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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,
2009 y›l›n›n ilk Meclis Grup toplant›m›zda hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Yeni y›l›n, krizden krize sürüklenen Türkiye’miz ve aziz milletimiz için yaralar›n sar›laca¤›, huzur, istikrar ve güven ortam›n›n tesis edilece¤i ayd›nl›¤a ç›k›ﬂ ve kurtuluﬂ y›l› olmas›n› yürekten temenni ediyorum.
Tüm vatandaﬂlar›m›z›n ve siz de¤erli arkadaﬂlar›m›n yeni y›l›n› bir kez daha kutluyor, sa¤l›k, mutluluk, huzur ve refah içinde
geçecek bir y›l diliyorum.
Bu münasebetle, vatandaﬂlar›m›z›n geçti¤imiz hafta baﬂlayan
Muharrem orucunu ve yar›n idrak edece¤imiz Aﬂure Gününü
kutluyor, hay›rlara vesile olmas›n› niyaz ediyorum.
Geçti¤imiz y›l›n son haftas›nda, 24 Aral›k günü Cizre’de alçak bir terör sald›r›s› sonucu üç askerimizin ﬂehit olmas› ve Y›lbaﬂ› gecesi Ankara’da do¤al gaz kaça¤› sonucu yedi üniversiteli
gencimizin çok erken yaﬂta hayatlar›n› kaybetmeleri Türkiye’yi
yasa bo¤muﬂtur.
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Bu evlatlar›m›za Yüce Allah’tan rahmet, yak›nlar›na sab›r ve
metanet, menfur terör sald›r›s›nda yaralanan askerlerimize acil
ﬂifalar diliyorum.
Muhterem Milletvekilleri
Konuﬂmam›n siyasi de¤erlendirme bölümüne geçmeden önce, 2008 y›l›n›n son haftas›nda ‹srail’in Gazze ﬂeridindeki Filistinlilere karﬂ› baﬂlatt›¤› insanl›k d›ﬂ› sald›r›lara iliﬂkin görüﬂlerimizi aç›klamak düﬂüncesindeyim.
Öncelikle bilinmesini istiyorum ki, nefret ve lanetle k›nad›¤›m›z bu sald›r›larda çocuk, kad›n ve sivillerin hedef gözetilmeksizin katledilmesinin hiçbir gerekçeyle meﬂru kabul edilemeyece¤i aç›kt›r.
Üzerine yerleﬂti¤i Filistin topraklar›nda yaﬂayan milyonlarca
Müslüman’› bask›, ﬂiddet, göç ve tecrit ile sindirmeye çal›ﬂan ‹srail’in terörizmi önleme ve sald›r›lara son verme ad›na yürüttü¤ü son iﬂgal aziz milletimizi derinden etkilemiﬂtir.
Bugün itibariyle onbirinci gününe giren bu insanl›k d›ﬂ› sald›r›lar karﬂ›s›nda, baﬂta ABD ve AB olmak üzere uluslararas› camian›n suskun ve tepkisiz kalmas›, ateﬂkes ça¤r›s› yaparken bile ‹srail’i kollayacak ifadeler kullanmalar› her yönüyle utanç vericidir.
Ancak geliﬂmelerin s›ra d›ﬂ› olan yönü, ‹srail Baﬂbakan›’n›n
askeri operasyondan beﬂ gün önce Ankara’ya gelerek Baﬂbakan Erdo¤an ile görüﬂmüﬂ olmas›d›r.
Bu görüﬂmede, Baﬂbakan Erdo¤an çeliﬂkili tutumla ‹srail Baﬂbakan’› Olmert’e Ortado¤u’daki bar›ﬂ görüﬂmelerindeki yap›c›
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yaklaﬂ›m› ve gösterdi¤i siyasi irade için teﬂekkür etti¤i kamuoyuna
yans›m›ﬂt›r.
Savaﬂ ve ölüm makinesi haline gelen ‹srail’in bölge bar›ﬂ›n›
sa¤lamak amac›yla, hangi yap›c› yaklaﬂ›m› gösterdi¤i ve bununla uyumlu takdire ﬂayan nas›l bir siyasi irade tak›nd›¤› hususu bizim ve aziz milletimiz taraf›ndan merak edilmektedir.
Aradan beﬂ gün geçtikten sonra, ‹srail’in bölgeyi ateﬂ çemberine almas›, yak›p y›kmas› karﬂ›s›nda, daha önce bölge bar›ﬂ›na
yapt›¤› katk›dan dolay› teﬂekkür eden Baﬂbakan Erdo¤an bu defa da bu yaklaﬂ›m›ndan h›zla çark etmiﬂtir.
Ancak, Baﬂbakan›n bu konuda ortaya koydu¤u yeni tepki kâ¤›t üzerinde ve sözde kalm›ﬂt›r.
Baﬂta askeri ve savunma sanayi alanlar› olmak üzere, çok yak›n iliﬂkiler kurdu¤u ‹srail üzerinde, somut karﬂ›l›¤› ve sonuçlar›
olacak kararl› bir tepki henüz gösterememiﬂtir.
Bir merak›m›z da ‹srail’in gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›y›, önce AKP
hükümetine bildirip bildirmedi¤i noktas›nda dü¤ümlenmektedir.
Bas›na yans›yan baz› haberler, ‹srail’in sald›r›lar› için, önceden
Baﬂbakan Erdo¤an’a bilgi verdi¤i yönündedir. E¤er böyleyse,
AKP hükümeti bu insanl›k suçuna iﬂtirak etmiﬂtir ve meselenin
en küçük bir mazereti dahi olmayacakt›r.
Bu temaslar s›ras›nda hangi konular›n görüﬂülmüﬂ oldu¤unu,
Hamas-‹srail iliﬂkilerinin nas›l sürdürülece¤ine iliﬂkin neler konuﬂuldu¤unu ve hangi angajmanlara girildi¤ini bizler elbette ki
bilemeyiz.
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Ancak söyleyece¤imiz, aktif d›ﬂ politika yapma iddias›ndaki
Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümetinin gergin ve kuﬂku içindeki taraflar› cesaretlendiren yanl›ﬂlar yapt›¤› ihtimalinin ortaya ç›k›yor
olmas›d›r.
‹srail Baﬂbakan› ile yap›lan görüﬂmeden hemen sonra gerçekleﬂen sald›r›lar üzerine Baﬂbakan Erdo¤an’›n telaﬂ› ve öfkesinin bir faciay› önlemekten ziyade bir kusuru örtmeye dönük oldu¤u yönünde izlenim uyanm›ﬂt›r.
Hiç ﬂüphe yok ki, ülkemiz jeopolitik ve jeokültürel konumu
ve bölgedeki etki ve çekim gücü nedeniyle bu kritik co¤rafyan›n
merkezinde yer almaktad›r. Müdahil olmas› do¤al ve gereklidir.
Ancak bu politikan›n Baﬂkent Ankara’dan bakan bir vizyon ile
ortaya konulmuﬂ olmas› da ﬂartt›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n, ‹srail’in Filistin’e yönelik hava harekât› sonras›nda baﬂlatt›¤› ülke turlar›, maalesef kara hareketine engel olamam›ﬂ facialar›n önüne geçememiﬂtir.
Bu kapsamda, Baﬂbakan Erdo¤an’›n, Ortado¤u turu çerçevesinde M›s›r lideri ile görüﬂtükten sonra, ‹srail-Filistin aras›ndaki
sorunlara yönelik gündeme taﬂ›d›¤›, önce ateﬂkesin sa¤lanmas›
ve ard›ndan Filistinlilerin uzlaﬂt›r›lmas›na yönelik iki aﬂamal› plan›n›n içinin boﬂ oldu¤u ve bir sonuca hizmet etmeyece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Sorunun, bölgede co¤rafyalar› askeri kuvvetlerle tanzim etmeye çal›ﬂan okyanus ötesini ikna etmeden, bu gücün Ortado¤u’daki projelerini de¤iﬂtirtmeden yap›lacak bütün giriﬂimlerin
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nafile olaca¤›n› ve hatta ﬂimdi oldu¤u gibi Filistinli kardeﬂlerimize zarar verece¤ini bilmek için uzman olmaya gerek yoktur.
Sivillerin mezalime maruz kald›¤› bu süreçte, sadece konuya
meﬂru müdafaa olarak göz yuman Bat› dünyas› de¤il, basit ve k›s›r hesaplar›n oyunca¤› olan Arap ve Müslüman dünyas› da s›n›fta kalm›ﬂt›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi, Ortado¤u’daki sorunlara gerçekten müdahil olarak kat›lmak istiyorsa;
√ Amerika Birleﬂik Devletlerinin bölge üzerindeki düﬂüncelerini de¤iﬂtirilmesi yönünde çaba harcamas›,
√ ‹srail ile olan stratejik ortakl›¤›n, siyasi ve ticari iliﬂkilerin
sorgulanmas› ve iliﬂkilerde dengenin kurulmas›,
√ Filistinli gruplar›n kabul edebilece¤i gerçekçi ve kal›c› bir
sürecin iﬂletilmesi,
√ ‹ki ay önce üyesi oldu¤umuz Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik
Konseyi Geçici Üyelik imkânlar›n›n göstermelik kalmadan ›srarla kullan›lmas›,
√ Çözüm yolunda at›lacak ad›mlar›n terör eylemleri ve karﬂ›
sald›r›larla kilitlenmesinin önüne geçilebilmesi için taraflar›n sürekli temas halinde bulunmalar›n›n sa¤lanmas›,
√ Özellikle taraflardan birine cesaret verecek, göz yumuldu¤unu hissedecek tek yönlü iliﬂkilerden kaç›n›lmas› ilk aﬂamada
uygulanmas› gereken baz› önerilerimizdendir.
Aksi halde suçluluk telaﬂ› içinde bölge ülkeleri tek tek gezilerek Büyük Ortado¤u Projesinin Eﬂbaﬂkan› s›fat› ile bölge insan›na huzur, bar›ﬂ ve refah kazand›rmak mümkün de¤ildir.
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De¤erli Milletvekilleri,
TRT’nin 1 Ocak 2009’dan itibaren özel tahsisli bir kanalda
Kürtçe yay›nlar›na baﬂlamas›, siyasi gündemin en çok tart›ﬂ›lan
konular›ndan birisi olmuﬂ, AKP hükümetinin bu tehlikeli aç›l›m›
baz› çevreler taraf›ndan “sessiz siyasi ve zihni devrim” olarak alk›ﬂlanm›ﬂt›r.
Bu konunun PKK’n›n siyasallaﬂma stratejisi ve 2002’den bu
yana AB uyum sürecinde yaﬂanan geliﬂmelerden soyutlanarak
ele al›namayaca¤› ortadad›r.
Bu sürece bak›ld›¤›nda, PKK’n›n siyasi talep listesinin ve AB
eliyle yürütülen etnik bölücülük gündeminin merkezinde, sözde
milli az›nl›klar›n ana dillerinde e¤itim ve radyo-televizyon yay›nlar›n›n yer ald›¤› görülecektir.
Masum bir kültürel hakk›n tan›nmas› sorunu olarak Türkiye’nin önüne getirilen bu konunun PKK için taﬂ›d›¤› hayati
önem, Türk milletinden ayr› bir millet kimli¤i ve ayr› milli mensubiyet duygusu yarat›lmas›nda dilin temel vas›ta olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Kürtçe ö¤renim ve yay›n, bu mihraklarca Türk milletinde buluﬂmuﬂ kardeﬂlerimizde farkl› milli kimlik ﬂuuru yerleﬂmesinin en
etkili vas›tas› olarak görülmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi, ortak dil ile milletleﬂme aras›nda
kaç›n›lmaz bir tabii ba¤ oldu¤unu düﬂünmekte; müﬂterek bir milli dilin mevcudiyeti ile toplumsal dayan›ﬂma ve birlikte yaﬂama
arzusunun devam› aras›nda do¤rudan ve yak›n bir iliﬂkinin oldu¤una inanmaktad›r.
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Milli dil ile milli varl›k ve milli beka aras›ndaki ba¤›n kesintiye
u¤ramas›, tahrip edilmesi milletlerin geriye dönüﬂünü kaç›n›lmaz k›lacak, bir arada yaﬂayabilmenin asgari müﬂtereklerinin en
önemlisini ortadan kald›racakt›r.
Bu itibarla lehçeler, a¤›zlar, alt dil gruplar› yaln›zca kültürel
hat›ralar olarak sayg› ile an›lmal›, ana dil olarak hürmetle karﬂ›lanmal› ancak esas olan›n üst dile do¤ru do¤al bir yükseliﬂle bütün toplum fertlerinin bir dilden güç ve ilham almalar›n› sa¤lamak olmal›d›r.
Dil bu itibarla üzerine kültür ve uygarl›klar inﬂa etti¤imiz muhteﬂem eserlerin ve toplumsal varl›¤›m›z›n temelini teﬂkil eden alt
yap› kurumu, bireysel ve milli kimli¤imizin ve kiﬂili¤imizin omurgas›d›r.
Bu düﬂünceden hareketle Milliyetçi Hareket Partisi, ad› üstünde hiç kimsenin anas›n›n dilini beﬂeri iliﬂkiler içinde ö¤renmesine mani olmayan bir anlay›ﬂla meseleye yaklaﬂmaktad›r.
Ancak bunun kamusal alana taﬂ›nmas›, yaz›ya dökülmesi,
resmiyet kazanmas›na yanaﬂmam›ﬂ, bu alanda at›lacak ad›mlar›n milli kimli¤in k›r›lmas›nda kritik bir eﬂik olaca¤›n› yüksek sesle ve sürekli hayk›rm›ﬂt›r.
Nitekim, öteden beri özellikle Avrupa’dan gelen dayatma listelerinin baﬂ›nda yer alan anadilde e¤itim ve baﬂka dillerde yay›n yap›lmas› önerilerine karﬂ› ç›km›ﬂ, bunun önemli sosyolojik
ve kültürel geri dönüﬂlere neden olaca¤›n› söylemiﬂtir.
Bu konuda, tarihe kay›t düﬂtü¤ümüz en önemli belgeler,
2002 y›l›nda partimizin de içinde bulundu¤u TBMM’de Uyum
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Yasalar› karﬂ›s›nda tek baﬂ›m›za gösterdi¤imiz milli direnç ve konunun Cumhurbaﬂkanl›¤› seviyesinde ele al›nd›¤› 7 Haziran
2002 tarihli Liderler Zirvesinin tutanaklar›nda sakl›d›r.
Partimiz hiçbir dönemde milli kimli¤i aﬂ›nd›racak taleplere
aç›k olmam›ﬂ, bu tür giriﬂimleri ﬂiddetle eleﬂtirerek ilkeli ve milli
duruﬂunu sergilemiﬂ, konunun ciddiyetini ve önemini sürekli
vurgulam›ﬂt›r.
Bu aç›dan anadilde yay›n ve e¤itim gibi talepler konusunda
bölücü mihraklar, Avrupa dayatmalar› ve AKP tavizleri aras›ndaki uyum ve anlay›ﬂ birlikteli¤i bizim için hiç de ﬂaﬂ›rt›c› olmam›ﬂt›r.
Nitekim, terör örgütünün 2002 y›l›nda kabul edilen siyasallaﬂma stratejisinde “Kürt kimli¤inin tan›nmas› kapsam›nda yerel
dilin geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›” birinci öncelikli hedef
olarak ortaya konulmuﬂtur.
Bu ﬂekilde ilk köprübaﬂ› tutulmuﬂ, aradan geçen alt› y›l içinde bu konuda daha ileri ad›mlar at›lmas› için her zorlama yap›lm›ﬂ ve nihayet 1 Ocak 2009 itibariyle bir kamu tüzel kiﬂisi olan
TRT’nin Kürtçe yay›na baﬂlamas› noktas›na gelinmiﬂtir.
Bize göre bu tarih itibariyle milli bir devlet yap›s› hükümet
eliyle ihanete u¤rayarak arkadan hançerlenmiﬂ ve ölümcül bir
darbe alm›ﬂt›r.
Türkiye’nin devlet yap›s›n›n yeniden tanzimi, farkl› kökenden
gelen vatandaﬂlar›m›za siyasi ve hukuki planda milli az›nl›k statüsünün tan›nmas› ve bunun Anayasada teminat alt›na al›nmas›n› isteyen Avrupa Birli¤inin tahribat süreci Türkiye Radyo
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Televizyon Kurumunun 24 saat Kürtçe yay›na açt›¤› kanalla birlikte hayata geçirilmiﬂtir.
TRT’nin bu kanal›n›n önümüzdeki dönemde Kürtçe aç›k ö¤retim kanal›na dönüﬂmesi talepleri hiç kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r.
Bu uygulama ile birlikte Baﬂbakan Erdo¤an’›n, Türkiye’yi 36
etnik guruba bölen zihniyetinin ilk ad›m› gerçekleﬂmiﬂ, Türkiyelilik projelerinin temeli de PKK’y› Kürtçe selamlayan Baﬂbakan’›n a¤z›ndan törenle at›lm›ﬂt›r.
Durmak yok yola devam slogan›n›n eﬂli¤inde etnik kimliklerin gönlünü okﬂama yar›ﬂ› burada da h›z kesmemiﬂ, Hükümetin
memuru gibi çal›ﬂan Yüksek Ö¤retim Kurumu Baﬂkan› olan zat
haddini aﬂan bir siyasal kararla, Kürt Dili ve Edebiyat› Bölümünün aç›laca¤›n› piﬂkinlikle müjdelemiﬂtir.
Bu kayg› verici geliﬂmeler demokrasinin geliﬂimi, özgürlüklerin yol almas›, kültürel zenginli¤in tezahürü, bar›ﬂa katk› ad› alt›nda tan›mlanm›ﬂ, etnik temelde ve ayr›ﬂarak kimlik oluﬂturma
yönünde devlet erkân›n›n alk›ﬂlar›yla çözülme sürecinin kurdelesi kesilmiﬂtir.
ﬁimdi s›ra Baﬂbakan’›n hesab› ile geri kalan 35 ayr› dil ve lehçede televizyon kanal› kurmaya gelmiﬂ; ard›ndan ise ayr›la ayr›la, bölüne bölüne, ufalana ufalana tekrar nas›l tek devlet ve tek
millet olunaca¤›n›n Baﬂbakan’›n yakas›na yap›ﬂarak sorulmas›na
kadar gelinmiﬂtir.
Bu geliﬂme ile Baﬂbakan Erdo¤an o dönemdeki partisinin ‹stanbul il baﬂkan› oldu¤u 1991 y›l›ndan beri tasavvur etti¤i bir
hayaline daha kavuﬂmuﬂ, s›ra YÖK Baﬂkan›n›n gayretkeﬂli¤i ile
ana dilde e¤itim ve ö¤retim konusuna kadar varm›ﬂt›r.
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Milliyetçi Hareket’in bu konuda söyleyece¤i ﬂudur:
Kim, özel hayat›nda anadiliyle konuﬂmak istiyorsa konuﬂsun.
Buna engel olacak hiç kimse yoktur. Sayg› duyar›z.
Ancak biz, Türkçe konuﬂup, Türkçe söyleyip, Türkçe düﬂünmeye devam edece¤iz.
De¤erli Milletvekilleri,
Ülkemizin çözüm bekleyen sorunlar›n› aﬂabilmek için önemli bir f›rsat olarak gördü¤ümüz 2008 y›l›, iyimser beklentilerin
aksine s›k›nt›lar›n daha da artt›¤›, olumsuz bir y›l olarak geride
kalm›ﬂt›r.
Alt› y›l, bir ay 19 gündür hükümet olan Adalet ve Kalk›nma
Partisi’nin her yeni y›l› bir öncekini aratm›ﬂ, ülkemizin her alan›nda giderek büyüyen ve katmerleﬂen sorunlar›n› aﬂabilecek
yönetim becerisini gösteremedi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu itibarla 2008 y›l›n›n genel bir muhasebesini yapman›n;
2009 y›l›na devreden a¤›r sorunlar hakk›nda da hepimize fikir
verece¤ini, karﬂ›m›za ç›kmas› muhtemel geliﬂmeler hususunda
öngörülerimizi geliﬂtirece¤ini düﬂünüyorum.
Bilindi¤i ve yaﬂand›¤› gibi, 2008 y›l›ndan 2009 y›l›na;
√ Hukukun siyaseti gölgeleyecek kararlar verdi¤i,
√ ‹ktidar partisinin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan mahkûm
edildi¤i,
√ Rejim bunal›mlar›n›n eﬂi¤inden dönüldü¤ü,
√ Her alanda kök salan cepheleﬂmelerin derinleﬂti¤i,
√ Artan ekonomik ve sosyal sorunlar›n ç›¤ gibi büyüdü¤ü;
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√ Bölücü terör ile etnik tahriklerin alabildi¤ine t›rmand›¤› bir
Türkiye gerçe¤i devredilmiﬂtir.
Hükümet, geride kalan bir y›l› tamamen günübirlik meseleleri kapatmaya u¤raﬂmakla israf etmiﬂ, güncel siyasete tak›l›p kalarak, zaten k›sa menzilli olan siyasal vizyonunun “gelecek” ile
ba¤›n› tamamen kopartm›ﬂ ve yapt›klar›n›n hesab›n› nas›l verece¤inin telaﬂ›na düﬂmüﬂtür.
Bu siyasi miyopluk, geçmiﬂte bir türlü öngörülmeyen tehlikelerle birleﬂince tam bir bocalama ve ﬂaﬂk›nl›¤a dönüﬂmüﬂ, meseleleri ya hamaset ve laf kalabal›¤›yla yok farz ederek, ya da sorumlu arayarak vaktini geçirmiﬂtir.
2009’a ad›m att›¤›m›z bu günlerde aziz milletimiz, daha yoksul, daha iﬂsiz, daha muhtaç, daha çaresiz ve daha ümitsizdir.
Devletimiz maalesef geçti¤imiz y›llarda yanl›ﬂ kurgulanan iliﬂkiler sonucu, iddialar›n aksine daha güçsüz ve daha etkisiz hale
gelmiﬂtir.
Toplumsal yap›m›zda baﬂ gösteren karmaﬂa, tart›ﬂma ve k›s›r çekiﬂmelerin tetikledi¤i gelgitler, iniﬂ ç›k›ﬂlar kayg› verici seviyelere yükselmiﬂ, Türkiye’nin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini, milli ç›karlar›n› ve milli bünyesini tehdit eden taciz ve tahrikler giderek yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
AKP yönetiminin millî tehlike sinyalleri veren d›ﬂ politikadaki zaaf, tutars›zl›k ve tavizleri ülkemiz üzerinde hesaplar› olanlar›n iﬂtahlar›n› daha da kabartm›ﬂt›r.
Türkiye’nin milli ç›karlar›n› ve köklü devlet geleneklerini ucuz
siyaset malzemesi yapma giriﬂimleri geçti¤imiz y›lda da h›z
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kazanm›ﬂ, yarg›, yasama ve yürütme aras›ndaki gerilim ve çekiﬂmeler ço¤alm›ﬂt›r.
Umut ve beklentilerle girilen 2008 y›l›n›n sonunda geriye dönüp bak›ld›¤›nda, geçen 365 günlük süre;
√ Toplumsal ve ekonomik istikrar›n uçurumun kenar›na kadar getirildi¤i,
√ Sosyal uyum ve kardeﬂli¤in sars›ld›¤›,
√ Bu co¤rafyadaki varl›¤›m›z›n teminat› olan milli güvenlik
mülahazalar›n›n suland›r›ld›¤›,
√ Daha iyi bir hayat için beklentilerin karamsarl›¤a dönüﬂtü¤ü,
√ Birlikte yaﬂayabilmenin teminat› olan adalet duygusunun
aﬂ›nd›¤› bir dönemin özeti olmuﬂtur.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Terörle mücadele kapsam›nda 2007 y›l›n›n sonunda Meclisten tezkere ile yetki alan hükümet, teröristleri Irak’›n Kuzeyinde
vurmak için ald›¤› bu yetkiyi kullanmaktan uzun bir süre imtina
etmiﬂ, k›sa süreli ve beklentilerden uzak kalan bir kara harekât›
d›ﬂ›nda, 2008 y›l›nda hava operasyonlar›yla yetinmiﬂtir.
Siyasi çözüm aray›ﬂlar› h›z kazanm›ﬂ ve da¤a ç›k›ﬂlar›n siyasi
tavizler verilerek önlenmesi ve da¤daki teröristlerin silahlar›n› b›rakarak ﬂehre inmelerinin siyasi af yoluyla özendirilmesi yo¤unluk kazanm›ﬂt›r.
Geçmiﬂte yap›lan “silah› b›rak masaya gel” ça¤r›s› siyaset
eliyle tekrarlanm›ﬂ, da¤daki teröristlerin ﬂehirde siyaset yapmaya
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davet edilmesi, etnik bölücülerin koruma alt›na al›nmas› gibi
aray›ﬂlar sinsi bir haz›rl›k içinde olundu¤unu iﬂaret etmiﬂtir.
Nitekim geçti¤imiz y›llar içerisinde s›klet ve yönetim merkezi
Kuzey Irak’a kayan terör ve bölücülük karﬂ›s›nda ad›m atmakta
isteksiz davranan Peﬂmergelerle el s›k›ﬂma ve pazarl›k yapma
süreci baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Türkmen kardeﬂlerimizin milli varl›¤›, güvenli¤i ve gelece¤i,
AKP’nin kucaklad›¤› bu Peﬂmerge gruplar›n›n insaf›na ve takdirine terkedilmiﬂtir.
Bugün yap›lmak istenen, etnik bölücülü¤ün siyasi bir sorun
olarak çözümü için uygun bir ortam yarat›lmas›, bunun siyasi ve
toplumsal altyap›s›n›n haz›rlanmas›d›r.
Hükümet silahs›z yöntemlerle terörü önleme garabetini sürdürürken, terör örgütü boﬂ durmam›ﬂ, devam eden kanl› eylemlerde çok say›da güvenlik mensubumuz ﬂehit olmuﬂ veya yaralanm›ﬂ, vatandaﬂlar›m›z can ve mal kayb›na u¤ram›ﬂt›r.
Bugün karars›zl›k içinde bocalayan hükümetin ataca¤› son
ad›mlar›n ve yap›lacak s›n›r ötesi operasyonlar›n dahi yeterli olmayaca¤› kadar büyümüﬂ bir bölücülük tehlikesi kap›m›za kadar
dayanm›ﬂt›r.
Geçti¤imiz y›l ekonomik faaliyetlerde de yaﬂanan tahribat
had safhaya ulaﬂm›ﬂ, a¤›r sorunlar yeni y›la devredilmiﬂtir.
Dünyay› etkisi alt›na alan, bütün müdahale ve çabalara ra¤men cesameti gün geçtikçe artan küresel mali kriz, Türkiye ekonomisinin 2006 y›l›ndan itibaren çekim alan›na girdi¤i sorunlar›
katlama riski taﬂ›maktad›r.
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Krizin bütün belirtilerinin görüldü¤ü ülkemizde, toplumun her
kesiminde feryatlar yükselmiﬂ, ﬂikâyetler yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Dikkat ve ilgisini IMF’yle yap›lacak olan anlaﬂmaya çeviren
AKP hükümeti, geçti¤imiz y›l›n Aral›k ay›n›n son günlerinde
TBMM’nde kabul edilen 2009 Bütçesinde, son bir hamleyle
harcamalar› k›sm›ﬂ, 2009 y›l›n›n her aç›dan zor geçece¤inin iﬂaretini vermiﬂtir.
Özetle 2008 y›l›, baﬂar›s›zl›klarla an›lan 2007’nin bile arand›¤› kay›p ve kara bir dönem olarak Adalet Ve Kalk›nma Partisi’nin hanesine yaz›lm›ﬂ, bozuk siciline bir yenisi olarak eklenmiﬂtir.
De¤erli Milletvekilleri,
Hükümetin ilkesiz, tavizkâr ve sorunlu politikalar›na ra¤men,
millet olarak yeni bir döneme baﬂlang›ç yap›yor, ülkemizin gidiﬂat› ile ilgili 2009 y›l› için yeni ümitler beslemek istiyoruz.
Millet ve devlet olarak, 2009 y›l›na iliﬂkin temennilerimiz, karamsarl›k de¤il ümit; kargaﬂa de¤il mutabakat, kavga de¤il dayan›ﬂma; küçülme de¤il yükselme, yoksulluk de¤il refah, adaletsizlik ve yolsuzluk de¤il hakkaniyettir.
Ancak, AKP’nin alt› y›ldan geriye kalan yönetim miras› bu
beklentilerin gerçekleﬂebilece¤i hususunda ümit vermemekte,
eski al›ﬂkanl›klar›ndan kurtulamayaca¤› anlaﬂ›lan hükümet ile
çok daha karanl›k mecralara do¤ru yol alaca¤›m›z› göstermektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi bu olumsuz manzaray› endiﬂeyle
karﬂ›lamakta, art›k Türkiye’de gizlenemeyecek bir yönetim bunal›m›, kapsaml› bir iktidar noksanl›¤› oldu¤una inanmaktad›r.
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Y›llard›r sergilenen teslimiyetçi tavr›n ve d›ﬂ politika konular›nda yap›lan a¤›r hatalar zincirinin yaratt›¤› büyük kay›plar›n telafisinin mümkün olamayaca¤› bir noktaya gelinmiﬂtir.
AKP hükümetinin gerekli siyasi iradeyi göstermeyerek adeta
teﬂvik etti¤i geliﬂmeler, PKK’n›n siyasallaﬂmas› ve etnik bölücülü¤ün siyasi zemin kazanmas› stratejisinde yeni bir aﬂamaya geçildi¤ini iﬂaret etmektedir. Bu yeni aﬂamada, üç ara hedefe yönelik bir stratejinin önümüzdeki dönemde ad›m ad›m uygulanmak istenece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
√ Birincisi, Türkiye’nin terörle mücadelesinde hedef küçülterek, PKK’n›n tasfiyesi yerine kontrol alt›nda tutulmas› ve eylemlerinin geçici olarak durdurulmas›yla yetinmesinin sa¤lanmas›d›r.
√ ‹kincisi, etnik bölücülü¤ün, çözümün anahtar› Türkiye’nin
içinde olan uluslararas› bir sorun haline dönüﬂtürülmesi ve Türkiye’nin siyasi çözüme mecbur b›rak›laca¤› ortam ve ﬂartlar›n
haz›rlanmas›d›r.
√ Üçüncüsü ise, terör örgütünün silah b›rakmas› için Türkiye’nin aﬂamal› bir siyasi çözüm süreci baﬂlatmas›, ilk planda teröristlere siyasi af ç›kartmas› ve Anayasa de¤iﬂiklikleriyle milli
az›nl›k olarak kabul edilecek farkl› etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü kazand›r›lmas›d›r.
Bu çerçevede; Türk milli kimli¤i yeniden tan›mlanacak; Türk
milletinin yerine co¤rafya ile s›n›rl› “Türkiyelilik” kavram›n›n yeni üst milli kimlik olarak Anayasa’da ifadesini bulmas› amaçlanacakt›r.
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Bunun yan› s›ra, Türkçeden baﬂka dillerin anadil ö¤renimden
baﬂlanarak, milli e¤itim sistemi içine al›nmas› ve mahalli yönetimlere geniﬂ idari ve mali özerlik tan›yacak düzenlemelerle,
Türkiye’nin fiilen eyalet sistemine geçmesinin yolu aç›lmak istenecektir. Bunlar›n, PKK’n›n öncelikli talepleri oldu¤u bilinen bir
gerçektir.
AKP hükümetinin böyle bir siyasi süreç baﬂlatma konusunda
ABD ve AB’ye angaje oldu¤u, Barzani ile baﬂlat›lan siyasi pazarl›k sürecinin bu amaca hizmet edece¤i ve hükümetin ﬂimdi bu
siyasi çözüm senaryosunun hayata geçirilmesi için Türk toplumunu psikolojik olarak haz›rlamaya çal›ﬂt›¤› görülmektedir.
Barzani ve Talabani’nin geçti¤imiz y›l sonunda bu konularda
Türk bas›n ve yay›n organlar›nda geniﬂ yer bulan beyanlar› ve
hükümetin bunlar karﬂ›s›nda sessiz kalmas›, AKP hükümetinin
niyetlerine ›ﬂ›k tutmak bak›m›ndan çok iyi de¤erlendirilmesi gereken hususlard›r.
Hükümetin alt› y›ll› aﬂan icraat›yla milli kimli¤i ve devlet yap›s› sorgulanan, milli birli¤inin siyasi, sosyal ve kültürel temelleri
sars›lan ve çok ciddi iç ve d›ﬂ güvenlik sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya
b›rak›lan Türkiye tablosu 2009’da giderek daha da kararacakt›r.
Muhterem Milletvekilleri,
2008 y›l›nda, Avrupa Birli¤i ile tek tarafl› olarak sürdürülmeye çal›ﬂ›lan ipotekli iliﬂkiler ve sanal ev ödevleri hükümetin kamuoyunu uyutmas› için yeni dönemde de karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
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Avrupa platformlar›n›n hükümet taraf›ndan ülkemizin ﬂikâyet
edilece¤i azar ve taciz mercileri olarak kullanmas› beklenmelidir.
Uluslar aras› iliﬂkilerde hiçbir itibar, etki ve sayg› uyand›rmayan nafile turlar›n “baﬂar›l› diplomasi” ad› ile sürdürülece¤i; K›br›s’ta, Ermenistan ile iliﬂkilerde at›lan geri ad›mlara yenilerinin
ilave edilece¤i ﬂimdiden belli olmuﬂtur.
Ortado¤u’da al›ﬂk›n oldu¤umuz her insanl›k dram›nda ad›na
mekik diplomasi denilerek yasak savma kabilinden göz boyama
ziyaretleri devam edecek, 2009 y›l› da bundan öncekiler gibi küresel taﬂeronlu¤un gereklerinin yap›laca¤› bir y›l olacakt›r.
Tam alt› y›ld›r süregelen, 2008 y›l›nda zirveye ulaﬂan yoksulluk ve iﬂsizlik t›rmanacak, insanlar daha muhtaç hale gelecek,
f›rsat ad› verilen kriz ortam› toplumun bütün kesimlerini içinde
bulundu¤umuz y›l derinden sarsacakt›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi kadrolar›n›n ve zihniyetinin neden
oldu¤u yolsuzluklar›n perdeleri daha da aralanacak, buna karﬂ›l›k hükümet eskiden oldu¤u gibi soygun hanedanl›¤›n› gizlemek
için suçlama, karalama, bask› ve ﬂantaj›n dozunu art›racakt›r.
Sözde terörle mücadele ad› alt›nda Irak’la iliﬂkilere mahkûm
hale gelen hükümet, y›llard›r kin ve nefret kusan aﬂiret reisleri
ile geliﬂmelerin h›z›na ba¤l› olarak 2009 y›l›nda her seviyede kucaklaﬂacak, bunlar Çankaya Köﬂkünde, baﬂbakanl›k konutunda
hüsnü kabul görecektir. Gidiﬂat bu yöndedir.
Özetle Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin hükümeti ile girdi¤imiz
2009 y›l›nda,
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√ Milli meselelerde inanç ve vizyon eksikli¤i,
√ Manevi konularda istismarc› anlay›ﬂ,
√ Giderek kurumsallaﬂan kay›rmac› yönetim zihniyeti,
√ Yandaﬂ vurgun çetelerine dönük hoﬂgörü,
√ Her gün bir yenisi eklenen yolsuzluk haberleri,
√ Uluslar aras› alanda teslimiyetçi tav›r,
√ Bölücülü¤e olan tavizkar yaklaﬂ›m, artarak devam edecek ve
t›pk› bundan öncekiler gibi aziz milletimiz için ziyan olmuﬂ, israf
edilmiﬂ sanc›l› dönem olarak yaﬂanmas› mukadder olacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
2009 y›l›nda öncelikli olarak ele al›nmas›n›n yerinde olaca¤›n› düﬂündü¤ümüz konular ve bunun için izlenecek yöntem ve
takvim hakk›ndaki görüﬂlerimizi ana hatlar›yla buradan aç›klamak istiyorum.
√ Birinci ana baﬂl›k alt›nda çözüme kavuﬂturulmas› gereken
sorunlar, bugüne kadar sürüncemede b›rak›lan, huzursuzluk ve
gerginlik kayna¤› haline gelen toplumsal s›k›nt›lard›r.
Bu sorunlar›n karﬂ›l›kl› hoﬂgörü anlay›ﬂ›yla çözümlenmesi ve
son dönemde tehlikeli boyutlar kazanan cepheleﬂmeleri ortadan
kald›rarak bir toplumsal kucaklaﬂma dönemi baﬂlat›lmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r.
Bu çerçevede, ele al›nmas› yerinde olacak ilk konu Alevi ‹slam inanc›n› benimseyen kardeﬂlerimizin inanç ve kültürel temelli sorunlar›, s›k›nt›lar› ve beklentileridir. Milliyetçi Hareket
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Partisi bu sürece samimi katk›da bulunmaya haz›r oldu¤unu esasen aç›klam›ﬂt›r.
Hükümetin bu konuda baﬂlatt›¤› diyalog sürecinin, iyi niyetle
ve samimiyetle yürütülmesi, sürüncemede b›rak›lmamas› ve biran önce somut sonuçlar vermesi en samimi temennimizdir.
Bu konularda ortak mutabakat oluﬂturma çabalar›n›n belirli
bir olgunluk düzeyine ulaﬂmas› aﬂamas›nda, Milliyetçi Hareket
Partisi’nin çözümlerin ana unsurlar› hakk›ndaki somut düﬂüncelerini hükümetle ve Alevi Kardeﬂlerimizle paylaﬂmaya haz›r oldu¤unu belirtmek isterim.
Bunun yan› s›ra, geçmiﬂten bugüne taﬂ›nan ve çözümsüz kalan di¤er baz› toplumsal huzursuzluk konular›n›n da bu kapsamda masaya yat›r›lmas›n›n gerekli ve yararl› olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
√ ‹kinci ana baﬂl›k alt›nda toplanacak sorunlar, devletin organlar› aras›ndaki görev ve yetki çat›ﬂmas›d›r.
Geçti¤imiz y›l içinde yaﬂanan geliﬂmeler; devletin temel kurumlar›n›n birbirleriyle çat›ﬂt›¤›n›, Parlamento’nun Anayasal
yarg› ile karﬂ› karﬂ›ya geldi¤ini, yüksek yarg› organlar› aras›nda
görev ve yetki ihtilaf›n›n ç›kt›¤›n› göstermiﬂtir.
Bu durum karﬂ›s›nda, devletin temel organlar› aras›ndaki yetki
çat›ﬂmas›n› önlemek, devletin fonksiyonlar›n›n dengeli ve uyumlu
bir ﬂekilde icra edilmesini sa¤lamak ve Parlamento’nun yasama
yetkisine ve hukukuna sahip ç›kmak için, demokratik meﬂruiyet
ve Meclis’in anayasadan kaynaklanan yetkileri çerçevesinde kal›narak gerekli düzenlemeleri yapmak, önümüzdeki dönemde Parlamento’nun öncelikli bir görevi olarak görülmelidir.
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√ Üçüncü ana baﬂl›k alt›nda ele al›nmas›n›n uygun oldu¤una
inand›¤›m›z hususlar; siyasi ve ahlaki kirlilik ve yolsuzluk ve kanunsuzlukla mücadele konular›n› kapsamal›d›r. Bu amaçla üzerinde durulmas› gerekli olan hususlar ﬂunlard›r:
Siyasi partilerin ve yönetim kadrolar›n›n faaliyetlerini etik
esaslara ba¤layacak “siyasi ahlak kodlar›n›” kapsaml› bir ﬂekilde
düzenleyen Siyasi Ahlak Yasas› öncelikli olarak ele al›nmal›d›r.
Bu çerçevede milletvekillerinin yasama görevi s›ras›nda ve
sonras›nda yapamayacaklar› ticari faaliyetlerin kapsam› kesin
çizgilerle belirlenmeli; iﬂ takibi ve nüfuz ticareti yapmalar›n›n
önüne geçmek için etkili yapt›r›mlar getirilmelidir.
Bunun yan› s›ra; siyasetin finansman›n› gerçek anlamda ﬂeffaf hale getirecek ve etkili bir denetim alt›na sokacak, siyasi partilerin, yöneticilerinin ve milletvekillerinin gelir kaynaklar› ve seçim harcamalar›n›n izlenmesini ve s›n›rland›r›lmas›n› mümkün
k›lacak yasal düzenlemeler süratle hayata geçirilmelidir.
Bu kapsamda önem taﬂ›yan di¤er bir husus da, siyasi ve sosyal ahlak üçgeni olarak tan›mlanabilecek “Siyaset–Medya-‹ﬂ
Dünyas›” iliﬂkilerinde geçerli olacak temel ahlak kurallar›n›n etrafl› bir ﬂekilde belirlenmesi ve etkili yapt›r›mlara ba¤lanmas›d›r.
Devlet yönetiminde bulunanlar›n her yönüyle hesap verecek
durumda olmalar›, siyasi ahlak›n bir gere¤i oldu¤u kadar demokratik rejimin de sigortas›d›r.
Milletvekili dokunulmazl›¤›n›n adalet önünde hesap vermekten kaçmak için bir cankurtaran simidi olarak görülmesi, temiz
ve ahlakl› siyaset anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂmayacakt›r.
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Bu bak›mdan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2009 y›l›nda
dokunulmazl›klar konusunun öncelikli olarak ele al›nmas› ve kamuoyunu rahatlatacak yeni esaslara ba¤lanmas›, art›k ertelenemeyecek bir mecburiyet olarak görülmelidir.
√ Önümüzdeki dönemde Yüce Meclis çat›s› alt›nda gündeme
getirilmesinin uygun olaca¤›n› de¤erlendirdi¤imiz dördüncü konu, Rektör atamalar› süreci, Cumhurbaﬂkan›’n›n ve YÖK’ün bu
konudaki yetkileridir.
Türkiye’nin siyasi gündeminde ve kamuoyunda en çok tart›ﬂ›lan meselelerden birisi olan bu konuda, bugüne kadar edinilen
tecrübeler ›ﬂ›¤›nda, rektör seçiminin yeni esaslara ba¤lanmas› ve
Cumhurbaﬂkan›’n›n ve YÖK’ün yetkilerinin bu amaçla gözden
geçirilerek yeniden belirlenmesi uygun olacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin, dört ana baﬂl›k alt›nda toplanan
bu konular d›ﬂ›nda kalan ve Türkiye’nin milli devlet niteli¤ini,
üniter siyasi yap›s›n›, milli kimli¤ini ve birli¤ini haleldar etmeyecek di¤er konulardaki Anayasa de¤iﬂikliklerini de ele alarak de¤erlendirmeye ve Mecliste uzlaﬂma zemini oluﬂturulmas› için
katk› sa¤lamaya haz›r oldu¤unu buradan belirtmek isterim.
Ülkemizi önümüzdeki dönemde çok güç ve sanc›l› günler ve
süreçler beklemektedir. Ve Türkiye, temel sorunlar›n a¤›rlaﬂarak
sürdü¤ü, bölücülük temelinde siyasi hesaplar›n yap›ld›¤›, gerginliklerin had safhaya ulaﬂt›¤› böylesi bir ortamda 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle Mahalli idareler Genel Seçimleri sürecinin takvimi
iﬂlemeye baﬂlam›ﬂt›r.
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Bu itibarla önümüzdeki seçim, öngördü¤ümüz bütün bu kötü
gidiﬂin durdurulaca¤›, hükümete ihtar anlam› taﬂ›yacak bir dersin verilece¤i art›k kaç›n›lmaz bir sorumluluk olarak karﬂ›m›za
ç›km›ﬂt›r.
Bu tarihi uyar› için, yaklaﬂan Mahalli ‹dareler Genel Seçimlerini önemli bir f›rsat olarak görüyor; uzlaﬂmadan kaçan, iﬂbirli¤ine yanaﬂmayan, ülkemizi yoklu¤a, yoksullu¤a ve gayri milli
politikalara mahkûm eden Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne verilmesi gereken ilk ikaz yerinin sand›k baﬂ› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Daha iyi bir Türkiye’ye ulaﬂabilmek arzusu taﬂ›yan vatandaﬂlar›m›z›n ülkemizin gelece¤inde söz sahibi olabilmeleri için oy
vermeleri milli iradenin tecellisi aç›s›ndan da önemli olacakt›r.
Bu itibarla vazgeçilmez vatandaﬂl›k görevi olan oy kullanma
hakk›n›n bütün seçmenler taraf›ndan mutlaka ve ›srarla yerine
getirilmesini bekliyorum.
Huzur, bar›ﬂ ve adalet içinde gerçekleﬂmesini ümit etti¤im bu
seçimle beraber vatan›m›z›n üzerine kâbus gibi çöken bir dönemin ve karamsar ruh halinin art›k geride kalmas›n›, seçimin siyasi partilere, Türk siyasetine ve demokrasisi ile aziz vatandaﬂlar›m›za hay›rlar getirmesini diliyorum.
Yeni y›l›n, özellikle 29 Mart seçimlerinin bu aç›dan bir dönüm noktas› olmas›n›; milli gerçeklere dönüﬂ, onurlu bir yönetim, sosyal bar›ﬂ ve huzurun yeniden inﬂas›n› sa¤lamas›n› samimiyetle temenni ediyorum.
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
30

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

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

13 OCAK 2009

Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Bu haftaki konuﬂmama baﬂlarken hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Ülkemizin çok nazik ve kritik bir süreçten geçti¤i dönemde
sizlerle yeniden bir araya gelmiﬂ bulunuyoruz.
Siyasetteki çalkant›, ekonomideki belirsizlik, sosyal hayattaki
güvensizlik alabildi¤ine yayg›nlaﬂmakta ve bir habis ur gibi toplumsal yap›m›za yerleﬂerek derinlere kök salmaktad›r.
Kontrolü kaybeden hükümetin dizginlenemeyen siyasal h›rs›
Türkiye’mizi kaosun eﬂi¤ine kadar getirmiﬂ ve karﬂ›m›za iktidar
ve vizyon yetersizli¤i sonucu yönetilemeyen bir ülke ç›karm›ﬂt›r.
Gerçek sorunlar›n ihmal edildi¤i ya da önemsiz addedildi¤i bu
dönemde yapay ve sanal sorunlar›n peﬂine tak›lmak istenen aziz
milletimiz olan bitenlerden yorulmuﬂ ve b›km›ﬂt›r.
Bunca sorunun aras›nda son yaﬂananlar ise, millet fertlerinin
birlikte yaﬂamalar› için vazgeçilmez öneme sahip olan adalet
duygusunun y›prat›ld›¤›, aﬂ›nd›r›ld›¤› ve çarp›t›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›
yeni bir problem alan› olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Türkiye’nin siyasi gündemi h›zla de¤iﬂmekte, toplumsal çat›ﬂma ve ayr›ﬂma alanlar› her geçen gün derinleﬂmekte, puslu ortam giderek a¤›rlaﬂmaktad›r.
Devletin temel kurumlar›n›n bir çat›ﬂma ve z›tlaﬂma ortam›na
çekildi¤i; hukukun siyasetle karﬂ› karﬂ›ya getirildi¤i; siyasetin hukuka müdahalesi ve hukukun siyasallaﬂmas› tart›ﬂmalar›n›n yaﬂand›¤› böyle bir tablonun Türkiye’nin hayr›na olmayaca¤› çok
aç›kt›r.
Bu itibarla, son günlerde aziz milletimizi meﬂgul eden ve
önemli sonuçlar do¤uraca¤›na inand›¤›m geliﬂmelerle ilgili düﬂüncelerimi ifade etmek, bu konularda Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüﬂlerini aziz milletimizle paylaﬂmak istiyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Bilindi¤i gibi Türkiye’mizin siyasi mazisi, kuruldu¤u ilk günden bu yana, Cumhuriyet üzerinde isyan ve ayaklanma giriﬂimlerinin; çok partili hayata geçti¤imiz günden itibaren ise demokrasimize yönelik dayatma, telkin ve zorlamalar›n görüldü¤ü ve
AKP iktidar›nda ise art›ﬂ gösterdi¤i sanc›l› süreçlerin tarihidir.
Parlamenter sistemin yönetim kültürümüze girmeye baﬂlad›¤› Tanzimat’tan bu yana geçen iki asra yaklaﬂan süreç, kutuplaﬂmalar, gerginlikler ve çat›ﬂmalar›n siyaset alan›ndaki yans›malar› olmuﬂtur. Uzant›lar› günümüze kadar gelerek, ad›na hareket, müdahale, muht›ra ve ihtilal denilen bir seri cebri yöntemle siyaset kesintiye u¤ram›ﬂt›r.
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Demokrasi d›ﬂ› bu aray›ﬂlar›n kayna¤›n›, ülkenin kötüye gitti¤ine, sistemin ray›ndan ç›kt›¤›na dair entelektüel kayg›lar oluﬂturmuﬂ, y›llard›r birbirini besleyen ve birbirine güç aktaran bir
döngü ile ‘önce ekonomik kriz, sonra toplumsal bunal›m ve ard›ndan yönetim istikrars›zl›¤›’ talihsiz bir çark olarak milletimizin
ve demokrasimizin üstünde dönüp durmuﬂtur.
Siyasetçiden umudu kesenlerin, inand›klar› de¤erler üzerinde
tehlikeler vehmedenlerin veya bir türlü milletle kucaklaﬂamay›p
yönetimden uzak kalanlar›n y›llardan beri en büyük arzusu demokrasiyi “by pass” yaparak iktidara k›sa yoldan ve sand›k d›ﬂ›ndan gelebilmek olmuﬂtur.
Bu itibarla demokrasinin iﬂledi¤i dönemlerde bile ola¤anüstü
beklentiler eksik olmam›ﬂ; duygu ve niyetlerini sürekli s›cak tutan ara rejim heveslileri ile yönetime müdahale ç›¤›rtkanlar›, siyaset d›ﬂ› araçlar› ve aray›ﬂlar›n› sürdürerek ülkemizin talihsiz bir
gerçe¤i olarak bugünlere kadar gelebilmiﬂlerdir.
Gerekçesi ne olursa olsun, çok zor ve sanc›l› mücadelelerin
eseri olarak bugünlere ulaﬂan demokrasimiz üzerinde dolaﬂan
kara bulutlar› ortaya ç›kartmak, anti demokratik aray›ﬂlar›n önünü kesmek elbette ki çözümü siyaset içinde gören ve görmesi
gerekenlerin en önde gelen görevi ve demokrasi borcu olmal›d›r.
Yar›m asr› aﬂan demokrasi aray›ﬂlar› ve demokrasiye müdahale döngüsü, bizlere önümüzdeki muhtemel geliﬂmeler hakk›nda art›k bir fikir verebilmekte; sa¤duyulu siyasetin ve görebilen
siyasetçinin bir ﬂablon ç›karmas›na imkân verecek kadar bilgi ve
tecrübe birikimi sunmaktad›r.
35

Özellikle demokrasiye müdahale ﬂartlar›n› haz›rlayan zeminin, demokratik nizama yön veren siyaset kurumunun kutuplaﬂt›r›c› ve cephelere ay›r›c› k›s›r siyasi çekiﬂmelerden beslendi¤i tarihi bir vak›ad›r.
Öte yandan bu çat›ﬂma ortam›n› kollayan, hatta körükleyen
odaklar›n ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤›; demokrasi d›ﬂ› aray›ﬂlar›n
terörden, sokak hareketlerinden, çeteleﬂmeden ve toplumsal
huzursuzluktan ald›¤› destek ile h›z ve ivme kazand›¤› da bir gerçektir.
Bu itibarla, gerekçesi ve niyeti ne olursa olsun, bütün eksik
ve kusurlar›na ra¤men milletimizin art›k kesin tercihini yapm›ﬂ
oldu¤u demokrasi yolunda, önüne ç›kacak engellerin temizlenmesi, milli iradeyi sekteye u¤ratacak emarelerin takip edilmesi
ve mani olunmas› kaç›n›lmaz bir milli sorumluluktur.
Bu sorumluluktan hareketle, siyasi iktidar›n demokrasiye karﬂ› bütün yasad›ﬂ› oluﬂumlar› ortaya ç›karmas› ve hukuk içinde
çözerek sonuçland›rmas› do¤al ve do¤ru bir yaklaﬂ›m ve olmas›
gereken bir anlay›ﬂ›n takdir edilecek tezahürüdür.
Bu aç›dan, ad›na Ergenekon denilen davan›n, varsa demokrasimiz üzerindeki gölgesini ortadan kald›racak, sorumlular›n›
bulup ortaya ç›kartacak adil yarg›lanma süreci önemli ve ciddiye al›nmas› gereken bir geliﬂmedir.
Milliyetçi Hareket, olan bitenin fark›nda ve ﬂuurundad›r. Süreci dikkatle ve sükûnetle takip etmektedir. Yaﬂananlar›n bizim
için sürpriz olmad›¤› parti teﬂkilat›m›z ve yöneticilerimize, al›nacak tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik olarak
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geçti¤imiz y›llardan beri çeﬂitli aral›klarla yay›nlad›¤›m›z genelgelerimizde görülecektir.
Son geliﬂmeler ›ﬂ›¤› alt›nda, bu konuda partimizin görüﬂlerini
ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplamak müm
mkündür.
1. Milliyetçi Hareket Partisi, hukukun üstünlü¤üne inanan,
demokrasi ve insan haklar› gibi vazgeçilmez ilkeleri savunan bir
siyaset çizgisinin temsilcisidir.
Adalet, günlük hesaplar›m›zdan ba¤›ms›z, insanl›¤›n binlerce
y›ll›k mücadelesi sonucunda ulaﬂt›¤›, geçmiﬂ tecrübelerimizden
süzüp olgunlaﬂt›rd›¤›m›z bir de¤er sistemidir.
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada, millet olarak var olmam›z›n en temel gereklerinden birisi de adalete olan güvenle duygusu ile sa¤lanacakt›r.
Hukukun korunup, kollanmas› baﬂta siyasi sorumluluk taﬂ›yan hükümet olmak üzere, herkesin en temel görevi olmal›d›r.
Bize göre adalet, gerçek anlam›yla mülkün temelidir.
2. Hukuki süreçler üzerinden siyaset yap›lmas›n› do¤ru bulmayan partimiz, davan›n sonucunu beklemek ve yüce adalete
güvenmek durumundad›r.
Esasen süren yarg›sal bir süreç hakk›nda, hukuku yönlendirme ve etkileme anlam›na gelebilecek bir düﬂünce ihsas›n›n dahi
do¤ru ve kabul edilebilir olmayaca¤› tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir.
Her ﬂey hukukun belirledi¤i çerçevede yürütülmeli, herkes
hukuk içinde hareket etme zorunlulu¤unda olundu¤unu hat›rlamal›d›r.
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Hukukun ba¤›ms›zl›¤›n›n kayboldu¤u, adalete olan güvenin
azald›¤› bir sosyal zeminde, temel hak ve özgürlüklerin varl›¤›ndan da söz etmek mümkün olmayacakt›r.
Bu nedenle, hukukun güvenirli¤ine gölge düﬂürmemek, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› sürdürebilmek için kurum ve kiﬂiler kendilerine
düﬂen özen ve sa¤duyuyu azami olarak göstermelidirler.
3. Bu süreçte adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve adil yarg›lama hakk›na titizlikle uygun davran›lmas› hukuk devletinin
vazgeçilmez bir gere¤idir.
Mahkeme safahat› çok say›da tutuklu ﬂah›s ile devam etmektedir. Bu konu yasal ve meﬂrudur. Söylenecek söz yoktur. Ancak geliﬂmeler aç›lan davaya iliﬂkin iddianamenin bile yeni eklentilerle aylarca bitirilemeyece¤ini iﬂaret etmektedir.
Davayla ilgili soruﬂturma ve kovuﬂturma sürecinin uzun sürmesi toplum üzerinde tedirginlik yaratacak, adalet ve hukuka
olan inanç zedelenecektir.
Geciken adaletin, adalet olamayaca¤› gerçe¤inden hareketle
davan›n en k›sa sürede sonuçlanmas› mutlak bir zorunluluk olarak karﬂ›m›zdad›r. Bu konuda de¤erli hukuk adamlar›na bir telkin ve bask› yap›lamayaca¤› da ortadad›r.
Bu nedenle, davan›n geniﬂleyen kapsam› ve derinleﬂen hukuki boyut ve anlam› dikkate al›nd›¤›nda dar bir hukukçu kadrosu
ile çözülemeyecek boyutlara yükselmiﬂ olmas›, mahkeme heyetinin ilave tedbirlerle ve kadrolarla usulü çerçevesinde desteklenmesini zorunlu k›lmaktad›r.
Zira, birlikte yaﬂaman›n teminat› olan adalete güvenin zay›flamas›, hukukun sonuçlar›na yönelik ﬂüpheler olarak karﬂ›m›za
ç›kma tehlikesini art›rm›ﬂt›r.
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4. Dava kapsam›nda dönem dönem gözalt›na al›nan ﬂah›slar›n aras›nda hukukçular, üniversite ö¤retim elemanlar›, Türk Silahl› Kuvvetleri, emniyet ve bas›n mensuplar›, ticaret adamlar›
ve siyasetçiler vard›r.
Bu davada suçlu bulunacak olanlar, hukuk kurallar› içinde bunun sonuçlar›na elbette katlanacakt›r.
Ancak, düﬂünceleri ne olursa olsun hiç kimse hüküm giymeden suçlu ilan edilemez, suçlu oldu¤una dair imalar ve ba¤lant›lar kurulamaz. Bu yaklaﬂ›m hem ahlaki de¤ildir, hem de hukuki
bir de¤er taﬂ›mamaktad›r.
3 Temmuz 2008 tarihinde konuya iliﬂkin yapt›¤›m›z aç›klamada “görevi, mevkii ve adresi belli olan ﬂah›slar›n adalete intikal ﬂekilleri ve yöntemleri ile bunlar›n medyada yer alma ve yorumlanma biçimlerinin tart›ﬂmaya aç›k” oldu¤unu belirtmiﬂtik.
Bugün de ayn› düﬂüncede oldu¤umuzu ifade etmek istiyorum.
Yak›n siyasi tarihimizde, tahkikat komisyonlar›n›n yol açt›¤›
siyasal ve toplumsal facialar, bir amaca yönelik oluﬂturulan mahkemeler, “sizi buraya koyan kuvvet bunu istiyor” sözleriyle süren yarg›lamalar›n yap›ld›¤› dönemlerin ac› hat›ralar› s›cakl›¤›n›
korumaktad›r.
Ne var ki, geçmiﬂte ülkemizde Baﬂbakanl›k yapm›ﬂ olanlar›n
bile yaﬂam›ﬂ olduklar›n› bildi¤imiz kötü muameleler, bugün yap›lanlar› hakl› ç›karamayaca¤› gibi, elbette ki onlara yap›lanlar› da
masum hale getirmeyecektir.
Türkiye’de dikkat ve özenle muhafaza edilmesi gereken ve
hepimizin varl›¤›na fazlas›yla muhtaç oldu¤umuz adaletin, siya39

sal mülahazalara konu edilmeye çal›ﬂ›lmas› çok ciddi sorunlara
kap› aralayacakt›r.
Bu itibarla, soruﬂturma safhas›n› bir siyasal intikam olarak
görmek ve bunun için medyay› alet etmek en az dava konusu
kadar tehlikeli bir yaklaﬂ›m ve kabul edemeyece¤imiz bir anlay›ﬂ›n iﬂaretidir.
5. Ergenekon ad› verilen dava kapsam›nda gözalt›na al›nan ve
yarg›lamas› devam eden ﬂah›slar›n bir bölümü Türk Silahl› Kuvvetlerinin emekli ve muvazzaf mensuplar›ndan oluﬂmaktad›r.
Ülke savunmas›nda ve terörle mücadelede en önemli görevi
üstlenmiﬂ olan bu kurumun rejim karﬂ›t› gizli ve karanl›k iﬂlerle
ilintili oldu¤una dair kamuoyunda uyand›r›lmak istenen kanaatler dikkatlerden kaçmam›ﬂt›r.
Hangi kurum ve kuruluﬂ mensubu olarsa olsun, suç iﬂleyenlerin tespiti ve cezaland›r›lmas› ayr› bir konudur, bu suça iﬂtirak
etti¤i iddias› ile bütün bir kurumun, Türk Silahl› Kuvvetlerinin
zan ve itham alt›nda b›rak›lmas› farkl› bir konudur.
Terör örgütü ile kahramanca mücadeleyle geçen y›llar›n ard›ndan, binlerce ﬂehit ve gazi vermiﬂ ve bugün bu mücadeleyi
baﬂar› ile sürdürmeye çal›ﬂan Türk Ordusunun, karalama kampanyalar› karﬂ›s›nda zay›f ve korumas›z b›rak›lmas› bir yönetim
zafiyetidir.
6. Bizim anlay›ﬂ›m›za göre cumhuriyet ve demokrasi, birbirlerini tamamlayan de¤erler manzumesidir. Bir bütünün ayr›lmaz
parçalar› olan bu temel de¤erler t›pk› eﬂitlik ve hürriyet iliﬂkisinde oldu¤u gibi, birbirlerinin can yoldaﬂ› ve teminat›d›r.
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Cumhuriyet olmadan demokrasinin yaﬂay›p geliﬂmesi mümkün de¤ildir. Demokrasiden mahrum bir Cumhuriyet idaresinin
tasavvur edilemeyece¤i de bir gerçektir.
Bu bak›mdan, Cumhuriyetin korunmas› için demokratik kurallardan sap›lmas›, yada demokrasiyi koruma ad›na istibdat
aray›ﬂlar›na girilmesi hem Cumhuriyetin hem de demokratik rejimin sonunu haz›rlayacakt›r.
Türkiye, Cumhuriyeti ve demokrasiyi birlikte yaﬂatmaya ve
yüceltmeye mecburdur.
7. Partimiz, adaletin ve meﬂruiyetin herkese laz›m oldu¤una
yürekten inanmaktad›r. Milliyetçi Hareket y›llardan beri bunu
savunmuﬂ, bunun arkas›nda durmuﬂ, y›llar öncesinde yaﬂad›¤›
adli ma¤duriyetleri not ederek yeni bir sürecin baﬂlat›lmas›n› savunmuﬂtur.
Türkiye bu sanc›l› süreci, eski hatalar› tekrarlamadan toplumsal sa¤duyusunun rehberli¤inde mutlaka aﬂmal›d›r. Siyaset yapma ve hükümet etme anlay›ﬂlar›n›n pozitif yönde de¤iﬂece¤i yeni bir dönem baﬂlamal›d›r.
ﬁimdi herkes, baﬂlamas›n› temenni etti¤imiz bu yeni döneme
samimi katk›larda bulunmaya haz›r olmal›d›r.
Aksi halde gerilim ve çat›ﬂmalar›n sürmesi ve intikam ç›¤l›klar›n›n devam› halinde, demokratik rejimin ve hukuk devletinin
gelece¤inin kararaca¤›n› söylemek ve bugünün bile aranaca¤›n›
öngörmek kehanet olmayacakt›r.
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Demokrasimiz üzerindeki süregelen tehditlerin en önemli
aya¤› elbette ki ara ve kara rejim aray›ﬂ›ndaki odaklar ve müdahale için f›rsat kollayan mihraklard›r.
Ancak siyasal iktidarlar›n dayatmac›, baﬂ›na buyruk ve çat›ﬂmac› siyaset anlay›ﬂ› da bu niyet sahiplerine f›rsat vermekte, demokrasi d›ﬂ› aray›ﬂlar›n toplumsal zemin ve taban bulmas›na imkân sunmaktad›r.
Alt› y›l› aﬂk›n süredir iktidar olan Adalet ve Kalk›nma Partisi,
geleneksel kriz üreten siyaset çark›n›n içine düﬂmüﬂ ve kurumlar› cepheleﬂtirerek, de¤erleri çat›ﬂt›rarak kamplaﬂm›ﬂ bir toplumsal yap›n›n körükleyicisi olmuﬂtur. Bunlar› da görmek laz›md›r.
Hepimizin bildi¤i üzere, Adalet ve Kalk›nma Partisi, demokrasinin imkânlar›ndan, ruhundan, ortaya ç›kard›¤› f›rsatlardan
istifade ederek iktidar olmuﬂtur.
22 Temmuz seçimlerinden ald›¤› %47 oyun sorumlulu¤unu
taﬂ›yamayan, bu deste¤i ilkel siyaset anlay›ﬂ›n›n ilelebet onay›
zanneden hükümetin, toplumun yar›s›n› dost, ancak di¤er yar›s›n› düﬂman gören siyaseti, gerilimi giderek cepheleﬂmeye do¤ru yöneltmiﬂtir. Ve elbette bu cephe tek baﬂ›na oluﬂmam›ﬂ, karﬂ›s›nda da ana muhalefet yerini alm›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket Partisine göre siyaset öç alman›n bir vas›tas›, iktidar intikam yeri, hükümet ise ilkesiz bir kadrolaﬂman›n
f›rsat zemini de¤ildir. Bu konuda, 2000 y›l›nda, bundan sekiz y›l
önce söyledi¤imiz ﬂu sözün bugün de arkas›nday›z.
“Demokratik siyaset, her ﬂeyden önce, hem rekabet hem de
uzlaﬂmay› ayn› anda içinde bar›nd›ran bir siyasî süreci ifade
42

eder. Demokratik siyaset, e¤er ayr›ﬂma, bölünme ve kavga üzerine bina edilir ve kurgulan›rsa, kaotik ortam›n yarat›c›s› olur ve
kendi kuyusunu kazan bir siyasî organizmaya dönüﬂür.“
Bu itibarla Türkiye’mizin çok büyük ve son derece vahim iç
ve d›ﬂ sorunlarla bo¤uﬂtu¤u bir karanl›k dönemde, ad›na ne denilirse denilsin, rövanﬂ, düello veya hizaya getirme, siyaset bu ilkel dürtülerin esiri olmamal›, bütün Türkiye’yi kapsayacak ve rahatlat›c› mesajlarla yüklü bir yönetim kucaklamas› ortaya konulmal›d›r.
Ve elbette ki bu rahatlamadan gerilimin taraf› haline getirilmek istenen Anayasal kurumlar da pay›n› almal›d›r.
Ancak, alt› y›l› aﬂan tecrübelerimiz, Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin bu sakinleﬂtirici ve kapsay›c› tav›rlardan çok uzak kald›¤›n›, bundan sonras› için de art›k bir karakteri haline gelen çat›ﬂmac› anlay›ﬂtan kurtulamayaca¤›n› göstermektedir.
Muhalefeti ciddiye almayan, küçümseyen, tahkir eden, yok
sayan siyasi ahlak ve demokrasi d›ﬂ› siyaset anlay›ﬂ›n›n devam›n›n ülkemizi götürece¤i daha iyi ve güzel günlerin olmayaca¤›
ortadad›r.
Bilindi¤i gibi yaln›zca demokrasilerde muhalefet yasal ve
meﬂrudur. Muhalefetin yaﬂamas›na ve kendisini geliﬂtirmesine
imkân tan›mayan sistemleri, demokratik parlâmenter rejim olarak tan›mlamak mümkün de¤ildir.
Muhalefetsiz bir yönetim anlay›ﬂ›n› özlemek ve bu yolda ad›m
atmak da demokrasi ile ba¤daﬂmaz ve en az ara rejim ça¤r›lar›
kadar zararl› ve karanl›kt›r.
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Bu itibarla demokrasiye ruh ve anlam katan özellik; birbirine
benzemeyen görüﬂlerin, fikirlerin seslendirilmesi ve bunlar etraf›nda bir araya gelinmesidir.
Toplumda çok çeﬂitli ç›karlar› ve farkl› ﬂartlar› paylaﬂmaktan,
de¤iﬂik sorunlar› yaﬂamaktan do¤an görüﬂler, siyasal düﬂünceler
ve çözüm önerileri vard›r ve olmas› da son derece tabii ve gereklidir.
Demokrasinin var olabilmesi, iﬂlevsellik kazanabilmesi, hak
etti¤i itibara kavuﬂabilmesi, demokrasinin sözle de¤il, içerik ve
öz aç›s›ndan sahiplenilmesiyle olacakt›r.
Bunun yolu da, sosyal ve siyasal yap›da düﬂünce aç›s›ndan
do¤al görülen farkl›l›klara sayg› duyulmas›, toplumsal uzlaﬂma
alan› içinde kalmak kayd›yla serbestçe ifade edilmesine destek
olunmas›ndan geçmektedir.
Türk demokrasi tarihine bu eksende bakt›¤›m›zda, rejim bunal›mlar›n›n kökeninde sa¤l›kl› bir iktidar-muhalefet gelene¤inin
ve iliﬂkilerinin tesis edilememesinin yol açt›¤› gerilimlerin oldu¤u
görülecektir.
Çünkü böylesi bir gelene¤in yoklu¤u, bir yandan siyasî sistemin çözüm ve de¤er üretme kabiliyetini ortadan kald›r›rken öte
yandan bu açmaz meﬂruluk ve ço¤ulculuk sorununu da beraberinde getirmektedir.
Ülkemizde demokrasinin temel zafiyetlerinden birisini teﬂkil
eden demokratik uzlaﬂma kültüründen yoksunluk, arzulanan siyasî istikrar›n tesisi yönünde ciddî bir engel olarak varolagelmiﬂtir.
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Bu itibarla partimiz y›llardan beri, uzlaﬂma kültürünün eksikli¤ine vurgu yapmakta, iﬂbirli¤i, olumlu iliﬂki, birbirine sayg›l› tav›r, yap›c› muhalefet ve yol gösteren eleﬂtiriler ile yeni bir siyaset anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Milliyetçi Hareket, özellikle uzlaﬂma kültürüne sahip olmayan
ve kendinde güç vehmetmeye baﬂlayan tek parti iktidarlar›na
karﬂ› etkili bir muhalefetin varl›¤›n›n, ço¤ulcu demokrasiyi güçlendirdi¤ine ve toplumsal huzuru art›rd›¤›na inanmaktad›r.
Muhalifleri sindirme, farkl›l›klar› törpüleme, de¤iﬂik sesleri
susturma, demokrasiyi tahrip etme niyetlerinin somutlaﬂt›¤› bir
dönemden geçilmektedir.
Türk siyasetenin yaﬂad›¤› merhaleler dikkate al›nd›¤›nda, bu
e¤ilim siyasal anlamda bir geriye k›vr›l›ﬂtan baﬂka bir anlam taﬂ›mayacakt›r.
Demokrasinin muhalefet etme anlay›ﬂ›yla anlam kazanaca¤›n› unutan AKP iktidar›, bu yüzden kendine göre muhalefet tan›m› yapma küstahl›¤›n› gösterebilmektedir.
Bu nedenle yaﬂad›¤›m›z bunal›mlar›n bir nebze olsun hafifletilmesinin yolu, öncelikle iktidar› elinde tutan Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin içine düﬂtü¤ü yanl›ﬂ ve yaln›zl›ktan uzaklaﬂmas›,
toplumun tamam›na yönelik bir kucaklaﬂma ile bütün siyasi düﬂüncelere sayg› ile yaklaﬂmas›d›r.
Aksi tutumlar›n devam› halinde, AKP’nin elindeki say›sal ço¤unluk bir demokratik güç ve imkan olmaktan ç›kacak, siyasetini sakat bir demokrasi ve sorunlu bir milli irade anlay›ﬂ›ndan
beslenen tek parti diktas›n›n yada Baas rejimi aray›ﬂlar›n›n tehlikeli darbo¤azlar›na sürükleyecektir.
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Ve o gün geldi¤inde zarar gören yaln›zca Adalet Ve Kalk›nma Partisi de¤il, Türk demokrasisinin ilmek ilmek örülen kazan›mlar› ve kök salmaya çal›ﬂan siyaset gelene¤i olacakt›r.
Temennimiz yaﬂad›¤›m›z gerilimlerle dolu süreçte herkesin
sorumluluklar›n›n fark›na varm›ﬂ olmas›d›r.
De¤erli Milletvekilleri,
‹srail’in Gazze’ye sald›r›s›n›n a¤›rlaﬂarak sürmesi ve onsekizinci gününe giren bu vahﬂet karﬂ›s›nda uluslararas› toplumun
hala harekete geçmemiﬂ olmas›, Türk milletini ve toplumsal vicdan› derinden yaralamaktad›r.
‹srail ordusunun hava bombard›man› ve iﬂgal birliklerinin
Gazze içindeki sivil halk› da hedef alan sald›r›lar› toplu katliama
dönüﬂmüﬂtür. Ölü say›s› bine yaklaﬂm›ﬂ, yaral›lar üç bini aﬂm›ﬂt›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler kaynaklar›na göre bunlar›n üçte birinin çocuk olmas›, okullar›n ve hastanelerin bombalanmas›, uluslararas› hukukun yasaklad›¤› silahlar›n kullan›lmas›, ‹srail’in hukuk tan›maz pervas›zl›¤›n› ve Gazze’de yaﬂanan insanl›k dram›n›n korkutucu boyutlar›n› ortaya koymaktad›r.
Uluslararas› toplumun kay›ts›zl›¤›ndan cesaret alan ‹srail,
Gazze’ye ilave askeri birlikler gönderme karar› alm›ﬂ, bunun sonucu iﬂgal ve sald›r›lar yo¤un nüfusun yaﬂad›¤› bölgelere yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateﬂkes ça¤r›lar›, silahlar›n susmas› ve ‹srail birliklerinin iﬂgale son vermesi için kesin bir zaman s›n›r› içermedi¤inden ve yapt›r›mlarla desteklenen
ba¤lay›c› nitelik taﬂ›mad›¤›ndan bugüne kadar sonuçsuz kalm›ﬂt›r.
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‹srail, uluslararas› hukuka ve topluma meydan okumay› maalesef sürdürmektedir.
Çat›ﬂmalar›n Lübnan ve Suriye’ye de s›çrama riski, ‹srail’in
Gazze sald›r›lar›n›n kontrol edilemeyecek bir bölgesel çat›ﬂmay›
tetikleme tehlikesini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Fransa ve M›s›r’›n geliﬂtirdi¤i ortak plan do¤rultusunda, taraflar aras›nda Kahire’de sürdürülen kal›c› ateﬂkes görüﬂmelerinin
k›sa sürede somut sonuçlar vermesi beklenmemektedir.
Baﬂta Bat›l›lar olmak üzere uluslararas› toplumun ‹srail üzerinde cayd›r›c› etki yapacak siyasi bir irade sergilememesi halinde ‹srail’in, askeri harekat siyasi hedeflerine ulaﬂana kadar bu
çat›ﬂmalar› sürdürece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
AKP hükümetinin bu konuda izledi¤i tutars›z, etkisiz ve çeliﬂkili politikalar›n hala de¤iﬂmeden sürüyor olmas›, Türk milleti
için ayr› bir üzüntü ve hayal k›r›kl›¤› vesilesi olmuﬂtur.
Filistinli kardeﬂlerimizin maruz kald›¤› bu insanl›k d›ﬂ› sald›r›lar karﬂ›s›nda, Türk toplumunun ortaya koydu¤u hakl› tepki ve
infial ile Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümetinin sergiledi¤i iki yüzlü
ve içten pazarl›kç› yaklaﬂ›mlar aras›ndaki derin uçurum gözlerden kaçmamaktad›r.
Gazze sald›r›lar›ndan beﬂ gün önce ‹srail Baﬂbakan› ile yapt›¤›
ve resmi tutana¤› bulunmayan beﬂ saatlik görüﬂmede neler konuﬂuldu¤una hala aç›kl›k getirmeyen Baﬂbakan, sözden öteye geçmeyen hamasi konuﬂmalarla durumu idare etmeye çal›ﬂmaktad›r.
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Geçti¤imiz hafta Baﬂbakan uluslararas› camiaya seslenmiﬂ ve
“ateﬂkese uymayan ‹srail’e niye yapt›r›m uygulanmad›¤›n›” sorarak, bir kere daha ucuz ve boﬂ gövde gösterilerinin arkas›na
s›¤›nmak yolunu seçmiﬂtir.
Türk toplumunun infiali karﬂ›s›nda, kendisini aklama gayretiyle uluslararas› topluma yapt›r›m uygulay›n ça¤r›s› yapan Baﬂbakan’la, kendi döneminde geliﬂtirilen yak›n askeri iﬂbirli¤ini
kullanarak ‹srail üzerinde etki yapabilecek tedbirler almaktan ›srarla kaç›nan Baﬂbakan, ayn› kiﬂidir.
‹srail vahﬂeti karﬂ›s›nda Türkiye ile olan askeri ve savunma
sanayi alan›ndaki iﬂbirli¤inin aynen sürdürülece¤ini söyleyen ve
bunu uluslararas› iliﬂkilerde duygusall›¤a yer olmad›¤› teziyle
aç›klamaya çal›ﬂan Baﬂbakan’›n bu ilkesiz tutumunu Türk milleti elbette de¤erlendirecek ve takdir edecektir.
‹srail’in bu vahﬂetine ortak olman›n ruhunda yaratt›¤› suçlulu¤un telaﬂ› ve panik psikolojisi içinde ç›rp›nan Baﬂbakan; ﬂiir
okuyarak, hamasi sözler söyleyerek Türkiye’nin itibar›n›n korunamayaca¤›n› ve Filistinli kardeﬂlerimizle dayan›ﬂma içinde olunamayaca¤›n› anlamasa bile, Türk milleti olan bitenleri çok iyi
görmekte ve anlamaktad›r.
‹srail’e karﬂ› yapt›r›m uygulamayan ülkelere; “‹srail’e ne borcunuz var ki hareketsiz kal›yorsunuz” diye soran Baﬂbakan’›n,
ﬂimdi yapmas› gereken, Türk milletinin karﬂ›s›na dürüstçe ç›k›p
kendi hareketsizli¤inin ‹srail’e olan hangi borçtan kaynakland›¤›n› aç›klamas›d›r.
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De¤erli Milletvekilleri,
Toplumsal sistem ve siyasal hayatta artan sorunlar›n, Türkiye ekonomisinde var olan problemleri daha da yo¤unlaﬂt›rabilece¤i bir dönemde bulunmaktay›z.
Son dönemde aç›klanan ekonomik verilerden baz›lar›, özellikle üretim çarklar›n›n durma noktas›na geldi¤ini göstermektedir. Bu endiﬂe verici durum, siyasi tart›ﬂmalardan dolay› gölgelenmiﬂ, yaﬂan›lan gerçek meseleler üzerine adeta bir sis perdesi
inmiﬂtir.
Ekonominin yaklaﬂ›k dörtte birini oluﬂturan, ancak hem ihracattaki pay› hem de dolayl› etkileri nedeniyle toplam ekonomik
aktiviteye etkisi daha fazla olan sanayi sektöründe, 2008’in
A¤ustos ay›ndan itibaren baﬂlayan üretim gerilemesi, Kas›m
ay›nda ciddi bir seviyeye inmiﬂtir.
Bu kapsamda sanayi üretimi 2008 y›l› Kas›m ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yaklaﬂ›k yüzde 14 azalm›ﬂ, imalat sanayi üretimi yüzde 15,5 oran›nda düﬂmüﬂtür.
Ortaya ç›kan bu rakamlar, baz al›nan y›l de¤iﬂikli¤i nedeniyle tam bir mukayese imkan› vermese de 2001 y›l›ndan bu yana
en önemli düﬂüﬂ olmuﬂtur.
Bir di¤er olumsuz geliﬂme ise kapasite kullan›m oranlar›nda
yaﬂanm›ﬂt›r.
‹malat sanayinde kapasite kullan›m›, 2008 y›l›n›n Aral›k ay›nda, 2007 y›l›n›n ayn› ay›na göre 16,4 puan azalarak, yüzde
64,7 seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Aral›k ay›nda imalat sanayinde kapasite kullan›m oran›, kamu sektöründe yüzde 61,6, özel sektörde yüzde 65,2 olmuﬂtur.
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Bu geliﬂmelerden anlaﬂ›laca¤› üzere, ekonominin üzerine kara bulutlar çökmüﬂ, üreten sektörde tansiyon kanamaya sebep
olacak ﬂekilde yükselmiﬂtir.
Gelip gelmedi¤i, etkileyip etkilemedi¤i tart›ﬂ›l›rken ekonomik
kriz, durmak yola devam diyerek ilerledi¤i her istasyonda u¤rad›¤› yerleri tahrip etmekte, özellikle üretim sistemini iﬂlemez hale getirmektedir.
Endiﬂemiz, Türkiye ekonomisinin, krizin etkilerini ve as›l darbeyi 2009’da yiyecek olmas›ndand›r. Bu nedenle siyaset ve
ekonomi bürokrasisinden, krizle ilgili de¤erlendirmelerin ard› ard›na gelmesi ﬂaﬂ›rt›c› say›lmamal›d›r.
Biz demiﬂtik yaklaﬂ›mlar›yla, ﬂimdiden ön alabilmek için yap›lan çabalar›n hiç kimseye bir faydas› olmayacak, ekonominin
mant›¤› aç›s›ndan hiçbir anlam taﬂ›mayacakt›r.
Ekonomiden Sorumlu Bakan’›n, Türkiye’nin bu krizden etkilenmesinin kaç›n›lmaz oldu¤unu belirtmesini, Merkez Bankas›
Baﬂkan›’n›n krizin dibinin henüz görülmedi¤ini ve yeni sürprizlere haz›r olmak gerekti¤i yönündeki sözlerini bu çerçevede ele
almak gereklidir.
Krizi görmezden gelen, ›srarla tedbir almakta direnen AKP hükümeti, ekonominin dümenini kayal›klara çevirerek, çarp›ﬂmayla
sonlanacak mutlak ak›beti sadece seyretmekle yetinmektedir.
Bu sorumsuz siyasi tutumun iflas eden ekonomi politikalar›n›
bu zamana kadar de¤iﬂtirememesi, bu alanda yeni bir vizyon ortaya koyamamas› aziz milletimizi büyük s›k›nt›lar›n içine çekecektir.
Ekonominin büyümesine ra¤men iﬂsizli¤in yükselmesi, bu büyümenin tüketici borçlar›n›n artmas›yla finanse edilmesi, yüksek
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faiz düﬂük kur cenderesi, üretimden kopan finans sektörü, cari
aç›k mengenesine s›k›ﬂan ve can çekiﬂen ekonomik sistem bugünkü sorunlar›m›z›n tam bir özetidir.
Türkiye ekonomisindeki sorunlar, zihniyet dönüﬂümü sa¤lanmadan, sadece IMF’nin gelip gitmesi ve belirlenecek bir program›n uygulanmas›yla çözülemeyecek kadar büyümüﬂtür.
Esasen sorun; hükümetin ekonomiyi anlamland›rma, günübirlik ve temelsiz çözümlerle ve vizyondan yoksun kadrolarla
meseleleri halletmeye çal›ﬂmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Vatandaﬂlar›m›z hayatlar›ndan bezmiﬂ, yoksulluk, iﬂsizlik ve
hayat pahal›l›¤›n›n kapan›na k›s›lm›ﬂlard›r.
Bize bir ﬂey olmaz diyen Baﬂbakan Erdo¤an; aziz milletimizin
ekonomik sorunlar›n›n çözümü için kal›c› ve kapsay›c› hiçbir
hamleyi bugüne kadar yapmam›ﬂt›r.
2003 y›l›ndan 2007 y›l›na yard›m yap›lan kömür miktar›n›n
yüzde 130, 2008 Kas›m ay›na göre ise yüzde 125 artm›ﬂ olmas› sorunlar›n çözüldü¤ü anlam›na gelmeyecektir.
Aziz vatandaﬂlar›m›z›n en tabii hakk› olan ›s›nma ihtiyaçlar›
bu yolla giderilse bile, açl›k, bar›nma, ayd›nlanma, sa¤l›k ve iﬂsizlik gibi gerçek sorunlar nas›l çözülecek ve ne da¤›t›larak karﬂ›lanacakt›r?
Bir ç›¤ gibi yuvarlanarak büyüyen krizin cesametini artt›raca¤› 2009 y›l›nda, ekonominin zor tedavi edilecek a¤›r yaralar alaca¤›, bu durumun millet fertlerinin günlük hayatlar›na yans›yaca¤› ﬂimdiden bellidir.
51

