın emanetlerini çiğneme-
ye kalkışmamalıdır.

Serok Ahmet ümidini dış güçlere bağlamasın, Kobani’ye 
selam gönderdiği yıllar geride kalmıştır. Başkasının metruk 
kayığına binenlerin istikameti sahil değil bataklığın ta dibidir. 
Milliyetçi Ülkücü Hareket herkesin hayat, düşünce, inanç ve 
ifade hakkına saygı duyar.

Önemle altını çiziyorum ki, eleştirilere saygı duymamız 
için ahlaki, meşru ve hukuki olması şarttır.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde süregelen habis eylemler mutat 
ve kanuna muvafık bir Rektör atanmasına gösterilen eften 
püften tepkilerden maksat itibariyle farklı ve fazla anlamlar 
taşımaktadır. Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyen provoka-
törler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır.

Milletimizin hassasiyetleriyle oynamayı özgürlük, mu-
kaddesatını hedef almayı demokrasi, toplumsal huzur ve 
sükûnetini baltalamayı eğitim hakkı gibi lanse ve servis eden 
iç ve dış mihraklar, devşirdikleri piyonlarla yasa dışı protes-
toları yaygınlaştırmanın amacındadır.

28 gündür ülkemizin gündeminde yer alan Boğaziçi Üni-
versitesi, demokratik bir hak arayışına veya masum bir öğ-
renci itirazına sahne olmamıştır. Bu üniversitenin kapısına 
öğrencinden başka her türlü haşarat ve anarşist gruplar sı-
rayla yuvalanmıştır. Nitekim her şey ortadadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun 
nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daralt-
mak içindir. Mesele öğrenci ya da Rektör meselesi değildir. 
Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı 
toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır.

CHP, HDP, İP ve bunların diğer yandaş partileri Boğaziçi 
Üniversitesi’nde oynanan oyuna doğrudan iştirak etmişler-
dir. Üniversiteye sırtlarını dönen sözde akademisyenler ise 
bu sakat tutumlarıyla başka bir açıdan Türkiye muhaliflerine 
kucak açmışlardır.

Bilime sırt dönenler; karanlığa yüz verirler, karışıklığa 
omuz verirler, krize onay verirler, kargaşaya destek verirler. 
Üstelik bazı çapulcuların kutsallarımıza hakaret etmelerine 
de ses çıkarmazlar. Çıkarsalar kör ideolojik muhitlerince afo-
roz edileceklerini gayet iyi bilirler.
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Millete ve maneviyata sövenleri el birliği edip övenler, 
emel birlikteliğine heves edenler aydın değil, asalaktır. Mer-
hum Cemil Meriç isabetle demişti ki: “Bizim aydınımız din 
düşmanı değil, İslam düşmanıdır.” Acıklı olsa da ne kadar 
doğru bir tespit değil mi?

Geçtiğimiz Cuma günü, Kâbe resmi üzerine şahmeran te-
malı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen 
hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir. Bu alçak olayın faillerinin 
ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir 
bağı ve bağlantıları yoktur.

Kabe’yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel man-
cınıklarla vurup yıkan Yezid’in askerlerinden, Ebabil kuşla-
rınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve asker-
lerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979’da Kabe’yi işgal 
eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur.

Kabe-i Muazzama’ya hakaret edenleri lanetliyorum. Gö-
rülen ve görülmeyen faillerinin hukuk ve maşeri vicdan kar-
şısında hak ettikleri cezaları bulacaklarına yürekten inanıyo-
rum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah’tan 
korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun.

Bu vesileyle şahsımı ve milletimizi sevindiren bir geliş-
meyi de özellikle paylaşmak istiyorum. 30 Ocak 2021 tarihin-
de Resmi Gazete’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ya-
yınlanan bir Genelge’yle 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe 
Yılı olarak kutlanacağı ilan edilmiştir.

2021 yılı “Bizim Yunus” olarak anılacak, yurt içinde ve 
yurt dışında “Dünya Dili Türkçe” adıyla kampanyalar tertip 
edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Tu-
rizm Bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunu-
yorum.
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Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Yunus’la ilgili olarak yaz-
dığı şiirlerden birine “Bizim Yunus” başlığını seçmişti: “Bir 
zaman dünyaya bir adam gelmiş; toprakta devrilmiş, göğe 
çömelmiş… Bizim Yunus, Bizim Yunus… Sayıları silmiş, BİR’e 
yönelmiş, Bizim Yunus, Bizim Yunus…”

Yunus Emre’nin yaşadığı çağ, 13. asrın sonları ile 14. asrın 
ilk çeyreğidir. Sadece yaşadığı zamana değil çağların dama-
rına girerek insanlığa huzur ve umut aşılamıştır. Dost, onda 
gönülde ağırlanır: “Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya 
geldim.” diyen de odur.

Yunus milli birliğimizin fazıl sesidir, hem serverimiz hem 
de servetimizdir. Türkçe biziz, biz Türkçe’yiz. Bekamızın ba-
kiliği Türkçe’yle temellenmiştir. Türkçe dil bayrağımız, varo-
luşumuzun seslenişi, dünyayı okuyuşumuzun ebedi gücü ve 
güvencesidir.

Bizim Yunus’u rahmetle, hürmetle anıyorum. Türk milleti 
ve Türkçemiz çok yaşasın diyorum.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oy-
nanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test 
ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü 
mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutu-
narak ülkemize meydan okuyor.

Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversi-
tesi’nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani terörist-
ler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de 
sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin 
hafife alınacak tarafı yoktur.

Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hü-
viyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde 
siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşa-
mada teröre destek vermektir.

En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz 
tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz 
konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 
79’u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır terö-
ristler öğrenci olmuştur?

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üye-
lerine “Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları” 
diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da ira-
desini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır.

Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci de-
dikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüş-
tür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini 
geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye te-
rör diline teslim olmayacaktır.

Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere daya-
mış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar-
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dır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için 
kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.

Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarruf-
la atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etme-
melidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez 
hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, Rektör 
odasını basmaya teşebbüs suçtur.

Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yar-
dımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen 
atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata 
uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nite-
kim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.

Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. 
Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tef-
rik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye 
düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın ko-
runda erimeye terk edilmelidir.

Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç ve dış ayakları 
olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devleti-
miz ne de milletimiz müsaade edecektir. Herkes aklını başına 
alsın. Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 
Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır.

1970’li yılların başında “Boykot da bir işgal de bir” diyen 
meşhur devlet ve siyaset adamı hala hafıza kayıtlarımızda 
mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket 
tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye sar-
mayacak, eskiye dönmeyecektir.

Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de ka-
lacaktır.
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Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı  
şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. 
İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ede-
rek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.
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Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı 
eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, 
en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan 
onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. 
Mesele ağırdır, çözümü şarttır.

Hiçbir şey adına teröre göz yumulamaz, tarafsız ve ha-
reketsiz kalınamaz. Bu konunun aması, ancağı, fakatı, eğeri 
olamaz. Aksi tutum ve davranışlar terörizme can suyu ver-
mek, terör örgütlerinin doymak bilmez pis kursağına hizmet 
etmektir.

Teröre sıcak ve sempatik tavırlar işbirlikçiliktir, aynı şe-
kilde ihanete teşneliktir. Terör örgütlerinin adını telaffuz 
etmekten kaçınanlar, karanlık projelere figüranlık yapanlar 
masumlara ve mazlumlara sıkılan kurşunların tetiği ve nam-
lusu olan rezillerdir.

Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef 
malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. 
Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiye-
ti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç 
utanmadan konuşmaktadır.

CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı so-
rumlu gösterme çabası, İP Başkanı’nın Gara faciasında siya-
set parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP’ye en küçük 
eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın 
yedek kulübesi olduklarının delilidir.

CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara’da Türkiye’nin 
karşısında pozisyon almış, PKK’nın safına girmişlerdir. Sabun 
köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispet-
te erimiştir. Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz 
aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır.
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Zillet ittifakı PKK’yla simbiyoz ilişki kurmuştur. HDP; CHP 
ile İP’i kolonileştirmiş, hatta kolon atmıştır. Karşımızdaki tab-
lo milli güvenliğimiz için vahim bir tehlikedir. Gara’da devleti 
karalamak terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil terö-
rist Karayılan’ın dilidir.

Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İtti-
fakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranı-
yorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye 
hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel 
ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur.

Tarihsel döngü, dünyada yeni bir gücün ortaya çıktığı ve 
egemen güçle rekabet etmeye başladığı dönemlerde gerilim-
lerin yoğunlaştığını göstermektedir. Türkiye yükselen güçtür, 
Gara’da sadece PKK’yla değil, destek veren stratejik tehditler-
le de mücadele etmiştir.

Devlet yönetmek, en kötü durum senaryosuna bile hazır 
olmayı gerektirir. Türkiye her ihtimale, her tertip ve tuzağa, 
her türlü yıkım propagandasına devlet ve millet dayanışma-
sıyla karşı koymaya, cevap vermeye muktedirdir.

Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin değerli komuta heyetinin, kahraman as-
kerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın Allah şahittir ki 
sonuna kadar arkasındayız. İhanetin çirkin harabelerini yıka-
cağız, huzur ve refahın tarafı olacağız.

Gara’nın karası kahramanca kazınmış, kuytudaki korkak 
ve zillet siyaset kalabalığı ise Türk milletinin muhteşem ira-
desiyle kızağa çekilmek için beklemeye alınmıştır. Gün ola 
harman ola, hepsi birden yel olacak sel olacak layıklarını bu-
lacaklardır.
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Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Mübarek Regaib 
Kandili’ni en içten niyazlarımla birlikte kutluyor, Rabbim’den 
birlik, dirlik, esenlik, sağlık ve selamet dolu yıllar diliyorum. 
Ayrıca aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor, gazileri-
mize uzun bir ömür temenni ediyorum.
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Geçmişin fezlekesini hazırlayıp geleceğin ihtiyaç, irade ve 
isteklerine hizmet; sorumluluk duygusu kökleşmiş, zaman/
mekan ilişkisini kavramış, bunu da bir karar haline dönüş-
türmeyi başarmış ehil insanların muvaffakiyetidir. Nadide ve 
nafiz bir duruş böyle tecelli edecektir.

Yatağına kırgın akan ırmaklar gibi; dününe, diyanetine ve 
milli dileklerine kapalı duranların özü yalan, sözü yavan, tözü 
talandır. Bunların hizmetkarlığı fikre değil fitneyedir. Vücuda 
giren virüs nasıl damarda geziyorsa fitnenin de yayılması bu 
sayede mümkün olmaktadır.

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: “Fitne çıkartmak, adam öldür-
mekten daha kötüdür.” Nitekim dinimize göre fitne haramdır. 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed inananlara şöyle ses-
lenmektedir: “Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin.” 
Hüküm açıktır, fitne ayak altındadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nde fitne sahne aldı. Zillet partile-
riyle terör elebaşları bu fitneyi körükledi. Türkiye’nin önü 
kesilmek istendi. Gençlerimiz öğrenci görünümlü teröristler-
ce istismar edildi. Huzurumuz kaçsın, birliğimiz kırılsın diye 
beklediler. Ve boşa beklediler!

Ayrıca terör örgütleri fitnenin çıbanbaşıdır. Hain ve hun-
har eylemler fitnenin ana yakıtıdır. PKK’yı telaffuzdan imtina 
edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın tela-
şında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleri-
dir. Acıklı gerçek maalesef budur.

Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da 
Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş’ın şifreli 
mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çı-
karmıyorlar. Bilakis “Bak gördünüz mü, PKK’yı kınadı” diye-
bilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar.
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CHP Genel Başkanı, PKK’nın reklamını yapmamak için 
adını anmamış! Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, 
gülecek karga bile bulunamaz. Kılıçdaroğlu, PKK’nın yayın 
organları tarafından hazırlanmış sözde haber jeneriklerinde 
bırakanız reklamı, yıldız gibi parlıyor.

CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çev-
resinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK’yı lanetlemek yerine 
Türkiye’yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi 
partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir 
tespit değil, isabetli bir teşhistir.

Anlaşılan HDP, CHP’ye yuva yapmış, PKK’nın kanlı demir-
baş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörün-
gesinde dönüp durmaya başlamıştır. Kaldı ki ülkesine ve mil-
letine bu kadar yabancılaşan partilerin durumu başkaca izah 
ve ifade edilemez.

Türkiye’de bunlar oluyorken, PKK’yı sözde kara gücü gibi 
kullanan, himayesinde tutan ABD’nin “eğer”li açıklamaları, 
teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi iki ülke arasında-
ki nazik ilişkilere saplanmış zehirli bir mızrak gibidir. Sorun 
yalnızca bu kadar da değildir…

Son günlerde Demokrat Parti’ye yakınlığı ile bilinen, kü-
resel bir düşünce kuruluşu olmayı amaçlayan Brooking Ens-
titüsü’nde peş peşe Türkiye-ABD ilişkilerini merkezine alan 
raporlar yayımlandı. Bu raporların zamanlaması son derece 
manidardır.