Son günlerde artan ve toplumun her kesiminde dikkatle takip edilen siyasal ve hukuki tart›ﬂma ve geliﬂmeler; ekonomideki sorunlar›n gizlenebilece¤i bir s›¤›nak olmamal›d›r ve olmayacakt›r.
Hükümetin aksi yöndeki siyasi davran›ﬂlar›n›n karﬂ›s›nda olaca¤›m›z› bir kez daha ve ›srarla hat›rlatmak isterim.
Muhterem Milletvekilleri,
Baﬂta otomotiv olmak üzere, ülkemizde kurulu bulunan
önemli ﬂirketlerin iﬂçi ç›karmalar›, iﬂ durdurmalar› ve bu e¤ilimin
gittikçe artmas› önümüzde çok zorlu bir sürecin bulundu¤una
iﬂaret etmektedir.
Ekonomide yaﬂan›lacak her olumsuzluk ise, önlem almada
geciken, krizi küçümseyen ve te¤et geçecek sözleriyle avunan
Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümetine ait olacakt›r.
Sofras›ndaki ekme¤i küçülen, al›ﬂveriﬂi azalan, kiras›n› ödeyemeyen, çocu¤unu okutamayan, aziz vatandaﬂlar›m›z›n sorunlar›n› biliyor ve bunlar›n güçlü, adil bir hükümetin mevcudiyeti
ile çözülece¤ine inan›yoruz.
Girilen ekonomik türbülanstan ç›k›ﬂ yolu öncelikle kararl› ve
güçlü bir siyasi iradenin varl›¤›d›r.
Her konuda oldu¤u gibi ekonomide de toplumun tümünü kuﬂatan ve üretimi önceli¤ine alan politikalarla sorunlar›n çözülece¤i ortadad›r.
Konuﬂmama son verirken hükümete bir ça¤r›da bulunmak istiyorum:
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Ekonominin gerçek sorunlar›n› ötelemek için sanal gündem
icat ve imal etmeyi art›k bir kenara b›rak›n›z.
Vatandaﬂlar›m›z›n dayan›lmayacak hale gelen geçim zorluklar›n›, de¤erler alan›na taﬂ›yarak siyasetin çarklar› aras›nda ö¤ütmeyiniz.
Ülkemizin ve vatandaﬂ›m›z›n gerçek gündemi ile yüzleﬂiniz.
Çözemeyecekseniz, bir kez olsun siyasi erdem gösterip baﬂar›s›zl›¤›n›z› itiraf ediniz.
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

20 OCAK 2009

De¤erli Milletvekilleri,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum
Bundan tam 23 gün önce ‹srail’in tecrit alt›ndaki Gazze’ye
baﬂlatt›¤› sald›r›lar, önceki gün geçici bir ateﬂkes karar› ile ﬂimdilik sona ermiﬂ görünmektedir.
Tehditle orant›l› güç kullan›m› ad› verilen uluslararas› meﬂruiyetin s›n›rlar›n› çok aﬂarak, sivil halk›n katliam›na dönüﬂen bu
üç haftal›k süreçte, sa¤lanan ateﬂkesin kal›c› olmas› ve daha fazla ac›lara neden olmamas› en büyük temennimizdir.
‹srail ile Hamas aras›ndaki son çat›ﬂmalar ve ‹srail’in Gazze’ye yönelik operasyonlar› bütün dünyan›n konuya yaklaﬂ›m›
için önemli bir gösterge olmuﬂtur.
Y›llard›r PKK terörüyle hakl› ve meﬂru mücadelemize köstek
olan, terörizmin çok say›da can kayb›na göz yuman uluslararas›
camia, ‹srail sald›r›lar› karﬂ›s›nda sessiz kalmay› tercih ederek ikiyüzlü siyasetlerini bir kez daha göstermiﬂlerdir.
Baﬂta Arap ve di¤er ‹slam ülkeleri olmak üzere yöneticilerinin duyars›zl›¤›na öfke duyan milyonlarca Müslüman, sokak ve
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caddelerde bu ac›lar› paylaﬂm›ﬂ ve ‹srail’e hakl› olarak öfkelerini
ortaya koymuﬂlard›r.
Partimiz Filistinli kardeﬂlerinin yan›ndad›r. Ac›lar›n› paylaﬂmakta, bu konuda sessiz ve suskun kalanlar› eleﬂtirmektedir.
Ancak, son zamanlarda Gazze sald›r›lar›n› protesto için ülkemizde yap›lan gösterilerin maksad›n› aﬂan bir seyir izlemeye
baﬂlad›¤› da gözlenmektedir.
Giydikleri tuhaf k›yafetler ile ellerinde Türk bayra¤› taﬂ›mayan, Filistinli liderlerin resimleri ve bayraklar› ile gösteri yapanlar›n niyetinin ne oldu¤unu sorgulamak, bunun ne manaya geldi¤ini ayr›ca anlamak gerekmektedir.
Milliyetçi Hareket, elbette ki bütün mazlum milletlerin huzur,
bar›ﬂ ve hakkaniyet içinde yaﬂamalar›n› savunan küresel bir düzen tesisini arzulamaktad›r.
Bu konuda büyük devletler kurmuﬂ ve k›talar› yönetmiﬂ Türk
milletine tarihin ve yaﬂanan gerçeklerin bir rol ve sorumluluk
yükledi¤ine, Türkiye’nin de buna haz›r ve talip olmas› gerekti¤ine inanmaktad›r.
Ancak bahsetti¤imiz bu stratejik vizyonun merkezinde mutlaka Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve baﬂkentimiz Ankara olmal›d›r. Biz sorunlara ne Ortado¤u’dan, ne Avrupa’dan ne de
Amerika’dan bakamay›z.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Yaﬂanan bütün geliﬂmeler art›k tam bir iflasa sürüklenen
Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›n›n yeni bir hezimetini ortaya
ç›karmaktad›r.
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Y›llard›r ﬂiﬂirilen büyüyen ülke, geliﬂmiﬂ Türkiye, aktif politika balonlar› birer birer patlamaktad›r. Son patlayan balon ise
Ortado¤u’da sözü geçen ülke oldu¤umuza dair ispat› sahibinden
menkul efsanenin gerçek durumunun ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r.
Bilindi¤i gibi, ‹srail’in Gazze‘ye sald›r›s› ‹srail Baﬂbakan›’n›n,
Baﬂbakan Erdo¤an ile Ankara’da görüﬂmesinin üzerinden beﬂ
gün geçtikten sonra baﬂlam›ﬂt›r.
Baﬂbakan’›n geçti¤imiz haftaki grup toplant›s›ndaki aç›klamalar›ndan Ankara’daki görüﬂmelerde sadece ‹srail-Suriye iliﬂkilerinin ele al›nd›¤›, Gazze konusunun gündeme gelmedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ancak, Baﬂbakan’›n bu sözlerini, ‹srail Baﬂbakan› ile yap›lan
görüﬂmelerin içeri¤i hakk›nda aç›klama yapan bizzat Baﬂbakanl›k Bas›n Merkezi yalanlam›ﬂt›r.
Yap›lan yaz›l› aç›klamada “görüﬂmelerde Gazze’deki durum
ve ateﬂkesin ele al›nd›¤›” da belirtilmiﬂtir.
Yine Baﬂbakan Erdo¤an, 4 Ocak 2009 günü El-Cezire televizyonuna verdi¤i mülakatta; Ankara görüﬂmesinde Gazze konusunda Olmert’e arabuluculuk teklifi yapt›¤›n›, ‘arkadaﬂlarla
konuﬂarak yar›n size döneriz cevab›n› ald›¤›n›” bizzat kendisi
aç›klam›ﬂt›r.
Bu gerçekler, Baﬂbakan Erdo¤an’›n Olmert’le Gazze konusunu görüﬂtü¤ünü ve ‹srail sald›r›s›ndan önceden haberdar oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Hükümetin bir yandan kamuoyunun gönlünü almak için
olaylar karﬂ›s›nda sarf etti¤i hamasi sözler, öte yandan ‹srail’e
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yönelik yapt›r›mlardan ›srarla kaç›nma çabas› ve di¤er taraftan
ise medya üzerinden ‹srail’e dönük eleﬂtirisi tam bir müflis siyasetçi kurnazl›¤› olarak tarihe geçmiﬂtir.
Baﬂbakan, bir yandan Hamas’a göz k›rpmakta, di¤er yandan
‹srail’le iliﬂkileri hiç birﬂey olmam›ﬂ gibi sürdürmek istemektedir.
Bir yandan Filistinli yaral› konuklar›m›z› gözyaﬂlar› aras›nda
ziyaret etmekte, öte yandan ‹srail’in bomba atan uçaklar›n›n
e¤itimi için Türkiye’nin imkânlar›n› kullanmas›n› görmezden
gelmektedir.
Bunlar tam bir çeliﬂkidir. Bunlar tam bir iki yüzlüktür. Tam
bir çaresizlik ve acziyetin emareleridir.
Hükümet son olaylar karﬂ›s›nda çok kötü bir diplomasi s›nav› vermiﬂ, Türkiye’yi iddia edildi¤inin aksine; çözümde etkisiz ve
geliﬂmelerden habersiz, arabulmakta tarafl›, karanl›kta ›sl›k çalan, karn›ndan konuﬂan bir ülke durumuna düﬂürmüﬂtür.
Bizim y›llard›r dile getirdi¤imiz gerçe¤i, bu sefer bütün kamuoyu, görmüﬂ ve hükümetin nas›l bir itibar kayb› yaﬂad›¤›n›
anlam›ﬂt›r. Hükümetin telaﬂ› ve içe dönük mesaj verme kayg›lar›n›n esas› budur.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Biz, içinde binlerce masum çocu¤un korku ve endiﬂelerinin
oldu¤u ve cans›z bedenlerinin bulundu¤u bu trajediye baﬂkalar›n›n bakt›¤› basitlikte bakm›yoruz.
Meseleye, bekârl›k ve boﬂanma aras›nda kurulmaya çal›ﬂ›lan
ilkel ve argo anlay›ﬂla yaklaﬂm›yoruz.
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Biz kimseye ‹srail’le iliﬂkileri ﬂu aﬂamada kes de demiyoruz.
Ancak Mehmetçi¤in baﬂ›na çuval geçirildi¤inde gösterilen, “nota dedi¤in müzik notas› de¤ildir” piﬂkinli¤inin burada da sergilemesini istemiyoruz.
Telefonlardan kaçmamas›n›, aksine görüﬂmesini, dostlu¤u ile
övündü¤ü muhataplar›n› ihtar ve ikna etmesini, iliﬂkilerinin yak›nl›¤›n› kullanmas›n› talep ediyoruz.
Türkiye’nin geçti¤imiz y›l, hakl› ve meﬂru nedenlerle hiçbir sivilin bulunmad›¤› Kandil Bölgesine yapmay› denedi¤i Kara Harekât›n›, daha alt›nc› gününde durdurmaya yeltenen Amerikal›
Savunma Bakan›’n›n 20 gün boyunca çocuklar bombalan›rken
nerede oldu¤unu bir de bu çerçeveden sorgulamas›n› istiyoruz.
Bu siyaset anlay›ﬂ› içte ve d›ﬂta maalesef Türkiye’yi omurgas›z, çaresiz, ilkesiz ve güvenilmez bir ülke durumuna düﬂürmüﬂtür. AKP kendi karakterini, maalesef ülkemizin uluslararas› iliﬂkilerine de taﬂ›m›ﬂ ve itibar›n› zedelemiﬂtir.
‹srail-Filistin meselesinde Baﬂbakan’›n ikircikli ve yanar döner
tavr›n›n tam özeti Anadolu insan›n›n ferasetiyle ﬂudur:
Eline alm›ﬂ çekici, ‘hem nal›na, hem m›h›na.’ Ya da ‘ne nal›na ne m›h›na.’ Durum tam olarak bundan ibarettir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Bildi¤iniz gibi, uluslararas› alanda edinece¤iniz mevkii, elinizdeki stratejik, jeopolitik, beﬂeri, ekonomik, kültürel, tarihi ve askeri milli imkânlar› kullanabilme kabiliyetinizle s›n›rl›d›r. Gücünüz bu mevcudiyeti harekete geçirebildi¤iniz kadard›r.
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Bu imkân ve yetenekleri konjonktürün verdi¤i f›rsatlar içinde
de¤erlendiremeyen ülkelerin, potansiyeli yaln›z baﬂ›na bir anlam
taﬂ›mayacakt›r.
Dinamik ve devam eden süreçlerden oluﬂan uluslararas› iliﬂkiler a¤›, gücünü harekete geçiremeyen ülkelerin atalete sürüklenmesini kaç›n›lmaz hale getirmektedir.
Bu nedenle, küresel boyutla müdahalelere ve aktörlü¤e heveslenen ülkelerin yaln›zca niyetleri yeterli de¤ildir, imkânlar›n›n
da elveriﬂli ve uyumlu olmas› uluslararas› iliﬂkilerin kaç›n›lmaz bir
gerçe¤idir.
Tarih yanl›ﬂ hevesler ve dürtülerle, milli imkânlar›n› küresel
kargaﬂada heba etmiﬂ, itibar kaybetmiﬂ ülkelerin nafile hamleleri ile doludur.
Ancak bu tedirginlik; ortam, kuvvet, imkân, f›rsat ve risk aras›ndaki dengeler gözetilerek uluslararas› alanda yap›lacak ak›ll›
ve etkili stratejik hamlelerin önünde bir engel olarak da ç›kmamal›d›r.
Bu itibarla kurulacak küresel iliﬂkilerin gerçek güçle orant›l›
olacak ﬂekilde muadiliyet, denge, istikrar, hakkaniyet, mütekabiliyet, sayg› ve iﬂbirli¤i üzerine kurulmas› esas olmal›d›r.
Bunlar yap›l›rken de en önemli husus, diplomasinin ve uluslararas› iliﬂkilerin ciddiyet taﬂ›d›¤›n›n bilinmesi ve bir milletin ﬂeref
ve haysiyetinin temsil edildi¤inin ﬂuurunda olunmas› gerçe¤idir.
Uluslararas› temsil ve iliﬂkiler, deneme yan›lma tahtas› de¤ildir ve olamaz. Yap›lan yanl›ﬂlar milletimizin siciline iﬂlenir ve
AKP hükümetinin yerinde yeller esti¤i vakit de karﬂ›m›za bir utan›lacak kara leke olarak getirilir.
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Son yaﬂad›klar›m›z yeni bir AKP iflas›n› daha ortaya ç›karm›ﬂ, bizzat Baﬂbakan geçti¤imiz haftaki grup konuﬂmas›nda
“Eﬂbaﬂkan›’ oldu¤unu iftiharla ve kuruntu ile defalarca dile getirdi¤i “Büyük Ortado¤u Projesinin” ‘do¤madan ölen bir proje’ oldu¤unu itiraf etmiﬂtir.
Birer birer darbeler yedikçe gerçeklere nihayet dönmeye baﬂlad›¤› anlaﬂ›lan Baﬂbakan, bu konuﬂmas›nda ‘ölü do¤muﬂ’ Büyük Ortado¤u Projesinden bahsederken;
√ Bu projenin Ortado¤u bar›ﬂ›na yönelik olarak kuruldu¤unu,
√ Bölgedeki ekonomik kalk›nmay›, özgürlü¤ü, kad›n haklar›n›, e¤itimi geliﬂtirmeyi amaçlad›¤›n›,
√ Eﬂbaﬂkanl›¤›n, bir görev olarak verildi¤ini ve hükümetinin
bu görevi üstlendi¤ini,
√ Ve bunun bir insani görev oldu¤unu söylemiﬂtir.
Yine bu konuda ortada kalm›ﬂl›k duygusu yaﬂayan hükümetin, Ortado¤u’da özel temsilci s›fat› ile ülke ülke gezinen bir
amatör diplomat› da “BOP’un çöktü¤ünü” ilan etmiﬂtir”
Bu itiraflar, tam bir teslimiyete sürüklenmiﬂ Adalet ve Kalk›nma Partisi ve elbette ki ülkemiz aç›s›ndan dönüm noktas› ve sevindirici geliﬂmelerdir.
Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda söyleyece¤imiz ve cevaplar›n› arayaca¤›m›z konular ve hususlar›n baﬂl›calar› ﬂu
unlar olacakt›r:
√ Türkiye, baﬂkalar›n›n yazd›¤› bölgesel senaryolarda figüran
olmayacak kadar de¤erli, önemli ve güçlü bir ülke; diplomasi gelene¤i ise eksiklerine ra¤men dublaja ve suflöre gerek duymayacak kadar köklü ve derindir.
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Bize göre her Cumhuriyet hükümeti, Baﬂkentimiz Ankara’y›
merkezine alan projeleri cazibe merkezi haline dönüﬂtürmeli,
milletimizin yüzlerce y›ll›k kucaklay›c› kültürü bölgede Türkiye’nin etraf›nda bir çekim alan› oluﬂturmal›d›r.
Türkiye’nin küresel projelerin, bölgesel taﬂeronlu¤unu yapacak kadar aciz ve ilkesiz bir ülke olarak görüntü vermesi kabul
edilemez bir yönetim zafiyetidir.
Bu nedenle, uluslararas› alanda at›lacak her ad›m, mutlaka
ince hesaplar ve derin analizler sonucu olmal›; milli beka ve ülkenin itibar›, ham hayaller ve basit meﬂruiyet aray›ﬂlar›n›n üstünde tutulmal›d›r.
Uluslararas› iliﬂkiler, üzerine hesaps›zca atlanarak denenecek, tutmay›nca da “ne yapal›m ölü do¤du” denilerek üstünün
toprakla örtülece¤i bir ‘mevta’ de¤ildir.
√ Büyük Ortado¤u Projesi veya di¤er tan›m› ile “Geniﬂletilmiﬂ
Ortado¤u ve Kuzey Afrika ‹nsiyatifi” so¤uk savaﬂ y›llar›n›n ard›ndan ortaya at›lan ve “Yeni Dünya Düzeni” denen tek kutuplu dünya aray›ﬂ›n›n, Avrasya ve Ortado¤u’yu terbiye etme ve dönüﬂtürme projesidir.
Aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u çok say›da ülkenin fiziki ve siyasi s›n›rlar›n› de¤iﬂtirece¤i yetkili a¤›zlardan dile getirilen
bu projenin muhtemel bölge haritalar› çeﬂitli vesilelerle ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Enerji ve su kaynaklar›n›n bulundu¤u Afrika’n›n bat› ucundan, Orta Asya’n›n do¤usuna, Kafkaslardan Kuzey Afrika’ya
kadar olan muazzam co¤rafyaya, küresel güçlerin yaln›zca
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insaniyet nam›na ve iyi niyetle yaklaﬂt›klar›na inanmak için ancak Recep Tayyip Erdo¤an olmak gerekmektedir.
Kendi partisi içinde de buna inanacak kimse kalmam›ﬂ, bir
taraftan ‹srail’e, öte yandan ise Hamas’a kimlerin umut ve cesaret verdi¤i “tavﬂana kaç taz›ya tut politikas›n›n” kimlerce savunuldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bütün bu gerçeklere ulaﬂmak için, geçti¤imiz hafta Say›n
Baﬂbakan’›n söyledi¤i gibi de¤erli diplomatlara dan›ﬂmaya veya
uluslararas› iliﬂkileri uzman seviyesinde bilmeye ihtiyaç yoktur.
Kald› ki, hariciye gelene¤ini hiçe sayan etraf›ndaki mekik diplomasi memurlar› da bunu itiraf etmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
√ Türkiye köklü devlet ve demokrasi gelene¤ine sahip, kurallar› olan bir devlettir. Bu ülkenin hükümeti ve Baﬂbakan› Anayasadan ve Yüce Meclisten ald›¤› yetki ve sorumluluklar› icra
eder ve sonuçlar›ndan da millet ad›na Meclise karﬂ› sorumludur.
Hal böyle iken, 2004 y›l›n›n Haziran ay›nda, Amerika Birleﬂik Devletlerinde geliﬂmiﬂ sekiz ülkenin (G-8) toplant›s›nda al›nan bir kararla Baﬂbakan Erdo¤an’›n üstlendi¤ini söyledi¤i “Eﬂbaﬂkanl›k” görevinin Anayasam›z’daki dayana¤› nedir?
Türkiye Cumhuriyeti, Baﬂbakan›’na baﬂka ülkelerin devlet
adamlar›nca görev verilecek kadar küçük görülen bir taﬂeron ülke midir?
Talip olunan bu projenin milli bekam›zla olan iliﬂkisinin projeksiyonu ç›kar›lm›ﬂ m›d›r?
Milli menfaatlerimizle küresel güçlerin menfaatlerinin örtüﬂen
ve çat›ﬂan noktalar aç›s›ndan stratejik analizi ayr›nt›lar› ile yap›lm›ﬂ m›d›r?
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Küresel aktörlerle AKP’nin düﬂe kalka beraber yürüdü¤ü bu
yolda, kaç›n›lmaz çat›ﬂma ve kavﬂak noktalar› karﬂ›m›za geldi¤i
vakit ne yap›laca¤› hesaplanm›ﬂ m›d›r?
Yoksa öngörülmeyen bu pürüzler ilerleyen süreçte karﬂ›m›za
ç›kt›¤›nda, t›pk› ﬂu anda Ermenistan’la ve Barzani’yle kucaklaﬂ›ld›¤› gibi, milli bekan›n gerekleri küresel oyunlara feda m› edilecektir?
√ 15 Temmuz 2006 tarihinde, Artvin’de bir konuﬂma yapan
Baﬂbakan, ‹srail’in yine Filistin’e karﬂ› sald›r›larda bulundu¤u o
dönemde de Büyük Ortado¤u Projesi ile ilgili olarak, “durumu
gözden geçirece¤ini” söylemiﬂti.
Bu sözlerin üzerinden ikibuçuk y›l geçmiﬂ, ancak Baﬂbakan
eﬂbaﬂkanl›¤› b›rakmak konusunda hiçbir ad›m atmam›ﬂt›r.
Bu itibarla, 2004 y›l›nda G-(8)’ler taraf›ndan görevlendirildi¤i günlerde, heveslisi ve hayran› olarak “demokrasi, hukukun
üstünlü¤ü, insan haklar›, adalet gibi de¤erlere çok önem verdi¤ini” aç›klayan Baﬂbakan, geçen hafta ilan etti¤i “ölü do¤muﬂ
proje” için ald›¤› bu görevi ilgili ülkelere iade etmiﬂ midir? ‹stifa
etti¤ini aç›klam›ﬂ m›d›r?
‹srail ile Hamas aras›ndaki son gerilimden sonra “BOP Eﬂbaﬂkan›” kartvizitini y›rt›p atm›ﬂ m›d›r?
√ Geniﬂ bir dünya co¤rafyas›nda, çok say›da ülkeyi ve yüz
milyonlarca insan› ilgilendiren bu projenin arkas›ndaki güçler,
son yar›m yüzy›lda yaﬂanm›ﬂ savaﬂlar›n tamam›na do¤rudan
müdahil veya müsebbip ülkelerdir. Tarihleri bar›ﬂla de¤il
savaﬂla doludur.
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Irak’taki ve Ortado¤u’daki kan gölü orta iken, bunlar›n gerçekten bar›ﬂ› arzulad›klar›na ve huzuru istediklerine Baﬂbakan’›
kim ikna etmiﬂtir?
Bugün gerçekleri yaﬂay›nca ölü do¤du¤unu anlad›¤›n› umut
etti¤imiz ve piﬂman oldu¤unu de¤erlendirdi¤imiz bu yanl›ﬂ yola;
Baﬂbakan’› ve hükümetini kimler, hangi saikler ve aray›ﬂlar yöneltmiﬂtir?
√ Geliﬂmiﬂ sekiz ülkenin tevdi etti¤i “Eﬂbaﬂkanl›k” görevinin
üstlenilerek ülkemize dönüldü¤ü 16 Haziran 2004 tarihinde,
Baﬂbakan taraf›ndan havaalan›nda yap›lan aç›klamada; Türkiye’nin “art›k tribünden dünyada olup bitenleri izleyen seyirci de¤il, sahada bizzat tüm oluﬂumlar›n içinde “ olaca¤› heyecan ve
iﬂtahla aç›klanm›ﬂt›.
O halde, bu proje ‘ölü do¤muﬂ’ ise Türkiye uluslararas› iliﬂkilerde AKP eliyle yeniden tribüne mi ç›km›ﬂt›r?
Ve mekik diplomasi dan›ﬂman›n ifadesiyle bu proje “çöktü¤üne” göre enkaz›n alt›nda hangi ülke, hangi hükümet, hangi
baﬂbakan ve hangi parti kalm›ﬂt›r?
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin uluslararas› iliﬂkileri, ülkemizde bulamad›¤› siyasal meﬂruiyeti ve sözde itibar› baﬂka yerlerde
arad›¤› bir saha olarak yorumlad›¤›; ülkemizi ﬂikâyet için baﬂvuraca¤› hakem kurulu olarak görmekten hicap duymad›¤› bilinen
bir gerçektir.
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Bu itibarla, bu oyun bozuldu¤una göre ﬂimdi hangi küresel
senaryonun bir parças› olma peﬂinde koﬂacaklar›n›; hangi mazlum toplumu küresel ç›karlar için terbiye etme aray›ﬂ› içine gireceklerini, Türkiye’nin d›ﬂ politikas›n› ﬂimdi kimin tezgâh›na sokacaklar›n› sormak ve ö¤renmek laz›md›r?
Bizim Baﬂbakana samimi tavsiyemiz, geçti¤imiz y›llarda
Amerika ziyaretlerinde Musevi kuruluﬂlar›ndan “Türkiye ile ‹srail aras›ndaki dostluk, anlay›ﬂ ve güven temelindeki iliﬂkiler geliﬂtirece¤ini söyleyerek” ald›¤› “cesaret ödüllerini”, maksat has›l
olmad›¤›na göre, ödülün anlam›na uygun bir cesaret göstererek
sahiplerine iade etmesidir.
ﬁüphesiz, Baﬂbakan Erdo¤an’›n bütün bu konularda tak›naca¤› tav›r ve sorulara verece¤i cevaplar, kendisinin ve partisinin
bundan sonraki geliﬂmelerde izleyece¤i rotay› ve yol haritas›n›
belirleyecektir.
Hükümet ya bugüne kadar geldi¤i yolda taviz ve tam teslimiyetle “ölü do¤muﬂ” veya “çökmeye mahkûm” baﬂka projelerin
figüran› olacakt›r.
Ya da ﬂimdiye kadar gösteremedi¤i ilkeli, onurlu, milli ve dik
bir duruﬂ sergileyerek, ülkemizin gerçek önem ve de¤erine uygun kendi senaryosunu yazan ve oynayan bir baﬂrol oyuncusu
olacakt›r.
Birinci yol olan teslimiyetin en yak›n örne¤i Osmanl› ‹mparatorlu¤unun y›k›l›ﬂ haritas›nda yerini alm›ﬂt›r.
‹kinci yol olan onurlu duruﬂ, ba¤›ms›z siyaset ve milli gerçe¤in
en canl› örne¤i ise aziz Cumhuriyetin kuruluﬂu ile taçlanm›ﬂt›r.
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Baﬂbakan Erdo¤an’a sesleniyorum;
Teslimiyet yolunu, geçti¤imiz alt› y›l boyunca tercih ettiniz.
Sonunda ölü do¤du¤unu da itiraf ettiniz.
ﬁimdi ikincisini, milli duruﬂu denemek ve tarihe geçme zaman›d›r. Baﬂar›rsan›z alk›ﬂlar, destekleriz.
Ama yapamayacaksan›z, yüre¤iniz yetmeyecek, anlay›ﬂ›n›z
imkân vermeyecek ise demokrasi bu yolu açmaktad›r.
Bilinmelidir ki, mili iradenin tecellisi ve tercihi bellidir: Yapamayan gider, yapacak olan gelir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
ABD’nin yeni baﬂkan›n›n bugün yap›lacak törenle görevi
devralmas›yla gerilim, bask› ve tehditlerle dolu sekiz y›ll›k Bush
yönetimi sona erecektir.
Bu yeni dönemin nas›l ﬂekillenece¤i, yeni Baﬂkan’›n uluslararas› temel sorunlarda izleyece¤i politikalar ve bunlar›n TürkiyeABD iliﬂkileri üzerindeki yans›malar› zaman içinde daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Amerika Birleﬂik Devletlerinin yeni baﬂkan›;
√ ABD ç›k›ﬂl› küresel krizin y›k›c› etkilerinin giderek a¤›rlaﬂt›¤›,
√ Baﬂta Ortado¤u sorunu olmak üzere uluslararas› bar›ﬂ ve istikrar› tehdit eden kronik ihtilaflar›n s›cak çat›ﬂmaya dönüﬂtü¤ü,
√ Irak ve Afganistan’daki durumun ciddiyetini ve belirsizli¤ini
korudu¤u,
√ Enerji güvenli¤inin, a¤›rlaﬂan küresel sorun halini ald›¤› bir
dönemde göreve baﬂlamaktad›r.
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Obama döneminde, Türk-Amerikan iliﬂkilerinin nas›l bir seyir izleyece¤i, önümüzdeki süreçte Türkiye’yi en çok meﬂgul
edecek d›ﬂ politika sorunu olarak karﬂ›m›zdad›r.
√ Irak’tan çekilme süreci ve sonras›nda Türkiye’den talep
edilecek hususlar,
√ Kerkük’ün statüsü,
√ Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin devletleﬂme çabalar›,
√ PKK ile mücadele,
√ Etnik bölücülük sorunu için siyasi çözüm süreci baﬂlat›lmas› ve
√ Sahte Ermeni soyk›r›m karar tasar›s›n›n ak›beti gibi konular
ikili iliﬂkiler gündemini belirleyecek temel sorunlar olacakt›r.
Baﬂkan Obama’n›n seçim kampanyas›nda 1915 olaylar›n›
“soyk›r›m” olarak tan›yaca¤› sözünü vermesi ve baﬂkan yard›mc›s›n›n siyasi kariyeri boyunca Rum ve Ermeni tezlerinin savunuculu¤uyla öne ç›kmas›, Türkiye için büyük bir endiﬂe kayna¤›d›r.
Elbette ki bu konularda süreci öncelikle belirleyecek olan
Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetinin gösterece¤i tutum ve
tav›r olacakt›r. Ne var ki, AKP hükümetinin bu durumun vahametini kavrad›¤›na dair hiçbir emare mevcut de¤ildir.
Obama yönetiminin Irak politikalar› ve Türkiye’nin bu denklem içindeki yeri ve görevi konusunda ortaya koyaca¤› yaklaﬂ›mlar, bu alanda da Türkiye’nin karﬂ›s›na çok karanl›k bir tablo ç›karmaya adayd›r.
AKP hükümetinin Barzani ile baﬂlatt›¤› ve PKK’n›n siyasallaﬂmas›na hizmet edecek siyasi müzakere sürecinde karﬂ›m›za
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ç›kacak tehlikeleri hala göremeyen Baﬂbakan Erdo¤an,
ABD’nin telkiniyle girdi¤i bu yolda hiçbir fikri haz›rl›k yapmadan
gözü kapal› devam edece¤inin iﬂaretlerini vermektedir.
Bu durum önümüzdeki dönemde Türkiye ile ABD iliﬂkilerini
zor ve sanc›l› günler bekledi¤inin iﬂareti olarak görülmelidir.
Dile¤imiz, Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin iliﬂkilerde içine düﬂtü¤ü eski zafiyetlerini tekrarlamamas›, Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki Baﬂkanl›k de¤iﬂiminin ise baﬂta Ortado¤u co¤rafyas›
olmak üzere bütün insanl›¤›n bar›ﬂ ve huzuruna katk›da bulunmas›d›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye, iyi yönetilememesinin sonucu olarak; ihmal ve siyasi beceriksizliklerden kaynaklanan sorunlar yuma¤›na teslim olmuﬂ, geliﬂmelerin öznesi olmaktan uzun bir süre önce uzaklaﬂm›ﬂt›r.
AKP’nin devri iktidar›nda kavramlar birbirine kar›ﬂm›ﬂ, yanl›ﬂ› do¤ru, çirkini güzel, haks›z› hakl›, suçluyu suçsuz sunma ve
kabul ettirme densizli¤i siyasi kural haline gelmiﬂtir.
Siyasetteki de¤er bunal›m›, hukuktaki anlam kaymas›, ekonomideki alan daralmas› hep bu sürecin bir sonucu olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
AKP iktidar›na hâkim olan ekonomik politikalarla, yap›sal
sorunlar›n giderilmesi bir yana, sürekli ertelenerek birikmiﬂ ve
oluﬂturulan sanal gündem gerçek meselelerin üstünü ﬂal gibi
örtmüﬂtür.
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T›rmanan ve sosyal bar›ﬂ›m›z› tehdit eden iﬂsizlik; Baﬂbakan’›n
utanmadan ve s›k›lmadan her f›rsatta savundu¤u sözde istikrar›,
‘nereden nereye geldik’ tekerlemesini ›skartaya ç›karm›ﬂt›r.
Bir sel gibi yay›lan iﬂsizlik, yoksul ve muhtaç insan›m›z›n say›s›n› artt›rmakta, toplumsal huzur ve birli¤imizi tehdit etmektedir.
Hayat›n getirmiﬂ oldu¤u zorluklar karﬂ›s›nda vatandaﬂlar›m›z
çaresizlik ve sefalet içinde k›vranmaktad›r.
Her hanede bir kardeﬂimiz hayat›n› nas›l kazanaca¤›n›n, evine ekme¤i nas›l götürece¤inin derdine düﬂmüﬂtür.
Çözülen toplumsal de¤erler, büyüyen aile içi dramlar, sokaklarda kol gezen tehlikeler iﬂsizli¤in neden oldu¤u baﬂl›ca problem alanlar› olarak karﬂ›m›zdad›r.
AKP hükümetinin olan biten bütün bu sorunlara bigâne kalmas›, her ﬂey iyiymiﬂ gibi hareket etmesi, vatandaﬂlar›m›z›n gerçek durumunu görmezden gelmesi ikiyüzlü ve meselelere kay›ts›z bir siyasetin varl›¤›n›n göstergesidir.
Yaﬂan›lan kriz nedeniyle kapanan iﬂyerleri, sönen umutlar,
tükenen hayaller, çileli bir hayat›n varl›¤›n› tüm kasvetiyle hissettirmektedir.
Buna ra¤men, Baﬂbakan Erdo¤an’›n; hizmet üretmek, eser
üretmek, milletin derdine derman üretmek, meselelerine çözüm
üretmek için yola ç›kt›klar›n› söyleyebilmesi gerçe¤in ters yüz
edilmesinden baﬂka bir anlam taﬂ›mayacakt›r.
Say›n Baﬂbakan’›n kast etti¤i, kendi yandaﬂlar›n›n ve siyasi
ç›kar gruplar›n›n dertlerine derman olmak ise, söylenenlerde
elbette hakl›l›k pay› vard›r.
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Muhterem Arkadaﬂlar›m,
Küresel ekonominin içine düﬂtü¤ü mevcut kriz; reel ve finans
sektörlerini birbiriyle yak›n zamanlarda etkilemiﬂ ve birçok ülke
ekonomisinin peﬂi s›ra durgunlu¤a girmesine sebep olmuﬂtur.
Türkiye’yi, özellikle reel sektör boyutuyla son derece olumsuz
etkileyen; derin ve uzun bir süreç olma özelli¤i taﬂ›yan ekonomik krizin en önemli ve ciddi sonuçlar›ndan birisi de iﬂsizlikte
görülen endiﬂe verici art›ﬂ olmuﬂtur.
Son bir y›ll›k dönemde iﬂ arayan vatandaﬂlar›m›za 385 bin kiﬂi ilave olmuﬂ ve toplam iﬂsiz say›s› 2 milyon 687 bin kiﬂiye yükselmiﬂtir. Buna paralel olarak issizlik oran› da geçen y›la göre
1,2 puanl›k bir art›ﬂ kaydederek yaklaﬂ›k yüzde 11’e ulaﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂ aramaya baﬂlayan 385 bin kiﬂiden, 118 bininin daha önce sanayi sektöründe çal›ﬂt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu durum, iﬂsizlikteki art›ﬂ›n yo¤un olarak sanayi sektörünün içine düﬂtü¤ü darbo¤azdan kaynakland›¤›na iﬂaret etmektedir.
‹ﬂsizlikteki yükseliﬂ e¤iliminin önce inﬂaat sektöründe baﬂlad›¤›, arkas›ndan perakende sektörü baﬂta olmak üzere, hizmetler
sektöründeki istihdam kay›plar›yla belirginleﬂti¤i, son aylarda ise
sanayi üretimindeki çökme sebebiyle toplam issizli¤in süratli biçimde derinleﬂti¤i görülmektedir.
Bu kapsamda geçti¤imiz y›l›n Aral›k ay›nda; iﬂsizlik ödene¤inden yararlanmak için yap›lan baﬂvuru say›s›, bir önceki y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 184 oran›nda art›ﬂ göstererek 59
bin 382 kiﬂiye yükselmiﬂtir.
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Nitekim Aral›k ay›nda 59 bin, Ocak ay›n›n ilk 12 gününde
ise 30 bin çal›ﬂan›m›z maalesef iﬂini kaybetmiﬂ ve bu say› her
geçen gün art›ﬂ göstermiﬂtir.
Küresel finansal kriz, Türkiye’nin kronik problemlerini aç›¤a
ç›karm›ﬂ, takip eden zaman diliminde etkisini daha da a¤›r hale
getirmiﬂtir.
Ekonomik sistemin kriz vurgununu yedi¤i andan itibaren; iﬂsizlik sadece rakam baz›nda ço¤almamakta, ayn› zamanda niteli¤i de de¤iﬂmektedir.
‹ﬂsizlikte ki art›ﬂ, ekonomik aktivitedeki durgunlu¤a paralel
olarak, küresel krizin baﬂ›n› kald›rmas›ndan çok daha önce belirginleﬂmeye baﬂlam›ﬂ, ancak AKP hükümeti, vatandaﬂ›m›z›n iﬂsiz kalmas› pahas›na olumsuzluklar› sineye çekmekten baﬂka bir
ﬂey yapmam›ﬂt›r.
Bu itibarla, hükümetin küresel ekonomik yap›daki dengesizli¤e s›¤›nmaya, bunu mazeret göstermeye hakk› olmad›¤› gibi,
böyle bir siyasi davran›ﬂ› da do¤ru olmayacakt›r.
‹ktidar›n vurdumduymazl›¤›na, iﬂsizlik ve ekonomik sorunlar›
ciddiye almamas›na kan›t olarak; sanayi kuruluﬂlar›m›z›n desteklenmesi icap eden bir dönemde, tam aksi bir tutum içine girilerek, elektrik ve do¤algaz zamlar›yla maliyet art›ﬂ›na seyirci kal›nmas› gösterilebilecektir.
‹ç talepteki durgunlu¤a, ihracat›m›z›n yaklaﬂ›k yüzde 47’sini
oluﬂturan Avrupa Birli¤i’ne üye birçok ülkenin resesyona girmesi de eklenince, ihracat ekseninde üretimi art›rma sürecinin de
sonuna gelinmiﬂtir.
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Bu ﬂartlar alt›nda birçok ﬂirket çal›ﬂan›n› iﬂten ç›kartmakta,
faaliyetlerine ara vermekte yâda tümüyle son vermek zorunda
kalmaktad›r.
‹ç talep ve d›ﬂ talebin teslim bayra¤›n› çekmek üzere oldu¤u
bir zaman diliminde; AKP hükümeti, ekonomide istikrar› sa¤lamak, büyüme ve istihdam› korumak için gerekli olan hamleleri
bir türlü yapmam›ﬂ, bize bir ﬂey olmaz zihniyetiyle, ne yaz›k ki
vatandaﬂlar›m›z› kendi kaderine terk etmiﬂtir.
Türkiye 2003 y›l›ndan itibaren, geçti¤imiz y›l›n üçüncü çeyre¤indeki düﬂük büyüme süreci dâhil olmak üzere, y›ll›k ortalama yüzde 6,2 oran›nda büyümüﬂtür.
Büyüme oran›ndaki bu manzaraya karﬂ›l›k, iﬂsizlik azalmam›ﬂ,
bu dönem içinde ortalama yüzde 10,3 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu kapsamda, geçti¤imiz y›llar boyunca Baﬂbakan Erdo¤an
ve hükümetinin iftihar etti¤i ekonomik büyüme, yeni fabrikalar›n aç›lmas›na, iﬂsizlerin iﬂ bulmas›na, umutlar›n yeﬂermesine zemin haz›rlayamam›ﬂt›r.
Art›k bir gerçe¤in herkes taraf›ndan kabul ve ikrar edilmesi
gerekmektedir: AKP hükümeti iﬂsizlik sorununu çözememiﬂ, bilakis daha da büyütmüﬂtür. Kald› ki baﬂar›s›zl›¤› ayan beyan ortadad›r.
Meselenin daha da hazin boyutu ise, yak›n gelecekte iﬂsizli¤in çözümüne yönelik umut verici geliﬂme ve iyileﬂme belirtilerinin görünmemesidir.
Bu haliyle Baﬂbakan Erdo¤an, siyasi ve ekonomik uygulamalar›yla ocaklar› söndürmekte ve aziz millet fertlerini mutsuzlu¤a
mahkûm etmektedir.
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Baﬂbakan, art›k sorunlar›n üstesinden gelemeyeceklerini itiraf etmeli ve milli iradenin tecellisine haz›r olmal›d›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Milliyetçi Hareket’e göre, iﬂsizli¤in çözümü imkâns›z de¤ildir.
Baﬂlang›ç olarak; gerekli olan›n kararl› bir hükümet etme anlay›ﬂ›, bunu tamamlayacak donan›ml› kadrolar ve beraberinde iyi
tasarlanm›ﬂ sosyal ve ekonomik politikalar oldu¤u tart›ﬂma götürmez bir gerçektir.
Beklentimiz, AKP hükümetinin tedbir almaktan imtina etti¤i
iﬂsizlikle mücadeleyi siyasi gündemine bir an önce almas› ve bu
konuda gere¤ini gecikmeksizin yapmas›d›r.
Bize göre, iﬂsizli¤in yak›c› etkisini azaltabilmek ve sosyal devletin zorunlu bir ön ﬂart› olarak iﬂ güvencesi ve iﬂe iadeyi yeniden ve öncelikle sa¤lamak için laz›m gelen önlemlerin al›nmas›
yerinde olacakt›r.
Ayr›ca, ekonomiyi canland›r›c› bir önlem olarak, verilecek iﬂletme kredilerinin; üretim ve istihdam ﬂart› ile uzun vadeye yay›lm›ﬂ bir biçimde uygulamaya sokulmas› iﬂsizli¤in yay›lmas›n›n
önüne geçebilecektir.
‹ﬂsizli¤in etkisini azaltabilmek için, üretimi ve özellikle ara
mal› üretimini teﬂvik edecek bir politika geliﬂtirilmeli, nihai ürün içinde yerli katma de¤er oran›n› art›racak teﬂvik politikalar› uygulanmal›d›r.
Beni bugün burada dinleyen, televizyonlar› baﬂ›nda izleyen
vatandaﬂlar›m›za ﬂunlar› hat›rlatmak istiyorum:
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‹ﬂsizlik tehlikesi henüz kap›n›za kadar dayanmad›ysa, bu yar›n size kadar ulaﬂmayaca¤› anlam›na gelmeyecektir.
Asla temenni etmeyiz, ama bu gidiﬂle siz ya da bir yak›n›n›z›n önümüzdeki süreçte iﬂinden olaca¤›n› söylemek kehanet olmayacakt›r.
Buradan iﬂsiz kalan, geçim derdi çeken, iﬂini kaybetme endiﬂesi taﬂ›yan, borcunu ödeyemeyen, taksitini geciktiren, tefecinin
a¤›na düﬂen, ekmek alamayan, ›s›namayan tüm vatandaﬂlar›m›za ﬂunu aç›kl›kla söylüyorum ki; sizin her sorununuzu gidermek,
her meselenizi çözüme kavuﬂturmak bizim siyaset anlay›ﬂ›m›z›n
vazgeçilmez hedefidir.
Bunu sadece siyasi söz ve vaat olarak görmeyiniz. Bu samimi ve içten siyasi tutumumuz, aziz millet fertlerinin bugününün
ve gelece¤inin iyileﬂmesi, rahat ve huzura kavuﬂmas›na olan
inanç ve ba¤l›l›¤›m›zdan güç almaktad›r.
‹yi niyet ve kararl›l›¤›m›zdan hiç kimsenin ﬂüphesi olmamal›d›r.
Konuﬂmama burada son verirken hepinizi sayg›lar›mla
selaml›yorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

27 OCAK 2009

De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Medyam›z›n K›ymetli Mensuplar›,
Bu haftaki konuﬂmama baﬂlarken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
Önceki gün Gümüﬂhane’nin Torul ilçesi Zigana Da¤› bölgesinde, Kad›rga Yaylas›’na do¤ru yürüyüﬂe geçen da¤c› grubunun üzerine ç›¤ düﬂmesi sonucunda; 10 vatandaﬂ›m›z›n hayat›n› kaybetmesi ve iki vatandaﬂ›m›z›n yaralanmas› hepimizi derinden üzmüﬂtür.
Bu ve benzeri ac›lar›n tekrarlamamas› temennilerimle, hayat›n› kaybedenlere Cenab-› Allah’tan rahmet, yaral›lara acil ﬂifalar diliyorum.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Milletimiz, AKP iktidar›n›n siyasi uygulamalar›yla tam bir korku tüneline sokulmuﬂ, toplumu bir arada tutan ortak ak›l iﬂlemez
hale getirilmiﬂtir.
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Devlet kurumlar boyutuyla, millet fertleri düﬂünceler ba¤lam›yla bölünmüﬂ, ayr›ﬂm›ﬂ ve mevzilenmiﬂtir.
Bu noktada en tehlikeli olan zihinlerdeki parçalanm›ﬂl›k hâkim bir duygu olarak ortaya ç›km›ﬂ ve gün geçtikçe mesafe alm›ﬂt›r.
Endiﬂemiz, toplumsal alanda alevlenecek bir çat›ﬂman›n bölünmeye kadar giden sürecin kap›s›n› açabilecek olmas›d›r.
Türk toplumunun, böylesine büyük ve ciddi bir yükü daha
uzun bir süre kald›ramayaca¤›, taﬂ›yamayaca¤› ve tahammül
edemeyece¤i gün gibi ortadad›r.
Bize göre, ﬂu andaki sorunlar›n temelinde, esasen hükümet
etme anlay›ﬂ›n›n yol açt›¤› sonuçlar bulunmaktad›r.
Sorun çözme yetene¤inin istenilen düzeyde organize edilememesi, belirsizlikten ve güvensizlikten yeﬂeren yeni sorun alanlar›n›n boy atmas›na ortam haz›rlamaktad›r.
As›rlard›r birçok badire ve felaketleri aﬂarak muhterem varl›¤›n› bu zamana kadar ulaﬂt›ran necip milletimiz; içindeki kinini
her vesilede d›ﬂa vuran bir avuç siyaset bezirgân› ve besledikleri
haramiler taraf›ndan tarumar edilmektedir.
Aziz millet fertlerinin; karmaﬂ›klaﬂan ve dipsiz bir kuyu haline dönen meseleler karﬂ›s›nda akl› kar›ﬂm›ﬂ, derman› tükenmiﬂ,
heyecan› kesilmiﬂtir.
Dikkatlerinizi, çok önemli gördü¤üm bir hususun üzerine
çekmek istiyorum:
Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetleri; milletimizin ça¤›n
olaylar›n›, kendine özgü bir üslupla anlayabilme, yorumlayabilme
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ve de¤erlendirebilme kudretine, meseleleri kendi kültür dairesinden bakabilme ve kavrayabilme gücüne büyük bir darbe
vurmuﬂtur.
Baﬂkent Ankara merkezli, ça¤› Türkçe okuyan kuvvetli bir
devletin yerine; iç çekiﬂmelere teslim olmuﬂ, kimsenin kimseye
güvenmedi¤i, ﬂüphelerin kanaat olarak belirdi¤i, baﬂkalar›n›n
yalanlar›n›, kendi do¤rular›na tercih eden bir yönetim anlay›ﬂ›yla Türkiye uçurumun kenar› kadar getirilmiﬂtir.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n geçti¤imiz günlerde Karadeniz’in güzel
kentlerinden birinde yapt›¤› bir konuﬂmada; ‘yurt içinde, yurt d›ﬂ›nda art›k Türk vatandaﬂlar›n›n sokakta baﬂ› dik bir biçimde
‘Ben Türk’üm’ diyerek dolaﬂabildi¤ini’ söylemesi çok yüzlü siyaset anlay›ﬂ›n›n bir yans›mas› olarak görülmelidir.
Baﬂbakan’›n ve partisinin; Türklü¤e hakareti engelleyen Türk
Ceza Kanununun 301 maddesinde elbirli¤i ile yapt›¤› de¤iﬂikli¤in tahribat› s›cakl›¤›n› korumaktad›r.
AKP ile birlikte ‘ben Türk’üm demenin’ ay›pland›¤›, ›rkç›l›kla
özdeﬂleﬂtirildi¤i, ça¤d›ﬂ› bir ifade olarak takdim edildi¤i, hiçbir
dönemde olmad›¤› kadar itibar›n›n zedelendi¤i ve küçümsendi¤i
ortada iken, Baﬂbakan’›n bu ifadelerini, dengesini kaybeden bir
ruh halinin ç›rp›n›ﬂlar› olarak görmek laz›md›r.
Hiç haddi ve hakk› olmad›¤› halde; Türklükten bahsederek,
bu konudaki ay›plar›n› telafi etmeye çal›ﬂan Baﬂbakan’›n nafile
hamleleri, millet vicdan›nda açt›¤› yaralar› asla ortadan kald›rmayacakt›r.
Milli benli¤imizin y›prat›ld›¤›, gelecek umutlar›n›n k›r›ld›¤›, bizi bir arada tutan de¤erlerin h›rpaland›¤› bu hazin dönemde;
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Baﬂbakan Erdo¤an’›n söz ve uygulamalar›n› herkes unutsa bile,
Milliyetçi Hareket unutmayacakt›r.
Herkes affetse bile Milliyetçi Hareket affetmeyecektir.
Aziz Milletvekilleri,
Bugün Türkiye;
√ Siyasi belirsizli¤in ve gerginli¤in endiﬂe verici bir nitelik kazand›¤›,
√ Toplumsal tedirginlik, y›lg›nl›k ve huzursuzlu¤un geniﬂ bir
tabana yay›ld›¤›,
√ Korkunun toplum hayat›n›n her alan›na egemen oldu¤u ve,
√ Siyaset kurumunun bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda çözüm kap›s›
olmaktan ç›k›p sürekli kriz üreten sorunlu bir yap› olarak a¤›r
güven kayb›na u¤rad›¤› tehlikeli bir süreç yaﬂamaktad›r.
Son dönemde iﬂleyen bir yarg› sürecini, hukuk d›ﬂ› mecralara sapt›rma gayretleri ve bunun üzerinden yürütülen tart›ﬂma ve
polemikler, bu bak›mdan her yönüyle endiﬂe ve üzüntü vericidir.
Savc›s› ve avukat› siyasetçi olan, gazete manﬂetlerinde ve televizyon ekranlar›nda izlenen ve soruﬂturma ile yarg›lama süreçlerinin parçal› olarak eﬂ zamanl› yürütüldü¤ü bu dava, siyasi ve
hukuki tart›ﬂmalara, polemiklere ve istismara alet edilmektedir.
Yap›lmakta olan bir soruﬂturma ve görülmekte olan dava
hakk›nda kanaat bildirmek, kendi mecras›nda akan hukuki sürecin bir taraf› olmak, hukuka ve kanunlara ayk›r› olaca¤› gibi, siyasi sorumluluk ve demokratik meﬂruiyet anlay›ﬂ›yla da ba¤daﬂmayacakt›r.
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Milliyetçi Hareket Partisi bu dava kapsam›ndaki görüﬂ ve düﬂüncelerini geçmiﬂte çeﬂitli vesilelerle ortaya koymuﬂ ve hassasiyetini kamuoyu ile paylaﬂm›ﬂt›r.
Genel olarak, bu konuya olan yaklaﬂ›m›m›z:
√ Adalete sonuna kadar güvenmek,
√ Davan›n h›zla sonuçlanmas›n› beklemek,
√ Hukuki süreci ve yarg›y› siyasileﬂtirmemek,
√ Kiﬂilik haklar›na sayg›l› olmak,
√ Terörle mücadeleyi zaafa u¤ratmamak,
√ Bilgi kirlili¤ine itibar etmemek ve
√ Toplumda korku uyand›rmamak olarak özetlenebilecektir.
Milliyetçi Hareket partisi bu konuda yine benzer düﬂüncelerini dile getirecek ve hukukun üstünlü¤üne ve hakemli¤ine sayg›
duyulmas›n›n gerekti¤ine ve mecburiyetine inand›¤›n› tekrarlayacakt›r.
Ne var ki, söz konusu davay› bir kamplaﬂma f›rsat› ve çat›ﬂma vesilesi gibi görmeye baﬂlayan iktidar ile ana muhalefetin tutumlar›n›n, soruﬂturmay› hukuki mecras›ndan ç›kartt›¤› ve giderek siyasallaﬂt›rd›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Baﬂbakan’›n savc›l›¤›na, ana muhalefet liderinin avukatl›¤›na
talip oldu¤u bu hukuki sürecin; “rövanﬂ” veya ”öç alma” gibi
kavramlarla siyasallaﬂmas›, toplumun giderek kutuplaﬂmas›n›n
yeni bir gerekçesi haline gelmektedir.
Bu nedenle, bir yandan “çomak soktuk” sözleri ile sürece
müdahil oldu¤unu söyleyen Baﬂbakan’›n, “yarg›y› rahat b›rak›n’
ça¤r›lar› inand›r›c›l›¤›n› kaybetmiﬂtir.
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Bu meselede, ortaya ç›kan korku ve endiﬂelerin neden oldu¤u toplumsal gerginliklerin, öfkelerin ve kayg›lar›n birikiyor olmas›, geliﬂmelerin baﬂka yönleriyle de hassasiyetle incelenmesini ve de¤erlendirilmesini art›k zorunlu ve gerekli k›lmaktad›r.
Söz konusu dava sürecinin izledi¤i seyir, bir yandan hukuki
süreç devam ederken, öte yandan terörizmle mücadele gibi hassasiyet gerektiren bir alanda, güvenlik güçlerimizin mücadele azmini k›racak, görevlerini zaafa u¤ratacak bir istikamete de girebilece¤ini iﬂaret etmektedir.
Özellikle yurt d›ﬂ›ndan servis yap›ld›¤› anlaﬂ›lan propaganda
ile akla karan›n, do¤ru ile yanl›ﬂ›n, suçlu ile suçsuzun, hakl› ile
haks›z›n birbirine kar›ﬂmaya baﬂlad›¤› içinden ç›k›lmaz bir yola
do¤ru ilerlendi¤ini söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Biz baﬂtan beri bu konudaki hassasiyetimizi ve duruﬂumuzu
göstermiﬂ ve 3 Temmuz 2008 tarihindeki aç›klamam›zda;
√ “Mahkemelere, emniyet makamlar›na, istihbarat birimlerine veya haberleﬂme kurumlar›na ait olup mahremiyet taﬂ›mas›
gereken konu, belge ve evraka, devlet ciddiyeti ile ba¤daﬂmayan
zafiyetler sonucu karanl›k odaklar taraf›ndan nüfuz edildi¤ini;
√ “Bas›n hürriyeti ad› alt›nda bu s›zma haberleri yay›nlamaya
meyyal olan medya kuruluﬂlar›na taﬂ›nd›¤›n›’ ve “bu geliﬂmelere karﬂ› dikkatli olunmas› gerekti¤ini’ vurgulam›ﬂt›k.
Ancak ne var ki, aradan geçen alt› uzun aya ra¤men, hükümet veya adli makamlarca hiçbir idari ve hukuki tedbir al›nmam›ﬂ; dava ile ilgili belgeler, görüﬂme kay›tlar› ilgisiz kiﬂilerin eline geçerek alenen yay›nlanm›ﬂt›r.
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Bu yay›nlar›n sözde gerçekleri ortaya ç›karmak ad›na, bir taraftan adli süreci etkilemeyi hedefledi¤i; öte yandan kamuoyunu
tek tarafl› olarak yönlendirmeye çal›ﬂt›¤› dikkatlerimizden kaçmam›ﬂt›r.
Hatta bu konuda geçti¤imiz günlerde bir kamu kuruluﬂu olan
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu da görev alm›ﬂ; kime ve
neye hizmet etti¤i belli olmayan yurtd›ﬂ›ndaki bir ﬂahs›n ithamlar›n›, saatler süren yay›nla canl› olarak ekranlara taﬂ›m›ﬂt›r.
Milletimizin vermiﬂ oldu¤u vergilerle kurumsal devaml›l›¤›n›
sa¤layan bir devlet televizyonunda yap›lan bu yay›nc›l›k faaliyetinin, topluma fitne ve kuﬂku tohumlar›n› atmas›, buna hükümet
taraf›ndan çanak tutulmas›; kabulü mümkün olmayan bir baya¤›l›k ifadesi olacakt›r.
Y›llardan beri siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi’nin
Baﬂkent’teki faaliyetlerini ve toplant›lar›n› bile yay›nlamaktan ›srarla kaç›nan bu kurumun, Okyanus ötesinin karanl›k köﬂelerinden yay›n yapm›ﬂ olmas›n›, yaln›zca habercilik heyecan› olarak
görmek ve masum bulmak mümkün de¤ildir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Türkiye bugün y›llar›n ihmal ve himayesi ile bölücü terör örgütünün eylemleriyle desteklenen ciddi bir siyasal bölücülük tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
Ancak bu tehlikeyi bir tehdit haline getiren karmaﬂ›k süreç
çok yönlü ve çok maksatl› bir sistematik kampanya ile örtüﬂmekte, Türkiye hayat›n her alan›nda yo¤un bir tahribat ve propagandaya maruz kalmaktad›r.
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Oluﬂan kirli ittifak›n, bölünme ve ayr›ﬂma sürecini bir yandan
h›zland›racak, di¤er yandan ise kamuoyunun gözünden kaç›racak bir senaryoyu sahnelemeye baﬂlad›¤› bütün emareleri ile ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu ittifak›n ortak paydas›n›;
√ Devlet ve millet olarak bir arada yaﬂaman›n garantisi olan
millî ve üniter devlet yap›m›zdan duyduklar› rahats›zl›k;
√ Türk tarihini ve kültürünü karalamak için kollad›klar› f›rsatlar;
√ Millet de¤erlerini aﬂa¤›lamak için yap›lan “özür dileme” rezaletleri,
√ Tarihimizi sorgulatmay› amaçlayan hakaret kampanyalar›,
√ Ve bölücülü¤ü aklamaya, terörle mücadeleyi sorgulatmaya
dönük alçakl›klar oluﬂturmaktad›r.
Hükümetin elindeki siyasal güç ve imkânlar› tam bir seferberlikle bu odaklara sundu¤u ve bütün y›k›c› ve bölücü giriﬂimlere
yatakl›k yapt›¤› bu ortamda kirli çabalar›n maksad›n›n;
√ Türk milletini kendinden kuﬂku duyan,
√ Ecdad›na ﬂüpheyle bakan,
√ Millî kimli¤i ve kiﬂili¤i zay›flat›lm›ﬂ,
√ Bölünmeye karﬂ› duyars›z,
√ ‹hanetlere karﬂ› tepkisiz,
√ Bekas›n› savunma refleksi zay›flam›ﬂ,
√ Kardeﬂli¤ini umursamayan,
√ Terör ve ﬂahadetler aras›nda kafas› kar›ﬂt›r›lm›ﬂ,
√ Kimin dost, kimin düﬂman, neyin ihanet neyin cesaret oldu¤u konusunda tereddüt yaﬂat›lan,
88