Özellikle geçtiğimiz ay sonunda Galip Dalay ve bu ay için-
de de Nicholas Danforth tarafından yazılan makale veya ra-
porlar dikkatle takip ve analiz edilmelidir.

Bunlardan birisi ABD-Türkiye ilişkileri uzun süre kriz 
içinde kalacak derken, diğeri işbirliği ve kısıtlama arasında 
yeni bir Türkiye için yeni ABD politikaları önermektedir.
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Türkiye’nin batı ile bağlarının yeniden kurulmasının yeni 
bir hükümete kalacağı iddiası seslendirilmiştir. Sözde siyasi 
mahkumların serbest bırakılmasının, Türkiye-ABD ilişkile-
rinde iyileşme yaşanması için önşart olduğu vurgulanmıştır. 
Yani tehdit ve dayatma diz boyudur.

Türkiye’mize ve meşru hükümetimize alçakça parmak 
sallanmaktadır. Brooking Enstitüsü Türkiye’yi adeta sömürge 
ülkesi gibi servis etmiştir. Gözümüzden kaçmayan bir başka 
husus da şudur: Kemal Derviş, Brooking Enstitüsü’nde yöne-
ticidir. Bu durum kuşku vericidir.

CHP’nin Brooking Enstitüsü’yle irtibatı, Derviş-Kılıçda-
roğlu bağlantıları, dahası CHP’nin ABD’nin yeni hükümetine 
düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı 
milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır. Yazılan karanlık 
senaryonun iç yüzü aydınlanmaya başlamıştır.

Derviş’in yeni bir fitne düzeneğinin asal unsurlarından 
birisi olduğu vehim değil, vaki bir gerçektir. CHP’de iki Kemal 
vardır. Acaba diyorum, mesela Faik Öztrak, hangi Kemal’i li-
deri olarak kabullenmektedir? ABD’deki Kemal’in CHP’deki 
ajanı ve taşeronu Öztrak mıdır?

Biz oyunu görüyoruz. Cumhur İttifakı’nın tarihi varlığının 
çok güçlü şekilde devamına inanıyoruz. Zalimlere karşı biriz, 
emperyalizme karşı tek yüreğiz. Biz Türkiye’yiz, Türk milleti-
yiz. Okyanus ötesinden ülkemize istikamet çizdirmeyiz, mü-
dahale ettirmeyiz.

19 Şubat 2001 tarihli MGK Toplantısı’ndan sonra baş 
gösteren siyasal ve ekonomik sorunlar tekrar etmeyecektir. 
Merhum İsmail Cem’le yola çıkıp, sonra onu ilk durakta sa-
tan, Türkiye’yi karıştırıp ardından da kaçan Derviş’in maske-
si çoktan düşmüştür.
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Küresel güçlerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı 
vardır, Türk milletinin yapacakları görülecektir. Eğilmez ba-
şımızla, teslim olmaz irademizle, milli şuurumuzla, muazzam 
dayanışmamızla Emperyalizm’i ve fitne komiserlerini her 
cephede karşılamaya sonuna kadar hazırız.
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Huzur, tarih boyunca en fazla ihtiyaç duyulan, ulaşılması 
en çok arzu ve amaç edilen insani hal ve hissedişin soyut teza-
hürüdür. Aklı başında her insan huzur ister, huzurlu bir hayat 
bekler. Huzur, tıpkı güvenlik gibi, tıpkı hürriyet gibi insanım 
diyen herkesin hakkıdır.

Uzun süredir insanlık kaygı verici nitelikte bir huzursuz-
luk dalgasının tesiri altındadır. Huzur yokluğu insanların ha-
yata bağlılığını, yaşama sevincini, işbirliği temelini vahim ve 
menfi düzeyde etkilemektedir. Kanın damarlardan çekilmesi 
neyse huzurun eksiliği de odur.

İnsanın huzur arayışını gören, bunu mesele eden birisi 
olarak konu üzerinde durulmasının önceliğine, bir proje ha-
linde kavranmasının önemine sürekli vurgu yaptım. Huzu-
run, bir fikir ve düşünce kalıbına dökülmesi; akıl, gönül, ma-
neviyat ve duygu planında ele alınması lazımdı.

Akliselim, kalbiselim ve zevkiselim sacayağında İnsanlı-
ğın Huzuru Projesi’nin hazırlığı konusunda samimi ve safiya-
ne bir girişimde bulunduk. Çok şükür bu proje bir yıllık ah-
laklı ve azimli bir çalışmanın, saygıdeğer nitelikli bir emeğin 
mahsulü olarak sonuçlanmıştır.

“İnsanlığın Huzuru” isimli eserimizin yepyeni bir ufuk 
açacağına, hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık hu-
zuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyo-
rum. Nitekim huzur için varız, huzuru sağlamak için mücade-
le ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

İnsanlığın Huzuru adına yapılan muazzam çalışmanın 
hazırlık aşamasında hakikaten çok saygın ve alanlarında par-
makla gösterilen ilim ve gönül insanlarımız zamanlarından 
fedakârlıkta bulunarak destek vermişler, eserin ortaya çık-
masını temin etmişlerdir. Memnuniyetim tarifsizdir.
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Partimizin AR-GE’sine, İnsanlığın Huzuru Projemizde gö-
rev alan tüm öğretim üyelerimize, kültür ve fikir insanları-
mıza müteşekkir olduğumu ifade ederek ayrı ayrı teşekkür 
ederim. 2021 yılı artık huzur yılıdır, kaldı ki her insanımızın 
huzur bulması içten dileğimdir.

İnsanlığın Huzuru isimli eserimizi milletimizin ve her in-
sanın takdirine ve değerlendirmesine sunuyorum. Huzursuz-
luk son bulsun, huzur kalıcı olsun.
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Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra 
kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir 
müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etme-
liyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman  
Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur.

Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yara-
lanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadise-
de şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 
kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor 
günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız.

Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin 
ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den 
niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketler-
den milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan 
sağ olsun.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ül-
kemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları 
insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve gü-
nahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplum-
sal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır.

Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olması-
na rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç 
acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen 
hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye za-
limliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır.

Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşın-
daki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra 
boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yaka-
lanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması 
insanlık onurunun bir gereğidir.

92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına 
musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kamerala-
ra yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. 
Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle 
araştırılması hayati bir zorunluluktur.

Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, ge-
rekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen 
cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir 
kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir 
yaratığa tahammülümüz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz 
ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanma-
sına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya 
kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasın-
daki provokatörler deşifre edilmelidir.
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Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve 
hissiyatımla lanetliyorum. Aydın’da katledilen merhumeye 
Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Samsun’da menfur saldırıya 
uğrayan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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Yükseliş vardır, yükseliş vardır; kimi yükselir sürünerek, 
kimi yükselir süzülerek. Yükselmek için yürek gerekir. Yürek 
için iman gerekir. İman için insan olmak, insan için de ahlak 
gerekir. Ulvi bir yükseliş kutlu bir diriliş ruhuna, kutsal bir 
inanç onuruna ihtiyaç duyar.

Yükselmek zordur, tutunmak daha zordur. Öyle yüksek-
ler vardır ki bazen akılla, bazen irfanla, bazen de ilimle dahi 
kavranamaz. Hakiki bir yükselişin sırrına erenler, sırrın da 
sırrına geçenler, hatta okyanusun içindeki damlayı değil de 
damlanın içindeki okyanusu görenlerdir.

Mayası sağlam, manası engin, maksadı göz kamaştırıcı 
olan ihlaslı yükselişler nice manevi hikmet ve mucizeleri per-
de perde aralar. Görülmeyenler görülür, semaların ötesi gös-
terilir, ezeli bir sevda ebedi sevenle buluşur. Bu buluşma nur 
olur yağar, nimet olur akar.

Günahkar bir bedenin tamahkar ve tavizkar bir bede-
li olacaktır. Bu durumda olanlar için tesadüfi bir yükselişin 
mahut akıbeti sadece düşüş değil, ani ve acıklı bir çakılmadır. 
Müşrikler buna müstahaktır. Diliyle kalbi arasında duvar örü-
len münafıkların sonu da bu şekildedir.

Yükseliş ancak ve ancak onu hak edenlerin mükâfatıdır. 
Alçak yerlerin de yükseği vardır, ama bu yükseklik çöldeki bir 
seraptan çok farklı değildir. Bu seraba kapılanlar yükseliyo-
rum sanırken aşağıların da aşağısına doğru irtifa kaybettikle-
rini anlayamazlar, algılayamazlar.

Bu gece muhteşem bir yükseliş, beşeri akılla izah edi-
lemeyen manevi bir yolculuk yaşanmıştır. Peygamber  
Efendimiz, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da 
semaya ihtişamlı bir seyahatle yükselmiştir. Miraç sadakatin, 
vefanın, bağlanışın, ahlaklı bir duruşun gecesidir.
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Miraç, mümin kalplerin, Müslüman gönüllerin iftihar kut-
bu, irade kudretidir. Miraç, duadır, dilektir, şükürdür, Cenab-ı 
Allah’ın eşsiz bir lütfudur. Önemle vurgulamak isterim ki, 
şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Miraç ise nimeti 
vereni görmenin emsalsiz ikramıdır.

İbrahimi dinler propagandası, ılımlı İslam safsatası, din-
ler arası diyalog masalı, İslamofobi salgını, biz kardeşiz giriz-
gahıyla başlayıp yüce dinimize tuzak kurma hesapları bizim 
nazarımızda inanç haklarımıza kesif bir suikasttır. Diyorum 
ki, Allah indinde son din İslam’dır.

Efendimiz, son Peygamberdir. Başkaca bir arayışa, bir 
yanda ayin düzenleyip diğer yanda İslam dünyasını istismar 
çabaları sonu ve sonucu olmayan bir çıkmaz sokaktır. Madem 
kardeşiz, o zaman milyonlarca Müslüman’ın kanını kimler, 
neden ve nasıl döktüler?

Tuzaklara Miraç’la cevap vereceğiz. Oyunlara Miraç’la 
direneceğiz. Dinler arası barış ve uyum diyenlere Tevhid ile 
karşı duracağız. Biz demiyoruz ki düşman olalım, yalnızca 
haklarımıza riayet edilsin, hakikatimize saygı duyulsun. Çok 
şey mi istiyoruz? Fazla şey mi bekliyoruz?

Birliğin ve beraberliğin miracına sarılarak her daim ak-
ledeceğiz, sabredeceğiz, himaye edenimiz Allah’tır diyeceğiz. 
İnandığımız sürece kazanacağız, kaybetmemiz için çırpınan-
ları yenilgiyle tanıştıracağız. Bunu dün başardık, bugün de 
başaracağız.

Miraç Kandili’mizin idrak edildiği bu mübarek gecede 
dualarımızın kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Aziz 
milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç Kandili’ni içtenlikle 
kutluyorum. Ey sevgililer sevgilisi, senin yolundayız, senin 
ahlakına talibiz. Nasip et Yarabbi.
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Türk siyasetinin denge ve istikrara kavuşması, aynı za-
manda ahlaki ve milli duyarlılıklar taşıması Türkiye’nin 
stratejik gücüne güç katacaktır. Siyaset nezaket ister, zarafet 
bekler, saygı ve sevginin kökleşmesini hedefler. İradesi olma-
yanların ikmal kaynağı ise iftiradır.

Büyük İslam filozofu İbni Rüşd demiş ki: “Dünyanın yarı-
sı söyleyecek bir şeyi olup da söyleyemeyen, öteki yarısı da 
söyleyecek bir şeyi olmadan konuşan insanlardan oluşur.” Ne 
dediğini bilmeyenin söyleyecek bir sözü yoktur. Bu tiplerde 
değer ve dirayet de yoktur.

Siyasi geçmişi kıvrım kıvrım akan bir nehir gibi olanların, 
zigzaglı ve ziyan içinde bir hayatın içinden gelenlerin yalan ve 
dedikodu tek sığınaklarıdır. Çünkü şahsiyetleri çürük, dilleri 
güdük, siyasetleri ise düdük gibidir. Önüne gelen öttürür, ar-
dına düşen savrulur.

Bugün İP’in Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla 
nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil 
kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğin-
den biz hicap duyduk, ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz 
utandık, o utanmadı, gocunmadı.

MHP’de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değer-
li arkadaşlarımı İP’in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve 
mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmaları-
nı diliyorum. Söylenenler reva mıdır? Hakkaniyete sığmakta 
mıdır?

Bir insanın dünü bugününe kefil, bugünü geleceğine keşif 
kolu olmalıdır. İP’in Başkanı dün ne söylemişse bugün çiğne-
miş, muhtemelen de bugün söylediklerini yarınlarda inkar 
edecektir. Zira yaptığı hep budur. İP’i, MHP’ye dolamak iste-
yenlerin ayakları birbirine dolanmıştır.
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İtibarını kaybetmiş proje partilerinin karanlık bir mak-
satla kurulduğu, milletimize en küçük bir hayrının dokunma-
yacağı tecrübelerle sabittir. Girdiği her kapıya ihanet edenler 
İYİ değil, kötülük markasıdır. Zarfa değil mazrufa, surata de-
ğil sirete bakalım, görülecek budur.