√ Kendisiyle ve inançlar› ile problemli bir topluluk haline getirilmek oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
Gidiﬂat, toplumun ad›m ad›m ve içten içe önümüzdeki yak›n
vadede karﬂ›m›za ç›kar›lacak ve beka düzeyinde sars›nt›lara yol
açacak bir travmaya karﬂ› uyutulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›n alarm›n› vermektedir.
Hükümetin teslimiyetçi uygulamalar› ile önü aç›lan siyasal
bölücülü¤ün ald›¤› mesafenin yan› s›ra; mücadele azmi k›r›lm›ﬂ
ve inanc› zedelenmiﬂ güvenlik mensuplar›m›z›n etkisiz ve sahipsiz b›rak›lmas› oynanan oyunun son perdesi olarak de¤erlendirilmelidir.
Ergenekon ad› verilen dava sürecine ve geliﬂmelere bu aç›dan bak›ld›¤›nda, adaletin tecellisinin üstünde ve d›ﬂ›nda, ayr›ca
bir sinsi çaban›n, ülkemizi karanl›k bir sürece do¤ru itmek ve
yönlendirmek istedi¤ini görmek ve söylemek gerekmektedir.
Bu sürecin, y›llarca bölücülük ve terörle fedakârca mücadele
eden asker ve polis güvenlik mensuplar›nda kayg› ve karars›zl›¤a yol açmas›, yaﬂanacak en büyük zafiyet olacakt›r.
Millet iradesi hükümetleri getirip götürebilir. Siyasetçiyi sand›kta de¤iﬂtirerek, be¤endi¤ini seçebilir.
Ancak, ne ordumuzun, ne polisimizin nede hukukçumuzun
yerine yenisini koyma lüksümüz, baﬂka ülkelerden getirme ﬂans›m›z yoktur.
Onlara sahip ç›kmak, sorunlar›n› çözmek ve görevlerinde
destek olmak zorunday›z.
Türkiye bu sorunlar› mutlaka aﬂmal›d›r ve aﬂacakt›r.
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Çok daha müﬂkül durumlar› aﬂabilmiﬂtir. ‹nanc›m›z ve gayretimiz bu yöndedir.
Çünkü gidece¤imiz baﬂka ülke, yaﬂayaca¤›m›z baﬂka vatan ve
gurur duyaca¤›m›z baﬂka bir bayrak yoktur.
Baﬂkalar›n›n gelecekte ne olaca¤› ve nerede duraca¤›, bizi hiç
ilgilendirmemektedir.
Biz bin y›ld›r buraday›z. Bir ve beraberiz.
Önümüzdeki bin y›lda da burada olaca¤›z.
Kimse en ufak bir tereddüt göstermesin.
Ay y›ld›zl› al bayra¤›m›z› dünya durdukça, son yudumuz Anadolu’da dalgaland›raca¤›z.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
A¤›r bir gerilim ve bunal›m döneminden geçmekte olan Türkiye’nin önündeki en önemli siyasi kilometre taﬂ›, 29 Mart
2009 tarihinde yap›lacak Mahalli ‹dareler Genel Seçimleridir.
Seçimler, AKP’nin alt› y›l› aﬂan tahribat döneminin muhasebesini ve Türk milletinin sand›k baﬂ›nda hesap sormas›n› sa¤layacak çok önemli bir demokratik denetim imkân› olacakt›r.
Aziz milletimizin sab›rs›zl›kla bekledi¤i bu tarihi hesaplaﬂma
için önümüzde sadece altm›ﬂ gün kalm›ﬂt›r.
Seçim sand›¤› baﬂ›nda tecelli edecek milli irade, do¤uraca¤›
etki ve sonuçlar ile harekete geçirece¤i süreçler bak›m›ndan
önümüzdeki nazik dönemde Türkiye’nin siyasi tablosunu ve yol
haritas›n› belirleyecektir.
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Türkiye’nin yaﬂamakta oldu¤u siyasi, ekonomik ve toplumsal
kriz sürecinde, 29 Mart seçimlerinde AKP iktidar›na sand›k yoluyla ders verilmesi Türkiye’nin kötü gidiﬂat›na dur diyecek hay›rl› bir sonuç do¤uracakt›r.
Bu bak›mdan önümüzdeki seçimleri, yerel yöneticilerin seçiminin ötesinde, Türkiye’nin ülke ve millet olarak gelece¤inin belirlenece¤i bir kader seçimi olacakt›r.
Ancak, bu süreçte, milli iradeyi yönlendirmek için her çirkinlik sergilenmekte, Türkiye’nin gerçek sorunlar›n›n üzerini örtmek için gündem de¤iﬂtirme çabalar› h›z kazanmaktad›r.
Bozgun psikolojisi içine giren AKP, bulan›k suda bal›k avlamaya çal›ﬂmakta ve yeni cephe mevzileri oluﬂturarak yeni bir
mazlum ve ma¤dur rolü oynamak için f›rsat kollamaktad›r.
Girilen seçim sürecinde dikkatimizi çeken birinci husus,
AKP’nin Türkiye’nin baz› bölgelerinde bölücü emellere hizmet
yar›ﬂ›nda siyasi bölücülerle tam bir rekabetin içine girece¤i; bu
amaçla Barzani’den destek arayaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
PKK’n›n siyasi talep listesinin ön s›ralar›nda yer alan baz› konularda etnik bölücülü¤ün zemin kazanmas› ve köprübaﬂ›n› tutmas› bu tehlikeli anlay›ﬂ›n yans›mas›d›r.
TRT eliyle Kürtçe yay›n yapma, üniversitelerde Kürtçe enstitülerini kurma, Kürtçeyi seçmeli ders olarak müfredata alma çabalar› ve daha ileri ad›mlar atma konusundaki niyetleri bu yönde AKP’nin bölücülere vadeli ümit ve cesaret verme hedefi
olarak görülmelidir.
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Üzerinde durulmas› gereken ikinci husus ise, bir hayal yolculu¤u oldu¤u art›k iyice anlaﬂ›lan Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerin ve sanal müzakerelerin, bu seçim sürecinde yeni bir ambalaj ve makyajla kampanya malzemesi olarak kullan›laca¤›n›n görülmesidir.
D›ﬂ politikay› Türkiye’nin milli ç›karlar›n›n s›rt›ndan bir siyasi
rant arac› ve iç politika malzemesi olarak gören Baﬂbakan Erdo¤an, siyasi hesaplarla yeniden AB’ne sar›lmak için geçti¤imiz
hafta Brüksel koridorlar›n› aﬂ›nd›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ancak, K›br›s nedeniyle oksijen çad›r›na giren sanal AB sürecinin bu gibi gösterilerle canland›r›lmas› beklenmemelidir. Bunun için AKP hükümetinin önüne konulan ve Baﬂbakan’›n da
bilerek kabul etti¤i dayatma denklemi ortadad›r.
K›br›s Rum band›ral› uçak ve gemilere Türk limanlar› aç›lmad›¤› ve Rum Yönetimi ile iliﬂkilerin normalleﬂtirilmesi süreci baﬂlat›lacak ad›mlar at›lmad›¤› sürece, AB ile iliﬂkiler, içinde bulundu¤u koma durumundan ç›kar›lamayacakt›r.
Bu durumu çok iyi bilen AKP hükümetinin belediye seçimleri geçtikten sonra, bu konular› gündeme getirmesi hiç kimse için
ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.
AKP’nin stratejisinde çok önemli bir yer tutan üçüncü husus,
toplumda korku ve karanl›klar›n egemen olaca¤› bir ortam yaratarak; tedirginlikler ve endiﬂeler üzerinden yeni istismar alanlar› açmakt›r.
Kendi mecras› içinde yürütülmesi gereken hukuki süreçlerin,
seçim kampanyas› malzemesi olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›lmas› ile
AKP’nin siyasete d›ﬂar›dan müdahale aray›ﬂlar›, iktidar›n yeniden
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“sahte ma¤dur ve demokrasi havarisi” rolü için prova yapt›¤›n›n
iﬂaretleridir.
AKP’nin seçim istismar›nda dördüncü husus ise, siyasi ve
ekonomik istikrar yalan› etraf›nda pembe tablolar çizmeyi sürdürmek, “temiz siyaset- temiz toplum” slogan›yla pisliklerin üstünü örtmek ve AKP’nin alternatifi olmad›¤›n› iddia ederek Türk
milletinin vicdan›n› ve idrakini bask› alt›na alma gayretidir.
Servetinin meﬂru kayna¤›n› aç›klayamayan, dokunulmazl›k
z›rh›n› adalet önünde hesap vermekten kaçma kap›s› olarak gören, en yak›n çal›ﬂma arkadaﬂlar› yolsuzluk çamuruna bulaﬂan
bir Baﬂbakan’›n hala temiz siyasetten bahsetmesi ve “torunlar›m›z›n yaﬂayaca¤› temiz Türkiye’yi düﬂündü¤ünü” iddia etmesi,
siyasi tarihimize bu ibret örne¤i olarak geçecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde milletvekillerinin yasama dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› konusunda 92 milletvekiline iliﬂkin toplam 221 dosya bulunmaktad›r.
Dokunulmazl›k dosyalar› Meclis’te bekleyen milletvekillerinin
yüzde sekseni AKP ve DTP milletvekilleridir. Dosya say›s› bak›m›ndan AKP ile DTP milletvekilleri, bekleyen dosyalar›n yüzde
seksenalt›s›n› oluﬂturmaktad›r.
Bu dosyalardaki suçlar; evrakta sahtecilik, ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak, kamu kurumunu doland›rmak, zimmet ve emniyeti suistimal gibi a¤›r fiillerle ilgilidir.
Bu konularda siyasi ve ahlaki sicili böylesine karanl›k olan
adalet kaçk›nlar›n›n, temiz siyaset ve temiz toplum edebiyat› yaparak Türk milletini aldatmak imkân› art›k kalmam›ﬂt›r.
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29 Mart seçimleri bu yolun aç›lmas› ve yolsuzluklar›n hesab›n›n sorulmas› sürecinin baﬂlat›lmas› için tarihi bir f›rsat olarak
görülmelidir.
Bütün bu gerçekler, AKP’nin alternatifi olmad›¤› yolunda yürütülen yalan kampanyas›n›n hiçbir temele dayanmad›¤›n› göstermeye yeterli olacakt›r.
AKP’nin alternatifsiz oldu¤u iddia ediliyorsa, bunun hangi
alanlarda geçerli oldu¤u aç›kl›kla ortaya konulmal›d›r.
AKP;
√ Siyasi ve ahlaki kirlilikte,
√ Siyasi k›ﬂk›rt›c›l›kta,
√ Dini duygular ve manevi de¤erler doland›r›c›l›¤›nda,
√ Etnik bölücülere ümit ve cesaret vermede alternatifsizdir.
Bunun yan› s›ra;
√ Yoksulluk, açl›k ve sefaleti Türk milleti için kader haline getirmede,
√ Ekonomik kriz ortam›nda, Türkiye’yi korumas›z b›rakmada
ve,
√ Çiftçi, memur, esnaf, iﬂçi ve emekli inim inim inlerken affedilmez bir aymazl›kla “te¤et” edebiyat› yapmakta, AKP’nin siyaset tarihinde alternatifi bulunmamaktad›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Siyasetin bask› ve çat›ﬂma dinamiklerini harekete geçirmesinin neden oldu¤u keﬂmekeﬂ; as›l meseleler üzerinde düﬂünebilme, bunlar›n üstesinden gelebilme ve çözüme kavuﬂturabilme
yollar›n› t›kamaktad›r.
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Türkiye her dönemde içine hapsoldu¤u tart›ﬂmalardan dolay›
refah, huzur, esenlik gibi amaçlanan de¤erlere bir türlü ulaﬂamam›ﬂ, karﬂ›l›kl› at›ﬂmalar›n kas›p kavurdu¤u bir ortamda aziz vatandaﬂlar›m›z hiç de hak etmedikleri zorluklar›n içine itilmiﬂlerdir.
Hayat pahal›l›¤›, bar›nma sorunu, asgari düzeyde bile olsa,
günlük hayat›n devam› için gerekli olan ihtiyaçlar›n karﬂ›lanamamas›, vatan›m›z›n her yöresinde sefaletin kara yüzünü adeta
hortlatm›ﬂt›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi ile geçen alt› y›l› aﬂk›n sürede; aziz
millet fertlerinin refah›nda, mutlulu¤unda ve yaﬂam memnuniyetinde maalesef bir art›ﬂ görülmemiﬂtir.
Vatandaﬂlar›m›z; bugün dünden daha huzurlu, daha keyifli,
daha rahat, daha esenlik içinde de¤ildir.
Ç›¤ gibi biriken sorunlar, hükümetin gerek iﬂ bilmezli¤inden,
gerekse de baﬂar›s›zl›¤›ndan dolay› as›l meseleleri öteleyerek
baﬂka gündemlerle u¤raﬂmas›na ortam yaratmakta, milletimizin
fazlas›yla hak etti¤i refah ve ekonomik geliﬂmiﬂlik mertebesine
ulaﬂmas›na mani olmaktad›r.
AKP hükümeti, her bir vatandaﬂ›m›z›n daha çok gelir, daha düzenli kazanç, yar›n kayg›s› yaﬂatmayan bir iﬂ ortam›, daha iyi sa¤l›k ve e¤itim hizmeti talebini bu zamana kadar karﬂ›layamam›ﬂt›r.
Rakamlarla, nereden nereye geldik safsatas›yla milletimizi
uyutmaya ve kand›rmaya çal›ﬂan Baﬂbakan Erdo¤an’›n gerçek
yüzü ve niyeti art›k ayan beyan ortaya ç›km›ﬂt›r.
Hayret verici bir ﬂekilde; Türkiye’nin 6 y›lda kat etti¤i mesafenin Cumhuriyet tarihinin hiç bir dönemi ile k›yaslanamayacak
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baﬂar›larla dolu oldu¤unu ifade edebilen Baﬂbakan Erdo¤an; d›ﬂ
politikada, iç politikada, ekonomide, sosyal yaﬂamda ve kültürel
alanda Türkiye’ye yapt›¤› tahribat› unutmuﬂ gözükmektedir.
AKP’yle geçen bunca y›lda ak›llarda kalan; kavga, gerilim,
yoksulluk, iktidar yandaﬂ› küçük bir az›nl›¤›n artan zenginli¤i,
kimli¤imizin ve özgüvenimizin ayaklar alt›na al›nmas›, yabanc›lara peﬂkeﬂ çekilen milli varl›klar›m›z, hesaba çekilen tarihimiz,
sorgulanan devletimiz, tart›ﬂ›lan milletimiz, uyuﬂturulan toplumumuz olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Baﬂbakan Erdo¤an ba¤lanan basiretinden, iﬂlemeyen ferasetinden dolay› Türkiye’yi ne hale getirdi¤ini ne yaz›k ki görememektedir.
Say›n Baﬂbakan’›n al›ﬂkanl›k haline getirdi¤i gibi, alt› y›lda
mili gelire 500 milyar dolar ekledi¤ini tekrarlay›p durmas›, gerçeklerin söylenmesinden ziyade, vatandaﬂ›n rakamlarla kand›r›lmas› olarak yorumlanmal›d›r.
Buradan, Baﬂbakan Erdo¤an’a sormak laz›md›r:
Mademki Türkiye’nin geliri alt› y›lda 500 milyar dolar artt›
ise, 70 milyonun al›nteri olan bu gelir nerededir ve kimlerdedir?
Vatandaﬂta olmad›¤›na göre, hangi vas›talarla kimlerin cebine girmiﬂtir?
Vatandaﬂlar›m›z yoksullaﬂ›rken bahsedilen bu gelir art›ﬂ› kimlerin refah›n› art›rm›ﬂt›r?
Alt› y›lda 500 milyar dolarl›k gelir art›ﬂ›, kiﬂi baz›nda yaklaﬂ›k
7 bin dolar yükseliﬂe neden olmas› gerekirken, hangi vatandaﬂ›m›z›n geliri alt› y›lda 7 bin dolar artm›ﬂt›r?
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Bize göre alt› y›lda Türkiye ne geliﬂmiﬂ, ne de zenginleﬂmiﬂtir.
Bu hesap kurnazl›¤›n›n özeti ﬂudur: “Zenginlik yandaﬂlara,
yoksulluk ise yurttaﬂlara” pay edilmiﬂtir.
K›ymetli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Son günlerde yaﬂan›lan ve gittikçe derinleﬂen tart›ﬂmalar;
ekonominin gerçek sorunlar›n›n konuﬂulmas›na engel olmakta,
yay›lan krizin önünü alabilmek için at›lmas› gereken ad›mlar›n,
bir türlü at›lamamas›na yol açmaktad›r.
Doru¤a ç›kan ve iﬂ âlemi taraf›ndan da itiraf edilen belirsizlik
ve güven bunal›m›, tüketim e¤ilimin zay›flamas›, yat›r›m›n durmas›, iﬂsizli¤in patlamas› ve bütünlükten yoksun parçal› önlemlerin beklentileri daha da kötüleﬂtirmesi, önümüzde duran ciddi
sorunlardan baz›lar› olarak karﬂ›m›zdad›r.
‹çinde bulundu¤umuz y›lda, dünya ticaretinin, y›llar sonra ilk
defa daralmaya baﬂlamas›, TL ile birlikte baﬂka ülke paralar›n›n
da de¤er kaybetmesi, Türkiye gibi ‘yükselen pazar’ ülkelerine
sermaye ak›ﬂ›nda büyük bir düﬂüﬂ beklenmesi, krizden ç›k›ﬂ› zorlaﬂt›ran d›ﬂ faktörler olarak görülmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler Ticaret ve Kalk›nma Örgütü’nün, dünyada
do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n 2008 y›l›nda yüzde
21 azald›¤›n›, 2009 y›l›nda ise daha da yüksek oranda bir azalma beklendi¤ini aç›klamas›, Türkiye ekonomisinde finansman
darbo¤az›yla karﬂ›laﬂ›laca¤›na iﬂaret etmektedir.
Nitekim Türkiye’nin, geçti¤imiz y›l yüzde 25,5’lik bir sermaye kayb›na u¤rad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
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Türkiye ekonomisinin yumuﬂak karn› olan ve geride kalan y›l
içinde, bir ara 55 milyar dolara kadar ç›kabilece¤i söylenen cari aç›k, azalan enerji ve emtia fiyatlar›, daralan ithalat nedeniyle
gerileme trendine girmiﬂtir.
Bunu kendi baﬂar›lar› olarak sunma niyetine girdi¤i anlaﬂ›lan
Baﬂbakan Erdo¤an’›n, bu yapt›¤›n›n do¤ru olmad›¤›n›, gerilese bile cari aç›k tehlikesinin ortadan kalkmad›¤›n› söylemek istiyorum.
Elbette cari aç›ktaki azalman›n en önemli nedeni enerji fiyatlar›ndaki gerileme ve ithalat hacmindeki zay›flamad›r.
Ancak, cari aç›¤›n azalmas›, enerji maliyetinin düﬂmeye baﬂlamas›; aziz vatandaﬂlar›m›za olumlu anlamda yans›mam›ﬂ, sofralardaki bir ekme¤i, iki yapmam›ﬂt›r.
Mevcut ﬂartlara dayal› olarak yap›lan öngörülerde; 2009 y›l›nda, 2008 gerçekleﬂmesine göre, ihracat›n yaklaﬂ›k yüzde 20,
ithalat›n ise yüzde 25 gerilemesi beklenmektedir.
Türkiye ekonomisinin h›zl› bir ﬂekilde yol ald›¤› durgunluk süreci; büyümenin negatif gerçekleﬂebilmesine ve ithalat›n ise yüzde 25’in üzerinde gerilemesine yol açabilecektir.
Düﬂük büyümenin; ço¤alan iﬂsizlik, f›rlayan yoksulluk, yükselen sosyal maliyetler demek olaca¤›n› AKP hükümetine hat›rlatmak isterim.
Ayr›ca, mal ve hizmet fiyatlar›ndaki gerileme olarak da tan›mlanabilecek deflasyon olgusunun, içinde bulundu¤umuz y›ldaki sorunlardan birisi olabilece¤i gözden uzak tutulmamal›d›r.
Bu durum, ekonomilerdeki durgunlu¤a paralel, hem üretimin
düﬂmesi hem de iﬂsizlik oranlar›n›n giderek yükselmesiyle sonuçlanacakt›r.
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Bize göre, AKP hükümetinin, reel sektörün tümüyle iflasa sürüklenmemesi için, mal ve servis fiyatlar›nda gittikçe belirginleﬂen düﬂme e¤ilimini dikkate alan bir önlemler paketini hayata
geçirmesinin yerinde olaca¤› kuﬂkusuzdur.
AKP zihniyeti, kendi siyasi hesaplar›n› ekonominin gelece¤i
için laz›m gelen önlemlerin önüne geçirmiﬂ, mevcut siyasi tav›r
ve duruﬂuyla, ekonomik iliﬂkilerde güven yerine belirsizli¤i pompalam›ﬂt›r.
Türkiye’nin kaybedecek y›llar›, heba edecek de¤erleri, israf
edecek kaynaklar› yoktur.
Adalet ve Kalk›nma Partisi’yle girilen yolun sonunda açl›k, iﬂsizlik, eﬂk›yal›k, suçluluk, yoksulluk ve tükenmiﬂlik vard›r.
Bu iktidar›n art›k son kullan›m tarihi dolmuﬂ, geçen her gün
sonradan telafisi çok zor olacak bedelleri ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu sürece dur demenin, demokratik devir teslimin yap›lmas›n›n zaman› art›k gelmiﬂtir. Yeni bir silkiniﬂ ve uyan›ﬂ›n ilk dura¤› önümüzdeki yerel seçimlerde kendisini gösterecektir.
Bunu yapacak, üstün nitelik ve kudrete sahip büyük Türk milletine inanc›m›z ve ba¤l›l›¤›m›z tamd›r.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n K›ymetli Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Bildi¤iniz gibi ‹srail’in Filistinlilerin yaﬂad›¤› Gazze topraklar›na 2008 y›l›n›n son haftas›nda Hamas taraf›ndan at›lan füzeleri gerekçe göstererek baﬂlatm›ﬂ oldu¤u sald›r›lar, 23 gün sürmüﬂ
ve ‹srail’in gevﬂek bir ateﬂkes karar›ndan sonra ﬂimdilik sona ermiﬂtir.
Bu süre zarf›nda evleri, okullar› ve iﬂyerleri tahrip edilen ve
bombalanan Filistinlilerden ço¤u kad›n ve çocuk olmak üzere
ölenlerin say›s› 1500’ e yaklaﬂm›ﬂ, yaral›lar›n say›s› ise dört bin
beﬂ yüzü aﬂm›ﬂt›r.
Sald›lar karﬂ›s›nda gösterilen tepkileri umursamayan ‹srail,
uluslararas› kararlar› bile ciddiye almam›ﬂ, suskun ve etkisiz
Arap ve ‹slam Dünyas›n›n durumundan cesaret alarak diledi¤i
zamana kadar sald›r›lar›n› sürdürmüﬂtür.
Birleﬂmiﬂ Milletler kaynaklar›na göre ölenlerin üçte birinin
çocuk olmas›; yollar›n, trafolar›n, su depolar›n›n, okullar›n, hastanelerin ve resmi binalar›n hedef al›nmas›, ‹srail’in hedefinin
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öncelikle sivil halk ve günlük hayat›n idamesini sa¤layan tesisler
oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂt›r.
‹srail’in hukuk ve ölçü tan›mayan pervas›zl›¤› ve Gazze’de yaﬂanan insanl›k dram›n›n korkutucu boyutlara ulaﬂmas›, bütün
dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de infiallere neden olmuﬂ, milletimiz Gazze’de yaﬂananlara hakl› ve vicdani bir hassasiyet göstererek Filistinli kardeﬂlerimize sahip ç›k›lmas›n› talep etmiﬂtir.
Bu arada hükümetin göstermelik arabuluculuk tavr›ndan ikna
olmayan ve soruna müdahale niyetinden kuﬂku duyan kamuoyu, Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin bu konudaki samimiyetini
sorgulamaya baﬂlam›ﬂt›r.
‹ﬂte, geçti¤imiz hafta Say›n Baﬂbakan’›n hakl› tepkileri ile
gündeme gelen Davos toplant›s›n›n öncesindeki süreç ve psikolojik ortam, hükümetin kendisini Filistin meselesinde s›k›ﬂm›ﬂ ve
etkisiz gördü¤ünü hissetti¤i bir dönemde gerçekleﬂmiﬂtir. Geliﬂmeler bu aç›dan anlaml›d›r.
Bildi¤iniz gibi otuz dokuzuncusu ‹sviçre’nin Davos kasabas›nda düzenlenen ve son k›rk y›l›n en önemli ekonomik toplant›s›
olarak nitelendirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda, 96 ülkeden
2500 kat›l›mc› yer alm›ﬂ, Türkiye’yi temsilen ise Baﬂbakan Erdo¤an ve baz› bakanlar ile çok say›da medya, iﬂ ve ticaret dünyas› mensuplar› kat›lm›ﬂt›r.
Son yüzy›lda ikincisi yaﬂanan a¤›r bir küresel ekonomik krizin dünyay› sarst›¤›, milli ekonomilerin bu krize karﬂ› ç›k›ﬂ ve çözüm arad›¤› bu dönemde gerçekleﬂen böylesi bir toplant›da,
Türkiye’nin önceliklerinin ekonomi olmas› idrak sahibi herkesin
üzerinde ittifak edece¤i bir gerçektir.
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Ne var ki Baﬂbakan, ekonomik tedbirler aç›s›ndan çok yaranl› olabilecek bu toplant› sürecini, siyasal kayg›lar› ve ihtiraslar›yla baﬂka mecraya kayd›rm›ﬂ, kamuoyu Baﬂbakan Erdo¤an’›n
“Gazze: Ortado¤u’da Bar›ﬂ Modeli” isimli oturumdaki tepkilerine odaklanm›ﬂt›r.
Baﬂbakan’›n söz konusu tart›ﬂmaya ne niyetle kat›ld›¤›, hangi saiklerin kendisini oraya yöneltti¤i, hangi s›fat› taﬂ›yarak orada bulundu¤u ve Ortado¤u’daki soruna do¤rudan müdahil olan
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri, Arap Birli¤i Genel Sekreteri ve ‹srail Cumhurbaﬂkan›’n›n aras›ndaki bu tart›ﬂmada Filistinli hangi grubun ad›na ve hangi yetkiyle orada bulundu¤u ayr›ca
sorgulanmal›d›r.
Ancak kat›lma gerekçesi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetinin bir Baﬂbakan›na yönelik olarak ‹srail Cumhurbaﬂkan› ile
oturum yöneticisinin küstah ve aﬂa¤›lay›c› tav›rlar› karﬂ›s›nda
Baﬂbakan Erdo¤an’›n tepkisi, yaz›l› aç›klamam›zda da belirtti¤imiz gibi, yöntemi tart›ﬂ›lsa bile hakl›, meﬂru ve yerindedir.
ﬁayet maruz kal›nan muamelelere ra¤men tepki bu noktada,
yeri ve zaman› geldi¤inde gösterilmemiﬂ olunsayd› Türk milletinin ﬂeref ve haysiyeti savunulmam›ﬂ, hakaretlere boyun e¤ilmiﬂ
olunacakt›.
Ancak, Baﬂbakan Erdo¤an’›n bu tepkisi ve Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan› olarak göstermesi gereken bu tavr›, alt› y›l› aﬂk›n süredir sergiledi¤i ilkesiz, omurgas›z, teslimiyetçi ve daha da
önemlisi taﬂeron siyasetini örtemeyecek, “yaln›zca bir do¤rusu,
say›s›z yanl›ﬂlar›n›” silmemize yeterli olmayacakt›r.
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Nitekim, hükümetin tavizkâr d›ﬂ politikas›na art›k al›ﬂm›ﬂ ve
onurlu tav›r, dik duruﬂ ve seviyeli iliﬂki konusunda Baﬂbakandan
umudu kesmiﬂ milletimiz de Davos resti karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rm›ﬂ ve
heyecanlanm›ﬂt›r.
Baﬂbakandan bugüne kadar görmedi¤imiz tutum, toplumda
alt› y›ld›r özlenen ve aranan devlet adaml›¤› duygular›n› da ortaya ç›karm›ﬂ, milletimizde hakl› bir umut uyand›rm›ﬂt›r.
Bu umudu, basit hesaplarla iç siyasette oya tahvil etmek isteyen AKP zihniyeti, köhnemiﬂ anlay›ﬂ›n› yurda dönüﬂünde de
sergilemiﬂ ve maalesef de¤iﬂen hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n› bir kez
daha ortaya koymuﬂtur.
Muhterem Milletvekilleri,
Son geliﬂmeler nedeniyle zihninin bulan›k oldu¤u anlaﬂ›lan
Baﬂbakan’›n, Türkiye’ye dönüﬂünden sonraki tutars›z ve çeliﬂkili beyanlar›, Türk bas›n› ve D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› mensuplar›n› hedef alan ithamlar›, kendisine hakim olan niyetler hakk›nda kuﬂkular›n do¤mas›na yol açm›ﬂt›r.
Bunun yan› s›ra, yandaﬂ bas›n vas›tas›yla baﬂlat›lan ve mizah
ve magazin ölçülerini ve s›n›rlar›n› zorlayan “kahramanl›k kampanyalar›”, bu konunun seçim malzemesi olarak kullan›lmak istendi¤ine iﬂaret eden geliﬂmeler olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Bugüne kadar “sahte ma¤dur ve mazlum” rolü oynayarak
bunun ucuz istismar›yla yol alan Baﬂbakan’›n, ﬂimdi de “Gazze
ma¤durlar›n›n yan›nda dik durarak ‹srail’e meydan okuyan, ‘sessizlerin sesi ve kimsesizlerin kimsesi” kartvizitiyle yeni bir siyasi
duygu istismar›ndan medet umdu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
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Baﬂbakan’›n Büyük Atatürk’ün Çanakkale’deki sözlerine at›fta bulunan hamasi beyanlar›, Türkiye’nin büyüklü¤ünü anlamak
için ﬂerefli tarihimize bak›lmas› yolundaki hat›rlatmalar› ile yandaﬂ bas›n›n “fetih-fatih” ekseninde yürüttü¤ü imaj mühendisli¤i
çabalar›, seçim kampanyas› malzemelerinin haz›rland›¤›n›n göstergeleri olmuﬂtur.
Milliyetçi Hareket Partisi, ‹srail’in Gazze sald›r›lar›ndan bu yana geçen süreçte yaﬂanan geliﬂmeler ve Baﬂbakan’›n bu konudaki çeliﬂkili ve kuﬂkulu tutumu hakk›ndaki görüﬂlerini, objektif
ve somut gerçeklere dayal› olarak bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymuﬂtur.
Bu konuda baﬂtan itibaren tutarl› bir tav›r sergilemeyen, asabi ve fevri ç›k›ﬂlarla suçluluk psikolojisi içine giren Baﬂbakan, bu
alandaki sorular›m›za bugüne kadar inand›r›c› cevap verememiﬂ,
‹srail ile iliﬂkilerde at›lmas›n› önerdi¤imiz somut ad›mlar karﬂ›s›nda derin bir sessizlik ve kay›ts›zl›k içine girmiﬂtir.
Bu kapsamda,
√ Gazze sald›r›lar›ndan beﬂ gün önce ‹srail Baﬂbakan’› ile Ankara’da yapt›¤› beﬂ saatlik görüﬂmenin neden resmi tutana¤›n›n
tutulmad›¤›,
√ Baﬂbakanl›k bas›n aç›klamas›nda yer ald›¤› gibi bugün katil
olmakla suçlad›¤› ‹srail Baﬂbakan›’na “Ortado¤u bar›ﬂ sürecine
olumlu katk›lar›” dolay›s›yla neden teﬂekkür etti¤i,
√ Bu özel görüﬂmede Gazze konusunun nas›l gündeme geldi¤i gibi karanl›kta kalan konulara bugüne kadar tatmin edici bir
aç›klama getirememiﬂ ve,
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√ ‹srail ile askeri iliﬂkilerin gözden geçirilmesi, Baﬂbakan’›n
BOP eﬂ baﬂkanl›¤›n› b›rakmas› ve Musevi kuruluﬂlar›ndan ald›¤›
cesaret madalyalar›n›n iade edilmesi önerilerimiz karﬂ›l›ks›z kalm›ﬂt›r.
Baﬂbakan, bu konudaki samimi telkinlerimizi ya görmezden
gelmiﬂ, ya da “bakkal dükkan›- devlet idaresi” gibi ciddiyetsiz
benzetmelerle bunlar› geçiﬂtirme yolunu seçmiﬂtir.
Bugüne kadar d›ﬂ politikada teslimiyetçi anlay›ﬂ›n› pusula olarak benimseyen Baﬂbakan’›n dik durma ad›na yapt›¤› bu ç›k›ﬂ,
sakat d›ﬂ politika anlay›ﬂ›n›n bundan sonra de¤iﬂece¤i yolunda
da bir iyimserlik yaratm›ﬂt›r.
Bu beklentinin gerçekleﬂmesinin yolu, Baﬂbakan’›n bugüne
kadar izledi¤i teslimiyet politikalar›yla ç›kmazlara sürüklenen
milli meselelerde ayn› onurlu tavr› göstermesi olacakt›r.
Bu çerçevede, Baﬂbakan’›n acilen yapmas› gerekenler;
√ Türkiye’nin Irak politikas›n› gözden geçirerek terörle mücadele, Türkmenlerin gelece¤i ve Barzani ile iliﬂkiler konusunda
Türkiye’nin ç›karlar›n› koruyan onurlu politikalar izlemesi,
√ Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü ve s›n›rlar›n› sorgulayan ve
sahte soyk›r›m yalan› etraf›nda Türkiye’yi mahkum ettirmek için
hayas›z bir kampanya sürdüren Ermenistan’›n peﬂinden koﬂmaktan vazgeçilmesi,
√ K›br›s Türklerini bir az›nl›k toplumu olarak teslim almaya
haz›rlanan Rum yönetimi ve Yunanistan’a karﬂ› kararl› bir duruﬂ
sergilemesi,
√ Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’nin milli birli¤inin, devlet yap›s›n›n
ve kuruluﬂ ilkelerinin temellerini sarsmaya yönelik dayatmalar› ve
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sürekli aﬂa¤›lamalar› karﬂ›s›nda Türkiye’nin onurunu koruyacak
bir tav›r geliﬂtirmesi ve,
√ ABD’nin küresel senaryolar›n›n bölgesel taﬂeronu olmaktan vazgeçmesidir.
Davos’ta Türkiye’nin onurunu ve itibar›n› korudu¤unu, gölgesinden korkanlar›n bunu anlamakta zorlanabilece¤ini söyleyen Baﬂbakan’›n yapmas› gerekenler bunlard›r.
Yak›n dönemde yaﬂanan haysiyet k›r›c› geliﬂmelere bak›ld›¤›nda,
√ Süleymaniye’de Türk askerinin baﬂ›na çuval geçirilirken,
√ ABD Savunma Bakan› Kuzey Irak’a kara harekât›na derhal
son verin diye okyanus ötesinden müdahale ederken,
√ Barzani “Kerkük’e karﬂ› Diyarbak›r’da cevap veririz, içinizi
kar›ﬂt›r›r›z” diye Türkiye’ye meydan okurken, Baﬂbakan Erdo¤an’›n; Türkiye’nin itibar›yla oynanacak s›radan bir ülke olmad›¤›n› hat›rlamad›¤› bir gerçektir.
Bunlar›n yan› s›ra, Baﬂbakan ve hükümetinin;
√ Avrupa Birli¤i komiserleri Türkiye’ye alenen hakaret ederken,
√ Brüksel’in bask›lar›yla Türk tarihine ve Türklük de¤erlerine
hakaret suç olmaktan ç›kar›l›rken,
√ Ermenistan yetkilileri “Türkiye’nin hastal›kl› bir toplum oldu¤u, geçmiﬂiyle ve tarihiyle yüzleﬂmesine yard›mc› olunarak tedavi edilmesi gerekti¤i”ne yönelik hakaretlerde bulunurken, ﬂerefli Türk tarihini, Çanakkale’yi ve Milli Mücadele ruhunu hiç
akl›na getirmedi¤i de bir vak›ad›r.
Ancak, ﬂimdi Baﬂbakan Erdo¤an’›n önüne bu alanlardaki ﬂaibeli siyasi sicilini düzeltmek ve temiz bir sayfa açarak onurlu
politika izlemek imkân› ve f›rsat› ç›km›ﬂt›r.
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D›ﬂ politikada yeni bir ufuk ve vizyon de¤iﬂikli¤i yapt›klar›n›
aç›klayan Baﬂbakan’dan beklenen;
√ AB ve ABD karﬂ›s›nda ezik, mahcup, mecbur ve mahkûm
olmay› b›rakmas›,
√ Hamas’›n avukat› ve sözcüsü olarak görüﬂlerini savunmada
gösterdi¤i heyecan ve kararl›l›¤›, Türkiye’nin milli ç›karlar›n› koruma ve savunmada da sergilemesi,
√ Türkiye’yi hain bir kuﬂatma alt›na alan kanl› terör ve etnik
bölücülükle mücadelede gerekli irade ve dirayeti göstermesi ve,
√ Baﬂta K›br›s, Ermenistan ve Irak konular›nda Türkiye’nin
onuruna, haysiyetine ve ﬂerefli tarihine yak›ﬂ›r omurgal› ve dik
bir duruﬂ ortaya koymas›d›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Her ﬂeye ra¤men, Baﬂbakan›n duruﬂu ümit verici bir geliﬂme
olarak adland›r›lmal›d›r.
Türk milleti ﬂimdi Say›n Baﬂbakan’dan açt›¤› bu yeni kap›dan
yeni hamleler beklemekte, bütün milli meselelerde onurlu duruﬂun devam›n› arzulamaktad›r.
Ancak terk edilen Davos toplant›s›ndan sonraki geliﬂmeler ve
Baﬂbakan’›n Türkiye’deki beyanatlar›, iyimser düﬂünmemize imkân vermekten çok uzak kalm›ﬂ, Baﬂbakan bildi¤imiz kimlik ve
kiﬂili¤ine dönerek “karakolda do¤ruyu söyleyip, mahkemede ﬂaﬂan” ﬂahsiyet olarak tekrar kar›ﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Terk edilen toplant›n›n ard›ndan bugüne kadar olan geliﬂmeler, Baﬂbakan’›n birer birer geri ad›m atmaya baﬂlamas›,
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gösterilen tepkinin bir iç siyaset malzemesi olarak kullan›lmak
istendi¤ine dair kanaatleri art›rm›ﬂt›r.
Baﬂbakan yurda dönünce iç politikada ﬂiﬂirdi¤i sanal kahramanl›k ile gerçek dünyadaki hesaplar aras›nda bocalamaya baﬂlam›ﬂ, Davos’ta söylediklerinden aﬂama aﬂama çark ederek konuyu bir an önce kapatman›n aray›ﬂ›na düﬂmüﬂtür.
Buradan huzurlar›n›zda soruyorum: Arkas›na düﬂüp alk›ﬂlanan Baﬂbakan hangisidir:
√ Davos’ta ‹srail Cumhurbaﬂkan›’na yönelik ithamlarda bulunan Baﬂbakan m›; yoksa ülkemize dönünce, tavr›n›n oturum yöneticisine yönelik oldu¤unu aç›klayan Baﬂbakan m›?
√ Toplant›da ‹srail’i ve geçmiﬂteki cinayetlerini eleﬂtiren Baﬂbakan m›; yoksa ‹stanbul’a ayak bas›nca hiçbir ülkeyi ve toplumu eleﬂtirmedi¤ini söyleyen Baﬂbakan m›?
√ Panelde Tevrat’ta at›fta bulunan Baﬂbakan m›; yoksa Yahudilere karﬂ› olmad›¤›n›, Anti Semitizmi benimsemedi¤ini aç›klayan Baﬂbakan m›?
Türkiye hangi Baﬂbakan› alk›ﬂlam›ﬂ ve hangisinin arkas›nda
durmuﬂtur?
Baﬂbakan›n aç›klamalar›nda belirtti¤i gibi gösterdi¤i tepki ‹srail’e de¤ilse, ‹srail Cumhurbaﬂkan›’na de¤ilse kime karﬂ› olmuﬂtur? Kime kahramanl›k yapm›ﬂt›r?
Alt yap›s› olmayan dik duruﬂ, onurlu siyaset iddialar› sabun
köpü¤ü gibi çabuk da¤›lm›ﬂt›r.
Gelinen bu aﬂamada Türkiye özellikle Ortado¤u siyaseti baﬂta olmak üzere, yapt›¤› yanl›ﬂlar›n a¤›r faturas›n› ödemekle yüz
yüze kalm›ﬂt›r.
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Hükümet Filistin’li siyasi gruplardan biri olan Hamas’tan yana
tav›r ald›¤›na ve arka ç›kt›¤›na göre, di¤er Filistinli kardeﬂlerimizle olan iliﬂkileri nas›l düzenleyecek, yüzlerine nas›l bakacakt›r?
Baﬂbakan’›n ‹srail karﬂ›t› bir noktada konumland›¤› ortadayken, Türkiye talip oldu¤u arabuluculuk görevini bundan sonra nas›l gerçekleﬂtirecek, bu konuda görevli diplomatlar ve hükümet
memurlar› Ortado¤u’da turlar atmaya nas›l devam edeceklerdir?
‹srail’in Filistin’e yeniden sald›r› baﬂlatmas› halinde, Baﬂbakan ve hükümeti hangi cebri tedbirleri alacak, soruna müdahale için nas›l yöntemler bulacak, kimin yan›nda yer alacakt›r?
Anlaﬂ›lan odur ki, bu geliﬂmelerin en büyük zarar›n› önümüzdeki dönemde görecek olan Filistinli kardeﬂlerimizdir.
T›pk› Türkiye’deki siyaset ahlak›n› oraya da taﬂ›mak isteyen
Baﬂbakan’›n, Filistin’in yar›s›n› dost di¤er yar›s›n› has›m gören
siyaseti Türkiye’yi bölgede bir güç olmaktan ç›karm›ﬂt›r.
Zira omurgas›z siyaset anlay›ﬂ› ve basit aray›ﬂlar›n neden olaca¤› korku ve bask›lar maalesef Türkiye’yi bundan sonra daha
fazla ‹srail taraf›na itecek, ‹srail politikalar›n›n sad›k takipçisi haline getirecektir.
Yap›lan mezalim bir vak›ad›r ama dünya da Gazze’den ibaret
de¤ildir.
Eﬂ baﬂkanl›¤›n› Baﬂbakan›n iftiharla yapt›¤› çok geniﬂ co¤rafyalar ve mazlum milletler de inim inim inlemektedir.
Irak Türkmenleri, K›br›s Türkleri, yak›n co¤rafyalarda bunalan din kardeﬂlerimiz de Baﬂbakan’dan ayn› tavr› beklemekte ve
ellerinden tutacak siyasi iradeyi aramaktad›r.
Türkiye o günden itibaren Davos’taki duruﬂun devam›n›, bütün milli meselelerde görmeyi beklemektedir.
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Milliyetçi Hareket Partisi bu süreci ve hükümetin gösterece¤i
tepkileri yak›ndan takip edecektir.
Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümeti için gerçek haysiyet ve samimiyet s›nav› ﬂimdi baﬂlam›ﬂt›r. Gerçek duruﬂ ﬂimdi anlaﬂ›lacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Baﬂbakan Erdo¤an taraf›ndan; önce kurgulanan ve oluﬂturulan, sonra da sahnelenen tart›ﬂma ve siyasi dedikodu ortam›nda, milletimizin as›l ve öncelikli sorunlar›n›n bilinçli olarak kenara itildi¤ine uzun bir süredir ﬂahit olunmaktad›r.
Özellikle, ekonominin her cephesinde; düﬂen ve krize teslim
edilen kumdan istikrar kaleleri, vatandaﬂ›m›z›n günlük hayat›na
çok olumsuz yans›maktad›r.
A¤›rlaﬂan geçim ﬂartlar›ndan dolay› iyice bunalan milyonlarca vatan evlad›; arad›klar›, bekledikleri ve istedikleri siyasi ve
ekonomik uygulamalar› bir türlü görememiﬂlerdir.
Baﬂbakan Erdo¤an, ne zaman bir ç›kmaza girse ve meselelerin üzerinden gelemeyece¤ini anlasa; suni bir gündem yarat›p,
vatandaﬂlar›m›z›n duygu ve heyecanlar›n›n kabarmas›na yol açarak toplumsal yap›y› gerçeklerden uzaklaﬂt›rmaktad›r.
‹çinde bulundu¤umuz dönemde, hükümetin öncelikli ilgi alan›;
yo¤unlaﬂan beka meselelerinin çözüme kavuﬂturulmas› ve insan›m›z›n ekonomik ﬂartlar›n›n düzeltilmesinden ibaret olmal›d›r.
Bugüne kadarki aymazl›¤›yla, ekonominin kontrolünü kaybeden ve geldi¤i konusunda herkesin hem fikir oldu¤u kriz f›rt›nas›na tedbir alaca¤› yerde, bunu f›rsat olarak de¤erlendirebilecek
kadar yönetim aczine düﬂen AKP hükümeti, ülkemizi sonu meçhul bir karanl›k tünelin içine sokmuﬂtur.
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Bizim merak etti¤imiz husus; Baﬂbakan Erdo¤an ve yol arkadaﬂlar›n›n; bu puslu ortamdan da istifade eden yandaﬂlar›n palazlanmalar› de¤il de, krizi f›rsata nas›l çevirecekleri ve ne zaman
f›rsata dönüﬂtürecekleridir?
Bir gerçek vard›r ki kriz, Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›n›n boyalar›n›n dökülmesine, maskesinin düﬂmesine, becerisizli¤inin aç›k olarak ortaya ç›kmas›na zemin haz›rlam›ﬂ, bunu anlamada hepimize de¤erli bir f›rsat vermiﬂtir.
Muhterem Milletvekilleri,
Dünyada birçok ülkenin, krize karﬂ› önlemleri yo¤unlaﬂt›rd›klar› bir dönemin varl›¤› süratle devam etmektedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde, Obama yönetiminin siyasi
sorumlulu¤u devrald›ktan sonra, 819 milyar dolarl›k yeni bir önlem paketini devreye koydu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Ortaya ç›kan her gösterge, dünya ekonomisinin nas›l bir ekonomik buhran›n içinden geçti¤ini aç›kça göstermektedir.
Bu itibarla, Dünya Ekonomik Forumu taraf›ndan düzenlenen, beﬂ gün süren Davos Zirvesinde; mevcut küresel ekonomik
krizden nas›l ç›k›laca¤›, yeni ekonomik düzenin ne olmas› gerekti¤i, küresel mali sistemin yeniden istikrara kavuﬂturulmas› ve
ekonomik büyümenin yeniden canland›r›lmas› konular› gündeme getirilmiﬂtir.
Geçti¤imiz y›l›n Ekim ay›nda, 2009 y›l› için dünya ekonomisinde yüzde 2,2’lik bir büyüme tahmininde bulunan IMF, bu tahmininden vazgeçerek küresel ekonominin neredeyse durma
noktas›na geldi¤ini duyurmuﬂtur.
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Uluslararas› Finans Enstitüsü’ne göre ise; içinde Türkiye’nin
de bulundu¤u yükselen pazar olarak tan›mlanan baz› ülkelere,
net özel sermaye ak›m› 2007 y›l›nda 929 milyar dolar, 2008’de
466 milyar dolar olarak gerçekleﬂmiﬂken, bu tutar 2009 y›l›nda
165 milyar dolar olarak tahmin edilmiﬂtir.
2007 y›l›nda toplam GSYH’lar›n›n yüzde 7’si kadar özel yabanc› sermaye sa¤layan yükselen pazar ülkeleri, 2009 y›l›nda,
GSYH’lar›n yüzde 1’i kadar özel d›ﬂ kaynak bulabileceklerdir.
Bu verilerden ç›kar›lmas› gereken en önemli sonuç; yabanc›
sermaye giriﬂinin h›zla daral›yor oldu¤udur.
IMF program›n›n; özel sektörün d›ﬂ finansman ihtiyac›na iliﬂkin tedirginli¤ini azaltmak aç›s›ndan önemli oldu¤una vurgu yapan Hazieden Sorumlu Bakan’›n; zaten küresel kriz olmasayd›
bile IMF ile daha önce bir ‘‹htiyati Stand-By’ yapmay› planlad›klar›n› söylemesi, AKP hükümetinin IMF’nin paças›n› hiç b›rakmayaca¤›n›nbir yönüyle itiraf› olarak de¤erlendirilmelidir.
Krizin bask›s›n› a¤›rlaﬂt›rd›¤› bugünlerde, sahip olunan yaklaﬂ›k 70 milyar dolarl›k resmi döviz rezervini yitirmemek ve beliren finansman aç›¤›n›n giderilmesi amac›yla çareler arayan
AKP hükümeti, IMF’yle bitmeyen iliﬂkisine yeniden ivme ve istikamet vermeye çal›ﬂmaktad›r.
Bizim aç›m›zdan, e¤er ekonominin finansman aç›¤› giderilmez, aran›lan para bulunmaz ve rezerv kullan›lamaz ise, kur ve
faizlerdeki art›ﬂlar hiç de ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.
Türkiye ekonomisinin kendi iç çeliﬂkilerinden kaynaklanan
ve kronik bir hal alan hastal›kl› yap›s›na, küredeki kriz ateﬂinin
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tam olarak bulaﬂmas›n›n sadece an meselesi oldu¤unu görmek
laz›md›r.
Mesele art›k çok ciddidir.
Art›k konu k›sa dönemli tedbirlerle, parçal› ve bir bütünlükten yoksun sözde önlemlerle geçiﬂtirilmeyecek cesamete ulaﬂm›ﬂt›r.
Aylard›r süren IMF ile müzakereler y›lan hikâyesine dönmüﬂ,
geliﬂmelerden, baﬂ› ve sonu belli olmayan, f›s›lt›yla kamuoyuna
duyurulan baz› hususlarda anlaﬂmazl›klar›n oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
2005 y›l›nda yap›lan ve geçti¤imiz y›l›n May›s ay›nda son bulan 19. Stand-By anlaﬂmas›n›n bitimini takip eden süre içinde
baﬂlayan IMF’yle görüﬂmeler, dokuz aya yaklaﬂan bir zaman dilimi içinde hiçbir sonuca ulaﬂmam›ﬂt›r.
Görüﬂmelerin nerede kilitlendi¤i, hangi konularda uzlaﬂmazl›klar›n oldu¤u tam olarak belli olmasa da, anlaﬂmaya odaklanan
ve beklentileri bu yönde biriktiren ekonomik aktörlerin durumunun bundan sonra ne olaca¤› müphem bir hal alm›ﬂt›r.
Ancak, baz› yaklaﬂ›mlardan, IMF ile yap›lacak bir anlaﬂman›n
süren ve yay›lan krizi önleme konusunda çok etkili olmayaca¤›,
sadece ekonominin girdi¤i finansman darbo¤az›ndan ç›kabilmek için palyatif bir önlem olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Nitekim Hazineden Sorumlu Bakan yapt›¤› bir aç›klamada;
IMF program› olsa da, krizin etkileyece¤ini ve Türkiye’nin bir
programa ihtiyac› oldu¤unu kabul ve ikrar etmiﬂtir.
Bu kapsamda yaklaﬂan mahalli idareler seçimleri nedeniyle
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belirli bir strateji izledi¤i anlaﬂ›lan iktidar partisinin; anlaﬂma yönünde beklentiler bu kadar kemikleﬂmiﬂken ve ekonomiyi IMF
gözetimine mahkûm hale sokmuﬂken, kamuoyu nezdinde
IMF’nin baz› taleplerine direniyor imaj› do¤ru ve ahlaki de¤ildir.
IMF’nin masas›nda AKP, yoksullu¤un pençesinde Türkiye
tablosu art›k iyice netleﬂmiﬂtir.
IMF’yle yap›lan görüﬂmelerin, özellikle dayat›lan iki maddeyle birlikte iﬂlemedi¤i, bu çerçevede Baﬂbakan Erdo¤an’›n IMF taraf›ndan ileri sürülen bu iki maddenin kabul edilemez oldu¤unu
belirtti¤i aç›klamalardan anlaﬂ›lmaktad›r.
Ayr›ca, kriz girdab›na giren baz› ülkelerle anlaﬂmadaki h›z ve
çabuklu¤u ortada olan IMF’nin, madem istenmeyen ve kabul
edilemeyecek talepleri vard›r, o zaman kap›s›nda beklemenin,
sürekli olarak suya sabuna dokunmayan aç›klamalarla ertelenen
görüﬂmelerin devam ettirilmesinin hiçbir manas› olmayacakt›r!
Türkiye birçok badireyi atlatm›ﬂ, Türk milleti birçok s›k›nt›n›n
üstesinden gelmiﬂtir. Yüce Allah’›n izniyle, bugünkü sorunlar›n
üstesinden gelinmemesi için hiçbir sebep yoktur.
Bunu yapabilmek için baﬂlang›ç olarak, büyük milletimizi,
uluslar aras› kuruluﬂlar›n kap›lar›nda dilenci durumuna düﬂürmemek, kararl› bir siyasi tutum tak›nmak yeterli olacakt›r.
Türkiye’nin, ayak sürüyen, mazeretler üreten, anlaﬂmamak
için zemin kollayan IMF’ye söyleyece¤i sözü olabilmelidir.
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Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Türkiye ekonomisi girdi¤i türbülanstan ç›kamayarak irtifa kaybetmeye baﬂlam›ﬂ, çak›lmayla sonlanacak ak›betine çok az kalm›ﬂt›r. Ekonomi a¤›r hasta, yo¤un bak›m ﬂartlar› kötü, teﬂhis zay›f ve yetersiz, bu itibarla yap›lan müdahaleler basit ve güdüktür.
Bugünkü manzara özet olarak ﬂu ﬂekildedir:
√ ‹ﬂsizlik dayan›lmaz bir aﬂamaya gelmiﬂtir.
√ Büyüme durma noktas›na ulaﬂm›ﬂ, 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde negatif ç›kaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
√ Sanayi üretimi felç olmuﬂtur.
√ Ekonominin farkl› sektörlerindeki iç kanama artarak devam
etmektedir.
√ Özellikle otomotiv sektörünün kap›s›na kilit vurulmak
üzeredir.
√ Sanayide kapasite kullan›m oranlar› h›zla düﬂmektedir.
√ Kapanan iﬂyerlerinin say›s›nda kayg› verici bir art›ﬂ görülmekte, ihracat pazarlar›m›z daralmaktad›r. 2008 y›l› Aral›k
ay›nda; 2007 y›l›n›n ayn› ay›na göre ihracat yüzde 21, ithalat
ise 30 azalm›ﬂt›r.
√ Gelece¤e dönük olumlu bekleyiﬂler tükenme noktas›na
gelmiﬂtir.
√ Al›ﬂ veriﬂlerin vadesi s›f›ra inmiﬂ, iﬂlemler nakit para üzerinden yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
√ Yüksek maliyetli girdiler nedeniyle ﬂirketlerin yazd›¤› zararlar milyarlarca liray› bulmuﬂtur.
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√ ‹ç ve d›ﬂ borç toplam› 465 milyar dolar olmuﬂtur.
√ Yap›lan faiz indirimleri piyasay› canland›rmaya yetmemiﬂtir.
Vatandaﬂlar›m›z periﬂan bir halde, zorunlu ihtiyaçlar›n› bile
karﬂ›lamaktan uzakt›r. K›ﬂ aylar›nda özellikle ›s›nma ve ayd›nlanma giderlerindeki art›ﬂ orta ve dar gelirli vatandaﬂlar›m›z› çok
bunaltm›ﬂt›r.
Hal böyleyken, yaklaﬂan seçimlerde siyasi deste¤inin azalaca¤›n›n iﬂaretlerini yo¤un olarak alan AKP hükümeti, 1 ﬁubattan
itibaren, evlerde kullan›lan do¤al gaz›n fiyat›nda yüzde 17, sanayide kullan›lan do¤al gaz›n fiyat›nda yüzde 18 oran›nda indirim yapm›ﬂt›r.
Bu indirim bize göre yerinde ve fakat yeterli de¤ildir.
Hat›rlanaca¤› üzere, do¤al gaza en son zam, 2008 y›l›n›n
Kas›m ay›n›n baﬂ›nda itibaren yap›lm›ﬂ, bununla birlikte konutlarda kullan›lan do¤al gaz yüzde 22,50, sanayide kullan›lan do¤al gaz ise yüzde 22 oran›nda zamlanm›ﬂt›r.
2008 y›l› içinde beﬂ kez zamlanan do¤algaz›n fiyat›ndaki toplam art›ﬂ vergilerle beraber yüzde 82,15 olmuﬂtur.
Biz bu durumu 4 Kas›m 2008 tarihli Meclis Grup toplant›m›zda gündeme getirmiﬂ, do¤algaz zamm›n›n bu kadar yüksek
olmas›n›; hükümetin popülist uygulamalar› sonucu biriken yüke
ve sonunda bu faturan›n milletimize ve üretici kesime ihale edilmesine ba¤lad›¤›m›z› ifade etmiﬂtik.
Ancak, Baﬂbakan Erdo¤an, o dönem içinde yapt›¤› baz› konuﬂmalarda zamm› savunmuﬂ, Rusya’dan al›nan do¤al gaz›n
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9 ay, ‹ran’dan al›nan gaz›n 6 ay sonra fiyatlara yans›d›¤›n›, bunun yan›nda dövizdeki fiyat oynamalar›n›n da bu süreci tetikledi¤ini ifade etmiﬂtir.
Yine Baﬂbakan, Kas›m ay›n›n ilk haftas›nda yapt›¤› bir konuﬂmas›nda, yap›lan zamm›n ham petrol fiyat›n›n 150 dolara
yaklaﬂt›¤› dönemlerin bir yans›mas› oldu¤unu ifade etmiﬂ, o zaman ki düﬂük fiyatlar›n ise 6 ila 9 ay sonra do¤al gaz fiyatlar›na
yans›yaca¤›n› belirtmiﬂtir.
Ancak, yap›lan en son zamdan sadece 3 ay geçtikten sonra
do¤al gaz fiyat›nda indirime gidilmesi, Baﬂbakan Erdo¤an’›n ya
bir hesaplama hatas› olarak de¤erlendirilmeli, ya da seçim telaﬂ› olarak görülmelidir.
E¤er gerçekten do¤al gaz fiyat›, petrol fiyatlar›n›n seyrine
do¤rudan do¤ruya ba¤l›ysa; petrol fiyatlar›n›n çok düﬂtü¤ü dönemler mutlaka do¤al gaz›n fiyat›na yans›t›lmal›d›r.
O halde, do¤al gaza yap›lan zamlar›n büyük bir bölümünün
bir süre sonra geri al›nmas›, vatandaﬂ›m›z›n istedi¤i ve bekledi¤i
indirime gidilmesi makul ve hakl› bir durum olarak ortaya ç›kacakt›r.
Do¤al gazdaki fiyat art›ﬂ›n›n bir bölümünün, döviz kurundaki
oynakl›klardan kaynakland›¤› iddia ediliyorsa ki, Baﬂbakan Erdo¤an bunu da söylemiﬂtir, o zaman ﬂu hususlar›n izah› mutlaka yap›lmal›d›r:
Geçti¤imiz y›l, do¤al gaz zamm›n›n en son yap›ld›¤› tarihteki
dolar kuru fiyat›n›n, bu y›l içinde indirimin yap›ld›¤› tarihteki
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dolar kuru fiyat›ndan yüzde 3 oran›nda düﬂük oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Demek ki, daha düﬂük bir kur düzeyinde zam yap›lm›ﬂ, daha
yüksek kur düzeyinde indirim yap›labilmiﬂtir.
6 ila 9 ayl›k döviz fiyatlar›ndaki yans›malar aç›s›ndan meseleye bak›ld›¤›nda; do¤al gaz›n zamland›¤› 2008 y›l› Kas›m ay›n›n
baﬂ›ndaki döviz fiyat›n›n, alt› ay önceki döviz kurundan yaklaﬂ›k
yüzde 18, dokuz ay önceki döviz kurundan ise yaklaﬂ›k yüzde
35 fazla oldu¤u görülmektedir.
2008 y›l› için yapt›¤›m›z bu de¤erlendirmede, do¤al gaz fiyat›n›n, Baﬂbakan Erdo¤an’›n iddia etti¤i gibi olmayaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Döviz kuru nispeten daha düﬂükken do¤al gaza zam yap›lm›ﬂ, daha yüksekken indirime gidilmiﬂtir. Üstelik 6 ila 9 ayl›k
geriye gidildi¤inde, do¤al gaz fiyat›nda yüzde 82,15 art›ﬂa neden olacak döviz kurunda fiyat hareketlili¤i olmad›¤› aç›kl›kla
görülebilecektir.
Bize göre, sand›k ufukta görünmüﬂ, AKP hükümeti do¤al gaza yapt›¤› büyük zamm›n küçük bir bölümünü geri almak için
harekete geçmiﬂtir.
Do¤al gaz faturalar›ndaki yüksek mebla¤lara maruz kalan
aziz vatandaﬂlar›m›z elbette bu siyasi uyan›kl›¤› de¤erlendireceklerdir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, k›ﬂ mevsiminin kalan aylar›nda, vatandaﬂlar›m›z›n biraz daha soluk alabilmesi için, geçti¤imiz y›l yap›lan zamm›n en az yar›s›n›n geri al›nmas›n›n gerekti¤ine inan›yoruz.
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E¤er Baﬂbakan Erdo¤an vatandaﬂ›m›z›n sorunlar›yla gerçekten ilgileniyorsa, so¤uk k›ﬂ günlerinde ›s›namayan, gelen do¤al
gaz faturalar›n› ödeyemeyen aziz millet fertlerinin feryatlar›n›
dikkate al›r ve talep etti¤imiz indirimi gerçekleﬂtirir.
Bunu milletimiz ad›na bekledi¤imizi ve kararl›l›kla takipçisi
olaca¤›m›z› Baﬂbakan ve arkadaﬂlar›na duyurmak istiyorum.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

10 ﬁUBAT 2009

De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n K›ymetli Temsilcileri,
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuruluﬂunun
k›rk y›l›n›n geride kald›¤› ve k›rk birinci y›l›n›n baﬂlad›¤› yeni dönemin mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
Bu maksatla baﬂlatt›¤›m›z, anma ve kutlama etkinlikleri 9 ﬁubat’ta heyecanla ve gurur icra edilmiﬂtir.
Bu k›rk y›ll›k sürecin, 22 Temmuz 2007 tarihinden bu yana
geçen döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak
verdi¤iniz hizmet ve gösterdi¤iniz katk›lar için hepinize teﬂekkür
ederim.
Milliyetçi Harekete gönül verenler, demokrasi ve milliyetçili¤in, devlet ile milletin bir bütünün ayr›lmaz parçalar› oldu¤una
gönülden inanan ve ﬂerefli geçmiﬂleri buna kefil ve ﬂahit olan
Türkiye sevdal›lar›d›r.
Bu ruhun önümüzdeki dönemde de artarak devam edece¤ine olan inanc›m› belirtiyorum.
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Bu vesile ile tarih boyunca vatan ve millet sevdas› ile can veren ecdad›m›z›; bu de¤erler u¤runa hayatlar›n› kaybetmiﬂ ülküdaﬂlar›m›z›, aziz ﬂehitlerimizi, merhum Alparslan Türkeﬂ Bey’i
bir kez daha rahmet, minnet ve ﬂükran hislerimle an›yorum.
K›rk y›l›n ve önümüzdeki k›rk y›llar›n; devletimize, aziz milletimize, demokrasimize, siyasetimize, Türk ve ‹slam dünyas›na
hay›rlar getirmesini, Milliyetçi Hareketin nice ﬂerefli k›rk y›llara
eriﬂmesini temenni ediyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’nin çok partili Parlamenter demokratik rejim tecrübesinde altm›ﬂüç y›l› geride kalm›ﬂt›r.
1946’dan 2009 y›l›na uzanan bu zor ve sanc›l› süreçte, demokrasi ve siyasi etik tart›ﬂmalar› sürekli gündemde kalm›ﬂt›r.
Bu çerçevede; bir ahlak ve fazilet rejimi olan demokrasinin
yaﬂay›p geliﬂebilece¤i manevi ortam›n vazgeçilmez gerekleri, temiz ve namuslu siyasetin ahlaki temelleri ile demokratik meﬂruiyetin icaplar› gibi ana sorunlar, bu tart›ﬂmalar›n merkezinde yer
alm›ﬂt›r.
Türk demokrasisi altm›ﬂüç y›ll›k bu yolculukta, demokrasinin
güçlü temellere kavuﬂturulmas›nda önemli mesafeler katetmiﬂtir.
Ancak, bugün gelinen noktada demokrasimizin ve siyaset
kültürümüzün köklü gelenekler oluﬂturulmas›nda arzulanan düzeye geldi¤i söylenemeyecektir.
Parlamenter demokratik rejime bütün siyasi ve ahlaki icaplar›yla iﬂlerlik kazand›r›lamad›¤›, ruhlarda ve vicdanlarda sa¤lam
teminata kavuﬂturulamad›¤› maalesef bir gerçektir.
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Türk siyasetinin bu demokrasi ve siyasi ahlak aç›¤›n›n temelinde yatan zihniyet sorunlar› ﬂu ﬂekilde özetlenebilecektir.
√ Demokrasilerde siyasi iktidarlar›n meﬂruiyet kayna¤›, seçim
sand›¤›nda ortaya ç›kacak millet iradesidir.
√ Ancak, milli iradenin siyasi iktidarlara verdi¤i yönetim yetkisinin, siyasi-hukuki-ahlaki hiçbir kay›t tan›madan her istediklerini yapmalar›na imkân verecek bir aç›k çek olarak görülemeyece¤i ortadad›r.
√ Ayn› ﬂekilde, seçmen deste¤inin siyasi iktidarlara her türlü
kanunsuzluk ve yolsuzluk yapma konusunda verilmiﬂ bir ruhsat
olmad›¤› ve milli iradenin kanun ve ahlak d›ﬂ› yollara sapanlar›
aklama arac› olarak kullan›lamayaca¤› da bir gerçektir.
√ Türkiye’deki siyaset kültürünün ve demokrasi sicilinin sorunlu ve ﬂaibeli noktalar›ndan birisi, halk deste¤ini “milli irade
diktatörlü¤ü” heveslerine alet eden ve h›rs›zl›klar›n üzerini örtecek bir icazet olarak gören demokrasi ve ahlak özürlü siyasi zihniyetlerin devlet yönetimine gelebiliyor olmas›d›r.
√ Amac›, ülkeye ve millete hizmet olan siyasetin ahlaki temellere dayanmas› bir zorunluluktur.
√ Siyasetin bir ikbal arac› olarak görülmesi ve demokratik rekabete dayal› bir hizmet yar›ﬂ› olan seçimlerin bir menfaat ve ihtiras yar›ﬂ›na döndürülmesi, dürüst ve namuslu siyaset anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂmayacakt›r.
√ Meﬂru ve ahlaki olmayan yollarla seçmenlerin aldat›lmas›,
halk dalkavuklu¤u ve seçim rüﬂvetiyle millet iradesine fesat kar›ﬂt›r›lmas›, “milli irade doland›r›c›l›¤›” olacakt›r.
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√ Demokrasimizin bir di¤er ay›b› da, milli irade doland›r›c›l›¤›n›n hala mübah görülmesi ve ahlaki temele dayanan dürüst ve
namuslu siyaset anlay›ﬂ›n›n yeterince kök salamam›ﬂ olmas›d›r.
√ AKP’nin alt› y›ll›k iktidar döneminde yaﬂananlar ve içinde
bulundu¤umuz mahalli seçim sürecinde sergilenen ilkesiz ve
omurgas›z yaklaﬂ›mlar, bu ac› gerçeklerin bir kere daha hat›rlanmas›na vesile olmuﬂtur.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Su üzerine yaz›lan destanlar›, ucuz ﬂovlar› ve fetih-fatih edebiyat›yla Say›n Baﬂbakan’› parlatma gayretlerini seçim sürecinin
istismar menüsü olarak tüketime sunan AKP’nin, bu sahte kahramanl›k efsaneleri hakk›ndaki son yalan›, kuzey Irak’ta baﬂ›na
çuval geçirilen askerlerimizin Baﬂbakan sayesinde kurtuldu¤u
senaryosu olmuﬂtur.
Türk milletinin akl› ve idrakiyle alay etmeyi al›ﬂkanl›k haline
getiren AKP sözcüleri, yaﬂanan gerçekleri sapt›rarak Say›n Baﬂbakan’›n ezik ve teslimiyetçi profilinden sahte kahramanl›k postu ç›karma gayretlerinde baltay› bir kere daha taﬂa vurmuﬂlard›r.
2003 y›l›nda kuzey Irak’ta Türk askerlerinin baﬂ›na çuval geçirilmesi rezaletinin kronik geliﬂmesine iliﬂkin ﬂu gerçekler, AKP’nin
yalan kampanyalar›n›n maskesini düﬂürmeye yetecektir.
√ Türk askerleri 4 Temmuz 2003 günü ö¤le saatlerinde
gözalt›na al›nm›ﬂt›r.
√ Bunun üzerine askeri makamlar›m›z, gerekli giriﬂimleri süratle baﬂlatm›ﬂ, Baﬂbakan ise bundan iki gün sonra, 6 Temmuz’da
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saat 16.45’de ancak ABD Baﬂkan Yard›mc›s› ile telefonla görüﬂebilmiﬂtir.
Göreve baﬂlayan yeni bakan›n iddia etti¤i gibi, ABD Baﬂkan
Yard›mc›s›n› azarlayarak sorunu çözdü¤ü söylenen kiﬂi Baﬂbakan Erdo¤an ise, ayn› olay üzerine,
“Nota dedi¤imiz konu müzik notas› de¤ildir. Bunlar›n bir
a¤›rl›¤› vard›r. Akl›n›za gelince nota verilmez.” diyen piﬂkin baﬂbakan kimdir?
“Devlet yönetimi, anl›k duygusal tepkilerle de¤il, objektif bilgilere dayal› objektif de¤erlendirmelerle ve bu de¤erlendirmelere dayal› rasyonel ve kararl› ad›mlarla yürüyen bir süreçtir.” diyerek ipe un seren Baﬂbakan kimdir?
“ﬁimdi bunu sürekli gündemde tutmam›z, sürekli ABD ile
olan dostluk münasebetlerimizi adeta bozmaya yönelik bir virüs
haline getirmemiz ve bu ﬂekilde kullanmam›z bana göre çirkindir” diyerek konuyu kapatmaya çal›ﬂan Baﬂbakan hangi ülkenin
baﬂbakan›d›r?
“Kimse dönemsel sorunlar› f›rsat bilmesin ve gerilimden medet ummas›n. Biz bakkal dükkân› idare etmiyoruz. Biz devlet
idare ediyoruz, devlet. Bu böyle bilinmeli.” diyerek eleﬂtirilerden
kaçmaya kalkan kiﬂi nerenin baﬂbakan›d›r?
Bu çirkin olay konusunda Say›n Baﬂbakan’›n sözde kahramanl›k hikayesinin sat›r baﬂlar› bunlard›r.
ABD bu konuda kamuoyu önünde Türkiye’den özür bile dilememiﬂtir.
Daha da üzücü olan Say›n Baﬂbakan da bu yönde bir talepte bulunmam›ﬂt›r.
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Davos’ta “ﬂahin”, Süleymaniye”de ise “serçe” olan bu iki zihniyet profili aras›ndaki fark, karﬂ›m›zdakinin siyasi kimli¤i ve kiﬂili¤i hakk›nda bir fikir vermeye yeterli olacakt›r.
Bu ikircikli tavr›n nedeni ise, 2003’te seçim hesab› yap›lmas›n› gerektirecek bir durum olmamas›, 2008’ de ise Mahalli ‹dareler Seçiminin çok yaklaﬂm›ﬂ bulunmas›d›r.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Türkiye bir tarafta yo¤unlaﬂan ve karmaﬂ›klaﬂan problemlerin alt›nda ezilirken, öbür tarafta siyasetteki kör dövüﬂ nedeniyle as›l meselelere odaklanamaman›n s›k›nt›s›n› yaﬂamaktad›r.
Bugün ülkemizin birinci meselesi ekonominin sürüklendi¤i
kriz batakl›¤›n›n kurutulmas›, bozulan denge ve kaçan ayarlar›n
yeniden eski haline getirilmesi, vatandaﬂlar›m›z›n içine savrulduklar› geçim zorluklar›n›n behemehâl çözüme kavuﬂturulmas›
olmal›d›r.
Ülkemizde iﬂsizlik sosyal bar›ﬂ›m›z› tehdit ederken, fakirlik ç›¤
gibi büyürken, vatandaﬂ›m›z kiras›n›, borcunu ödeyemezken,
baﬂka konular›n ön plana al›nmas›n› anlamak ve do¤ru bulmak
mümkün de¤ildir.
Türkiye’de her bir ferdimiz araya s›k›ﬂm›ﬂ, derinleﬂen ve kökleﬂen ekonomik sorunlar›ndan dolay›, olmas› gereken ve lay›k
oldu¤u yaﬂam standard›n›n çok gerisine düﬂmüﬂtür.
Siyasi sorumluluk sahibi AKP’yle birlikte, milletimizin sorunlar› artm›ﬂ, huzur, mutluluk ve yaﬂam memnuniyeti ve gelece¤e
dönük iyimser beklenti en düﬂük noktaya gelmiﬂtir.
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29 Mart seçimlerine kilitlenen siyasi sistemin bask›n unsurlar›, yine de¤erler üzerinden mevzilere çekilerek, milletimizin as›l
meselelerinin üstünü örtmenin basit hesab›n› yapmaya koyulmuﬂlard›r.
Bu itibarla, iktidar›n gündemi baﬂka, aziz milletimizin beklentileri ve talepleri bambaﬂkad›r.
Büyüyen ve yay›lan sorunlar›n süreklili¤inden, ac›mas›zl›¤›ndan bunalan milletimiz, özledi¤i ve hak etti¤i ekonomik ﬂartlara
kavuﬂamaman›n s›z›s›n› fazlas›yla yaﬂamaktad›r.
AKP hükümeti bu zamana kadar gerilim eﬂli¤inde, kamplaﬂt›rarak yönetti¤i ülkemizde, ekonomik meselelerin üzerinden
gelemeyece¤ini anlam›ﬂ, çareyi art›k bunu itiraf etmekte bularak, kaçmak için haz›rl›k yapmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Nitekim Baﬂbakan Erdo¤an geçti¤imiz günlerdeki bir konuﬂmas›nda; iﬂsizli¤i düﬂüremediklerini, ç›rp›nmalar›na ra¤men hala belirli seviyelerde seyretti¤ini ve ancak bu kadar yapabildiklerini yüzü hiç k›zarmadan söyleyebilmiﬂtir.
Bu ifadeler bir iktidar›n; aczinin, iﬂ bilmezli¤inin, beceriksizli¤inin birinci elden ilan› ve ilam›d›r.
Bu beyan ayn› zamanda ﬂu anlama gelmektedir: Recep Tayyip Erdo¤an oldu¤u sürece; iﬂsizler iﬂsiz kalmaya devam edecek,
ma¤durlar kitlesine her gün yenileri eklenecek ve genç nüfus ilelebet iﬂsizli¤e mahkûm olacakt›r.
Bize göre iﬂsizli¤in üstesinden gelinemeyece¤i kabulünün
baﬂka bir izah tarz› bulunmamaktad›r.
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Baﬂbakan’›n, cüreti aﬂan ve sabr› taﬂ›ran sözlerine karﬂ›l›k,
AKP zihniyetine ﬂunlar› aç›k yüreklilik ve samimiyetle söylemek
isterim ki: Madem iﬂsizlik sorununu bitiremedi¤inizi ikrar ettiniz;
o halde bundan sonra baﬂar›l› olduk, geliﬂtik yaklaﬂ›mlar›n› da
seslendirmenizin aziz milletimizle alay etmek olaca¤›n› iyi bilmeniz gerekmektedir.
Gelin, oyalad›¤›n›z, kand›rd›¤›n›z milletimizin karﬂ›s›na ç›k›n
ve alt› y›l› aﬂk›nd›r yapamad›¤›n›z her ﬂey için özür dileyin. Bu
erdemli ve vicdanl› siyasi davran›ﬂ›, her alanda gerçekleﬂtirdi¤iniz y›k›mdan sonra aziz vatandaﬂlar›m›zdan çok görmeyin.
Bugün vatan co¤rafyas›n›n her yöresinde, bir gün iﬂsizli¤e
bulunacak çareyle kendisini avutan, do¤an günü bu ﬂekilde karﬂ›layan, akﬂama kadar iﬂ aramaktan yorulan biçare kardeﬂlerimizin say›s›ndaki endiﬂe verici yükseliﬂi biz çok iyi biliyoruz.
Resmi rakamlarla bile; 2 milyon 687 bin iﬂsiz vatandaﬂ›m›z›n,
iﬂ aramayan, ancak çal›ﬂmaya haz›r olan 1 milyon 792 bin kardeﬂimizin ve AKP ile birlikte iﬂ bulma umudu sönen 615 bin insan›m›z›n dertlerinin, Milliyetçi Hareket olarak fark›nda ve bilincindeyiz.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n, iﬂsizlikle mücadeledeki baﬂar›s›zl›¤› kabul etmesi sonucunda, milyonlarca vatan evlad› kendi kaderine
tek edilmiﬂ ve bir kenara b›rak›lm›ﬂt›r.
Elbette, iﬂsizli¤in a¤›rl›¤› ve yak›c›l›¤›yla bo¤uﬂan her bir vatandaﬂ›m›z›n; p›rlanta ﬂirketlerine ortak olmalar›, erken yaﬂlarda gemi ticaretine baﬂlamalar›, m›s›r ticaretinde gözleri kamaﬂt›ran mesafe almalar›, Arap ﬂeyhleriyle erken yaﬂta ticaret konuﬂmalar›
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mümkün de¤ilse de, asgari ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak bir iﬂe sahip olmalar› en tabii haklar› olsa gerektir.
Baﬂbakan Erdo¤an ve bir avuç menfaat ﬂebekesinin, devletin
imkânlar›yla ve milletimizin al›n terinden kazan›lanlarla saltanatlar›n› sürerken, kendi mahdumlar›na gösterdikleri ilginin küçük
bir bölümünü çaresizlik içinde k›vranan vatandaﬂlar›m›za da göstermeleri bir mecburiyet olarak görülmelidir.
Her bir aziz millet ferdinin sorgulamas› ve iktidar›n yüzüne
çarpmas› gereken haks›zl›klar›n, yolsuzluklar›n ve soygunlar›
mutlaka tart›ﬂ›lmas› gerekmektedir.
Bu yap›lanlar›n neresinde hakkaniyet, adalet, merhamet,
inanç ve ahlak vard›r? Mukaddesat›m›z›n neresinde bunlara cevaz vard›r?
Dicle’nin kenar›ndaki sahipsiz koyundan bile sorumluluk duyan yüksek adaletin en ufak emaresi, AKP’nin taﬂ›d›¤›n› savundu¤u siyasi vicdan›n›n neresindedir?
Kendi çevresini zengin etmekle u¤raﬂan, y›llard›r kervan›n›
düzen, eski hortumlar› kestim derken yeni ve çekim gücü daha
yüksek olanlar› devlet hazinesine ba¤layan, vatandaﬂlar›m›z›n
problemlerini çözmek yerine kendi ikballerinden baﬂka gözleri
hiçbir ﬂey görmeyen AKP zihniyetiyle geçen y›llar tam anlam›yla heba olmuﬂtur.
Su alan ve batmakta olan gemide üst kata koﬂan ve filikaya
binme haz›rl›¤› yapan Baﬂbakan Erdo¤an ve yandaﬂlar›n›n iﬂsiz
kardeﬂimizi umursad›¤›n›, emekliyi önemsedi¤ini, esnaf› düﬂündü¤ünü, ö¤retmeni dikkate ald›¤›n›, çiftçiyi merak etti¤ini
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söyleyebilmek için her meseleye yabanc› ve d›ﬂar›dan bakmak
yeterli olacakt›r.
“Aldanmayaca¤›z, aldatmayaca¤›z, dürüst ve ﬂeffaf olaca¤›z.”
diyerek, en büyük aldatmay› yapan Baﬂbakan Erdo¤an’›n, milletimizin yarar›na olacak bir hizmeti, yapaca¤› bir eseri art›k kalmam›ﬂt›r.
Milletimiz hükmünü vermiﬂtir:
Yeterince aldatt›n›z, ziyadesiyle kirlendiniz, haddinden fazla
karard›n›z.
Tüyü bitmemiﬂ yetim hakk›ndan, garip gureban›n itilip kak›lmas›ndan, iﬂçinin, emekçinin hakk›n›n gasp edilmedi¤inden
bahsedecek kadar riyaya batm›ﬂ olanlara baz› hat›rlatmalarda
bulunmak istiyorum:
40.y›l›n› kutlayan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ﬂerefli mensuplar›, yokluklar ve imkâns›zl›klar içinde bugünlere gelmiﬂlerdir.
Bu itibarla yoklu¤un, yoksullu¤un, bir simidi paylaﬂarak yemenin, bir aileyi taﬂ›man›n, ac›y› paylaﬂman›n ne demek oldu¤unu çok iyi bilirler.
Geçen haftaki grup konuﬂmas›nda, daha önce defalarca da
söylememe ra¤men bizim hangi dilden anlayaca¤›m›z› bir kez
daha soran Baﬂbakan Erdo¤an’a öncelikle, bizim Türkçe düﬂünüp, Türkçe konuﬂtu¤umuzu söylemek istiyorum.
Ve ›srarla ﬂunu da ifade etmek isterim ki: Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân›n› kapatan esnaf›n dilidir.
Bizim sözümüz tarlas›nda, yaz›n s›ca¤›nda ç›kmayan mahsulünün arkas›ndan mahkûmu oldu¤u borçlar›n› nas›l ödeyece¤inin derdine düﬂen çiftçinin sözüdür.
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Bizim vicdan›m›z, evine ekmek götüremeyen, kiras›n› ödeyemeyen, çocu¤una harçl›k veremeyen iﬂsizin vicdan›d›r.
Bizim derdimiz, hayat›n›n kalan y›llar›nda indirimleri takip etmekten yorulmuﬂ, geliri ihtiyac›na yetmeyen emeklilerimizin
derdidir.
Bizim kayg›m›z, karn›n› doyurabilmek için ek iﬂ yapan, iktidar bask›s›ndan bunalm›ﬂ, maaﬂ›n› bir gün sonra borçlar›na teslim eden memurlar›m›z›n kayg›s›d›r.
Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi’nin yar›m asra yaklaﬂan onurlu geçmiﬂiyle, Türk milletinin hak ve menfaatini savunmaktan baﬂka hiç bir amac› olmam›ﬂt›r.
Bizi bugüne kadar anlamam›ﬂ ve anlamas› da mümkün olmayan Baﬂbakan Erdo¤an’›n, bundan sonra da anlayabilmesini zaten beklemedi¤imizi ve buna da asla ihtiyac›m›z›n olmad›¤›n› huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Küresel ekonomideki yang›n giderek büyümekte, güvensizlik
sarmal› ve belirsizlik tufan›n›n da etkisiyle geçti¤i yerleri enkaza
çevirmektedir.
Krizin derinleﬂmesi ve krizden ç›k›ﬂ sürecinin uzayaca¤›n›n ve
zorlaﬂaca¤›n›n anlaﬂ›lmas›, ayn› zamanda katlan›lacak maliyetlerin de artmas›na sebep olmaktad›r.
Küresel düzlemde görülen ve 1929 büyük bunal›m›n›n benzeri olarak tan›mlanan krizin, elbette bu haliyle sosyal, siyasal ve
ekonomik sonuçlar› çok fazla olacakt›r.
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Hat›rlanaca¤› üzere, 1929 krizinde, dünya toplam üretimi
yüzde 42 düﬂmüﬂ, 50 milyon insan iﬂsiz kalm›ﬂ, açl›k ve sefalet
toplumlar› esir alm›ﬂt›.
Dile¤imiz benzer facialar›n, sosyal felaketlerin oluﬂmamas›,
insanl›¤›n bu kriz belas›n› bir an önce alt etmesidir.
Ancak, dünya ölçe¤inde yaﬂanmakta olan ekonomik bunal›m›n boyutlar› her geçen gün büyüdü¤ünden, de¤iﬂik ülkelerde;
üretimde gerilemeler, iﬂsiz say›s›ndaki art›ﬂlar, finans sektöründe açmazlar alabildi¤ine artmaktad›r.
Krizin hangi seviyede oldu¤u, dip yap›p yapmad›¤› tart›ﬂ›lsa
da, ekonomiler üst üste ﬂok dalgas›yla sars›lmakta, nitekim kendilerine gelememekte ve bundan dolay› gün geçtikçe ba¤›ﬂ›kl›k
sistemlerini kaybetmektedirler.
Ekonomilerin içinde k›vrand›klar› fasit daireden, ﬂu ana kadar
yeni bir perspektifle ç›k›ﬂ istikameti tespit edilemedi¤i, sürekli
yeni aray›ﬂ ve yöntemlerin denendi¤i geliﬂmelerden anlaﬂ›lmaktad›r.
Dünyada parasal tutar›n›n 9 trilyon dolara yaklaﬂt›¤› krize
karﬂ› müdahale maliyetinin, yeni tedbirlerle daha da yükselece¤i ve krizi durdurmada yeterli olmayaca¤› en çok konuﬂulan hususlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Bugüne kadar ekonomik meselelerin uygulamas›nda ihmal
edilen, ancak önemi hiçbir zaman yads›namayacak olan ‘adalet,
eﬂitlik ve ahlak’ konular›n›n önümüzdeki süreçte daha çok tart›ﬂ›lmas›n›n ve gerekli sonuçlar›n ç›kar›lmas›n›n önemi büyüktür.
Türkiye ölçe¤inde ise, krizle mücadelede laz›m gelen yeni ve
yerli bir zihniyetin varl›¤› bize göre bir zorunluluk haline gelmiﬂtir.
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Bunu planlamadan, gerekli fikri olgunlu¤u yakalamadan ekonominin girdi¤i kriz sürecinden k›sa sürede ç›kabilmek mümkün
olmad›¤› gibi, yaﬂan›lacak tahribat›n etkisi ne yaz›k ki büyük olacakt›r.
Özellikle krizle mücadelede gerekli olan›n, teknik ve sosyal
lojistik destek temini ve bunlar› ayn› hedefe yönlendirecek siyasi kararl›l›k ve güç oldu¤u bir vak›ad›r.
Bugüne kadar yaﬂan›lan birçok olaydan sonra, ekonomik sorunlarda Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümetinin beklenilen basireti
ve siyasi hareketi gösteremedi¤inin aziz milletimiz fazlas›yla bilincindedir.
Bugünkü ﬂartlarda hükümetin, ﬂimdilik güçlü oldu¤unu iddia
etti¤i tek alan bankac›l›k sektörüdür.
‹çinde partimizin de yer ald›¤› 57.Koalisyon hükümeti döneminde, gerçekleﬂtirilen yap›sal reformlar sayesinde; ekonomi
daha az k›r›lgan hale getirilmiﬂ, bankac›l›k sektöründe kal›c› ve
köklü düzenlemeler yap›lm›ﬂ, finans sektöründe al›nan önlemler
ve oluﬂturulan kurumlar nedeniyle, bugünkü küresel krizle daha
uygun ve temelleri sa¤lam ﬂartlarda karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu uygun ekonomik iklimi de¤erlendiremeyen, öngörüsüzlü¤ü yüzünden 2006 y›l›ndan itibaren krizin ülkemizin k›y›lar›n›
dövmesine seyirci kalan hükümet, ﬂimdi de iﬂsizlikte oldu¤u gibi, ekonominin di¤er alanlar›nda baﬂar›s›zl›¤›n› ilan etmek için
adeta f›rsat kollamakta, as›l meselelerin üzerine gidecek cesareti bir türlü gösterememektedir.
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Geliﬂmeyi, büyümeyi ve zenginli¤i kendisine yontan, krizi de
baﬂkalar›na ihale eden AKP hükümeti sorumluluk mertebesinde
oldu¤unu ço¤u defa unutmuﬂtur.
Türkiye’nin, içine savruldu¤u ve üretiminin çökmesine, mal
ve hizmetler sektörünün iﬂlemez hale geldi¤i ekonomik y›k›m›n
nedeni küresel kriz de¤ildir.
Kabul edilmelidir ki, bu krizin nedeni Baﬂbakan Erdo¤an ve
hükümetinin kusurlu siyasi e¤ilimi, sorumsuzlu¤u ve aymazl›¤›d›r.
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u, ‘Yükselen Pazar’ ülkeleri
aras›nda yer alan; Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Güney
Afrika gibi ülkelerin 2009 y›l›nda da ekonomilerinin büyümesi
öngörülmüﬂken, Türkiye ekonomisinin küçülme tahminlerin neden kaynaklad›¤›n› eminim ki iktidar partisi de¤erlendirecektir.
Türkiye’de yaﬂan›lan ekonomik ç›kmaz›n faturas›n›, ço¤unlukla küresel ekonomiye ç›karan iktidar partisi mensuplar›na buradan sormak isterim:
Küresel kriz bu ülkeleri, Türkiye kadar neden etkilememiﬂtir?
Kusur nerededir, kimdedir?
Türkiye ekonomisinde bahsedilen istikrar ve dinamizmin, ilk
sallant›da yerle bir olmas›n›n izah› nas›l yap›lacakt›r?
Bu sorular›n bizce cevab› da sorumlusu da bellidir, o da alt› y›ll›k icraatlar›yla Adalet ve Kalk›nma Partisinden baﬂkas› de¤ildir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
AKP hükümeti, ekonominin kap›s›n› uzunca bir süredir çalan
krize karﬂ› gerekli, yeterli ve etkili tedbirleri almam›ﬂ, geliﬂmeleri sadece acemice seyretmiﬂtir.
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Hâlâ, tere ve tereci benzetmeleriyle, gündemi de¤iﬂtirmek
için u¤raﬂarak milletimizin ciddi ekonomik sorunlar›n› görmezden gelen iktidar partisinin, ekonomiyi krize teslim etti¤ini herkesin görmesi laz›md›r.
Türkiye yeni bir krize, ciddi bir say›sal ve siyasal güçle iktidarda bulunan AKP’nin eliyle yakalanm›ﬂt›r.
Daha dün aç›klanan sanayi üretimindeki yüzde 17,6 düﬂüﬂ ve
imalat sanayindeki yüzde 19,9 azalma, krizi inkâr eden, ciddiyetsiz bir siyaset projesinin ç›rp›n›ﬂ› olarak görülmelidir.
E¤er bu yaﬂan›lanlar kriz de¤ilse, krizin tarifini yeniden yapmak, krizden ne anlaﬂ›ld›¤›n› aç›k bir ﬂekilde ortaya koymak tutarl›l›k gere¤i olacakt›r.
Öte yandan, sadece krizle de¤il, krizden sonra nas›l bir ekonomik ortam›n do¤aca¤›, milletimizi nelerin bekledi¤iyle ilgili de
de¤erlendirmelerin yap›lmas› elzem bir hale gelmiﬂtir.
Ne var ki, de¤iﬂik ülkelerdeki siyasi ve ekonomik aktörler
ekonomik sorunlar› ciddiye al›p, kapsaml› analizler yaparken,
Türkiye’de elle tutulur, gözle görülür, proaktif nitelikli kuﬂat›c›
önlem seti hala hayata geçirilememiﬂtir.
Geçti¤imiz günlerde, kriz ve iﬂsizlik sorununu görüﬂmek üzere
toplanan ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey’ toplant›s›nda; “Ald›¤›m›z
ve alaca¤›m›z tedbirlerle krizi, Türkiye’nin mümkün oldu¤unca
uza¤›nda tutmaya devam edece¤iz.” diyen Baﬂbakan Erdo¤an,
görüldü¤ü kadar›yla yeni bir oyalama sürecini baﬂlatm›ﬂt›r.
Sürekli olarak krizin d›ﬂ kaynakl› oldu¤unu vurgulayan Baﬂbakan Erdo¤an’a krizin nas›l ç›kt›¤› yerine, nas›l önleyecekleri üzerine çal›ﬂmalar›n› ›srarla tavsiye ediyorum.
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Feryatlar›n dayan›lmaz bir aﬂamaya geldi¤i bu zaman sürecinde, krizin nas›l ve ne ﬂekilde ç›kt›¤› belli olsa da, ﬂimdilik bunu tart›ﬂmak yerine, al›nd›¤› iddia edilen tedbirlerin uygulanmas› ve vakit geçirilmeksizin ekonominin finansman darbo¤az›ndan ç›kar›lmas›, dip yapan ve iﬂlemez bir hale gelen üretim sisteminin kalp at›ﬂlar›n› tekrar normale getirilmesi gerekmektedir.
Krizin neden ve nas›l ç›kt›¤› esnaf›m›z›n, memurumuzun, iﬂçimizin, köylümüzün, emeklimizin umurunda de¤ildir. Ancak,
görülen odur ki, krizin kurbanlar› bunlar olacakt›r.
Say›n Baﬂbakan, krizin nas›l ç›kt›¤›n› anlatmay› b›rak›n, nas›l
çözülece¤ini, bu girdaptan hangi yöntemle kurtulaca¤›n› söyleyin.
Boﬂ söz, vaat ve hamaset nutuklar›yla milletimizi art›k meﬂgul etmeyin.
Sorunlar› görün ve gere¤ini vakit geçirmeksizin yap›n.
Çünkü gecikti¤iniz her an›n hesab›n› milletimizin sizden soracakt›r. Bunu da asla akl›n›zdan ç›karmay›n.
De¤erli Milletvekilleri,
D›ﬂ ticarette yaﬂan›lan daralma, ithalat ve ihracattaki gerileme önümüzdeki süreçte büyüme rakamlar›n›n endiﬂe verici bir
ﬂekilde düﬂece¤ini göstermektedir.
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin verilerine göre, geride b›rakt›¤›m›z Ocak ay›nda ihracat; geçen y›l›n ayn› ay›na göre, yüzde
27,91 azalm›ﬂt›r.
Bu kapsamda, Türkiye d›ﬂar›ya daha az mal satmakta ve daha
az üretim yapmaktad›r. Ayn› anda d›ﬂar›dan daha az mal almakta,
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daha az tüketmekte, d›ﬂ aç›k ise, azalan refah, üretim ve düﬂen
gelirle ancak kapat›labilmektedir.
Milliyetçi Hareket’e göre bu ifadelerin bir anlam› vard›r: Türkiye süratli bir ﬂekilde yoksullaﬂmakta, sefalete ve çaresizli¤in
içine itilmektedir.
Bütün bunlar›n sonucunda, iktidar partisinin ödeyece¤i siyasi bedeller bizim önceli¤imizde yer almamaktad›r.
Bizim meselemiz, sofras›na en az bir tabak s›cak çorba, bir
dilim ekmek koyma amac›n› taﬂ›yan dar ve orta gelirli vatandaﬂ›m›z›n daha çok s›k›nt› çekmemesi, AKP’nin ihmallerinin ac›
faturas›na daha uzun y›llar maruz kalmamas›d›r.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
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TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

17 ﬁUBAT 2009

Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Geçti¤imiz hafta, Türk dünyas›n›n de¤erli evlad›, büyük ﬂair
ve fikir adam› Azerbaycanl› kardeﬂimiz Bahtiyar Vahabzade’yi
kaybetmenin üzüntüsünü yaﬂ›yoruz.
O, 84 y›ll›k ömrünün ilk gençlik y›llar›ndan itibaren sanat›n›,
hürriyet ve ba¤›ms›zl›k sevdas›, Türkçe düﬂünmek ve konuﬂman›n erdem ve önemi ile vatan kavram› üzerine yo¤unlaﬂt›ran büyük bir düﬂünce temsilcisi idi.
‹hmal edilmiﬂ tarih ﬂuurunu canl› tutarak günümüzle ba¤layan
ve gelecek için bir ilham kayna¤› olarak kullanan, milli dilin önemini kavrayan ve ›srarla vurgulayan, ayd›nlar›n millet için sanat
yapmas› gerekti¤ini savunan büyük bir mütefekkirdi.
Vahabzade, ayn› zamanda milleti ve ülkesi için düﬂündüklerini hayalden öteye de taﬂ›yan ve bunun için her türlü zorlu¤a ve
engele yorulmadan ve b›kmadan direnen gerçek bir milliyetçi
mücadele ve siyaset adam›yd›.
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Geride b›rakt›¤› muhteﬂem eserler ve ﬂerefle yaﬂanm›ﬂ ömrün
aziz an›lar›yla bu güzide millet evlad› inan›yorum ki, Türklük var
oldukça yaﬂamaya ve hat›rlanmaya devam edecektir.
Bu vesile ile muhterem Bahtiyar Vahabzade’ye Cenab-› Allah’tan rahmet, aziz milletimize ve Azerbaycanl› kardeﬂlerimize
baﬂsa¤l›¤› diliyorum. Mekân› cennet, ruhu ﬂad olsun.
De¤erli Milletvekilleri,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin bölücülük alg›s›nda yaln›zca
terör eylemleri ile ﬂehit haberleri yer ald›¤› için, özellikle son zamanlarda artan ve sokaklara taﬂan bölücü tahrikler hükümet taraf›ndan sessizce seyredilmektedir.
‹mral›’daki hücresi iktidar taraf›ndan misafirhaneye çevrilmeye çal›ﬂ›lan bölücübaﬂ›n›n ele geçmesinin sözde y›ldönümünde,
yine sahneye ç›kan mihraklar pek çok ﬂehirde gösteriler yapm›ﬂlar ve güvenlik güçleri ile çat›ﬂm›ﬂlard›r.
Konuya baﬂ›ndan beri duyars›z olan AKP zihniyeti, yaklaﬂan
seçimin getirdi¤i oy kayg›s› ile daha da silikleﬂmiﬂ ve Türkiye’nin
baz› yörelerinde alan› bölücülere terk etmiﬂtir.
Geliﬂmeler, yaklaﬂan ilkbaharla birlikte y›llard›r oynanan oyunun tekrarlanmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›n, bu y›l seçim ortam› ile de birleﬂtirilerek yeni bir terör ve bask› sürecinin baﬂlat›laca¤›n›n iﬂaretini vermektedir.
Buna paralel olarak, hükümetin Barzani ile kucaklaﬂma
projesinin giderek Türkiye’den de destek ve zemin bulaca¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
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Bir ay sonra, “Kürt konferans›” ad›yla birleﬂik bir co¤rafyan›n
tart›ﬂ›laca¤› ve ad›na sözde kongre denen baﬂka bir toplant›n›n
da burada yap›lacak olmas› dikkat çekici ve kayg› uyand›r›c›d›r.
Küresel bir projenin sivil toplum acentesi gibi faaliyet gösterenlerin ç›kt›klar› bu yolda, kendi ifadeleri ile “Kürt siyasi gruplar›” olarak tan›mlad›klar› taraflar›n Erbil’de düzenleyecekleri
konferans› alk›ﬂlamalar› önümüzde yeni bir sürecin aç›ld›¤›n›
göstermektedir.
Okyanus ötesinden güdümlü bu toplant›da geçti¤imiz y›llarda
dile getirilen;
√ Ana dilde e¤itim hakk›,
√ Ülkemizde varsayd›klar› asimilasyonun reddedilmesi,
√ Af kanunun ve ﬂartlar›n›n olgunlaﬂt›r›lmas› gibi tekliflerine
ilave olarak bu y›l,
√ Asuriler, Süryaniler, Keldaniler ve Ermenilere etnik vurgu
yaparken, etno-milliyetçili¤in reddedilmesinin derin çeliﬂkisi,
√ Irak’taki aﬂiret devleti ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve karﬂ›l›kl›
diplomatik temsilciliklerin aç›lmas›,
√ Her türlü ﬂiddetin terk edilmesi gibi söylemler, Barzani ile
ortak lisan geliﬂtirenlerin niyetleri hakk›nda hepimize fikir vermiﬂtir.
Bir gün bile kendisi olamayanlar›n ve ne olduklar›n› bir türlü
ilan edemeyenlerin; her bir araya geldiklerinde “hepimiz” diye
baﬂlayarak toptanc› bir anlay›ﬂla sürekli baﬂkalar› olduklar›n› ilan
etmeleri tam bir sözde ayd›n baﬂ›bozuklu¤u ve kokuﬂmas› olarak
tarihe geçecektir.
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Mahalli ‹dareler Genel Seçimlerinin yap›laca¤› 29 Mart 2009
tarihine k›rk gün kalm›ﬂt›r.
Siyasi partilerin aday listelerini bu akﬂam itibariyle seçim kurullar›na vermelerini takiben seçim kampanyas› h›z kazanacakt›r.
Önümüzdeki haftalarda milletvekillerinin mahallinde seçim
çal›ﬂmalar›na destek olmalar› maksad›yla Türkiye Büyük Millet
Meclisinin çal›ﬂmalar›na ara vermesi söz konusudur.
Bu maksatla, yaklaﬂan seçimle ilgili görüﬂ ve düﬂüncelerimi
sizlerle bu toplant›da paylaﬂmak istiyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi bu seçime bütün seçim bölgelerinde kat›lacak olup, illerimizin tamam›nda birbirinden de¤erli
adaylar›n› belirlemiﬂ ve haz›rl›klar›n› tamamlam›ﬂt›r.
Ülkemizin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda a¤›r
sorunlar› yaﬂad›¤›, toplumun bu sanc›lar› çok yak›ndan hissetti¤i bir döneme rastlayan bu seçim ayr› bir önem kazanm›ﬂt›r.
√ Yoksulluk ve yoklu¤un giderek büyüdü¤ü,
√ ‹ﬂsizli¤in ve iflaslar›n h›z kesmeden artt›¤›,
√ Türkiye’nin d›ﬂ politikada h›zla itibar kaybetti¤i,
√ Bölücülü¤ün meydanlara ve sokaklara taﬂt›¤›,
√ ‹nanç istismar›n›n, iktidarla ana muhalefet aras›nda elden
ele taﬂ›nd›¤›,
√ Hükümet eliyle ayr›ﬂma tohumlar›n›n at›lmaya baﬂland›¤›,
√ Toplumun giderek bask› alt›na al›nd›¤› ve korku sal›nd›¤›,
√ Yandaﬂlar›n yolsuzluklar›n›n birer birer ortaya ç›kmaya
baﬂlad›¤›,
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√ ‹ﬂbirlikçi medya ve menfaat ﬂebekelerinin yalanlara s›¤›nd›¤› bir kargaﬂa ve kaos ortam› yaklaﬂan seçimin önemini daha da
art›rm›ﬂt›r.
Gelmekte olan çok a¤›r bir bunal›m›n bütün emarelerini göstermeye baﬂlayan Türkiye’de, hükümet aciz ve teslimiyetçi; temel de¤erler y›pranm›ﬂ ve h›rpalanm›ﬂ; siyaset kurumu t›kanm›ﬂ
ve etkisiz; hukuk yaralanm›ﬂ, toplum kayg›l›, insanlar korku içinde, milletimiz yoksuldur.
Bu durum elbette ve öncelikle 58, 59 ve 60. Cumhuriyet hükümetlerinin sorumlulu¤unu üstlenen iktidar›n aldatma, göz boyama, istismar ve çat›ﬂma üzerine ﬂekillendirdi¤i bulan›k siyasetinin sonucu ve bedelidir.
Fakir fukara edebiyat› yaparak, tüyü bitmemiﬂ yetimden söz
ederek, Allah’tan korkan ve kuldan utanan bir iktidar vaat ederek iﬂbaﬂ›na gelen hükümetin ve yandaﬂlar›n›n kar›ﬂt›klar› yolsuzluklar ve kirli iliﬂkiler a¤› birer birer çözülmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Üstelik son y›llarda yaﬂad›klar›m›z ve kazand›¤›m›z tecrübeler, önümüze yeni dayatmalar›n ve sinsi planlar›n konulaca¤›na
dair önemli geliﬂmelerin yaﬂanaca¤›na iﬂaret etmektedir.
Y›llar›n birikmiﬂ sorunlar› birer birer ortaya ç›kmakta, bin y›l›n köklü kardeﬂli¤ine dayanan sosyal, siyasal ve kültürel mutabakat›n yerine öfke ve kuﬂkular›n yer ald›¤› tehlikeli bir çat›ﬂma
ihtimali giderek artmaktad›r.
Küçük bir k›v›lc›m›n büyük bir tahribata neden olacak kadar
birikti¤i son derece kritik ortamda, çare arayan Türk milleti,
kendisine reva görülen bütün bu zillete dur diyebilmek için bir
f›rsat yakalam›ﬂt›r.
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Bu nedenle, 29 Mart 2009 tarihinde yap›lacak Mahalli ‹dareler Genel Seçimleri yaln›zca yerel yöneticilerin bir seçimi olarak görülmemelidir.
Bu ayn› zamanda milletimizin AKP iktidar›n›n alt› y›l üç ayd›r
kendisine reva gördü¤ü zilleti mutlaka sorgulayaca¤›, ana muhalefetin çat›ﬂmac› siyasetine dur diyece¤i bir imtihan alan› olarak
yorumlanmal›d›r.
Bu itibarla;
√ Y›llard›r, ﬂahsi ikbal peﬂinde koﬂarak milletin al›n terlerini
ve tertemiz hislerini sömürenlerin,
√ Önce cephelere ay›r›p sonra sinsi oyunlarla oluﬂturduklar›
kutuplara seçmen toplayanlar›n,
√ Yaﬂat›lan a¤›r yoksullu¤u örtmek için, vicdan istismar› ile
göz boyayanlar›n,
√ Yandaﬂlar›n ve iﬂbirlikçilerin s›n›r tan›mayan yükseliﬂinden,
buna karﬂ›l›k helal kazanc›n ve göz nurunun tükeniﬂinden sorumlu olanlar›n,
√ Türkiye’nin kardeﬂli¤ine el ve dil uzatanlar›n gerçek kimlikleri mutlaka topluma anlat›lmal› ve milletimizin uyan›ﬂ› sa¤lanmal›d›r.
Bunlar yap›labildi¤i takdirde, aziz milletimizin önündeki perdeler birer birer kalkacakt›r. Böylesi bir uyan›kl›¤›n oluﬂmas› durumunda ise;
√ Hiçbir bahane ve istismar bu uyan›ﬂ›n önüne geçemeyecek
ve AKP iktidar› gerçekler karﬂ›s›nda sorgulanacakt›r.
150

√ Açl›¤›n, adaletsizli¤in, ahlaks›zl›¤›n ve asayiﬂsizli¤in; yoklu¤un, yolsuzlu¤un, yoksullu¤un ve yozlaﬂman›n gerçek failleri birer birer ortaya ç›kacakt›r.
√ Yaﬂanan üslup kirlili¤i ve seviye kayb›n›n sahipleri görülerek, milli ve manevi de¤erlerin nas›l aﬂa¤›land›¤›, kimlerce hakarete u¤rat›ld›¤› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
√ Ve onlara ulaﬂabildi¤iniz ölçüde, milletimiz, kara propagandan›n tesirinden kurtulacak, vicdan›n›n sesini dinleyerek yap›lanlar›n hesab›n› sand›k baﬂ›nda mutlaka soracakt›r.
Ancak bu, tekrar ediyorum, siz de¤erli milletvekili arkadaﬂlar›m›n milletimizle kucaklaﬂmas› ve sözlerinizin gönüllerde karﬂ›l›k bulmas› ile mümkün olacakt›r.
Zira maksatlar›, geçmiﬂleri ve zihniyetleri çok iyi bilinen ve
Milliyetçi Hareketin olmad›¤› bir siyaset mühendisli¤ine soyunan iki kutuplu ﬂer cephesi karﬂ›m›zda saflar›n› s›klaﬂt›rm›ﬂt›r.
Seçimlere gidilen süreçte siyasi partiler çok ciddi bir siyasi
ahlak ve samimiyet s›nav›ndan geçmekte, Türk milleti yaﬂanan
geliﬂmeleri ibretle izlemektedir.
Seçim ortam›nda siyasi gerilim giderek a¤›rlaﬂmakta, siyaset
çizgilerinde ve kimliklerde yaﬂanan kayma ve k›r›lmalar, çat›ﬂma
ve gerilim stratejileri ve üslup kirlili¤i, hayal ve umut ticareti için
kurulan yalan borsalar›, siyasetin çirkinlikleri olarak karﬂ›m›zda
yerini almaktad›r.
Türk siyasetinin gerginlikten beslenen kronik istismar tacirleri bir kez daha ayn› anlay›ﬂla sahneye ç›km›ﬂ, gerginlik ve çat›ﬂma terazisinin iki kefesinde yerlerini alm›ﬂt›r.
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‹ktidar ve ana muhalefet aras›nda, manevi de¤erlere sahip
ç›kma yar›ﬂ› ve din istismarc›l›¤› tart›ﬂmas› baﬂlamas›, sadece siyasi kara mizah örne¤i olarak de¤il, ayn› zamanda siyasi zaafiyet ve omurgas›zl›k örne¤i olarak da uzun süre haf›zalardan silinmeyecektir.
Birbirlerini Türk milletini korkutma arac› olarak kullanan, korkular› yar›ﬂt›rarak “kötünün iyisi” imaj›yla siyasette yol almaya
çal›ﬂan bu iki kutup, Türk milletinin iradesini parsellemeye ve bu
yöntemle köhne siyasi yap›lar›n› ayakta tutmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bu nedenle bizim öncelikle bu siyaset aktörlerinden farkl›l›klar›m›z› vurgulamak ve Milliyetçi Hareketin,
√ Siyasi meﬂruiyetinin kayna¤›n›, inanç istismar›nda, ç›kar lobilerinin kap›lar›nda ve baﬂka baﬂkentlerin koridorlar›nda aramayaca¤›n›,
√ Hiçbir aldatma, istismar, riyaya maruz kalmadan; samimi
ve dürüst bir anlay›ﬂ› temsil etti¤imizi,
√ Yegâne kuvvet kayna¤›m›z›n milletimizin ﬂaﬂmaz sa¤duyusu ve tertemiz vicdan› oldu¤unu, yüzyüze anlatmaktan baﬂka seçene¤imiz ve vas›tam›z yoktur.
Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizi düﬂtü¤ü buhrandan kurtaracak ve onun refah ve huzuru için samimiyetle mücadele edecek istikrar ve güvenin yegâne temsilcisidir.
Yaﬂananlardan ders ve sonuç ç›kartan, piﬂmanl›klar›n› ve
ma¤duriyetini göstermek isteyen aziz milletimizin yaklaﬂan seçimde teveccühünü,
√ Sorunlara Baﬂkentimiz Ankara’dan bakan,
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√ Dünyay› Türkçe okuyan;
√ Cumhuriyet de¤erlerine ba¤l›,
√ ‹nançlara sayg›l› ve fikir hürriyetine inanan;
√ Kat›l›mc›, ço¤ulcu ve uzlaﬂmac›,
√ Dürüst, namuslu ve adil,
√ Hakkaniyeti öne ç›karan,
√ Sorunlar› demokrasi ile aﬂmay› amaçlayan,
√ Milletimizin tamam›n› kucaklayan Milliyetçi Hareketin kadrolar›na yöneltece¤ine yürekten inan›yorum.
Yokluk, yoksulluk ve istismardan bir kurtuluﬂ yolu arayan
herkesin verece¤i destekle, dengeli duruﬂumuz, ilkeli siyasetimiz, yüksek ahlak›m›z haz›r kadrolar›m›z ve partimizin 40 y›ll›k
siyasal birikimi bunu sa¤layacak güçtedir.
Milliyetçi Hareketin kadrolar›, ﬂartlar ne olursa olsun, büyük
Türk milleti için ülkü edindikleri kalk›nma ve demokrasi mücadelesini, al›nlar› ak, baﬂlar› dik, yürekleri inançla dolu olarak
sonsuza kadar sürdürecektir.
Bu nedenle, oturmayaca¤›z, beklemeyece¤iz, dinlenmeyece¤iz. Milletimize, komﬂumuza, arkadaﬂ›m›za, akrabam›za koﬂaca¤›z. Herkesle kucaklaﬂaca¤›z, vatandaﬂ›m›zla tan›ﬂaca¤›z, buluﬂaca¤›z ve aram›zdaki bütün sanal engelleri mutlaka kald›raca¤›z.
Bugünden itibaren milletimizle yönelerek Milliyetçi Hareket’in yüksek karakterini ve hizmet aﬂk›n› tan›tmak üzere yapaca¤›n›z çal›ﬂmalarda hepinize baﬂar›lar diliyorum.
Aziz vatandaﬂlar›ma mutlaka sand›k baﬂ›na gitmelerini, hiçbir
telkin ve dayatmaya maruz kalmadan tamamen hür iradeleri ile
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oylar›n› mutlaka kullanmalar›n›, böylece vatandaﬂl›k görevlerini
yerine getirmelerini istiyorum.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Takdir edersiniz ki, demokrasilerde her siyasi düﬂüncenin,
her siyasal partinin mutlaka az ya da çok, büyük veya küçük
toplumsal bir karﬂ›l›¤› vard›r ve olmal›d›r.
Her siyasal hareket, üzerinde ﬂekillendi¤i ayn› topluma dayanmas›na ve ayn› sorunlara bakmas›na ra¤men, teﬂhiste, çözümde ve çözüm yollar›nda farkl›l›klarla birbirinden ayr›l›rlar.
Birbirine benziyor gibi gözüken siyasal partileri ay›ran temel
farkl›l›klar da burada aranmal›d›r.
Bu ayr›l›klar siyaset gelene¤inin do¤as›nda vard›r ve fikirlere
kat›lmasak bile bize göre bu farkl›l›k sayg›de¤erdir ve demokratik bir sonuçtur.
Her seçimin demokratik bir hak oldu¤u kadar, demokratik
bir görev ve hatta vatandaﬂl›k borcu olmas› da bu yüzdendir.
Bu itibarla, her seçmen siyasal bir tercihin ifadesi, her oy
ﬂahsi bir yöneliﬂin ve farkl›l›¤›n tecellisi; kiﬂiyi sorumlu vatandaﬂ
yapan en önemli göstergedir.
Oy ise yaln›zca kiﬂinin siyasal tercih ve kat›l›m›n›n hukuki yetki belgesi de¤il, ayn› zamanda her bir seçmenin fikri ve siyasi
namusunun, duruﬂunun ve anlay›ﬂ›n›n da belgesi demektir.
Bu nedenle, bu gerçe¤i yok sayarak seçmenin hür tercihine,
çeﬂitli vas›talarla ipotek koymaya çal›ﬂmak, cebren yönlendirmek, tehdit etmek, zorlamak, rüﬂvet vermek kabul edilemeyecek
bir siyaset ahlaks›zl›¤›n›n göstergesidir.
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Bugün, say›lar› elliyi aﬂm›ﬂ bulunan siyasi partilerin aras›nda,
Milliyetçi Hareket Partisi, siyasal gelene¤in içinden bugünlere
ulaﬂm›ﬂ k›rk›nc› y›l›n› yaﬂayan en köklü ikinci partidir.
Partimiz, bu k›rk y›l boyunca Türkiye’mizin tamam›nda zemin bulmuﬂ ve kök salm›ﬂ; milletimizin siyasal alg›s›nda bir yer
tutarak, kendisine ba¤l›, siyasetine inanm›ﬂ bir seçmen kitlesine
kavuﬂarak toplumsallaﬂm›ﬂt›r.
Bugün üç hilal, yüz binlerce aile oca¤›nda kabul görmüﬂ, milyonlarca seçmenin gönlünde taht kurmuﬂ siyasi bir var oluﬂun
ve karar›n ifadesidir.
Türkiye’nin son alt› senedir yaﬂad›¤› siyasal geliﬂmeler bugün
üç partiyi yüzde 10’un üzerinde bir seviyede deste¤e imkân k›lm›ﬂt›r ve bunlardan biri de Milliyetçi Hareket Partisi’dir.
Baﬂka partilerin partimizle oldu¤u gibi, bizim de baﬂka partilerle benzer veya ayr› görüﬂ ve politikalar›m›z vard›r ve bizi onlardan ay›ran temel farklar da burada yatmaktad›r.
√ Türkiye’nin ana meselelerine nas›l yaklaﬂt›¤›m›z ve nas›l
yorumlad›¤›m›z,
√ Milli ve manevi meselelere hangi noktadan bakt›¤›m›z ve
neyi savundu¤umuz, nas›l tepki verdi¤imiz,
√ Siyasal çizgimizin getirdi¤i anlay›ﬂ ve ilkelerle muhtemel sorunlara nas›l yaklaﬂt›¤›m›z ve ne ﬂekilde refleks gösterdi¤imiz,
√ Ve bütün bunlar› hangi program, yol ve yöntemlerle ve
hangi kadro ve mekanizmalar› kullanarak yapaca¤›m›z, bizi di¤er partilerden ay›ran temel farkl›l›klar› ortaya koymaktad›r.
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Bütün bu keskin ayr›l›klar› yok sayarak, vatandaﬂl›k namusu
bilinen siyaset tercihini sanal korkularla yönlendirmeye çal›ﬂmak
en büyük ahlaks›zl›k olacakt›r.
Biz bunlar›, baﬂta ekran ekran gezen Ankara’dan seçilmiﬂ yerel yönetim siyasetçisinin a¤z›ndan olmak üzere, 22 Temmuz
seçimlerinden önce duyduk.
Bizim Meclise girerek kavga edece¤imizi, koalisyon kuraca¤›m›z› yayarak seçmen hassasiyetleri üzerinde oynanan oyunlarla,
tercihlerinin yönlendirilmesi aray›ﬂlar›na hep birlikte ﬂahit olmuﬂtuk.
Ancak bu sefer, bir tarafa Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin, di¤er tarafa ise Cumhuriyet Halk Patisi’nin oturdu¤u siyaset tahterevallisine yerleﬂmiﬂ zihniyetlerin, Milliyetçi Hareket Partisi’ne
yer açmamak için seçmeni birbirleriyle korkutmalar› milletimizde karﬂ›l›k bulmayacakt›r.
Buradan aç›kl›kla ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nin de¤erli adaylar›na verilecek hiçbir oy karﬂ›l›ks›z kalmayacakt›r. Ve çirkef siyasetçilerin a¤z›ndan ç›kt›¤› gibi asla ve asla
ziyan olmayacakt›r.
Seçilsin seçilmesin, her verilmiﬂ oy bir taraftan bizim namusumuz olacak, daha kararl› bir tav›r, daha dik bir duruﬂ, daha iyi
bir hizmet ve gelece¤e yönelik daha güçlü bir heyecan için bizlere cesaret verecektir.
Di¤er taraftan ise, ahlaks›zl›¤a, yolsuzlu¤a, yoksullu¤a, kutuplaﬂmaya karﬂ› duruﬂun bir ifadesi olacak, baﬂta iktidar zihniyeti olmak üzere ana muhalefete tarihi bir uyar› niteli¤i taﬂ›yacakt›r.
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Milliyetçi Harekete gönül vermiﬂ büyük camiay› yok saymak ve
oluﬂturulan yapay gerilimlerle bu camian›n oylar›n› yönlendirmeye kalkmak, hem insana ve seçmene olan sayg›s›zl›kt›r, hem de
ahlaka s›¤mayan bir çürümenin ve son ç›rp›n›ﬂlar›n göstergesidir.
‹nanc›m›z odur ki, milletimiz, hiçbir oyun, hile, tuzak aray›ﬂ›nda ve kimseyle iﬂbirli¤i içinde olmayan Milliyetçi Harekete teveccüh gösterecektir.
ﬁahsiyetinin ve ahlak›n›n belgesi olan oyunu hür tercihi ile
kullanarak; iradesine ipotek koymayla yeltenen siyaset tüccarlar›na ise mutlaka dersini verecektir.
Demokratik bir imkân olan “oy pusulas›” haysiyet ve sorumluluk sahibi herkes için “ben de var›m, böyle düﬂünüyorum, tercihim bu, karar›m kesin” diyebilenlerin iradesidir ve bir duruﬂ ve
namus göstergesidir.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Kendi d›ﬂ›ndaki her geliﬂmeye ve olaya taktik ve siyasi propaganda mahiyetli bakan ve bu aç›dan pozisyon alan Baﬂbakan
Erdo¤an, vatandaﬂlar›m›z›n derin sorunlar›n› samimiyetle ele almamakta, çat›ﬂmadan nemalanan siyasi anlay›ﬂ›n›n malzemesi
yapmaktad›r.
Uygulamalar›yla, y›llardan beri, milletimizin yaral› ve sorunlu
bir kimli¤e k›vr›lmas› için çaba sarf eden bu zihniyetin, yapm›ﬂ
oldu¤u tahribat›n boyutu her geçen gün yo¤unlaﬂmaktad›r.
Nitekim AKP’nin iktidar anlay›ﬂ› ve problemli politik duruﬂuyla, bugün siyasetimizde medeni bir boyut ve arzulad›¤›m›z zerafet kalmam›ﬂ, ortaya tam olarak bir siyaset trajedisi ç›km›ﬂt›r.
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Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin; müphem siyasi akl›n›n, milletimizin vicdan›n›n gerisinde ve d›ﬂ›nda olmas›n›, içinde ç›rp›nd›¤›m›z sorunlar›n en önemli nedenlerinden birisi olarak de¤erlendirmek laz›md›r.
Vatandaﬂ›m›z›n geçim sorunlar›n›n halli için siyaset üretmesi
gerek iktidar partisi, meselelere dar ve basit bir alandan bakmakta, gündemi oluﬂturmas› gereken ekonomik sorunlar›n yerine, siyasi ve ideolojik karmaﬂayla milletimizin beklentilerini baﬂka istikametlere yönlendirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Yükselen borç stoku, düﬂen gelir seviyesi, bir deri bir kemik
kalan üretim, gerileyen ve kaybolmaya yüz tutmuﬂ güven, her ne
kadar düﬂme e¤ilimine girse de, yine de tehlike çanlar›n› uzunca
bir süredir çalan cari aç›k, yayg›nlaﬂan sefalet ve iﬂsizli¤in azmas› millet olarak en ciddi sorunlar›m›z›n baﬂ›nda gelmektedir.
AKP’nin iddia etti¤inin aksine, Türkiye iç ve d›ﬂ borcun a¤›rl›¤› alt›nda ezilmektedir. Toplam d›ﬂ borç miktar› 2002 y›l›na
göre bugün yüzde 123 artm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, son zamanlarda ne ﬂekilde finanse edilece¤i,
gerekli olan paran›n kimlerden ve nas›l bulunaca¤› üzerinde de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› özel sektör d›ﬂ borcunun 2002 y›l›ndan itibaren h›zla artt›¤› görülmektedir.
Özel sektör d›ﬂ borcu 2002 y›l›ndan itibaren yüzde 356 oran›nda artm›ﬂ, bu haliyle hükümet, üreten ve bacalar› tüten sektörü ciddi anlamda borç bata¤›n›n içine itmiﬂtir.
Bugün, reel sektör firmalar›n›n borçlar›n› nas›l ödeyeceklerine dair artan kayg›lar›n›n esas nedeni, hükümet taraf›ndan uygulanan sakat ekonomi politikalar›d›r.
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Öte yandan 2002 y›l›na göre toplam yüzde 91 oran›nda yükselen iç borç stoku ile birlikte, bugün toplam borç stoku
2002’deki rakam›n iki kat›n› aﬂm›ﬂt›r.
Ayr›ca bireysel krediler baz›nda, 2007 y›l› sonunda, takipteki müﬂteri say›s› 1 milyon 338 bin iken, 2008 sonunda bu say›
2 milyon 170 bin kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r.
2008 baﬂ›nda kredi kart›yla ilgili takipteki müﬂteri say›s› ise 1
milyon 86 binden, 2008 sonunda bu say›ya 478 bin ilave olmuﬂ
ve 1 milyon 564 bin kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r.
Bugün sokakta her üç kiﬂiden ikisi kredi kart› ya da baﬂka bir
borcun bask›s› alt›nda ne yaz›k ki ezilmektedir.
Ekonomideki daralma, iﬂsizlikteki yükseliﬂ, yo¤unlaﬂan kriz
bask›s› nedeniyle önümüzdeki günlerde vatandaﬂlar›m›z›n içinde
ç›rp›nd›klar› bireysel ve kredi kart borcunu ödeme konusunda
önemli zafiyetler yaﬂanaca¤› kuvvetli bir ihtimal olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
Muhterem Milletvekilleri,
1990’l› y›llarda bütçe aç›¤› büyürken cari aç›k küçülmüﬂ,
2000 y›l›ndan sonra bütçe aç›¤› azal›p cari aç›k artmaya baﬂlam›ﬂt›r.
2007 y›l› itibariyle ortaya ç›kan ekonomik geliﬂmelerden, bugüne kadar geçen seyir dikkate al›nd›¤›nda; cari aç›k büyürken
bütçe aç›¤›n›n da büyüdü¤ü görülmektedir.
Bugün itibariyle Türkiye ikiz aç›kla karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktad›r. Bu itibarla hükümet, gelirinden daha çok harcamakta, kazand›¤›ndan daha çok tüketmektedir.
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Bilinmesi gereken en yal›n gerçek ﬂudur: ‘Cari aç›k ekonomiyi, bütçe aç›¤› hükümeti y›kar.’
Bunlara bir de d›ﬂ aç›k eklendi¤inde, Türkiye her taraf›ndan
aç›k veren bir ülke konumuna gelmiﬂtir. Hükümet aç›k verdikçe,
vatandaﬂ kapatmakta, nihayetinde yoksulluk h›zla ço¤almaktad›r.
2008 y›l›nda cari aç›k, 2007 y›l›n›n Ocak-Aral›k dönemine
göre yüzde 8,4 oran›nda artarak 41 milyar 416 milyon dolara
ç›km›ﬂt›r.
2009 y›l› Ocak ay›nda ise, 2008 y›l›n›n ayn› ay›na göre bütçe aç›¤› yüzde 466 artm›ﬂt›r. Bir y›l içinde bütçe aç›¤›n›n bu kadar yükselmesi, bütçenin kontrolden ç›kt›¤›n›n apaç›k bir göstergesidir.
Bir taraftan küresel gerilimler, di¤er taraftan iç siyasal ve
ekonomik gerginliklerin yaﬂand›¤› ve cari aç›¤›n tehlike s›n›r›nda bulundu¤u bugünkü ortamda, bütçe de imdat ça¤r›s› vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bunun sonucunda borçlanma aray›ﬂlar› daha da yo¤unluk kazanacak, faizler artabilecektir.
Bilinmelidir ki cari aç›k yüksekli¤inin yan›nda bütçe dengesinin de aç›k vermesi ileriye dönük beklentileri olumsuz etkileyecektir. Söz konusu ikiz aç›k; siyasal gerilimlerin yo¤unlaﬂaca¤›,
hatta siyasal krizlerin bile yaﬂanabilece¤i bir dönemde ekonomik
sisteme büyük bir tahribat verebilecektir.
Bize göre içinde bulundu¤umuz dönemin ad› ve tan›m› belli ve
nettir: “Türkiye ekonomisi krizde, AKP hükümeti seyrandad›r.”
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Muhterem Arkadaﬂlar›m,
Dün itibariyle aç›klanan 2008 y›l› Kas›m dönemi iﬂsizlik rakamlar›, aylardan beridir iﬂaret etti¤imiz bu sosyal facian›n katland›¤›n› göstermiﬂtir.
Bu kapsamda Türkiye genelinde iﬂsiz say›s›, bir önceki y›l›n
ayn› dönemine göre 645 bin kiﬂi artarak 2 milyon 995 bin kiﬂiye yükselmiﬂtir. Böylece iﬂsizlik oran› resmi rakamla bile yüzde 12,3 seviyesine ç›km›ﬂt›r.
Ekim ay›ndan Kas›m ay›na, sadece bir ayda 308 bin kardeﬂimiz, iﬂsizli¤in ac› yüzüyle tan›ﬂm›ﬂ, bununla birlikte millet fertlerinin kahir ekseriyeti iﬂsizli¤e maalesef mahkûm olmuﬂtur.
Bizim aç›m›zdan meselenin vahim boyutu, bir ay içinde iﬂ
aramayan, ancak çal›ﬂmaya haz›r olanlar›n say›s›nda 176 bin,
iﬂ bulma ümidini kaybeden vatan evlatlar›nda 102 bin kiﬂilik bir
art›ﬂ olmas›d›r.
Bizleri endiﬂeye sevk eden bir baﬂka olumsuzluk ise, söz konusu dönemde gençlerdeki iﬂsizlik oran›n›n yaklaﬂ›k yüzde 24’e
ulaﬂmas›d›r.
2008 Ekim döneminde yüzde 21,5 olan genç nüfustaki iﬂsizlik oran›n›n bu denli yükselmesi üzerine, sorumluluk mertebesinde bulunanlar çok iyi düﬂünmelidir.
Üniversiteyi bitiren ya da her herhangi bir alanda kendisini
yetiﬂtiren genç kardeﬂlerimizin önünde zorlu ve çileli y›llar durmaktad›r.
Ceplerinde çay paras› olmayan, güçlükler içinde ailelerinden
gelen parayla yurt köﬂelerinde güzel günlerin hayallerini kuranlar
bugün ne yaz›k ki derin bir hayal k›r›kl›¤›na maruz kalm›ﬂlard›r.
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Adalet ve insaf sahibi vicdanlar ﬂu hususu kabul edeceklerdir:
Genç kardeﬂlerimizin, babalar›n›n himayesinde iﬂ kuracak
durumda olmasalar bile, hayat›n müﬂkülat›n› bertaraf edecek bir
iﬂe sahip olmalar› en do¤al ve insani haklar›d›r.
Biliyor ve inan›yoruz ki, bunu evlatlar›m›za çok gören, inatla
ekonomideki sorunlar› görmezden gelen Baﬂbakan Erdo¤an ve
AKP hanedan›ndan bunun hesab›n› aziz milletimiz mutlaka soracakt›r.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Temel akli ve vicdani de¤erleri özümsememiﬂ bir siyasi ço¤unluk olarak görülmesi gereken bugünkü siyasi otorite, demokrasimizin gerçek anlamda alt›n› oymuﬂ ve dejenere etmiﬂtir.
Görünürde halkla, gönüllerinde menfaatle sarmaﬂ dolaﬂ olan
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin gerçek yüzü, niyeti ve amac› art›k tam olarak ortadad›r.
Bugünkü iktidar mensuplar›n›n yaﬂay›ﬂ ve hayat› alg›lama biçimlerine bak›ld›¤›nda; inanç ve ilkelerinin ﬂekil taraf›nda kald›¤›, tav›r ve davran›ﬂ biçimine yans›mad›¤› gayet net olarak görülebilecektir.
Rüzgâr›n istikametine göre yön de¤iﬂtirenler, vatandaﬂlar›m›z›n sorunlar›n› çözmek bir yana, daha da artt›rm›ﬂ ve adaletsizli¤i alabildi¤ine yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Yoksulluk artarken, açl›k s›n›r› yükselirken, asgari ücretli günde yaklaﬂ›k 22 TL’ye çal›ﬂ›rken, AKP’nin bunlar› önlemek yerine, her ﬂeyin daha fazlas›n› hak eden vatandaﬂlar›m›z›, küçük
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yard›mlarla gözünü boyamaya çal›ﬂmas›n› anlamak ve anlamland›rmak mümkün de¤ildir.
Demagoji ve yo¤un bir duygu istismar› ile insan›m›z›n mant›k ve muhakemesini iptal etme amac› taﬂ›d›¤› anlaﬂ›lan Baﬂbakan Erdo¤an’›n, kontrolsüz gidiﬂine dur demenin vakti gelmiﬂ
bulunmaktad›r.
Tehlikeyi görünce kaçan, kuﬂat›l›nca teslim olan sahte kahramanl›ktan üreyen bugünkü iktidar zihniyeti, ekonomide yol açt›¤› tahribat›, söndürdü¤ü ocaklar›, yok olan heyecanlar›, kaybettirdi¤i yaﬂama sevinçlerini, azd›rd›¤› ve milletimizin verdi¤i
vergilerle zenginleﬂtirdi¤i yandaﬂlar›n›n bedelini mutlaka ödeyecektir.
Umutlar tükenmekte, gelecekle ilgili beklentiler karamsarl›¤a
dönüﬂmekte, mutluluk ve huzur gerilemekte, ancak hükümet
hayret verici bir ﬂekilde beklemekte ve hiçbir ﬂeyi umursamamaktad›r.
Görüyor ve anl›yoruz ki, bugün muhtevadan yoksun bir özgürlük vaadi ve uygulamas›yla, vatandaﬂlar›m›z derin bir anlam
kriziyle karﬂ›laﬂmakta, do¤an her gün yeni sorunlar› beraberinde getirmektedir.
Elbette, bize göre kiﬂilerin özgür olmalar›n›n yan›nda, anlaml› ve huzurlu yaﬂamalar› da vazgeçilmez bir hedef olmal›d›r.
Milli kültürümüzün içinde, kanaatkâr olma, ﬂükretme, azla
yetinme takdire ﬂayan bir fazilet göstergesi olup, toplumu en zor
anlar›nda bir arada tutan, gelece¤e umutla bakmas›n› sa¤layan
çok önemli bir sosyal de¤erler bütünüdür.
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Bu itibarla Adalet ve Kalk›nma Partisi milletimize yaﬂatt›¤›
a¤›r yoksullu¤un karﬂ›l›¤›nda henüz bir toplumsal tepki almam›ﬂ
ise, bu onun siyasi kabiliyetinden de¤il, vatandaﬂlar›m›z›n sabr›n›n henüz taﬂma noktas›na kadar gelmemiﬂ olmas›ndand›r.
Bizim anlay›ﬂ›m›za göre, toplumsal bir buhrana sürüklenmeden insanlar›n temel ihtiyaçlar›n› kendi emekleri ile karﬂ›layabilecekleri ve onurluca yaﬂayabilecekleri “asgari refah seviyesi”
baz al›nmal› ve bir an önce hayata geçirilmelidir. Ölçümüz ve
de¤erlendirme kriterimiz budur.
Siyasi vicdan›m›z, sokakta kalm›ﬂlar›n, çaresizlerin, iﬂsizlerin,
ekmek derdine düﬂmüﬂlerin, aﬂ› olmayanlar›n hüzünlü hallerinin
tercüman›d›r.
Herkes bilsin ki, kim nerede ve hangi sorunlarla bo¤uﬂuyor
olursa olsun; hayat›n yol açt›¤›, iktidar›n neden oldu¤u problemlere maruz kal›rsa kals›n, Milliyetçi Hareket, bütün bunlar› not
etmiﬂ ve üstesinden gelmek için uygun zaman› beklemektedir.
‘Her ﬂey Türkiye için’, diyen zihniyet, gerçekten bu söyledi¤inde samimi olabilseydi, milletimiz bugünkü açmazlara sürüklenmeyecek, bunal›m ve çaresizlikler hakim olmayacakt›.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

7 N‹SAN 2009

Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Mahalli ‹dareler Genel seçimlerinden sonraki bu ilk grup toplant›m›za baﬂlamadan önce, hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Konuﬂmama, sonuçlar› itibariyle ayr›ca de¤erlendirme yapaca¤›m Mahalli ‹dareler Genel Seçimleri’nin, propaganda çal›ﬂmalar› aﬂamas›nda elim bir helikopter kazas›nda hayat›n› kaybeden aziz dava arkadaﬂ›m›z, Büyük Birlik Partisi Genel Baﬂkan›
merhum Muhsin Yaz›c›o¤lu’na ve kazada hayatlar›n› kaybeden
arkadaﬂlar›na Cenab-› Allah’tan bir kez daha rahmet dileyerek
baﬂlamak istiyorum.
Kazan›n duyulmas› ile birlikte baﬂlat›lan arama çal›ﬂmalar›n›n
uzun süre sonuç vermemesi, kazaya u¤rayanlar›n sa¤l›k durumlar› hakk›ndaki do¤ru bilgiye 50 saate yak›n bir zamanda bile bir
türlü ulaﬂ›lamamas›, milletimiz taraf›ndan endiﬂe ve esefle karﬂ›lanm›ﬂ, enkaza ulaﬂ›lmas›n›n ard›ndan kazayla ilgili ﬂüphe ve izaha muhtaç hususlar daha çok tart›ﬂ›l›r bir hale gelmiﬂtir.
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Meydana gelen bu çok üzücü kazan›n nedenleriyle, kaza sonras› yürütülen arama kurtarma çal›ﬂmalar›n›n bütün safhalar›nda
muhtemel ihmal, kusur ya da baﬂka saiklerden kaynaklanan sorunlar›n ayd›nlat›labilmesi için partimiz TBMM Baﬂkanl›¤›’na bir
araﬂt›rma önergesi vermiﬂtir.
Ayn› konuda di¤er partilerin de verdikleri araﬂt›rma önergeleri birleﬂtirilerek merhum Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun kayb›na neden olan kaza için bu hafta içinde araﬂt›rma komisyonu kurulmas› görüﬂülecektir.
Ümidimiz, komisyonun yapaca¤› ayr›nt›l› çal›ﬂman›n k›sa süre içinde sonuç almas›, konunun bütün yönleriyle aç›kl›¤› kavuﬂarak, kaza ile ilgili birbirinden farkl› yorum ve iddialar›n bir an
önce son bulmas›d›r.
Bu vesile ile Büyük Birlik Partisi yöneticilerine ve mensuplar›na sab›r ve baﬂsa¤l›¤› temennilerimi tekrarl›yor, Cenab-› Allah’›n
benzer kaza ve kay›plardan hepimizi esirgemesini diliyorum.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Partimizin kurucusu ve ilk genel baﬂkan› merhum Baﬂbu¤umuz Alparslan Türkeﬂ Bey’in aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n 12 nci y›l›n›,
geçti¤imiz cumartesi günü kabri baﬂ›nda dualarla and›k.
Onun eseri olan siyasal kadrolar ve muhterem dava arkadaﬂlar› asla bitmeyecek bir sevgi ve sayg› ile y›llard›r aziz hat›ralar›n› yâd etmekte, onun ortaya koydu¤u vizyonun do¤rulu¤u ve
verdi¤i mücadelenin sonuçlar› ile iftihar etmektedirler.
Bu y›lki anma törenini daha da anlaml› k›lan husus, 9 ﬁubat
1969 tarihinde ilk Genel Baﬂkan› s›fat› ile siyasi tarihimizde
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sayg›n yerini alan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve üç hilalli ambleminin 40. y›l›na ulaﬂm›ﬂ olmas›d›r.
Bu k›rk y›ll›k süreyi, siyasi kopmalar ve kesintiler yaﬂayan geleneksel Türk siyasetinin mevcut yap›s› dikkate al›n›rsa çok
önemsiyorum.
Merhum Türkeﬂ bey’in ortaya koydu¤u ilkeler ve hedeften
hiçbir k›r›lma yaﬂanmadan ulaﬂ›lan bugünkü netice, bir taraftan
mücadele ile taﬂ›nan emanetin emin ellerde oldu¤unu, di¤er
yandan ise merhum liderimizin att›¤› temelin ve gösterdi¤i yolun
do¤rulu¤unu kan›tlamaktad›r.
Bugün milletimize mal olmuﬂ bir siyasal hareket ve vazgeçilmez politik güç haline gelmiﬂ olan Milliyetçi Hareket Partisi; istikrar, denge, ak›l ve sa¤duyunun rehberli¤inde ülkemizin beka
düzeyindeki meseleleri karﬂ›s›nda hassasiyetlerini vurgulamaya
kararl›l›kla devam edecektir.
Bu konularda elbette ki mücadelesini ve ilkelerini örnek ald›¤›m›z rehberimiz merhum Baﬂbu¤umuz Türkeﬂ Beydir.
Hayat›n› davas›na ve her ﬂeyden aziz bildi¤i Türk milletine
adayan merhum liderimizi bir kez daha rahmet, minnet ve ﬂükran hislerimle an›yorum. Mekân› cennet, kabri nur olsun.
Muhterem Milletvekilleri,
Aziz milletimiz mahalli idarelerde görev alacak yöneticilerini
seçmek üzere 29 Mart’ta sand›k baﬂ›na gitmiﬂ ve demokratik
iradesi tecelli etmiﬂtir.
Bu seçimleri, alt› y›l dört ay› aﬂan süredir ülkeyi yönetme iddias›ndaki Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne, yapt›¤› tarihi yanl›ﬂlar
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nedeniyle milletimiz taraf›ndan ihtar verilmesi için bir f›rsat olarak de¤erlendiren partimizin, bu beklentisi gerçekleﬂmiﬂ ve AKP
22 Temmuz 2007 tarihinden buyana çok ciddi destek ve oy
kayb›na u¤ram›ﬂt›r.
Seçim sonuçlar› a¤›r sorunlar alt›nda ezilen toplumsal yap›n›n, iktidar partisine ﬂimdilik bir ikaz› olarak görülmeli ve anlaﬂ›lmal›d›r.
Özellikle ekonomide süren ve vatandaﬂlar›m›z› dayanamayacaklar› bir duruma getiren kriz halinin, siyasi tercih ve kararlarda etkili oldu¤u görülmektedir.
Sanayi üretiminin yerlerde sürünmesi, ihracat›n gerilemesi ve
bunlar›n sonucunda do¤al olarak iﬂsizli¤in patlamas› ve toplumun her kesimini etkisi alt›na almas›, insan›m›z›n en temel ihtiyaçlar›n› dahi karﬂ›layamayacak bir duruma gelmesi ve yoksullu¤un artmas› vatandaﬂlar›m›z›n karar›nda belirleyici olmuﬂtur.
Seçimle birlikte ortaya ç›kan netice; krizin sevk ve idaresinde, izah ve tefsirinde, ak›ﬂ ve ilerleyiﬂinin önünü almada Baﬂbakan Erdo¤an’›n son derece baﬂar›s›z ve yetersiz oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r.
Krizin ülkemizi etkilemeyece¤i ya da te¤et geçece¤i yolundaki cüretli ifadelerin ne kadar eksik, hatta boﬂ oldu¤u bugün geldi¤imiz süreçte daha iyi idrak edilmektedir.
Kusur ve kabahati kendi d›ﬂ›nda arama hastal›¤›na yakaland›¤› konusunda art›k ﬂüphemiz kalmayan Baﬂbakan Erdo¤an, iﬂsiz kardeﬂlerimizin say›s›nda ki art›ﬂ› da anlams›z ve hiç kimseyi
ikna etmeyen sebeplere ba¤lad›¤› hat›rlardad›r.
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Çal›ﬂan devasa iﬂyerleri, çarklar› dönen fabrikalar bir biri ard›na kapanm›ﬂ; Baﬂbakan ise iﬂ sahiplerini maalesef iﬂ bilmemekle itham etmiﬂ, kendi aczini hiçbir suçu olmayanlara ihale
etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂinden olan, hayat pahal›l›¤› karﬂ›s›nda elindeki harcamalar›na yetmeyen vatandaﬂlar›m›z›n kredi kart› kullanmalar› ve sonucunda ortaya ç›kan borcu ödeyememelerini de düﬂüncesizlikle
ve samimi olmamakla suçlayan Baﬂbakan Erdo¤an’›n, gereken
cevab›n bir bölümünü bu seçimlerde ald›¤›n› düﬂünmekteyiz.
Dünyada hükümetler ekonomik buhran› atlatmak veya yak›c› etkisini azaltmak amac›yla önlem üzerine önlem al›rken, AKP
hükümeti karars›z bir tutum göstermiﬂ, birbirinden kopuk, etkisiz, yetersiz ve sat›n alma gücü zay›flam›ﬂ milyonlarca insan›m›z› dikkate almayan sözde tedbir paketleriyle günü kurtarmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r.
IMF’yle yap›lacak olan anlaﬂma bile, seçimler öncesi stratejik
görülmedi¤i için ertelenmiﬂ, ümük s›kt›r›lmayaca¤› sözleriyle
topluma mesajlar verilmiﬂtir.
Ne var ki, seçimlerin hemen sonunda IMF’yle anlaﬂma zeminin olgunlaﬂt›¤› haberlerinin gelmesi, sorun alanlar›n›n çözüldü¤üne yönelik aç›klamalar AKP zihniyetinin maksad›n› ve siyasi
duruﬂunu göstermesi bak›m›ndan çok anlaml› olmuﬂtur.
Seçim ortam› ve sonucu yaln›zca millet iradesinin tecellisini
yans›tmam›ﬂ, ayn› zamanda Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin siyaset ahlak›n›, tarafs›zl›k ve hakkaniyet anlay›ﬂ›n›, siyasi dil, üslup,
yöntemlerini bilhassa Say›n Baﬂbakan’›n a¤z›ndan ve uygulamalar›ndan tan›nmas›na da vesile olmuﬂtur.
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Bu itibarla, baﬂta Türkiye’mizin beka düzeyindeki sorunlar›
olmak üzere, zaman›nda al›nmayan tedbirlerle yönetilemeyecek
bir aﬂamaya gelen ekonomik krizin giderek kök sald›¤›, toplumun h›zla karamsarl›¤a sürüklendi¤i bir dönemde girilen bu seçim süreci, özellikle hükümetin siyasette tutunabilmek ve yerini
koruyabilmek ad›na neleri göze ald›¤›n› aç›k olarak göstermiﬂtir.
Siyasi tarihimizde bu seviyedeki örnekleri görülmemiﬂ bir
propaganda döneminde;
√ ‹ktidar zihniyetinin hiçbir ahlaki kayg› gözetmeksizin elindeki devlet imkânlar›n› sonuna kadar kulland›¤›,
√ Seçmen iradesinin, hükümet üyeleri taraf›ndan aç›kça tehdit edildi¤i,
√ ‹ller aras›nda parti toplant›lar›na otobüslerle kamu personelinin taﬂ›nd›¤›,
√ Yard›m ad› alt›nda vatandaﬂ›n iradesine ipotek konulmaya
çal›ﬂ›ld›¤›,
√ ‹ktidar ve ana muhalefetin vatandaﬂ› birbirleriyle korkutarak oy avc›l›¤› yapt›¤›,
√ Kutuplaﬂt›r›lm›ﬂ medya gücünün tarafl› yay›nlarla seçmeni
yönlendirmeye çal›ﬂt›¤›,
√ Devlet kurumlar›n›n temel atma veya aç›l›ﬂ törenleri ile
AKP’nin siyasi aç›k hava toplant›lar›n›n birlikte yap›lmas›ndan
asla hicap duyulmad›¤›, karalama, iftira, argo, tahrik ve hatta
aﬂa¤›lamaya varan bir kirlilik hepimizin gözü önünde cereyan
etmiﬂtir.
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Bu ﬂartlar alt›nda yap›lan seçimden Milliyetçi Hareket Partisi
güçlenerek ç›km›ﬂ, 22 Temmuz seçimlerinden itibaren gelinen
bugünkü ortamda, iktidar›n yegâne alternatifi oldu¤u görülmüﬂtür.
Partimiz, milletimizin teveccühüyle TBMM’nde yer ald›¤›
günden itibaren siyasetin bak›ﬂ›n› somut sorunlara çevirmesine
yapt›¤› katk›, demokrasinin geliﬂmesi ve yerleﬂmesine yönelik
çabas›, AKP’nin istismar alanlar›n› kapatma gayreti, millet hâkimiyetinin sadece duvarlarda yaz›lan yaz›dan ibaret olmad›¤›n›
gösterme amac› hakl› olarak dikkat çekmiﬂ ve desteklenmiﬂtir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, çat›ﬂma ve gerilim siyasetine olan mesafemiz, kavga ve üslup kirlili¤ine olan uzakl›¤›m›z,
sahici ve samimi ikazlar›m›z toplumsal yap›da karﬂ›l›k bulmaya
baﬂlam›ﬂ; belediye baﬂkanl›¤› ve bize yönelen seçmen say›m›z ile
oy oran›m›z art›rm›ﬂt›r.
Partimize verilen her destek asla karﬂ›l›ks›z kalmayacak, teslimiyete karﬂ› kararl› bir duruﬂun, toplumsal bir uyan›ﬂ›n ve yüksek ahlak›n ifadesi olarak siyasete yans›yacakt›r.
Bu vesileyle de¤erli milletvekili arkadaﬂlar›m›n seçim çal›ﬂmalar›na verdikleri katk› ve yapt›klar› çal›ﬂmalardan dolay› hepsine
ayr› ayr› teﬂekkür ediyorum.
Muhalefeti ciddiye almayan, küçümseyen, tahkir eden, yok
sayan, toplumu dost ve düﬂman olarak ay›ran siyasi ahlak ve demokrasi d›ﬂ› siyaset anlay›ﬂ›n›n devam›n›n ülkemizi götürece¤i
daha iyi ve güzel günlerin olmayaca¤› bu seçim sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Türk milletinin sand›¤a yans›yan iradesi ile siyaset kurumu ve
Parlamento’dan ortak talebi ve beklentisi;
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√ Siyasi gerginliklerin yumuﬂat›lmas›,
√ Çat›ﬂma ve z›tlaﬂma yerine asgari müﬂtereklerde buluﬂulmas›,
√ Siyasetin üzerine düﬂen gölge ve ﬂaibenin kald›r›lmas›,
√ Yolsuzluk ve kanunsuzluklar›n üzerine etkili biçimde gidilmesi,
√ Derinleﬂen ekonomik krizin etkilerinin azalt›lmas›,
√ Milli meselelerde taviz ve teslimiyete son verilmesi,
√ Ayr›ﬂt›r›c› alt kimlik siyasetinin sona erdirilmesidir.
Elbette ki siyaset kurumunun bu hakl› talep ve beklentilere
karﬂ› kay›ts›z kalmas› düﬂünülemeyecektir.
Önümüzde, ülkemizi 6,5 y›la yaklaﬂan süredir yöneten hükümetin neden oldu¤u birikmiﬂ a¤›r sorunlar ile özellikle tam bir
teslimiyet halinin görüldü¤ü çok ciddi uluslararas› meselelerin bir
an önce çözümünü gerektiren yeni ve kritik bir dönem vard›r.
Temennimiz, seçim sonuçlar›ndan iktidar partisinin verilen
mesaj› do¤ru okumuﬂ olmas› ve 22 Temmuz seçimlerinden sonra oluﬂan baﬂ›na buyruk ve dayatmac› anlay›ﬂ›ndan kurtulmuﬂ ve
bu anlay›ﬂ›n› sorgulam›ﬂ olmas›d›r. Bu sonuca göre; hükümet
özellikle d›ﬂ politikada att›¤› yanl›ﬂ stratejik ad›mlar› mutlaka
gözden geçirmelidir.
Barzani ile kucaklaﬂma, Talabani ile sözleﬂme, PKK ile dolayl› müzakere, Ermenistan’la el s›k›ﬂma ve Avrupa birli¤i ile sanal
iliﬂkiler üzerine kurgulanm›ﬂ ipotek siyasetini terk etmek durumundad›r.
Bu seçimden al›nacak derslerle beraber, ülkemizin üzerine
kâbus gibi çöken karamsar ruh halinin art›k geride kalmas›n›,
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sonuçlar›n Türk siyasetine seviye ve iﬂbirli¤i getirmesini, demokrasimize güç kazand›rmas›n› ve aziz vatandaﬂlar›m›za huzur sa¤lamas›n› temenni ediyorum.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Adalet ve Kalk›nma Partisi yönetimi ile geçen her gün geçmiﬂte yanl›ﬂ at›lan ad›mlar›n faturalar›n› birer birer önümüze getirmekte; geri ad›m atman›n diyalog, boyun e¤menin iﬂbirli¤i, aldat›lman›n ise sözde zafer olarak takdim edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›
uluslararas› iliﬂkilerimiz, geri dönülmez bir bata¤a do¤ru h›zla sürüklenmektedir.
Bunun en belirgin örneklerini Barzani ve Talabani ile yürütülen iliﬂkilerde, Ermenistan’la kurulmaya çal›ﬂ›lan diyaloglarda, ‹srail’e karﬂ› gösterilen sonuç al›nmayan sanal uyar›larda bulmak
mümkündür.
‹deal ve ciddiyetten uzak, ayn› zamanda de¤iﬂken ve duruma
göre farkl›laﬂan omurgas›z siyaset anlay›ﬂ›n›n son örne¤i ise NATO Genel Sekreterli¤i görevine atanacak olan kiﬂinin seçimi esnas›nda yaﬂanm›ﬂt›r.
‹slam âleminin ve milletimizin, NATO Genel Sekreterli¤ine
seçilen Danimarka Baﬂbakan›’na karﬂ› olumsuz bak›ﬂ› bilinen bir
gerçekken, Baﬂbakan Erdo¤an ve Cumhurbaﬂkan› aras›nda yaﬂan›lan çeliﬂkili beyanlar ve ard›ndan ucuz pazarl›klarla ikna edilmeleri kabulü mümkün olmayan bir durumu ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bunun sonucu olarak, Türkiye NATO içinde veto hakk› olan,
ancak bunu kullanmaya yetkisi ve ehliyeti olmayan ikinci s›n›f
özürlü bir üye ülke konumuna düﬂürülmüﬂtür.
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Görüﬂmeler esnas›nda Baﬂbakan Erdo¤an önce bu isme karﬂ› ç›km›ﬂ ve Rasmussen’i Danimarka’da baﬂlayan ve dünyaya
yay›lan karikatür krizine göz yummakla; PKK terör örgütünün
bu ülkedeki televizyonunun kapat›lmas›na mani olmakla suçlam›ﬂt›r. Bu takdir edilecek bir tav›r olmuﬂtur.
Ancak ne var ki, ertesi gün bu durum aniden de¤iﬂmiﬂ, sözde ABD Baﬂkan›’n›n verdi¤i iddia edilen güvencelerden sonra,
bir gün önce hakk›nda suçlamalar yöneltilen Danimarka Baﬂbakan› Türkiye’nin deste¤i ile NATO Genel sekreteri seçilmiﬂtir.
Bu süreçte, teslimiyetten hayali zafer ç›karmaya ve bunu
Obama garantörlü¤ü ambalaj›yla pazarlamaya çal›ﬂan Baﬂbakan, arkas›nda duramayaca¤› sözler söylemiﬂ, ancak bunun alt›nda kalarak Türkiye’nin haysiyetini ayaklar alt›na al›nmas›na
yol açm›ﬂt›r.
Burada sorulmas› ve hükümet taraf›ndan aç›klanmas› gereken hususlar ﬂunlar olmal›d›r:
1. NATO Genel Sekreteri olan Danimarka Baﬂbakan›’n›n ismi, Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler taraf›ndan ortak aday olarak belirlenerek, NATO’nun Avrupal› olmayan üyelerine adeta dayat›lm›ﬂken, Avrupa Birli¤i sürecinin baﬂar›yla ilerledi¤ini iddia
eden AKP hükümetine, bu konu muhataplar› taraf›ndan önceden iletilmiﬂ ve Türkiye’nin görüﬂü al›nm›ﬂ m›d›r?
Rasmussen’in adayl›¤› sürecinde hükümet, Avrupa Birli¤i
nezdinde hangi giriﬂimleri yapm›ﬂ ve çekincelerini hangi ﬂekilde
ve hangi gerekçeleri kullanarak bu ülkelere ulaﬂt›rm›ﬂt›r?
2. Bugün NATO’nun yeryüzünde ilgi ve kontrol alanlar›n›n
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tamam›na yak›n›n›n Müslüman toplumlar›n a¤›r sorun ve s›k›nt›lar yaﬂad›¤› sanc›l› co¤rafyalar oldu¤u düﬂünülürse, ‹slam’a ve
peygamberine hakareti düﬂünce özgürlü¤ü olarak gören bir ﬂahs›n, bu görevini adalet ve baﬂar›yla yapaca¤›na dair nas›l bir kanaat hâs›l olmuﬂtur?
3. PKK terör örgütünün haberleﬂme ve medya merkezi olarak ve son derece serbest bir ortamda yay›nlar›n› sürdüren ROJ
TV’nin bulundu¤u yer Danimarka’dad›r.
Bu olumsuz duruma son verilmesi için bizzat hükümetin ve
baﬂbakan›n ça¤r›lar›n› cevaps›z b›rakan, bu yay›nlar› özgürlük
kapsam›nda yorumlayan›n da Rasmussen oldu¤u bilinen bir gerçektir.
O halde, dün Mehmetçi¤e kurﬂun s›kanlar› e¤iten, e¤lendiren, yöneten bir ihanet kanal›n› hoﬂ gören bu ﬂahs›n, ﬂimdi
Mehmetçi¤e verilmiﬂ uluslararas› görevlerde yöneticili¤ini yapmas›n› kim kabul ettirmiﬂ ve etmiﬂtir?
Hükümet, dünya güvenli¤ini sa¤lamak ad›na görev alan›n›
geniﬂleten bir uluslararas› ittifak›n baﬂ›na, PKK terör örgütünü
müsamaha ile karﬂ›layarak Türkiye’nin güvenli¤ini ateﬂe atan bir
adam› seçti¤inin fark›nda m›d›r?
4. Seçilmek için oy birli¤inin ﬂart oldu¤u bu organizasyonda,
“Yine baﬂard›k, karl› ç›kt›k, büyük kazanç gibi” yapay söylemlerin arkas›nda, ABD Baﬂkan›ndan al›nd›¤› söylenen kamuoyuna
yans›yanlar›n d›ﬂ›ndaki güvenceler nelerdir?
5. ‹slam dininin Yüce Peygamberine hakaret edilmesine
gözyuman bir ﬂah›s, Türkiye’ye NATO Genel Sekreter
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Yard›mc›l›¤› verince aklanm›ﬂ ve muteber bir devlet adam› haline mi gelmiﬂtir?
Durumun özeti ﬂudur: Baﬂbakan Erdo¤an, ‹slam dininin Yüce Peygamberine hakaret edilmesini ve Türkiye’nin güvenli¤ini
ucuz bir pazarl›k denkleminin içine yerleﬂtirmiﬂtir. Bask›lar karﬂ›s›nda uysal ve ezik olarak geri ad›m atm›ﬂ ve NATO memuriyeti karﬂ›l›¤›nda bunlar› feda etmiﬂ, iddialar›ndan vaz geçmiﬂtir.
Sahte Davos kahramanl›¤› ile iç politikada yol almaya çal›ﬂan
Baﬂbakan’›n gerçek hüviyeti, siyasi omurga anlay›ﬂ›, Türkiye’nin
onur ve haysiyetine ve manevi de¤erlerine olan sayg›s›n›n ve
ba¤l›l›¤›n›n gerçek yüzü ﬂimdi bu olayla bütün ç›plakl›¤›yla anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
NATO Genel Sekreterli¤i seçimi konusunda, o s›rada G–20
toplant›lar› için Londra’da bulunan Baﬂbakan Erdo¤an’la, NATO toplant›s›na kat›lmak için Almanya’ya giden Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül aras›ndaki tezat ve ihtilaflar› da anlamland›rmak
mümkün olmam›ﬂt›r.
Dünya siyaseti Manﬂ Denizinin iki yakas›nda bulunan Cumhurbaﬂkan› Gül ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n birbirine uymayan, taban tabana z›t aç›klamalar›na ﬂahit olmuﬂtur.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n az önce dile getirdi¤imiz do¤ru hassasiyetlerini gerekçe göstererek Danimarka Baﬂbakan›’na olumsuz
bakt›¤›n› söylemesinin üzerinden çok geçmeden aksi yöndeki
görüﬂler Say›n Cumhurbaﬂkan›ndan gelmiﬂtir.
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NATO toplant›s›na kat›lmak üzere hareketinden önce, düﬂüncelerini kamuoyuyla paylaﬂan Say›n Cumhurbaﬂkan›, önemli olan hususun NATO’nun güçlü olmas›, iﬂlevlerini, fonksiyonlar›n› en iyi ﬂekilde yapabilmesi oldu¤unu belirterek Genel Sekreterli¤e atanacak ismin önemli olmad›¤›n› sürecin baﬂ›nda aç›kça söylemiﬂtir.
O halde seçilecek isim önemli de¤ilse, bunca gürültü ne diye
ve hangi amaçla ç›kar›lm›ﬂt›r? Burada aç›¤a kavuﬂturulmas› gereken önemli bir sorun bulunmaktad›r:
Türkiye için öncelikli önem NATO’nun güçlü olmas› m›d›r?
Yoksa Türk milletinin de¤erlerinin her platformda savunulmas›
ve her ﬂeyin üstünde tutulmas› m›d›r?
Uluslararas› geliﬂmeleri iç politika kazan›mlar› u¤runa devaml› riske atan Baﬂbakan Erdo¤an, NATO Zirvesi’ne Londra’dan
müdahale etmiﬂ, ancak bu müdahale sadece sözde kalarak bir
sonuç do¤urmam›ﬂt›r.
Anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla Davos’ta ﬂiﬂirilen “One minute” balonu,
NATO toplant›s›nda bizzat Cumhurbaﬂkan› Gül taraf›ndan patlat›lm›ﬂt›r.
Türkiye, yeni NATO Genel Sekreteri için Baﬂbakan’›n iddialar› ile örtüﬂerek veto hakk›n› kullanm›ﬂ olsayd› bu iktidar›n en
isabetli kararlar›ndan birisi olacak ve partimiz taraf›ndan alk›ﬂlan›p desteklenecekti.
Bu kapsamda devlet yönetiminde baﬂ gösteren çok baﬂl›l›k ve
ayn› zamanda Parlamenter sistemin do¤as›na uygun olmayan
yürütmenin sorumsuz baﬂ›n›n çok önde olmas› ve hükümeti geriye itmesi bizim aç›m›zdan do¤ru ve tutarl› de¤ildir.
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Hala D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› görevini taﬂ›d›¤›n› düﬂünen Say›n
Cumhurbaﬂkan›ndan beklentimiz, Türkiye’nin her anlamda
menfaatlerini savunmas› ve bu görevi yürüttü¤ü sürece, ülkemizin hak ve menfaatlerini tehdit eden isimleri de önemsemesidir.
Bu hakl› ve meﬂru beklentimiz umursanmad›¤› takdirde, bugün tart›ﬂ›lan “isimlerin önemli olmad›¤›” vurgusu, yar›nlarda
millet ve devlet hayat›m›z aç›s›ndan sak›ncal› ve ﬂaibeli isimleri
de karﬂ›m›za getirebilecek ve Türkiye çok zor durumlarda kalabilecektir.
Elbet bugünkü merak›m›z, o gün geldi¤inde Cumhurbaﬂkan›’n›n isimler önemli de¤il deyip demeyece¤i noktas›nda dü¤ümlenmektedir.
NATO Genel Sekreterli¤i seçim sürecinde, Türkiye’nin bir
ara olumsuz tutum tak›nmas› karﬂ›s›nda, hemen Avrupa Birli¤inden gelen tehdit ve ﬂantajlar›n en az seçim sürecinde ortaya
ç›kan tart›ﬂmalar kadar önemli oldu¤unu belirtmek istiyorum.
AB Komiserinin “Vetoda ›srar›n Türkiye-AB iliﬂkilerini olumsuz etkileyece¤i” tehdidiyle haddini aﬂmas›, bu sözlerin c›l›z baz› sözlerle geçiﬂtirilmesi, iktidar›n vicdanlarda bile teslim oldu¤unun hazin bir göstergesidir.
Bulduklar› her f›rsatta sömürge valisi gibi hareket etmekten hicap duymayan baz› AB yetkilileri, NATO Genel Sekreterlik seçimlerini bile bir Avrupa Birli¤i sorunu haline getirebilmiﬂlerdir.
Cumhurbaﬂkan› Say›n Gül’ün, “anlaﬂmaya var›lmadan söz
konusu aç›klama yap›lm›ﬂ olsayd›, olacak iﬂin de olmayaca¤›n›”
ifade etmesini; içi boﬂ, her ﬂey bittikten sonra sözde diklenmeler olarak görmek laz›md›r.
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Baﬂbakan Erdo¤an’›n NATO Genel Sekreteri seçimindeki
mutabakata, ABD Baﬂkan› Obama’n›n garantisi ile vard›klar›n›
söylemesi, bir yönüyle AKP’nin y›llard›r peﬂinde koﬂtu¤u AB’ ile
yaﬂad›¤› güvensiz ruh halini de aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.
Bu karﬂ›l›kl› kuﬂku ve art niyete dayal› iliﬂkiler sürecinin bir
medeniyet projesi olarak takdim edilmeye çal›ﬂ›lmas›n›n ve bir
modernleﬂme süreci olarak ifadelendirilmesinin hiçbir sonuç do¤urmayaca¤› iyi bilinmelidir.
Muhterem Milletvekilleri,
Hepinizin bildi¤i gibi ABD Baﬂkan› Barak Hüseyin Obama,
resmi bir ziyaret kapsam›nda; TBMM’nde grubu bulunan siyasi
partilerin liderleriyle görüﬂmelerin yan›nda TBMM Genel Kurulunda da konuﬂma yapm›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz ki, yerküreyi etkileyecek ekonomik, askeri, stratejik bir güç olan bu ülkenin baﬂkan›ndan Türkiye’yi merkeze alan
ve yak›n co¤rafyalar› ilgilendiren görüﬂlerini dinlemek önemli bir
geliﬂmedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri Baﬂkan› Barak Obama’n›n Türkiye’yi ziyaretinin, iki ülke aras›ndaki iliﬂkilerin karﬂ›l›kl› sayg› ve
ç›kar birli¤i esas›na dayal› olarak gerçek anlamda bir ortakl›k zeminine oturtulmas›n› sa¤layacak yeni bir sürecin baﬂlang›c› olmas› en büyük temennimizdir.
Türk kamuoyu, dünya’da ümit ve de¤iﬂimin sembolü oldu¤u
iddia edilen yeni ABD Baﬂkan›’n›n bu ziyaretini, son dönemde
yara alan ikili iliﬂkilerin karﬂ›l›kl› çabalarla onar›lmas› ve sars›lan
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güven ortam›n›n inﬂas› bak›m›ndan önemli bir f›rsat olarak görmüﬂtür.
Türkiye ile Amerika aras›ndaki iliﬂkilerin bugün içinde bulundu¤u durum, bu noktaya gelmesinin nedenleri ve ileriye dönük
olarak sarfedilmesi gereken ortak çabalar›n bu vesileyle bütün
yönleriyle ve çok aç›k bir biçimde masaya yat›r›lmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r.
Bu noktada, meﬂru ve hakl› hassasiyetlere sayg› gösterilmesi, özellikle milli güvenli¤i ilgilendiren konulurdaki endiﬂelerin
anlay›ﬂla karﬂ›lanmas›, uluslararas› hukuk ve meﬂruiyetin gereklerine bütün icaplar›yla riayet edilmesi ve dost ve müttefiklik ruhuna uygun olarak hareket edilmesi iki ülke yöneticilerinin ortak rehberi olmal›d›r.
Ankara’da bulunduklar› s›rada Baﬂkan Obama ile talebi üzerine
tan›ﬂma niteli¤inde k›sa bir görüﬂme yapm›ﬂ bulunuyoruz. ABD
Baﬂkan›’n›n muhalefet liderleriyle görüﬂme arzusunda bulunmas›n› memnuniyetle karﬂ›lad›¤›m›z› buradan belirtmek isterim.
ABD Baﬂkan›’n›n ülkemize yapt›¤› ziyaretinden ve konuﬂmalardan maksad›n› aﬂan beklentiler içine girmek ya da dile getirdi¤i konular› irdelemeden kabullenip bu fikirlerden ev ödevleri
ç›karmak bizim parti olarak kabul edemeyece¤imiz bir yaklaﬂ›m
ve Gazi Meclis’e yak›ﬂmayacak teslimiyetçi bir tav›rd›r.
Say›n Obama’n›n Cumhurbaﬂkanl›¤› ziyareti sonras› aç›klamalar›ndan ve Meclis’teki konuﬂmalardan dikkatimizi çeken husus, AKP iktidar›nca ülkemizin karﬂ›s›na çözüm yolu ad› alt›nda
ad›m ad›m ilerleyen sorunlar yuma¤› haline gelen temel iç ve d›ﬂ
meselelerin art›k içinden ç›k›lmaz hale gelmiﬂ olmas›d›r.
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Sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar› karﬂ›s›nda gerçekleri anlatmak yerine “mademki herkes soyk›r›m› kabul etti, o halde bize
de kabul etmek düﬂer” denilerek hükümetin baﬂlatt›¤› tek tarafl› taviz sürecinin, soyk›r›m iddiac›lar›nda beklentileri de art›rm›ﬂ
oldu¤unu Say›n Obama’n›n konuﬂmalar›ndan anlamak mümkündür.
Baﬂkan Obama Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkündeki bas›n toplant›s›nda bir soruya verdi¤i cevapta 1915 olaylar›n› “soyk›r›m”
olarak gördü¤ünü aç›kça belirtmiﬂ, Baﬂkanl›k seçim kampanyas›nda kayda geçen bu görüﬂlerinde bir de¤iﬂiklik olmad›¤›n› söylemiﬂtir.
24 Nisan günü Beyaz Saray’dan yap›lacak Baﬂkanl›k aç›klamas›nda bu konuyu nas›l nitelendirece¤ini mu¤lak ifadelerle
aç›kta b›rakan Obama, AKP hükümetinin Ermenistan’la sürdürdü¤ü gizli müzakere sürecinin cesaret verici oldu¤unu, bu görüﬂmelerin k›sa zamanda olumlu sonuçlar vermesinin bu sorunun
aﬂ›lmas›na yard›m› olaca¤›n› ifade etmiﬂtir.
Meclis’te yapt›¤› konuﬂma da, Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki s›n›r›n aç›lmas›n›n önemine iﬂaret eden ABD Baﬂkan›, iki
ülke aras›ndaki iliﬂkilerin normalleﬂmesini güçlü olarak desteklediklerini söylemiﬂtir.
Ancak Türkiye Ermenistan aras›ndaki sorunlar›n kayna¤›
Türkiye de¤il, Ermenistan’›n tutum ve talepleridir.
Bilindi¤i gibi Ermenistan Türkiye ile ortak s›n›r› tan›mamakta, Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü sorgulayarak Do¤u Anadolu’nun bir bölümünü “Bat› Ermenistan” olarak kabul etmekte ve
A¤r› da¤›n› Ermenistan’›n milli sembolü olarak görmektedir.
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Bölge bar›ﬂ ve güvenli¤in önündeki en büyük engel olan Ermenistan’›n, dost ve kardeﬂ Azerbaycan’›n topraklar›n›n yaklaﬂ›k beﬂte biri üzerindeki iﬂgali de halen sürmektedir.
Bunun yan› s›ra, Türk tarihini ve milletini en aﬂa¤›l›k insanl›k
suçu olan soyk›r›mla mahkûm ettirmek için hayâs›z bir uluslararas› kampanya yürütmektedir.
ABD Baﬂkan›’n›n bu gerçekleri yok sayarak, Meclisteki konuﬂmas›nda Amerika’n›n tarihine at›flar yaparak, Türk tarihindeki meselelere de ayn› olumsuz anlamlar› yüklemeye çal›ﬂmas›
ve bunu tarihin gerçe¤i ile yüzleﬂmekle aç›klamas›; hoﬂ göremeyece¤imiz bir nezaketsizliktir.
Baﬂkan Obama’n›n kendi tarihlerindeki ac› ve utan›lacak
olaylar› dile getirerek, geçmiﬂiyle yüzleﬂmek istemesi kendi bilece¤i iﬂ ve de¤erlendirmesidir.
Ancak, biz hatadan döndük, yanl›ﬂla yüzleﬂtik denilerek, aralar›nda hiçbir iliﬂki ve alaka bulunmayan tarihimizle ilgili iddia
edilen yalanlar› kabul etmemizi istemesini reddetti¤imizi duyurmak istiyorum.
Buradan AKP hükümetini uyar›yorum: Bir yalan iddiay› herkesin kabul etmiﬂ olmas› onu do¤ru oldu¤u anlam›na gelmez.
Do¤ru ve gerçek her zaman ayn›d›r ve yaln›z baﬂ›n›za da kalsan›z milli tezlerimizi ve tarihi hakl›l›¤›m›z› sonuna kadar savunmal›s›n›z.
Bu, size sürekli övündü¤ünüzü ulu orta söyledi¤iniz ecdad›m›z›n aziz emaneti, Türk milletinin namusuna teslim edilmiﬂ tarihi
gerçeklerdir.
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Tek tarafl› tavizler verilerek, dayatmalara boyun e¤ilerek yürütülen iliﬂkilerin Ermenistan’la olan boyutunun a¤›r sonuçlar›
görülmeye baﬂlanm›ﬂ, Azerbaycanl› kardeﬂlerimiz de Türkiye’nin bu yaklaﬂ›mlar›na hakl› olarak tepki göstermeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Kardeﬂ Azerbaycan’› incitecek, topraklar›n geri almak için
verdikleri hakl› ve meﬂru mücadeleyi sekteye u¤ratacak ve onlar› yaln›zlaﬂt›racak yanl›ﬂ yoldan bir an önce dönülmesi öncelikli
beklentimizdir.
Unutulmamas› gereken husus ﬂu olmal›d›r: Hiçbir Türkiye
Cumhuriyeti hükümetinin Ermenistan’›, karﬂ›l›k görmeden sözde kazanmak u¤runa, kardeﬂ Azerbaycan’› kaybetme ve gözden
ç›karma gibi bir tasarrufu olamaz ve asla olmamal›d›r.
Tarihimizle hesaplaﬂma ça¤›r›s›, bugün ABD Baﬂkan›’n›n a¤z›ndan, dün Avrupal› yetkililer taraf›ndan bu rahatl›kla dile getiriliyorsa, bunun vebali ve sorumlulu¤u milli konularda dik duramayan ve taviz verece¤i konusunda umut uyand›ran Adalet Ve
Kalk›nma Partisi hükümetinindir.
De¤erli Milletvekilleri,
Baﬂkan Obama’n›n Meclis Genel Kurulu’nda yapt›¤› konuﬂmada dile getirdi¤i dikkat çekici bir baﬂka konu ise bölücü terörle ilgili olan›d›r.
Bilindi¤i gibi AKP’nin iktidar döneminde terörden beslenen
etnik bölücülük meﬂru kimlik sorunu olarak cesaretlendirilmiﬂ ve
siyasi zemin kazanm›ﬂt›r.
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Geliﬂmeler PKK’n›n siyasallaﬂmas› ve etnik bölücülü¤ün siyasi zemin kazanmas› stratejisinde yeni bir aﬂamaya geçildi¤ine
iﬂaret etmektedir.
Bugün etnik bölücülü¤ün ad› meﬂru hak mücadelesi, devletin
üniter yap›s›n› y›kmaya çal›ﬂman›n ad› da demokratikleﬂme olmuﬂtur.
AKP hükümetinin Barzani ile baﬂlatt›¤› siyasi müzakere süreci de bu stratejinin bir parças› ve aﬂamas› olarak görülmelidir.
Bu bak›mdan ABD Baﬂkan› Obama’n›n Meclis’te yapt›¤› konuﬂmas›nda PKK terörü ile mücadele kapsam›nda Türkiye’nin
Irak’taki “aﬂiret reisleriyle” iﬂbirli¤i iliﬂkileri kurmas›n›n gerekti¤ini ve demokratikleﬂmenin önemini vurgulamas› oynanan oyunu
somutlaﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Baﬂkan Obama’n›n, ayn› konuﬂmada “Kürtçe radyo ve televizyon yay›nlar›yla sa¤lanan ivmenin sürdürülmesi” için yeni düzenlemeler yap›lmas›na iﬂaret etmesi ve Türkiye’de bulunan
az›nl›klar›n haklar›n›n güçlendirilmesi gere¤ini dile getirmesi
ABD’nin bak›ﬂ aç›s›n›n AB ile örtüﬂtü¤ünü göstermiﬂtir.
ABD Baﬂkan›’n›n Heybeli Ada Ruhban Okulu’nun aç›lmas›
talebine Meclis konuﬂmas›nda yer vermesi de ayn› benzeﬂmenin
baﬂka bir yans›mas›d›r.
Bütün bu geliﬂmeler Türkiye’yi önümüzdeki dönemde çok
zor ve sanc›l› günlerin bekledi¤ini ortaya koymuﬂtur.
ABD Baﬂkan›’n›n Türkiye ziyaretini de¤erlendirirken bu kayg› verici geliﬂmeleri gerçekçi bir biçimde dikkate almak ve ayr›nt›lar› ile analiz etmek kaç›n›lmaz olacakt›r.
186