PKK’nın dümen suyuna kapılmış, HDP’nin kanlı eşiğine 
yatmış, CHP’nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere ha-
ram şantiyesi kurmuş bir zihniyetin İYİ olması, balığın kanat 
takıp uçması kadar absürt ve ahmakça bir beklentidir. İP’in 
yönetimi, Türk siyasetindeki kokuşmadır.

İP’in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta ken-
disidir. MHP’nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklaya-
rak uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve 
dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler yağdırmıştır. 
Bugün ise terbiyesizce sövmektedir.

Türklük davamızdan caydığımızı söylemek, partimizi İm-
ralı canisiyle ilişkilendirmek, esir olduğumuzu iddia etmek 
şerefsiz bir bühtandır. Bu bühtan İP’in fikirsiz ve şahsiyetsiz 
başına yapışıp kalmıştır. Koltuk için Pensilvanya’ya köle olan-
ların bize çamur atması beyhudedir.

Asıl üzerinde durulması gereken konu şudur: FETÖ’nün 
sekiz ayağı olduğu bilinmektedir. Yargıdan bürokrasiye, eği-
timden medyaya, TSK’dan emniyete, medyadan iş dünyasına 
kadar bu ayaklarla kararlılıkla mücadele edilmiş, buna da de-
vam edilmektedir.

HDP, PKK’nın siyasetteki kanser hücresidir. 24 Haziran 
2018 seçimlerinde aldığı oy yaklaşık 5 milyon 800 bin civa-
rındadır. İP’in kuruluşu 25 Ekim 2017’dir. Bir yılını bile dol-
durmadan korsan milletvekili transferiyle girdiği seçimde 
yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almıştır.



179

Mesela Hakan Bayrakçı, Murat Gezici, İbrahim Uslu gibi 
icazetli kamuoyu araştırma şirket sahipleri acaba bu oyun 
kaynağını araştırma lüzumu duymuşlar mıdır? Ayrıca FE-
TÖ’nün siyasi ayağını hiç hesap etmişler midir?

Pensilvanya’nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ’cüler 
kime destek vermiştir? Sanıyorum bu sorunun cevabı araş-
tırıldığında İP’in oy tabanının mahiyeti, bu kumandalı parti-
nin kimlerin taşeronluğunu yaptığı, ezcümle FETÖ’nün siyasi 
ayağı deşifre edilmiş olacaktır.

Papa’nın Irak’ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, 
sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kim-
se bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın 
altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve 
ittifak kuranlar ise zillettir.

5 Mart-8 Mart arasında Papa’nın Irak ziyaretini adım 
adım takip eden, gerekli notlarımızı alan bir partiyiz. Dinler 
arası diyalog çabalarının tekrar ısıtılması karşısında, bu küre-
sel projenin ilk halkasında hain Gülen’in yer aldığını bilmesi 
İP’in Başkanı’na tavsiyemdir.

Kimin kimlerle yürüdüğü bellidir. Kaldı ki biz Türk mil-
letiyle yürüyoruz, İP’sizi sapsızı, CHP’si HDP’si de Türkiye 
düşmanlarıyla düşüp kalkıyor. Unutulmasın ki, İP’in Başkanı 
Türklük konusunda söz söylemeye ne cüreti ne de yüreği ye-
tecek en son kişi bile değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi dostunu da bilir hasmını da bi-
lir. Ülküsü de bellidir, ilkeleri de berraktır. CHP’nin kafesinde 
yemlenip kendi boğazına İP dolayanların bizimle aşık atması, 
davamızı ve arkadaşlarımızı karalaması alçak bir oyundur. Ve 
bu oyun bozulacaktır.
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Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ide-
olojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi 
arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi 
üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almala-
rının milli bir görev olduğuna inanıyorum.
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12 Mart 1921’de, yani tam yüz yıl önce, istiklalimizin mu-
azzam seslenişi TBMM’de coşku ve heyecan dalgası eşliğinde, 
bütün mebusların ayakta alkışlarıyla kabul ve tasdik edildi. 
Merhum Akif’in kaleminden dökülenler gerçekte Türk mille-
tinin kalbinden geçenlerdi.

Hamdullah Suphi Bey’in tok ve gür sesiyle okunan İstiklal 
Marşımız satırdan sadıra kıta kıta döküldü. Her mısrasında 
özlem vardı, iman vardı, Türk-İslam ruhunun mübarek ve 
müstesna hisleri hâkimdi. Akif, Türk milletinin istiklal aşkını 
önce hissedip sonra yazdı.

Akif, Milli Mücadele’nin temel taşlarındandı. O, yalnızca 
eserleriyle değil, bütün varlığıyla milletin, vatanın ve mukad-
desatın hizmetkârıydı. Dahası Milli Mücadele’nin üniformasız 
neferi olarak esaretin hasmı, zilletin karşı cephesi, istiklalin 
de ahlak ve haysiyet kalemiydi.

Öylesine bir ahlakla dolup taşmıştı ki, ona ahlak kahrama-
nı demek yanlış olmayacaktır. Akif, “Ben bir yüzlü ve bir sözlü 
olmayı her şeye tercih ederim.” sözüyle sarsılmaz duruşunu, 
imanla karılmış ve şahsiyetle bezenmiş hayatını özetlemişti.

Kış aylarında giyecek bir paltosu bile olmamasına rağ-
men, İstiklal Marşı’nı yazmayı para almamak şartıyla kabul 
etmişti. Fazilet, feraset ve fedakarlık onunla mündemiçti. Ka-
lemi, Türk milletinin varlığıyla ve ebediyyen varoluş hedefiy-
le sivrilmiş ve serpilmişti.

Akif, vatansever bir yürek, milletperver bir kükreyişti. 
Dört lisanı edebiyatıyla bilirdi, nitekim Türk olarak yazdı, 
Türk olarak düşündü, Türk olarak yaşadı, Türk olarak ruhu-
nu teslim etti. Türk milleti ona şükran duydu, engin bir sevgi 
besledi, hafızasından hiç çıkarmadı.

İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin yüzüncü yıl dönü-
münde, asla korkmayacağımızı, hiçbir çılgının da bu aziz mil-
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leti zincire vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle ve minnetle yad ediyorum. 
Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum.

“Türk’e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül ede-
mem” diyen Akif’e, yakın arkadaşı Elmalılı Hamdi Yazır şöy-
le demişti: “Türk’ü ikaz; Türk’ü i’la için ancak yazdın, yüce  
Türklük yaşadıkça yaşar elbet adın.” Elbette yaşayacak, elbet-
te bir daha da İstiklal Marşı yazılmayacaktır.
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Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin daya-
nağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, 
işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, 
kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesi-
dir.

Türk milleti Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günle-
rin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne 
kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde 
yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve 
kardeşliğin müellifidir.

Hoşgörü arayan Nevruz’un mesajlarına bakmalıdır, be-
reket ve bolluk özlemi çeken Nevruz’un ruhuna odaklanma-
lıdır. Nevruz Bayramı, Türk’ün bahar bayramıdır, Türk mil-
letinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır. Ergenekon’dan çıkış,  
Bozkurt’un geleceğe yürüyüşü Nevruz’la başlamıştır.

Balkanlar’dan Turan coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz 
Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye, nifaka 
ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin derin-
liklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz’da yakılan ateşler 
ise kötülüğün defini hedeflemektedir.

Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz 
daha yaklaşmaktır. Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun 
oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesi-
dir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin düşmesiyle 
ayaklanan doğa Nevruz’la yeşile bürünecektir.

Güneşin Koç burcuna girdiği Nevruz Bayramı’nın, yani 
Yeni Günün, iç barış ve huzur ortamımızın çelikleşmesine, 
birlik ve kardeşliğimizin çevikleşmesine, Türk ve İslam coğ-
rafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını 
diliyorum. Nevruz Bayramı’mız kutlu olsun.
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Niyazım odur ki, Cenab-ı Allah Türk milletinin varlığını 
ilanihaye korusun. Nevruz'u devlete ve millete meydan oku-
ma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah’ın iz-
niyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim 
vermeyeceğiz.

Geçen hafta HDP Milletvekili Ö. Faruk Gergeroğlu’nun 
milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygu-
lanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, 
TBMM terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak 
ve sineye çekilecek bir şey değildir.

Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi 
Meclis’te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık 
söz konusu bile olamayacaktır. TBMM’ne yer yatağı serip sa-
bahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak 
takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur.

Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM’ne 
yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto 
şekli halinde gösterirse, vekâletini üstlendiğimiz aziz milleti-
mize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah ede-
ceğiz?

TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun 
kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin 
kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, ta-
hammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM’de yer yatağı 
sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir.

Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, 
süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel 
Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile be-
raber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve 
konu acildir.
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Gergeroğlu’nun milletvekilliği düşünce ‘Gül’en yüzü ası-
lan, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsız-
lık duyan 11. Cumhurbaşkanı’na diyeceğim de şudur: Artık 
Güroymak’a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye 
dikeni yutturanlar kalmamıştır.

11. Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, 
HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış 
olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarla-
nıp kapağını bulacaktır.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
YAPTIKLARI TWİTTER 

AÇIKLAMASI

24 MART 2021





197

Gün geçmiyor ki, partimizi hedefine alan karanlık söy-
lemler şaibeli ve şüphelerin odağı haline gelmiş çevreler ta-
rafından ortaya atılmamış olsun! Milliyetçi Hareket Partisi’yle 
Cumhur İttifakı’nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini ade-
ta çılgına çeviriyor.

Türkiye direndikçe, öz değerlerine ve milli gerçeklerine 
uygun bir duruş sergiledikçe karşımızdaki irili ufaklı muha-
sım cephe şaşkınlıktan ve şuursuzluktan denetim ve kontro-
lünü hepten kaybediyor. Biliyorlar ki, oyunları tutmayacak, 
planları A’dan Z’ye bozulacak.

Almanya’da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hü-
kümet’e; Türkiye’deki iktidar yapısı içinde MHP’nin rolünü, 
hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur. Sol 
Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçla-
masıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir.

MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı 
zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok 
sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Parti’sinin, yan-
daş ve destek lobisinin Türkiye’yle kaygısı sırtlanın av kaygı-
sından başka bir şey değildir.

Federal Hükümet, Sol Parti’nin sorusuna cevaben; 
“MHP’nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bul-
duğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini” 
söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa 
derhal Türkiye’yle paylaşması şeref konusudur.

15 Temmuz öncesi PKK’lı canileri, 15 Temmuz sonrası 
FETÖ’cü hainleri ve kanun kaçağı casusları bağrına basan Al-
manya bizden ne istiyor? Neyin hesabını sormak için kuyruğa 
giriyor? Deutsche Welle’den servis edilen kirli ve sipariş ha-
berler Türkiye aleyhtarlığının tescilidir.
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Almanya’da MHP’yi haksızca ve hayasızca masaya yatırıp 
sorgulamaya cüret edenler, onurlu ve omurgalı iseler; hain-
leri, haşhaşileri, darbecileri nasıl barındırdıklarını, nasıl mu-
hafaza ettiklerini, hangi imkanları sunduklarını açıklamaları 
insanlığa karşı görevleridir.

15 Temmuz öncesi FETÖ’cüler devlete sızarken Alman 
Sol Parti’si veya iktidardaki Merkel acaba ne düşünüyordu? 
PKK’lı teröristleri Berlin sokaklarında gezdirirken, mali ve 
lojistik destek sağlarken faşistin, zalimin önde gideni olduk-
larını biliyorlar mıydı?

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’dir, 
Türk milletinin kabul edilmiş duası, şükür nişanesidir. Hiç 
kimse boşa atıp dolu tutar mıyım diye heveslenmemelidir. 
MHP’ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye’nin yeminli has-
mıdır.

Bize göre cevabı aranması gereken asıl soru şudur: FE-
TÖ’cülerin ve PKK’lıların Almanya siyasetindeki etki gücü, 
yuvalandıkları kilit makamlar, elde ettikleri stratejik noktalar 
nelerdir? Almanya bizim içişlerimize musallat olma gereğini 
niye duymaktadır?

Alman Sol Partisi’nin Kandil ve Pensilvanya’yla bağının 
içerik ve istikameti hakkında doyurucu bir açıklama ne za-
man yapılacaktır? Onların durduğu ve konumlandığı yer çu-
kurdur, Cumhur İttifakı’nın da baktığı yer belli, durduğu yer 
belli, varacağı hedef bellidir.

MHP, Cumhur İttifakı’nın iki ana unsurundan birisidir. 
Türkiye’yi kimin yönettiği de ortadadır. Tekraren ifade ediyo-
rum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşma-
sı, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır. 
Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır.
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Alman usulüyle yol alan çarpık zihniyetlerin Türk usulü-
ne kafa yormaları Hitler profilinden demokrasi kahramanı çı-
karmak için uğraşmak kadar hezeyan ve hezimet bir niyettir. 
Alman Sol Parti’nin kendisi yanlıştır, kılavuzu yanlıştır, varlığı 
yanlıştır.
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Ramazan ayının müjdecisi, manevi kurtuluşun gecesi, 
günahlardan arınmanın müstesna bir vetiresi olan mübarek 
Berat Kandili’ni idrak ediyoruz. İhsanın bol, ilahi mükafatın 
çok olduğu Berat Kandili’nin ahlaki, İslami ve insani sorum-
lulukları perçinlemesini bilhassa diliyorum.