Muhterem Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Konuﬂmama burada son verirken, milletimizin huzur ve güvenli¤i için en zor ﬂartlar alt›nda fedakârca görev yapan Türk
Polis Teﬂkilat›n›n 10 Nisan’da kutlanacak 164. kuruluﬂ y›ldönümlerini en samimi duygular›mla tebrik ediyorum.
Görevi esnas›nda hayatlar›n› kaybeden aziz emniyet ﬂehitlerine Cenab-› Allah’tan rahmet diliyor, görev baﬂ›nda büyük bir
ﬂuur ve sorumlulukla toplumun hizmetine koﬂan, bütün teﬂkilat
mensuplar›na ve ailelerine huzur, mutluluk ve baﬂar›lar temenni
ediyorum.
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Geçti¤imiz hafta ﬁ›rnak’ta milletimizin esenli¤i ve devletimizin bütünlü¤ü u¤runa, bölücü terörle mücadele ederken teröristlerle girdi¤i çat›ﬂma sonucunda iki Mehmetçi¤imizin ﬂahadeti
hepimizi derinden yaralam›ﬂ ve üzmüﬂtür.
Aziz ﬂehitlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet, yak›nlar›na,
Türk Silahl› Kuvvetlerine ve milletimize baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Bilindi¤i gibi, bugünden itibaren, miladi takvimle Nisan ay›n›n yirmisine rastlayan hafta olan Yüce Peygamberimizin dünyaya geliﬂi “Kutlu Do¤um Haftas›” etkinlikleri ile an›lmaktad›r.
1989 y›l›ndan bu yana kutlanan bu anlaml› hafta boyunca,
Peygamberimizin örnek ahlak›, güzel sözleri ve manevi miras›
bir kez daha insanl›¤a ve inananlar›na anlat›lacakt›r.
Ve ümit ediyorum ki, kutlamalar›n kültürel zenginli¤i ve milyonlarca Müslüman taraf›ndan paylaﬂ›lacak bu manevi iklim,
onlar›n mutlaka daha iyiye, do¤ruya ve yüksek ahlaka eriﬂmelerinde vesile olacakt›r.
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Zira nüfusu 1,5 milyar› aﬂan ‹slam âleminin yüce peygamberlerinden alacaklar› maneviyat yüksekli¤ine, O’nun ‹slam’› tebli¤
için gösterdi¤i ilahi sabra, mücadeleye, yöntemlerine ve muhteﬂem ahlak›na her zamankinden daha fazla ihtiyac› oldu¤u düﬂüncesindeyim.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti, yaﬂad›¤› sorunlara ra¤men ça¤daﬂ bir devletin, Müslüman bir toplum üzerinde nas›l yükselebilece¤inin baﬂar›l› bir örne¤i olarak karﬂ›m›zdad›r. Bunda elbette
ki Selçuklu ve Osmanl› ‹mparatorluklar›ndan devrald›¤›m›z
Türk-‹slam medeniyet miras›n›n etkisi vard›r.
Peygamber sevgisi ve tebli¤i ile yönünü tayin eden Ahmet
Yesevi’den baﬂlayarak, Yunus’a, Mevlana’ya ve Hac› Bektaﬂ’a
uzanan sevgi ve hoﬂgörüye dayanan manevi iklim, tabii ki bu terkibin çok önemli manevi kaynaklar›d›r.
Bu vesileyle inananlar›n, yüce Peygamberimizin eﬂsiz ahlak›n› ve kutlu tebli¤ini özümseyerek, medeni ve toplumsal bir yükseliﬂi ve manevi ayd›nlanmay› bir an önce baﬂlatmalar›n› diliyor,
Kutlu Do¤um Haftas›n›n hay›rlara vesile olmas›n› temenni ediyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Soruﬂturma ve yarg›lama safhalar›n›n parça parça sürdürüldü¤ü tefrikaya dönen hukuki süreçler, kamuoyunda sürekli tart›ﬂ›lan bir huzursuzluk kayna¤› haline gelmiﬂtir.
Hukukun siyasi amaçlara alet edildi¤i, adaletin siyasi iktidar
taraf›ndan korku, bask› ve y›ld›rma silah› olarak kullan›ld›¤›na
dair endiﬂeler toplumumuzda giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
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Herkes Türk adaletine güvenmeli ve hukuki süreçlerin sonuçlar›n› so¤ukkanl›l›kla beklemelidir. Ancak, bu süreçlerin zamana
yay›larak sürekli gündemde tutulmamas›, adil yarg›lama ilkesine
uygun olarak biran önce tamamlanmas› da toplumsal güven ve
huzur aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Beklentimiz, suç ve suçluyu tasnif ederken masum olabilecek
insanlar›n haysiyetlerini incitecek davran›ﬂlardan uzak durulmas›, adli uygulamalar›n elbette ki hukuka uygun ve ancak insani
ölçüleri de dikkate almas›d›r.
Aksi tutumlar›n devam› halinde adalet siyasetin ve ideolojik
çekiﬂmelerin gölgesinde kalarak güven kaybedecektir. Bugün
geldi¤imiz noktada bu hususlar›n tüm ilgili taraflarca anlaﬂ›lmas›
ve de¤erlendirilmesi, bir zorunluluk halini alm›ﬂt›r.
Muhterem Milletvekilleri,
Uluslar aras› iliﬂkiler ve d›ﬂ politika; ad› üstünde, kendi ülkemiz ve milletimizle, bizim d›ﬂ›m›zdaki ülke ve milletler aras›ndaki münasebetlerin tan›m› ve bütünüdür.
Ve elbette her ülkede olmas› gerekti¤i gibi, ülkemizin de dünya ile kurulan bu karmaﬂ›k ve kapsaml› iliﬂkiler a¤›n›n merkezinde, Türkiye’nin vazgeçilmez hak ve menfaatleri, Türk milletinin
bekas›, Türk kültür ve tarihinin ﬂeref ve haysiyeti yer almak durumundad›r.
Parti Program›m›zda, “etkin d›ﬂ politika” baﬂl›¤› alt›nda bu
konudaki görüﬂ ve duruﬂumuz vurgulanm›ﬂ;
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√ Türkiye’nin co¤rafî, stratejik ve jeopolitik konumunu dikka-

te alan, bölgesel ve küresel istikrara ve refaha katk› sa¤layacak;
ﬂahsiyetli, istikrarl› ve etkili;
√ Türk Milleti için vazgeçilemez nitelik taﬂ›yan unsurlar olan;
millî kültürümüzü, toprak bütünlü¤ümüzü ve üniter devlet yap›m›z› korumay› temel öncelik olarak özümseyen bir strateji çerçevesinde de¤erlendirerek Milliyetçi Hareket Partisi’nin uluslar aras› iliﬂkilerdeki temel yaklaﬂ›m ve prensipleri ortaya konmuﬂtur.
Partimizin bu yaklaﬂ›m› elbette ki günden güne de¤iﬂecek
taktik hamlelerin ve günübirlik iliﬂkilerin neticesi de¤il, kal›c›,
köklü ve bin y›l› aﬂan milli bir duruﬂun ifadesidir.
Takdir edersiniz ki, k›talar›n kavﬂak noktas› olarak vazgeçilmez önemi olan ve tarih boyunca yurt tutanlar›n stratejik bask›lara maruz kald›¤› veya avantajlar elde etti¤i Anadolu co¤rafyas›nda, büyük Türk milleti varl›¤›n› bin y›ld›r sürdürmüﬂ ve bu
co¤rafyay› vatan yapm›ﬂt›r.
Bu bin y›ll›k süre, sahip olunan topraklar›n stratejik önemine
uygun olarak kendi jeopoliti¤ini geliﬂtirmiﬂ, Selçukludan Osmanl›ya ve oradan da Cumhuriyetimize köklü bir manevi veraset olarak intikal etmiﬂtir.
Elbette ki bir co¤rafyan›n beﬂeri, ekonomik, sosyal, kültürel
politi¤ini oluﬂturmak ve yükseltmek, sahip olunan stratejik imkân ve ﬂartlar›n yan› s›ra, mevcut devlet ve yaﬂayan millet yap›s›n› hesaba katan gerçekçi bir analizin sonucu olacakt›r.
Bu aç›dan, cihan devleti kuran ecdad›m›zdan intikal edenler
bizlere yaln›zca mazide kalm›ﬂ ac› ve tatl› hat›ratlar› de¤il;
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beraberinde yaﬂanm›ﬂ gerçeklerin, muazzam toprak ve insan
kayb›yla sonuçlanm›ﬂ ibret verici neticelerini de bilmemizi ve sonuç ç›karmam›z› gerektirmektedir.
1923 y›l›nda kurulmuﬂ Türkiye Cumhuriyeti, bu bin y›ll›k
stratejik var olma mücadelesinin tarihi miras›n› devralm›ﬂ, ço¤unlu¤u Anadolu’da, bir bölümü Trakya’da bulunan bugünkü s›n›rlar›m›z› esas alarak, milli ve üniter bir devlet yap›lanmas›n›n
devam›n› sa¤lamay› vazgeçilmez öncelik kabul etmiﬂtir.
Hepinizin bildi¤i gibi, bugünkü siyasi s›n›rlar›m›z kendili¤inden oluﬂmam›ﬂ ve kolayl›kla elde edilmemiﬂ, dönemin küresel
güçlerinin Türklü¤e biçtikleri ve dayatt›klar› s›n›rl› bir alan›n reddedilmesi sonucunda kanla yaz›lm›ﬂt›r.
Ve do¤al olarak bugünkü vatan›m›z, geçen yüzy›l›n ilk çeyre¤inde baﬂka toplumlara tahsis edilmek istenen topraklar›m›z› fütursuzca parselleyen küresel projenin hilaf›na; ak›l, heyecan,
inanç, silah ve hesab›n terkibiyle oluﬂan muazzam bir mücadeleyle kazan›lm›ﬂt›r.
Bu itibarla Cumhuriyet siyasetimizin önceli¤i, uluslararas› iliﬂkilerde mevcut milli s›n›r ve yap›n›n korunmas›na yönelik tedbirler olmuﬂ, bu ise imparatorlu¤un y›k›l›ﬂ ﬂablonunda rol alan d›ﬂ
unsurlar ile ‹stiklal Savaﬂ›m›zla yar›m kalm›ﬂ küresel projelerin
hala canl› ve diri durdu¤una dair hakl› kayg›lar› beraberinde getirmiﬂtir.
Türkiye’nin geride kalan 86 y›ll›k d›ﬂ siyasetinde bu nedenlerle iliﬂkilerde ihtiyat ve denge, kuﬂku ve kayg› duygular› belirleyici
olmuﬂtur.
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Tabidir ki, yaﬂayan ve de¤iﬂen küresel geliﬂmeler, ülkemizin
güç ve tesir kazanmas›, Cumhuriyetimizin kuruluﬂ y›llar›ndaki
a¤›r ﬂartlara dayanan stratejik iliﬂkilerin gözden geçirilmesini ve
tedbirlerin gevﬂetilmesini gerektirebilir.
Ancak, burada devletimizin üzerinde hükümran oldu¤u co¤rafya de¤iﬂmedi¤ine göre, jeopolitikten do¤an stratejinin köklü
de¤iﬂimlere aç›k oldu¤unu söylemek bugünkü ortamda mümkün
de¤ildir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 86 y›ld›r oluﬂturdu¤u milli siyaset ve
strateji, kuruluﬂ ﬂartlar›ndan ve gerçeklerinden baﬂlayarak, hükümetler üstü bir anlay›ﬂla oluﬂmuﬂ ve devlet politikas› haline gelerek bugünlere ulaﬂm›ﬂt›r.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Takdir edersiniz ki, milli politikalar hükümetin tasarrufundaki politikalar de¤ildir. ﬁartlar de¤iﬂti¤inde ancak hükümetler üstünde milli bir uzlaﬂma ile de¤iﬂtirilebilirler.
Bunun da olabilmesi tehdit alg›s›n›n ve kayg›lara yol açan tesirlerin ortadan kalkmaya baﬂlam›ﬂ olmas›na; mütekabiliyete dayanarak ve tedricen görülen olumlu geliﬂmelerin karﬂ›l›kl› gerçekleﬂmesine ba¤l›d›r.
Bir ülkenin milli siyasetinin derinden, kal›c› ve h›zla de¤iﬂtirilmesi, ad›na savaﬂ dedi¤imiz ölümcül ve tahrip edici güç kullan›m› ile mümkündür.
Onun içindir ki, savaﬂ ma¤lubu ülkeler kendilerine dayat›lan
a¤›r ﬂartlar› kabullenmek durumunda kalabilirler. Bu, varl›¤›n›
sürdürebilme u¤runa “teslim” olmaktan baﬂka çaresi kalmam›ﬂ
ülkelerin ve yöneticilerinin yaﬂayaca¤› en ac› ve talihsiz neticedir.
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Bu aç›dan, Cumhuriyetimizin kuruluﬂu teslimiyetin neden oldu¤u dayatmalar›n de¤il, savaﬂla ve direnerek kazan›lm›ﬂ bir zaferin getirdi¤i özgüvenle Lozan’la dünyaya kabul ettirilmiﬂtir.
Kuﬂkusuz, herkesi düﬂman olarak alg›layamayaca¤›m›z gibi,
herkesi dost zannederek yolumuza devam edemeyece¤imiz de
aç›kt›r. Uluslar aras› iliﬂkilerde ne kal›c› husumetler vard›r, ne de
sürekli samimiyet ve dostluklar olabilir.
Karﬂ›l›kl› hak ve menfaatler a¤› bu iliﬂkilerin ﬂeklini ve yöntemini belirleyen en önemli k›stast›r.
Bu itibarla, partimiz d›ﬂ politika esas›n›, “bölgemizde ve dünyada bar›ﬂ› sa¤layarak sürekli k›lmak ve uluslar aras› iﬂbirli¤ini
geliﬂtirmek” olarak aç›klam›ﬂ, ancak söz konusu bar›ﬂ ve uzlaﬂmac›l›k anlay›ﬂ›m›z›n teslimiyetçilik olamayaca¤›n›, millî menfaatlerin her ﬂeyin üzerinde tutulaca¤›n› önemle vurgulam›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket bu yaklaﬂ›m›yla, Türkiye’nin millî varl›¤›na
ve tarihî misyonuna sonuna kadar sahip ç›kman›n siyasetteki tan›m› ve iftihar edilecek temsilcisidir.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bildi¤iniz gibi, Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklar›n› ve
s›n›rlar›n› yüzy›la yaklaﬂan bir tarih birikimiyle ve kendi milli gücü ile oluﬂturmuﬂ bir devlettir.
Dünya devletleri ve komﬂu ülkelerle yapm›ﬂ oldu¤u anlaﬂmalar›n ve iliﬂkilerin esaslar› ile verebilece¤i milli tavizin son s›n›rlar›, bu köklü birikimin ve devlet-millet ﬂuurunun sonucunda
ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Aradan geçen 86 y›l boyunca, nispeten istikrarl› bir çizgi izlemiﬂ olan Türk d›ﬂ siyasetinin bütün dengeleri, alt› y›l dört ayd›r tek baﬂ›na iktidarda bulunan Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetlerince bozulmuﬂ, ilkesiz, amatör, s›¤ ve en önemlisi teslimiyetçi ellerde bugün tam bir maceraya sürüklenmiﬂtir.
Türkiye, Baﬂbakan Erdo¤an’›n ruh halini kendi a¤z›ndan tam
anlam›yla yans›tan “kuzu kuzu yapt›r›rlar” anlay›ﬂ›yla taviz üstüne tavizler vererek, tam bir boyun e¤miﬂlik hali maalesef diplomasiye ve d›ﬂ politikaya hâkim olmuﬂtur.
AKP hükümetinin duyars›zl›¤›n› ve teslimiyetini f›rsat bilen
bütün ülkeler K›br›s’tan, Ermeni meselesine, Ruhban Okulundan, sözde ekümenik iddias›na, Irakl› aﬂiret reisleri ile iliﬂkilere,
küresel terörün önlenmesinde Mehmetçi¤e verilen uluslar aras›
görevlere kadar her alanda dayatma listelerini birbiri ard›nca s›ralamaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Milletimiz için ne büyük talihsizliktir ki, seyahat ederek itibar
kazand›¤›n› zanneden bir zihniyet maalesef iﬂbaﬂ›ndad›r. Bu zafiyeti ile AKP hükümeti, Türkiye üzerinde hesaplar› olan mihraklar›n ve ç›kar çevrelerinin de ümit ve geçim kap›s› haline gelmiﬂtir.
Bu nedenle yaklaﬂ›k seksen y›l boyunca düﬂük yo¤unlukla ve
tek tek u¤raﬂt›¤›m›z milli konular›n tamam›n›n, AKP döneminde ve bütün ﬂiddeti ile ortaya ç›kmas› asla bir rastlant› de¤ildir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 86 y›l›k politik birikimlerini ve avantajlar›n› çözüm ad› alt›nda yabanc›lara birer birer teslim eden
AKP zihniyeti, devletimizin manevra alanlar›n› giderek
s›n›rlam›ﬂt›r.
198

AKP hükümetinin temsilcisi oldu¤u, anlam› kendinden menkul “kazan kazan” ve “bir ad›m öne geçmek” garabeti ile Türkiye tam anlam›yla aleyhimize sonuçlanmak üzere yeni bir sürece
sokulmuﬂtur.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nin bölgesel projelerini ve Avrupa Birli¤i’nin iç ve d›ﬂ politikalar›n› Türkiye için tek kurtuluﬂ ve
iktidar› için meﬂruiyet f›rsat› olarak gören AKP zihniyeti, Türkiye’nin haysiyetiyle sürekli oynanmas›na göz yummuﬂtur.
Bu karanl›k süreçte, Türkiye’nin milli hassasiyetlerinin rencide edildi¤i, Türk tarihin karaland›¤›, milli ç›karlar›n›n ucuz pazarl›k ve alay konusu yap›ld›¤›, her uluslararas› toplant›da hükümete ev ödevlerinin verildi¤i hepinizin malumudur.
AKP hükümetince verilen taahhütlerin, imzalanan belgelerin,
yap›lan anlaﬂmalar›n ve onaylanan dayatmalar›n bizi götürece¤i
nihai netice maalesef Türkiye’nin onurunun zedelenmesi, milli
birli¤inin parçalanmas› ve dönüﬂü olmayan bir stratejik uçuruma
düﬂülecek olmas›d›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümeti, uluslar aras› sorunlar›
lehimize çözümlemede, iliﬂkileri denge ve hakkaniyet ölçüsünde
sürdürmede zaten zay›f olan kontrolünü tamamen kaybetmiﬂ,
sorunlar›n çözüm inisiyatifi Türkiye d›ﬂ›ndaki güç odaklar›na
geçmiﬂtir.
De¤erli Milletvekilleri,
Son günlerde baﬂta Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n açt›¤› yolda ve
hükümetin girdi¤i ç›kmaz sokakta ilerleyen Ermenistan ile iliﬂkiler ve sözde Ermeni soyk›r›m iddialar›n›n içte ve d›ﬂta ald›¤› yeni boyut, bu kapsamda ele al›nmal›, hükümetin sonu gelmeyen
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tavizlerinin, karﬂ›l›k bulmayan ad›mlar›n›n beklenen sonucu olarak görülmelidir.
Bugün d›ﬂ dayatmalar›n toplumda neden olaca¤› tepkileri asgariye indirmek ve iç kamuoyunu yönlendirmek için Erbil, Brüksel, Vaﬂington ve Erivan lobileri hükümetle tam bir iﬂbirli¤i ve
eﬂzamanl› ad›mlarla ihanete h›z vermiﬂlerdir.
Türkiye’nin içinde Ermeni yanl›s› bir cephe oluﬂturmak için
yaklaﬂ›k 6,5 y›ld›r her zemin ve ortam kullan›larak sürdürülen faaliyetlerin, kamuoyu hassasiyetini köreltmeyi amaçlad›¤› bilinmektedir.
Elbette ki sorun AKP’den önceki y›llarda baﬂlayan ve süre gelen bir sorundur. Ancak, bu konuda ülkeleri aleyhimize cesaretlendiren, yanl›ﬂ yürüttü¤ü diplomasi ile AKP hükümeti olmuﬂtur.
Hükümet baﬂtan yanl›ﬂ kurgulad›¤› geliﬂmelerin mahkûmu
haline gelmiﬂ, as›ls›z Ermeni soyk›r›m› iddialar›n› sözde önleme
ad›na Ermenistan’la tek tarafl› iliﬂki kurma ve üstelik iddialar› da
z›mnen kabul etme noktas›na kadar sürüklenerek, Türkiye’yi giderek daralan bir husumet k›skac›n›n içine düﬂürmüﬂtür.
Bugün, her uluslararas› iliﬂkide bir dayatma unsuru ve iliﬂkilerin devam›nda bir ön ﬂart haline gelen Ermeni meselesi, giderek
içinden ç›k›lmaz bir hal almaktad›r.
Türkiye, sözde Ermeni soyk›r›m iddialar›n› ve pazarl›klar›n›,
parlamentolarda son dakikaya kadar kabul etme-etmeme kâbuslar› aras›nda a¤›r ﬂantajlara maruz kalarak taviz vermeye
mecbur b›rak›lmaktad›r.
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Süreç, Baﬂbakan›n dilinden düﬂürmedi¤i sözde etkin diplomasi sonucunda, “Ermenileri katletmedik” demenin bile suç haline geldi¤i topyekun bir aﬂa¤›lama kampanyas› ve sözde soyk›r›m›n parlamentolarda birer birer kabulü ile baﬂlam›ﬂt›r.
AKP zihniyetinin Ermenilere ﬂirin ve sevimli görünme ad›na
yapt›¤› hamleler yeterli olmam›ﬂ, Van Gölü üzerindeki harabelerin onar›mlar› da Ermenileri tatmin etmemiﬂtir.
Türkiye’ye yönelik sözde soyk›r›m iddias›n› ve toprak taleplerini t›rmand›rarak sürdüren Ermenistan’a, s›n›r kap›lar›n› açmay›
dile getiren ve bu ülke ile diplomatik temasa kalk›ﬂan AKP, ecdad›m›z›n yarg›lanmas› konusunda da ümit ve cesaret vermiﬂtir.
Nitekim Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin de¤iﬂtirdi¤i Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesine iliﬂkin bask›lar›n oda¤›nda da
Ermeni soyk›r›m› yalan›n›n Türkiye’de serbestçe taraftar bulmas›n› sa¤lamak yatmaktad›r.
Yap›lmak istenen, ayd›n geçinen baz› çevrelerin Erivan’›n a¤z›yla konuﬂarak Türk milletinin ve tarihinin karalanmas›n›n önünü açmakt›. AKP buna yeltenmiﬂ, ancak tepkimizden dolay›
ﬂimdilik istedi¤ine tam anlam›yla kavuﬂamam›ﬂt›r.
Türkiye maalesef AKP zihniyetinin sergiledi¤i teslimiyetçi ve
ilkesiz tav›rla uluslararas› ﬂantaj ve taviz denklemine sürüklenmiﬂ
bulunmaktad›r.
Geçti¤imiz y›llardan bu yana, Avrupa birli¤i ile iliﬂkilerde ve
ülkemizi ilgilendiren hemen her raporda, Türkiye ile Ermenistan
aras›ndaki sorunlar›n çözülmesi bir ön ﬂart olarak aç›kça yer alm›ﬂ; Türkiye’den Ermenistan’la ön ﬂarts›z olarak diplomatik
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iliﬂki kurulmas›, s›n›r›n aç›lmas› ile uygulanan ambargonun kald›rmas› aç›kça istenilmiﬂtir.
Ülkemizi ziyaret eden ABD Baﬂkan› Obama’dan da benzer
taleplerin gelmiﬂ olmas›, hükümet üzerindeki dayatmalar›n dozunun iyice artt›¤›n›, Türkiye’nin bu konuda içeriyi ikna etmekle, d›ﬂar›y› memnun etmek aras›nda bir paradoksa sürüklendi¤ini ortaya koymaktad›r.
Ad›na “normalleﬂme” denilerek, bir yandan Ermenistan’la
ikili, üçlü görüﬂmelerle; maç izleme bahanesi ile yürütülen iliﬂkilerle süreç Ermenistan’a tek tarafl› taviz verme aﬂamas›na kadar
dayanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan Türk milletini sözde ikna etmek, gerçekte aldatmak ve Azerbaycanl› kardeﬂlerimizi oyalamak üzerine bir sinsi oyun da sahneye konulmuﬂtur.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n kamuoyu tepkisi üzerine çark ederek
sözde aç›l›m›n “ancak Azerbaycan ile Ermenistan aras›ndaki
mutabakatla” yap›laca¤›n› aç›klam›ﬂ olmas›n›n bu aç›dan inand›r›c›l›¤› yoktur.
Konuya iliﬂkin olarak dile getirdi¤imiz tepkiler üzerine “muhalefet ne derse desin, biz bildi¤imizi yapar›z, hiçbir zaman çözümsüzlü¤ü çözüm olarak görmeyiz” diyen Baﬂbakan’›n, teslimiyeti inatla sürdürmeye kararl› oldu¤u görülmektedir.
Üstelik bu konuda, gerçekleri dile getiren muhalefeti “çok
çirkin bir iftira kampanyas› yürütmekle” suçlamaya kalk›ﬂmas›
da Say›n Baﬂbakan› hiçbir zaman aklayamayacak ve bu a¤›r
vebalden kurtulmas›n› sa¤lamayacakt›r.
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Türkiye Ermenistan aras›ndaki iliﬂkileri, elbette ki çok önemli olmas›na ra¤men, yaln›zca Karaba¤ meselesine indirgemek,
Ermenistan ile Türkiye aras›ndaki di¤er pürüzleri yok saymak
anlam›na gelecek bir geri ad›md›r.
Bu meselede Milliyetçi Hareket Partisi olarak baﬂl›ca tespitlerimiz ﬂunlar olacakt›r:
1. Türkiye’nin, baﬂ›ndan beri sözde “Ermeni Soyk›r›m›”n›n
tamamen haks›z bir iddia ve iftira oldu¤unu, uluslar aras› camiaya maalesef yeterince anlatamam›ﬂ ve kendisini etkin bir biçimde ifade edemedi¤i bilinmektedir.
Öte yandan tarihi gerçekleri bilmek ve araﬂt›rmak isteyen bir
dünyan›n bulunup bulunmad›¤›n› da ayr›ca sorgulamak gerekmektedir.
Ermenistan’›n iddialar›na dayanak gösterdi¤i belgelerin, tarihçilerin hizmetine aç›lmas›, Türkiye’nin saklayacak bir kusuru
olmad›¤›n›, sorunu çözmeye, gerçekleri ortaya ç›karmaya istekli bulundu¤unu göstermesi bak›m›ndan önemli, fakat önyarg›lar› aﬂma konusunda yetersiz kalm›ﬂt›r.
Bütün bu olumlu ve olumsuz geliﬂmelere ra¤men, olmayan
bir soyk›r›m›n, s›rf muhataplar›n› ikna edemedi¤imizi düﬂünerek, kabule yanaﬂt›¤›m›z› hissettirmek hükümetin temel yanl›ﬂ›
olmuﬂtur.
2. Komﬂu devlet ve toplumlarla karﬂ›l›kl› haklar›n korundu¤u
dengeli ve sayg›l› iliﬂkilerin kurulmas› kuﬂkusuz çok önemli ve
vaz geçilmez yönetim gerçe¤idir.
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Ancak, bu iliﬂkilerde belirleyici olan önyarg› ve husumetlerin
ortadan kald›r›lmas›, ülkelerin birbirlerinin menfaatlerine sayg›
göstermesi ile mümkün olacakt›r.
Dar bir alana ve zorlu bir co¤rafyaya s›k›ﬂm›ﬂ bulunan Ermenistan’›n Türkiye ile olan s›n›r›n aç›lmas› halinde bundan en çok
yararlanacak taraf elbette ki Ermenistan’d›r.
Bu itibarla, aram›zdaki sorunlar›n çözülmesi noktas›nda at›lacak ilk ad›mlar›n ondan beklenilmesi hem gerçekçi, hem de olmas› gereken bir yaklaﬂ›md›r.
Ancak AKP zihniyeti ﬂartlar› tersine çevirmiﬂ, Türkiye’nin sorunlar›n› çözme noktas›nda bizi Ermenistan’la iliﬂki kurmaya ve
ilk ad›m› atmaya mecbur hale getirmiﬂtir.
3. Kamuoyuna aktar›ld›¤›n›n aksine, Ermenistan’la hasmane
bir iliﬂki bulunmamaktad›r ve buna gerek de yoktur.
Türkiye, bugünkü Ermenistan devletinin ba¤›ms›zl›¤›n› 16
Aral›k 1991’de ilk tan›yan ülkelerden olmuﬂtur. Müteakiben insani yard›mlar›n› esirgememiﬂ, g›da ve enerji vermiﬂtir.
Denize s›n›r› olmamas›na ra¤men, Ermenistan’› 25 Haziran
1992’de ‹stanbul’da kurulan Karadeniz Ekonomik ‹ﬂbirli¤i’ne
kurucu üye olarak davet etmiﬂ ve bu bünye içinde daimi temsilci bulundurmas›na izin vermiﬂtir. Bunlar önyarg›lar› aﬂm›ﬂ büyük
devlet ad›mlar› olarak tarihe geçmiﬂtir.
Ancak, özellikle Ermenistan’›n Azerbaycan topra¤› olan Karaba¤’› iﬂgali üzerine tamamen hakl› ve meﬂru gerekçelerle Türkiye, Ermenistan s›n›r kap›lar›n› Nisan 1993’de kapatm›ﬂt›r.
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Bu tarihten sonra Ermeni iddialar› cüret ve h›z kazanm›ﬂ,
ba¤lant›l› oldu¤u küresel odaklara s›¤›narak, Türkiye uluslar aras› camiada taviz vermeye zorlanan taraf haline getirilmiﬂtir.
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin alt›nc› y›l› geride kalm›ﬂ yönetiminin en büyük zaaf› bu konuyu taviz vererek ve sempatik görünerek çözece¤ini zannetmesi olmuﬂtur. Her att›¤› geri ad›m,
bir sonraki geri ad›m› getirmiﬂ ve iliﬂkiler Türkiye’nin tezleri aç›s›ndan tam bir geri gidiﬂ yaﬂam›ﬂt›r.
4. Ermenistan ile Türkiye aras›ndaki iliﬂkilerin durumu ve seviyesi beraberinde Kafkasya’da dengeleri de¤iﬂtirecek stratejik
sonuçlara neden olabilecek önemli ve hassas bir noktad›r.
Halen Ermeni diyasporas› ABD kontrolünde olmas›na ra¤men, Ermenistan devleti Rusya ile çok yak›n iliﬂki ve iﬂbirli¤i
içindedir. Gürcistan’a Rusya’n›n müdahalesi taﬂlar› yerinden oynatm›ﬂt›r.
Türkiye’nin Ermenistan’la ﬂartlar olgunlaﬂt›¤› takdirde kuraca¤› iliﬂkiler, mutlaka Baﬂkent Ankara merkezli bir jeopoliti¤in
gere¤i olmal›, üçüncü ülkeleri Kafkasya’ya taﬂ›yacak ya da bölgede küresel gerilim ve hamlelere taﬂeronluk yapacak bir teslimiyetin içine asla düﬂülmemelidir.
Ve elbette ki Azerbaycan’›n bu iliﬂkilerden zarar görmemesi
öncelik taﬂ›maktad›r.
Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki iliﬂkilerin normalleﬂmesinin
önündeki en büyük engel, Türkiye düﬂmanl›¤› üzerine kurulu Ermeni politikalar› ve iddialar›d›r. Bu politikalarda bugüne kadar
hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
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Bu itibarla Ermenistan’la ›srarla yak›nlaﬂmaya çal›ﬂan AKP
hükümetinden cevab›n› arad›¤›m›z sorular››m›z ise ﬂunlard›r?
√ Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki s›n›r› belirleyen 1920 Gümrü ve 1921 Kars Anlaﬂmalar›n›n yürürlükte olmad›¤›na dair iddialar›ndan vaz geçmiﬂ midir?
√ 23 A¤ustos 1990 tarihinde kabul etti¤i Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’nde, Türkiye’nin Do¤u Anadolu Bölgesi’ni kendi topra¤›
olarak ilan ederek “Bat› Ermenistan” ﬂeklinde tan›mlamas›n› geri alm›ﬂ m›d›r?
√ Türkiye’nin bir parças› olan A¤r› Da¤›’n› devlet armas› olarak kabul eden Ermenistan Anayasas›’n›n ilgili maddesini de¤iﬂtirmiﬂ midir?
√ Ermenistan, 1915 y›l›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde yaﬂanan tehcirle ilgili olarak iddia ettikleri soyk›r›m suçlamalar›ndan vaz geçerek geri ad›m atm›ﬂ m›d›r veya geri ad›m
atacaklar›na dair güçlü bir iﬂaret vermiﬂ midir?
√ Her ortamda karﬂ›m›za ç›kar›lan sahte soyk›r›m yalan›yla
Türk tarihini ve Türk milletini en a¤›r insanl›k suçuyla mahkûm
etmek için uluslararas› planda hayâs›z karalama kampanyas›n›n
sona erece¤ine iliﬂkin emareler görülmüﬂ müdür?
√ 1993 y›l›n›n Nisan ay›nda, Da¤l›k Karaba¤’daki Ermeni
vahﬂeti ve iﬂgali nedeniyle kapat›lan s›n›r kap›s›n›n aç›lmas› için,
kapanmas›na neden olan hangi gerekçelerde ilerleme kaydedilmiﬂ, Ermenistan hangi taahhütlerde bulunmuﬂtur?
√ Azerbaycan topraklar›n›n beﬂte birine karﬂ›l›k gelen bu co¤rafyada, bir milyon nüfusun yurtlar›n› terk ederek göçmek zorunda kald›¤› Karaba¤’›n iﬂgaline kesin olarak son verecek bir
sürecin önü aç›lm›ﬂ m›d›r?
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Bu sorular›m›za hükümet taraf›ndan verilecek cevap ﬂayet
“evet” ise Ermenistan devleti ile kurulacak iliﬂkilerin önünün
aç›lmas›nda hiçbir endiﬂe taﬂ›maya mahal yoktur.
Bu ﬂartlarda, komﬂumuz Ermenistan’›n ve Ermeni halk›n›n
Türkiye ile bar›ﬂ içinde yaﬂamas›n› ve bu co¤rafyadaki varl›¤›n›
sayg›yla karﬂ›layaca¤›m›z› belirtmek istiyorum.
Ancak sorular›m›z›n karﬂ›l›¤›, hay›r cevab› ise büyük bir tarihi miras›n emanetçisi olan Türkiye’nin, Ermenistan’›n peﬂinden
koﬂmas›n›n ve iliﬂkilerin düzeltilmesi için ricac› konumuna sokulmas›n›n ne siyasi, ne ahlaki, ne meﬂru ve ne de anlaﬂ›labilir bir
izah› ve gerekçesi olamayacakt›r.
Hükümeti uyar›yorum. Ermenistan’a olan yaklaﬂ›m›n›z t›pk›,
K›br›s’ta Rumlarla, Irak’ta aﬂiret reisleri ile oldu¤u gibi haysiyet
k›r›c›d›r, onurumuzu zedeleyicidir ve büyük milletimizin asla hak
etmedi¤i bir seviyesizliktir.
Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde maalesef soyk›r›m özürcülerinin zuhur etti¤i bu dönemde; geliﬂmelerden kayg› duyarak
infiale kap›lan Azerbaycanl› soydaﬂlar›m›z›n hakl› ve yerinde
hassasiyetini ve endiﬂelerini sonuna kadar paylaﬂmakta ve bu
yüksek ﬂuurun tecellisinden iftihar etmektedir.
Bilinmelidir ki, soyk›r›m yalan›na dayal› iddialar›ndan vaz geçilmedikçe, iﬂgal alt›nda tutulan Da¤l›k Karaba¤ bölgesi Azerbaycan’a iade edilmedikçe ve Türkiye üzerindeki toprak taleplerinden dönülmedikçe Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki s›n›r›
açmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yeter ki Türk milleti
uyan›k ve kararl› olsun.
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Türkiye, uluslararas› alanda çok ciddi itibar kay›plar› yaﬂam›ﬂt›r. Uygulanan teslimiyetçi politikalarla ülkemiz sayg›nl›¤›n› her
geçen gün yitirmiﬂ; her isteyenin tuttu¤unu koparabilece¤i aciz,
çaresiz bir ülke konumuna düﬂürülmüﬂtür.
Ve Türkiye’nin en büyük talihsizli¤i, bu çok kritik bir dönemde ehliyetten, liyakatten, vizyondan, milli duruﬂtan yoksun kadrolar taraf›ndan yönetiliyor olmas›d›r. Türkiye’nin bugün yaﬂad›¤› en temel sorunu budur.
Türkiye savaﬂ ma¤lubu bir ülkenin düﬂtü¤ü çaresizli¤e eﬂde¤er bir teslimiyetin içine girmiﬂtir. Zafer, baﬂar›, itibar kazanma,
sayg›nl›k ad› alt›nda maskelenmeye çal›ﬂ›lan bu sonucun müsebbibi Adalet ve kalk›nma Partisi hükümetidir.
Geliﬂmelerden anlaﬂ›ld›¤› kadar, Türkiye’nin bölgemizdeki
stratejik duruﬂ ve tutumunu tan›mlayan “Milli Güvenlik Siyaset
Belgesi” çöpe at›lm›ﬂ, Türkiye’nin bütün k›rm›z›çizgileri hükümet eliyle birer birer silinmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Devlet politikalar›nda, böylesine köklü de¤iﬂikliklerin tek baﬂ›na bile olsa yaln›zca hükümet tasarrufu ile yap›lamayaca¤›n›
huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum.
Irak, Irak Yerel Yönetimi, Ermenistan, K›br›s ve terörle mücadele gibi hayati konularda at›lan ad›mlar›n hesaplar›n› kimler
yapm›ﬂ, stratejik de¤erlendirmelerini kimler haz›rlam›ﬂt›r? Kimler onay ve karar vermiﬂtir?
Yabanc›larla, kapal› kap›lar arkas›nda pazarl›ktan kaç›nmayan hükümetin, geliﬂmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinden
saklama çabas› bu aç›dan manidard›r.
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Gerek kamuoyunun ve gerekse hükümetin angajmana girdi¤i yabanc› muhataplar›n›n bilmesini ve ayaklar›n› denk almas›n›
istedi¤im husus ﬂudur:
Bugün iﬂbirli¤ine yatk›n, taviz vermeye haz›r bir siyasal iktidar iﬂbaﬂ›nda bulunabilir. Ancak demokrasilerde iktidar sonsuz
de¤ildir.
Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldi¤inde, bütün bu stratejik geliﬂmeleri devletin temel kurumlar› ile birlikte yeniden gözden geçirecektir.
Milli devletin bekas›na halel getirecek, haysiyetimizi incitecek
ve geleneksel devlet politikas›ndan uzaklaﬂt›racak macerac› ve
teslimiyetçi hükümet tasarrufu olan bütün giriﬂim ve hamleleri
mutlaka sorgulayacak ve reddedecektir.
De¤erli Milletvekilleri,
‹çinde bulundu¤umuz dönemde herkesin en çok konuﬂtu¤u,
üzerinde en fazla görüﬂ ve fikir ileri sürdü¤ü konular›n baﬂ›nda;
cesameti her gün artan ve bask›s› her geçen gün yo¤unlaﬂan
ekonomideki sorunlar yuma¤› gelmektedir.
Çok ciddi bir “finansal kaza” geçiren dünya ekonomik sisteminin sa¤l›k durumu, baz› k›p›rdanmalara ra¤men halen koma
halini sürdürmektedir.
Bu çerçevede, küresel ekonomik sistemin alt üst oluﬂuna yol
açan finansal alaboran›n, ekonomik kriz olarak farkl› ülkelere
h›zla bulaﬂt›¤›, özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde a¤›rl›¤›n› gösterdi¤i bu zamana kadarki yaﬂan›lanlardan anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Son günlerde, dip yap›p yapmad›¤› üzerinde çeﬂitli görüﬂlerin ileri sürüldü¤ü ekonomik krizin, özellikle Türkiye’de ciddi ve
endiﬂe verici sonuçlar› ortaya ç›kard›¤› geliﬂmelerle sabittir.
Hat›rlanaca¤› üzere, geçti¤imiz y›l›n ekim ay›nda küresel mali f›rt›na patlam›ﬂ, izleyen süreçte ülkemizde özel tüketim gerilemiﬂ, özel yat›r›mlar çökmüﬂ, üstelik ihracat ve ithalat h›zla düﬂüﬂe geçmiﬂti.
Bununla birlikte 2002 y›lsonu ile 2007 ortalar›na kadar iktidar partisinin iç ve d›ﬂ faktörlerdeki olumlu havay› bir politika
seti haline getiremedi¤i, bu itibarla sorumsuzca ve beceriksizce
hareket etti¤i bilinmektedir.
‹stihdam yaratamayan ekonomik büyümeyle iftihar eden
AKP hükümeti, d›ﬂ âlemdeki rahatl›¤›n yaratt›¤› avantajl› durumu yanl›ﬂ okumuﬂ, ekonomide biriken riskleri iyi analiz edememiﬂ, yeni bir zihniyet dönüﬂümünü maalesef sa¤layamam›ﬂt›r.
Her f›rsatta dünle u¤raﬂan ve gelecek perspektifinden mahrum olan Baﬂbakan Erdo¤an ve ekibi; vizyonsuzluklar›n›, iﬂ bilmezliklerini ve en çok da ekonomiyi gerçek anlamda istikrarl›
bir yap›ya kavuﬂturamama aczini gizleyebilmek için, gerilim
odakl› bir politika uygulamas›n› tercih etmiﬂlerdir.
Bu itibarla, Türkiye ekonomisinin her alan›nda yükselen imdat feryatlar›, vatandaﬂlar›m›z›n artan s›k›nt›lar› Baﬂbakan taraf›ndan duyulmam›ﬂ ve ciddiye al›nmam›ﬂt›r.
Ekonomik geliﬂmeyi sadece maddi unsurlara ba¤layan, fazlas›yla mekanik bir yap› tahayyül eden AKP zihniyeti, beﬂeri gücümüzü ihmal etmiﬂ, ondan ba¤›ms›z ve soyutlanm›ﬂ bir anlay›ﬂla sorunlar›n çözülece¤ini varsaym›ﬂt›r.
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ﬁartlara boyun e¤meye zorlayan teslimiyetçi bir ruhun zirve
yapt›¤› bugünkü iktidar kadrolar›nda, vatandaﬂlar›m›z›n gelece¤e umut ve cesaretle bakmas›n› sa¤layan ›ﬂ›kl› bir mizac›n iﬂaretleri ne yaz›k ki görülmemektedir.
Ekonomik meselelerde ortaya ç›kan geliﬂmelerin sürekli rakam ve say› taraf›yla ele al›n›p kalite taraf›n›n ihmal edilmesi,
ham ve toplu olarak servis edilen ekonomik parametrelerin gerisinde duran eksiklerin görmezden gelinmesi, gerçekçi ve dengeli bir ekonomik sistemin inﬂas›n› engelleyen en önemli faktör
olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
Bu nedenle içinde bulundu¤umuz ekonomik krize karﬂ› AKP
taraf›ndan yeterince ve tatmin edici ölçüde önlem al›nmam›ﬂt›r.
Bu zamana kadar krize karﬂ› al›nd›¤› iddia edilen beﬂ tedbir
paketinin toplumsal karﬂ›l›¤›n›n oluﬂmad›¤›, çiftçimizin, esnaf›m›z›n, emeklimizin, memurumuzun, iﬂçimizin durumlar›nda gözle görülür ve hissedilir bir iyileﬂme sa¤lamad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Hali haz›rda, haz›rl›¤› süren alt›nc› paketin kapsam›nda yer
ald›¤› kamuoyuna yans›yan kredi garanti mekanizmas› uygulamas›n›n ise ne getirip götürece¤i uygulama aﬂamas›nda daha iyi
görülebilecektir.
Her ﬂeye ra¤men hükümetin, baﬂta baz› sektörlerdeki sat›ﬂ
hacmini art›rabilmek ve iç talebi canland›rabilmek amac›yla
ÖTV ve KDV indirimleri olmak üzere farkl› zamanlarda ald›¤›
tedbirlerin, k›s›tl› ve dar bir alanda belli belirsiz etkiler do¤urdu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Kald› ki genel anlamda al›nan tedbirlerin krize karﬂ› koyabilmek, krizin olumsuzluklar›n› giderebilmek için etkili olmad›¤› da
bir gerçektir.
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Her ﬂeyden önce, ekonomik tedbir diye alelacele ortaya at›lan yaklaﬂ›mlar›n; rafine görüﬂler olmaktan daha çok, kamuoyu
bask›s› neticesinde, bir ﬂey yapm›ﬂ olmak için ulu orta söylenen
fikirler oldu¤u görülmektedir.
Krizin tasvir ve tan›m› yap›lmadan, aç›k ve ak›c› tespiti olmadan, isabetli tahlilleri bulunmadan al›nacak her ekonomik tedbirin sonu ve sonucu hedeflenen istikrar› getirmeyecektir.
Ayr›ca yat›r›m ve tüketimde görülen azalman›n iç ve d›ﬂ kredi
kanallar›n›n t›kanmas›yla çok yak›ndan bir ilgisi bulunmaktad›r.
Ço¤alan iﬂsiz say›s› ve çal›ﬂanlar›m›z›n büyük bir bölümünün
ücretlerinin reel olarak gerilemesi harcamalar›n tempolu bir ﬂekilde azalmas›na kap› aralamaktad›r.
Bize göre, yurt içinde üretilen mallara olan talebi art›racak
politikalar uygulanmad›kça, krizin olumsuz etkisini zay›flatmak
ve k›sa sürede ekonominin mahkûm oldu¤u dengesizlikten kurtarabilmek mümkün olmayacakt›r.
Bu itibarla, ald›¤› tedbirlerde sektör tercihi yapt›¤› anlaﬂ›lan
hükümetin, daralan iç ve d›ﬂ talep aras›nda d›ﬂ talebi etkileyemeyece¤i göz önüne al›nd›¤›nda, uygulamas›yla ve yönlendirmesiyle iç talebin iﬂleyiﬂinde bariz düzenlemeler yapabilece¤i aç›kt›r.
Geçinmekte zorluk çeken, günlük ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›lamaktan uzak olan ve kazand›¤› harcamalar›na yetmeyen; memur, iﬂçi, emekli, esnaf ve çiftçilere yönelik gelir art›c› yöntemlerin denenmesi art›k bir zorunluluk haline gelmiﬂtir.
Bize göre, Baﬂbakan ve hükümetinin en büyük kusuru krizi
do¤ru ve tutarl› bir biçimde teﬂhis etmeden, sözde tedbir üretmeye çal›ﬂmas›nda aranmal›d›r.
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Te¤et geçecek, bize bir ﬂey olmaz, f›rsat yarataca¤›z diyerek
gün ve aylar›n boﬂa geçti¤i düﬂünüldü¤ünde, heba edilen zaman›n, kaçan f›rsatlar›n yeni yük ve maliyet olarak dar ve sabit gelirli vatandaﬂlar›m›z›n s›rt›na binece¤ini söylemek abart›l› olmayacakt›r.
Ekonomideki geliﬂmelerin nereye gitti¤ini anlayamayacak
kadar siyasi basiret yoksunu olan Baﬂbakan Erdo¤an, krizi görmezden gelerek sorunlar›n büyümesine zemin ve ortam haz›rlam›ﬂt›r.
Bu kapsamda, Ekonomiden Sorumlu Bakan›n geçti¤imiz
günlerde yapt›¤› bir aç›klamas›nda; “Hane halk›n›n durumunun
iyi, bankalar›n durumunun iyi, özel sektörün durumunun da o
kadar çok korkulacak düzeyde olmad›¤›” yönündeki sözleri, nas›l bir ruh ve bak›ﬂ aç›s›yla ekonomiye bak›ld›¤›n› net olarak göstermektedir.
Buradan aç›kl›kla sormak isterim ki: Herkesin durumu iyiyse,
sokaklardaki, dükkânlardaki, evlerdeki, iﬂyerlerindeki ç›¤l›klar
neden yükselmekte, ekonomik sorunlardan dolay› ﬂikâyetleri
kim ve hangi amaçla yapmaktad›r?
Zihin bulan›kl›¤› ve ak›l tutulmas› sonucunda söylendi¤ini düﬂündü¤ümüz bu sözlerin, aziz milletimizle alay etmek anlam›na
gelece¤ini ve böylesi bir küstahl›¤› da Milliyetçi Hareket Partisi
olarak kabul etmeyece¤imizi ifade etmek istiyorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye çok büyük bir ekonomik daralma ve her geçen gün
kemikleﬂen depresif durumla karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktad›r.
Dün itibariyle aç›klanan, ‘Yeni Ekonomik Hedefler ve Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program’ çerçevesinde, daha önce ilan
edilen 2009 y›l› yüzde 4’lük büyüme hedefi, yüzde 3,6’l›k daralmayla revize edilmiﬂtir.
Görüldü¤ü kadar›yla, daha önceki ›srarl› uyar›lar›m›za kulak
t›kayan hükümet, sonunda çaresiz kalarak büyüme oran›n› düﬂürmüﬂtür.
ﬁimdi merak›m›z, büyümeden taviz vermeyece¤ini söyleyerek, siyasi kararl›l›k mesajlar› veren Baﬂbakan Erdo¤an’›n ne
söyleyece¤i ve nas›l bir üslup içinde olaca¤›d›r.
Bu çerçevede ekonomi alan›ndaki son geliﬂmeler, partimizin
“Küresel Finans Krizi ‹zleme ve De¤erlendirme Komisyonu” taraf›ndan incelenmesinin ard›ndan kamuoyu ile paylaﬂ›lacakt›r.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekilleri
Muhterem Bas›n Mensuplar›,
Bildi¤iniz gibi, özellikle Ermenistan ile AKP hükümeti aras›nda yak›n iliﬂki ve iﬂbirli¤inin baﬂlad›¤› bir süreçte, Azerbaycan ile
olan dostlu¤umuza gölge düﬂürecek geliﬂmeler gerçekleﬂmiﬂtir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki kapsaml› görüﬂ ve
tepkileri bellidir ve tereddüde mahal vermeyecek kadar nettir.
Geçti¤imiz hafta grup toplant›m›zda, Ermenistan ile iliﬂkilerimiz ve bu konudaki yaklaﬂ›m›m›z bütün yönleriyle sizlere sunulmuﬂ ve kamuoyu ile paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Hafta süresince bu hassas konu milletimizin de gündemini
oluﬂturmuﬂ, hükümet politikalar› kamuoyu nezdinde sorgulanmaya, kardeﬂ Azerbaycan’›n duyarl›l›klar› öne ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.
ﬁüphesiz ki bu konuda kamuoyu oluﬂmas›nda en önemli pay,
partimizin tepkileri ile Azerbaycan ve Türkiye aras›nda parlamenterler seviyesinde karﬂ›l›kl› ziyaretlerin yank›lar› olmuﬂtur.
Azerbaycan Milli Meclisinde düzenlenen, ‘Türkiye-Azerbaycan iliﬂkileri-Ortak Ç›karlar ve Problemler” konulu foruma
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iﬂtirak etmek ve ziyaretlerle bir millet ve iki devlet aras›ndaki
dostlu¤un geliﬂtirilmesine katk›da bulunmak üzere, yap›lan davete partimiz ad›na ‹stanbul Milletvekili Say›n Atilla Kaya, Hatay Milletvekili Say›n Turan Çirkin ve Genel Sekreter Yard›mc›s› Say›n Bülent Didinmez kat›lm›ﬂlard›r.
Buna mukabil, ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’ni temsilen 6 kad›n milletvekili ve beraberindeki
muhterem heyet ‹zmir Milletvekilimiz ﬁenol Bal han›mefendinin
ev sahipli¤i ve mihmandarl›¤›nda Cumhurbaﬂkanl›¤› ve hükümet
üyeleri baﬂta olmak üzere görüﬂmeler yapm›ﬂ ve Ermeni Meselesine iliﬂkin de¤erlendirmelerini milletimizle paylaﬂm›ﬂlard›r.
Bu kapsamda olmak üzere, kardeﬂ Azerbaycan ile bu kritik
süreçte sevgi ve dostluk duygular›m›z›n iletilmesinde katk›lar›
olan arkadaﬂlar›m› ayr› ayr› kutluyorum. Eme¤i geçenlere teﬂekkür ediyorum.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bundan 89 y›l önce milletçe Kurtuluﬂ Savaﬂ› vermeye devam
etti¤imiz bir tarihte aç›lan Büyük Millet Meclisi’nin bir y›l dönümünü daha bugünkü mensuplar› ve milletimizin temsilcileri olarak iki gün sonra k›vançla kutlayaca¤›z.
Bu nedenle konuﬂmama bu anlaml› günü ve çocuklar›m›za
olan sorumluluklar›m›z› hat›rlatarak baﬂlamak istiyorum.
Kuﬂkusuz ki 23 Nisan 1920 tarihi Türk Milleti’nin, kendisine
dayat›lmak istenen ve r›za göstermesi beklenen teslimiyeti reddediﬂinin ve sonucunda Cumhuriyetle taçlanan sürecin en
önemli dönüm noktas›d›r.
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Bu sonuç, sürdürülen muhteﬂem mücadelenin yaln›zca cephede kazan›lmayaca¤›n› gören ve düﬂünen yüksek ﬂuurun ve
milletin istiklalini yine milletin azim ve karar›n›n kurtaraca¤›na
inanan kahramanlar›n eseridir.
Baﬂta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yüre¤i hürriyet ve
ba¤›ms›zl›k için çarpan mücadele adamlar›n›n; da¤›n›k, karars›z,
tereddüt içinde olan toplumu münferit direniﬂlerden topyekün
savunmaya ve tek hedefe yönelttikleri sürecin baﬂyap›t› Büyük
Millet Meclisi’dir.
Aç›ld›¤› y›l› dikkate ald›¤›m›zda, bu büyük eseri üç y›l sonra
kurulacak Cumhuriyetimizin müjdesi olarak görmek, çocuklar›m›za arma¤an edilmesinin anlam›n› da, onu koruyacak ve kollayacak yeni nesillerin yetiﬂme arzusunun ifadesi olarak anlamland›rmak do¤ru olacakt›r kanaatindeyim.
Kuruluﬂunun 89 y›l›n› kutlad›¤›m›z Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün de t›pk› o gün oldu¤u gibi demokrasimizin, milli devletimizin ve gelece¤imizin en büyük güvencesidir. Bu güvencenin toplumsal dayana¤› ve en temiz kayna¤› ise p›r›l p›r›l çocuklar›m›z olmal›d›r.
Bu vesile ile 89 y›l önce bu vatan› ve Meclis’i emanet eden
Atatürk’ü, kurucu kahramanlar›, ﬂehitlerimizi ve gazilerimizi
minnet ve rahmetle an›yorum. Aziz milletimizi ve çocuklar›m›z›,
bu bayram vesilesi ile bir kez daha kutluyor, sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum.
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Gelece¤imizin teminat› olmalar›n› arzulad›¤›m›z ve bugünü
onlara arma¤an etti¤imiz çocuklar›m›z için yapt›klar›m›z›n, sa¤lad›klar›m›z›n ve sunduklar›m›z›n yeterli oldu¤unu söylemekten
maalesef çok uzak bulunuyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi, çocuklar›m›z› millet varl›¤› içinde
en dinamik, en genç ve en haz›r cevher olarak yorumlam›ﬂ, Parti Program›m›z›n “E¤itim ve insan kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesi?
baﬂl›¤› alt›nda onlar›n,
√ Türk Milleti’ne mensubiyetin gurur ve ﬂuuruna sahip,
√ Manevî ve kültürel de¤erlerimizi özümsemiﬂ,
√ Düﬂünme, alg›lama ve problem çözme yetene¤i geliﬂmiﬂ,
√ Yeni geliﬂmelere aç›k,
√ Sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarl›l›¤› yüksek,
√ Bilim ve teknoloji üretimine yatk›n,
√ Giriﬂimci, demokrat, kültürlü ve inançl› nesiller olarak yetiﬂtirilmelerini esas alm›ﬂt›r.
Bizim bu hedeflerimiz, bugün bu vas›flar›n çocuklar›m›zda hiç
olmad›¤› anlam›n› taﬂ›mamaktad›r. Elbette ki Cumhuriyet dönemi içinde çocuklar›m›za yönelik önemli mesafeler kat edilmiﬂ,
onlar›n haklar› ile onlara yönelik sorumluluklar›m›z toplumsal
kurallar›n üstünde ça¤daﬂ yasal düzenlemelere ba¤lanm›ﬂt›r. Ne
var ki yeterli oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
Bugünün çocuklar› ve yar›n›n yetiﬂkinleri olacak kuﬂa¤›n sorunlar›n› çözmeye yönelik iyi niyetli geliﬂmeler kuﬂkusuz ki gerçekleﬂmiﬂtir. Ancak bütün bunlar› ülkemizin ve milletimizin genel sorun
ve s›k›nt›lar›ndan ayr› düﬂünerek çözemeyece¤imiz de aç›kt›r.
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Baban›n ve annenin sorunlar›n› çözmeden, e¤itimlerini sa¤lamadan, refah›n› art›rmadan, aileye huzur, mutluluk, ayd›nlanma girmeden çocuklar› onlardan ayr› bir varl›k gibi düﬂünerek
sorunlar›n›n üstesinden gelemeyece¤imiz ortadad›r.
Bugün milyonlarca iﬂsizin çok önemli bir bölümü bir çocu¤un
babas› veya annesidir. Evine ekmek götürmekte zorlanan, ailesini geçindirme imkânlar› azalan kayg›l› ve gergin bir ortamdan
yeterince sa¤l›kl› ve yetiﬂmiﬂ bir çocu¤un geliﬂmesini beklemek
gerçekçi olmayacakt›r.
Bu konuda karﬂ›m›zda s›ralamam›z gereken baﬂl›ca sorunlar;
√ Yoksullu¤un getirdi¤i kayg› ve kötümserlik ile beslenme
problemleri,
√ Aile içi geçimsizliklerden kaynaklanan sevgisizlik, aileye
ba¤lanma ve tutunma sorunlar›,
√ Ebeveynlerin kayb›n›n neden oldu¤u sahipsizlik, da¤›lm›ﬂ
ailelerin neden oldu¤u yaln›zl›¤›n olumsuz etkileri,
√ Niteli¤i zay›f, hayata haz›rlamaktan uzak bir e¤itim süreci,
√ Toplum hayat›na “çocuk odakl›” bak›ﬂ tarz›n›n yerleﬂmemiﬂ olmas›,
√ Çocu¤u korumas› gereken kurumlar›n yetersizli¤i ve azl›¤›,
√ ﬁiddet ortam›nda büyümekten kaynaklanan öfke duygusu,
√ Aileden kopmadan yaﬂayabilece¤i sosyo-ekonomik desteklerin yetersizli¤i,
√ Çocuklu¤un sa¤l›kl› yaﬂanaca¤› spor, oyun ve sanat ortamlar›n›n sa¤lanamam›ﬂ olmas›,
√ Ve, çok küçük yaﬂlarda ekonomik hayata girmek zorunda
kalman›n getirdi¤i sorunlard›r.
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Muhterem Milletvekilleri,
Türkiye’nin de imzalad›¤› Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye göre daha erken reﬂit olma durumu hariç
18 yas›na kadar her insan çocuk olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu yaﬂ grubunun Türkiye’deki say›sal karﬂ›l›¤› Adrese Dayal›
Nüfus Kay›t Sistemi sonuçlar›na göre 2008 y›l› sonu itibariyle
23,5 milyonu aﬂm›ﬂt›r.
Ancak biz 15 yaﬂ ve üstünü genç, alt›n› çocuk olarak tan›mlarsak bile rakam 18 milyon 800 bine ulaﬂmaktad›r ki bu, dünyadaki pek çok ülkenin toplam nüfusundan fazlad›r.
Elbette ki genç nüfusun fazlal›¤› yaﬂlanan dünyam›zda stratejik bir avantaj ve beﬂeri zenginlik demektir. Ancak, bu potansiyel güç, e¤itimle ve sevgi ile desteklenir, milli kültürle beslenirse
bir anlam taﬂ›yacak, aksi halde ﬂimdi oldu¤u gibi sorunlarla bo¤uﬂan bir kuﬂaktan yeterli verim ve sonuç al›namayacakt›r.
Geçti¤imiz y›llarda Türkiye ‹statistik Kurumu’nca yap›lan bir
araﬂt›rmada yaﬂlar› 6 ile 17 aras›nda olan yaklaﬂ›k bir milyon
çocu¤un iﬂgücünde kullan›ld›¤› ve çal›ﬂt›klar› belirlenmiﬂtir. Bugün bu say›n›n daha da artm›ﬂ olmas› muhtemeldir.
Bu, asl›nda sa¤l›kl› bir birey halinde yetiﬂmeleri ve hayata haz›rlanmalar› gereken bir yaﬂ döneminde, çocuklar›m›z›n hayatlar›n› kazanmaya mecbur b›rak›lmalar› demektir ve kazanç gibi
görünen bu durum büyük bir sosyal kay›p olarak de¤erlendirilmelidir.
Ve tabidir ki, çocuklar›n› çal›ﬂmaya mecbur b›rakan bir siyasal düzenin ça¤daﬂ, müreffeh, geliﬂmiﬂ ve adaletli oldu¤unu söylemek mümkün olmayacakt›r.
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Sa¤l›kl› bir toplum; bedensel, ruhsal, sosyal yönden sa¤l›kl›
fertlerden oluﬂtu¤una göre bütün toplumun sa¤l›kl› ve dengeli
oldu¤unu söylemek için çocuklar›n çok yönlü geliﬂimine ve e¤itimine önem veren, nesillere yat›r›m yapan bir devletin varl›¤›
kaç›n›lmazd›r.
Türk milletini daha iyiye ve güzele götürmekte bir kazanç olarak gördü¤ümüz çocuklar›m›z için toplumca hedeflerimiz;
√ Aile ortam›nda korunmuﬂ,
√ Sevgi ile yetiﬂmiﬂ, sayg› ile bakabilen,
√ Sa¤l›kl› büyümüﬂ, dengeli beslenmiﬂ,
√ Aktif düﬂünen, giriﬂimci ve kat›l›mc›,
√ Problem çözebilen, sorunlara analitik bakan,
√ De¤er üreten, de¤er art›ran, de¤er katan,
√ Toplumdaki yeri ve rolünü bilen,
√ Milletinin gelece¤indeki önemini fark etmiﬂ,
√ ‹nançlar›na ba¤l›, gelene¤i ve milli kültürü yaﬂayan ve geliﬂtiren,
√ Yüreklerinde güçlü bir medeniyet ve beka tasavvuru taﬂ›yan,
√ Vatan sevgisi ile yo¤rulmuﬂ fertler olarak yetiﬂmelerini sa¤lamak olmal›d›r.
Çünkü bize göre, ancak çocuklar›n› yetiﬂkinlerinden daha fazla düﬂünen bir milletin gelece¤i ayd›nl›k ve güçlü olabilecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi, çocuklar›m›za daha güzel, daha yaﬂanabilir bir ülke ve dünya b›rak›lmas›nda, onlar›n huzur, güven
ve bar›ﬂ ortam›nda gelece¤e haz›rlamas›nda, milletimizin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›nda kendisine düﬂen sorumluluklar›n›n
fark›nda ve ﬂuurundad›r.
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Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde parti gurubu olarak her deste¤i vermeye haz›r ve kararl›d›r.
Baﬂta onurlu gelece¤imiz olan çocuklar›m›z olmak üzere, aziz
milletimizin ve bütün dünya çocuklar›n›n bayram›n› bir kez daha
kutluyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetinde 19 Nisan Pazar günü yap›lan seçimler, K›br›sl› Türk kardeﬂlerimiz için demokrasi ve siyasi olgunluk s›nav› olmuﬂtur.
‹lk sonuçlara göre seçim iktidar partisinin büyük oy kayb› ile
neticelenmiﬂ, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi tek baﬂ›na iktidar oluﬂturacak bir ço¤unlu¤a ulaﬂarak seçimi kazanm›ﬂt›r.
Bu sonuç K›br›s’ta Rumlar›n peﬂine tak›larak ve sahte cennetler vaad ederek iktidara gelen siyaset tüccarl›¤›n›n sonu, devletlerinin sorununa daha gerçekçi bakmaya baﬂlayan soydaﬂlar›m›z›n baﬂar›s› olarak de¤erlendirilmelidir.
Geçmiﬂte kurnazca haz›rlanan kampanyalarla vicdanlar› karart›lan K›br›sl› kardeﬂlerimiz, 2004 y›l›ndan itibaren hükümetin
peﬂinden koﬂtu¤u Annan Plan› ile birlikte K›br›s’ta sorunlara çözüm gelece¤ini ve Avrupa Birli¤i’ne k›sa zamanda üye olacaklar›n› düﬂünüyorlard›.
Oysa, ?bir ad›m önde olmak? ad›na at›lan ad›mlar tam bir fiyasko ile sonuçlanm›ﬂ, Rum yönetiminin Avrupa Birli¤i’ne dayanarak Türkleri Rum Yönetiminin tabiyetine sokma çabalar›
h›z kazanm›ﬂt›r.
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Bu süreçte kimliksiz bir K›br›s Türk’ü oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, Rumlar’›n tahakkümüne aç›k, az›nl›k statüsü alt›nda yaﬂamay› kabullenen ve zaman içinde milli varl›klar› eriyecek bir toplum haline getirilmek istenmiﬂtir.
Bizler büyük bir milli sorumluluk duygusuyla, K›br›s Rum yönetiminin çözüme asla yanaﬂmayaca¤›n›, eﬂit bir ortakl›¤› kabul
etmeyece¤ini, AB üyeli¤ini bir dayatma unsuru olarak kullanaca¤›n›, sürecin Türklerin lehine sonuçlanmayaca¤›n› defalarca
duyurmuﬂtuk.
“Çözümsüzlük çözüm de¤ildir “ diyerek her tavizi vermeye
haz›r olan AKP yönetimine, çözüme ulaﬂmak için, K›br›s’taki
Türk varl›¤›n›n ve egemenlik haklar›n›n görmezden gelinemeyece¤ini, meselenin tarihî arka plan›n› unutarak ve Türkiye’nin güvenli¤ini yok farz ederek bir yere var›lamayaca¤›n› yüksek sesle
vurgulam›ﬂt›k.
Ülke gerçeklerini ve milli menfaatlerini kavrama duyarl›l›¤›ndan yoksun baz› çevrelerin, Rum ve Yunan f›rsatç›l›¤›na katk›
sa¤lamaktan baﬂka bir sonuca ulaﬂamayacaklar›n›, Avrupa Birli¤inin bu konuyu bir tehdit ve bask› unsuru olarak kullanaca¤›
da aç›klam›ﬂt›k.
Umut satarak K›br›s’ta iktidara gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Türkiye’de tek baﬂ›na iktidarda olan Adalet ve Kalk›nma
Partisi’nin gafleti ile Avrupa Birli¤i üyesi olan Rumlar›n, bu güvenceye kavuﬂtuktan sonra Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ile
eﬂitli¤e dayal›, iki bölgeli, iki milletli ve iki devletli yeni bir ortakl›¤a yanaﬂmas›n› beklemek zaten mümkün de¤ildi.
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Avrupa Birli¤i, K›br›s Türklerine verdi¤i sözlerin hiçbirini yerine getirmemiﬂtir. Ticaretin geliﬂtirilmesi, ekonomik yard›m ve
uygulanan k›s›tlamalar›n kald›r›lmas› konusundaki sözlerin hepsi kâ¤›t üzerinde kalm›ﬂ, bu yönde hiçbir ad›m at›lmam›ﬂt›r.
K›br›s Türklerine karﬂ› siyasi, ekonomik, ulaﬂt›rma, turizm ve
spor alanlar›nda reva görülen haks›z ambargolar bugün aynen
sürmektedir.
Avrupa Birli¤i K›br›s Türklerini yok saym›ﬂ, K›br›s Rum yönetimini K›br›s’›n tek temsilcisi olarak tan›m›ﬂt›r.
Bu tespitlerimizin do¤rulu¤unu, beklentilerin hiçbirinin gerçekleﬂmeyece¤ini art›k K›br›s’taki soydaﬂlar›m›z da nihayet görmüﬂ, daha fazla aldat›lmak ve daha çok oyalanmak istemeyen
seçmen, uyanarak teslimiyetçi zihniyete s›rt›n› dönmüﬂtür. Bu
geliﬂme memnuniyet vericidir.
Bu sonuçtan, ayn› zamanda K›br›s siyasetini tanzim etmeye
çal›ﬂan Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin de ders ç›karmas›, hem
K›br›s Türklü¤ünü, hem Türkiye’yi daha fazla sanal süreçlerin
peﬂinde sürükleyemeyece¤ini anlam›ﬂ olmas› temennimizdir.
Bu seçimlerle, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetinde yeni bir
dönem baﬂlam›ﬂt›r.
Önümüzdeki dönemde KKTC Cumhurbaﬂkan› ile Baﬂbakan’›n farkl› partilerden olmas›n›n, Avrupa Birli¤inin güdümüne
sokulan K›br›s sorununun çözüm süreci üzerinde baz› etkiler ve
sonuçlar do¤urmas› muhtemel görülmektedir.
K›br›s sorununun çözümünün temel parametreleri konusunda belirli noktalarda farkl› görüﬂlerin mevcudiyeti, çözüm sürecinde yeni bir yol haritas›n› gerekli k›labilecektir.
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Bütün bu hususlar yeni hükümetin kuruluﬂu sonras› yaﬂanacak geliﬂmelerle daha iyi görülecek ve anlaﬂ›labilecektir.
K›br›s, Türkiye için bir bekâ meselesidir. Türkiye’nin güvenli¤i ile K›br›s’›n güvenli¤i ayr›lmaz bir bütündür. K›br›s Türklü¤ü,
büyük Türk Milletinin ayr›lmaz bir parças›d›r.
K›br›sl› kardeﬂlerimizin milli varl›¤›n›n ve kimli¤inin korunmas›, huzur, refah ve güven içinde yaﬂayacaklar› ﬂartlar›n haz›rlanmas›, Türkiye için vazgeçilmez bir siyasi ve ahlaki sorumluluk,
milli bir vecibedir.
Soydaﬂlar›m›z›n birlik ve beraberliklerini art›rarak koruyacaklar›na, kutuplaﬂmalar› geride b›rakarak mutlu bir gelecek için
omuz omuza çal›ﬂacaklar›na yürekten inan›yorum.
Milliyetçi Hareket Partisi milli, hukuki ve tarihi sorumluluklar›n›n idraki içinde hareket etme kararl›l›¤›ndan vazgeçmeyecek;
hakl› K›br›s davas›n› her zeminde savunmaya devam edecektir.
Bu vesile ile seçimin K›br›sl› soydaﬂlar›m›za, Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’nin demokratik hayat›na, K›br›s’taki bütün siyasi partilere hay›rlar getirmesini diliyorum.
De¤erli Milletvekilleri Arkadaﬂlar›m,
Bilindi¤i üzere, 29 Martta yap›lan Mahalli ‹dareler Seçiminin
propaganda çal›ﬂmalar› döneminde, vatan›m›z›n her yöresindeki kardeﬂlerimizle bir araya gelmiﬂ ve onlar›n en temel ve belirgin sorunlar›n› tespit ederek dile getirmiﬂtik.
Biz, gerek seçim çal›ﬂmalar› esnas›nda, gerekse de öncesinde vatandaﬂ›m›z› periﬂan eden, ma¤dur ve mazlum duruma
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düﬂüren baﬂl›ca sorunun ise iﬂsizlik oldu¤unu gayet net ve aç›k
bir ﬂekilde sürekli vurgulad›k.
Hatta 24 Haziran 2008 tarihli grup konuﬂmam›zda iﬂsizlik
problemi üzerinde ayr›nt›l› bir ﬂekilde durarak bu ekonomik virüsün yol açt›¤› sosyal ve ekonomik maliyetlerden bahsettik.
Ne var ki, aradan geçen 10 ayl›k süre, iﬂsizli¤in azalt›lmas› bir
yana, AKP hükümeti taraf›ndan ekonomik sorunlar›n inkâr edilmesi ve çözüm için at›lmas› gereken ad›mlar›n ihmaliyle vatandaﬂlar›m›z›n iﬂsizlik salg›n›na daha çok maruz kalmas›na yol açm›ﬂt›r.
Türkiye ekonomisinin mevcut görünümüyle, kriz kelimesini
›srarla yan yana getirmekten imtina eden, her ﬂey yolunda mesajlar›yla hem kendisini hem de milletimizi aldatan Baﬂbakan Erdo¤an, ekonomiyi iﬂsizlik f›rt›nas›n›n tam ortas›na getirip kendi
haline terk etmiﬂtir.
Üretim takati kesilen, üretim faktörlerini ayn› hedefe yönlendiremeyen ekonomik yap›n›n baﬂtan aﬂa¤› gözden geçirilip eksikliklerinin tashihi ve zay›f yanlar›n›n ikmali gerekirken, Baﬂbakan sonu ve ideali olmayan k›s›r çekiﬂmelere k›st›rd›¤› siyasi sistemin, as›l meselelerle ilgilenmesine sürekli engel olmuﬂtur.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n, her kesimden krize karﬂ› önlem al›nmas› gerekti¤i yönünde görüﬂ ileri sürüldü¤ü bir dönemde; “krizi son derece haz›rl›kl› ve ihtiyatl› ﬂekilde karﬂ›lad›k” sözlerinin
ﬂimdi ne kadar temelsiz, sakat ve gerçeklerden uzak oldu¤u daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r.
En baﬂta, t›pk› ekonomik krizde oldu¤u gibi, iﬂsizli¤i de teﬂhis
ve tespitte derin bir aczin içine düﬂen Baﬂbakan, enflasyonun
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düﬂtü¤ü bir ortamda, iﬂsizli¤in daha yüksek seviyelere ç›kmam›ﬂ
olmas›n› önemli bir baﬂar› göstererek hayret ve endiﬂe verici bir
zihniyete sahip oldu¤unu göstermiﬂtir.
‹ﬂsizlikle enflasyon aras›ndaki dönemsel ayr›m ve tasnifin dikkate al›nmadan yap›ld›¤› anlaﬂ›lan böylesi bir de¤erlendirmenin,
uzun dönemde belirgin bir sonuç do¤urmayaca¤›n› hat›rlatmay›
do¤ru buluyorum.
Dünya, ekonomik krizle baﬂa ç›kmaya çal›ﬂ›rken, Baﬂbakan
Erdo¤an’›n krizi yok farz etmesi; krizi küçültmemiﬂ, a¤›rl›¤›ndan
bir ﬂey kaybettirmemiﬂ, aksine fark edilemeyen etkileriyle ekonomik ve sosyal tahribat daha da büyümüﬂtür.
Ülkemizde resmi rakamlarla, 2009 Ocak döneminde, iﬂsiz
say›s› geçen y›l›n ayn› dönemine göre 1 milyon 59 bin kiﬂi artarak 3 milyon 650 bin kiﬂiye ulaﬂm›ﬂ, iﬂsizlik oran› da yüzde
15,5 seviyesine ç›km›ﬂt›r.
‹ﬂsizlik oran› kentlerde yüzde 17,2, k›rsal yerlerde ise yüzde
11,8 düzeyinde belirmiﬂtir. Son bir y›l içinde tar›m d›ﬂ› iﬂsiz say›s› 1 milyon 148 bin artarken tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran› yüzde
19’a ulaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r.
Geçen y›l›n ayn› döneminde tar›m d›ﬂ› iﬂsizli¤in yüzde 13,7
oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran›n›n sadece bir
y›lda 5,3 puan yükselmiﬂ olmas› tek baﬂ›na iﬂgücü göstergelerindeki dramatik bozulmay› ortaya ç›karmaktad›r.
Meselenin en hazin ve tehlikeli taraf› ise, genç nüfusta yüzde
28’e ulaﬂan iﬂsizli¤in ald›¤› ve ulaﬂt›¤› boyuttur.
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Resmi olarak ilan edilen rakamlarda bile ç›¤›r›ndan ç›kt›¤› görülen iﬂsizli¤in, gerçekte daha yüksek ve kayg› verici bir noktada oldu¤unu söylemek laz›md›r.
TÜ‹K’in hesaplamalar›nda iﬂsiz say›s›na dâhil edilmeyen; ancak iﬂ aramay›p çal›ﬂmaya haz›r olan 2 milyon 394 bin kiﬂiyle,
iﬂ bulma ümidini kaybetmiﬂ 873 bin vatandaﬂ›m›z›n iﬂsiz say›s›na ilave edilmesiyle birlikte, toplam iﬂsiz say›s› 6 milyon 917 bin
kiﬂiye ulaﬂacakt›r. Bu halde ortaya ç›kacak iﬂsizlik oran›n›n ise
yüzde 30’a yaklaﬂt›¤›n› ifade etmek mümkündür.
Bu çarp›c› ve korkutucu oran dâhilinde; sokakta her dört vatandaﬂ›m›zdan ikisinin herhangi bir iﬂi olmad›¤›n› söylemek
abart›l› olmayacakt›r.
Geçen haftan›n baﬂ›nda aç›klanan “Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program’da” iﬂsizlik oran›n›n; 2009 y›l›nda yüzde 13,5,
2010 y›l›nda yüzde 13,9, 2011 y›l›nda ise yine yüzde 13,9 oran›nda tahmin edilmesi, bir anlamda hükümetin iﬂsizlik sorununun
çözemeyece¤inin itiraf› ve bunun da ilan› olarak görülmelidir.
Ayr›ca, 2009 y›l› için öngörülen 3 milyon 310 bin düzeyinde toplam iﬂsiz say›s›, 2009 y›l›n›n Ocak döneminde aﬂ›larak,
yap›lan tahminlerin içinin ne kadar boﬂ ve anlams›z oldu¤unu
gözler önüne sermiﬂtir.
Hat›rlanaca¤› üzere, 2008 y›l› genelinde iﬂsizlikte görülen art›ﬂta, iﬂgücüne kat›lma oran›ndaki geliﬂmelerin belirleyici oldu¤u
yönünde baz› aç›klamalar›n yap›ld›¤› bilinmektedir.
Hatta bu konuda hükümetin bir üyesi konuyu daha ileri götürerek, iﬂsizli¤in sebebini kad›nlar›n iﬂgücüne kat›lmalar› olarak
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gördü¤ünü ifade etmiﬂti. Bu s›¤, noksan ve ucube de¤erlendirmelerin, iﬂsizlik sorununun çözülmesi bir yana, as›l nedenlerinin
bile henüz tespit edilmedi¤ini göstermektedir.
Bir k›yaslama ve karﬂ›laﬂt›rma yaparak, iﬂgücüne kat›lma say›s›ndaki de¤iﬂikli¤in iﬂsizlik miktar ve oran›na ne yönde bir etki
yapt›¤›n› izah etmek ve takdiri milletimize b›rakmak istiyorum:
2002 y›l›nda toplam iﬂgücü 23 milyon 818 bin kiﬂi ve iﬂsizlik oran› yüzde 10,3 iken, bugün iﬂgücü 23 milyon 523 bin ve
iﬂsizlik oran› da yüzde 15,5 düzeyindedir.
Buna göre 2002 y›l›nda iﬂgücü miktar›, bugüne k›yasla fazla olmas›na ra¤men, iﬂsizlik oran› yine bugüne k›yasla daha düﬂüktür. Nitekim içinde bulundu¤umuz dönemde iﬂsizlik oran›,
2002’deki miktar›na göre yüzde 50,4 artm›ﬂt›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n; iﬂsizlikle, yolsuzlukla, yoksullukla, sefaletle tam bir mücadele baﬂlatt›klar› ifadesini kullanmas›n›n üzerinden geçen yaklaﬂ›k beﬂ ayl›k sürede 655 bin vatandaﬂ›m›z›n
iﬂsiz kald›¤›n› söylemek istiyorum.
‹ﬂsizlik konusundaki aczini gizleyebilmek için, köﬂeye s›k›ﬂt›¤›
her durumda; iﬂsizli¤in baﬂka ülkelerde de var oldu¤unu iddia
edebilen Baﬂbakan, dile getirdi¤i ülkelerde ki zenginli¤in ise neden Türkiye’de görülmedi¤ini bir türlü a¤z›na alamamaktad›r.
‹ﬂsizlikle mücadelede kuﬂkusuz en önemli nirengi noktas›; yat›r›m e¤ilimin yüksekli¤inin ve süreklili¤inin sa¤lanmas› olaca¤›
bilinen bir gerçektir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; yeni yat›r›mlardan kaynaklanacak gelirlerin harcama s›ras›nda az çok
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homojen miktarlarla verimli faaliyet alanlar›na intikalinin sa¤lanmas›d›r.
Yap›lacak harcamalar›n, bu intikal esnas›nda uzun gecikmelere u¤ramadan tahakkuku ve nihayet; ekonominin bu harcama
miktarlar›na üretim ve istihdam› geniﬂleterek cevap vermesi, iﬂsizlik konusunda iyileﬂmeyi baﬂlatabilecektir.
Kendi yandaﬂlar›n› abat etmede kural ve s›n›r tan›mayan, aile yak›nlar›n›n ﬂatafatl› hayatlar›na son h›zla devam etmesinde
bir beis görmeyen AKP saltanat›n›n, iﬂsiz kalan vatandaﬂlar›m›z› umursamamas›n›n ve çaresizliklerini gidermek için hamle
yapmamas›n›n elbette bir siyasi bir faturas› olacakt›r.
O zaman geldi¤inde Baﬂbakan Erdo¤an’› ne d›ﬂ yardakç›lar›
ne de iç menfaat destekçileri asla kurtaramayacak, yap›lanlar›n
ac› bilançosu bir bir bugünkü kadrolar›n önüne konulacakt›r.
Muhterem Milletvekilleri,
Kriz, Türkiye ekonomisinin bütün göstergelerine a¤›r bir hasar vererek, üretim yap›s›n› tahrip etmiﬂtir. ﬁüphesiz krizin süresi ve ﬂiddetinde; ekonomik sistemin özellikleri ve mukavemeti kadar, uygulanan ekonomi politikalar›yla uyumlu ve siyasi iktidar›n olaylar› alg›lama ve anlama becerisi de etkilidir.
Elbette, hükümetin elindeki ekonomiyi denetleyici ve yönlendirici politika aletlerinin bulunmas› krizi s›n›rlarken, bundan ç›k›ﬂa da kolaylaﬂt›rabilecektir.
Ancak, AKP hükümetinin elindeki imkân ve araçlar› krizin
sevk ve yönetiminde bu zamana kadar yeterince kullanmam›ﬂ
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olmas›, krizi hal›n›n alt›na süpürmeye çal›ﬂmas›, sorunlar› daha
da büyütmüﬂ ve bugün içinden ç›k›lmaz bir aﬂamaya getirmiﬂtir.
Krizle mücadelenin olmazsa olmaz› olarak görülmesi gereken
güven olgusunun bugün itibariyle aﬂ›r› y›prand›¤› ve kaybolmaya yüz tuttu¤u görülmektedir. Bu itibarla çiftçimizden, esnaf›m›za, memurumuzdan iﬂçimize kadar, geniﬂ toplum kesimlerinin
hükümete itimad› kalmam›ﬂt›r.
Milletimizi sözle ve hamasetle avutmaya çal›ﬂan Baﬂbakan Erdo¤an, bir zoru baﬂarm›ﬂ ve 6,5 y›ll›k iktidar›nda hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
√ Çiftçimizin ürünü para etmemiﬂ, satt›¤› borcuna dahi yetmemiﬂtir.
√ Esnaf›m›z›n raflar› boﬂ kalm›ﬂ, ekmek paras›n› dahi kazanamayacak bir duruma gelmiﬂtir.
√ Memurumuz, maaﬂ›yla en temel ihtiyac›n› bile karﬂ›layamaz
olmuﬂtur.
√ Emeklimiz ise içler ac›s› bir hayat standard›na adeta mahkûm edilmiﬂtir.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Bugün dünyan›n pek çok ülkesinde; yaﬂan›lan krizin ortaya
ç›kard›¤› son derece yo¤un yeni aray›ﬂlar, farkl› sistem tart›ﬂmalar› ve yaklaﬂ›mlar› cereyan etmektedir.
Nitekim geçti¤imiz günlerde ‹ngiltere’de toplanan G–20 zirvesinde, benzer yaklaﬂ›mlar de¤iﬂik ülkelerin hükümet ya da
devlet baﬂkanlar› taraf›ndan da dile getirilmiﬂtir.
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Bu çerçevede, ekonomik sistemin yeniden yap›land›r›lmas›
ad›na, felsefi ve ideolojik de¤erlendirmelerin artt›¤› bir döneme
de ﬂahit olmaktay›z.
Ne var ki, ayn› çaba ve e¤ilimlerin, muhatap olunan ekonomik problemlere yeni cevaplar üretme kayg›s›n›n ülkemizde oldu¤unu söylemek gerçekten çok zordur.
Sürekli kriz üreten, vatandaﬂlar›m›z›n fakirleﬂmesine dayanan, iﬂsizlik meselesinin kronik bir hale gelmesine yol açan mevcut ekonomik düzenin tamiriyle geçen on y›llarda, her alanda
kayb›m›z›n çok fazla oldu¤u aﬂikârd›r.
Y›llardan beri kemer s›karak bedeli en çok ödeyen aziz millet
fertleri, ekonomide ﬂu an ihtiyaç duyulan güven sars›nt›s›n›n giderilmesi için gerekli çabay› göstermekten hakl› olarak çok
uzakt›rlar.
Yeni sorunlara, yeni çözüm yollar› inﬂa etmenin vaktinin geldi¤i düﬂünüldü¤ünde, sorumluluk sahibi siyasi iradenin israf edilecek bir an› bile olmayacakt›r.
Eski yöntemlerle, yeni sorunlar› gö¤üslemenin ve çözmenin
ne kadar mümkün ve ihtimal dâhilinde oldu¤unu enine boyuna
konuﬂman›n yerinde olaca¤› bir sürecin içinden geçmekteyiz.
Ekonomide do¤acak her maliyeti vatandaﬂlar›m›za ihale etme haz›rl›¤› içinde oldu¤u görülen Baﬂkan Erdo¤an’›n, bu süreçte gerçek kabiliyet ve siyasi kalitesi net olarak anlaﬂ›lacakt›r.
Ne var ki, bu hususta bizi umutsuzlu¤a sevk eden en önemli
husus; yönetim sorumlulu¤u taﬂ›yan siyasi kadrolar›n, ülkemizin
beﬂeri, fiziki varl›k ve de¤erlerini yönetme beceri, niyet ve
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güçlerinin aﬂ›nd›¤›, hatta yok olma eﬂi¤ine do¤ru h›zla yaklaﬂt›¤›n›n ortaya ç›kmas›d›r.
Hal böyle olunca, hem küresel konjonktürdeki olumsuzlukla,
hem de hükümetin vurdumduymazl›¤› karﬂ›s›nda ekonomik kriz
daha da derinleﬂmekte, iﬂsizlik yo¤unlaﬂmakta, seçim nedeniyle
baﬂ›boﬂ b›rak›lan bütçe disiplini ise allak bullak olarak enflasyonist e¤ilimlere davetiye ç›karmaktad›r.
Bundan dolay›, da¤›n›k ve savruk yöntemlerle, krize karﬂ› organize bir tav›r koymayan AKP hükümetinin, fertten baﬂlayarak
yeni ve kapsaml› bir ekonomik zihniyet dönüﬂümünü sa¤layabilmesi imkân dâhilinde görülmemektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak de¤erlendirmemiz, ekonominin t›kanma ve bo¤ulma süreçlerini peﬂ peﬂe yaﬂad›¤› bugünkü
ortam›n ve yap›n›n reforma tabi tutulmas›yla en çetin ve mu¤lâk sorun alanlar› önce anlamland›r›lacak, sonra yumuﬂayacak
ve son tahlilde çözüm sürecine girebilecektir.
AKP hükümetinin yaklaﬂ›k 6,5 y›ll›k döneminde, üreten sektörlerden daha çok mali piyasalardaki makro dengeleri koruyarak baﬂar›l› olmaya çal›ﬂmas›, bunda da ›srar etmesi, sa¤l›kl› sonuçlar vermemiﬂ, piyasalardaki en ufak bir sallant› geliﬂme olarak sunulan her ﬂeyin tarumar olmas›na neden olmuﬂtur.
Ekonominin genel durumunun IMF anlaﬂmas›na kilitlenmesi
ve beklentilerin bu yönde yo¤unlaﬂmas›, hükümetin ekonomideki kontrolü kaybetti¤inin bir göstergesi olarak görülmelidir.
Bu neticenin iﬂsizlik facias›n›n kapsam›n› daha da geniﬂletece¤i aç›kt›r.
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm istek ve beklentimiz vatandaﬂlar›m›z›n hayat›n güçlüklerine daha fazla muhatap olmamas›d›r.
De¤iﬂen de¤erlerin, artan toplumsal beklentilerin ve onlara
dayal› ekonomik taleplerin kavranmas› ve bunlara yönelik siyaset üretimi kaç›n›lmaz bir görev olarak önümüzde durmakta ve
Partimiz bunu aç›kl›kla görmektedir.
Hiçbir vatan evlad›n›n lay›k olmad›¤›na inand›¤›m›z yoksulluk
ve çaresizli¤in son bulmas›n› ümit ediyor; insanca yaﬂaman›n her
vatandaﬂ›m›z›n hakk› oldu¤unu bu vesileyle belirtmek istiyorum.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

28 N‹SAN 2009

Muhterem Milletvekilleri
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Konuﬂmama baﬂlarken, dün ‹stanbul’un Kad›köy ilçesinin
Bostanc› semtinde, yasad›ﬂ› bir örgütün hücre evine yap›lan bask›nda, bir baﬂkomiserin ﬂehit olmas›, bir vatandaﬂ›m›z›n hayat›n› kaybetmesi ve yedi polis ve bir bas›n mensubunun yaralanmas›yla sonuçlanan elim hadisenin hepimizi derinden üzdü¤ünü
aç›klamak istiyorum.
Bizi üzen baﬂka bir hadise ise, ﬁ›rnak’ta terör örgütüne yönelik bir operasyon esnas›nda may›na basarak yaralanan bir subay›m›z›n, geçti¤imiz hafta ﬂahadetidir. Hayat›n› kaybedenlere Cenab-› Allah’tan rahmet, Türk Silahl› Kuvvetleriyle, emniyet teﬂkilat›m›za ve yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› diler, yaral›lar›m›za acil ﬂifalar temenni ederim.
De¤erli Milletvekillleri,
Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz hafta Büyük Millet Meclisimizin aç›l›ﬂ›n›n 89. y›l› bütün yurtta mutad törenlerle kutlanm›ﬂ, hava
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ﬂartlar›n›n elverdi¤i ölçüde yap›lan gösterilerle çocuklar›m›z bu
kutlu güne ayr› bir anlam ve sevinç katm›ﬂlard›r.
Bayram gününün önemini bilen vatandaﬂlar›m›z evlerine, iﬂyerlerine ast›klar› bayraklarla, gösterilerin yap›ld›¤› mekânlar›
doldurarak, bayram›n mutlulu¤unu hakl› olarak paylaﬂm›ﬂlard›r.
Onlar›n bu hassasiyetlerini takdir ve iftiharla karﬂ›lad›¤›m›z› belirtmek istiyorum.
Çünkü paylaﬂ›lan sevinç ve gurur s›radan bir hadisenin tecellisi de¤il, büyük Türk milletinin Cumhuriyete do¤ru yöneldi¤i, demokrasi ve milli iradeyi tercih etti¤i tarihi bir karar›n ifadesidir.
Ne var ki, milletimizin yürekten paylaﬂt›¤› bu coﬂkunun ve kat›l›m›n, Meclisin bugünkü temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin üyelerince yeterince sa¤lanmam›ﬂ olmas› hepimizi
düﬂündüren ve mahcup eden bir geliﬂme say›lmal›d›r.
23 Nisan 2009 günü sabah›n erken saatlerinden itibaren yap›lan toplant›, tören ve kutlamalar›n milletimizin vekilleri taraf›ndan önemsenmemiﬂ olmas›, 89 y›l önceki kurucu iradenin, bugün ﬂuur ve vicdanlarda ne kadar anlam buldu¤unun sorgulanmas›na da neden olmuﬂtur.
Yine ayn› gün bir baﬂka geliﬂme daha yaﬂanm›ﬂ, bölücü örgütle iﬂbirli¤ini art›k saklama gere¤i bile duymayanlar›n, bu tarihi güne gölge düﬂürerek Genel Kurul Salonunu gösteri zemini
olarak kullanmak istediklerine ﬂahit olunmuﬂtur.
Bu vahim olay›n bu noktaya gelmesinde, bölücü ve ayr›l›kç›
heves ve tahrikler kadar, AKP hükümetinin sergiledi¤i gafletin
büyük sorumluluk pay› vard›r.
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Baﬂbakan Erdo¤an’›n ayr›mc› ve kimlikleri okﬂayan siyaseti
meyvelerini vermeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi s›fat›n›
taﬂ›yanlar taraf›ndan bile bölünme, ayr›lma, federasyon ça¤r›lar› alenen yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Son olarak, Türkiye’mizin bir bölgesindeki seçim sonuçlar›ndan ayr› bir devletin s›n›rlar›n› tan›mlama çabas› ihanetin hangi
boyutlara ulaﬂt›¤›n›, hükümet eliyle hangi noktalara gelindi¤ini
göstermesi bak›m›ndan ibret verici olmuﬂtur.
Bu zihniyet sahiplerine ve destekçisi AKP’ye aziz milletimizin
sab›r ve tahammül s›n›rlar›nda dolaﬂmaya baﬂlad›klar›n› tekraren
hat›rlatmay› milli bir sorumluluk olarak görüyorum.
Bütün bu olumsuz geliﬂmelerin yan› s›ra, 23 Nisan’da bu anlaml› günü milli ﬂuurla sahiplenen ve milletimizin sevincini paylaﬂan milletvekillerimizi kutluyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Son Meclis grup toplant›m›zdan bu yana geçen süre içinde
Türk milletini derin bir üzüntü ve infiale sevkeden, onurumuzu
yaralayan baz› geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r.
Bunlar›n baﬂ›nda, hiç ﬂüphesiz, Ermenistan’la yo¤un bir karartma alt›nda ilerletilen teslimiyet süreci, Baﬂbakan’›n bu konudaki keﬂmekeﬂi daha da derinleﬂtiren çeliﬂkili beyanlar› ve ABD
Baﬂkan› Obama’n›n 24 Nisan aç›klamas›nda Ermenistan’›n
“soyk›r›m” yalan›na sahip ç›kmas› gelmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ermenistan’la iliﬂkilerin normalleﬂtirilmesi, diplomatik iliﬂki kurulmas› ve kara s›n›r›n›n aç›lmas›
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konular›ndaki görüﬂleri kamuoyumuz taraf›ndan çok iyi bilinmektedir.
Bu sürecin yürütülüﬂ ﬂekli, Türkiye’nin uluslararas› hukuktan
kaynaklanan k›rm›z› çizgileri, iliﬂkilerin normalleﬂtirilmesi sürecinin Da¤l›k Karaba¤ sorununun çözümü ve Ermeni iﬂgali alt›ndaki Azeri topraklar›ndan çekilme süreciyle do¤rudan iliﬂkisi hakk›ndaki düﬂüncelerimiz bütün yönleriyle aziz milletimizle paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi yap›c›, sorumlu ve yol gösterici muhalefet anlay›ﬂ›yla bu konularda AKP hükümetine samimi uyar›larda bulunmuﬂ, ilkeli tutumunu bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymuﬂtur.
Bugünkü grup toplant›m›zda, yaﬂanan son geliﬂmeler ve su yüzüne ç›kan gerçekler ›ﬂ›¤›nda, bu konuda objektif bir durum tespiti yapmak ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n dikkatini çekmek istiyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Son dönemde h›zla geliﬂen bu sürece bak›ld›¤›nda, birbiriyle
çeliﬂen aç›klamalar yapan hükümet yetkililerinin çok ciddi kafa
ve kavram kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂad›¤›, bilgi kirlili¤inin had safhaya ulaﬂt›¤› ve Türk kamuoyu ile TBMM’nin bu hayati konuda karanl›kta b›rak›ld›¤› görülecektir.
Toplumun çok hassas oldu¤u bu konuda, son aﬂamaya geldi¤i anlaﬂ›lan süreçte neler oldu¤unu Ermenistan, ‹sviçre, Rusya
Federasyonu, Amerika Birleﬂik Devletleri ve Avrupa Birli¤i bilmekte, Azerbaycan da dolayl› olarak bilgilendirilmekte, buna
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karﬂ›l›k muhalefet partileri, TBMM ve Türk milleti, el yordam›yla ne oldu¤unu anlamaya çal›ﬂmaktad›r.
Diplomatik müzakerelerde gizlilik kural›n›n geçerli oldu¤u,
baz› konular›n olgunlaﬂt›r›lmadan önce kamuoyu ile paylaﬂ›lmas›n›n görüﬂmelerin selameti aç›s›ndan sak›nca yarataca¤› bilinen
bir husustur.
Bununla birlikte iki y›la yak›n bir süredir ‹sviçre’de sürdürülen
müzakerelerde “elle tutulur ilerleme ve karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ birli¤i
sa¤land›¤›, kapsaml› bir çerçeve üzerinde mutab›k kal›nd›¤› ve
bir yol haritas› belirlendi¤i ”D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan 22 Nisan 2009 günü yap›lan resmi aç›klamayla kamuoyuna duyurulmuﬂtur.
Bu aç›klama, müzakerelerin hassas aﬂamas›n›n geride b›rak›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu durumda, kamuoyunun anlaﬂman›n genel çerçevesi hakk›nda dahi bilgilendirilmemesinin makul
ve anlaﬂ›labilir bir gerekçesi ve izah› yoktur.
Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hiçbir bilgi verilmemiﬂ, Baﬂbakan’›n birbiriyle tutars›z beyanlar›, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n bizzat Baﬂbakan’› tekzip eden aç›klamalar›, hükümete yak›n baz› yay›n organlar›na ve köﬂe yazarlar›na s›zd›r›lan yan›lt›c› ve yönlendirici bilgiler, karanl›kta kalan Türk toplumunda
hakl› endiﬂe, huzursuzluk ve tepkilere yol açm›ﬂt›r.
Bu ba¤lamda, herkesin ﬂahit oldu¤u ﬂu somut olaylar› ve gerçekleri dikkatlerinize getirmek istiyorum.
√ Baﬂbakan Erdo¤an bu konuda ayaküstü yapt›¤› çeliﬂkili
aç›klamalar d›ﬂ›nda tutarl› bir duruﬂ ortaya koyamam›ﬂ, zihin
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bulan›kl›¤› içinde ne yapt›¤›n› bilmeyen bir Baﬂbakan portresi
çizmiﬂtir.
√ Da¤l›k Karaba¤ konusunda Azerbaycan ve Ermenistan aras›nda mutabakat olmadan, Ermenilerle var›lan anlaﬂmaya onay
vermeyeceklerini, ortada bir anlaﬂma de¤il ön haz›rl›k çal›ﬂmas›
bulundu¤unu söyleyen Baﬂbakan’› iki gün sonra bizzat D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› yalanlam›ﬂ ve Ermenistan’la kapsaml› bir çerçeve üzerinde mutab›k kal›nd›¤›n› aç›klam›ﬂt›r.
√ Bunun üzerine a¤›z de¤iﬂtiren Baﬂbakan, “mutabakat var
ancak imzalanmad›, sadece paraf edildi” diyerek tevil çabas›
içinde yeni bir çeliﬂkiler yuma¤› yaratm›ﬂt›r.
Burada, Say›n Baﬂbakan’›n anlaﬂmalar hukukunu ve Türk
mevzuat›na göre uluslararas› bir anlaﬂman›n paraf edilmesinin
hukuki anlam› ve sonuçlar›n› bildi¤ini varsaymak durumunda oldu¤umuzu belirtmek isterim.
Bir anlaﬂmay› Türkiye ad›na paraflamak, hükümetin bu anlaﬂmayla ba¤lanma iradesini gösteren bir iﬂlemdir. Baﬂbakan’›n
bu sözlerinden Ermenistan’la anlaﬂman›n tamamland›¤›, uygulamaya geçilmesi için nihai onay›n beklendi¤i görülmektedir.
Burada önemli olan husus, anlaﬂman›n ana unsurlar›n›n müzakere edilerek mutabakata ba¤land›¤›, bunlar›n yeniden müzakereye aç›lmayaca¤›, uygulamaya baﬂlanmas›n›n ise sadece bir
vade meselesi oldu¤udur. Durumun vahameti iﬂte bu noktada
baﬂlamaktad›r.
Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümet yetkilileri, Ermenistan’la iliﬂkilerin normalleﬂtirilmesi sürecinin Da¤l›k Karaba¤ sorunu ve
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iﬂgal alt›ndaki Azeri topraklar›yla do¤rudan irtibatl› oldu¤unu,
bunlar›n paralel ve eﬂ zamanl› süreçler olarak görüldü¤ünü çeﬂitli vesilelerle aç›klam›ﬂt›r.
Baﬂbakan ve hükümeti bu konuda kamuoyu önünde ba¤lay›c› yükümlülük alt›na girmiﬂtir.
Ancak, Ermenistan Cumhurbaﬂkan›, bundan birkaç gün önce, bir ABD gazetesine verdi¤i mülakatta, Da¤l›k Karaba¤ ve Ermenistan’›n iﬂgal etti¤i Azeri topraklar›n›n Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki müzakerelerde hiç gündeme gelmedi¤ini aç›klam›ﬂt›r.
Sarkisyan, bu çerçevede Baﬂbakan’›n Da¤l›k Karaba¤ sorunu
çözüme kavuﬂturulmadan Ermenistan’la s›n›r›n aç›lmayaca¤›
hakk›ndaki aç›klamas›n› da yalanlam›ﬂ ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n
bu sözlerinin ‹sviçre’de var›lan anlaﬂman›n çerçevesi içinde olmad›¤›n› alenen söylemiﬂtir.
Ermenistan Cumhurbaﬂkan›, daha da ileri giderek s›n›r›n aç›lmas›n›n Ermenistan’›n Karaba¤ konusundaki tavr›n› de¤iﬂtirmeyece¤ini, Karaba¤’›n hiçbir zaman Azerbaycan’›n parças› olmad›¤›n› ve Ermenistan topra¤› olarak kalaca¤›n› belirterek Türkiye’ye aç›kça meydan okumuﬂtur.
Baﬂbakan’›n bu tutars›z beyanlar›n›n kendi D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve Ermenistan Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan yalanlanmas› ve
buna karﬂ›l›k Baﬂbakan’›n sessizli¤ini korumas› normal ve kabul
edilebilir bir durum de¤ildir.
Bu durumun köklü devlet gelenekleriyle, devlet sorumlulu¤u
ve ciddiyetiyle ba¤daﬂmad›¤› inkâr edilemez bir gerçektir.
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Bu keﬂmekeﬂ ortam›nda kamuoyunun cevab›n› bulamad›¤›
di¤er bir garabet de, bu iﬂin sahibinin ve siyasi sorumlusunun
kim oldu¤udur.
Ermenistan’la yürütülen gizli müzakere sürecini Say›n Cumhurbaﬂkan› m›, Say›n Baﬂbakan m› yönlendirmektedir?
Kamuoyunun önüne pek ç›kmayan gölge D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n bu süreçteki konumu ve rolü nedir?
Türk toplumunu tedirgin eden bu sorunlar›n cevab› bugüne
kadar bulunamam›ﬂ, kamuoyu bu konuda da karanl›kta kalm›ﬂt›r.
Bu bak›mdan Say›n Baﬂbakan’›n yapmas› gereken, milli iradenin yegâne temsilcisi ve tecelli etti¤i organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu sürecin karanl›kta kalan tüm yönleri
hakk›nda biran önce tatmin edici bilgi vermesi ve bu yolla kamuoyunu ayd›nlatarak, giderek derinleﬂen endiﬂe ve tedirginlikleri gidermesidir.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Türkiye ile Ermenistan aras›ndaki iliﬂkilerde normalleﬂme süreci baﬂlat›lmas›, s›n›r›n aç›lmas› ve diplomatik iliﬂki kurulmas›n›n Türkiye aç›s›ndan birbirini tamamlayan üç önemli boyutu
bulunmaktad›r.
√ Bunlardan birincisi, Ermenistan’›n Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü sorgulayan uluslararas› hukuka ayk›r› tutumu ve iddialar›d›r.
Ermenistan 1921 Kars Antlaﬂmas› ile belirlenen kara s›n›r›n›
tan›mamakta, Do¤u Anadolu’nun bir bölümünün Bat› Ermenis246

tan oldu¤u iddias›n› sürdürmekte ve A¤r› Da¤›n› Ermenistan
devletinin milli sembolü olarak görmektedir.
Uluslararas› hukuka aç›kça meydan okuyan bu iddialar Ermenistan’›n Anayasas› ile teyid edilen kurucu belgelerinde ifadesini
bulmuﬂ ve bir ﬂekilde nostaljik düﬂünce ve hevesler olmaktan ç›karak resmiyet kazanm›ﬂt›r.
√ Konunun ikinci boyutu; Ermenistan’›n 1915 olaylar›n›n
“soyk›r›m” oldu¤u yalan› ekseninde h›z kesmeden sürdürdü¤ü
uluslararas› karalama kampanyas›d›r.
√ Üçüncü önemli boyut da, Ermenistan’›n Da¤l›k Karaba¤’›
zorla ilhak etmesi ve Azerbaycan topraklar›n›n beﬂte biri üzerindeki askeri iﬂgalinin sürmesidir.
√ Ermenistan’›n bu üç konuda uluslararas› hukuk çizgisine
geldi¤ini somut ve resmi eylemlerle ortaya koymadan iliﬂkilerin
normalleﬂmesi yönünde bir ilerleme olmayaca¤›, Türkiye’nin
kara s›n›r›n› açmas›n›n ve diplomatik iliﬂki kurmas›n›n düﬂünülemeyece¤i ortadad›r.
Bunun aksini düﬂünmenin ve bu yönde bir ad›m atman›n,
Türkiye’nin milli ç›karlar›n›, onurunu ve haysiyetini ayaklar alt›na almak ve Ermenistan’a teslim olmak anlam›na gelece¤i hiçbir zaman unutulmamal›d›r.
Tarihine sayg›s› olan onurlu ve haysiyetli hiçbir devletin ve
hükümetin böyle bir yola girmek zilleti ve gafletinin esiri olmas›
düﬂünülemez.
Türkiye Cumhuriyetini yönetme, devletin onurunu ve haysiyetini koruma yükümlülü¤ünü ve sorumlulu¤unu üstlenenlerin,
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bunun aksine hareket edece¤ine ihtimal vermedi¤imizi, buna inanmak istemedi¤imizi buradan bütün samimiyetimle belirtiyorum.
Bu düﬂüncelerle Say›n Baﬂbakan’a ﬂu sorular› yöneltmek ve
bu konularda Türk milletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
aç›k ve anlaﬂ›labilir ﬂekilde ayd›nlatmas›n›n kendileri için ahlaki
ve siyasi bir vecibe oldu¤unu bir kere daha hat›rlatmak isterim.
1. Ermenistan kara s›n›r›n› belirleyen 1921 Kars anlaﬂmas›n› aç›kça tan›madan ve bunu resmi kayda geçirmeden; Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü sorgulayan iddialar›n› ve A¤r› da¤›n›
devlet amblemi olarak kabul eden yasal düzenlemelerini geri almadan Ermenistan’la diplomatik iliﬂki kurup kara s›n›r›n› açmay› düﬂünüyor musunuz?
‹liﬂkilerin normalleﬂtirilmesi için Ermenistan’la mutab›k kald›¤›n›z› aç›klad›¤›n›z kapsaml› çerçeve anlaﬂmas›nda Ermenistan’›n s›n›r› tan›d›¤› ve Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü sorgulayan düzenlemeleri geri alaca¤› yolunda aç›k ve do¤rudan bir hüküm bulunmakta m›d›r?
2. E¤er bunlar olmadan böyle bir yola girmeyi kabullendiyseniz, iki ülke aras›nda çeﬂitli konular› ele almak amac›yla kurulmas› öngörülen ortak komisyonlarda, Türkiye’nin 1923 Lozan
anlaﬂmas› ile tescil edilen Misak-› Milli s›n›rlar›n› tart›ﬂmaya aç›p
yeniden müzakere mi edeceksiniz?
Ayn› ﬂekilde müzakere masas›nda Do¤u Anadolu topraklar›n›n bir bölümünün Bat› Ermenistan olup olmad›¤› da m› ele
al›nacakt›r?
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A¤r› da¤›n›n Türkiye’ye aidiyeti ve bu nedenle Ermenistan’›n
resmi devlet armas› olamayaca¤› da m› Ermenistan’la müzakere konusu olacakt›r?
3. Ermenistan 1915 olaylar›n› “soyk›r›m” olarak gördü¤ünü,
bundan hiçbir ﬂart alt›nda ve hiçbir zaman vazgeçemeyeceklerini, bunun tart›ﬂ›lmayacak tarihsel bir gerçek oldu¤unu; bu yalan›n üçüncü ülke parlamentolar› taraf›ndan tan›nmas› için yürüttü¤ü uluslararas› kampanyay› sürdüreceklerini en yetkili a¤›zlardan aç›klam›ﬂt›r.
Bu durumda Türkiye’nin Ortak Tarih Komisyonu çal›ﬂmalar›ndan tarihi gerçeklere ›ﬂ›k tutacak ve Ermeni taraf›n›n da mutab›k kalaca¤› herhangi bir sonuç ç›kmas›n› beklemesi için makul bir neden bulunmakta m›d›r?
AKP hükümetinin son Erivan aç›l›m›n›n oda¤›nda Ermenistan’› Ortak Tarih Komisyonu kurulmas›na ikna etmek oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r.
Amac›n›z›n, konuyu komisyon marifetiyle tarihçilere havale
etmek, bu arada Ermenistan’›n “soyk›r›m” yalan›n›n üçüncü ülkeler Parlamentolar›nda görüﬂülmesini önlemek oldu¤unu görüyoruz.
Ancak, Ermenistan komisyon çal›ﬂmalar›nda tarihi gerçeklerin konsensüsle ortaya ç›kmas›n› baﬂtan itibaren engelleyece¤ini aç›klam›ﬂken ve “soyk›r›m” yalan›n›n tan›nmas› için kampanyas›na son vermeyece¤ini ilan etmiﬂken, bu amac›n›z›n gerçekleﬂmesinin mümkün olmayaca¤›n› sizler göremiyor musunuz?
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Bu ﬂartlar alt›nda Ortak Tarih komisyonu fonksiyonu olmayan, baﬂtan ölü do¤muﬂ göstermelik bir akademik platform olarak kalmaya mahkûmdur.
Bu durumda sonuçsuz kalaca¤› baﬂtan bilinen bir tarih komisyonu kurulmas› karﬂ›l›¤›nda s›n›r›n aç›lmas›n› ve diplomatik iliﬂki kurulmas›n› Türkiye’nin ç›karlar›, onuru ve haysiyeti ile nas›l
ba¤daﬂt›rabiliyorsunuz?
4. Ermenilerin Da¤l›k Karaba¤’›n d›ﬂ›nda Azerbaycan’›n yedi
bölgesi ve topraklar›n›n yüzde yirmisi üzerindeki iﬂgali sürmektedir.
Ermenistan Cumhurbaﬂkan› Türkiye ile sürdürülen görüﬂmelerde bu konular›n gündeme hiç gelmedi¤ini, bunun var›lan anlaﬂman›n parças› olmad›¤›n› bir hafta önce aç›klam›ﬂ, Türk taraf› bunun karﬂ›s›nda sessiz kalm›ﬂ ve bunu z›mnen kabullenmiﬂtir.
Sorunun çözümü için kurulan Minsk grubu t›kanm›ﬂt›r. Grubun eﬂbaﬂkanlar› olan ABD, Rusya ve Fransa’n›n Ermenistan’a
müzahir görüﬂlere sahip olduklar› ve Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi kararlar›na uygun bir çözümü zorlamak için isteksiz
davrand›klar› bilinmektedir.
Baﬂbakan Erdo¤an, Ermenistan’la iliﬂkilerin normalleﬂtirilmesi anlaﬂmas›n›n bu konuyla eﬂ zamanl›, paralel süreç olaca¤›n›
aç›klam›ﬂt›r. Bu durumda kendisine sormak isteriz:
√ Ermenistan iﬂgal alt›nda tuttu¤u Azerbaycan bölgeleri olan
Fuzuli, Cebrail, Zengilen, Gubatl›, Laçin, Kelbecer ve Agdam’dan çekilmeden ve Azeri mülteciler topraklar›na dönmeden kara s›n›r›n› açacak ve diplomatik iliﬂki kuracak m›s›n›z?
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√ Ayn› ﬂekilde, Da¤l›k Karaba¤ sorunu uluslararas› hukuka göre Azerbaycan’›n kabul edebilece¤i bir çözüme kavuﬂturulmadan
Ermenistan’la iliﬂkileri daha da ilerletmeyi düﬂünüyor musunuz?
Say›n Baﬂbakan’›n bu sorulara verece¤i cevaplar Ermenistan’la sonuçland›r›lan çerçeve anlaﬂmas›n›n gerçek niteli¤ini,
Türkiye’nin ç›karlar›na ne derece uygun oldu¤unu ve Azerbaycan’›n bu süreçte d›ﬂlan›p d›ﬂlanmad›¤›n› ortaya koyacakt›r.
Bunlar›n anlaﬂ›lmas›yla Türk milleti bu konuda vicdani bir hüküm oluﬂturma imkân›na kavuﬂacakt›r. Say›n Baﬂbakan’dan
bekledi¤imiz budur.
Bunu yapmay›p sis perdesini sürdürmek isterse, bu durumda
AKP hükümetinin tam anlam›yla bir gaflet yoluna girdi¤i sonucuna var›lmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bildi¤iniz gibi Türkiye, her y›l 24 Nisan günü ABD Baﬂkan›’n›n 1915 olaylar› hakk›nda ne diyece¤ine kilitlenmekte, müﬂterek bahis konusu olan bu hususta televizyon ekranlar›nda afaki yorum ve tahminler yap›lmaktad›r.
“24 Nisan sendromu” Türkiye ile ABD iliﬂkilerinde de¤iﬂmez
bir gerginlik unsuru haline gelmiﬂtir. Bu gergin süreç ABD Baﬂkan› Obama’n›n 24 Nisan mesaj› öncesi de yo¤un biçimde yaﬂanm›ﬂt›r.
Türk tarihi ve ecdad›m›z için haks›z ve temelden yoksun bir
“mahkumiyet ilam›” niteli¤ini taﬂ›yan bu aç›klaman›n kabul edilemez oldu¤unu buradan bir kere daha ifade etmek isterim.
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Obama “soyk›r›m” kelimesini do¤rudan zikretmemiﬂ, ancak
Ermeni terminolojisinde soyk›r›m› tan›mlamak için kullan›lan
büyük felaket tabirinin Ermenice asl›n› aç›klaman›n merkezine
oturtmuﬂtur.
Bu aç›klamadan, “soyk›r›m” kelimesi yerine büyük felaket
ibaresi kullan›ld›¤› gerekçesiyle Obama’n›n denge kurdu¤u, Türkiye’yi tamamen d›ﬂlamad›¤› yolunda bir sonuç ç›kartmaya çal›ﬂ›lmas› abesle iﬂtigaldir.
Kamuoyunda yap›lan “soyk›r›m” ile büyük felaket kavramlar›n›n hangisinin daha eski oldu¤u yolundaki tart›ﬂmalar da anlams›zd›r.
“Soyk›r›m”, ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› dönemde hukuki
içerik ve anlam taﬂ›yan bir terim olarak 1948 Uluslararas› Soyk›r›m Sözleﬂmesiyle literatüre girmiﬂtir.
Ermeni literatüründe büyük felaket, Nazilerin yapt›¤› Musevi
katliam› olan “holokost”un karﬂ›l›¤›, bununla eﬂ de¤erde vahﬂet
anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r. Bugün “holokost” ile “soyk›r›m” özdeﬂ
terimler olarak anlaﬂ›lmaktad›r.
Ermeniler 1915 olaylar›n›n “holokost”la eﬂ de¤erde oldu¤unu göstermek ve Türk milletini Nazilerle özdeﬂleﬂtirmek amac›yla bu terimi kullana gelmiﬂlerdir. Baﬂkan Obama’n›n bu terime
sahip ç›kmas›n›n anlam› burada aranmal›d›r.
Bu y›lki aç›klaman›n ayr› bir önemi ise, önceki hafta Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde konuﬂma yapan Obama’n›n, “geçmiﬂimizle bar›ﬂma” ad›na 1915 olaylar›n› hat›rlatan sözlerini hararetle alk›ﬂlayan Adalet Ve Kalk›nma Partisi’nin yaﬂad›¤› büyük
hayal k›r›kl›¤› olmuﬂtur.
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22 Nisan gece yar›s› D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan alel acele
yap›lan “Türkiye ile Ermenistan›n, ‹sviçre’nin arabuluculu¤unda,
ikili iliﬂkilerini normalleﬂtirmek için yo¤un çaba gösterildi¤ine”
dair mesaj› da hükümeti kurtaramam›ﬂt›r.
Bu aç›dan; Obaman›n aç›klamas›ndan sonra Baﬂbakan Erdo¤an’›n derin bir güven kayb› yaﬂad›¤›n› gösteren “Türkiye el bebek gül bebek okﬂanacak, aldat›lacak bir ülke de¤ildir” sözlerinin hiç bir de¤eri yoktur.
Üstelik bir yabanc› devlet baﬂkan›n›n a¤z›ndan ç›km›ﬂ bu sözleri do¤ru okumaktan ›srarla kaçarak, bunun siyaseten söylenmiﬂ seçim vaadleri olarak yorumlanmas› ve kendince tevil ve
mazur görme ve gösterme aray›ﬂ› da Baﬂbakan’›n aczini örtememiﬂtir.
Bu kafa ile gidilmesi halinde, daha çok yanaklar okﬂanarak,
daha çok s›rtlar s›vazlanarak, daha çok t›p›ﬂlanarak, daha nice
pozitif enerjiler yüklenerek milli meselelerde yeni hezimetler
karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
Hükümet ile birlikte süreci bu noktaya kadar getirip darbo¤aza sokanlar›n göstermelik tepkisi ise suçüstü yakalanm›ﬂ olman›n etkisi ile c›l›z ve günü kurtarmaya yöneliktir.
Amerika Birleﬂik Devletleri Baﬂkan› Obama’n›n bu y›lki mesaj›nda soyk›r›m kelimesinin ‹ngilizcesini aray›p bulamay›nca
bayram yapanlar, ayn› metinde Ermeni diyasporas›n›n kulland›¤› Ermenice karﬂ›l›¤› görmezden gelmiﬂlerdir.
Cumhurbaﬂkan› Gül’ün Obama’n›n mesaj›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada “kat›lmad›¤›m yerler var” ifadesi ise ister istemez
bu metinde kat›ld›¤› yerlerin neler olabilece¤ini akl›m›za getirmektedir.
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Buradan sormak laz›md›r: Obama’n›n bu mesaj›ndaki hangi
görüﬂlere kat›l›nmakta, hangileri paylaﬂ›lmaktad›r.
√ 94 y›l önce, 20. yüzy›l›n en büyük katliamlar›ndan birinin
baﬂlad›¤› iddias› m›?
√ Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son günlerinde 1.5 milyon Ermeni’nin katledilmesi veya ölüme yürümesi ifadesi mi?
√ Ermenilerin soyk›r›m karﬂ›l›¤› kulland›¤› “büyük felaket”
olarak tan›mlanan tarihi olayla ilgili yorumu mu?
√ Seçim kampanyas›nda aç›kça dile getirdi¤i gibi 1915 olaylar›na iliﬂkin soyk›r›m iddialar›n›n de¤iﬂmedi¤ini vurgulamas› m›?
Hangi görüﬂler muteberdir. Hangilerine kat›l›m vard›r?
Bu aç›dan medyada yer alan “Gül tepkisini gösterdi”, “Baﬂbakan Obamaya cevap verdi”, D›ﬂiﬂleri’den sert cevap” gibi
abart›l› aç›klamalar›n yabanc› muhataplar›nda tebessümden baﬂka bir anlam bulmas› mümkün de¤ildir.
Mademki tarihi gerçekleri bilmedi¤ini iddia ediyorsunuz, tarihin hakemli¤ini ortaya koyuyorsunuz, o halde Obama’y› ‹stanbul’da gezdirece¤inize, I¤d›r’a kadar götürüp Ermeniler taraf›ndan katledilmiﬂ millet evlatlar›n›n an›s›na yap›lm›ﬂ an›t› ve toplu
katliamlar›n ac›lar›n› gösteren müzeyi gezdirseydiniz.
Obama’n›n yan›nda belki siz de ac› gerçeklerle uyan›rd›n›z.
De¤erli Milletvekilleri,
Bu y›l yap›lan aç›klama bundan öncekilerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, bunun Türkiye’ye en a¤›r suçlamalar yönelten aç›klama oldu¤u ﬂüphe götürmez bir gerçektir.
254

1915 olaylar›n›n “soyk›r›m” oldu¤unu daha önce kayda geçiren Obama, bu görüﬂünü de¤iﬂtirmedi¤ini bir kez daha vurgulam›ﬂ ve “amac›n›n bu gerçe¤in kabul edilmesini sa¤lamak oldu¤unun” alt›n› çizmiﬂtir.
Aç›klaman›n çok önemli bir di¤er yönü de, ABD Baﬂkan›’n›n
kendisine göre tarihsel gerçek olan soyk›r›m›n tan›nmas› için
Türk ve Ermeni halklar› aras›nda diyalog sürecini adres olarak
göstermesi ve iki ülke aras›nda iliﬂkilerin normalleﬂmesi için sürdürülen çabalar› bu amaca hizmet edecek bir yol olarak gördü¤ünü ortaya koymas›d›r.
Bu gerçekler karﬂ›s›nda Türkiye çok önemli bir karar vermenin arefesindedir.
Türkiye’nin her y›l”24 Nisan sendromu” yaﬂamaya mahkûm
ve mecbur bir ülke olmas› düﬂünülemeyecektir. Bu duruma bir
son verilmesinin art›k zaman› gelmiﬂtir.
Obama’n›n son aç›klamas›, bu sendromun prangas›ndan
kurtulmak için bir dönüm noktas› olarak görülmelidir.
Bu durumda hükümetin yapmas› gereken, 24 Nisan öncesi
Ermenistan’la iliﬂkiler konusunda giriﬂti¤i manevralar›n bir sonuç vermedi¤ini görmesi ve Ermenistan politikas›n› Türkiye’nin
ç›karlar› do¤rultusunda gözden geçirmesidir.
ABD ile iliﬂkilerde de “soyk›r›m” yalan› bask›s›ndan kurtulmak ve bu amaçla sürekli bedel ödedi¤imiz esaret zincirinin ve
k›s›r döngünün k›r›lmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Burada siyasi sorumluluk AKP hükümetindedir.
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Baﬂbakan Erdo¤an’›n e¤er laf olsun diye söylenmediyse “el
bebek, gül bebek” tespiti ve tepkisinin somut bir karﬂ›l›¤› ve sonucu olmas› beklenecektir.
ABD Kongresi önündeki sahte “soyk›r›m” karar tasar›s›n›n
bu mahkûmiyet denkleminin sürdürülmesinde bir gerekçe ve bahane olarak kullan›lmas› art›k düﬂünülmemelidir.
ABD Kongresi birkaç yüz bin Ermeni diasporas›n›n siyasi deste¤i için Türkiye’yi feda etme gafletine düﬂerse, bunun sonuçlar›na en baﬂta Ermenistan olmak üzere herkes katlanacakt›r.
Türkiye’nin ﬂerefli tarihi üzerinden art›k ödeyece¤i baﬂka bir
bedel kalmam›ﬂt›r.
Türk milletini insanl›¤a karﬂ› en a¤›r suç olan “soyk›r›m” suçu iﬂlemiﬂ ezik, lekeli ve yaral› bir millet konumuna düﬂürmeye
hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
AKP hükümeti bu basireti ve dirayeti gösterebilirse, Türk milletinin takdirini kazanacak, Milliyetçi Hareket Partisi kendisini
destekleyecektir.
De¤erli Milletvekilleri,
Yaﬂanan bütün bu geliﬂmelerin Türkiye ile Azerbaycan aras›ndaki iliﬂkilerde geçici oldu¤una inand›¤›m›z baz› s›k›nt›lara yol
açt›¤›n› üzüntüyle müﬂahade etti¤imizi belirtmek isterim.
Topraklar› Ermeni iﬂgali alt›nda bulunan, ata topraklar›ndan
zorla kopart›lan bir milyon göçmenin ac›s›n› yaﬂayan Azeri kardeﬂlerimizin Türkiye’nin Ermenistan’la yak›nlaﬂmas›ndan ve s›n›r›n aç›lacak olmas›ndan hakl› endiﬂeler duyduklar› bir vak›ad›r.
Da¤l›k Karaba¤ sorunu çözüm yoluna girmeden ve yedi Azeri bölgesindeki iﬂgalci Ermeni güçleri çekilmeden Türkiye’nin
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Ermenistan’la iliﬂkileri normalleﬂtirmesi ihtimali, Azerbaycan’da
yaln›zl›k ve terk edilmiﬂlik duygular›n›n do¤mas›na yol açm›ﬂt›r.
Bu tepkilerin temelinde, ayn› milletin parças› olarak gördükleri Türk milletine duyulan sars›lmaz sevgi ve güvenin yatt›¤› kabul edilmelidir.
‹ki ülke aras›ndaki bu güven bunal›m›n›n derinleﬂmesinin önlenmesi ve karﬂ›l›kl› çabalarla süratle giderilmesi önem taﬂ›maktad›r.
Buradan Azerbaycan’›n de¤erli yöneticilerine ve kardeﬂ
Azerbaycan halk›na seslenmek istiyorum:
√ Türk milleti hakl› davan›zda her zaman Azerbaycan’›n yan›nda ve arkas›nda olmuﬂtur, bundan sonra da Azerbaycanl›
kardeﬂlerini hiçbir ﬂart alt›nda yaln›z b›rakmayacakt›r.
√ Azerbaycan halk›n›n aleyhine ve zarar›na olacak herhangi
bir ad›m at›lmas›na Türk milleti izin vermeyecektir.
Bu konularda Say›n Baﬂbakan’a da baz› gerçekleri hat›rlatmak istiyorum:
√ Son dönemde Baﬂbakan Erdo¤an ciddi bir üslup sorunu yaﬂamakta, kontrolsüz bir ﬂekilde siyasi terbiye ve nezakete s›¤mayan sözlerle herkese çatmaktad›r.
√ Türkiye’de kendine karﬂ› ç›kanlar› gözda¤› vererek, azarlayarak ve terör estirerek susturmaya ve sindirmeye çal›ﬂan Baﬂbakan sakat ve tehlikeli Ermenistan politikas› karﬂ›s›nda demokratik uyar› ve eleﬂtiri görevi yapan muhalefeti de “çirkin ve yak›ﬂ›ks›z yaklaﬂ›m ve siyasi rant peﬂinde koﬂmakla” suçlamaktad›r.
√ Bu suçlamalar tek kelimeyle haks›z ve temelsizdir. Eleﬂtirilere tahammülü olmayan, muhalefetin önemini ve fonksiyonunu
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kavrayamayan Baﬂbakan, bu yolla diktatörlük heveslerini tatmin
etmeye, kendi vicdan›n› temizlemeye çal›ﬂmaktad›r.
√ Baﬂbakan Erdo¤an’›n burada unuttu¤u di¤er bir önemli husus da, e¤er gerçekten muhalefet bu haks›z ve temelsiz itham›
hak edecek ﬂekilde davran›yor ve siyasi rant peﬂinde koﬂuyorsa,
Türkiye’nin ç›karlar›na, onuruna ve haysiyetine uygun politikalar üreterek buna imkan vermemenin kendi elinde oldu¤u gerçe¤idir.
Gaflet yoluna sapanlar›n bunu yüzlerine vuranlar› ucuz kliﬂelerle suçlamaya haklar› yoktur, bu yolla kendilerini aklamalar› da
mümkün de¤ildir.
Baﬂbakan’›n hiddetinden muhalefetin yan› s›ra Azerbaycan’›n da nasibini alm›ﬂ olmas› al›ﬂagelmiﬂ bir durum say›lamaz.
Muhalefet milletvekillerine hiddetlenmesinin nedeni Azerbaycan’la dayan›ﬂma amac›yla bir grup milletvekilinin Bakü’ye gitmesidir.
Geçen hafta Meclis Grup konuﬂmas›nda milletvekillerine “davulu tokma¤› eline al›p koﬂuﬂturanlar” sözleriyle hakaret eden
Baﬂbakan, hafta sonu konuﬂtu¤u parti toplant›s›nda da kendilerini “Azerbaycan’a giderek yalan-yanl›ﬂ haberlerle ortal›¤› kar›ﬂt›ran fitne unsurlar›” olarak nitelendirmiﬂtir.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelerek temaslarda bulunan bir
grup bayan milletvekili de Baﬂbakan’›n bu suçlamalar›ndan kurtulamam›ﬂt›r. Bu kardeﬂlerimiz de ayn› suçlamalar›n hedefi
olmuﬂtur.
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Muhalefet milletvekillerini kendisine biat eden kadrolu memurlar gibi gören, asgari siyasi nezaket d›ﬂ›na ç›karak Azerbaycan’l› bayan milletvekillerini “yalan-yanl›ﬂ konuﬂarak ortal›¤› kar›ﬂt›ran fitne unsurlar›” olarak suçlayan bu kafa yap›s›n›n sa¤l›kl› bir hali yans›tmayaca¤› ortadad›r.
Suçlulu¤un telaﬂ› içinde herkese çatan Baﬂbakan, ilk önce bu
sorular›n cevab›n› vermelidir.
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin nereye gidecekleri
konusunda kendisinden izin istemeyeceklerini, MHP’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Azeri milletvekillerinin de bunun için
Baﬂbakan’›n icazet ve vizesine ihtiyaçlar› bulunmad›¤›n› anlamas› da yarar›na olacakt›r.
Hafta sonu yapt›¤› ayn› konuﬂmada “siyaset üslubumuz, milletimizin üslubudur” iddias›n› dile getiren Say›n Erdo¤an, terbiye, nezaket ve hakkaniyetin Türk kültürünün ve üslubunun temeli oldu¤unu bu vesileyle hat›rlamal› ve Türk terbiyesi ve aziz
milletimizin üslubuyla uyum sa¤lamaya çal›ﬂmal›d›r.
Konuﬂmama burada son verirken, hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

259

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

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

5 MAYIS 2009

Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Bu haftaki Grup konuﬂmama baﬂlamadan önce, çok önemli
gördü¤üm bir hususta kamuoyunu ayd›nlatmak ve Baﬂbakan Erdo¤an’a bu kürsüden cevap vermek istiyorum.
Mahalli ‹dareler Genel Seçimlerinin üzerinden bugün itibariyle 37 gün geçmiﬂtir.
Seçimin resmi olmayan sonuçlar›, ilçe ve il seçim kurullar› ile
Yüksek Seçim Kurulu taraf›ndan aç›klanm›ﬂ, mazbatalar›n› alan
belediye baﬂkanlar› görevlerine baﬂlam›ﬂlard›r.
Bildi¤iniz gibi, Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤› seçimini partimizin aday› Say›n Aytaç Durak kazanm›ﬂt›r.
Seçimin ard›ndan yap›lan itirazlar üzerine, birkaç kez tekrarlanan say›mlarda da durum de¤iﬂmemiﬂ ve Yüksek Seçim Kurulu’nun karar› ile sonuç kesinleﬂmiﬂtir.
Ancak, Baﬂbakan Erdo¤an’›n Adana Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan›m›z Say›n Durak’›n ﬂahs›n› hedef alan, Adana seçim
263

sonuçlar›n› eleﬂtiren sözleri, millet iradesini içine sindiremedi¤ini göstermesi aç›s›ndan ibret vericidir.
AKP’nin ‹lçe Belediye Baﬂkanlar› toplant›s›nda yapt›¤› konuﬂmada Say›n Durak’a yönelik olarak Baﬂbakan Erdo¤an’›n;
√ Seçime hile ve ﬂaibe kar›ﬂt›rd›¤›,
√ Siyasi ahlak aç›s›ndan takip edilmesi gerekti¤i,
√ Adana’y› kasdederek, orada ﬂaibeli bir belediye baﬂkan› oldu¤unu söylemiﬂ olmas› ne kabulü mümkün bir ifade, ne de baﬂbakanl›k mevkiinde bulunan bir siyasetçiye yak›ﬂmayacak siyasi
seviye kayb›d›r.
Bunu, ak›l, izan ve siyaset kültüründen mahrum sözleri, önce de¤erli Belediye Baﬂkan›m›z›n ﬂahs›na, sonra hür tercihlerini
sand›kta gösteren Adanal›lar›n siyasi iradesine ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne yap›lm›ﬂ iftira ve karalama olarak addediyorum.
Seçim sonuçlar› ile ilgili olarak ülkemizdeki son karar mercii
Yüksek Seçim Kuruludur ve kararlar› mutlakt›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n bu gerçe¤i bilmiyormuﬂ gibi hareket
ederek yapt›¤› hakaret ve eleﬂtiriler bu yönüyle Yüksek Seçim
Kuruluna da yönelik olup, yönlendirme maksad› taﬂ›maktad›r.
ﬁayet seçimlerin yeniden yap›lmas›na iliﬂkin bir teklifi var ise,
bu, iddia etti¤i gibi yaln›zca Adana’y› de¤il, partisinin kazand›¤›
bütün belediye baﬂkanlar›n› kapsamal›d›r.
Valiler arac›l›¤› ile evlere taﬂ›nan yard›mlar, kamu görevlilerinin kat›ld›¤› mitingiler, Mart ay›na s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ olan TOK‹ törenleri ve boﬂ arazilerde bulunan muhalefet partilerine verilmiﬂ oy
pusulalar› da dikkate al›nmal›d›r.
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Son olarak Say›n Aytaç Durak’›n yürütmekte oldu¤u Türkiye
Belediyeler Birli¤i Baﬂkanl›¤› görevinden ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n tasarrufu ile al›nmas› Baﬂbakandaki haz›ms›zl›¤›n son tezahürüdür.
Millet iradesine ve Yüksek Seçim Kurulu karar›na muhalefet etmek ve eleﬂtirmek Baﬂbakan Erdo¤an’›n haddi ve hakk› de¤ildir.
Bu hakaretleri, oyunu namus telakki etti¤ini bildi¤im hiçbir
Adanal› hemﬂehrilerim asla kabul etmez.
Ve tercihini Milliyetçi Hareket Partisinden yana kullanm›ﬂ
aziz vatandaﬂlar›m›z da bu suçlamalar› sineye çekmez.
Say›n Baﬂbakan’› millet iradesine sayg›ya ve Adanal›lardan
özür dilemeye ça¤›r›yorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Geçen hafta, Diyarbak›r’da Lice - Genç aras›ndaki karayolunun emniyet görevini icra ederken ve Hakkâri ili ﬁemdinli ilçesi da¤l›k arazi kesiminde yürüttükleri görev esnas›nda toplam on
askerimizin ﬂehadeti hepimizi derinden yaralam›ﬂt›r.
Vatan›n bütünlü¤ü ve milletin birli¤i u¤runa hayatlar›n› kaybeden kahramanlar›m›za Cenab-› Allah’tan rahmet, aziz milletimize ve silah arkadaﬂlar›na bir kez daha baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Elbette ki terörle mücadele tabiat› gere¤i, verilen görevlerin
yerine getirilmesinden de öte bir özel ve üstün fedakârl›k gerektiren bir feragati zorunlu hale getirmektedir.
Bu konuda, y›llardan beri milletimiz ad›na bölücü terörle mücadele eden Türk Silahl› Kuvvetlerinin ve Emniyet Teﬂkilat›n›n
kendilerinden beklenen fedakârl›klar› say›s›z ﬂehit ve gazi vererek yerine getirmiﬂ olmalar› iftihar vesilesidir.
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Ancak, yaklaﬂ›k 25 y›ld›r süren bölücü terörle mücadeleye
son vermenin zaman› çoktan geçmiﬂtir.
Bölücübaﬂ›n›n ‹mral›’ya getirilmesi ile baﬂlayan küçülme ve
zay›flama süreci, maalesef AKP hükümetlerinin yanl›ﬂ de¤erlendirmesiyle tersine dönmüﬂ ve yeniden azan terör sald›r›lar› ile
büyüyen kanl› terör örgütü bugün hükümeti Irak’l› aﬂiret reisleri
ile müzakereye itecek kadar stratejik bir vas›ta haline gelmiﬂtir.
Bu konuda özellikle iktidar zihniyetinin gafleti ile ard› arkas›
gelmeyen yol ve yöntem aray›ﬂlar› art›k bir son bulmal›, karars›zl›k, çaresizlik, geri ad›m olarak alg›lanacak yanl›ﬂlardan uzak kal›narak, sorun milletimizin gündeminden mutlaka ç›kart›lmal›d›r.
Dikkat edilirse uzunca bir süredir, terörle ve bölücülükle mücadele, PKK’n›n siyasallaﬂmas› ve Irak’l› aﬂiret reisleri ile iliﬂkiler
gibi temel meselelerde al›nacak sonuçlar›n görünmesi için beklemede kalmay›, geliﬂmeleri takip etmeyi, ne olup ne olmad›¤›n› anlamak için bu konulardaki görüﬂ ve önerilerimizle tepkilerimizi s›n›rl› tutmuﬂtuk.
Özellikle bölücü terör örgütünün da¤›lma süreci içine girdi¤i
ﬂeklindeki yorumlar› sayg› ve sab›rla karﬂ›layarak, sonucun ortaya ç›kmas›n›, bu iddialar›n iﬂaretlerini görmeyi umut etmiﬂtik.
Elbette ki 25 y›ld›r süren ve art›k müzmin hale gelmiﬂ bölücülü¤ün ve bölücü terör örgütünün çok k›sa sürede ve üstelik bu
yaklaﬂ›mla sona ermesini beklemek do¤ru bir de¤erlendirme olmayacakt›r. Fakat at›ld›¤› iddia edilen ad›mlar›n da bizleri bir sonuca götürmesi veya bir sonucu iﬂaret etmesi milletimiz ad›na
beklentimizdir.
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Bu noktada hükümetin beceri ve uygulamalar›n›, kusur ve
noksanlar›n› gördükçe ve daha da önemlisi taviz veren siyaset sicilinin fark›na vard›kça, kayg›lar›m›z giderek artmaktad›r.
Terörle ve bölücülükle mücadelenin son ﬂekli ve gidiﬂat› konusundaki görüﬂlerimizi 6 Ocak 2009 tarihli Grup toplant›m›zda özetlemiﬂtik. Bu kapsamda olmak üzere;
√ Terörle mücadelede hedefin küçültülece¤ini, PKK’n›n tasfiyesi yerine kontrol alt›nda tutulaca¤›n›,
√ Uluslararas› bask› ile Türkiye’nin siyasi çözüme mecbur b›rak›laca¤› ortam ve ﬂartlar›n haz›rlanaca¤›n›,
√ Terör örgütünün silah b›rakmas› için Türkiye’ye aﬂamal› bir
siyasi çözüm süreci dayat›laca¤›n›,
√ ‹lk aﬂamada teröristlere siyasi af ve Anayasa de¤iﬂikli¤iyle
alt kültür ve kimliklere siyasi ve hukuki statü kazand›r›laca¤›n› s›ralam›ﬂt›k.
Geliﬂmeler öngörülerimizi hakl› ç›karm›ﬂ ve maalesef Türkiye, hükümeti eliyle zorlu ve s›k›nt›l› bir sürecin içine çekilmiﬂtir.
De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bir siyasal
parti olarak, hükümetin devlet nezdinde bölücülü¤ü ve terörü
önlemek için ald›¤› ve alaca¤› tedbirleri ayr›nt›lar› ile bilmemiz ve
bu konuda belgelere dayal› bir yorum yapmam›z do¤al olarak
mümkün de¤ildir.
Bizlerde bir fikir ve kanaat oluﬂturan en önemli amiller kamuoyunun gözü önünde cereyan eden vahim geliﬂmeler ile y›llard›r
savundu¤umuz milli hassasiyet ve vizyonun oluﬂturdu¤u birikim,
öngörü ve ak›ld›r.
267

Bu itibarla, görebildi¤imiz gerçekler, az önce bahsetti¤im
strateji kapsam›nda; AKP hükümetinin karﬂ›s›na, Irak’›n kuzeyinde yuvalanm›ﬂ PKK terör örgütü ile ilgili olarak dört seçene¤in sunulmuﬂ oldu¤unun belirginleﬂmeye baﬂlamas›d›r.
√ Bunlar›n birincisi, terör örgütünün da¤dan silahlar› ile inmesi ve yönetici kadrolar› ile birlikte Türkiye’ye teslim edilmeden Irak’›n kuzeyindeki yönetiminde gizli veya aç›k olarak bar›nmalar›na izin verilmesi,
√ ‹kincisi, terör örgütünün silahlar›n›n tamam›n› b›rakarak,
bir k›sm›n›n mevcut yasalar çerçevesinde Türkiye’ye dönerek
örtülü bir af ile topluma kar›ﬂmas›, di¤erlerinin ise s›¤›nmac› olarak baﬂka ülkelerde himaye edilmesi,
√ Üçüncüsü, y›llard›r yap›ld›¤› gibi PKK’n›n silahlar› b›rakmadan, sözde eylemsizlik veya ateﬂkes denilen bir süreçle Irak’›n
kuzeyindeki yuvalar›nda mevcudiyetini sürdürmesi,
√ Dördüncüsü ise hükümetin de ad›m ad›m ilerledi¤i yolda,
bütün terör suç ve suçlular›na ç›kar›lacak geniﬂ bir af ile
PKK’n›n her seviyedeki teröristlerinin ülkemize dönmeleri ve
sözde mücadelelerinin siyaset içinde sürdürmelerinin önünün
aç›lmas›d›r.
Bugün Türkiye’nin karﬂ›s›ndaki denklem budur. Bütün görüﬂmeler ve pazarl›klar bunlardan hangisinin gerçekleﬂebilece¤i
üzerine yap›lan tart›ﬂmalara yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Oysa bize göre bu tedbirlerin kal›c› ve köklü olabilmesi için
terör örgütünün ya tam bir imhas› gerekmektedir, ya da tam bir
teslimiyet haliyle silahs›zland›r›lm›ﬂ mensuplar›n›n adaletimize
intikali ﬂartt›r.
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Aksi halde, yönetici kadrosunu kaybetmemiﬂ bir örgütün yeniden baﬂka vas›talar ve zemin kullanarak ortaya ç›kmayaca¤›n›n güvencesi olmayacakt›r.
Teröristle mücadele ile terörle mücadele aras›ndaki ayr›m gere¤i, teröre zemin haz›rlayan ﬂartlar›n ortadan kald›r›lmas›, örgüte kat›l›mlar›n durdurulmas› ve bu maksatla ailelerinin desteklerinin aranmas›, siyasal ba¤lant›lar›n›n kopart›lmas› gibi tedbirler günün ﬂartlar›na göre elbette ki al›nacakt›r ve al›nmal›d›r.
Ancak, geliﬂmeler, Türkiye’nin, Irak’ta yuvalanm›ﬂ terörü önleme ad›na Irak’l› aﬂiret reisleriyle müzakere ve yak›nlaﬂmaya
do¤ru itildi¤ini ve Türkiye’nin sözde Kürdistan’› tan›ma ile PKK
terör örgütünün eylemlerine katlanma gibi iki kötüden birini tercih noktas›na do¤ru gitti¤ini ortaya ç›karmaktad›r.
Ve iﬂin daha da kayg› verici yönü, birkaç y›l içinde çekilece¤i art›k kesinleﬂmiﬂ olan Amerika Birleﬂik Devletleri’nin olmayaca¤› bir Irak’ta, Türkiye’ye yaklaﬂmaktan baﬂka seçene¤i kalmayan Kuzey Irak’›n bu gerçe¤inin, terörün tasfiyesi noktas›nda etkili olarak yararlan›lmam›ﬂ olmas›d›r.
Tam tersine geçmiﬂte yaﬂanan geliﬂmeler örgütün Irak’taki
varl›¤›n›n onlar› himayesine alan Irakl› aﬂiret reisleri taraf›ndan
Türkiye ile iliﬂkileri art›rma noktas›nda bir ﬂantaj ve pazarl›k unsuru olarak kullan›ld›¤›n› ve daha uzun süre kullan›lmaya devam
edece¤ini göstermektedir.
Bunca y›ld›r ortaya ç›kan gerçek ﬂudur: Türkiye PKK terör örgütünü Irak’›n kuzeyinden kesin olarak söküp atmak için yeterli
siyasi ve askeri kararlar› alamam›ﬂ, Irak Bölgesel Yönetimi’nin
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himayesini ve deste¤ini k›racak etkili bir cayd›r›c› strateji izleyememiﬂtir.
Aksine geliﬂmeler vuku bulmuﬂ, Kuzey ›rak’taki bölgesel yönetim kendisini Türkiye nezdinde meﬂru hale getirmek ve mevcudiyetini kabul ettirmek için, PKK’n›n varl›¤›n› ülkemize karﬂ›
kullanm›ﬂt›r. Hatta Erbil lobilerinin bu örtülü tan›nma çabas›,
maalesef yurdumuzda da karﬂ›l›k bulmuﬂ, sözde ayd›nlar taraf›ndan hararetle alk›ﬂlanm›ﬂt›r.
Mevsim itibariyle eylem yapamayan terör örgütünün inlerine
çekilmesi ile ortaya ç›kan nispi sükûnetin önümüzdeki günlerde
son bulaca¤›, k›ﬂ uykusuna yatm›ﬂ hükümetin de bomba ve mermi sesleriyle uyanarak konuya kald›¤› yerden devam edece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Halen ad› konmam›ﬂ olsa bile, AKP hükümetinin Barzani
üzerinden yürüttü¤ü görüﬂme ve iliﬂki trafi¤inin ad›, PKK terör
örgütü ile “örtülü veya dolayl› müzakere”dir. Buna baﬂka bir tan›m getirmek mümkün de¤ildir.
Bu müzakere sürecinin, Türkiye aya¤›n› ise hükümetin zafiyetini keﬂfederek eylemlerini t›rmand›ran siyasal bölücü unsurlar›n faaliyetleri oluﬂturmaktad›r.
Gerek Irak’la olan iliﬂkilerin gidiﬂ istikameti, gerekse Türkiye’deki siyasallaﬂm›ﬂ bölücülü¤ün eylemlerini toplumsallaﬂt›rma
çabalar›, ‹mral› canisinin aff›na kadar gidecek bir takvimi seçeneksizlik içine s›k›ﬂm›ﬂ hükümetin önüne koymuﬂtur.
Özellikle Mahalli ‹dareler seçimlerinde bölgeden bekledi¤i sonuçlar› alamam›ﬂ olmas›n›n iktidar zihniyetinde geç kalm›ﬂ bir
uyanmaya neden oldu¤unun emarelerini vermektedir.
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Y›llard›r göz yumulan bölücü faaliyet ve teﬂkilatlanmalar›n seçim sonucunda nihayet adli takibata maruz kalmalar›, suç iﬂleme ve bölücülük yapma imtiyaz› kazanm›ﬂ gruplar üzerinde tedbirler al›nmaya baﬂland›¤›n› göstermektedir.
Umar›z ki, bu konularda geç kal›nmam›ﬂ, Türkiye alt›ndan
kalkamayaca¤› kritik yanl›ﬂlar›n içine sürüklenmemiﬂ olsun. Zira
etnik bölücülük art›k terör deste¤i olmadan da hayat›n› idame ettirecek yeni bir siyasallaﬂma sürecine do¤ru h›zla ilerlemektedir.
Ne var ki, ülkemizdeki terör eylemleri sürdükçe kamuoyu terörle mücadele politikalar›n› daha çok sorgulamakta, toplumsal
uyan›ﬂ hükümeti daha da s›k›ﬂt›rmaktad›r.
Evet, y›llard›r milletimizin esenli¤ine ve birli¤ine musallat olan
bölücü teröre mutlaka bir son verilmelidir. Ancak, teröre son verirken, bölücü terörü bitiren iradenin merkezi mutlaka Türkiye’nin gücü, kararl›l›¤› ve inisiyatifi olmal›d›r.
Teröristin da¤dan inmesi ad›na, Türkiye baﬂka pazarl›klar›n
içine çekilerek, yine y›llarca baﬂ›m›za bela olacak yeni ve stratejik sorunlar›n oluﬂmas›na da asla f›rsat verilmemelidir.
Türkiye’deki kanl› terörün önlenmesinin karﬂ›l›¤›, Irak Bölgesel Yönetimi’nin Cumhurbaﬂkanl›¤› düzeyinde telaffuz edilmeye
baﬂland›¤› gibi sözde “Kürdistan” olarak tan›mak ve Kerkük ile
Türkmenleri gözden ç›kartmak olmamal›d›r.
Türkiye ve Türk milleti bunlara katlanmadan terörü önleyecek güç ve inançtad›r. Yeter ki;
√ Bu gücü etkili ve cayd›r›c› olarak kullanacak ba¤›ms›z bir
siyasal irade,
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√ Kendi elini ve aya¤›n› teslimiyetçi iliﬂkilerle ba¤lamam›ﬂ bir
siyasal iktidar ve
√ Sonuç almak için illaki bir ﬂeyler vermenin ﬂart oldu¤una
inanmam›ﬂ dirayetli bir hükümet iﬂbaﬂ›nda olsun.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Geçti¤imiz hafta, alt› buçuk y›ld›r tek baﬂ›na iktidar olma imkân› ile ülkemizi yönetme iddias›nda bulunan Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetinde önemli de¤iﬂiklikler gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu de¤iﬂimin önemini, gelenlerle gidenler aras›ndaki nitelik
fark› de¤il, koltuklar› el de¤iﬂtirenlerin say›s›n›n çoklu¤u oluﬂturmuﬂtur.
10 bakan yerini korumuﬂ, 7 bakan›n görevi de¤iﬂmiﬂ, 8 bakan kabine d›ﬂ› kalm›ﬂ, hükümete biri Meclis d›ﬂ›ndan olmak
üzere 9 yeni isim kat›lm›ﬂt›r.
Burada bizim en çok dikkatimizi çeken husus ise, büyük ço¤unlu¤a sahip iktidar partisinin, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› görevi için
338’in içinden liyakatli bir ismi bulamam›ﬂ olmas›d›r.
Elbette Meclis d›ﬂ›ndan hükümete giren yeni Bakan’›n akademik kimli¤ine ve uzmanl›¤›na sayg› duyuyoruz. Ancak hükümete milletvekili olmayan birisinin atanmas›n›n; Baﬂbakan’›n Cumhurbaﬂkanl›¤› sürecinde göstermiﬂ oldu¤u milli egemenlik vurgusuyla ve Cumhurbaﬂkan›’n›n Meclis içinden seçilme yönündeki
›srar›yla çeliﬂti¤ini ifade etmek isterim.
60. Cumhuriyet hükümetinde bu kadar kapsaml› görev de¤iﬂimine yol açan temel nedenin, 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleﬂen Mahalli ‹dareler Genel Seçimlerinin Adalet ve Kalk›nma
Partisinde yol açt›¤› öfke, ﬂaﬂk›nl›k ve aray›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
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Tercihine sonunu kadar güvendi¤imiz ve sayg› duydu¤umuz
millet iradesi bu kez de tecelli etmiﬂ; seçim sonuçlar› ma¤rur, baﬂ›na buyruk hükümetin kendisini ve icraatlar›n› sorgulamas›na
neden olmuﬂtur.
ﬁüphesiz ki hükümette do¤acak böylesi bir aray›ﬂ bile millet
yarar›na olabilecek, geçmiﬂten al›nan dersler ile ç›kar›lacak sonuçlar, umar›z ki yeni dönemde ve yeni kabinede hatalardan
dönmenin, teslimiyetten kurtulman›n, açl›k ve yoksullukla alay
etmenin önüne belki geçebilecektir.
Ne var ki, sorunlar ayn›, sorunu çözmesi gerekenlerin zihniyeti ayn›, sorunlar› bugüne kadar büyüterek getirenlerin anlay›ﬂlar› ayn› iken, yaln›zca isim levhalar›n› de¤iﬂtirmenin Türkiye’yi
oyalamaktan ve gelece¤ini karartmaktan baﬂka bir anlam taﬂ›mas› da mümkün görülmemektedir.
Bu itibarla, sorun Baﬂbakan Erdo¤an’›n kabine arkadaﬂlar›n›
de¤il as›l kendi zihniyetini ve siyaset üslubunu de¤iﬂtirip de¤iﬂtirmeyece¤i konusuna dü¤ümlenmektedir.
Temennimiz elbette ki sorular›n bir an önce çözülmesi, milletimizin bir an önce huzur ve refaha kavuﬂmas›d›r.
Bunun için bugünkü ç›kmaz›n en büyük sorumlusu olan Baﬂbakan’›n, vakit çok geç olmadan, ülkesini ve milletini ﬂahsi ve
parti hesaplar›n›n önünde tutan bir durum de¤erlendirmesi yapmas› acil ihtiyaç haline gelmiﬂtir.
Konuﬂmam›n baﬂ›nda belirtti¤im gibi yan›lmayan sa¤duyusu
ile millet iradesi yine tecelli etmiﬂ ve kendisine a¤›r sorunlar yaﬂatan hükümetin de¤iﬂimini sa¤lam›ﬂt›r. Önemli olan da budur.
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Baﬂbakan Erdo¤an bu kabine de¤iﬂiklikleri ile kay›plar›n› durdurmak için bir hamle yapm›ﬂ, demokratik bir hakk›n› serbestçe
kullanm›ﬂt›r. Mevcut de¤iﬂiklikler, bu kabinenin bir seçim hükümeti oldu¤u yönünde emareler vermektedir.
Bu vesile ile bütün olumsuz geliﬂmelere ra¤men yeni atanan
hükümet üyelerinden görev alanlar›nda biriken sorunlar› bir an
önce aﬂabilmelerini ümit ediyor, milletimizin huzur, refah ve
mutlulu¤u için baﬂar›l› olmalar›n› diliyorum.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana geçen yirmibir ayl›k süre içinde yeni Anayasa haz›rlanmas› ve Anayasa’da de¤iﬂiklikler yap›lmas› AKP taraf›ndan siyasi gündemde sürekli canl› tutulmuﬂtur.
Bu kapsamda 2007’de bir grup bilim adam›na haz›rlat›lan
yeni Anayasa tasla¤› kamuoyunda tart›ﬂt›r›lm›ﬂ, ancak yo¤un
tepkiler üzerine Meclis gündemine getirilememiﬂtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan›’n›n Eylül 2008’de Anayasa konusunda çal›ﬂmalar yapacak komisyon kurulmas› önerisi de sonuçsuz kalm›ﬂt›r.
Anayasa de¤iﬂikli¤i konusu 29 Mart 2009 Mahalli ‹dareler
Seçimleri sonras› dönemde de yeniden ›s›t›larak siyasi gündeme
taﬂ›nm›ﬂ ve AKP’nin bu konudaki haz›rl›klar›n› tamamlad›¤›,
önümüzdeki günlerde bu paketi TBMM Baﬂkan›’na sunaca¤›
AKP yöneticileri taraf›ndan kamuoyuna duyurulmuﬂtur.
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Bununla ba¤lant›l› olarak Cumhurbaﬂkan› ile 23. Dönem
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev süreleri de tart›ﬂmaya
aç›lm›ﬂ ve AKP’nin bu konulardaki niyetlerini hayata geçirmek
için uygun bir zemin haz›rlanmas› gayretlerine ﬂahit olunmuﬂtur.
Türkiye’de siyasi istikrar ortam›n›n sars›ld›¤›, siyasi ve hukuki meﬂruiyet tart›ﬂmalar›n›n yaﬂand›¤› ve Türkiye’nin çok yönlü
krizlerden h›rpaland›¤› bugünkü ortamda Anayasa de¤iﬂikli¤i
konusunun gündeme getirilmesinin amac› ve sonuçlar›n›n çok
iyi de¤erlendirilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
Milliyetçi Hareket Partisi 22 Temmuz 2007 seçimleri sonras› dönemde Anayasa de¤iﬂikli¤i konusundaki görüﬂlerini çeﬂitli
vesilelerle etrafl› ve aç›k biçimde ortaya koymuﬂtur. Partimizin
Anayasa de¤iﬂikli¤i sürecine yaklaﬂ›m›n› belirleyen temel düﬂünceler ﬂunlard›r:
√ Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa Birli¤i’nin ve ABD’nin
Türkiye’nin milli birli¤ini sarsacak konulardaki dayatmalar›na
teslimiyetçi bir anlay›ﬂla boyun e¤ilmesine ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin d›ﬂ mihraklar›n yönlendirdi¤i süreçlerde bir
noter haline getirilmesine karﬂ›d›r.
√ Milliyetçi Hareket Partisi; iç huzur ve güvenli¤i tehlikeye
düﬂürecek, etnik bölücülü¤ün önünü açacak, ayr›l›kç› terörün siyasi gündemine ve amaçlar›na hizmet edecek düzenlemelere sonuna kadar karﬂ› ç›kacak, bu teﬂebbüslere meﬂru zeminlerde kararl› biçimde direnecektir.
√ Bu çerçevede
- Türkiye Cumhuriyetinin üniter devlet yap›s›n›n ve milli
devlet niteli¤inin vazgeçilmez gereklerini haleldar edecek,
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- Milli kimlik, resmi dil ve e¤itim dili gibi konulardaki mevcut
Anayasal temel ve çerçeveyi suland›racak ve aﬂ›nd›racak de¤iﬂiklikler hiçbir ﬂart alt›nda tart›ﬂ›lmayacakt›r.
Partimiz, yeni Anayasa haz›rl›¤› konusunda bu aﬂamada, hükümetin taslak metni ortaya ç›kmadan, Mecliste Grubu bulunan
di¤er partilerin “baz› aç›l›mlardan” ne amaçlad›¤› tam olarak anlaﬂ›lmadan ve ortak zeminde görüﬂ ve önerileri belirlenmeden
sonuca ulaﬂ›lamayaca¤›na inanmaktad›r.
Bu kapsamda olmak üzere, Cumhurbaﬂkan›’n›n görev süresi
ve milletvekili seçimlerinin tarihi konusundaki görüﬂlerimizi de
aç›kl›kla dile getirmek istiyorum.
31 May›s 2007 tarihinde TBMM’de kabul edilen Anayasa
de¤iﬂikli¤ine göre milletvekili seçim süresi 5 y›ldan 4 y›la indirilmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde bu de¤iﬂikliklerle Cumhurbaﬂkan›’n›n görev süresi 5 y›l olarak belirlenmiﬂ ve halk taraf›ndan seçilmesi hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂikliklerle 21 Ekim 2007 tarihinde yap›lan halkoylamas› ile kabul edilmiﬂ ve bu tarihte yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu arada milletvekili genel seçimleri ve 11. Cumhurbaﬂkan›
seçimi, Anayasa de¤iﬂikliklerinin halkoylamas› ile kabul edilerek
yürürlü¤e girmesinden önce yap›lm›ﬂt›r.
Anayasa de¤iﬂikli¤i kanununun yürürlülük ve halkoylamas›na
iliﬂkin 7. maddesinde yeni düzenlemenin uygulanmas› hakk›nda
özel bir geçiﬂ düzenlemesi yer almam›ﬂt›r.
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Böyle bir geçiﬂ düzenlemesinin bulunmamas›, Anayasa koyucunun bu düzenlemelerin bundan bir sonraki seçimler için uygulanmas› gibi bir amac› olmad›¤›n›, Anayasada de¤iﬂikliklerinin
halkoylamas› ile yürürlü¤e girmesinden sonra hüküm ifade edece¤ini göstermektedir.
Kanun metninde bu yönde özel bir geçiﬂ ve uyum düzenlemesi yap›lmamas›, amac›n bu oldu¤unu hiçbir yorum ve tereddüde yer b›rakmayacak aç›kl›kta ortaya koymaktad›r.
Bu durumda milletvekili seçimlerinin 2011 y›l›nda, 12. Cumhurbaﬂkan› seçiminin de 2012 y›l›nda yap›lmas› gerekecektir.
Bu Anayasal hükmün de¤iﬂtirilerek görev sürelerinin uzat›lmas› ancak Anayasa de¤iﬂikli¤i yoluyla mümkün olacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin böyle bir zorlaman›n içinde ve
yan›nda yer almayaca¤›n›, bunu düﬂünenlerin bunun meﬂru ve
makul gerekçelerini Türk milletine anlatmak zorunda kalacaklar›n› bu vesileyle herkese duyurmak isterim.
De¤erli Milletvekilleri,
Bugün Türkiye’de; hayat›n gerçeklerini kavrayamayan, her
alanda yo¤unlaﬂan sorunlar› anlayamayan, aziz milletimiz için
hiçbir fedakârl›k yapmayan ve nefislerine teslim olmuﬂ kadrolar›n yönetti¤i bir iktidar partisi siyasi sorumluluk taﬂ›maktad›r.
Bu nedenledir ki, ülkemizde siyaset de¤ersizleﬂmeye yüz tutmuﬂ, kültür yozlaﬂmaya baﬂlam›ﬂ, ekonomik yap› ufalanma ve
da¤›lmayla son bulacak kriz girdab›na düﬂmüﬂ ve sosyal sistem
çözülmenin eﬂi¤ine kadar gelmiﬂtir.
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Elbette sözlerimizden sadece bir muhalefet sorumlulu¤u ve
göreviyle hareket etti¤imiz sonucu ç›kar›lmamal›d›r. Her halükarda siyasi tespitlerimiz, objektif ve do¤ruya olan sars›lmaz
ba¤l›l›¤›m›z›n do¤al bir neticesi olarak görülmelidir.
Endiﬂemiz, Türkiye’yi on y›l geriye düﬂüren ve kirli bir propagandayla ayakta kalmaya çal›ﬂan sorumluluk mertebesinde bulunan bugünkü siyasi menfaat teﬂekkülünün, aziz millet varl›¤›n›n
kültür ve sosyolojik yap›s›nda onmaz yaralar açabilecek bir uygulama içinde olmas›d›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n, geçti¤imiz haftalar içinde bir grup konuﬂmas›ndaki sözlerine bak›ld›¤›nda, ekonomiye yönelik yanl›ﬂ
de¤erlendirmelerin ve hastal›kl› bak›ﬂ aç›s›n›n hala devam etti¤i
aç›kça görülebilecektir.
Hükümetin, 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren, 60'›n üzerinde tedbiri uygulamaya koydu¤unu, sanayinin çarklar›n› yeniden harekete geçirmek ve üretimi ve istihdam› art›rmak amac›yla tedbirler ald›klar›n› iddia eden Say›n Erdo¤an, sanki baﬂka ülkenin Baﬂbakan› gibi konuﬂmakta bir sak›nca görmemektedir.
Bu da yetmiyormuﬂ gibi, Baﬂbakan’›n finansal krizi en az etki ile atlatma çabas›nda olduklar›n›, al›nan sözde ek tedbirlerle
ﬂu ana kadar di¤er geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelere nazaran,
krizin etkilerinin çok az ölçüde hissedildi¤ini iddia edebilmesi,
ekonomi yönetiminde kiﬂilerin de¤iﬂmesinin hiçbir faydas›n›n ve
katk›s›n›n olamayaca¤›n› bize göstermiﬂtir.
Gerçekten de, Türkiye ekonomisinin son yüz y›l›n en büyük
finansal krizine karﬂ› sa¤lam bir duruﬂ sergiledi¤ini söyleyebilmek
278

ve hatta böylesi bir kanaate nas›l ulaﬂ›ld›¤›n› anlamak bize göre
mümkün de¤ildir.
S›¤ ve ezbere dayal› söylenmiﬂ ayaküstü sözlerle, iﬂsizli¤e,
ekonomik sorunlara çare bulmakta mahir oldu¤u görülen Baﬂbakan’›n, geçti¤imiz y›l bir d›ﬂ seyahat esnas›nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin her üyesinin birer kiﬂiyi istihdam etmesiyle iﬂsizlik sorununun çözümünde önemli mesafeler al›naca¤›
yönündeki görüﬂünü tekrarlamas›, hala meselelerin ciddiyetini
kavrayamad›¤›n› göstermiﬂtir.
Peﬂi s›ra aç›klanan ekonomik veriler, art›k nas›l bir Baﬂbakan
oldu¤u konusunda herkese asgari bir fikir veren Say›n Erdo¤an’›n, milletimizi aldatmak ve masum insan›m›z›n gözünü boyamak için hangi niyetlerin peﬂinde oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu kapsamda, üreten sektörlerde açmazlar›n ve bunal›m›n
devam etti¤i net olarak görülmektedir.
Kald› ki, geçti¤imiz haftalarda aç›klanan ‘Kat›l›m Öncesi Ekonomik Programda da iktisadi faaliyetlerdeki yavaﬂlaman›n ve iç
talepte gözlemlenen gerilemenin giderek derinleﬂti¤i kuﬂkuya
yer b›rakmayacak biçimde vurgulanm›ﬂt›r.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Önümüzde riskli iki sürecin, ülkemiz ekonomisini çok derinden etkileme ihtimalini gözden uzak tutmamak gerekmektedir.
Birincisi, ﬂu anki geliﬂmelerin aksine, faiz oranlar›nda ve enflasyonda görülebilecek yükseliﬂler, iç talebi daha da düﬂürebilecek, bu durum ekonomik krizi daha da derinleﬂtirebilecektir.
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‹kincisi ise, küresel krize yönelik, Türkiye’nin ihracat yapt›¤›
ülkelerde al›nan tedbirlerin ﬂu ana kadar etkili bir sonuç do¤urmamas›, baﬂta Almanya ve Rusya olmak üzere, bu ülkelerin
ekonomilerinde yaﬂanan ciddi daralma, Türkiye ekonomisinin
büyüme oran›n›, IMF’nin tahmin etti¤i eksi yüzde 5,1’in bile alt›na çekebilecektir.
Geçti¤imiz günlerde, Merkez Bankas› taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ olan Para Kurulu Toplant› Özetinde; bu y›l›n ilk çeyre¤inde
büyüme h›z›ndaki daralman›n çift haneli rakamlara ulaﬂabilece¤i de¤erlendirmesi bile yap›lm›ﬂt›r.
Küresel kriz f›rt›nas›n›n iç ve d›ﬂ talepte yaratt›¤› a¤›r tahribat
ve özellikle en önemli ihracat pazar› olan AB ekonomisinin son
çeyrekte daralmas›yla, Türkiye ekonomisi 2001 y›l›ndan sonra
ilk defa 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde küçülmüﬂtür.
Hat›rlanaca¤› üzere, Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program’da,
2009 y›l›n›n genelinde ekonominin yüzde 3,6 oran›nda daralaca¤› tahmin edilmiﬂtir. Ancak Uluslararas› Finans Enstitüsü’nün
Türkiye ekonomisi için 2009 y›l› küçülme tahmini daha da düﬂündürücü olup yüzde 7,5 olarak aç›klanm›ﬂt›r.
Özel kesim tüketim harcamalar›n›n 2009 y›l›nda yüzde 3,1
oran›nda azalaca¤›, özel kesim sabit sermaye yat›r›m harcamalar›n›n ise küresel kredi daralmas› ve oluﬂan belirsizlik ortam›ndan daha fazla etkilenerek 2009 y›l›nda yüzde 14,4 oran›nda
daralaca¤›, bu daralmada ihracat pazarlar›ndaki talep azalmas›n›n da etkili olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Huzurlar›n›zda, ekonominin de¤iﬂik alanlar›nda tebarüz eden
baz› sorunlar› ana baﬂl›k halinde ifade etmek istiyorum:
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√ 2008 y›l›n›n son 3 ayl›k döneminde milli gelir yüzde 6,2
oran›nda küçülmüﬂtür. Türkiye, dünya ölçe¤inde Tayvan’dan
sonra milli geliri en keskin düﬂen ikinci ülke olmuﬂtur.
Baﬂbakan›n, Türkiye ekonomisinin son yüz y›l›n en büyük finansal krizine karﬂ› sa¤lam bir duruﬂ sergilemesinden kast etti¤ide acaba dünyada büyüme düﬂüﬂünde k›rd›¤› rekor mudur?
√ Öte yandan, 2009 y›l› Mart ay›nda d›ﬂ ticaretteki zay›flama
devam etmiﬂ; 2008 y›l›n›n ayn› ay›na göre ihracat yüzde 28,4,
ithalat ise yüzde 37,5 azalm›ﬂt›r.
√ Sanayi üretimi tam anlam›yla yere çak›lm›ﬂ ve 2009 y›l› ﬁubat ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 23,7 küçülmüﬂ, imalat sanayi ise yüzde 25,9 azalm›ﬂt›r.
√ 2008 y›l› Mart ay›nda yüzde 81,2 olan üretim de¤eri a¤›rl›kl› kapasite kullan›m oran›, 2009 y›l› Mart ay›nda yüzde 64,7
seviyesine inmiﬂtir. Kapasite kullan›m oran› ve sanayi üretimindeki gerilemeden sonra, 2009 y›l› ilk çeyrek büyümesinin iki haneli eksi rakam olarak ortaya ç›kma ihtimali artmaktad›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’a sormak laz›md›r: Ald›¤›n›z› söyledi¤iniz
ek tedbirlerle, ﬂu ana kadar di¤er geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelere k›yasla krizin etkilerini çok az ölçüde hissetmekten anlad›¤›n›z üretimin felç olmas›, fabrikalar›n kapanmas›, iﬂsizli¤in
kontrolden ç›kmas›, iflaslar ve sosyal çalkant›lar m›d›r?
√ Bir di¤er sorun alan› kamu maliyesinde görülmektedir. Nitekim bütçe aç›¤› kâbus gibi geri dönmüﬂ; 2009 bütçesinde
10,4 milyar TL olarak tahmin edilen aç›k, son olarak Kat›l›m
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Öncesi Ekonomik Program’da yaklaﬂ›k yüzde 371 art›ﬂla 49
milyar TL olarak revize edilmiﬂtir.
2009 y›l›n›n üç ay›nda gerçekleﬂen bütçe aç›¤› 20 milyar
TL’ye yaklaﬂm›ﬂt›r. Bütçe aç›¤›ndaki art›ﬂ ilerleyen süreçte, enflasyon düzeyinin yükselmesine ve borç stokunda art›ﬂa neden
olabilecektir.
Krizin yurt içi iktisadi faaliyet üzerindeki etkilerini hafifletmek
amac›yla uygulanan dengeleyici mali tedbirlerin kamu harcamalar›nda h›zl› art›ﬂlara neden oldu¤u, bütün bu geliﬂmeler sonucunda bütçe dengesinin h›zla bozuldu¤u Merkez Bankas› taraf›ndan da ifade edilmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra, kamu kesimi artan finansman ihtiyac›n›n,
para politikas› kararlar› ve son dönemde uygulanan mali tedbirlerin iktisadi faaliyet üzerindeki olumlu etkilerini zay›flatma potansiyeli taﬂ›d›¤› da Banka taraf›ndan vurgulanm›ﬂt›r.
O halde krize karﬂ› uygulanan politikalar aras›nda bir uyumsuzluk, koordinasyonsuzluk ve çeliﬂki bulunmaktad›r. Burada ﬂu
gerçe¤in alt›n› çizmek istiyorum: Kamu sektöründen baﬂlayacak
bir toparlanma iﬂaretlerine özel sektör ayn› safta ve evsafta tepki göstermezse kal›c› bir ekonomik normalleﬂmenin sa¤lanabilmesi mümkün de¤ildir.
Bu itibarla, krize karﬂ› verilecek mücadelede; hedef ve amaç
tayini, tedbir ve araç tespiti, bunlar› yönetecek teﬂkilat yap›s› ve
zihin örgüsü belirleyici olacakt›r. Ancak ﬂu ana kadar bu alanlarda ümit verici bir k›p›rdanma dahi görülmemektedir.
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√ Bütçe aç›¤› do¤rultusunda, Hazine’nin nakit ihtiyac›nda da
h›zl› bir art›ﬂ görülmektedir. Geçen y›l›n ilk üç ay›nda 4,6 milyar
TL olan nakit aç›¤›, bu y›l yüzde 302’lik art›ﬂla 18,5 milyar
TL’ye yükselmiﬂtir. ﬁüphesiz aç›¤›n artmas›nda hem gelir azalmas›n›n, hem de harcamalardaki art›ﬂ›n önemli bir pay› bulunmaktad›r.
√ 2009 y›l› Mart ay›nda; 2008’in ayn› ay›na göre kurulan ﬂirket ve kooperatif say›s› ise yüzde 25,5 azalarak 4 bin 850’den
3 bin 613’e düﬂmüﬂtür. Yine bu dönemde, kurulan ticaret ünvanl› iﬂyeri say›s› yüzde 15,3 azalm›ﬂt›r.
Bütün bu göstergeler, ekonomideki sorunlar yuma¤›n›n katlanarak büyüyece¤ine iﬂaret etmektedir. Önümüzdeki süreç hiç
de Baﬂbakan’›n iddia etti¤i gibi olmayacak, krizden en çok etkilenen ülke olaca¤›m›z› da ispatlayacakt›r.
Baz› tespitleriyle, hükümetle farkl› ve ayr› de¤erlendirmeler
yapt›¤› görülen Merkez Bankas› da; iktisadi faaliyetlerdeki toparlanman›n zaman alaca¤›n›, k›sa vadede de belirgin bir canlanma olmayaca¤›n› öngörmektedir.
En son grup toplant›s›nda, ekonomideki kriz sürecinden zarar görmüﬂ milyonlarca insan›m›zla alay edercesine; hala krizi
en az zararla atlatmaktan bahseden ve krizin te¤et ›srarla geçece¤ini söyleyen Baﬂbakan Erdo¤an’a diyece¤imiz ﬂimdilik ﬂudur:
√ Senin için kriz te¤et ya da uzaktan görünerek geçmiﬂ olabilir.
√ Yandaﬂlardan ve hanedan mensuplar›ndan yeni ﬂirket kuran, bu buhran dönemini f›rsat olarak gören soyguncu ve asalaklar›n hayat standartlar›nda bir yükselme de olabilir.
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√ Milletimizin al›n teriyle, adrese teslim devlet ihaleleriyle,
lüks ve rahata ulaﬂan, dünün ma¤durlar›, bugünün haramzadelerine kriz hiç görünmemiﬂ de olabilir.
Ama Say›n Baﬂbakan, bir gerçek vard›r ki, senin te¤et geçece¤ini her f›rsatta söyledi¤in kriz, insan›m›z›n yüre¤ini delip de
geçmektedir.
Muhterem Milletvekilleri
De¤erli Bas›n mensuplar›,
Otuz y›l› aﬂk›n bir süredir kronik bir toplumsal gerginlik vesilesi olan 1 May›s’›n bu y›l Emek ve Dayan›ﬂma Günü olarak
Taksim meydan›nda temsili olarak kutlanmas› olumlu ve sevindirici bir geliﬂmedir.
Bu bayram› yasad›ﬂ› gösteriler yaparak ve emniyet güçlerine
karﬂ› taﬂla, sopa ve yan›c› maddelerle sald›ran gruplar›n bu çabalar› bekledikleri sonucu vermemiﬂ, 1 May›s önceki y›llara
oranla daha az gerilimli bir ortamda geçmiﬂtir.
Sorumluluk anlay›ﬂ› içinde, ortak ak›l ve sa¤duyu ile hareket
eden sendikalar›m›z ile güç ﬂartlarda görev yapan emniyet teﬂkilat›m›z mensuplar›n› kutluyorum.
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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KONUﬁMA METN‹