İnsanlığın karamsarlık limanına demirlediği, kötülüğün 
kol gezdiği, yalan ve riyanın cirit attığı, hıyanet ve huşunetin 
genişleyip yaygınlaştığı bugünlerde, vicdanımızın sesini din-
lemeye, kendimize dönüp akıl ile gönül arasındaki bağı güç-
lendirmeye ihtiyaç vardır.

Kibir, hırs, husumet, tamah, ihtiras, kıskançlık, bencillik, 
cahillik, iki ucu keskin bıçak olan tahammülsüzlük insan ha-
yatını zindana çeviren, sevgi ve hürmeti zedeleyen, hoşgörü 
ve merhameti örseleyen menfi haller olarak giderek çapını ve 
çeperini genişletmektedir.

Bizi biz yapan yüce hasletlere sarılmadıktan, bizi insan 
yapan yüksek değerleri benimsemedikten, birbirimizi anla-
yıp dinlemedikten sonra manevi duruluğa, huzur ve sükûne-
te ulaşmak çok zordur. Zaman nehrinin hızlı akışı esnasında 
sabırla durum muhasebesi yapmak zorunluluktur.

Berat Kandili’nin kalbimizi nurlandırmasını, insanlığın 
etrafını kuşatan kirlilikten, tesiri altına girilen karanlık tür-
bülanstan çıkış için bir milat olmasını temenni ediyorum. 
Fitnenin yerine fazileti geçirmek, gıybetin yerine muhabbeti 
yerleştirmek temel görev olmalıdır.

Esir bir vicdanla değil, hür bir iradeyle; çatık kaşlarla, sı-
kılı yumruklarla değil; barışma ve kucaklaşma hissiyatının 
öne geçmesiyle hayatın daha da güzelleşeceğine, geliştirici 
işbirliği dinamiklerinin harekete geçeceğine inanıyorum.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Gecesi’ni 
kutluyorum. Bu muazzez gece hatırına, musallat olan her tür-
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lü dert, sorun, felaket ve hastalıklardan kurtulmayı Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum. Manevi kurtuluşun beratına millet-
çe nail olabilmeyi ümit ediyorum.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki bir camiye yö-
nelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. 1821 Mora ayak-
lanmasının 200. yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm 
sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi 
çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır.

Mora ayaklanması, Türk milletinin geçmişine damga vu-
ran kanlı ve kahredici facialardan birisidir. Ve bu ayaklanma-
da gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın 
Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu 
toplu katliama karşı hala suskundur.

Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torun-
larına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizle-
rinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının 
rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanma-
mıştır.

Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve 
dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman 
Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla 
anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli mu-
hasım odaklara elbette ödettirilecektir.
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CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah’ı var, sıkıntılı an-
larda insanımızı iyi güldürüyor! Kara mizahta ustalaştı, epey 
de mesafe kat etti. Kabak tadı verse bile, siyasi eğlenceye dö-
nüşen grup toplantılarında kurusıkı atışın, yalan edebiyatının 
inceliklerini sahneliyor.

Dün yine tutulmuş aklıyla, kararmış vicdanıyla haykıran 
gerçeklere, meydan okuyan hakikatlere sırtını döndü. Tek 
gündem konumuzun kendisi olduğunu dile getirdi. İnsan ne 
kadar az düşünürse o kadar çok konuşurmuş, ağız var,  dil var, 
fakat akıl ve ahlak derseniz işte o yok.

Kılıçdaroğlu gerçek milliyetçi, gerçek vatanseverin ken-
dileri olduğunu söylemiş. Aslına bakarsınız önemli bir geliş-
meyle, kritik bir itirafla karşı karşıyayız. Gerçi bu çıkışından 
memnuniyet duyduğumu da saklayamam. En azından altı 
okun içindeki milliyetçiliği hatırlamış!

Madem gerçek milliyetçi olduğunu söylüyor, o halde ge-
reğini ve gerçeğin sorumluluğunu da bir an önce yapmak zo-
rundadır. FETÖ ve PKK’yla bütün bağlarını keserek işe baş-
lamalıdır. Bu da yetmez, HDP’yle ittifakı bitirdiğini, zilletin 
batağından derhal çıkacağını duyurmalıdır.

Kılıçdaroğlu bunları yaparsa, gelip partimize dahi üye 
olabilir. Siyasi mücadelesini aramızda sürdürebilir. Hatta açık 
çek veriyorum, 2023 Haziran ayında Tunceli’den milletvekili 
adayımız olmasında bile engel yoktur. Temizlensin, nedamet 
göstersin, buyursun gelsin.

Bu vaadimiz ve vaki davetimiz Kılıçdaroğlu’nun milliyet-
çiliği kadar gerçekçidir! Zira bizim herkese kapımız açıktır, 
bizim yüreğimizde yenilenmiş ve yüklerinden kurtulmuş Kı-
lıçdaroğlu’na bile yer vardır. Onu sevgiyle kucaklayacak, geç-
mişini unutturacak hoşgörümüz ortadadır.
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Bir diğer ele alınması gereken konu ise şudur: Kılıçdaroğ-
lu, HDP’li işbirlikçileri ve İP’li yoldaşları devamlı Sonbaharda 
seçim olabileceğini konuşuyorlar. Yok diyoruz, anlamıyorlar. 
Seçim zamanında olacak diyoruz, zihni melekeleri tıkalı oldu-
ğundan algılayamıyorlar.

Daha ilginci, televizyon ekranlarında sabit ama haftalık 
ücret mukabilinde yorum yapan bildik isimler, Kılıçdaroğ-
lu’ndan aldıkları asparagas sufleleri cansiperane savunuyor-
lar, servis ediyorlar, nöbetleşe gündem işgaline soyunuyorlar. 
Ne söylesek nafile, hep aynı havadalar.

Mesela, Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Ha-
kan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’a varıncaya 
kadar farklı televizyon ekranlarda CHP’nin hem sözcülüğünü 
hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum, dur-
madan yırtınıp kendilerini paralıyorlar.

Bunların karşısında beşlik simit gibi dizilen bazı gazeteci 
ve eski siyasetçiler de evet haklısınız, ama diyerek söze başla-
yıp acayip gerdan kırıyorlar. Erken seçim siparişini Okyanus 
ötesinden mi berisinden mi aldıkları muamma olsa da, kukla 
gibi oynatılıyorlar.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin nasıl ola-
cağı, bu konudaki gerek ve yeter şartların nelerden teşekkül 
ettiği bu hacıyatmazlar tarafından ya bilinmiyor ya da bilinse 
de gerçeğin üzeri örtülüyor.

TBMM’de seçim kararının alınması için ihtiyaç duyulan 
çoğunluğa sahip olmadan, Cumhurbaşkanı’nın da bu konu-
da net tavrı bilinmesine rağmen, Sonbaharda seçim olabilir 
demek Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal huzurunu 
hançerlemek isteyenlere hizmettir.

Peki, bunun neresi demokrasidir? Neresi özgürlüktür? 
Neresinde adamlık ve ahlak vardır? Televizyon sahipleri aca-
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ba, Kılıçdaroğlu’nun seçim spekülasyonun gündemde kalma-
sı için gizil ve gizemli bir destek mi vermektedir? Boş lafa, boş 
tantanaya, boşuna çabaya karnımız toktur.

Kılıçdaroğlu, bizim halı olduğumuzu söylemiş. O halde 
sıkıyorsa, yiyorsa, cesareti varsa gelsin de üstümüze bassın. 
Halı değiliz, ama haya sahibiyiz, vatan ve millet sevdalısıyız. 
Bu iftirayı atanların haysiyetlerinin kimler tarafından çiğnen-
diğini hem biz hem de millet biliyor.

Süleyman Şah Türbesi konusunda bize laf eden Kılıçda-
roğlu, eğer aramıza katılırsa, zincirlerinden kurtulup bize 
doğru akarsa, geçmişte neler söylediğimizi, nasıl bir duruş 
gösterdiğimizi tek tek, heceleye heceleye, okumayı yeni öğre-
nen çocuklara anlatır gibi öğreteceğim. Söz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ciddiyetsiz ve 
itibarsız sözlerine karşı esasen siyasi üslubuma çok da uygun 
olmayan bir tarzda cevap vermek durumunda kaldım. Hiç 
kimse kusura bakmasın, ama hak edene hak ettiği gibi dav-
ranmak görevimizdir.
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103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları 
anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildi-
riyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve red-
detmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal 
alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan 
bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. 
Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. 
Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması ya-
pılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bil-
dirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin 
içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu 
vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya 
gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.
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TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılması yakın tarihimizde-
ki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisidir. Bu 
tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geç-
miştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in 
sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk 
Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı za-
manda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclisi’mizin 
ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM 
hem Gazi hem de kahramandır.

Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, de-
mokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal 
haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış 
yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.

TBMM’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk 
Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün 
milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rah-
metler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm 
milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum.
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Emek, insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değer-
dir. Emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı 
alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin hayrından, say-
gınlığından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğinden ahlaki ve 
manevi temelde bahsedilemez. Emek insandır.

Zahmetsiz rahmet elbette olmaz. Zahmete katlanıp rah-
meti hak eden temiz ve duru emektir. Biliyor ve inanıyoruz ki, 
alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır. 
Bu zaviyeden baktığımızda emek demek helal duruş, helal 
duyuş, helal durum demektir.

Emeği sırf ekonomik kategoriye indirgemek, teorilerle 
izah etmek, mübadele ve mücahede çerçevesinde ele almak 
bir tarafı eksik bırakacaktır. Emek, emekçiyle anlamlı ve bü-
tündür. Manevi yönü en az maddi yönü kadar önemli, hatta 
önceliklidir. Emek hayatın denge ve dinamiğidir.

1 Mayıs’ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, mar-
jinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek 
emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin 
fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir.

Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz 
konusudur.

KOVİD-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar uygu-
lanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfil-
ler belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçi-
lerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri 
kuvvetle muhtemeldir.

Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık ol-
mak şarttır.

Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin 
ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade et-
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meyecektir. Bu vesileyle emekçilerimizi gönülden selamlıyor, 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

Beden, kol ve kafa gücüyle çalışan her emekçimizi, her 
işçimizi hasretle kucaklıyorum. Emek erdemdir, ekmektir, rı-
zıktır, nimettir. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle geleceği 
inşa eden, bu şuurla hayatını kazanan fedakâr emekçilerimi-
ze. Rabbim işlerini kolay etsin.

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: “Biz her insanın kaderini 
kendi çabasına bağlı kıldık.”  Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç 
kimse yalnız değildir.
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Yakın tarihin nirengi noktalarından; fikir, siyaset ve müca-
dele müktesebatımızın mihenk taşlarından biri olan 3 Mayıs 
1944 olayları, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlanmış, 
zulmete meydan okumasıyla anlam kazanmıştır. Nitekim bu 
tarih taviz vermeyen iradenin günüdür.

3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaş-
maya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata 
dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüş-
mesidir.

77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahra-
manlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. 
Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançla-
rımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, 
bundan sonra da koruyacaktır.

3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsi-
yetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğü-
nün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir 
baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir. 3 Mayıs esasen milliyet-
çi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır.

3 Mayıs’ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimle-
rin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle 
çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları kışkırtan 
ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe ve-
rici bir halin trajik yansımasıdır.

Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, 
aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen 
işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve 
kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. 
Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır.

3 Mayıs’ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan 
aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının, ne Türklüğümü-
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zü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya 
hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli 
yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur.

77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz ör-
neklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve 
değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti baş-
latan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rah-
metle ve şükranla yad ediyorum.

Aralarında Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey’in ve Mer-
hum Atsız’ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri 
emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milli-
yetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada 
gururla taşınacaktır.
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Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş bugünkü 
kutlu gecemizin kadrini kıymetini idrak edip kalp dünyamızı 
esenlik ve huzurla perçinlemesini niyaz ediyorum. Kur’an-ı  
Kerim bu gecenin nurunda indirilmiştir. İlahi rahmete susa-
yan yürekler bu geceyle vuslata erişmiştir.

Kadir Gecesi’nin nice hikmet ve hidayetle bezenmiş me-
sajları vardır. Bu mesajları anlayıp anlatmak, safiyetle yaşayıp 
samimiyetle yaşatmak hepimize düşen manevi mükellefiyet-
lerdendir. Kadir bilen değer bilir, sabır bilir, hatır bilir, gönül 
bilir, daha mühimi Allah’ı bilir.

Ramazan ayında müşerref olduğumuz Kadir Gece’mizin, 
Allah’ın inayetiyle aziz milletimize, Türk-İslam alemine, tüm 
insanlığa musibetler karşısında metanet ve mukavemet gücü 
nasip etmesini diliyorum. Gecemiz mübarek, Leyle-i Kadir’i-
miz nice güzelliklere vesile olsun.

Maalesef İslam toplumlarında kök salan dağınıklık, kadir 
kıymet ölçülerinden tamamıyla kopuk muvazaalı ve muhata-
ralı diyaloglar zalimlere koz vermekle kalmayıp inanç hakla-
rımıza saldırıları hem tahrik hem de teşvik etmektedir. Çünkü 
birlik ve beraberlik hisarı yıkıktır.

İsrail, dün akşam Yatsı Namazı esnasında, Mescid-i  
Aksa’da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik 
mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan 
ayının son cumasında, Kadir Gecesi’nin de bir gün öncesinde 
vuku bulmuştur. Yani planlı bir barbarlıktır.

İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak 
kullanmaktadır. Diğer yanda Batı Şeria’da sürekli kamçılanan 
Yahudi yerleşimci terörü mazlumları evinden barkından çı-
karmaktadır. Kudüs yaslıdır, Gazze hüzünlüdür, Batı Şeria ga-
riptir, Filistin iki ateş arasındadır.
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Siyonizm’in katliamları biliniyorken, zulüm markası bu 
karanlık zihniyetle ortak bir geleceğin hayalini kurup hedef-
lerini paylaşan bazı İslam ülkelerine ne söylenmelidir? Ha-
kikat ve hakkaniyet çizgisinde buluşmaktan aciz kalanların 
varlığını korumaları nasıl beklenmelidir?

Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve 
ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif’in statüsünü 
hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum. Saldırılarda ya-
ralanan Filistinlilere geçmiş olsun diyorum. Kudüs bizim ilk 
kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir.

Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, Miracı-
mızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar’dan 
nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük’ten nasıl vazgeçmiyorsak, 
Kudüs’ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara 
esir bırakmayız.

Kudüs-Kaşgar-Kerkük-İstanbul birbiriyle tarih, kültür ve 
inanç bağlarıyla sımsıkı bağlıdır. Biri olmadan diğeri ya eksik 
ya da manen eziktir. Biz kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin, 
kavgamızın bilincindeyiz, şeytanın müfrezelerini de biliyo-
ruz. Ve hesap gününü bekliyoruz.

Üzerimizdeki emeklerini saymakla bitiremeyeceğimiz, 
sevgi ve fedakârlık simgesi muhterem annelerimizin yarın 
kutlanacak Anneler Günü’nü tebrik ediyor, hepsine sağlık, 
sıhhat ve selamet diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş annele-
rimize Allah’tan rahmetler temenni ediyorum.
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16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığım bir 
açıklamayla, Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan’ın dü-
şünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşa’ya 
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın girişimiyle dokuz 
derslikli bir okul yapmayı taahhüt etmiştik.

Bu kapsamda projemizi hazırlamış ve kamuoyuyla pay-
laşmıştık. Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulu-
sal Marşı’nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir  
Hacıbeyli’nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu oku-
lun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021’i planlamıştık.

Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun 
görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. El-
bette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymak-
tan başka bir seçenek kalmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa’ya yaptıracağı okul pro-
jesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapı-
mına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı 
altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade 
edilecektir.

Hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz mil-
letimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum.
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Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla başlayan uzun Or-
taçağ karanlığı İstanbul’un fethi ile sonlanmış, müteakiben 
Yeniçağ’ın kapıları açılmıştı. Fetihle birlikte yeryüzünün çeh-
resi değişmiş, Türklüğün muzaffer ruhu aklın, adaletin ve ah-
lakın cihanşümul çağrısı haline gelmişti.

Fetih bir istila, bir işgal, bir imha hareketi veya tevarüs 
edilen bir medeniyet birikimini yağma ve talan harabeliği de-
ğildir. Fetih, iman dolu gövdesiyle mücadele eden bir milletin 
gönül seferi, vicdan seferberliğidir. Çürümeye karşı taptaze 
ümitlerin dâhiyane sedasıdır.

İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. 
Görülüyor ki, fethimizin onuruna fetretin ve nefretin zehrini 
bulaştırmak isteyenler oldukça faaldir. Bizans’ın köhneliğini 
rehber ve pusula yapanlar 568 yıldır girdikleri şizofren nöbe-
tinde kabuslarla kıvranmaktadır.

Ortaçağ alışkanlıklarından kurtulamayan, ilkel dürtüle-
rinden arınamayan, ilkesiz ve iradesiz eğilimlerinden uzakla-
şamayan iç ve dış odakların İstanbul’un fethine karşı taham-
mülsüzlükleri hiç kuşkusuz tedavisi imkansız klinik bir vaka, 
hatta bir zillet hastalığıdır.

Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil ve emin ol-
mayan, neye ve kimlere hizmet ettiği meçhul bulunan tehli-
keli bir zihniyetin tasallutu altındadır. Kifayetsiz muhterisler 
İstanbul’un fetih mirasını ileriye taşımayacak kadar takatsiz, 
yükseltemeyecek kadar da taksirlidir.

İstanbul, fethimizin düşmeyecek şehri, büyük Hakanımız 
Fatih’in dev emanetidir. Konstantinopolis sayfası şehit kanıy-
la mühürlenip kapatılalı 568 yıl olmuştur. Bu sayfayı tekrar 
açmaya heveslenmek tasfiye ve telini vatan evlatları için mec-
buri olan köksüz Bizans komplosudur.
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Bizans devleti tarihten silinmiş olsa da kokuşmuş hayale-
ti, zulmet hedefleri dolaşımdadır. İstanbul Türk-İslam mede-
niyetinin yüz akı, boğazın iki yanına tutunmuş incisi ve Türk 
milletinin iftiharıdır. İstanbul’suz Türkiye yetim, İstanbul’suz 
Türk-İslam alemi yalnız ve yuvasızdır.

Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş güzel komutanları, 
kutlu hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı, manevi önder-
lerimizi, fethe memur edilmiş kahraman neferlerimizi rah-
metle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbul Türk mille-
tinin has bahçesi, coğrafyaların bayraktarıdır.

Unutulmasın ki, zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu 
bozuk, sütü lekelidir. Çünkü 1453’de karadan yürütülen ge-
milerin, surları döven millet kudretinin eliyle İstanbul çekim 
alanı, cazibe merkezi olmuş, insaniyetin, merhametin, hakka 
ve hukuka hürmetin mührüyle sivrilmiştir.

İstanbul sevdamızın sancağı, kabul edilmiş dualarımızın 
mükâfatı, zaferlerimizin kaynağı, umutlarımızın vahası, son 
yurdumuzun ebedi varlığıdır.

Şairin dediği gibi;

Bulanık akan sular durulacak yeniden,

Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden,

Saâdet menziline varılacak yeniden,

Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın 
kesişim noktasında inşa edilen ve 1,5 asırlık bir hayali haki-
katle buluşturan Taksim Camii’nin dün itibariyle resmen açıl-
masından büyük bir bahtiyarlık duyduğumu özellikle payla-
şıyorum.
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Sembolik temeli 2017 yılının Şubat ayında atılan Taksim 
Camii’nin açık ve kapalı alanında 4 bin kişinin ibadeti müm-
kündür. İstanbul’a bir millet eserinin daha kazandırılması, 
inancımızın itibarına muazzam bir katkı sağlanması milleti-
mizi sevince boğmuştur.

Ayrıca bugün yerden yüksekliği 369 metre olan Avru-
pa’nın en büyük kulesinin hizmete sunulması bir diğer mem-
nuiyet verici gelişmedir. Artık İstanbul’daki tüm radyo ve-
ricileri tek elde toplanarak İstanbul’un güzelliğine güzellik 
eklenecektir.

Bu vesileyle Çamlıca Kulesi’yle birlikte Taksim Camii’nin 
yapımında ve hizmete açılmasında emeği geçen başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor 
şükranlarımı sunuyorum. Fethimizin 568’inci yıl dönümü 
kutlu olsun diyorum.
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Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek is-
teyen karanlık emeller bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır.  
Türkiye’nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasi fay hatları-
nın kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve 
dış provokasyonlar devreye alınmıştır.

Suçluların menfur eliyle, sokakların melun izbeliğinde hı-
yanet ve husumet arayışına çıkan mihraklar bugün İzmir’de 
ateşle oynamaya kalkışmışlardır. Bu haliyle HDP’nin İzmir il 
binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçla-
rını test eden kalleş bir tertiptir.

Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü 
ve arkası aydınlatılmalıdır. HDP’li yöneticilerin, Halk Tv’nin 
program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin 
sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet 
birimlerine ulaştırmaları şarttır.

Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı 
ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın ka-
rarlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki 
ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve 
açığa çıkarılmalıdır.

Bundan sonraki soruşturma ve kovuşturma safhalarının 
her aşamasına özel izin alarak katılmalarını beklediğimiz 
HDP’li ve CHP’li yöneticiler, konuyu istismar eden gazeteci ve 
televizyoncular ne biliyorlarsa anlatmalı ve gerçeğin ortaya 
çıkışına sonuna kadar hizmet etmelidir.

Hasbelkader veya planlı bir senaryonun çerçevesinde 
bozkurt işareti yaparak sosyal medyadan yayımlayan bir cani 
üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ni suçlamaya, töhmet 
altında bırakmaya, hatta yargısız infaz etmeye hiç kimsenin 
harcı olmadığı gibi hakkı da, haddi de yoktur.
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Katilin daha önceden çektirdiği fotoğraflarının birden 
bire nasıl tedavüle sokulduğu, buna kimlerin önayak olduğu, 
meselenin hangi odaklar vasıtasıyla Türk-Kürt ihtilafına ta-
şınmak istendiği adaletin başlıca konusu olmalıdır.

İnanıyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerim oynanan oyuna 
ve kurulan tuzağa düşmeyeceklerdir.

MHP’yi sokağa çekmeye çalışanlar, kavgayla ve kaotik 
hadiselerle muhataplık kurmasına çabalayanlar asla başarı-
lı olamayacak Türkiye düşmanlarıdır. Bozkurt yapan ellerin 
temiz, kalplerin de vatan ve millet aşkıyla çarpması fikri ve 
siyasi namusumuzun gereğidir.

Bugünkü hassas ortamda herkesin duyarlı ve düşünceli 
hareket etmesi özellikle temennimdir. Sağlık çalışanıyken is-
tifaen ayrılmış kirli şahsı gerekçe gösterip Milliyetçi-Ülkücü 
Hareket’i ithama tevessül etmek milli birlik ve kardeşliğe teh-
likeli şekilde tahammülsüzlüktür.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin şerefli mücadelesi; hukuk, 
demokrasi ve siyasi ilkeleriyle sınırlıdır. Bunun dışında hiçbir 
alan, saha ve zeminde davamızın ve dava arkadaşlarımızın 
anılması, bulunması, herhangi bir çatışmanın faili olması ih-
timalen bile olsa söz konusu değildir.

HDP binasına saldırı emri verenler, kapalı devre faali-
yet içinde olanlar, alacakaranlık ortamdan nemalananlar, el 
ovuşturanlar, eylemin rotasını çizenler, kamçılanan toplum-
sal gerginliği kırılma noktasına kadar bükmeyi amaçlayanlar 
tespit, teşhir ve tecziye edilmelidir.

Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokak aralarında ci-
rit atan casus ve hainlere teslim edilmeyecektir. Milliyetçi  
Hareket Partisi buna yeminlidir.
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Anayasa’nın 14’üncü maddesine göre; Anayasa’da yer 
alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına da-
yanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı 
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Hakkın kötüye kullanımı haksızlıktır, bu haksızlığı akla-
mak, temize çıkarmak adalet ilkelerine kast etmek, hukukun 
evrensel kaidelerine kara çalmaktır. Bunun yanında Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 17’inci maddesini açın bakın 
görüp göreceğiniz de aynısıyla budur.

Hak, insanın ve insanlığın onurudur. Bu onurun çiğnen-
mesi, bu onura gölge düşürülmesi aynı zamanda insana yapı-
labilecek en vahim kötülüktür. Hak ile haksızlık yer değiştiri-
lirse, yani haklı olana haksız, haksız olana da haklı muamelesi 
yapılırsa dünyanın temelleri sarsılır.

Özellikle ve altını çizerek ifade etmeliyim ki, terör örgütü 
propagandası yapmanın hakkı olamaz, haklı yanından bah-
sedilemez. İnsanın malına, canına, varlığına husumet duyan 
terör örgütlerini düşünce planında bile olsa savunmaya kal-
kışmak işlenmiş suçlara taammüden iştiraktir.

Tüm yargı kurumlarının görevi hakkı ve hukuku her ma-
kam ve mevkii karşısında korumak, hiçbir dayatma ve telkine 
aldırmadan millet nam ve hesabına güvence altında tutmak-
tır. Bölücünün hakkı olmaz, teröristin hakkı olmaz, ihanetin 
hakkı olamaz. Lafım Anayasa Mahkemesi’nedir.

Hak, çok geniş cepheli bir değerdir. Bu değerin yalnızca 
bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektir. Anayasa Mahke-
mesi’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ih-
lali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme 
örtülü destektir.
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Hakkındaki mahkûmiyet kararının 17 Mart 2021 tarihin-
de Gazi Meclis’te okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerli-
oğlu, müteakiben 2 Nisan 2021 tarihinde de Sincan 2 No. lu 
F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na koyulmuştur.