12 MAYIS 2009

Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Bu haftaki Grup konuﬂmama baﬂlarken hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Ülkemizin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› a¤›r sorunlar›n giderek büyüdü¤ü bir dönemde sizlerle tekrar bir araya gelmiﬂ bulunuyoruz.
Maalesef ülkemizin gündemi yine yo¤undur, acil çözüm bekleyen sorunlar milletimizin yine karﬂ›s›ndad›r.
Bildi¤iniz gibi geçen hafta Pazar günü “Anneler Günü” vesilesi ile üzerimizdeki emeklerini, dualar›n› hay›rla yad etti¤imiz
annelerimizin bu anlaml› gününü yürekten kutlad›k.
Milletimizi bir arada tutan sevgi, sayg›, ba¤l›l›k gibi temel duygular› aile oca¤›nda bizlere kazand›ran bütün annelerimizin ellerinden bir kez daha öpüyoruz.
Ancak, geçti¤imiz hafta Mardin Maz›da¤› ilçesi Bilge köyünde yaﬂanan vahﬂette aralar›nda annelerin de oldu¤u kad›n ve çocuklar›n hayat›n› kaybetmiﬂ olmas›, yine ayn› olayda çok say›da
çocu¤umuzun annesiz kalmalar› dramatik ve talihsiz bir rastlant› olarak eminim ki hepimizi derinden üzmüﬂtür.
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Bu ve benzeri olaylar›n tekrarlamamas› temennilerimle, bütün evlatlara anneleri ile bir arada olabilmeyi, annelere de evlatlar› ile beraber geçirecekleri sa¤l›kl›, huzurlu ve mutlu günler
diliyorum.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
‹çinde bulundu¤umuz günler, “Engelliler Haftas›” ad›yla, bu
vatandaﬂlar›m›z›n sorunlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤›, çözüm yollar›n›n arand›¤› ve toplumun ayd›nlat›ld›¤› bir haftan›n ad› olmuﬂtur.
Bu vesileyle, milyonlarca ailenin bireyi oldu¤u kadar bizim de
çocuklar›m›z, yetiﬂkinlerimiz ve arkadaﬂlar›m›z olan biricik engelli evlatlar›m›z›n ve vatandaﬂlar›m›z›n topluma, hayata tutunmak ve engelleri aﬂmak için verdikleri mücadeleler tekraren anlat›lacakt›r.
Parti Program›m›zda, “Temel ‹lke ve De¤erlerimiz” baﬂl›¤› alt›nda “Sosyal Devlet” anlay›ﬂ›m›z tan›mlan›rken; engelli vatandaﬂlar›m›za yönelik yaklaﬂ›m›m›z da ortaya konulmuﬂ ve bu çok
hayati konu, birey, aile, toplum ve devletin ahenkli birlikteli¤inin
göstergesi, sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n gere¤i olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
√ Engelli vatandaﬂlar›m›z›n toplumla bütünleﬂmesi,
√ Baﬂkalar›n›n deste¤i olmaks›z›n hayatlar›n› sürdürmeleri,
√ Bu maksatla her türlü fizikî ve hukuki engelin kald›r›lmas›,
√ Engelli kardeﬂlerimizin t›bbî ve mesleki rehabilitasyonun yap›lmas› öncelikli hedeflerimiz aras›nda yer alm›ﬂt›r.
Gerek insanl›¤›n medeni geliﬂimi ve zihniyet de¤iﬂimi, gerekse yaklaﬂ›mlar›n h›zla dönüﬂümü ile hayat›n› sürdürülmesi noktas›nda bir engeli bulunan vatandaﬂlar›m›z›n sorunlar›n› bir nebze olsun çözme çabas› ülkemizde de gözlenmektedir.
288

Ancak bütün bu iyi niyetli oldu¤unu söyleyece¤imiz çabalar›n
yeterli oldu¤unu söylemekten de maalesef çok uzaklarda
bulunuyoruz.
Bugün ülke nüfusumuzun yaklaﬂ›k olarak yüzde 12,5’ine karﬂ›l›k gelen ve toplam say›lar› dokuz milyona yaklaﬂan kardeﬂimiz
engelli olarak tan›mlanmaktad›r.
Kimisi anne ve babam›z, kimisi kardeﬂimiz veya akrabam›z,
kimisi ise arkadaﬂ›m›zd›r. Ve her an karﬂ›m›za ç›kabilecek bir sorunla bu kardeﬂlerimizin aras›na girebilece¤imiz de hat›rda tutulmal›d›r.
Yan› baﬂ›m›zda ve bizlerle içiçe yaﬂayan bu zenginli¤in fark›na varmak, sorunlar›n› çözmek, karﬂ›laﬂt›klar› bütün engelleri
kald›rmak için bugüne kadar yap›lanlar›n ötesinde bir çal›ﬂmaya
ve anlay›ﬂa ihtiyaç oldu¤u ortadad›r.
Engele sahip kardeﬂlerimizin sorunu kesinlikle bireysel ve
özel de¤ildir ve olaya böyle bak›lmas› en büyük yanl›ﬂt›r. Sorunlar› tek tek bireyler baz›nda çözmeye çal›ﬂan bu bak›ﬂ tarz› ile de
engellerin aﬂ›lmas› mümkün de¤ildir.
Konu, millet olman›n, ça¤daﬂ bir toplum olman›n en do¤al
sonucu olarak, ülkemizin bütününü ilgilendirmesi gereken toplumsal bir anlay›ﬂa ihtiyaç göstermektedir.
Engelli vatandaﬂlar›m›z da, toplumumuzun birer bireyi olarak
elbette ki kollektif hayat›n gerektirdi¤i kadar sevgiye, sayg›ya dayan›ﬂmaya ihtiyaç duyacaklard›r.
Bu konudaki beklentileri karﬂ›lamak engeli olsun veya olmas›n hepimizin yurttaﬂl›k görevi, millet olman›n verdi¤i sorumluluk ve insanl›k borcudur.
289

Ancak, engelli kardeﬂlerimizin sorunlar›n› çözebilme noktas›nda aﬂmam›z gereken en önemli ön yarg›, onlar›n yard›ma
muhtaç insanlar olarak gören alg›lama kusurumuzdur.
Engelli öncelikle yard›ma ihtiyac› olan de¤il, yaﬂamak ve her
insan gibi çal›ﬂmak için önündeki sosyal, hukuki, fiziki engellerin kald›r›lmas›n› talep eden güçlü bir toplum ferdidir.
Engelleri aﬂmak, hayata kat›lmak, hayat›n› kazanmak ve hayat› baﬂarmak için kendisini s›n›rlayan ve k›s›tlayan bütün etkenlerin kald›r›lmas›n› yüksek sesle talep etmektedir.
Bu son derece anlaml›, yerinde ve takdire ﬂayan taleplerin
yerine getirilmesinde kuﬂkusuz ki siyasi iktidara, siyaset kurumuna ve siyasi partilere çok önemli görevler düﬂmektedir.
Bu konuda toplumu merkeze alan ve hedefleyen e¤itim ve
ﬂuurland›rma çal›ﬂmalar›n›n art›r›lmas› ve toplumun oldu¤u ve
yaﬂad›¤› her alan ve mekânda bulunmalar›n› önleyen bütün fiziksel zorluklar›n ortadan kald›r›lmas› art›k ﬂartt›r.
Bu kapsamda, engelli kardeﬂlerimizin en do¤al vatandaﬂl›k
talep ve haklar› olarak, toplumsal hayat›n bütün unsurlar›na eﬂit
kat›l›m için sahip olduklar› hak ve yükümlülüklerin kâ¤›t üzerinde kalmadan, gerçek anlamda iﬂler hale getirilmesi kaç›n›lmaz
hale gelmiﬂtir.
√ Ulaﬂ›m, trafik, güvenlik ihtiyaçlar›n›n düzenlenmesi,
√ E¤itim, e¤lence, al›ﬂveriﬂ, spor, park gibi alanlar›n›n tanzimi,
√ Kamu imkânlar›ndan yararlanmada, iﬂgücü piyasas›na kat›l›mda f›rsat eﬂitli¤i,
√ Konutlar›n, iﬂyerlerinin ihtiyaçlar›na uygun olarak
yap›lanmas›,
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√ Çal›ﬂmalar›na uygun istihdam alanlar›n›n haz›rlanmas›,
√ Yerel yönetimleri tedbire zorlay›c› mevzuat de¤iﬂiklikleri,
√ Kendilerinin ve yak›nlar›n›n sosyal, ekonomik ve sa¤l›k
desteklerinin art›r›lmas›,
√ Engele neden olan sa¤l›k sorunlar›n›n tedavisi ve ortadan
kald›r›lmas›,
√ Toplum sa¤l›¤› ve engellilik konusunda duyarl›l›¤› artt›rmak
için çal›ﬂmalar yap›lmas›,
√ Engelli vatandaﬂ›m›z›n da her birey gibi ba¤›ms›z, aktif ve
üretici hale getirilmesi,
√ Toplumsal hayatta ve iliﬂkilerde daha görünür ve kat›l›mc›
olmalar›n›n sa¤lanmas›,
√ Ve elbette ki kendilerini ifade edebilmelerinin zemininin
haz›rlanmas› ilk akla gelecek tedbirler, görüﬂler ve önerilerdir.
Milliyetçi Hareket Partisi engelli vatandaﬂlar›m›z›n hak ve talepleri konusunda duyarl›d›r. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu bu konuda yap›lacak her olumlu ad›m›n öncüsü ve sonuna
kadar destekçisi olacakt›r.
Bu hafta vesilesiyle engelli kardeﬂlerimize ve ailelerine daha
sa¤l›kl›, daha baﬂar›l›, daha huzurlu günler diliyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Esas› omurgas›ndan yakalayamayan, ﬂekil merkezli zihniyet
da¤›lmas›yla insan›m›z›n ve toplumumuzun tarihi süreç içindeki
olgunlaﬂarak devaml›l›¤›na zarar veren AKP iktidar›yla geçen
yedi koca y›la yaklaﬂan zaman gerçekten heba olmuﬂtur.
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Bu kapsamda, iﬂçimizden memurumuza, esnaf›m›zdan çiftçimize, emeklimizden yetimlerimize kadar hiç kimsenin fani yaﬂam›nda bir iyileﬂme, rahatlama, mahkûmu olduklar› sorunlar karﬂ›s›nda rahat nefes almalar›n› sa¤lay›c› olumlu bir geliﬂme görülmemiﬂtir.
Bunun içindir ki Baﬂbakan Erdo¤an’›n; enflasyonun yüzde
30’dan yüzde 6’ya indi¤ini, aradaki fark›n 24 puan oldu¤unu
bunun da, çiftçimizin, memurumuzun, köylümüzün cebinde kald›¤›n› söylemesinin gerçekle ba¤daﬂ›r bir taraf› yoktur.
Bugün çiftçimizin, memurumuzun, esnaf›m›z›n cebinde sadece son ödeme tarihi geçmiﬂ faturalar, icra tebli¤leri ve çaresizlik
içinde s›k›lm›ﬂ yumruklar vard›r. Özellikle bunlar aras›nda elbette çiftçilerimizin periﬂan hali daha çok düﬂündürücü olup daha
fazla endiﬂe vericidir.
Bu hafta içinde kutlanacak olan ‘Çiftçiler Gününde’ bile,
çiftçi kardeﬂlerimizin ayakta ve hayatta kalabilmenin çarelerini
arayacak olmas› ne üzücüdür ki çok hazin bir manzaray› yans›tmaktad›r.
K›ﬂ aylar›nda köy kahvesinde içecek çay paras› dahi bulamayan, harman veresiye ihtiyaçlar›n› gideren aziz çiftçi vatandaﬂlar›m›za yönelik umut verici hiçbir giriﬂim olmad›¤› hepinizin malumdur.
Orak ve t›rpan› biçerdöverle, saban› pullukla, koﬂum hayvan›n› traktörle de¤iﬂtirerek ça¤›n gereklerine uymak sorunlar› bitirmemiﬂ, günümüz ﬂartlar›n›n beraberinde getirdi¤i yeni karmaﬂaya donan›ml› ve kal›c› cevaplar üretilememiﬂtir.
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Topraktan ekme¤ini kazanmak için ç›rp›nan, tarlas›ndan çocuklar›n›n r›zk›n› ç›karmak için didinen çiftçi kardeﬂlerimizin çok
ﬂikâyetleri oldu¤unu iyi biliyoruz.
Bir bak›ma siyasi iktidar›n ilgi ve destek alan›n›n d›ﬂ›nda bulunan köylülerimiz, yaln›zca seçim dönemlerinde hat›rlan›p sorunlar› dile getirilmekte, seçimler bittikten sonra eski anlay›ﬂ ›srarla sürdürülmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak çiftçilerimizin sorunlar›n› hiçbir zaman akl›m›zdan ve gündemimizden ç›karmad›k ve onlar›n
lehine olan her giriﬂimin yan›nda ve arkas›nda olduk.
Hatta 20 May›s 2008 tarihli Grup Konuﬂmamda, çiftçi kardeﬂlerimin sorunlar›na aç›k, ayr›nt›l› ve kapsaml› bir ﬂekilde de¤inmiﬂ ve kamuoyuyla paylaﬂm›ﬂt›m.
Bundan sonra da, milyonlarca tar›m kesimi çal›ﬂan›m›za yönelik deste¤imizin artarak devam edece¤ini, onlar›n her sorununun bizim asli meselelerimizden birisi olaca¤›n› bu vesileyle üstüne basa basa ifade etmek istiyorum.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Yeni bir hasat dönemine yaklaﬂmaktay›z. Bu çerçevede haziran ay›nda arpa hasad›na baﬂlanacak olup, ay sonuna do¤ru
ﬂeftali, erik, kiraz ve yazl›k elma hasad› gerçekleﬂtirilecektir.
‹çinde bulundu¤umuz y›l ya¤›ﬂlar›n mevsim normallerin üzerinde gerçekleﬂmesi sevindirici bir geliﬂme olmuﬂ, ma¤dur halde
bulunan çiftçilerimizin bir nebze de olsa yüzünü güldürmüﬂtür.
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Ülkemiz genelinde kuru tar›m alanlar›nda ortaya ç›kan ürünler için Nisan ve May›s ay› ya¤›ﬂlar›n›n ciddi bir önem taﬂ›d›¤› bilinen bir gerçektir.
Bu y›lki ya¤›ﬂlar, son iki y›ld›r ülkemizde tar›msal üretimi
olumsuz etkileyen kurakl›¤› da ortadan kald›rm›ﬂ, bu¤day, arpa
ve k›rm›z› mercimek verimlerinde geçen y›la göre art›ﬂ beklentisini güçlendirmiﬂtir.
Bu geliﬂmelerin do¤al sonucu olarak ürün rekoltesinin artmas›, çiftçilerimizin az da olsa rahatlamalar›n› sa¤layacakt›r.
Ancak, 2008 y›l› ürün ekiminde, pahal› olmas›ndan dolay›
gübre kullan›m›ndaki yüzde 30’lar› aﬂan gerilemenin, baﬂta hububat ve baklagiller olmak üzere, tar›msal üretimi olumsuz etkileyece¤i dikkate al›nd›¤›nda, ya¤›ﬂlar›n olumlu etkisinin beklenilen katk›y› yapamayaca¤›n› söylemek mümkündür.
Özellikle 2008 y›l›nda yükselen girdi fiyatlar›, iki y›ld›r yaﬂanan kurakl›k ve ekonomik yap›n›n krize teslim olmas›n›n sonucu olarak; tar›msal ürünler ihracat›ndaki ve fiyatlar›ndaki düﬂmeyle çiftçilerimiz çok zor bir sürecin içine itilmiﬂlerdir.
Bu geliﬂmeler do¤rultusunda, borçlar›n› ödeyemez hale gelen
birçok sektör mensuplar›, geçimlerini sa¤lad›klar› ve al›n terleriyle ekmeklerini kazand›klar› arazilerini haraç mezat sat›ﬂa ç›karm›ﬂlard›r.
Borç tuza¤›na düﬂen ve art›k sadece ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
için banka kredi kuyruklar›nda bekleyen çiftçi kardeﬂlerimiz, varl›klar›n› ipotek ettirerek ekonomideki sorunlar›n neden oldu¤u
bask›lara direnmeye çabalamaktad›rlar.
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‹cralar›n nefes ald›rmad›¤›, iflaslar›n s›radanlaﬂt›¤› tar›m kesimindeki problemler ç›¤ gibi büyürken, Baﬂbakan Erdo¤an ve
hükümeti duyars›zl›klar›n› inatla sürdürmektedir.
Kriz nedeniyle çeﬂitli sektörlere destek verilirken, tar›m›n göz
ard› edilmesi, daha da kötüsü ak›llara dahi gelmemesi çiftçilerimizin kendi hallerine terk edilmesinin en bariz göstergesi olmuﬂtur.
Ülkemiz toplam nüfusunun yaklaﬂ›k üçte birini oluﬂturan tar›m kesiminde çal›ﬂan milyonlarca insan›m›z, Tar›m Kredi Kooperatifleri ve bankalar taraf›ndan tam anlam›yla k›skaca al›nm›ﬂlard›r.
Bitkisel ve hayvansal üretimde kullan›lan elektrik enerjisinin,
tar›msal üretim maliyeti içinde önemli bir orana ulaﬂmas›, elektrik faturas›n›n ödenmesinde ciddi sorunlara neden olmaktad›r.
Bilindi¤i üzere, tar›mda kullan›lan elektrikte destekleme politikas›n›n 2003 y›l› Ocak ay›ndan itibaren kald›r›lm›ﬂ olmas›,
söz konusu alanda fiyatlar›n yüzde 34,4 oran›nda artmas›na yol
açm›ﬂt›r.
Bu art›ﬂ›n ard›ndan, elektri¤e 2008 y›l›n›n Ocak, Temmuz,
Ekim aylar›nda olmak üzere üç defa daha zam yap›lm›ﬂ, maliyet
bazl› fiyatland›rma mekanizmas›na geçiﬂ ile birlikte tar›msal sulamada kullan›lan elektri¤in birim fiyat› 2008 y›l›nda yaklaﬂ›k
yüzde 50 oran›nda yükselmiﬂtir.
Son bir y›lda tar›msal üretimde kullan›lan temel girdilerden
gübrede yaklaﬂ›k yüzde 180, mazotta yüzde 40’lara ulaﬂan fiyat
art›ﬂlar›yla s›rt›na kald›rmayaca¤› bir yük yüklenen çiftçi kardeﬂlerimiz, AKP iktidar›n›n anlaﬂ›lamaz ve kabulü mümkün olmayan yanl›ﬂ uygulamalar› yüzünden çok zor durumda kalm›ﬂlard›r.
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Gübre fiyatlar›ndaki yüksekli¤in yan›nda, ürün verimini do¤rudan olumlu anlamda etkileyen sulama maliyetinin tempolu bir
ﬂekilde artmas›, toplam tar›msal üretimde önemli düﬂüﬂleri de
beraberinde getirecektir.
Desteklemelerde görülen gerilemeler; çiftçilerimizin katlanmak zorunda kald›¤› girdi maliyetlerindeki art›ﬂlar tar›m kesiminde çözülme ve da¤›lmayla son bulacak bir sürecin de önünü açm›ﬂt›r.
Tespit etti¤imiz ve yak›n gelecekte gerçekleﬂmesi yönünde
ihtimallerin en çok artt›¤› husus, üretimde kullan›lan faktörlerin
pahaland›¤›, buna karﬂ›l›k ürün fiyatlar›n›n düﬂtü¤ü, desteklerin
azalt›ld›¤› tar›m sektöründe faaliyet gösteren vatandaﬂlar›m›z,
üretim yapamaz hale gelmek üzeredir.
Elbette bu olumsuzluklar›n tabii neticesi olarak Türkiye tar›m
ürünleri alan›nda net ithalatç› bir ülke konumuna gerilemektedir. Bu durum özellikle ülkemizin artan ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, halk›m›z›n g›da güvencesinin sa¤lanmas› aç›s›ndan tehlikelerle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu aç›kça göstermektedir.
En baﬂta hububat ve ya¤l› tohumlardaki yaﬂan›lan ithalat art›ﬂ› ve zaten az olan prim miktarlar›n›n daha da düﬂürülmesi,
çiftçilerimizin üretimden kopuﬂunu h›zland›rmaktan baﬂka bir
sonuca hizmet etmeyecektir.
Büyük fedakârl›klarla ve zorluklarla mücadele eden çiftçilerimizin sorunlar›, geldi¤imiz bu aﬂamada sözle, vaatle geçiﬂtirilemeyecek kadar büyümüﬂtür.
Ayr›ca, KDV ve ÖTV’yi peﬂin olarak ödeyen, satt›¤› ürünlerinden KDV’sini mahsup edemeyen Türk çiftçisi, zarar etmesine
296

ra¤men bir de her sat›ﬂ›nda stopaj vergisini ödemek durumunda kalmaktad›r. Nitekim sadece mazota ödenen KDV ve ÖTV
miktar› bile destekleme bütçesini aﬂmaktad›r.
Son tahlilde, AKP hükümetinin tar›m›n yap›sal sorunlar›n›
çözecek, tar›msal girdi yükünü azaltacak ve tar›m sektörünü yeniden aya¤a kald›racak tedbirleri alma niyet ve iste¤inin olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Parti olarak, küçük ölçekte faaliyet gösteren çiftçilerimizin
desteklenmesi amac›yla; elektrik, mazot, gübre, ilaç ve tohum
gibi temel tar›msal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV’nin kald›r›lmas› gerekti¤ini 2007 Seçim Beyannamesinde aç›kça vurgulam›ﬂt›k.
Bunun yan›nda, orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçilerimizin kulland›¤› bu temel girdilerin üzerindeki ÖTV ve
KDV’nin de kademeli olarak yüzde 50 oran›nda düﬂürülmesi yönünde siyasi kararl›l›¤›m›z› ortaya koymuﬂtuk.
Bu kriz ortam›nda her sektörle ilgili akla gelen ve uygulamaya
baﬂlan›lan KDV ve ÖTV indirimlerinin çiftçilerimizden esirgenmesi, s›ra bu aziz kardeﬂlerimize geldi¤inde tedbirlerin Baﬂbakan’›n deyimiyle te¤et geçmesi, AKP hükümetinin gerçek niyet
ve yüzünü deﬂifre etmesi aç›s›nda bizlere iyi bir f›rsat vermiﬂtir.
Türk çiftçisinin sorunlar›n›n bu kadarla s›n›rl› olmad›¤›n› konuﬂmam›n bu aﬂamas›nda ifade etmeliyim.
‹hmallerle, vurdumduymazl›klarla gelinen bugünkü süreçte
çiftçilerimizin tahammülleri, dayanma güçleri tükenme noktas›na gelmiﬂtir.
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Kolay para kazanman›n prim yapt›¤› AKP iktidarlar› döneminde, kol ve bilek gücüyle hayat›n› kazanmaya çal›ﬂan çiftçilerimizin hayat standard›nda en ufak bir iyileﬂme olmam›ﬂ, aksine
bugün dünden daha da kötü olmuﬂtur.
Temennim, AKP hükümetinin, ‘Çiftçiler Günü’ münasebetiyle, milyonlarca çiftçimizin sorunlar› üzerine düﬂünmesi ve gerekli olan önlemleri mutlaka almas›d›r.
Biz bu süreçte çiftçi kardeﬂlerimizin yan›nda bulunaca¤›m›z›,
dertlerinin orta¤› olaca¤›m›z› ifade ediyor, hepsinin ‘Çiftçiler
Günü’nü” kutluyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Geçti¤imiz haftan›n en önemli konular›n›n baﬂ›nda, Mardin
Maz›da¤› ilçesinin Bilge köyünde meydana gelen ve aralar›nda
kad›n, çocuklar›n bulundu¤u 44 vatandaﬂ›m›z›n ölümüyle sonuçlanan olay ve bu olayla ilgili yap›lan yorumlar gelmiﬂtir.
Bu hunhar sald›r› sonucu yaﬂanan elim olayla ilgili olarak hayat›n› kaybeden vatandaﬂlar›m›za Cenab-› Allah’tan rahmet diliyor, hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmas›n› temenni ediyorum.
Yaﬂanan vahﬂet, toplumun her kesiminde hakl› bir infiale ve
tepkiye yol açm›ﬂ ve daha da önemlisi sözde töre ve inanç ad›
alt›nda maskelenmeye çal›ﬂ›lan iptidai anlay›ﬂ hakl› olarak sorgulanm›ﬂt›r.
Kendinden menkul namus ve ahlak kavramlar›na s›¤›n›larak
iﬂlenen cinayetlerin, insanlar› bu canili¤e kadar götüren ahlaki,
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vicdani, dini ve hukuki çöküntünün nedenleri mutlaka her yönüyle araﬂt›r›lmal›d›r.
Zira, hiçbir mazeret, insanlar›n birbirlerini öldürmelerinin
meﬂruiyet gerekçesi veya bahanesi olmayacakt›r.
Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Baﬂkanl›¤›’n›n tespitlerine göre
“töre ve namus cinayeti” olarak tan›mlanm›ﬂ suçla maruz kalanlar›n say›s› 2003 ve 2007 y›llar› aras›ndaki beﬂ y›lda 1100 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r.
Bu, acilen ele al›nmas› gereken yaln›zca kriminal anlamda
de¤il ayn› zamanda çok ciddi bir toplumsal sorunla karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuzu aç›kça göstermektedir.
Hala niçin bu derece sosyal bir geri kalm›ﬂl›¤›n, medeni alemle sa¤lanamam›ﬂ vicdani yükselmenin, yerinde sayan sosyolojik
duraklaman›n ve hukuku hiçe sayan yaz›l› olmayan sosyal yapt›r›mlar›n nas›l devam etti¤i ortaya ç›kart›lmal› ve bu sorun mutlaka akademik çal›ﬂmalar›n rehberli¤inde, toplumun bütün kesimlerinin deste¤i ile aﬂ›lmal›d›r.
Nitekim, suçlular bugün için adalete teslim edilmiﬂlerdir ama,
töre arkas›na saklan›lan bu insanl›k d›ﬂ› anlay›ﬂ, yeni suçlar iﬂlemek ve yeni katliamlar yapmak için toplum aras›nda içten içe
yaﬂamaya maalesef devam etmektedir.
Bu son olayda iﬂin en ilginç yönü ise, y›llard›r, töre, a¤a konulu feodal kal›nt›lar›n ﬂiddet ve öç almaya yönelik yay›nlar›n›
televizyonlar›nda özendirici diziler halinde yay›nlayan medya kanallar›n›n ikiyüzlülü¤ün de ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r.
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Geçmiﬂte, tek bir iﬂaretle, ayn› siyasi partiye verilen toplu oylar›n arkas›ndaki zorbal›¤› ve dayatmay› kendi ç›karlar› için görmezden gelenlerin, bugün bu cinayetlerin tek suçlusu olarak yöredeki ayn› sosyal yap›y› ve töre uygulamalar›n› iﬂaret etmeleri
veya cehaleti sorumlu tutmalar›, asla inand›r›c› ve samimi bir
yaklaﬂ›m de¤ildir.
Tart›ﬂmalar›n bir baﬂka boyutunu ise y›llard›r terörle mücadelede yararlan›lan koruculuk sisteminin eleﬂtirilmesi oluﬂturmuﬂtur.
Çocuk ve kad›n demeden iﬂlenmiﬂ bu hunhar cinayetin yöredeki korucular taraf›ndan iﬂlenmiﬂ olmas› dikkatleri hakl› olarak
bu konu üzerinde yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Terörle mücadelede yöreyi bilen, yörede yaﬂayan vatandaﬂlar›m›zdan istifade ile oluﬂturulan koruculuk sisteminin ve görev
yapan korucular›n eleﬂtirilecek yönleri, ›slaha ve e¤itime muhtaç
taraflar› elbette ki olabilir.
Her kamu görevlisi gibi kanun d›ﬂ›na ç›karak suç unsuru taﬂ›yan faaliyetlerde bulunabilirler. Ancak bunlar bütün korucular›n
suçlanmas›na, bütün koruculuk sisteminin sorgulanmas›na bahane olmamal›d›r.
‹lk kuruldu¤u 1985 y›l›ndan bu yana, vatan co¤rafyas›n›n bütünlü¤ü ve milletimizin birli¤i u¤runa, PKK terör örgütü ile mücadele ederken hayat›n› kaybeden ﬂehit korucular›m›z›n say›s›
1350’ye ulaﬂm›ﬂ, 2500 aile ferdi ise zarar görmüﬂtür.
Bugün say›lar› 50 bine yaklaﬂan geçici ve 25 bine ulaﬂan Gönüllü Köy Korucular› milletimizin kendilerinden bekledi¤i sorumlulu¤un gere¤i olarak en zor ﬂartlar alt›nda görevlerini
baﬂar›yla sürdürmektedirler.
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Vatana ba¤l›l›¤›n en önemli göstergesi olarak ﬂehadeti göze
alm›ﬂ insanlar›n bu kahramanl›klar›n› ve fedakârl›klar›n› görmezden gelerek, iﬂlenmiﬂ bir suçtan toptanc› hükümler ç›kartmak
kabul edilmesi mümkün olmayan bir yan›lmad›r.
Ve bu konuda hala koruculu¤un kald›r›lmas› için ›srarc› olmak, PKK’n›n y›llard›r ve her platformda üzerinde durdu¤u siyasallaﬂma taleplerinden birinin bilerek veya bilmeyerek avukatl›¤›na soyunmak anlam›n› taﬂ›yacakt›r.
Özellikle bu yörede as›rlard›r iﬂlenen cinayetlerin, bitmeyen
kan davalar›n›n sebebini son 24 y›ld›r süren bir kamu görevine
yüklemek asla gerçek, do¤ru ve hakkaniyetli bir de¤erlendirme
de¤ildir.
Eli kanl›, geçmiﬂi kanl› terör örgütünün mezalimlerini hat›rlamadan, son olaydan koruculu¤un kald›r›lmas› için f›rsat arayanlara ve bu ac› hadiseyi geçmiﬂi hat›rlamadan ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›layanlara sözüm ﬂu olacakt›r.
Unutuldu¤u san›lmas›n, ac›lar› an›lar›m›zda ve haf›zalar›m›zda s›cakl›¤›n› korumaktad›r.
Aralar›nda bebeklerinde bulundu¤u ço¤u çocuk ve kad›n olmak üzere PKK terör örgütü sald›r›lar›nda;
20 Haziran 1987’de Mardin ili, Ömerli ilçesi P›narc›k Köyünde otuz kardeﬂimizin,
10 Haziran 1990’da ﬁ›rnak’›n Güçlükonak ilçesi Çevrimli
Köyünde yirmiyedi vatandaﬂ›m›z›n,
1 Ekim 1992’de Bitlis’in Cevizdal› köyünde otuz insan›m›z›n,
5 Temmuz 1993’de Erzincan’›n Kemaliye ilçesi Baﬂba¤lar
köyünde otuzüç evlad›m›z›n,
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24 Ekim 1993 ‘de Erzurum’un Çat ilçesine ba¤l› Yavi beldesine otuzüç masum hayat›n söndürüldü¤ünü ve daha sayaca¤›m›z pek çoklar›n›n PKK te‘de Erzurum’un Çat ilçesine ba¤l› Yavi beldesine otuzüç masum hayat›n söndürüldü¤ünü ve daha sayaca¤›m›z pek çoklar›n›n PKK terör sald›r›lar›nda ac›mas›zca öldürüldü¤ünü hala hat›rl›yoruz.
Bu itibarla, y›llard›r süren terörle mücadelede Güvenlik Kuvvetlerimizin yan›nda yer alan ve devletimize ba¤l›l›klar›n› hayatlar› u¤runa ispat eden kahraman yöre halk›n› ve onlar›n temsilcileri olan korucular› kutluyorum. Hayatlar›n› kaybetmiﬂ olanlara Cenab-› Allah’tan rahmet diliyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Sonuna kadar güvendi¤imiz milletin iradesi, milletin kanaatleri ve milletin direnci bizim anlay›ﬂ›m›za göre içte ve d›ﬂta karﬂ›m›za ç›kart›lmak istenen bütün dayatmalar›n sonuca ulaﬂmas›nda en önemli engeldir.
As›rlar›n oluﬂturdu¤u yüksek sa¤duyusu, köklü tarihsel birikimi, özellikle milli meselelerde iktidarlar›n geri ad›m atmas›n›n
önünde güçlü bir siyasal duruﬂ olmuﬂ, milletimizin varl›¤›n› ve
devletimizin mevcudiyetini sürdürmede en büyük teminat haline
gelmiﬂtir.
Bu nedenle, Türkiye’de milletin beklentileri hilaf›na de¤iﬂim
ve dönüﬂüm arzu edenler, iktidarda bile olsalar bu niyetlerini baﬂaramam›ﬂlar, toplumun yüksek kayg› ve ﬂuurunun bask›s› ile
düﬂüncelerini ertelemek durumunda kalm›ﬂlard›r.
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Ancak, son y›llarda iktidar odakl› sistematik bir “yönlendirme, dayatma, b›kt›rma ve teslim alma” olarak formüle edece¤imiz aﬂamal› bir teslimiyet ﬂablonu kamuoyunun önüne konulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
“Gerçeklerin konuﬂulmas›, sorunlarla yüzleﬂme, ezberlerin bozulmas›, statükodan kurtulma, bar›ﬂla buluﬂma, de¤iﬂimin gücü,
engellerin aﬂ›lmas›, hatalar›n sorgulanmas›” gibi say›s›z kavramla
karﬂ›m›za ç›kan bu mihraklar maalesef mesafe almaktad›rlar.
Maksatlar›, en büyük teminat›m›z olan millet vicdan›n› ve ﬂuurunu sarsmak, kavram ve kafa kar›ﬂ›kl›¤› ile milli direnç noktalar›n› zay›flatmakt›r.
Bizim millet ad›na sorun olarak alg›lad›klar›m›z›, baﬂkalar›n›n
geliﬂme ve baﬂar› olarak yorumlamalar›n›n arkas›nda, bilerek veya bilmeyerek girilen karanl›k kampanyalar›n ve yönlendirme
operasyonlar›n›n etkisi büyüktür.
Sözde sivil toplum temsilcileri, üniversite zeminini propaganda için kullanan mihraklar, güdümlü düﬂünce kuruluﬂlar›, sipariﬂle sonuç ç›kartan kamuoyu araﬂt›rma ﬂirketleri, yüzleﬂmeye merakl› sözde ayd›nlar ve yandaﬂ medya kanallar› bu sürecin baﬂl›ca aktörleridir.
Millet bekas›n›n a¤›rlaﬂan tehditlere maruz b›rak›ld›¤› son dönemlerde, karﬂ›m›zdaki tablonun gözlerden kaç›r›lmas›, dikkatlerin baﬂka yönlere çekilmesi, toplumun yaklaﬂan travmalara
al›ﬂt›r›lmas› ve nihayetinde kabule yanaﬂt›r›lmas› görevini üstlenmiﬂ bu aktörlerin çabalar› iyice yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
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Vaﬂington, Brüksel, Erbil ve Erivan a¤z› ile konuﬂan yerli lobilerin son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve politikalar›n›
dillerine dolamalar› bu aç›dan çok anlaml›d›r.
Bu zihniyet sahiplerini, gazete köﬂelerinde, televizyon ekranlar›nda, toplant› salonlar›nda, konuﬂmac› kürsülerinde, platform
sandalyelerinde partimize yönelik yo¤un bir faaliyet içinde görebilirsiniz.
Özellikle gittikleri yerin bir türlü yenisi olamay›p, terk ettikleri hareketimizin “eski MHP”li” kontenjan›ndan köﬂe tutmuﬂ
olanlar›n iﬂi gücü b›rak›p Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasetini
sorgulamaya çal›ﬂmalar› dikkat çekicidir.
Lobi faaliyetlerinin partimizi ve partililerimizi hedef almaya
baﬂlam›ﬂ olmas›, toplumun di¤er direnç noktalar›n›n bu odaklar
taraf›ndan belirli bir k›vama getirildi¤inin iﬂaretlerini vermektedir.
Özellikle Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n tan›m› ile “‘Kürt sorunu
Türkiye’nin birinci sorunudur’ aç›klamas›yla eﬂ zamanl› olarak
medya üzerinden Kandil Da¤›ndan yap›lan mütareke ve müzakere ça¤r›lar› baﬂka bir sonuç ç›karmam›za imkân vermemektedir.
Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n bu konudaki son beyanlar› ile
Kandil da¤›ndaki elebaﬂ› ile yap›lan mülakat bu konudaki tart›ﬂmalar› alevlendirmiﬂtir.
Bizim için bu süreçte Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n konumu, rolü ve fonksiyonu önem taﬂ›maktad›r.
Anayasam›za göre devletin baﬂ› olan Cumhurbaﬂkan›, bu s›fatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birli¤ini temsil
etmektedir.
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Cumhurbaﬂkan› göreve baﬂlarken bu s›fat›yla devletin varl›¤› ve
ba¤›ms›zl›¤›n›, vatan›n ve milletin bölünmez bütünlü¤ünü koruyaca¤›na Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda yemin etmiﬂtir.
Anayasal görevi bu ﬂekilde tan›mlanan Cumhurbaﬂkan›’n›n
son iki ay içinde; “Kürt sorununu s›n›r d›ﬂ›ndan çözülemeyece¤i”, “içerde ve d›ﬂar›da çok iyi ﬂeyler olaca¤›” ve “Türkiye’nin bu
en önemli sorununun çözümü için 2009’un f›rsat y›l› oldu¤u”
yolundaki beyanlar›n› sorunlu buldu¤umuzu ve izaha muhtaç oldu¤unu belirtmek isterim.
Çek Cumhuriyetine yapt›¤› seyahat esnas›ndaki sohbetinde
bu konuda devlet kat›nda mutabakat bulundu¤unu söylemesi,
konuya dahil olan bütün Anayasal organlar› ba¤lay›c› anlam kazanm›ﬂt›r.
‹ddia edilen bu mutabakat›n niteli¤i, içeri¤i ve taraflar› biran
önce aç›klanmal›d›r. Bu mutabakat›n içinde yer alanlar›n anlaﬂt›klar› zeminin ne oldu¤unu kendi adlar›na aç›klamalar› Türk
milletine karﬂ› tarihi sorumlulu¤un bir icab›d›r.
Ancak böylesi bir yaklaﬂ›mla, kimin nerede durdu¤u ve ne
düﬂündü¤ü, kimin kimin ad›na ve hangi amaç ve yetkiyle konuﬂtu¤u da bütün yönleriyle aç›kl›¤a ç›kacakt›r.
Baﬂbakan’›n sutre gerisine çekilerek kamuoyunun psikolojik
olarak haz›rlanmas› sürecini izledi¤i bugünkü ortamda, Say›n
Cumhurbaﬂkan›’n›n ön safta yer alarak Türk toplumuna ﬂifreli
mesajlar vermesi, bu konuda bir rol paylaﬂ›m›n›n yap›ld›¤›n› da
akla getirmektedir.
Bütün bu geliﬂmelerden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla bu temel meselelerde teslimiyet sürecine girmemiﬂ ve ayakta duran tek bir
305

siyasi hareket kalm›ﬂt›r. Bu, dimdik duran kalenin ad› ise Milliyetçi Hareket Partisi’dir.
‹ç ve d›ﬂ lobilerin yeni kampanyalar›n›n hedefi haline geldi¤i
art›k kuﬂku götürmeyen Milliyetçi Hareket Partisinden sözde bar›ﬂ ve katk› ad›na istenen nedir?
√ Koruculu¤un kald›r›lmas›na çanak tutulmas› m›?
√ Yapay az›nl›klar›n yarat›lmas›na seyirci kal›nmas› m›?
√ Milli kimli¤in tart›ﬂ›lmas›n›n kabul edilmesi mi?
√ E¤itim dilinin çeﬂitlendirilmesine sessiz durulmas› m›?
√ ‹mral› canisine kadar uzanacak PKK aff›na göz yumulmas›
m›?
√ Barzani devletinin tan›nmas› ve tek tarafl› tavizlere kucak
aç›lmas› m›?
√ Yeni anayasa maskesiyle üniter yap›n›n ve milli kimli¤in
tahrip edilmesi mi?
√ Türkiye’nin bölünme senaryolar›n›n demokratikleﬂme reçetesi olarak pazarlanmas›na r›za gösterilmesi mi?
√ Federatif bir yap›lanman›n sinsice yürürlü¤e konulmas›na
alk›ﬂ tutulmas› m›?
√ Ad› telaffuz edilmeye baﬂlanan bir siyasi s›n›r›n çekilmesi
için taﬂeronluk yap›lmas› m›?
√ Yoksa, bin y›ll›k kardeﬂlik hukukunun çi¤nenmesi ve sosyal
dokunun bozulmas›na kay›ts›z kal›nmas› m›?
Hangisi için bizden destek aranmakta, hangi rezalete, üzerine basa basa tekrarl›yorum hangi ihanete katk›da bulunmam›z
için servis yapmam›z istenmektedir?
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Cumhurbaﬂkan› Gül’ün Kürt sorunu tan›m›yla sözde çözüm
için ümit da¤›tt›¤› ve müjde verdi¤i bu ortamda, Türk Devletinin,
Türk hükümetinin ve kendisinin mutab›k kald›klar› zemin bunlardan hangisidir?
Kimlerle anlaﬂ›lm›ﬂ, kimlerin onay› al›nm›ﬂt›r?
Hangileri milletimize dayat›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r?
Süreç kimlerle olgunlaﬂt›r›lm›ﬂt›r?
Kime sorulmuﬂ, kimlerle mutab›k kal›nm›ﬂt›r?
Kiminle müzakere edilmiﬂ, kim muhatap olarak al›nm›ﬂt›r?
Kaç›r›lmamas› gereken f›rsat nedir? F›rsattan maksat nedir?
Milliyetçi Hareket Partisi ve aziz milletimiz Cumhurbaﬂkan›
Gül ve Baﬂbakan Erdo¤an’dan bu sorular›n cevab›n› acilen beklemektedir.
‹çinde Milliyetçi Hareketin görüﬂ ve önerilerinin olmad›¤›,
milli kimlik ve milli bekan›n tehlikeye girece¤i hiçbir süreçte partimiz ve partililerimiz yer almayacakt›r.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Bugüne kadar teslim ala ala ilerleyen iﬂbirlikçi lobiler ve yandaﬂ mihraklar bu kez Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alarak
baltay› taﬂa vurmuﬂlard›r.
Bilinmelidir ki, bölücü terörü ve bölücülü¤ü hoﬂgörü ile karﬂ›lay›p talepleri sözde siyaset içinde çözmeyi önerenlerin partimizi kendi ifadeleri ile “y›k›c› bir faktör” olarak adland›rmas› hiç
kimsenin haddi de¤ildir.
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Ve bölücü talepleri kabul noktas›nda, sanki savaﬂan bir taraf›n temsilcisiymiﬂ gibi kavramlar› kar›ﬂt›rarak partimizin bar›ﬂa
davet edilmesi ve bar›ﬂtan baﬂka yolun kalmad›¤›n›n iﬂaret edilmesi sinsi bir oyundur.
ﬁerefli tarihimizin içinde yer alan hiçbir ba¤ ve ba¤lant› hiç
kimsenin bu alçakça ithamlar› dile getirmesinin bahanesi ve gerekçesi olamayacakt›r. Bunlar nafile çabalard›r.
Sözde överek eleﬂtirme ve yönlendirme gayretlerinin Milliyetçi Hareket Partililerde bir karﬂ›l›k bulmas› ve karanl›k lobilerin
etkisine girmesi söz konusu olamaz.
Milliyetçi Hareket Partisi, birileri istiyor diye; Irakl› aﬂiret reislerine iliﬂkin tan›m›n›, milletimiz için öngördü¤ü tehdit ve tehlikeleri, konuya iliﬂkin kullanaca¤› dili, Türkçe d›ﬂ›ndaki bir dile
kapal› e¤itim anlay›ﬂ›n› ve hükümete yönelik eleﬂtirilerini de¤iﬂtirecek de¤ildir.
Gaflet ile ihanet, menfaat ile melanet aras›nda gidip gelen tükenmiﬂ ruh sahiplerinin bu hezeyanlar›n›n camiam›zda anlam
bulmas› mümkün olmayacakt›r.
Milliyetçi Hareket, hiçbir telkin ve dayatmaya ald›rmaks›z›n do¤ru oldu¤una inand›klar›n›n sonuna kadar savunucusu olacakt›r.
E¤er bir tercih, karar ve anlay›ﬂ belirleme lüzumu görürse, tamamen kendi iradesinden güç alacak ve kendi karar›n› yaln›zca
kendisi verecektir.
Ve alaca¤›m›z her karar yaln›zca aziz milletimizin yarar›na ve
varl›¤›n›n devam›na uygun olacakt›r.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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DUKLARI

KONUﬁMA METN‹
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Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Bu haftaki Grup konuﬂmama baﬂlarken hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Son dönemde k›lavuzlu¤unu hükümetin yapt›¤› ve ad›na aç›l›m, çözüm ve f›rsat denilen süreçte, bölücü mesaj trafi¤indeki
art›ﬂlar ile tahriklerin h›z kazanmas›, karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz tehdit ve tuzaklar›n boyutlar›n› göstermesi bak›m›ndan
önemli olmuﬂtur.
Bu amaçla baﬂlat›lan kamuoyunu haz›rlama ve yönlendirme
seferberli¤inde Türkiye’nin bölünmesi ve etnik temelde ayr›ﬂt›r›lmas› sonucunu verecek reçeteler haz›rlayan taﬂeronlar ve pazarlamac›lar piyasaya ç›km›ﬂt›r.
Gelinen bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisi’nin y›llardan
beri uyard›¤› ve dikkatleri çekti¤i hususlar›n ve öngörülerin, Türkiye’nin önüne birer birer getirme gayretlerinin iﬂaretleri al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Geçti¤imiz alt› buçuk y›l›n tahribat› ile d›ﬂ bask›lara boyun
e¤en, etnik bölücülü¤e ﬂirin görünerek ucuz siyasi hesaplar
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peﬂinde koﬂan AKP hükümeti Türkiye’yi uçurumun kenar›na
kadar getirmiﬂtir.
Halen bölücülükle mücadelenin neresinde oldu¤umuzu ve
hükümetin yapmaya çal›ﬂt›klar›n› anlaman›n yolu, yaﬂad›¤›m›z
sürecin ayr›nt›l› ve haf›zalar›m›z› tazeleyen muhasebesinden
geçmektedir.
Türkiye’nin 1984 y›l›nda fiilen baﬂlayan bölücü terörle mücadelesinin 25 y›ld›r sürdü¤ü hepinizin malumudur ve maalesef
bugüne kadar irade eksikli¤inden dolay› üstesinden gelemedi¤i
beka düzeyinde en önemli sorunudur.
Ancak, bu mücadelede baﬂar›n›n önündeki engellerden en
önemlisi, terörizm ile bölücülük aras›ndaki iliﬂkiyi alg›lamakta
sorun yaﬂayan, bölücülü¤ü masum talepler olarak görmek isteyen siyasal iktidarlar›n varl›¤›d›r.
Hat›rlarsan›z, ‹mral› canisinin s›¤›nd›¤› ülkeden ayr›lmas› ve
nihayetinde mahkûmiyet almas› terörü ortadan kald›rmam›ﬂ ancak yok denecek kadar azalmas›na imkân veren önemli bir stratejik tedbir olmuﬂtur.
2002 y›l›nda AKP hükümetinin iﬂbaﬂ›na geldi¤i dönemde, terör eylemleri ülkemiz ölçe¤inde “s›f›r” denebilecek bir seviyeye
indirilmiﬂ, terör destekli bölücülük zay›flam›ﬂt›r.
Ancak 2002’den itibaren iﬂbaﬂ›na gelen AKP yönetimleri terörü ve bölücülü¤ü önemsemeyerek kimlik ve kültür tahribat›n›
h›zland›racak söylemler geliﬂtirmiﬂler ve bu yolla terörü azaltacaklar› gibi derin bir yan›lg›n›n ve ç›kmaz yolun içine girmiﬂlerdir.
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Hükümet, terörü besleyen en önemli faktörün demokrasi eksikli¤i ve sözde kimlik bask›s› oldu¤unu düﬂünmüﬂ, bu itibarla sürekli bu konuyu kaﬂ›yarak, kapanmaya yüz tutmuﬂ yaralar› yeniden kanatm›ﬂt›r.
Bu dönem içinde, teslim olduklar› Avrupa Birli¤i sürecinin h›z
ve ivme kazand›rd›¤› bölücülük giderek yayg›nlaﬂm›ﬂ ve aleni hale gelmiﬂtir. Federasyon ve ayr›lma talepleri olarak dillendirilen
ihanet beyanlar› bile demokrasi ve sözde bar›ﬂ ad›na hoﬂ karﬂ›lan›r olmuﬂtur.
Eli silahl› teröristlere karﬂ› yürütülmesi ﬂart olan kapsaml› askeri harekâttan ›srarla kaç›n›lm›ﬂ, yüzlerce vatan evlad›m›z›n ﬂehadetinin vebali ve mesuliyeti taﬂ›narak terörle sözde silahs›z bir
mücadele yolu denenmek istenmiﬂtir.
Hükümet baﬂtan beri PKK ve bölücü uzant›lar›n› küçümsemiﬂ, hatta onlar›n savundu¤u bölücü de¤erleri ve kimlik taleplerini dillendirerek bunu oya dönüﬂtürebilece¤ini ummuﬂtur.
‹ﬂin özeti ﬂudur: 2002 y›l›nda iktidara geldi¤inde terörü ve
bölücülü¤ü ortadan kald›rmak için önünde gerçek f›rsatlar bulan
hükümet bu imkânlar› heba ve israf etmiﬂtir.
Yapt›¤› yanl›ﬂlarla terörü ve bölücülü¤ü dirilten iktidar bugün
Kandil’den gelen kuryelerin mesajlar›n› uygulamaktan baﬂka çaresinin kalmad›¤› bir darbo¤aza, kendi ayaklar› ve r›zas› ile girmiﬂtir.
Bu itibarla, bugünkü Grup Toplant›m›zda bölücülü¤ün hükümet eliyle ald›¤› mesafeyi ve bugüne kadar gösterilen zaaf ve
yanl›ﬂlar›n neler oldu¤u konusundaki düﬂüncelerimi sizlerle
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paylaﬂmak, karﬂ›m›zdakilerin f›rsat ve çözüm mü, yoksa felaket
ve ayr›ﬂma m› oldu¤unu yorumlar›n›za sunmak istiyorum.
Muhterem Milletvekilleri,
Türkiye’nin üniter ve milli devlet yap›s›n›, milli kimli¤ini ve
kardeﬂli¤ini sarsmas› iktidar eliyle mukadder hale getirilmiﬂ olan
silahl› veya silahs›z bölücülü¤e cüret ve zemin kazand›ran temel
faktörleri ﬂu baﬂl›klar alt›nda incelemenin do¤ru olaca¤› düﬂüncesindeyim.
Bunlardan birincisi, milli kimli¤in tart›ﬂmaya aç›lmas› ve bu
kimli¤i oluﬂturan maddi ve manevi alt yap›n›n ad›m ad›m tahrip
edilmesidir.
Bin y›ld›r bu topraklarda Türk milleti kimli¤inde buluﬂarak
muazzam eserler oluﬂturan beﬂeri beraberlik Türkiye’nin varl›k
ve bekas›n›n temel dayana¤› ve vazgeçilmez kudreti olmuﬂtur.
Bu bak›mdan, yedinci iktidar y›l›na do¤ru ilerleyen AKP zihniyetinin sürekli olarak gündemde tuttu¤u etnik temelli ayr›ﬂma
ve ayr›ﬂt›rma çabalar›, tehlikeli bir sürece girildi¤ini göstermektedir.
AKP zihniyeti, “Türk milleti” kavram›ndan duydu¤u anlaﬂ›lmaz rahats›zl›¤›n eseri olarak sosyo-kültürel bir zenginlik olan
millet mefhumunu baﬂtan beri ›rk ve kavim körlü¤ü içinde de¤erlendirme yanl›ﬂ›na düﬂmüﬂtür.
Özellikle Baﬂbakan Erdo¤an’›n defalarca tekrarlad›¤› “36 etnik grup iddialar›, “Türkiyelilik” sloganlar›, alt–üst kimlik hezeyanlar› bölücülü¤ün ülkemizde seksen y›lda ald›¤› mesafeden daha fazla tahribat›n yolunu açm›ﬂt›r.
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Daha, 1991 y›l›nda bir siyasi partinin ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤›
döneminde iken haz›rlatt›¤› raporda yer alan ve y›llarca sakl› tuttu¤u niyetlerini hükümette iken uygulama aray›ﬂ›na girmiﬂ ve
maalesef mesafe alm›ﬂt›r.
Bin y›ld›r bu ülkede yaﬂayan Türk Milletini bölünmeye, Türk
milletinin içinden yeni milletler ç›karmaya götüren çok tehlikeli
ve vahim bir süreç bu ilkel zihniyet ile baﬂlat›lm›ﬂt›r.
√ PKK terörünü masum görme ve teröre mazeret bulma etraf›nda ﬂekillenen “Kürt sorunu” tan›m› ile teröre etnik pencereden bakma,
√ Türk milletini sürekli olarak bir etnik kavram olarak alg›lama ve alt kimlik olarak tan›mlayarak s›radanlaﬂt›rma,
√ Bu kapsamda, ülkemizdeki yerel ve alt kültürleri tekerleme
halinde her f›rsatta tekrarlay›p etnik duygular› kaﬂ›ma ve kamç›lama,
√ Milli kimlik ile milli dil aras›ndaki iliﬂkiyi tersine çevirecek
ﬂekilde, yerel dillerin resmileﬂtirilmesine çabalama ve TRT ekranlar›n› kullanma bu konudaki baﬂl›ca tespitlerimizdir.
Bu iptidai bak›ﬂ tarz›n› ve ad›mlar›n› anlamadan, bugün okullar›m›zdaki and›n kald›r›lmas›na yönelik tart›ﬂmalar›, “Ne mutlu
Türküm diyene” sözünün silinmesi çabalar›n›, milli tarihimizi
kambur gören teslimiyeti anlamak mümkün de¤ildir.
Alçakl›k boyutlar›na ulaﬂt›¤›na ﬂahit olunan bu zihniyetlerin
h›z kesmeden ilerledikleri çürümenin sonu bu gidiﬂle, “Türkiye”nin ad›n›n ve ”‹stiklal Marﬂ›’n›n” tart›ﬂ›lmas›na kadar
varacakt›r.
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AKP zihniyetinin tahribat›nda ikinci önemli husus, milli kimli¤e ﬂekil ve anlam veren tarihi, sosyal ve kültürel kaynaklar›m›z› silikleﬂtirme, de¤ersiz hale getirme niyetleri ve icraatlar›d›r.
Bu konudaki ilk akl›m›za gelen, geçti¤imiz y›llarda ﬂanl› bayra¤›m›za el uzatmak küstahl›¤›n› gösterenlere karﬂ› tepki veren millet evlatlar›n› Baﬂbakan›n “ﬂoven” olmakla suçlad›¤› geliﬂmedir.
Bunu, önce vatan görevi için “askerlik yan gelip yatma yeri
de¤ildir” sözleri takip etmiﬂ, sonra 30 bin kiﬂinin katili olan cani “say›n” diyerek kutsanm›ﬂ ve nihayet ﬂehit Mehmetçiklerimiz
“kelle” tan›m›yla hakaret zirveye taﬂ›nm›ﬂt›r.
Milli meselelerimiz s›rt›m›zda bir kambur olarak görülmüﬂ,
yüzleﬂme ve ezber bozma ad› alt›nda stratejik konularda toplum
tavizlere karﬂ› duyars›zlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu konuda en önemli y›k›m belgesi Türklü¤e hakareti düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin iktidar partisi taraf›ndan de¤iﬂtirilmesi olmuﬂtur.
Sürekli olarak ülkemizin bir yöresini hat›rlatan ve zihinlere s›n›rlar ve hatlar çizdirmeyi hedefleyen y›k›c› bir söylem Bizzat
Baﬂbakan’›n a¤z›ndan tekrarlan›p durmuﬂ, bu co¤rafya kafalarda tart›ﬂ›l›r hale getirilmek istenmiﬂtir.
Bölücülü¤ün bugünlere t›rmanmas›nda üçüncü husus ise hükümetin terörle demokrasi aras›nda kurmaya çal›ﬂt›¤› yanl›ﬂ iliﬂkiler a¤› ile bu konularda özellikle Avrupa Birli¤i sürecinin dayatmalar›d›r.
AKP’nin tam bir teslimiyet sergiledi¤i Avrupa Birli¤i, vatandaﬂlar›m›zdan baz›lar›n› milli ve etnik az›nl›k olarak görmüﬂ,
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kültürel haklar›n da ötesinde oldu¤unu iddia etti¤i etnik farkl›l›klara siyasi statü kazand›r›lmas›n› ve bunun Anayasam›zda aç›kça tan›nmas›n› teklif etmiﬂtir.
Nitekim sözde insan haklar›, özgürlükler ve demokrasinin geliﬂtirilmesi ad›na,
√ Terör propagandas›n›n ve teröre yard›m ve yatakl›k etmenin suç olmaktan ç›kar›lmas›,
√ Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesini, Türk milli hukuk sisteminin üzerinde Yüksek Temyiz Mahkemesi haline getirilmesi,
√ Terör destekçisi mihraklarca “Demokratik Cumhuriyet”
denilen bölücü emellere Anayasal statü kazand›rma çal›ﬂmalar›na h›z verilmesi,
√ Terörist baﬂ›n›n, avukatlar›yla ayr›cal›kl› bir statüde görüﬂtürülerek, ‹mral›’daki caninin teröristleri ve uzant›lar›n› yönetmeye devam etmesi,
√ Baﬂbakan›n Diyarbak›r’da yapt›¤› sözde demokratik aç›l›mla, bölücü teröre meﬂruiyet kazand›racak sürecin baﬂlamas›,
ad›m ad›m gelinen çözülmenin kilometre taﬂlar› olmuﬂtur.
Baﬂbakan özellikle bu yaklaﬂ›m› ile bölücü terör sorununu etnik bir kimlik sorunu olarak tan›mlam›ﬂ, terörün siyasi hedeflerini hakl› gösteren kap›y› ard›na kadar açm›ﬂt›r.
Terörle mücadelede binlerce ﬂehitle geçen y›llar›n üzerine,
Baﬂbakan taraf›ndan çizgi çekilmiﬂ, “geçmiﬂte yap›lan hatalar›
yok saymak yanl›ﬂ” denilerek, bugün karﬂ›m›za sözde f›rsat olarak ç›kanlar› yapmak üzere terörün ve bölücülü¤ün beklentileri
t›rmand›r›lm›ﬂt›r.
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Oluﬂturulan psikolojik ortamla kamuoyunun tepkisizli¤i üzerine, devlet atalete sürüklenmiﬂ, federasyon ve ayr›lma, ayr› dil talepleri karﬂ›s›nda bile adli ve idari mekanizmalar sessizli¤e mahkûm edilmiﬂtir.
Bu konuda hükümetin en büyük dayana¤› ve cesaret kayna¤› ise “sadece askeri çözümün olmayaca¤›n›” söyleyen Irak’taki
küresel güç, hükümetin “siyasi aç›l›m yapmas› gerekti¤ini” tekrarlayan Avrupal› dostlar› ve “siyasi çözüm yolu öneren” Irak’l›
muhataplar› olmuﬂtur.
Bu nedenle, yeni Anayasa haz›rl›klar›n›n baﬂlat›lmak istendi¤i ﬂu günlerde maksad›n ve geri plandaki niyetlerin bilinmesinde yarar olacakt›r.
T›rmanan bölücülü¤ün izledi¤i rotada Baﬂbakan›n seyir defterindeki dördüncü önemli husus, teröre bak›ﬂ› ve terörle mücadeledeki zaaf ve çaresizli¤idir.
Baﬂbakan bu konuda da baﬂtan beri bir de¤erlendirme yanl›ﬂ›na girmiﬂ, Kandil’de yuvalanm›ﬂ teröristlerin bir gün insafa gelerek silah› b›rakacaklar›n› bekleyerek zaman kaybetmiﬂtir.
S›n›r ötesi operasyonunu yapmamak için dile getirdi¤i “bizi
batakl›¤a çekmeye çal›ﬂ›yorlar,” ”ikinci Sar›kam›ﬂ facias› olur”,
“daha önce defalarca yapt›k sonuç alamad›k” ﬂeklinde bahaneleri henüz haf›zlardad›r.
ﬁehit cenazelerinin artt›¤› dönemlerde ‘Bakanlar Kurulu’nun
çok ﬂeye gebe oldu¤u’ söylenerek s›n›r ötesi harekât iﬂaretleri
veren hükümet, olaylar unutulmaya yüz tutunca geri ad›m atm›ﬂ
ve el alt›ndan terörle pazarl›klar› sürdürmüﬂtür.
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Ne zaman ki, vatan evlatlar›n›n kay›plar› millet vicdan›nda öfkeye dönüﬂtü¤ünde Baﬂbakan da h›zla tav›r ve üslup de¤iﬂtirmiﬂ,
“sabr›n taﬂt›¤›” “sözün bitti¤i” “seçeneklerin tükendi¤i” gibi kuru tehditlerle kamuoyu sonuçsuz hamaset istismar›na maruz kalm›ﬂt›r.
AKP’nin bu tutumundan cüret kazanan Irak’l› aﬂiret reisleri
ﬂantaj ve tehdidin boyutlar›n› art›rm›ﬂ; Türkiye’yi hedef alarak,
“muhalif guruplar› destekleriz” ve “kar›ﬂ›kl›k ç›kart›r›z” hakaretleriyle siyasallaﬂma çal›ﬂmalar›na h›z vermiﬂlerdir.
AKP’nin bu ürkekli¤i yandaﬂlar›ndan da destek bulmuﬂ,
“ateﬂle sorun çözülmez” “silahlar b›rak›ls›n” ”bar›ﬂ gelsin” denilerek oluﬂturulan lobiler “terörle pazarl›¤›n” reklâm kampanyas›n› üstlenmiﬂlerdir.
Bir taraftan “terör örgütü demeyeni muhatap almay›z” diyerek sözde kararl›l›k gösteren Baﬂbakan, di¤er yandan PKK’ya
terörist diyemeyen Barzani, Talabani ile görüﬂmelerini sürdürmüﬂtür.
Teröristi imha konusunda mümkün oldu¤unca oyalanan
AKP zihniyeti, yanl›ﬂ teﬂhislerinin kurban› olarak sonunda inisiyatifi PKK’ya ve Irakl› aﬂiret reislerine teslim etmiﬂtir.
Muhterem milletvekilleri,
Bölücü terörün siyasallaﬂarak meﬂrulaﬂma aray›ﬂ›nda hükümetin konuya iliﬂkin beﬂinci önemli zaaf› ise, sorunu milli imkânlar› ve gücü kullanarak çözmek yerine Irak’› iﬂgal etmiﬂ Küresel
Gücün inisiyatifine havale etmiﬂ olmas›d›r.
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Kandil Da¤› ve çevresini bir ihanet merkezi olarak kullanmaya baﬂlam›ﬂ olan teröristlere karﬂ› hükümet Vaﬂington taraf›ndan bugüne kadar üçlü mekanizma ve koordinatör mazeretleri
ile oyalanm›ﬂ ve ABD engelini bir türlü aﬂamam›ﬂt›r.
ABD makamlar› ile yap›lan her görüﬂmede “kararl›l›k” mesajlar› ve “ortak düﬂman” tan›mlar› ile avunulmuﬂ, muhatab›n
PKK’y› terör örgütü olarak görmesi bir lütufmuﬂ gibi alg›lanarak
minnetle karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Terörle mücadele gibi çok acil ve hakl› güvenlik ihtiyac›m›z›
umursamayan ABD yönetimi, AKP’nin bu zay›fl›¤›n› bölgedeki
emelleri için kulland›¤› da bütün aç›kl›¤› ile ortaya ç›km›ﬂt›r.
‹ktidar bu konuda zaman kazanmaya yönelik bir senaryonun
figüran› olmay› ›srarla sürdürmüﬂ, kendi tabirleri ile “deli¤e süpürülmeden” ömrünü uzatabilme aray›ﬂ›yla bugüne ulaﬂm›ﬂt›r.
Küresel gücün dayatmalar› sonucu Talabani ve Barzani ile
görüﬂmeye gün be gün itilen Türkiye, her müzakereden sonra
PKK’n›n Kandil’den ç›kar›laca¤›na dair tutulmayan taahhütlerle
avunmuﬂtur.
Defalarca ABD ve Irak makamlar›na verdi¤imiz 150 kiﬂilik
terörist listesinden hiç kimse teslim edilememiﬂ, finans kaynaklar› ortaya ç›kar›lamam›ﬂ, bölücü yay›nlar bir türlü durdurulamam›ﬂt›r.
Bölücülü¤ün ald›¤› mesafeye katk› sa¤layan alt›nc› husus ise
toplumu ayr›ﬂmaya ve tavizlere haz›rlayan iﬂbirlikçi lobi faaliyetlerinin çal›ﬂmalar› olmuﬂtur.
AKP’den gördükleri imtiyaz ile hükümetin teslimiyetini ayakta alk›ﬂlayan oluﬂumlar, belediyeler ve malum sivil toplum örgütleri bu amaçla geniﬂ bir ﬂer cephesi oluﬂturmuﬂtur.
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Siyasallaﬂma ad›na mesafe alan bölücülük üniversite ortamlar›nda, Diyarbak›r ve Erbil salonlar›nda tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Sözde çözüm için “yol haritalar›n›n” önerildi¤i, uzlaﬂma ad›
alt›nda “genel aff›n” dile getirildi¤i bölünmenin tart›ﬂ›ld›¤› toplant›lar seyredilmekle yetinilmiﬂ, bugün karﬂ›m›za sözde çözüm
olarak ç›kan teslimiyetin y›¤›na¤› geçmiﬂte haz›rlanm›ﬂt›r.
Yine bu kapsamda terör eylemlerinin artmas› üzerine oluﬂan
kamuoyu bask›s› “mücadelenin do¤as›nda var” “kim önledi ki
biz önleyelim” “nerede son bulmuﬂ ki” denilerek geçiﬂtirilmek istenmiﬂ, bunun “uzun soluklu bir iﬂ” oldu¤u söylenerek, zafiyete sözde akademik gerekçeler ve dayanaklar aranm›ﬂt›r.
Bu tavr›n do¤al sonucu olan çok vahim bir geliﬂme de yine bu
dönemde yaﬂanm›ﬂt›r. AKP zihniyetinden ald›¤› cesaretle terörist,
da¤daki ininden hükümete müzakere ça¤r›s› da yapabilmiﬂtir.
Ne zaman bir terör eylemi olsa bunun hükümetin baﬂar›lar›n› gölgelemek, artan zenginli¤i ve refah› önlemek için yap›ld›¤›
söylenerek toplum oyalanmak istenmiﬂtir.
De¤erli Milletvekilleri,
Bugün f›rsat ve çare diye sunulmaya çal›ﬂ›lan geliﬂmelerin taviz, teslimiyet, çaresizlik ve tahriklerle dolu özeti bundan ibarettir.
Karﬂ›m›za kurtuluﬂ olarak sunulmak istenenler Adalet ve Kalk›nma Partisi için seneler içerisinde bölücülerle girdi¤i yak›nlaﬂman›n kaç›n›lmaz neticesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Adalet ve Kalk›nma Partisi ve Baﬂbakan y›llard›r ektikleri rüzgâr›, ﬂimdi çözüm ad›yla f›rt›na olarak biçmek üzere harekete
geçmiﬂlerdir.
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Geliﬂmelerin izledi¤i seyir bölücülü¤ün stratejik anlamda yeni
bir safhaya geçiﬂ göstermeye baﬂlad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Bu konularda harekete geçmesi için hükümetin dü¤mesine bas›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Geliﬂmeler, Baﬂbakan Erdo¤an’›n siyasi aç›l›m için kapsaml›
bir paket haz›rl›¤› içinde oldu¤unu, bunun yol haritas›n› belirledi¤ini ve at›lacak somut ad›mlar için uygun zaman ve zemin arad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
AKP himayesi ve ﬂemsiyesi alt›ndaki siyasi çözüm lobisinin
üzerinde çal›ﬂt›¤› kapsaml› aç›l›m paketinin, PKK taleplerinin
aﬂamal› olarak ve zamana yay›larak karﬂ›lanmas›n› amaçlayan
bir süreç olaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Sözde “ateﬂkes ve bar›ﬂ müzakeresi” olarak tasarlanan bu sürecin ilk aﬂamas›nda;
√ Terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin operasyonlar›
durdurmas›,
√ Kürtçe özel televizyonlara s›n›rs›z ve denetimsiz yay›n hakk›,
√ ‹mral› canisinin tecrit koﬂullar›n› hafifletmek için yan›na
mahkûm gönderilmesi,
√ Yerleﬂim birimlerinin Kürtçe isimlerinin geri verilmesi,
√ Türk alfabesinin eklenecek yeni harflerle de¤iﬂtirilmesi,
√ Üniversitelerde Kürtçe Enstitüler kurulmas›,
√ Kürtçenin seçmeli ders olmas›n›n alt yap›s›n›n haz›rlanmas›,
√ Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” vecizesinin
kald›r›lmas›,
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√ ‹lkö¤retim okullar›nda içinde “Türk” kelimesi geçen ö¤renci and›n›n de¤iﬂtirilmesi gibi idari ve yasal düzenlemeler yap›lacakt›r.
Bunu takiben eli kanl› teröristleri de kapsayacak siyasi af,
Kürtçenin belediye hizmetleri ve siyasi faaliyetlerde yasal dil olarak kabulü ve bu dilin tüm e¤itim kurumlar›nda ikinci dil veya
seçmeli dil olarak kullan›lmas›n›n önü aç›lmak istenecektir.
Anayasal düzenlemeler kapsam›nda ise, milli kimlik tan›m›n›n de¤iﬂtirilerek “Türkiyelilik” kavram›n›n esas al›nmas›, vatandaﬂl›k ba¤›n›n üst kimlik olarak benimsenmesi, Türkiye’nin idari yap›s›n›n de¤iﬂtirilerek yerel yönetimlerin mahalli Parlamento
olarak çal›ﬂaca¤› özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesi
öngörülmektedir.
Bölücülü¤ün bu yeni safhas›n›n en kritik aﬂamas› ise ayr›ﬂman›n topluma benimsetilece¤i kafa kar›ﬂt›ran bir sürecin baﬂlat›lmas› olacakt›r. Geliﬂmeler maalesef gidiﬂat› do¤rulamaktad›r.
Bu itibarla, “k›rk kat›rla k›rk sat›r” aras›na s›k›ﬂt›r›lan Türkiye’nin “ﬁehven-i ﬂer”i seçmesi asla bir f›rsat olmayacak, illa ki
bir isim konacak ise y›k›m ve da¤›lma olarak bedeli ödenecektir.
“Nereden nereye” geldi¤ini her yerde tekrarlayan Baﬂbakan’a önerimiz 2002 y›l›nda s›f›r denecek seviyeye inmiﬂ terör
eylemler ile ortadan kalkm›ﬂ bölücülük tehlikesine bakarak gerçekten de ülkemizi “nereden nereye” getirdi¤ini art›k itiraf etmesidir.
Bize bu konuda sa¤duyu ça¤r›s›nda bulunanlara, “herkes elini taﬂ›n alt›na koymal›d›r, çözüm öneriniz nedir?” diyerek bizi de
bu sürece ortak etmeye ça¤›ranlara ﬂunu söylemek istiyorum:
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Ortak tarihin ve kültürün oluﬂturdu¤u bu muazzam beﬂeri
varl›¤›n yapay müdahalelerle çürütülmeye çal›ﬂ›lmas› karﬂ›m›za
ç›kabilecek en büyük felaket olacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, hangi amaç ve düﬂünceyle olursa
olsun, bilerek veya bilmeyerek Türkiye’nin bölünmesinin yolunun aç›lmas› karﬂ›s›nda sessiz ve tepkisiz kalmayacak, bunu demokrasinin bir icab› ve kader olarak kabullenmeyecektir.
Büyük ve köklü bir aile olan Türk milleti, kültür, sevgi, sayg›,
evlilik, duygu, ba¤l›l›k, sevinç, hüzün ve kahramanl›kla kar›lm›ﬂ
bir harc›n ad›d›r.
Bu milleti, kabile dürtüleriyle tahrik ederek y›kmaya çal›ﬂmak, ‘madem ki terörü yirmi beﬂ y›ld›r önleyemedik o halde isteklerini kabul edelim’ yaklaﬂ›m›n› ‘f›rsat’ olarak dayatmak, hiç
kimsenin haddi, hakk› ve harc› de¤ildir ve olmamal›d›r.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Geçti¤imiz haftan›n en çok tart›ﬂ›lan konusunu bildi¤iniz gibi
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Aras›ndaki Kara S›n›r› Boyunca Yap›lacak May›n Temizleme Faaliyetleri ile ‹hale ‹ﬂlemleri Hakk›nda” Kanun Tasar›s›n›n
TBMM’nde görüﬂülmesi olmuﬂtur.
Bu konuda parti gurubumuz say›sal deste¤imizin de üzerinde
bir gayret ile hem tasar›ya s›cak bakan AKP Grubunu, hem de
aziz milletimizi bilgilendirme ve uyarma görevlerini baﬂar›yla
sürdürmektedir.
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Nas›l bir sonuç al›n›rsa al›ns›n yüksek bir sorumlulukla ve milli duyarl›l›kla harekete geçerek bu konuda çal›ﬂmalar› süren ve
eme¤i geçen arkadaﬂlar›m› kutluyorum.
Bu konuda, 338 milletvekiline sahip Baﬂbakan’›n muhalefetin direniﬂi karﬂ›s›nda öfkeye kap›larak “alt› madde için iki hafta, dört günümüzü ald›lar” diye yak›nmas› aczini gösteren kara
mizah örne¤i olarak siyasi tarihimize geçmiﬂtir.
S›n›r boyunca y›llar içinde döﬂenmiﬂ may›nlar›n temizlenmesi bizim de parti olarak destekledi¤imiz ve önemsedi¤imiz bir
husustur.
Taahhüt etti¤imiz uluslararas› sözleﬂmelerle bu alan›n may›nlardan ar›nd›r›lmas›n›n gerekti¤inin de fark›nda ve ﬂuurunday›z.
176 kilometre kare oldu¤u ifade edilen bu at›l arazinin bu
haliyle Türk ekonomisi aç›s›ndan bir kay›p oldu¤unu da kabul
ediyoruz.
Yine, temizlenmiﬂ arazilerin tar›ma aç›larak ülke ekonomisine katk›da bulunulmas›na yönelik bir itiraz›m›z›n da olmas› söz
konusu de¤ildir.
Bizim anlayamad›¤›m›z nokta, temizlenecek bu arazilerin tar›msal kullan›m haklar›n›n hülle yöntemiyle yabanc› firmalara
verilmesi aray›ﬂ›ndaki ›srard›r.
AKP hükümetinin may›n temizleme iﬂini milli kurumlara veya bu alandaki uzmanl›¤› bilinen NATO’ya ba¤l› bak›m ve ikmal
ajans›na b›rakmay›p, özel bir ﬂirkete vererek yap-iﬂlet-devret
modeliyle organik tar›ma açma ›srar›, bu iﬂin önceden bir ‹srail
firmas›na ba¤land›¤›na iliﬂkin kuﬂkulara güç kazand›rm›ﬂt›r.
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May›n› temizleme iﬂlemi ile temizlenmiﬂ araziyi 44 y›ll›¤›na
tar›msal kullanma hakk›n› ayn› paket içinde geçirme kurnazl›¤›na soyunan hükümetin bu tavr›n› milli menfaatler kapsam›nda
yorumlamak asla mümkün de¤ildir.
Bu konuda acilen cevap bekleyen sorular›m›z ﬂunlard›r?
1. May›n temizleme ile araziyi tar›m amaçl› kullanma gibi
iki alakas›z konu neden bir arada de¤erlendirilmek istenmektedir?
2. Arazinin kullan›m› için tan›nan k›rk dört y›ll›k süreyi belirleyen maliyet hesab›n› kimler, hangi yöntemleri kullanarak yapm›ﬂlard›r?
3. Hükümetin ihale için öne sürdü¤ü ﬂartlardan biri olan Ottowa Sözleﬂmesi’nin gere¤i bu ise, bütün s›n›rlarda 2014 y›l›na
kadar yap›lmas› gereken may›nlar›n temizlenmesi iﬂi neden sadece Suriye s›n›r›n› kapsamaktad›r?
4. Yaln›zca tar›msal üretimi için tahsis edilen arazide bulunabilecek yeralt› zenginliklerinden yararlanmada; söz konusu ihaleyi alan firman›n bu imkanlar› karartmas›n›n, örtmesinin veya
yasad›ﬂ› kullanmas›n›n kontrolü nas›l yap›lacakt›r?
5. Milli güvenli¤i yak›ndan ilgilendiren bu konunun, yaln›zca
Maliye Bakanl›¤›’n›n faaliyeti olarak görülmesi ve kalk›nd›k, zenginleﬂtik denildi¤i bir ortamda para yoklu¤u bahane edilerek
yap-iﬂlet-devret yöntemi kullan›lmas› gerçekçi ve inand›r›c› bir
gerekçe midir?
6. Türkiye ile Suriye aras›ndaki s›n›r gibi çok hassas ve stratejik aç›dan en önemli topraklar›m›z›, yar›m yüzy›ll›¤›na yabanc›
firmalar›n kontrolüne vermenin nas›l bir mazereti olabilir?
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7. Maliye Bakan›’n›n ifade etti¤i gibi, hem may›n temizleme ve hem de tar›m faaliyetlerine vak›f bir yerli ﬂirketin olmamas› durumunda, Türkiye kendi topraklar›ndaki may›nlar›, yabanc› ﬂirketlerin menfaatleri için mi temizletmek istemektedir?
Baﬂbakan’a ve AKP milletvekillerine ça¤r›da bulunmak istiyorum.
Gelin, bu kanunu geri çekin.
Türk milletinin yüksek menfaatlerini savunmak ad›na etti¤imiz yemini yabanc› ﬂirketlerin ç›karlar›na feda etmeyin.
Gelecek kuﬂaklar nezdinde zan ve töhmet alt›nda kalmay›n.
Bu konuyu vicdanlar›n›zda bir kez daha sorgulay›n. Yanl›ﬂtan
dönün.
Türk milletinin, Türk devletinin menfaatlerine olacak ﬂekilde
yeniden düzenleyin.
E¤er bu kanun bu ﬂekilde geçerse Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin yeni bir kara lekesi olarak al›nlar›na çal›nacak ve Meclis
tarihine geçecektir.
Bu bölümdeki konuﬂmam›, konu hakk›nda söz alan ‹zmir Milletvekilimiz Say›n Erdal Sipahi’nin Meclis Kürsüsünden söyledi¤i ﬂu sözleri tekrarlayarak bitirmek istiyorum.
“Hudut kutsald›r.” “Hudut bir milletin namusudur.”
Bütün hudut kesimlerinde ayn› levhalar› görürsünüz: “Hudut
millî namus ve ﬂerefin korundu¤u yerdir.”
Bu nas›l bir namus ve ﬂereftir ki, iktidar zihniyeti taraf›ndan k›rk dört y›ll›¤›na yabanc›lara emanet ve havale edilmek
istenmektedir.
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Bunu hiçbir Milliyetçi Hareket Partilinin kabul etmesi ve sineye çekmesi mümkün de¤ildir.
Muhterem Milletvekilleri,
May›n temizleme ve arazinin tar›ma aç›lmas›na iliﬂin yabanc›
ﬂirketlere zemin haz›rland›¤›na yönelik tart›ﬂmalar›n artt›¤› ve
kuﬂkular›n büyüdü¤ü esnada Baﬂbakan’›n sözleri gündeme oturmuﬂtur.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n partisinin ‹l Kongresinde sarf etti¤i
“paran›n dini, milleti, ›rk› olmaz.” itiraf›, tam anlam›yla suçüstü
yakalanm›ﬂ bir zihniyetin bahane ve paravan arama gayreti olmuﬂtur.
Üstelik bu aç›klamas›na dayanak olmak üzere söyledi¤i
”Farkl› etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Bu asl›nda faﬂizan bir yaklaﬂ›m›n neticesiydi” sözleri kontrolünü kaybetmiﬂ
bir ruh halinin iﬂaretini vermiﬂtir.
Bu sözler ecdad›n› aﬂa¤›lamay› özgüven zanneden zihniyet
çürümüﬂlü¤ünün ülkemizde hangi boyutlara ulaﬂt›¤›n›, hangi
mevkilerde dolaﬂt›¤›n› herkese göstermiﬂtir.
Bu konuda Türkiye’ye ile hesaplaﬂmak isteyen Rumlar ve Ermenilerle ayn› safta yer almas›, Türkiye için büyük bir talihsizlik,
kendisi için ise alt›ndan kalk›lamayacak bir kara sayfad›r.
As›rlardan beri her din ve kökenden milyonlarca insan›n zulümden kaçarak s›¤›nd›¤› en güvenilir, en emin millet olan Türklü¤ün bu tarihi gerçe¤i ortadayken Baﬂbakan bu sözleri ile “Hepimiz Ermeniyiz” diyenlerle ayn› noktada buluﬂmuﬂtur.
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Yunan bas›n›n Türk Baﬂbakan›’n›n tarihi özeleﬂtirisi ve itiraf›
olarak alk›ﬂlad›¤› bu densizli¤in Ermenistan’da da takdir toplayaca¤› muhakkakt›r.
Türk milletini ve ﬂerefli tarihini a¤›r bir iftirayla ve faﬂizm suçlamas›yla mahkûm etmeye yeltenen Baﬂbakan, bunun yanl›ﬂl›kla, istemeden söylenen ve amac›n› aﬂan bir beyan oldu¤unu belirterek Türk milletinden özür dilemelidir. Bunu yapmamakta ›srarl› ise;
√ Tarihimizin hangi dönemini ve hangi etnik kimlikleri kastetti¤ini,
√ Kast›n›n, 1923 Lozan Andlaﬂmas›yla mübadele kapsam›nda Türkiye’den ayr›lan Rumlar olup olmad›¤›n›,
√ Yoksa, daha da ileri giderek 1915 olaylar›na iliﬂkin Ermeni yalanlar›na da m› sahip ç›kt›¤›n› acilen aç›kl›¤a kavuﬂturmal›d›r.
Bunlar› yapmad›¤›, suskun kald›¤› ve tevil yoluna sapt›¤› takdirde Türk milleti kendisini Ermeni ve Rum yalanlar› ve iddialar›n›n tümüne sahip ç›kan bir Baﬂbakan olarak milli vicdanda
ebediyen mahkûm edecektir.
23 Nisan tarihinde Genel Kurul’da yapt›¤›m konuﬂmada “tarihin ac› ve tatl› hat›ralarla kapanm›ﬂ sayfalar›n›n, son bulmayan
öç ve intikam duygular›yla, asla hak etmedi¤imiz insanl›k d›ﬂ› iftiralar›n yüzleﬂme ad› alt›nda canl› tutulmaya çal›ﬂ›lmas›na” dikkat çekmiﬂtim.
Bunun devam› halinde ise, Selçuklu Sultan› Alparslan ad›na Romen Diyojen’den, Osmanl› Padiﬂah› Fatih ad›na
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Konstantin’den ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk
ad›na ise yedi düvelden özür dilemeye kadar götürecek olan suçlamalar›n, artarak sürece¤ini vurgulam›ﬂt›m.
Ne üzücüdür ki bu konu yabanc›lardan de¤il, ülkemin baﬂbakanl›k mevkiini iﬂgal eden zihniyet taraf›ndan dile getirilmiﬂ ve
silinmeyecek bir utanç belgesi olarak aln›na kaz›nm›ﬂt›r.
Buradan Baﬂbakana insanl›k suçlar›n›, zulüm ve mezalimleri
yanl›ﬂ adreste arad›¤›n› hat›rlatmak isterim.
Bizim Baﬂbakan’a tavsiyemiz; ﬂayet kovulma, sürgün, göç ve
katliam arayacaksa tam bir teslimiyetle peﬂine düﬂtü¤ü Avrupa’n›n sömürgeci tarihine bakmas›d›r.
Balkanlarda, yüzlerce y›lda kök salm›ﬂ evlad-› fatihan›n, y›llar süren ›st›rap ve çileyle dolu, zulüm ve meﬂakkatle yüklü trajik yak›n tarihini incelemesidir.
‹llaki eski defterler aralanacak ise bunu önce komﬂu ülkelerden ve kanl› tarihin temsilcileri olan emperyalist devletlerden
sorgulamaya baﬂlamas›d›r.
Bu kafa yap›s› art›k belli olmuﬂtur. Bu, Lozan’› sorgulayan,
Sevr’i imzalayan ve hatta Kurtuluﬂ Savaﬂ› verdi¤imiz için piﬂmanl›k duyan, tarihimizi lanetleyen iﬂbirlikçi zihniyetin günümüze kadar uzanm›ﬂ tipik örne¤idir.
Bu marazi yorumlar›n baﬂka bir izah yolu kalmam›ﬂt›r. Baﬂbakan dilinin alt›ndaki baklay› art›k ç›kartmal›d›r.
Baﬂkalar›n›n geçmiﬂini örnek göstererek hakaret etti¤i Türk
milletinden duydu¤u utanc›n ve hatta h›nc›n tarihi, kültürel,
etnik gerekçelerini ortaya koymal›d›r.
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Bir Baﬂbakan taraf›ndan, mensubu oldu¤u milletin geçmiﬂini
her f›rsatta aﬂa¤›lama al›ﬂkanl›¤›n›n, milletinden utanarak her
ortamda özür dilemeye meyyal zay›fl›¤›n psikolojik nedenleri
mutlaka kendi geçmiﬂinde aranmal›d›r.
Hangi siyasi görüﬂü taﬂ›rsa taﬂ›s›n, bu kadar küçülmenin ve
alçalman›n baﬂka hiçbir mant›kl› ve kabul edilebilir izah› yoktur.
De¤erli Milletvekilleri,
Bildi¤iniz gibi, 2007 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren ayak
seslerini duyuran kriz, finansman imkânlar›n›, iç ve d›ﬂ talebi
olumsuz etkileyerek, ülkemiz iktisadi faaliyetlerinde ciddi bir
tramvaya neden olmuﬂtur.
‹çinde bulundu¤umuz zamana kadar krizin iyi yönetilememesi ekonominin her alan›nda güven kayb›n› h›zland›rm›ﬂ, gelece¤e dönük risk beklentilerini yükseltmiﬂ, hemen her sektörde a¤›r
tahribat yaﬂanm›ﬂt›r.
Endiﬂemiz k›sa ve orta vadede; krizden ç›k›ﬂ›n kolay olmayaca¤›, ekonomik zorluklar›n katlanarak artaca¤› ﬂeklindedir.
Nitekim uzunca süredir gündemimizi meﬂgul eden ekonomideki sorunlar›n ortadan kalkaca¤›na yönelik umut verici geliﬂmeler görülmemektedir.
Hükümetten bekledikleri at›l›m› ve tedbirleri görmekten umudunu kesen sivil toplum teﬂkilatlar› krizi en az hasarla atlatabilmek, toplum üzerindeki etkisini en aza indirmek için örnek bir
çal›ﬂma baﬂlatarak güç birli¤ine yönelmiﬂlerdir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i önderli¤inde Türkiye’nin en
büyük iﬂveren ve iﬂçi örgütleri olan HAK-‹ﬁ, TÜRK-‹ﬁ, TESK,
T‹SK, KAMU-SEN, T‹M, TÜS‹AD ve MÜS‹AD’›n bir araya gelerek, “Kriz varsa çare de var” ad› ile baﬂlatt›klar› ekonomik seferberlik, kuﬂkusuz ki krizin etkilerinin azalt›lmas›nda katk›lar›
olacak sosyal ve ekonomik boyutlu önemli bir giriﬂimdir.
Türkiye’nin y›llard›r arzu etti¤i iﬂbirli¤i anlay›ﬂ›yla iﬂçi, iﬂveren, esnaf ve memurlar›n el ele vererek, iç pazar› canland›rmay›, talep art›ﬂ›n› sa¤lamay› ve istihdama katk›da bulunmay›
amaçlayan bu kampanyay› takdirle karﬂ›lad›¤›m›z› ve destekledi¤imizi aç›klamak istiyorum.
Ba¤l› olduklar› sivil toplum kuruluﬂlar›n›n menfaatlerinin de
üzerinde bir ülke sevgisi ile hareket ederek, zorluklar› aﬂmak için
bir araya gelen ve güçlerini birleﬂtiren sivil toplum kuruluﬂlar›n›
kutluyorum.
Dayan›ﬂma ve çal›ﬂmalar›n›n milletimizin ve ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan baﬂar› ile sonuçlanmas›n› diliyor, baﬂta milletvekillerimiz olmak üzere aziz vatandaﬂlar›m›z› destek olmaya ça¤›r›yorum.
Hükümeti, inisiyatif kullanarak milli bir dayan›ﬂma gösteren
bu kuruluﬂlara destek veremeye, talep ve beklentilerine yard›mc› olmaya davet ediyorum.
Bugünkü konuﬂmama burada son verirken hepinizi
sayg›lar›mla selaml›yorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