Çok geçmeden devreye giren Anayasa Mahkemesi, bu bö-
lücünün “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla ifade 
özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine, üstelik de bu şaibeli şah-
sa 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine” hükmetmiştir. 
Yani tam bir haksızlık vücut bulmuştur.

Bizim Anayasa Mahkemesi’yle ilgili görüşümüz değişme-
miştir. Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa ya-
zımıyla yeni baştan yapılandırılması millet vicdanının yegane 
arzu ve beklentisidir. Bu kervan böyle gitmez, bu devran bu 
şekilde süremez.

Anayasa Mahkemesi, büyük Kürdistan’ı hak olarak görü-
yor mu? PKK’lı teröristler toplanıp müracaat etseler onları da 
hak ihlali şemsiyesi altına alacak mı? O halde, Karma Komis-
yon’da bekletilen dokunulmazlık dosyalarını görüşmeye ve 
karara bağlamaya ne gerek var?

HDP’li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM’de 
okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Ku-
rul’daki sırasına oturmuştur. Ama yok sayılan hak ve hukuk 
olmuştur. Hakikaten derin ızdırap verici bir süreç maşeri vic-
danı kanatmıştır. Sebep olanlar utanmalıdır.

Cezaevinden çıkar çıkmaz “nerede kalmıştık” diye soran 
Gergerlioğlu’nu heyecanla alkışlayanlar PKK’lı ve FETÖ’cü 
alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, ka-
ranlığın meskeniydi. Artık oradan devam etmesinin önü de 
Anayasa Mahkemesi tarafından açılmıştır.



249

Açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesap da 
elbet bir gün muhataplarına sorulur. Hak zayi olmaz, heba 
olmaz, gecikse bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını 
ve yerini bulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na tavsiyem bu 
sözlerimi aklından çıkarmamasıdır.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NİN 
YAPTIKLARI TWİTTER 

AÇIKLAMASI

24 TEMMUZ 2021





253

 “Bu muahedename, Türk milleti aleyhine, asırlardan beri 
hazırlanmış ve Sevr muahedenamesiyle ikmal edildiği zan-
nedilmiş, büyük bir suikastinn inhidamını ifade eder bir ve-
sikadır. Emsali namesbuk bir siyasi zafer eseridir.” Bu sözün 
müellifi Aziz Atatürk’tür. Konu da Lozan’dır.

98 yıl önce bugün imzaya açılan Lozan Barış Antlaşması, 
hala ilk günkü mana ve muhtevasını muhafaza eden bir onur 
belgesi niteliğindedir. Sevr akbabalarının kanat çırptığı bir 
dönemde istiklal ve istikbal iradesinin küresel alanda bayrak-
laşması Lozan’da mümkün olmuştur.

1918’de incinen milli gurur, 1919’un Samsun’undan 
1922’nin Lozan’ına kadar adım adım tamir ve tedavi edilmiş, 
24 Temmuz 1923 tarihiyle birlikte Türkiye bağımsız, çağdaş 
ve milli bir devlet olarak uluslararası alanda varlığını ve hü-
kümranlık haklarını kabul ettirmiştir.

Lozan Antlaşması esaslı değerini ve küresel münase-
betlerdeki kılavuzluk ilkelerini imzasının üzerinden 98 yıl 
geçmesine rağmen güçlü bir şekilde ihtiva etmektedir. Türk 
milletinin ahlak ve yürek mukavemetini kırma, o kırıktan em-
peryalizmi geçirme hevesi kursaklarda kalmıştır.

Geçmişin ne kadar derinine inebiliyorsak geleceğin ufku-
nu, daha da ötesini o kadar görebiliriz. Lozan’da Türk asır-
larının müdafaası yapılmış, Türk milletinin bekası ve varlık 
hakları meydanlarda akan kanlardan ilhamını alan diploma-
tik ustalıkla güvenceye kavuşturulmuştur.

Siyasi önyargılarla, ideolojik dogmalarla, fikri saplantılar-
la Lozan Antlaşması’nı kutuplaşmanın dehlizlerine savurmak 
insafsızlık ve tarih bilmezliktir. Zafer mi? Hezimet mi? Soru-
suna cevap aramak yerine, Lozan Antlaşması’nı tanımak, kav-
ramak ve ruhunu özümsemek lazımdır.
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Lozan Antlaşması, Anadolu coğrafyasında o güne kadar 
ki 852 yıllık mevcudiyetimizin gelecek bin yıllara güvenle ve 
bir millet halinde taşıma şuurunun belgelere kazınmış, masa-
larda karara bağlanmış irade künhüdür. Lozan, Türk Kurtuluş 
Savaşı’nın siyasi ve diplomatik tacıdır.

Tarihi gerçekleri bugünün penceresinden bakıp maksatlı 
ve marazi şekilde analiz etmek iyi niyetten mahrum bir ya-
nılgıdır. Lozan Antlaşması’nın meşrep ve mizaca göre tefsiri 
yerine, milli ve tarihi duruş prizmasından okumak en doğru, 
en sağlıklı, en isabetli seçenektir.

Milli Mücadele, askeri ve stratejik bir zaferin şehadet ve 
gazilikle yoğrulmuş kahramanlık beratıdır. Lozan Antlaşma-
sı ise muhteşem bir fecirin, haç karşısında düşmeyen hilalin 
siyasi ve diplomatik başarısıdır. Bu başarının gölgelenmesi 
zilletin ve hezimetin ta kendisidir.

Lozan’daki Türk delegasyonu sırtını hem tarihe hem de 
teslimiyeti reddeden millet iradesine dayamıştır. Emperyaliz-
min kurduğu masanın karşısına Sakarya geçmiş, Dumlupınar 
çıkmış, Büyük Taarruz dikilmiştir.

Bugünlerde Lozan’dan yana, Lozan’a karşı olanlar tasni-
fine tevessül eden bazı güdük akıllılar zırvanın ve tarihten 
nifak üretmeye çalışmanın damgalı failleridir. Bunlar bilmeli-
dir ki, Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran değil, 
tescil eden 143 maddelik belgedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki ve siyasi egemenliğinin 
hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan’da temel-
lenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır. Bu vesileyle 
aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele kahramanlarını ve Lozan 
delegasyonunu saygı ve rahmetle anıyorum.

İçinden geçtiğimiz günlerde, yurdumuzun değişik bölge-
lerinde meydana gelen sel ve heyelanlardan üzüntü duydu-
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ğumu özellikle belirtmek istiyorum. Başta Rize ve Artvin ol-
mak üzere, aşırı yağışlardan kaynaklı felaketlere maruz kalan 
yörelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza  
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Afet bölgelerimizde yaşa-
yan yöre insanımızın samimiyetle yanındayız, her desteği de 
vermeye hazırız.

Ayrıca tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler Gü-
nü’nü ve Basın Bayramı’nı kutluyor, gönülden selam ve sevgi-
lerimi paylaşıyorum.
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Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine 
doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi 
sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur. Bu 
kapsamda 15 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 14 kardeşimiz 
de yaralanmıştır. Bilanço çok ağırdır.

İki gün önce de, yine sabahın erken saatlerinde Mani-
sa’nın Soma ilçesinde yaşanan bir otobüs kazasında 9 kar-
deşimiz hayatını kaybederken 30 kardeşimiz yaralanmıştı. 
Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, 
meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır.

Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dö-
nemden geçiyoruz. Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele 
dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyece-
ğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugün-
leri Allah’ın inayetiyle geride bırakacağız.

Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler 
var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi 
boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Çeliğe su ver-
mek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu 
durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir.

Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk mille-
ti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu 
etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağla-
yanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz göste-
renlere azami dikkat edelim.

Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangın-
larıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşleri-
mize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında 
bulunanlara şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı temennileri-
mi iletiyorum.

Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktukları-
mızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin. 
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Ülkemiz, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ka-
dar yaygın ve yoğun şekilde meydana gelen zincirleme fela-
ketlerle uğraşmaktadır. Bir tarafımız yanarken diğer tarafı-
mız sel ve heyelanlarla yıkılmaktadır. Olağan dışı bir tabloyla 
karşı karşıya olduğumuz ortadadır.

Orman yangınlarıyla kavrulan milli yürekler, bu kez de 
Batı Karadeniz’deki afetlerle sarsılmış, hüzünle sarılmıştır. 
Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun’da ortaya çıkan taşkın 
ve seller oluşan heyelanlarla birlikte önüne ne geldiyse yut-
muş, ortalığı savaş alanına çevirmiştir.

Doğu Karadeniz’den sonra Batı Karadeniz’in de sel altın-
da kalması, daha vahimi Kastamonu’da 25 vatandaşımızın, 
Sinop’ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, Bartın’da ise 
1 vatandaşımızın kaybolması bizleri ve aziz milletimizi derin-
den yaralamıştır. Üzüntümüz büyüktür.

Dere yataklarına inşa edilmiş binalar bazı yerlerde 4 
metre yüksekliğe ulaşan sel karşısında ayakta kalamamıştır. 
Milliyetçi Hareket Partisi, yöre insanımıza destek sağlamak, 
gerekli incelemeleri yapmak maksadıyla afet bölgesine bir 
heyet göndermiştir.

Gerek orman yangınlarında, gerekse de sel ve heyelanlar 
sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize başsağlığı, tedavi gören vatandaş-
larımıza da acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki, felaketlerin 
yaraları el birliğiyle sarılacaktır.

Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir. Milleti-
miz sağduyulu ve soğukkanlıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum 
yoktur. Allah’ın izniyle bugünler geçecektir. Felaketlerin ha-
sarı, faziletle, ferasetle, fedakarlıkla, fevkalade bir dayanışma 
ruhuyla ortadan kaldırılacaktır.
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Türkiye’miz doğal afetlerin neden olduğu tahribatları 
onarmak, kaldı ki yangınla, salgınla, sellerle mücadele etmek 
için tüm imkanlarıyla seferber olmuşken, önce Konya Me-
ram’da, ardından Ankara Altındağ’da yaşanan elim olaylar 
haklı olarak kaygı ve kuşku yaratmıştır.

Provokasyona müsait iklimi lehlerine çevirmek, bu suret-
le fitne ateşini körüklemek için harekete geçen karanlık mih-
raklar bir yanda Türk-Kürt ihtilafını kaşımanın, diğer yanda 
da yerli-sığınmacı gerilimini şiddet alanına taşımanın heve-
sine kapılmışlardır.

Altındağ’da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın ev-
ladımıza Allah’tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde 
cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için 
farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlan-
tıları da mutlaka araştırılmalıdır.

Ülkemiz çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol 
koladır. Bunlar oluyorken, İP Başkanı’nın ziyaret ettiği yer-
lerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tar-
tışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan 
Türkiye’ye kurulmuş tuzaktır.

Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenli-
ğini CHP’nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP’den seçildiği 
bu melanet oyunun farklı il ve ilçelerimizde sistematik olarak 
sahnelenmesi gözümüzden kaçmamıştır. Proje partileri za-
limlerin maşası haline gelmişlerdir.

Ülkemizi kuşatan husumet ve huzursuzluk sarmalına kat-
kı veren, ön açan, öncü olan siyasi partiler, sözde sanatçılar, 
buçuk aydınlar ziyandadır, zillettedir. Yalan, riya, iftira, inkar 
ve hatta ihanet bunların meziyeti, meskeni, beslendikleri ze-
hirli membadır.
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Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine 
baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte plan-
lı bir siyaset propagandasının da ara ve bağımlı aktörleridir. 
CHP yönetimi yalancıdır, İP yönetimi yalancıdır, diğerleri ya-
lanla yoldaştır.

Türk milleti, yalan haberlerden, yalan siyasetten, yalan 
beyanatlardan, aklıyla alay eden sefil zihniyetlerden bıkmış 
usanmıştır. Yalancılar korosu artık milli güvenlik tehdidi, mil-
li huzur bozguncusu düzeyindedir. Böyle gelse de böyle git-
memelidir, gitmeyecektir.

Yalan ve iftirayla mücadele, yalancılarla ve müfterilerle 
mücahede milli ve ahlaki ilkeleri olan herkesin başlıca so-
rumluluğudur. Müslüman Türk’ün yalana tahammül etmesi 
imkansızdır. Yalanı rehber yapanlar yurdumuzu rezil etmek 
için kuyruğa giren soytarılardır.

Yalancıların ipliği pazara çıkarılmalıdır. Maskeleri indi-
rilmelidir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizi 
taşın altına koymaya hazır olduğumuzu herkes bilmelidir. Ya-
lan uçurumdur, bu nedenle zillet partilerinin istikameti kay-
bolmuş, alayı uçurumu boylamıştır.

Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz 
siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle de-
ğerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş “Yalan 
Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu” adıyla bir heyet ku-
rulmuştur.

Mezkur heyetin yapacağı çalışmaların sonucunda; siya-
set, sivil toplum ve medya alanlarında yalanı meslek edin-
miş çürümüşleri teşhir etmek, insanlarımızın aldatılmasının 
önüne bütünüyle geçmek için kanuni bir düzenleme ihtiyacı 
şayet hasıl olursa bunun da gereği yapılacaktır.
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Yalan, insan haysiyetini çiğnemektir. Doğruluk, dürüst-
lük insan onurunu yükseltmektir. Milliyetçi Hareket Partisi 
doğrunun yanında, doğru duruşun içinde, dosdoğru bir mü-
cadelenin safındadır. Yalancıların sonu görünmüştür. Bundan 
sonra onlar kaçacak, biz de kovalayacağız.
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Coğrafyaların çalkalandığı, dünya genelinde huzur ve gü-
venliğin çoraklaştığı bir dönemde Sakarya Meydan Muhare-
besi’nin 100’üncü yıl dönümünü hem buruk bir vicdanla hem 
de bıçkın bir ruh haliyle idrak ediyoruz. Buruğuz, çünkü zin-
cirleme felaketlerin sıcak etkisiyle muhatabız.

Duatepe’den sevk ve idare edilen, Sakarya’nın doğusun-
da 22 gün 22 gece devam ederek milletin makus ve menhus 
talihini tersine döndüren, asırlar boyunca süren ricat haline 
son veren bir muzafferiyetten vatan sevgisiyle mücehhez her 
insanımız elbette iftihar etmektedir.

Aziz Atatürk tarafından, büyük ve kanlı bir savaş manası-
na gelen Melhame-i Kübra ifadesiyle anılan Sakarya Meydan 
Muharebesi imanın istilaya karşı direnişi, iradenin işgale kar-
şı devleşmesi, iffetin ihanete karşı dersi, istiklalin zalim ihti-
rasa karşı defansıdır.

Sakarya’nın sırtına Türk tarihi vurulmuş, Türk milleti-
nin varlık ve birliği kahramanca savunulmuştur. Sakarya’da, 
hatt-ı müdafaa yok, sath-ı müdafaa vardır; o satıh ise bütün 
vatandır. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmadıkça vata-
nın terki asla söz konusu olmayacaktır.

Türk milleti bağımsızlığının, üzerinde yaşadığı toprak-
larda var oluşunun bedelini çok ağır şekilde ve dehşet veri-
ci şartlarda ödemiştir. Hiçbir odağın, hiçbir kudret sahibinin 
insafına sığınmadan, onun bunun merhamet ve lütfuna sarıl-
madan tarihine ve istiklaline sarılmıştır.

Bugün kendi ülkelerinden kaçmak için korku içinde ya-
bancıların uçaklarına doluşan, yetmedi bu uçakların iniş ta-
kımlarına sarılan insanların dramatik ve yürek yaralayıcı 
tablosu karşısında Milli Mücadele’nin bir kez daha mütalaası, 
yeniden ele alınması kanaatimce mecburidir.
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Kurucu kahramanlar hiç kimsenin ipiyle kuyuya inmedik-
leri gibi, ikram ve iltifat da beklememişlerdir. Türk milletini 
en zorlu dönemlerde, ateşle çevrili devirlerde dirayetli halde 
tutan bu muazzam ve onurlu haslet Anadolu coğrafyasındaki 
mevcudiyetimizin kemer taşıdır.

Bizim gidecek başka bir yurdumuz, terk edecek bir top-
rağımız, sığınacak bir limanımız yoktur. Zalimlerden medet 
ummadık, zulme göz yummadık, vatanımıza sırt dönüp müs-
tevlilerin paralı askerliğine heves edenlerden olmadık. Nite-
kim Sakarya destanı bunun ispatı ve ilanıdır.

Emsalsiz mukavemetle tutunduğumuz Sakarya kıyıları 
Türkiye Cumhuriyeti’nin müşfik, muzaffer ve mübarek kol-
larının açılmasını teminle tarihin ana yatağının değişmesine 
yol açmıştır.

Söz konusu bu değişim esaretin bataklığını kurutmuş, yı-
kılmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde milli bir devletin 
kuruluşuna önayak olmuştur.

Yıkım, gözyaşı, ayrılış, kopuş, bölünüş, çöküş yaşamamak 
için tarihin gür sesine kulak vermeliyiz, bugünün kahredici 
hadiselerinden ibret alarak geleceğimiz için sonuçlar çıkar-
malıyız. Sakarya “Ya İstiklal Ya Ölüm” seslenişinin beyanıdır. 
Bu beyan vicdanımızda mahfuzdur.

23 Ağustos 1921’de başlayıp 13 Eylül 1921’de zaferle 
neticelenen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl 
dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah 
arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi hürmet, takdirat ve rahmetle 
yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Sakarya şuuru tıpkı bir kor gibi maşeri vicdanda saklı 
durdukça hıyanet ve hüsran muhakkak surette ayaklar altın-
da ezilmeye mahkum kalacaktır. Sakarya yalnızca bir nehir, 
yalnızca bir şehir adı değil, Türk milletinin namus timsali, 
beka simgesi, bağımsızlık nişanesidir.
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Adaletli hükmün, ahlaklı hürriyetin, akıllı hüner ve hük-
mü şahsiyetin hüsnü zan ve hükümran bir haysiyetle kris-
talize olması tarihe Türk milletinin damga vurmasını temin 
etmiş; mukadderatın kaynağından beslenen iman, inanç ve 
irade bayrağı kıtaları gölgesi altına almıştır.

Gıpta edilecek mazimizin derinlikleri halin kuvvesi, atinin 
de kuluçkası; aynı zamanda güvenli, huzurlu ve geniş ufuklu 
milli varlığın kucaklaşma ve kudret ilhamıdır. Asırların kilidi 
Türk milletinin müdahalesiyle açılmış, zorlu engeller kutlu 
mücadelesiyle aşılmıştır.

Aziz ecdadımız üzerinde yaşadığımız vatan toprağına be-
reket fidanları dikmiş, birlik tohumları serpmiş, devamında 
barış ve kardeşlik ruhu aşılamıştır. Söğüt; cihanı kavrayan, 
cihanşümul bir kuvveti mayalandıran, oba oba büyüyüp fütu-
hat şuuruyla güçlenen bir tarih yakutudur.

Elleri öpülesi dedemiz Ertuğrul Gazi ve muhterem ahfadı, 
tekfur hesaplarıyla çembere alınmış bir coğrafyaya asalet ve 
soylu duruşu getirmiş, zulüm zincirlerini kırıp esaret pran-
galarını sökerek beşeriyeti şefkat, merhamet ve adil yönetim 
meşalesiyle aydınlatmıştır.

Türk milleti, yalnızca kılıç kuşanmamış, yalnızca cihat ve 
gaza onuruyla donanmamış, kaleleri fethettiği kadar kalple-
ri de fethetmiş, Hayme Ana’nın dirayetiyle, Dursun Fakih’in 
duasıyla; alplerin, erenlerin, neferlerin dokunuşuyla horgörü 
silinmiş, hoşgörü sivrilmiştir.

Söğüt ruhunda; sabır vardır, strateji vardır, iman vardır, 
atılganlık ve cesaret vardır, bu ruha aynısıyla teslim olmayan, 
taviz vermeyen, tehir etmeyen bir mizaç hâkimdir. Bu sayede-
dir ki, 400 çadırlık bir beylikten devasa bir dünya imparator-
luğu doğmuş ve yükselmiştir.
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Elbette geçmişimizle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. 
Kendimizi tanımak, kimliğimizi tanımak irfan sahibi olmak 
demektir; tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyet hazinemizi 
bilmek kendimizi bilmektir. Kendimizi bilmek kanımızın ve 
kaderimizin yol haritasını çizmek demektir.

Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli ema-
netlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını 
dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi 
ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın 
hatıralarını sulandıran meczuplardır.

Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kı-
lıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağ-
rısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. 
Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz be-
denlerde Fatih şanının izi bulunamaz.

Dün, millet haşmeti, zillet rezaletini yenmiştir. Bugün ta-
rih bir kez daha tekerrür edecek, zillete düşen fitneciler kay-
bedecektir. Bu, Ertuğrul Gazi’ye ve evlatlarına namus borcu-
muzdur. Bu, İstanbul’a milli varlığımızı ilmik ilmik dokuyan 
Fatihimize vefa sorumluluğumuzdur.

Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ve bu-
nun sonucunda toprak vatan olmuştur. Terörle mücadele sı-
rasında şehit düşen kahraman evlatlarımız milli bekamıza ve 
milli güvenliğimize şükran, minnet ve duayla yad edeceğimiz 
hizmetlerde bulunmuşlardır.

Bugün İdlib’de şehit düşen iki evladımız başta olmak üze-
re, tarihin herhangi bir döneminde batıla, haine, caniye, küfre 
ve mütecaviz maksatlı nice saldırılara direnirken şehit olan 
cesur yüreklere Cenab-ı Allah’tan gufran niyaz ediyor, yaşa-
yan gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum.
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Söğüt’ün bağrından çıkarak Anadolu Türk birliğinin ku-
rulmasını sağlayan ve ardından da şevkle ve inanmışlıkla ci-
han devletine giden yolu inşa eden büyük ecdadımız Ertuğrul 
Gazi’yi, Osman Gazi’yi, dualarıyla destek veren manevi ön-
derlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cenab-ı Allah hep-
sinden ayrı ayrı razı olsun.
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Boş kafadan dolu bir sözün çıktığı görülmemiştir. Susu-
lacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak insan ru-
hunu kararttığı gibi korkakça bir duruşun da kanıtıdır. Öyle 
insan vardır ki, aklına ne eserse onu işler, ardına kim gelirse 
onu dişler. Bunlar zaaflarının esiridir.

2021 yılı girdi gireli zillet ittifakının cumhurbaşkanı ada-
yının kim olacağı tartışılmaktadır. Televizyon ekranları özel-
likle bu tartışmanın odak noktası halindedir. Papatya falları 
açılırken, talih kuşunun kimin başına konacağı, çekilişten ki-
min çıkacağı sürekli gündemdedir.

Her akşam ekranlara beşlik simit gibi dizilen sözde uz-
man ve sivri yorumcular bir torbaya doldurdukları isimleri 
sırasıyla gün yüzüne çıkarmaktadır. Milletimiz bu sakil ve se-
fil tartışmadan bıkmış usanmıştır. Zillet ittifakı adayının eşga-
li ve robot resmi bile çizilmiştir.

Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayının izi sürülürken ayıp-
lı ve ahlaken ağır kusur içeren bir strateji takip edilmektedir. 
CHP, HDP, İP Genel Başkanlarıyla iki büyükşehir belediye baş-
kanının devamlı surette telaffuz edilmesi bu sıfatları taşıyan 
zatları parlatma girişimidir.

Oyun bellidir, hesap kurnazdır. Kendi piar çalışmalarını 
maşaları vasıtasıyla yaptıran beş isimden başka hiç kimse 
yok mudur? Bu çarpıklık mesela CHP’nin, mesela İP’in diğer 
yöneticilerini, oy ve gönül veren değerli mensuplarını değer-
sizleştirip sıfıra indirmek değil midir?

Milletimiz hep aynı şeyleri dinlemekten, hep aynı ezber-
lerin tekrarından ileri düzeyde rahatsız ve memnuniyetsizdir. 
Türkiye’nin başka işi gücü kalmadı da zillet ittifakı adayının 
kimliği ve kim olacağı meselesi mi tek gündem konusu oldu? 
Bu nasıl bir seviyesizliktir?
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“O mu olacak? Bu mu olacak? Şu mu olacak?” sorularına 
cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir. Kuk-
lacıya değil de kuklaya baktırmak için kuyruğa giren bozuk 
zihniyetler yaş tahtaya basmışlardır. Siyasi kalpazanlar ve 
milli irade kaçkınları suçüstü basılmıştır.

Zilletin aday meselesi milletin meselesi değildir. Terörist 
Demirtaş’ın kanlı teklifleri, Sorosçu Kavala’nın kansız tem-
bihleri, dış mihrakların karmaşık tertipleri, PKK/FETÖ kao-
tik tezvirleri, Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin kirli tezgâhları aziz 
Türk milletine sökmeyecektir.

Kendi isimlerini parlatmak için yakın çevrelerini kulla-
nan malum beşli çetenin demokrasiye sürülmüş kara bir leke, 
Türk siyasetine sirayet etmiş istismar ve izansızlık numunesi 
olduklarını inanıyorum ki yakın bir zamanda herkes idrak ve 
ifade edecektir.

Zillet ittifakı bir strateji kapsamında aday tartışmasını 
hem yapıyor hem de yaptırıyorken Cumhur İttifakı dimdik 
ayaktadır. Bayağı dedikoduların hepsi bühtan ve beyhudedir. 
Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, seçimin ne zaman yapıla-
cağı da bilinmektedir.

CHP’nin ipini tutup diyet listesi dayatanlar, Türkiye’nin 
muazzam yükselişini engelleyemeyecektir. Bu CHP’nin milli, 
manevi, kültürel ve tarihi değerlerimizle arasına kalın bir çiz-
gi çektiği de en son İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin rezilli-
ğiyle teyit edilmiştir.

Be hey utanmazlar, yarı çıplak semazen nedir? Bu soy-
suzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu 
saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen bele-
diye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç 
mi vicdanı sızlamamıştır?
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CHP’li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. 
Bir de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı, Türkiye’yi 50’den faz-
la ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreog-
raf olarak tanıtmışlar. Neymiş, modern bir dans gösteriymiş. 
Batsın sizin modernliğiniz!

CHP yönetimi, köksüzlüğün bataklığına saplanmıştır.  
Hz. Mevlana ne güzel de söylemiş: “Kiminle gezdiğinize, ki-
minle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, 
karga çöplüğe götürür.” CHP çöptedir, nitekim kılavuzları, or-
takları, dostları insanlığın yüz karalarıdır.

Son sözüm de serok Ahmet’e. Hz. Mevlana; “kalp deniz-
dir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.” Serokun di-
line vuranlar yozlaşmış ve yosun tutmuş kalbinin eseridir.  
Türkiye bir musibet tarafından az kalsın felakete uğrayacak-
mış. Şükür zamanında gereği yapılmış.

Bak serok, Amed değil Diyarbakır diyeceksin. İstanbul’u 
da dünyanın en büyük Türk-İslam kenti olarak söyleyeceksin. 
Suriye’de federasyon önermen, fiilen Kobanili Ahmet olduğu-
nun delilidir. Haddini bil, haysiyet sahibi ol. Sen ve efendilerin 
Türkiye’yi geçemez, bunu da unutma.
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Cumhuriyet, 98 yıl önce kutlu ve yüksek bir mücadelenin 
hak edilmiş mükâfatı olarak ilan edilmiş, böylelikle 19 Mayıs 
1919’da Samsun’da atılan ilk adım 29 Ekim 1923’de milleti-
mizin emsalsiz ahlakıyla taçlanmıştır. Türk milleti parlak ge-
leceğini kendi iradesiyle inşa etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, sömürgeci güçlere karşı muazzam 
bir dirilişin, muhteşem bir dirayetin eseri olarak tarihteki ye-
rini almıştır. Tam bağımsızlık onuru kurtuluşumuzun inanç 
kaynağı, kuruluşumuzun itibar sancağı olarak tıpkı bir bay-
rak gibi milli gönüllerde dalgalanmıştır.

Milli Mücadele haklı ve haysiyetli bir duruşun adıdır.  
Cumhuriyet ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geç-
mişi gelecek özlemleriyle birleştiren fazilet timsali, milli ege-
menliğin tesis ve tecessüm zirvesidir. Teslimiyetçilerin bu zir-
veyi idrak etmesi beyhude bir çabadır.

Dün müstevlilerin oyunlarını kahramanlıklarla bozan 
aziz millet kudreti, bugün onların uzantılarını, işbirlikçilerini, 
husumet cephesinden toplanan hıyanet temsilcilerini tekra-
ren bozguna uğratma amacına kilitlenmiş, bundan da zerre 
taviz vermeme iradesiyle kenetlenmiştir.

Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet’e giden yol-
ları açan büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle 
terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır. Mandacıla-
rın ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terör-
le mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir.

Türkiye’nin haklı davasını karalamayı siyaset zanneden-
ler Anadolu’ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, 
bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi 
maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar 
aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.
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Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya 
açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, 
istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal  
Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düş-
manlarıyla aynı hizadadır.

Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör 
ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisi-
ne de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, 
menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum 
olacaktır.

Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim  
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal  
Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehit-
lerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuri-
yet’in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum.
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Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her 
neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek top-
lumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız 
her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hü-
zün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum 
bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin 
tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mi-
mar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yum-
muştur.

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri 
camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kı-
zımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cen-
net olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş 
sağlığı temennilerimi iletiyorum.

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassa-
ten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çi-
ziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti 
perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.
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Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet 
Sınır Hizmetleri’ne ait bir helikopterin Karaheybetli’de kaza 
kırıma maruz kalması sonucunda 14 Azerbaycan askerimiz 
şehit düşmüş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Acımız ortak, 
üzüntümüz büyüktür.

Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan as-
kerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralananlara da şi-
falar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın  
Cumhurbaşkanı’na, Sayın Genelkurmay Başkanı’na ve tüm 
Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
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Her şehit gönüle düşen nar, toprağa düşen nurdur. Aziz 
şehitlerimiz vatanımızın semalarında dolaşan ebedi mu-
hafızlarımızdır. Şehide öldü diyemeyiz, çünkü onlar ölmez, 
ölmemiştir. Yalnızca bizler göremeyiz. Biliriz ki, her şehit  
Allah’ın gufranıyla mükâfatlandırılmıştır.

Gazilerimiz, şehitlerimiz beka serverimiz, birlik ve dirlik 
servetimizdir. Şehit helal ve haysiyetli mücadelelerin şeniyeti, 
gazilerimiz de şahididir. Türk milleti yerin üstünde yaşayan-
lar kadar yerin altında sere serpe uzanıp sıradağlar gibi du-
ranların kutlu mecmudur.

Dün şehitler kervanına dört kahramanımız daha eklendi. 
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi’nde 
Uzman Çavuşlarımız Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Emre Ceylan şehit düş-
tüler. Dilerim ki, şehadetleri mübarek olsun.

Şehitlerimiz vatan ve millet uğrunda gözlerini daldan bu-
daktan esirgeyemeyerek makamların en yücesine ulaştılar. 
Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Geride bıraktıkları muh-
terem ailelerinin, silah arkadaşlarının, aziz milletimizin ve 
ezcümle hepimizin başı sağ olsun.

Bayraklaşıp devleşen şehitlerimiz bugün dualar eşliğinde 
vatan topraklarına emanet edildiler. Al bayrağımız örtüleri, 
hatıraları övünçleri olarak aramızdan (fiziken) ayrıldılar. An-
cak dökülen kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesapları 
mahşere bırakılmayacaktır.

İnanıyorum ki, terörün çürüyen kökü kazınacak, terörist-
lerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır. Bundan taviz yok-
tur, geri adım yoktur, vazgeçme yoktur. Nerede bir hain varsa 
bir kahraman karşısına çıkacaktır. Hangi bataklıkta bir haşa-
rat üremişse orası tertemiz yapılacaktır.
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Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, 
TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe-
si’nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokas-
yonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek ya-
ramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir.

İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve 
HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır 
gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik 
görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nef-
ret diline kapılanmaları aleni zillettir.

Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlık-
larımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşre-
bi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla 
Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, 
işbirlikçiliğin alametifarikasıdır.

TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların taciz-
leri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne 
darbe yedikçe Meclis’e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortakları-
nın ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, oto kontrol mekaniz-
maları altüst olmaktadır.

Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş 
veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek 
neredeyse imkansızdır.  Eline ve diline hakim olamayan, şuur 
ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesi-
ne terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır.

Bir HDP’li vekilin “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara 
geleceğiz” açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Ku-
rul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden 
Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de 
soysuzluk ve terör seviciliktir.
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Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kır-
salda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında 
başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar 
ve hain fermanını TBMM’de okumaya çalışan mülevves ve 
müptezel emellere müsaade edilmeyecektir.

Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli irade-
yi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler 
sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş 
olduğunu sanmasınlar. Türk milleti her şeyin gözlemcisi, her 
gelişmenin takipçisi, her terör hayranının da hasmıdır

Yavruları yetim bırakan, gelinleri dul koyan, anaları, ba-
baları acılar içinde kıvrandıran şerefsiz teröristlere ne sözle, 
ne de eylemle karşı gelemeyen, karşı çıkamayan kim varsa bi-
zim nazarımızda akan kanda payları olan, doğrultulan kanlı 
silahlardan tutan vatansızlardır.
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Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin 
dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirle-
riyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda 
müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara 
hürmet duymak asıldır, esastır.

Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Merhum 
Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, 
böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değerdir. 80 yıl-
lık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğ-
rulmuş bir liderdir.

Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, 
en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhte-
rem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetin-
de onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Parti-
si, ikincisi de Ülkü Ocakları’dır.

Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke 
düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü 
ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, 
tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii Üç Hilal’dir, 
Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ta kendisidir.

Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilke-
lerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru an-
laşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla “Türkiye 
Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” kurulmuş ve tarihi 
bir adım atılmıştır.

Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organi-
zasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar 
edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı 
malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca 
hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir.

Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böy-
le gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in 
istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milli-
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yetçi Hareket Partisi’dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, de-
ğiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

Onun siyasi mirası ve fikri sahibi Milliyetçi Hareket  
Partisi’dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkü-
cünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz Milliyetçi Hareket  
Partisi’dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi 
kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir.

Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara 
Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, 
hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere 
tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler 
sonuçlarına katlanacaktır.

Bu vesileyle “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademi-
si Vakfı”nın hayırlı olmasını diliyor, Kurucular Kurulumuzla 
Mütevelli Heyetimiz içinde görev alan dava arkadaşlarıma 
başarılar temenni ediyorum. Merhum Başbuğumuzu ve aziz 
şehitlerimizi de rahmetle, hürmetle anıyorum.
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Bu ayın ilk haftasından itibaren faal halde bulunan, işçi-
lerimizin hayat ve geçim standardı açısından en uygun ücret 
seviyesini belirlemeye çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
çalışmalarını tamamlamış, nihayetinde Sayın Cumhurbaşka-
nımız yeni asgari ücreti açıklamıştır.

Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asga-
ri ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 
2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuni-
yetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret 
miktarı belirlenmiştir.

Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle 
damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve 
sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadele-
siyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, 
yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

Asgari ücret; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı 
ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür 
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari dü-
zeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama 
yüreklere su serpmiştir.

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu ol-
masını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. 
Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti destek-
lemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanış-
ma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın 
mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir ge-
leceğe kavuşacağına inanıyoruz.
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İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, 
umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugün-
kü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik ala-
nında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür 
verenlerden Allah razı olsun diyorum.
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Büyük şair ve dava adamı, ahlakı ve sağlam imanıyla adını 
milli hafızalara kazıyan Merhum Mehmet Akif Ersoy 27 Ara-
lık 1936 senesinde ebediyete irtihal etmişti. Akif, düşündüğü 
gibi yaşayan, müessir iradesiyle, mütekamil inancıyla öne çı-
kan, öncü olan bir gönül insanıydı.

Merhum Mithat Cemal Kuntay’ın vurguladığı üzere, Akif 
vitrin adamı değildi. Önünden geçenler bunu göremezdi. 
Akif’i görmek isteyenler içine nüfuz etmek zorundaydı. Gös-
terişe kapalı, riyakarlığa ve sahteliğe karşıydı. Tevazu onun 
duru hayatıyla anlam ve açıklık kazanmıştı.

“Onun içyüzüne baktığım vakit, gökyüzüne, denize bakar 
gibi ferahlardım.” diyen Merhum Mithat Cemal Kuntay ger-
çekten de efradını cami ağyarını mani bir değerlendirmede 
bulunmuştu. Nitekim onun 63 yıllık hayatında siyah, lekeli, 
şaibeli hiçbir nokta da olmamıştı.

Akif, istiklalimizin manzum eserini kaleme alırken, yüre-
ğinden adeta bir fırtına gibi kopan sesi dinlemiş, vatana ve 
millete duyduğu emsalsiz sevdayı kıtalar halinde nakşetmişti. 
Hasbiliği, engin hissedişi ve heyecanı hem eserlerine hem de 
erdemli hayatına birebir yansımıştı.

Merhum Nihat Sami Banarlı, Akif’i şöyle anlatmıştı: “Ben 
Mehmet Akif’i inanmış bir insan olarak her hatırlayışımda, 
evliyalar kadar temiz ve lekesiz görebilmenin hazzını du-
yarım. İçim rahatlar.” Milli Mücadele yıllarında milletimize 
umut aşılamış, kalpleri teskin etmişti.

Akif, Safahat’ın bir yerinde; “Mezardan akseden avazı 
kimse dinler mi?” diye soruyordu ancak, onun mezar taşında 
bile İstiklal Marşı’nın ilk kıtasının parlak meşalesi görmesini 
bilenler için durmadan yanıyordu.

Kanaatimce, Akif’i tanıyıp feyiz almak bu fani hayatta 
bir ikramdır. Vefatının 85’inci yıl dönümünde Mehmet Akif  
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Ersoy’u rahmetle, hürmetle anıyorum. Korkma demişti, kork-
mayacağız. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak demişti, 
söndürmeyeceğiz. Ocaklarımızı da tüttüreceğiz.

Bugün ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişinin 102’inci yıl dönümüdür. O geliş, bir uyanışın müjde-
siydi. O geliş, milli diriliş ruhunun bayraklaşmasıydı. O geliş, 
kahramanların omuzlarında yükseldikçe yükselecek bir mil-
letin ayağa kalkmasıydı.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurtuluşumu-
zun mümtaz isimlerine, kutlu ceddimize, aziz şehitlerimize 
Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, milli onurun hiçbir 
mütecaviz, hiçbir müstevli ve muhasım odağın karşısında 
eğilmeyeceğini azimle ifade ve ilan ediyorum.