9 HAZ‹RAN 2009

Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Bu haftaki konuﬂmama baﬂlarken hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Geçti¤imiz hafta içinde Grup toplant›m›z› yapaca¤›m›z Sal›
gününü de içine alan toplam alt› gün Almanya ve Hollanda’da
yaﬂayan soydaﬂlar›m›za bir ziyaret gerçekleﬂtirdim.
Yüreklerinde vatan ve millet sevgisinin en coﬂkulu, en ﬂuurlu
hallerini yak›ndan izledi¤im bu ziyaret süresince Bat› Avrupa
Türklü¤ünün aziz temsilcilerine sizlerin selam ve sevgilerini götürdüm.
Onlardan da sizlere en samimi duygularla, hasret ve muhabbet dolu selamlar›n› getirdim.
Yabanc› ellerde yaﬂ›yor olmalar›na ra¤men, büyüyen bir heyecanla milli kimlik, milli de¤er ve milli ﬂuura sahip ç›km›ﬂ olduklar›na ve bunun mücadelesini verdiklerine bir kez daha iftiharla ﬂahit oldum.
Gurbet ellere tutunmak amac›yla, kültürümüzün p›r›l p›r›l
kayna¤› olan Anadolu’nun ba¤r›ndan ayr›lal› yaklaﬂ›k k›rk y›l
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olmas›na ra¤men Türklü¤ün de¤erlerine ba¤l›l›klar›n›n daha da
artm›ﬂ oldu¤unu gördüm.
Bu itibarla, yaﬂad›klar› ülkenin kültüründe erimeden entegre
olabilmiﬂ soydaﬂlar›m›z›n mevcudiyeti her türlü takdirin üzerindedir
Onlar›n aziz milletimizin Avrupa’daki temsilcileri olarak Anavatanlar›ndan uzakta, kültürel köklerinden ve kayna¤›ndan kopmamak üzere verdikleri imtihan›n fark›nday›z.
Özelikle Avrupal›lar›n, ‹slamiyet ve Türklükle ilgili tarihi ön
yarg›lar›n› düzeltmelerinde Türk milletinin temsilcisi olarak onlara büyük bir sorumluluk düﬂtü¤ünün de ﬂuurunday›z.
Onlar bulunduklar› ülkelerde bar›ﬂ ve huzur içinde yaﬂad›kça,
e¤itim ve iﬂ hayatlar›nda baﬂar›l› oldukça bizler bundan ancak
onur duyar›z, baﬂar›lar›ndan güç ve ilham al›r övünürüz.
Elbette ki yabanc› ellerde, kültür ve de¤erlerini koruyarak yaﬂayabilmenin zorluklar› vard›r. Bizlere düﬂen de soydaﬂlar›m›z›n
karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar›n üstesinden gelmeleri için yard›mc› ve destek olmakt›r.
√ K›rk y›ld›r yapt›klar› katk›lar› yok sayarak, yurda dönüﬂ için
yap›lan bask›lar,
√ Kimlik bunal›m›na düﬂmemek için her yönüyle direnen ailelerin mücadelesi,
√ Avrupa Türklü¤ünün maalesef yeterince birlik olamamas›n›n getirdi¤i problemler,
√ Yaﬂad›klar› ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle çektikleri
maddi s›k›nt›lar,
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√ Sosyal hak ve imkânlar›n yetersizli¤i gibi konular baﬂl›ca
sorunlar›d›r.
Türkiye Millet Meclisinde grubu bulunan bir siyasi parti olarak, yerinde tespit etti¤imiz bütün s›k›nt›lar› ve sorunlar› hem
hükümet nezdinde hem de Meclis zemininde dile getirip, çözümü konusunda takipçi olmak durumunday›z.
Bu, bizim yaln›zca yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan kardeﬂlerimize olan
gönül ba¤›m›z›n bir gere¤i de¤il, ayn› zamanda milli kimlik, dil
ve de¤erleri yaﬂatmak için ülkemizde birçoklar›nda göremedi¤imiz kadar soylu bir mücadele veren Türklü¤ün temsilcilerine
olan borcumuzdur.
Bütün arkadaﬂlar›m›n bu gerçe¤in fark›nda ve ﬂuurunda olduklar›na, ihtiyaç duyulacak her deste¤i vereceklerine inan›yorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye’nin, çok a¤›r krizlerle bo¤uﬂtu¤u bu ortamda Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin Baﬂbakan’›n inat ve ihtiraslar› u¤runa
Suriye s›n›r bölgesindeki may›nlar›n temizlenmesi yasas›yla kilitlenmesi AKP iktidar›n›n kara sayfalar›ndan birisi olarak tarihe
geçmiﬂtir.
Türk milletinin gerçek s›k›nt› ve sorunlar›na öncelik veren bir
gündem belirlemek konusunda isteksiz, iradesiz ve aciz olan
Baﬂbakan ve hükümeti, Yüce Meclis’in beﬂ haftaya yak›n mesaisini may›n yasas›yla heba etmiﬂtir.
Kamuoyunda tedirginlik yaratan ve TBMM’de sert tart›ﬂmalara yol açan Suriye s›n›r›ndaki may›nlar›n temizlenmesi ile
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temizlenen arazinin tar›ma aç›lmas› hakk›ndaki yasa de¤iﬂikli¤i
iktidar partisinin verdi¤i oylarla gerçekleﬂmiﬂtir.
Yasan›n AKP’ zihniyetinin kurgulad›¤› ﬂekil ve yöntemle ç›kmamas› için yaklaﬂ›k bir ayd›r Türkiye Büyük Millet Meclisinde
demokrasi mücadelesi veren milletvekillerimizi ve parti gurubunu ve konuyu kamuoyuna taﬂ›yan ve toplumu uyand›ran medyay› kutluyorum.
Bu konudaki görüﬂlerimizi 26 May›s 2009 tarihli Grup Toplant›s›ndaki konuﬂmamda ayr›nt›lar› ile aç›klam›ﬂt›m. Bu çerçevede, may›n temizleme ve tar›msal anlamda kullanma konusunun birleﬂtirilmesinden duydu¤umuz kuﬂkuyu ve yanl›ﬂl›¤› aç›kça
belirtmiﬂtim.
Yine bu kapsamda e¤er yasa AKP’nin önerdi¤i ﬂekilde ç›kart›l›rsa, kamuoyunda ihalenin 44 y›ll›¤›na bu sahada adeta tekelleﬂmiﬂ olan ‹srail ﬂirketlerine geçece¤ine dair kayg›lar›m›z› vurgulam›ﬂt›m.
Ne var ki, Baﬂbakan Erdo¤an’›n aç›k ﬂantaj›na maruz kalan
AKP Grubu tereddüdü kald›rm›ﬂ ve fire vermiﬂ olmas›na ra¤men
say›sal ço¤unlu¤u ile yasay› Meclisten geçirmiﬂtir.
Baﬂbakan’›n Temmuz ay›nda da çal›ﬂmak zorunda kal›naca¤›na dair aç›k tehdidi üzerine partisinin milletvekillerinin yaz tatili, Suriye ile aram›zda olan 517 km.lik s›n›ra feda edilmiﬂtir.
Ve, bu leke de iktidar zihniyetinin siciline iﬂlenmiﬂ, tarihin affetmeyece¤i bir sapma olarak TBMM tutanaklar›nda kay›t alt›na
al›nm›ﬂt›r.
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Bu aﬂamada konuya iliﬂkin hassasiyetini önceden aç›klam›ﬂ
Say›n Cumhurbaﬂkan›ndan beklentimiz yasay› imzalamadan iade etmesi ve bu oyuna göz yummamas›d›r.
Bu yol ile aﬂ›lamamas› halinde Anayasa Mahkemesinin karar›n› beklemekten baﬂka bir demokratik çare kalmayacakt›r.
Muhterem Milletvekilleri
May›nl› arazinin temizlenmesi ve tar›ma aç›lmas›na iliﬂkin yasa de¤iﬂikli¤i tart›ﬂmalar› esnas›nda dikkat çekici geliﬂmeler de
yaﬂanm›ﬂ, özellikle Baﬂbakan Erdo¤an’›n giderek t›rmanan öfkeli tepkileri kamuoyunun kuﬂkular›n› art›rmaktan baﬂka bir sonuç do¤urmam›ﬂt›r.
Bu konuda kamuoyunun hakl› endiﬂelerini giderecek aç›klamalar yapmak yerine Baﬂbakan’›n;
√ Türkiye’nin sözde farkl› etnik kimlikleri kovan faﬂizan geçmiﬂe sahip oldu¤unu söylemesi,
√ Kendi ifadesi ile ayd›nl›k Türkiye’nin yolunun ‹zak’›n yat›r›mc›, Ahmet, Mehmet, Fatma ve Ayﬂe’nin iﬂçi olmas›ndan geçece¤inden bahsetmesi,
√ Yasaya muhalefet edenleri, ufuklar›n›n s›n›rlar›na döﬂenmiﬂ
may›nlar nedeniyle dar kal›plar› aﬂamayanlar olarak itham etmesi,
√ Yasa tasar›s›na karﬂ› ç›kanlar› yabanc› sermaye düﬂmanl›¤›
ile suçlama çabalar› suçüstü yakalanm›ﬂ olman›n psikolojisini
göstermesi bak›m›ndan ibret verici olmuﬂtur.
Baﬂbakan bu aç›klamalarla da yetinmemiﬂ; bir taraftan yabanc› sermaye sevgisi ile ticaretin dini ve milliyeti olmad›¤›ndan
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dem vurmuﬂ, öte taraftan sözde nas›l dik duran bir lider oldu¤unu anlatmak için Davos’taki sahte kahramanl›¤›n› hat›rlatmak
gere¤i duymuﬂtur.
Geliﬂmeler, baﬂbakan›n kamuoyunda ve kendi partisinin milletvekillerinde ﬂahs›nda oluﬂan kuﬂkular› giderememiﬂ olman›n
s›k›nt›s›n› yaﬂamaya devam etti¤ini göstermektedir.
Bask› ve tehditle ç›kan yasaya ra¤men Baﬂbakan hala, üzerine yap›ﬂm›ﬂ ‹srail’le iﬂbirli¤i etiketini ç›kartmakla meﬂgul olmakta ve konuﬂtukça batmaktad›r.
Son olarak partisinin il Kongresinde “ kendinden önceki iktidarlar›n da ‹srail’le yap›lm›ﬂ gizli anlaﬂmalar›n oldu¤unu” söylemesi, kafas›n›n hala aç›¤a ç›kan ihale oyununa tak›l›p kald›¤›n›, bahane üzerine bahane üretti¤ini göstermektedir.
Bir ülkenin, baﬂka ülkelerle milli menfaatleri do¤rultusunda
aç›k veya gizli anlaﬂmalar yapmas› elbette ki uluslar aras› iliﬂkilerin vazgeçilmez bir yönüdür.
Bizim eleﬂtirdi¤imiz nokta, Türkiye ile ‹srail aras›nda imzalanm›ﬂ bir anlaﬂma metni de¤ildir. Kald› ki bu konuda da tereddüt
has›l olursa onu da ayr›ca eleﬂtiririz.
Eleﬂtirimizin konusu, Baﬂbakan’›n aralar›nda ‹srail’in de olabilece¤i yabanc› firmalara, kurgulanm›ﬂ bir yasa haz›rl›¤›yla ihalenin birilerine söz verilmiﬂ oldu¤u yönündedir.
Baﬂbakan›n gösterdi¤i telaﬂ hali ve tevil ç›rp›n›ﬂlar›, geçmiﬂte
yap›lm›ﬂ resmi gizli anlaﬂmalara at›fta bulunmas› yabanc›lara kapal› kap›lar ard›nda verdi¤i taahhütleri meﬂrulaﬂt›rma çabas›ndan baﬂka bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
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Bu hezeyanlar›, may›n temizleme yasas›n›n arkas›nda bu iﬂin
Davos ﬂovunun diyet bedeli olarak bir ‹srail firmas›na verilmesinin düﬂünüldü¤ü yolundaki kuﬂkular› gidermeye yetmeyecektir.
Bizim bu konuda Baﬂbakan’a söyleyece¤imiz ﬂudur:
Biz Baﬂbakan Erdo¤an’›n geçmiﬂteki icraatlar›yla tezgâh alt›
siyaset ve pazarl›k üslubunu iyi biliriz.
Dayatma ve telkinlere aç›k, teslimiyet üzerine kurulu zihniyetinin müzakere ad› alt›nda nas›l tavizlere zorland›¤›n›n fark›nday›z.
Biz sizin kim oldu¤unuzu yedi y›la yaklaﬂan icraat›n›zla ö¤rendik. Bu aç›dan bize kendinizi bize anlatarak vakit kaybetmeyiniz.
Siz bizleri b›rak›n›z da özel iliﬂkiler konusunda uyanmaya baﬂlayan kendi partinizin milletvekillerini ikna ediniz.
Muhalefet partilerine “siz ne hakla ihanet kelimesini a¤z›n›za
alabiliyorsunuz, bizim vatan sevgimizi ne hakla de¤erlendirmeye
çal›ﬂ›yorsunuz” diye soran Baﬂbakan’a burada hat›rlatmak isteriz.
Bir siyasetçi için en hazin tecelli vatan sevgisinin muhalif partiler taraf›ndan de¤il bizzat kendi geçmiﬂi, siyasi sicili ve fiilleri ile
sorgulan›yor olmas›d›r.
Türkiye’nin milli ç›karlar›n›, onurunu ve haysiyetini korumak,
milli birli¤ine ve de¤erlerine sahip ç›kmak vatanseverli¤in de¤iﬂmez ve tart›ﬂ›lmaz ölçüleridir.
Bu konuda de¤erlendirme kriteri aray›ﬂ›na girdi¤i anlaﬂ›lan
Baﬂbakan’a vatan sevgisini ölçmek için;
√ Ermenistan’a teslim olmak anlam›na gelen, kamuoyu tepkisi nedeniyle geri ad›m atmak zorunda kald›¤› Erivan aç›l›m›na
bakmas›n›,
341

√ Barzani ile baﬂlatt›¤› ve PKK ile dolayl› müzakere zeminine
kayan Erbil aç›l›m›n› hat›rlamas›n› ve,
√ Etnik bölücülü¤ün taleplerini hayata geçirmek için uygun
zaman ve zemin kollad›¤› siyasi çözümün ne anlama geldi¤ini
düﬂünmesini tavsiye ederim.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Geliﬂen teknoloji ile giderek küçülen bir küre haline gelen
dünyam›z›n ihtiyaç duydu¤u kal›c› ve yayg›n bar›ﬂ ve huzurun
sa¤lanmas› ile kaynaklar›n hakkaniyetle paylaﬂ›m›nda her ülkeye rol ve pay düﬂmektedir.
Ancak bunda en büyük sorumluluk yeryüzüne yay›lm›ﬂ hakimiyet ve menfaat sahalar›n› kontrol etmeye çal›ﬂan küresel güçlere aittir.
So¤uk savaﬂ döneminden sonra ortaya ç›kan tek kutuplu
dünya aray›ﬂ› esnas›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’nin tehditkâr ve zorlay›c› politikalar› insanl›¤›n ac›lar›n› daha da art›rm›ﬂt›r.
Özellikle Ortado¤u ve Avrasya’da enerji ve su kaynaklar›n›
kontrole yönelik stratejileri, ABD’nin askeri ve ekonomik a¤›rl›klar›n› ve vizyonunu bu co¤rafyalara yöneltmesine neden olmuﬂtur.
Büyük Ortado¤u ve Kuzey Afrika ‹nsiyatifi de denilen ve bu
co¤rafyalar› tanzime niyetlenen küresel proje sanc›l› bir de¤iﬂim
ve dönüﬂümün de baﬂlang›c› olmuﬂtur.
Zorla ve güç kullanarak uygulanmak istenen küresel projeler,
dayat›lmak istenen topraklarda, sanc›l› ve ac›l› bir toplum yap›s›,
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inançlar baz›nda kutuplaﬂm›ﬂ bir beﬂeriyet, kin ve nefretin artt›¤› bir zemin oluﬂturmuﬂtur.
Komﬂu co¤rafyalarda yaﬂananlar bunun en ac› ve ibret verici örnekleridir. Elbette ki bu sürecin baﬂ aktörü ise Amerika Birleﬂik Devletleri’dir.
20 Ocak 2009 tarihinde görevi devralan ABD Baﬂkan› Obama ile birlikte, önceki yönetimden süregelen gerilim ve bask›lar›n sona erece¤ine dair umutlar artm›ﬂt›r.
Nitekim o tarihten bu yana aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u ülkelere ziyaretler gerçekleﬂtiren Obama’n›n mesajlar›nda
genel yumuﬂama, itidal, karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ve sayg› vurgusu dikkat
çekicidir.
Ancak, bu beklenti içinde bulunanlar ﬂu ana kadar iyimser
mesajlardan ve duygusal hitaplardan baﬂka bir geliﬂmeye de ﬂahit olmam›ﬂlard›r.
Irak’ta kan dökülmeye devam etmekte, Pakistan bölünmenin
eﬂi¤ine kadar gelmekte, Afganistan’da, Filistin’de s›cak çat›ﬂmalar devam etmektedir.
Elbette ki on y›llar›n biriktirdi¤i sorunlar› ortadan kald›rmak
için zamana ihtiyaç vard›r. Ne var ki, ABD’nin bu konularda
köklü ve ciddi bir ad›m ataca¤›na dair sözden öte bir iﬂaret henüz al›nmam›ﬂt›r.
Son olarak ABD Baﬂkan› Obama’n›n M›s›r ziyaretinde ‹slam
dünyas›na yönelik çözüm getiren mesajlardan ziyade, dini metinlere referans yapan konuﬂmas› yeni ABD stratejilerinin ciddiyeti ve beklentileri konusunda kuﬂkular›m›z› art›rm›ﬂt›r.
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Bu itibarla, bu gücün, önümüzdeki çeyrek yüzy›llardaki varl›k
ve zenginli¤ini sürdürmek için hayati derecede önem verdi¤i Ortado¤u ve Avrasya politikalar›ndan vaz geçece¤ini söylemek en
az›ndan ﬂimdilik mümkün de¤ildir.
O halde yap›lmak istenenin stratejik bir dönüﬂümden ziyade,
“zora dayal› de¤iﬂimin” yerini “sempatiye dayal› zorlama”n›n ald›¤› taktik bir aray›ﬂ olarak yorumlamak en do¤ru tespit olacakt›r.
Özellikle ‹slam toplumlar›n›n a¤›r bunal›m ve sanc›l› bir kargaﬂa ortam›nda yaﬂad›klar› düﬂünülürse, yeni baﬂkan›n dini içerikli mesajlar› gururu k›r›lm›ﬂ, incitilmiﬂ, horlanm›ﬂ ve tepkili
Müslümanlar›n duygular›na yönelik bir çabad›r.
Bu kapsamda, Obama’n›n konuﬂma yapt›¤› salonda “seni seviyoruz” diyerek alk›ﬂ tutan M›s›rl›lar›n lüzumundan fazla s›cak
tepkisi, bu amaca ﬂimdilik ulaﬂ›laca¤›n› göstermektedir.
Sözlerin eyleme dönüﬂüp dönüﬂmeyece¤ini elbette ki zaman
ve uygulamalar gösterecektir.
Muhterem Milletvekiilleri,
Çare, çözüm, f›rsat ad› alt›nda topluma dayat›lmak istenen
teslimiyet ﬂartlar›n›n her a¤›zdan telaffuz edildi¤i bir dönemde
güvenlik güçlerimiz bölücü terörle mücadelelerini hayatlar› pahas›na sürdürmektedir.
Bugün itibariyle son otuz günlük süre içinde, terörle mücadele esnas›nda ve may›nla temas sonucunda olmak üzere Hakka
u¤urlad›¤›m›z ﬂehitlerimizin say›s› 15’e, hayat›n› kaybeden vatandaﬂlar›m›z›n say›s› beﬂe ulaﬂm›ﬂt›r.
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Yine ayn› zaman süresince yirmi üç güvenlik mensubumuz,
bir vatandaﬂ›m›z yaralanm›ﬂ, bir inﬂaat ﬂantiyesinde çal›ﬂan iki
vatandaﬂ›m›z kaç›r›lm›ﬂt›r.
Ve bütün bu tablo Türk Silahl› kuvvetlerinin silah b›rakmas›
ça¤r›lar›n›n alenen yap›ld›¤›, hükümetin bölücüleri cesaretlendirdi¤i bir karanl›k ortamda ﬂekillendirilmek istenmektedir.
√ Kandil Da¤›ndan mesaj taﬂ›yan kuryelerin teröristlerin mesajlar›n› tefrika etti¤i,
√ Terörle Mücadeleden sorumlu ‹çiﬂleri bakan›n›n bu z›rvalar› muhatap alarak önemli buldu¤u,
√ ‹mral›’daki tecrit ﬂartlar›n›n kald›r›larak, misafirhaneye çevrilmeye çal›ﬂ›ld›¤›,
√ Türkçeye alternatif resmi dil aray›ﬂlar›n›n devam etti¤i, yerleﬂim yerlerinin isimlerinin tart›ﬂmaya aç›ld›¤›,
√ Yugoslavya, ‹spanya, Almanya ve ‹skoçya ayr›ﬂma modellerinin piyasaya sürüldü¤ü,
√ Sözde çözümü ve müzakereleri hükümet ad›na yürütecek “
akil adam” aray›ﬂlar›n›n h›z kazand›¤›,
√ ‹ktidar ve ana muhalefetin bölücü taleplerin gerçekleﬂmesi
yolunda fikir birli¤ine vararak birbirleri ile rekabete baﬂlad›¤›,
√ Haklar›nda aç›lan dava kapsam›nda ifade vermeye davet
edilen milletvekillerinin adalete hesap vermekten kaç›narak
mahkemeye meydan okudu¤u bir süreç milletimize çözüm olarak dayat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Güzel ﬂeyler olacak denilerek müjdelenen karanl›k geliﬂmelerin
baﬂl›klar› bunlard›r.
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Bu ça¤r›lara cevap vererek ana muhalefet partisinin siyasi
aç›l›ma karﬂ› olmad›¤›n› ve buna katk›da bulunaca¤› yönündeki
beyanlar›, bölücübaﬂ›n›n ‹mral›’dan mesajlar›, “tarihi f›rsat ve
devlet kat›nda mutabakat” aç›klamalar›yla birlikte de¤erlendirildi¤inde, yayg›n bir ittifak›n gerçekleﬂme yolunda oldu¤unu iﬂaret etmektedir.
Bu yeni safhada yaz›lan senaryo,
√ Aﬂiret reisleri ile nihai kucaklaﬂma,
√ Irak’tan çekilmeye haz›rlanan ABD’nin bölgedeki emanetçisi olma,
√ Bölücü taleplere anayasal k›l›f bulma,
√ Terörü ve teröristi aklamaya çal›ﬂma,
√ Milli geçmiﬂi karalama ve sorgulama,
√ Devletin temel yap›s›n› de¤iﬂtirme ve
√ Milletin birli¤ine may›n döﬂeme olarak, sahneye konulmuﬂtur.
AKP’nin siyasi çözüm ad› alt›nda hayata geçirmeyi amaçlad›¤› bu süreç, Türkiye’de etnik temelde ayr› bir millet ve milli az›nl›k oldu¤unun kabulünü ve devletin niteli¤i ve yap›s›n›n bu ayr›ﬂmaya hukuki ve siyasi temel kazand›racak ﬂekilde yeniden düzenlenmesini öngören bir çözülme sürecidir.
Anayasam›z›n de¤iﬂmez hükümlerinde ifadesini bulan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü ve üniter yap›s›na
alenen ayk›r› olan bu proje, Türkiye’nin milli devlet niteli¤inin
ve üniter siyasi yap›s›n›n tasfiye sürecidir.
Bu siyasi aç›l›m süreci, PKK’n›n de¤iﬂmeyen bölücü amaçlar›na siyasi yol ve yöntemlerle ulaﬂmas›n›n kabul edilmesi
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anlam›na gelen, bunlara siyasi ve hukuki meﬂruiyet zemini kazand›ran bir teslimiyet sürecidir.
19 May›s 2009 tarihinde aziz milletimize yapt›¤›m›z aç›klamada yer alan ça¤r›m› tekrarl›yor ve bölücülü¤ü meﬂrulaﬂt›rmak
ve milli az›nl›k yaratmak için güç birli¤ine yönelen siyasal partilere buradan hat›rlat›yorum.
Anayasan›n de¤iﬂtirilemeyecek 3.maddesine aç›kça ayk›r›l›k
teﬂkil edecek ﬂekilde etnik köken ve dil temelinde milli az›nl›klar
yaratmaya çabalamak Anayasam›za göre mümkün de¤ildir.
Böylesi bir niyet taﬂ›yarak bu suça yeltenenleri, “devletin ba¤›ms›zl›¤›na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne” ayk›r›
fiillerin de oda¤› haline gelmemeleri konusunda uyar›yorum.
‹ster bu uyar›y› dikkate alarak meﬂru ve anayasal çizgide siyaset yapmaya devam ederler, isterlerse partilerini ve Türkiye’yi yeni ve farkl› bir tart›ﬂma ve çat›ﬂma ortam›na sürükleyerek bunal›ma kap› açarlar. Bu aﬂamadan sonra kendilerinin bilecekleri iﬂtir.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri;
Türkiye’nin içten çözülmesini ve Türkiye Cumhuriyetinin milli devlet niteli¤inin ve üniter yap›s›n›n tasfiyesini öngören bu sürecin hiçbir ﬂart alt›nda parças› olmayacak,
Bu yöndeki çabalara tek baﬂ›na da kalsa sonuna kadar, alt›n›
çiziyorum sonuna kadar direnecektir.
Bu konuda söylenecek her ﬂey söylenmiﬂ, siyasi sorumluluk
anlay›ﬂ› içinde yap›lmas› gereken bütün uyar›lar yap›lm›ﬂt›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n ﬂimdi yapmas› gereken, “herkes elini
taﬂ›n alt›na koymal›d›r” söylemiyle bizi sürece çekmeyi terk edip
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bu konuda ne düﬂündü¤ünü ve ne yapmak istedi¤ini aç›kça ortaya koymas› ve konuyu TBMM’nin önüne getirmesidir.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n, partisinin ve hükümetinin gerçek kimli¤i ve kiﬂili¤i, niyetleri ve planlar› iﬂte o zaman bütün ç›plakl›¤›yla gün ›ﬂ›¤›na ç›kacakt›r.
Türk milleti için boﬂ sloganlarla sahte milliyetçilik ve vatanseverlik edebiyat› yapan bu zihniyetin gerçek yüzü ve niyetleri de
nihayet herkes taraf›ndan anlaﬂ›lacakt›r. Bu tarihi yüzleﬂme ve
hesaplaﬂma art›k kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.
Muhterem Milletvekilleri,
Konuﬂmam›n bu bölümünde, büyük Türk milletini meydana
getiren muhteﬂem beﬂeri varl›¤›n aziz temsilcileri olan Alevi ‹slam inanc›na mensup kardeﬂlerimizin sorunlar› ve beklentileri ile
partimizin milli kimlik ve kardeﬂlik eksenindeki çözüm sürecine
iliﬂkin görüﬂ ve düﬂüncelerimi aç›klamak istiyorum.
Türkiye’de toplumsal huzursuzluk kayna¤› olan sorunlar›n
karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ, hoﬂgörü ve sa¤duyu ortam› içinde, milli birlik,
bütünlük ve dayan›ﬂma ruhuyla makul çözümlere kavuﬂturulmas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bu konuda temel de¤erler ile çat›ﬂmamak kayd› ile kutuplaﬂmac› anlay›ﬂlar terk edilerek, sevgi ve sayg› temelinde, millet bütünlü¤ü içinde toplumsal kucaklaﬂma döneminin aç›lmas› en
önemli temennimizdir.
Milliyetçi Hareket Partisi, uzun y›llard›r görmezden gelinen bu
sorunlar›n, az›nl›k yarat›lmas›na yönelik tahrikleri de önlemek
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maksad›yla, toplumumuzu kucaklayan bir anlay›ﬂla gerginlik unsuru olmaktan ç›kar›lmas›n›n milli birli¤imizin siyasi, sosyal ve
kültürel temellerini güçlendirece¤ine samimiyetle inanmaktad›r.
Türkiye’de Alevi ‹slam inanc›n› benimseyen kardeﬂlerimizin
inanç ve kültür temelli sorunlar›, s›k›nt›lar› ve beklentilerinin bu
anlay›ﬂla ele al›nmas› ve çözüm yollar› üzerinde iyi niyetle çabalar gösterilmesi TBMM’deki siyasi partilerin ortak sorumlulu¤u
olarak görülmelidir.
18 Kas›m 2008 tarihli Meclis Grup toplant›s›nda yapt›¤›m
konuﬂmamda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu sorunlar›n çözümü amac›yla “karﬂ›l›kl› anlama ve anlaﬂ›lma süreci” baﬂlat›lmas›na samimiyetle katk›da bulunmaya haz›r oldu¤unu ortaya koymuﬂtum.
Bu konudaki yaklaﬂ›m›m›za yön veren temel görüﬂ ve düﬂünceleri aziz milletimizle paylaﬂm›ﬂt›m.
Bunun üzerinden geçen alt› ayl›k süre içinde, araya mahalli
idareler seçimlerinin girmesinin de etkisiyle, bu konuda insiyatif
almak durumunda olan AKP hükümeti böyle bir diyalog süreci
baﬂlat›lmas› konusunda somut ad›mlar atamam›ﬂt›r.
Geçti¤imiz hafta Alevi toplumunun temsilcilerinin iﬂtirakiyle
baﬂlat›lan “Çal›ﬂtay” sürecini bu bak›mdan olumlu ve cesaret verici bir baﬂlang›ç olarak gördü¤ümüzü belirtmek isterim.
Bu sürecin sorumluluk duygusu içinde, iyi niyetle ve samimiyetle yürütülmesi ve herkesin yap›c› katk›da bulunmak için gerekli hassasiyet, özen ve kararl›l›¤› göstermesi en samimi
beklentimizdir.
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Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçte asgari mutabakat zemini
oluﬂturulmas› çabalar›n› yak›ndan izleyecek ve üzerine düﬂen
her katk›y› yapmay› milli bir görev olarak görecektir.
Partimizin bu konudaki düﬂünceleri as›rlar› aﬂ›p gelen Türk
milli kültürünün ayr›lmaz bir parças› olan bu zenginli¤in yaﬂat›lmas›, ayr›ma f›rsat vermeden milli beraberlik ruhu içinde çözüme kavuﬂturulmas›d›r.
Bugün Alevi ‹slam inanc›na sahip kardeﬂlerimizin üzerinde
yo¤unlaﬂt›klar› konular ve talepler; Cemevlerinin statüsü ve konumu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ile iliﬂkileri ve ba¤lant›s›, Alevi
‹slam inanc› ve kültürünün e¤itim müfredatlar›nda yer almas›na
yöneliktir.
Bu taleplerden yola ç›karak Alevi ‹slam inanc›na mensup kardeﬂlerimizin sorunlar›na bulunacak çözümlerin ana unsurlar› ve
çerçevesi hakk›ndaki somut düﬂünce ve önerilerimizi bu vesileyle dile getirmek istiyorum.
Bu konuda Çal›ﬂtay sürecine kat›lan taraflar›n de¤erlendirmesine sunmak istedi¤imiz düﬂüncelerimiz beﬂ ana baﬂl›k alt›nda toplanmaktad›r.
Amac›m›z konunun siyasi, hukuki, sosyal bütün yönleriyle
tart›ﬂ›larak üzerinde uzlaﬂ›lacak ortak bir zeminin ortaya ç›kmas›d›r.
Birinci ana baﬂl›k, Alevi ‹slam inanc› hakk›nda ayd›nlatma ve
bilgilendirme faaliyetleriyle ilgilidir.
Bu kapsamda, Alevi toplumunun temsilcileriyle envanter çal›ﬂmas› yap›larak Alevi ‹slam inanc›n›n yaz›l› kaynaklar› ve
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orijinal Alevi ö¤retisine iliﬂkin eserler hakk›ndaki bilgiler güncelleﬂtirilmelidir.
Bugüne ulaﬂan yaz›l› ve sözlü kaynaklar› geniﬂ bir külliyat haline getirilmeli, buyruklar, icazetnameler, fermanlar ve ﬂecereler
gibi tarihi eserler derlenerek Türkçe’ye çevirileri yap›lmal›d›r.
Alevilerin önemli günlerinde, TRT vas›tas›yla kapsaml› tan›t›m programlar› düzenlenmeli, özel televizyon kanallar› ve radyo istasyonlar› da bu yönde teﬂvik edilmelidir.
Alevi klasiklerinin bilimsel metotlarla ve orijinaline sad›k kal›narak yay›nlanmas›na h›z verilmeli, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› Diyanet Vakf› bu konuda Alevi kuruluﬂlar›yla yak›n istiﬂare ve iﬂbirli¤i içinde olmal›d›r.
‹kinci ana baﬂl›k Alevi kurumlar›n›n e¤itim alan›ndaki ihtiyaçlar› ve nitelikli kadro sorunlar› için yap›lacak düzenlemelerdir.
Bu çerçevede, devletin maddi katk› ve deste¤iyle Alevi toplumunun yönetiminde Türkiye Alevilik Araﬂt›rmalar› Merkezi kurulmas› imkânlar› üzerinde durulmal›d›r.
Bilimsel araﬂt›rmalar›n yan› s›ra kültür ve e¤itim enstitüsü olarak faaliyet gösterecek bu merkez genel bütçeden ayr›lacak bir
ödenekle desteklenmesi ve idari bak›mdan özerk olmas› de¤erlendirilmelidir.
Alevi inanç önderlerinin yetiﬂtirilmesi için ‹lahiyat Fakültelerinde tasavvuf ilimleri bölümü kurulmas› için gerekli çal›ﬂmalar›n
baﬂlat›lmas› da yerinde olacakt›r.
Üçüncü ana baﬂl›k alt›nda toplanan düﬂüncelerimiz din dersleri kapsam›nda Alevi ‹slam inanc›n›n ö¤retilmesi için yap›lacak
düzenlemelerdir.
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Bu itibarla ders müfredat›nda Alevi toplumunun da kat›l›m›yla Alevilik inanc› ve kültürüne do¤ru, objektif ve bilimsel ölçülere uygun olarak tarafs›z biçimde yer verilmesi sa¤lanmal›d›r.
Bu konuda tan›nm›ﬂ ilahiyatç›lardan, Alevi ‹slam inanc› önderlerinden ve bu alanda çal›ﬂmalar yapan akademik çevrelerden oluﬂacak bir “özel ihtisas komisyonu” kurulmas› yerinde
olabilecektir.
Bunun yan› s›ra, Anadolu Alevli¤i konusunda özel ders/seminer programlar› düzenlenmesi; bu konularda bilimsel çal›ﬂmalar› teﬂvik için maddi ve akademik destek baﬂta olmak üzere gerekli ﬂartlar›n yarat›lmas› imkanlar› ele al›nmal›d›r.
Dördüncü ana baﬂl›k Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bünyesinde yap›labilecek yap›sal düzenlemeleri kapsayan hassas bir aland›r.
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dini ve mezhebi olmad›¤›, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n görev ve hizmet alan›n›n ‹slam dini oldu¤u bir gerçektir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, laiklik ilkesi çerçevesinde ve milli
dayan›ﬂmay› ve bütünleﬂmeyi amaçlayan din hizmetleri veren
genel idare içinde bir kurumdur.
Bu hüviyeti ve statüsüyle Alevi vatandaﬂlar›m›z›n sorunlar›yla
ilgilenmesi ve uygulamadaki s›k›nt›lar ›ﬂ›¤›nda kendilerine hizmet sunmas› do¤al olacakt›r.
Alevilerin Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› kadrolar›nda temsili konusunun, bu resmi kurumun kuruluﬂ felsefesi ve ilkeleri ›ﬂ›¤›nda ele
al›nmas› yerinde olacakt›r.
Bunun yan› s›ra, temsil meselesi ele al›n›rken, bunun kapsam›n›n, di¤er inan›ﬂlar›n ve mezheplerin bu çerçeve içindeki yeri ve
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konumunun, ayn› inanç toplumu içinde farkl› ve taban tabana z›t
anlay›ﬂlar›n durumunun ne olaca¤› gibi temel konular›n hassasiyet
ve gerçekçi bir bak›ﬂ aç›s›yla düﬂünülmesi gerekecektir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bünyesinde, ‹slam içerisindeki farkl›
inanç ve anlay›ﬂlara hizmet verecek bir “koordinasyon kurulu”
oluﬂturulmas› imkânlar› üzerinde de durulabilecektir.
Alevi toplumu temsilcilerinin de yer alaca¤› bu mekanizma;
vas›tas›yla, din adamlar›n›n Alevilik konusunda bilgilendirilmesi,
araﬂt›rma ve yay›nlar ve Alevi vatandaﬂlar›m›za hizmet verecek
kadrolar›n yetiﬂtirilmesi ve e¤itim programlar› esas olabilecektir.
Beﬂinci baﬂl›k alt›nda sundu¤umuz düﬂünce ve öneriler Cemevleri konusunda yap›lmas› mümkün ve uygun olacak düzenlemeleri ilgilendirmektedir.
Cemevlerinin tan›m›, iﬂlevi ve statüsü, toplumsal ve hukuki
hassasiyet taﬂ›yan konulard›r.
Alevi vatandaﬂlar›m›z›n inanç dünyalar›n›, kültür ve geleneklerini yaﬂad›klar› bu mekânlar›n sosyal ve kültürel iﬂlevleri de bulunmaktad›r.
Toplumsal bir ihtiyaç olarak ortaya ç›kan bu mekânlarda Alevi anlay›ﬂ›n›n geleneklerine göre inanç hizmetlerinin yan› s›ra,
kültürel hizmetler de yürütülmektedir.
Türkiye Alevili¤i sosyal bir gerçektir. Alevi toplumunun yaﬂam›nda çok önemli bir yeri olan cemevlerinin fiilen bulundu¤u ve
bu özel mekanlar›n faaliyetlerine müdahale edilmedi¤i de bir vak›ad›r.
Bu düﬂünceler ›ﬂ›¤›nda, bu hassas konunun ele al›nmas›nda
pragmatik bir yaklaﬂ›m benimsenmesi yerinde olacakt›r.
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Konu, statü ve örgütsel yap›lanma sorunu ekseninden ç›kar›lmal›; siyasi ve ideolojik boyuttan ar›nd›r›lmal›; cami-cemevi
karﬂ›tl›¤› denkleminden kurtar›lmal›d›r.
Toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklanan sosyal bir konu olarak
ele al›nmal› ve gerçekçi bir bak›ﬂ aç›s›yla, yaﬂanan s›k›nt›lar› giderecek pratik ve fiili imkânlar üzerinde yo¤unlaﬂ›lmal›d›r.
Milletimizin inanç hayat›n›n bir gerçe¤i ve zenginli¤i olan cemevlerine devlet yard›m ve himaye elini uzatmal›, giderler için
genel bütçeden ödenek tahsisi üzerinde durulmal›d›r.
Milliyetçi Hareket Partisi Türk kültürüne ve milli kimli¤e ve
kardeﬂli¤e büyük katk›lar› olaca¤›na inand›¤› çözüm çabalar›na
katk› sa¤lamak amac›yla ortaya koydu¤u bu ön düﬂüncelerin,
Alevi kuruluﬂlar›m›z›n görüﬂ ve de¤erlendirmeleri ›ﬂ›¤›nda ve hukukun içerisinde olgunlaﬂt›r›labilece¤ine ve bir mutabakat zemini oluﬂturulmas›na hizmet edece¤ine inanmakta ve bunu samimiyetle ümit etmektedir.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Geçti¤imiz hafta Baﬂbakan Erdo¤an taraf›ndan bas›n toplant›s›yla ilan edilen ekonomik önlemler paketi ile kriz halindeki
Türkiye ekonomisinin son durumuna iliﬂkin çal›ﬂmalar›m›z partimizin “Küresel Finans Krizi ‹zleme ve De¤erlendirme Komisyonu” taraf›ndan sürdürülmektedir.
Yap›lacak de¤erlendirmeleri müteakip sonuçlar› bundan önce de oldu¤u gibi kamuoyu ile paylaﬂ›lacakt›r. Bu nedenle
konunun ayr›nt›lar›na girmeyece¤im.
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Ancak, Baﬂbakan yeni ekonomik önlemler paketini aç›klarken IMF ile iliﬂkilere de de¤inmiﬂ ve çok önemli ve aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gereken baz› ifadeler kullanm›ﬂt›r.
Bu kapsamda olmak üzere, Baﬂbakan IMF ile ortak program
yap›lmamas›n›n nedeni olarak iki noktay› vurgulam›ﬂ; ilk olarak
IMF’nin tutars›z oldu¤unu ima ederek bir söyledi¤inin di¤erini
tutmad›¤›n› öne sürmüﬂtür.
‹kinci olarak da IMF’nin ülkemizden bir tak›m siyasal taleplerde bulundu¤unu aç›klam›ﬂ ve dikkatlerin bu noktaya odaklanmas›na neden olmuﬂtur.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n; IMF taleplerinin siyasi içerik taﬂ›mas›
halinde hiç olumlu bakamayacaklar›n›, IMF’yle finans› konuﬂmalar› gerekti¤ini söylemesi bu zamana kadar IMF taraf›ndan siyasi dayatmalar›n hükümete yap›ld›¤› anlam›na gelmektedir.
O halde Baﬂbakan Erdo¤an’›n IMF’nin siyasi taleplerinin neler oldu¤unu aziz milletimize aç›klamas› siyasi namus ve vicdan
meselesi haline gelmiﬂtir.
Mesela siyasi talepler aras›nda Ermenistan s›n›r kap›s›n›n
aç›lmas› yer alm›ﬂ m›d›r?
Son zamanlarda herkesin dilinde ve gündeminde olan Kürt
sorunu diye nitelendirilen meseleyle ilgili bir dayatmaya maruz
kal›nm›ﬂ m›d›r?
Kuzey Irak ile iliﬂkilerin s›klaﬂt›r›lmas›na yönelik bir zorlama
ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nm›ﬂ m›d›r?
Yaﬂad›¤›m›z siyasi kaostan istifade etmeye çal›ﬂan küresel
mahfillere iktidar› süresince çanak tutan AKP zihniyetinin,
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bölgesel ve uluslar aras› konularda önde olmak ad›na, milli politikalar d›ﬂ›nda her mülahazaya aç›k oldu¤u herkesin malumudur.
E¤er gerçekten IMF, milli menfaatlerin hilaf›na ülkemizden
siyasi talepte bulunmuﬂ ve hükümet de bu nedenle bugüne kadar ayak diremiﬂse bu konuda siyasi iradenin sonuna kadar arkas›nda durur ve destekleriz.
Bu itibarla Baﬂbakan Erdo¤an’dan IMF’nin siyasi taleplerinin
neler oldu¤unu, bu zamana kadar hangi tavizleri verdi¤ini, milletimizi hangi sonu olmayan süreçlere mahkûm etti¤ini bir an
önce aç›klamaya davet ediyorum.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI

SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIﬁ OLD
DUKLARI

KONUﬁMA METN‹

16 HAZ‹RAN 2009

Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Geçti¤imiz hafta Pazar günü yüksek ö¤renim görecek gençlerimizin belirlenece¤i Ö¤renci Seçme S›nav› yap›lm›ﬂt›r.
Rakamlar›n büyüklü¤ü dikkate al›nd›¤›nda belki de dünyan›n
eﬂ zamanl› yap›lan en kapsaml›s› olan bu s›nava, bu y›l 1 milyon
349 bin 423 genç kat›lm›ﬂt›r.
S›nav bütün yurt çap›nda ve Lefkoﬂe’de olmak üzere toplam
4 bin 602 binada, 70 bin 850 salonda, 207 bin 857 kiﬂinin gözetiminde gerçekleﬂmiﬂtir.
Kat›lan adaylara ve ailelerine hay›rl› ve baﬂar›l› sonuçlar diliyorum.
Elbette ki kazanacaklar aç›s›ndan olumlu geliﬂmeler do¤uracak olan bu s›nav›n sonucunda maalesef yine yüzbinlerce gencimiz yüksek ö¤renime girme ﬂans› bulamayacaklard›r.
Bu durum, y›llardan beri ülkemizin yaln›zca e¤itim alan›nda de¤il sosyal sonuçlar› itibariyle de kanayan bir yaras›
durumundad›r.
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8 y›l ilkö¤retim, 4 y›l orta ö¤retim görerek 12 y›l›n sonunda
18 yaﬂ›nda mezun olan milyonlarca evlad›m›z›n s›k›nt›lar› onlar›n ve ailelerinden önce, toplumumuzun ortak sorunu olarak görülmelidir.
Uzun ve yorucu bir e¤itim sürecinin maddi ve manevi bütün
has›las›n›n, büyük bir haz›rl›k ve heyecanla girilen 195 dakikal›k, 180 soruya indirgenmesi büyük bir sorun olarak y›llard›r
karﬂ›m›zdad›r.
Bu konuda ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n, s›navlar› y›llara da¤›tarak basamakland›rmaya yönelik iyi niyetli çal›ﬂmalar›n›n sonuç
vermesi bir nebze olsun rahatl›k sa¤layabilecektir.
Ancak sorun, artan nüfusumuza da ba¤l› olarak her geçen sene daha fazla aday›n dahil oldu¤u s›nav ortam› ve yöntemiyle,
çocuklar›m›z› bu s›navla test eden e¤itim sistemimiz aras›ndaki
kopukluk ve uyumsuzluktur.
Nitekim, bu uyumsuzluk sonucu art›k vazgeçilmez bir e¤itim
destek kurumu haline gelmiﬂ olan, yüz binlerce ö¤retim görevlisinin emek verdi¤i ve bizim dersane olarak tan›mlad›¤›m›z bir
özel e¤itim sektörü oluﬂmuﬂtur.
Bu konuda faaliyet gösteren özel e¤itim destek kurumlar› ve
personeline söyleyece¤imiz bir sözümüz yoktur. Mevcut yap›da
onlara en az okullar kadar ihtiyaç vard›r ve onlar da bunu rekabet ortam›nda karﬂ›lamaktad›rlar.
Ne var ki, bu uygulama giderek milli e¤itim sitemini tali, dersane kültürünü esas haline getirme yolunda hayli mesafe alm›ﬂt›r.
Bu konuda özellikle Milli E¤itim Bakanl›¤› ciddi, kapsaml› ve
köklü de¤iﬂikliklere k›sa sürede gidemez ve uygulayamazsa,
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milli e¤itim okullar› gençleri yüksek ö¤renime haz›rlayan de¤il,
dersaneleri destekleyen kurumlar haline dönüﬂecektir. Gidiﬂat
bunu iﬂaret etmektedir.
Buradan partimizin özel e¤itim destek kurumlar›n› istemedi¤i anlam› ç›kar›lmamal›d›r. Bu kurumlar milli e¤itim sisteminin
aç›klar›n› dolduran ve destekleyen önemli bir fonksiyon üstlenmiﬂlerdir. Eleﬂtirilmesi gereken onlar de¤il Milli E¤itim sistemimizdir.
Milliyetçi Hareket Partisi için yüksek ö¤retim süreci, ö¤rencilerimizin k›yas›ya yar›ﬂt›¤› bir s›nav maratonu de¤il, milletimizi
ayd›nl›k gelece¤e ulaﬂt›rmak için yararlan›lmas› kaç›n›lmaz olan
sosyal cevherin özenle iﬂlenmesi sürecidir.
Bu itibarla yüksek ö¤retime devam edecek ö¤rencilerin seçimi ve e¤itimini ülkemizin kalk›nma hedeflerinden ayr› tutmak,
ça¤daﬂ ve büyük bir ülke olma vizyonundan ayr› düﬂünmek
mümkün de¤ildir.
Geçti¤imiz y›l, üniversite seçme s›nav› oldu¤u gün, alt› y›ld›r
hükümet oldu¤unu unutan Baﬂbakan Erdo¤an, “öyle bir sistem
var ki okulda ö¤rendi¤i bilgiden imtihan edilmiyor, onun d›ﬂ›nda bir bilgiyle imtihana tabi tutuluyor.” diyerek sistemden ﬂikâyetçi olmuﬂtu.
Biz de Meclis Grubu olarak sorunu çözmeye yönelik giriﬂimlere destek olaca¤›m›z› bu kürsüden aç›klam›ﬂt›k.
Ne var ki Baﬂbakan›n bu beyanat›n›n da, bundan öncekiler
gibi günü kurtarmak için oldu¤u, aradan geçen bir y›l içinde siyasal iktidar›n hiçbir giriﬂiminin bulunmayaca¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Parti Program›m›zda “üniversitelerin
√ Ülkemizin ihtiyaç duydu¤u insan gücünü yetiﬂtiren,
√ Araﬂt›rma yaparak bilim ve teknoloji üreten,
√ Toplumsal geliﬂmeye önderlik eden,
√ Bilimsel yöntemlerle meselelere çözüm üreten, ve
√ Dünya üniversiteleriyle yar›ﬂan” e¤itim kurumlar› hâline getirilmesi esas al›nm›ﬂt›r.
Bu hedefe ulaﬂman›n ilk ve en önemli ﬂart›, elbette ki yetiﬂmiﬂ genç nüfusu üniversite kap›s›na kadar getiren sistemin yayg›nl›¤›, kalitesi ve verimlili¤inin art›r›lmas›na ba¤l›d›r.
Bu itibarla, üniversite sisteminin vazgeçilemez insan kayna¤›n› daha fazla ihmal etmemiz düﬂünülmemelidir. Münferit baﬂar›lar haricinde, üniversitelere 12 y›l boyunca ö¤renci yetiﬂtiren
milli e¤itim sistemi mutlaka gözden geçirilmelidir.
Partimizin 2007 y›l› Seçim Beyannamesinde de yer ald›¤› gibi, üniversite giriﬂ s›nav›n›n kald›r›larak yerine, orta ö¤retim baﬂar›s›n› ve orta ö¤retim sonunda yap›lacak “Olgunlaﬂma s›nav›n›” esas alan ve f›rsat eﬂitli¤ini gözeten üniversiteye geçiﬂ sistemi üzerinde çal›ﬂmalar baﬂlat›lmal›d›r.
Muhterem Milletvekilleri,
Türkiye; ekonomik sosyal ve siyasal alanlarda yaﬂanan a¤›r
sorunlar›na ilave olarak, bir süredir iktidar ile ana muhalefetin
birbirini yolsuzlukla suçlayan tart›ﬂmalar›na sahne olmaktad›r.
Bildi¤iniz gibi “Allahtan korkan ve kuldan utanan bir iktidar
vaad ederek, “hortumlar› kestik” diyerek, bundan yaklaﬂ›k yedi
y›l önce temiz ve namuslu yönetim sözü veren AKP, iddialar›n›n
aksine bugün yolsuzluklar›n da oda¤› haline gelmiﬂtir.
362

Özellikle son zamanlarda yaﬂanan geliﬂmeler y›llard›r süregelen adam kay›rma, rant sa¤lama, devlet imkanlar›n› peﬂkeﬂ çekme, yandaﬂlar› himaye olarak görülen ahlâki yozlaﬂman›n bütün
boyutlar›n› gözler önüne serilmeye baﬂlad›¤›n› göstermektedir.
Bunlardan en önemlisi, Almanya’daki soydaﬂlar›m›z›n tertemiz vicdanlar›n› istismar ederek gerçekleﬂtirilen zekat ve sadaka
soygunculu¤unun Alman mahkemelerince hukuken belgelenmesi olmuﬂtur.
Mütedeyyin kitleleri vaadlerle aldatarak, inançlar›n› basamak
yaparak kendilerine ç›kar ve ikbal sa¤layan ve kul hakk› yemekten asla utanmayan ﬂah›s ve çetelerin varl›¤› bu yolla ve bütün
gerçe¤iyle ortaya ç›km›ﬂt›r.
Kamuoyunun da yak›ndan takip etti¤i üzere, Almanya’n›n en
büyük doland›r›c›l›k davas› olarak ilan edilen bir dava geçti¤imiz
aylar içinde sonuçlanm›ﬂ ve yarg›lananlar›n bir bölümü suçlu bulunarak mahkûm olmuﬂlard›r. Ancak iﬂin vahameti dava kapsam›nda hakk›nda suç iddia edilen ﬂah›slar›n bir bölümünün Türkiye’de bulunuyor olmas›d›r.
Alman Mahkemesi bizim vatandaﬂlar›m›z›n ve soydaﬂlar›m›z›n kar›ﬂt›¤› bir hukuki süreci sonuçland›rm›ﬂ, verdi¤i karar ve
yapt›¤› aç›klamalarla milletimizi ve adalet sistemimizi aç›kça töhmet alt›nda b›rakm›ﬂt›r.
Bu durumda sorumlu bir siyasal iktidar›n yapmas› gereken,
iddialara konu olan suçun Türkiye’deki aya¤›n›n da ortaya ç›kmas› için adaleti acilen harekete geçirmek ve konuyu sonuna
kadar takip etmek olmal›d›r.
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Oysa geliﬂmeler bunu do¤rulamam›ﬂ, ucu AKP’ye de dayand›¤› söylenen bu davan›n Türkiye uzant›lar›n› ortaya ç›karmamak için hükümet taraf›ndan iﬂin a¤›rdan al›nd›¤›na, dava dosyas›n›n intikali ve tercümesinde yavaﬂ davran›ld›¤›na dair hakl›
bir kanaat has›l olmuﬂtur.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Elbette temenni edilmez ama yanl›ﬂ yapan, kusur iﬂleyen, suça neden olan insanlar›n her toplum, her siyasi görüﬂ, her sosyal zümre içinde olmas› yad›rgat›c› bir durum de¤ildir.
Ancak burada esas olan olay›n duyulmas› ile birlikte faillerin
tespiti ve hukuki sürecin baﬂlat›larak adaletin ve aklanman›n
önünün aç›lmas› olmal›d›r. Do¤ru ve do¤al olan› budur.
Dava konusu olan ﬂah›slar›n bir k›sm›n›n ideolojik anlamda
ortak bir siyasi amaç için birlikte mücadele ettikleri; bir k›sm›n›n
iktidar partisinin deste¤i ile kamu kurumlar›nda kadro bulduklar› ve hatta baz›lar›n›n ticari ve siyasi ortakl›klar›na k›z al›p verme
ﬂeklinde tecelli etmiﬂ bir aile yak›nlaﬂmas›n› da katm›ﬂ olduklar›
görülmektedir.
‹lgili yasa gere¤i Adalet ve Kalk›nma Partisi kontenjan›ndan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Baﬂkanl›¤›na seçilen bir ﬂah›sla ilgili yaﬂanan tart›ﬂmalar, dürüstlü¤ü a¤z›ndan düﬂürmeyen
AKP zihniyetinin gerçek yüzünü ortaya ç›kartmas› bak›m›ndan
anlaml› olmuﬂtur.
Türk milletinin yard›mlaﬂma gelene¤ini ve temiz din duygular›n› h›rs›zl›k arac› haline getiren Deniz Feneri soygunculu¤u
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karﬂ›s›nda Baﬂbakan Erdo¤an’›n “temiz bir arkadaﬂ” oldu¤unu
söyleyerek kefil oldu¤u RTÜK Baﬂkan›n› korumak için ç›rp›nmas› bu aç›dan yad›rganmamal›d›r.
Hakk›nda çok ciddi iddialar bulunan ve bu nedenle mahkeme
taraf›ndan mal varl›¤› üzerine tedbir konulan bu “temiz arkadaﬂ›n›n” yarg› sürecinin selameti ve asgari ahlak›n gere¤i olarak
kamu görevinden istifa etmesinin gerekmedi¤ini savunan Baﬂbakan’›n bu tavr› bizi ﬂaﬂ›rtmam›ﬂt›r.
Bu konuda Baﬂbakan Yard›mc›s› olan hükümet üyesinin durumu vicdan›na sindiremeyip, aç›kça ve yüksek sesle hakl› eleﬂtiri ve istifa ça¤r›s› “kendi görüﬂü” oldu¤u gerekçesiyle Baﬂbakan Erdo¤an’dan dönmüﬂ ve bu noktada Baﬂbakan asl›nda kendisine yak›ﬂan› yapm›ﬂt›r.
AKP bünyesinde bulunan sa¤duyu sahibi insanlar›n Baﬂbakan’a itidal ve adalet yolunu gösterememeleri, gösterenlerin de
yaln›z kalmalar›, Baﬂbakan›n giderek kirlenen ve kirlendikçe öfkesi artan siyaseti aç›s›ndan en büyük bir talihsizliktir.
Bu tart›ﬂmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin atad›¤› bir
görevlinin iﬂgal etti¤i makamdan soruﬂturman›n selameti ve aklanmas› aç›s›ndan istifa etmekten kaç›nmas›n›n nedenini ve bu
cüreti kimden ald›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Baﬂbakan’›n bu konudaki konumuna ayarlama yaparak kamu ad›na savc›l›k de¤il, bizzat avukat rolüne soyundu¤u bu süreçte ortaya ç›kan gerçek ﬂudur:
AKP’nin sahte ampulü ile deniz fenerinin sararm›ﬂ ›ﬂ›¤› ayn›
kirli yolu ayd›nlatmaktad›r.
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De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Bildi¤iniz gibi Say›n Baﬂbakan, yolsuzluklar›n üzerine nas›l
gitti¤ini izah etmek için çetelerle ve mafyalarla verdikleri mücadeleleri defalarca anlatm›ﬂ ve bunu yolsuzlukla savaﬂ›n›n bir sonucu olarak kamuoyuna takdim etmiﬂtir.
Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün yasa d›ﬂ› oluﬂumlar›n, çetelerin, organize suç örgütlerinin, h›rs›z›n, ars›z›n, sahtekâr›n üzerine kararl›l›kla gidilmesinden sadece memnun olur
ve alk›ﬂlar›z.
Ancak arka bahçesindeki yandaﬂlar›n›n etrafa saç›lm›ﬂ pisliklerini çöpe ataca¤› ve adalete havale edece¤i yerde, hal›n›n alt›na süpürmeye çal›ﬂanlar›n varl›¤›n› gördükçe, namus ve ahlak
iddialar›n›n göz boyamadan öteye geçemeyece¤ini de biliriz.
Bu olay›n bütün yönleriyle ortaya ç›kart›lmas›, ticari, siyasi ve
ahlâki boyutlar›n›n incelenerek aklan›lmas› halinde Adalet ve
Kalk›nma Partisi’nin lekeli siyaset sicilinin t›kanm›ﬂ damlarlar›ndan biri belki temizlenmiﬂ olacakt›r.
ﬁayet bu olay kapat›lmak istenirse, durmak yok yola devam
denilerek yandaﬂlarla beraber yürüdükleri yolsuzluk yolunda karﬂ›lar›na utanç belgesi ve mahkeme safahat› olarak sürekli ç›kacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi için yolsuzluk ithamlar›ndan kurtulman›n, yolsuzluklar› önleyebilmenin yolu öfke ve hakaretle
üste ç›kmaya çal›ﬂmaktan ve muhataplar›n› sindirmekten
geçmemektedir.
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Yolsuzluk suçlamalar› partisinin yöneticilerine kadar ulaﬂm›ﬂ
olan Say›n Baﬂbakan’›n bu konuda yapmas› gereken;
√ Konuyu sapt›racak giriﬂimleri terk ederek, hukuki sürecin
hiçbir siyasi etki ve müdahale olmaks›z›n süratle iﬂleyece¤i yolunda kamuoyuna güvence vermektir.
√ Bu davaya ad› kar›ﬂan RTÜK Baﬂkan›n›n hukuki süreçte
aklanana kadar görevden ayr›lmas›n› sa¤lamakt›r.
Baﬂbakan ve AKP’nin bu ﬂaibeden kurtulmas› ve vicdanlarda
aklanmas›n›n yegâne yolu budur.
ﬁeref ve haysiyet sahibi olman›n ilan›, inançlar› paravan yaparak meydan okumakla de¤il, yarg› nezdinde hesap vererek ve
vermeyi kolaylaﬂt›rarak aklanmakla mümkündür.
Aksi halde Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin k›saltmas› olan
AKP yerine Ak Parti denilerek ne siyaset a¤aracakt›r, ne çal›nm›ﬂ kara lekeler, laf ebeli¤i ile ak-pak hale gelecektir.
AKP de desek, AK Parti de desek yüzünüz hep kara kalacak
ve ilelebet de böyle an›lacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
AKP hükümetinin temsil etti¤i siyaset, hukuk ve demokrasi
anlay›ﬂ›n›n temelden sakat ve çarp›k oldu¤u son dönemde yaﬂanan geliﬂmelerle bir kere daha anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye’nin ç›karlar›n› ﬂahsi ve siyasi hesaplara kurban eden
bu anlay›ﬂ›n y›k›c› etkilerinin devlet ve toplum hayat›m›z›n her
alan›ndaki tahribat› giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
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Siyasi hayat›m›zda “serseri may›n” gibi sürüklenen ve bu hüviyetiyle temel bir güvenlik riski ve gerginlik oda¤› haline gelen
AKP için çat›ﬂmac› siyaset anlay›ﬂ›, siyasi varl›¤›n› sürdürmenin
yegane vas›tas› olarak görülmektedir.
Bu bak›mdan Baﬂbakan Erdo¤an’›n siyasi gerilimi sürekli t›rmand›rmas›n›n gerçek nedenleri, “dertli olmas›nda” de¤il, çat›ﬂma ve kavgay› siyasi varoluﬂ sigortas› olarak gören tehlikeli anlay›ﬂ›nda aranmal›d›r.
Siyasi terbiye, nezaket ve üslup düzeyinin giderek düﬂmesinin
nedenleri de, ayn› ﬂekilde, yetiﬂme tarz› ve kavga ederek gündem sapt›rma al›ﬂkanl›¤›yla izah edilebilecektir.
Suçüstü yakaland›¤› ve s›k›ﬂt›¤› durumlarda, suçluluk pani¤i
içinde çamur, iftira, yalan ve karalama yoluna sapmas› da, siyasi ahlak anlay›ﬂ›n›n zafiyetle malül olmas›n›n do¤al bir sonucudur.
Geçti¤imiz günlerde baﬂlat›lan “edep-adap” ve “mertlik-namertlik” tart›ﬂmalar› ve Suriye s›n›r bölgesindeki may›nlar›n temizlenmesi yasas› konusunda Baﬂbakan’›n sergiledi¤i ilkesiz tutum, kendisine hakim olan ruh halinin ve yalan ve iftiraya dayal› karalama al›ﬂkanl›¤›n›n yeni tezahürleri olarak görülmelidir.
Milliyetçi Hareket Partisinin may›n yasas›na hakl› tepkileri
karﬂ›s›nda s›k›ﬂan Baﬂbakan, dikkatleri baﬂka yerlere çekerek
sinsi niyetlerini örtme telaﬂ›na düﬂmüﬂtür.
Bunun için de hükümet orta¤› oldu¤umuz 57. hükümet döneminde ‹srail ile gizli anlaﬂmalar yap›ld›¤›, gizlilik kayd› olmasa
bunlar›n aç›klanabilece¤i yalan›na sar›lm›ﬂt›r.
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Baﬂbakan’›n siyasi ahlak zaafiyetinin derinli¤ini gösteren bu
hezeyan karﬂ›s›nda, bizim dönemimizde ‹srail ile yap›lm›ﬂ hiçbir
gizli anlaﬂma olmad›¤›n› buradan aç›kça belirtmek ve kendisini
dürüst ve namuslu olmaya davet etmek isterim.
Edep ve mertlik tart›ﬂmas›yla bu hasletlere sahip oldu¤u izlenimi yaratmaya çal›ﬂan Baﬂbakan’›n ﬂimdi yapmas› gereken,
mertli¤in gere¤ini yerine getirerek, iddia etti¤i gibi böyle bir anlaﬂma varsa bunu aç›klamak, ya da özür dileme erdemini göstermeye çal›ﬂmak olacakt›r.
‹ddias›n›n arkas›nda durarak kamuoyu önünde oldu¤unu söyledi¤i bu anlaﬂmay› aç›klamak veya özür dilemek Baﬂbakan için
kaçamayaca¤› bir ahlaki zorunluluktur.
Aleni iftiras›na k›l›f olarak “gizlilik kayd›” yalan›na s›¤›nmaya
yeltenmek Baﬂbakan’› bu ahlaki vecibeden kurtaramayacakt›r.
Baﬂbakan siyasi ahlaktan, onur ve haysiyetten nasibini ald›ysa bu iddias›n› ispatlamak durumundad›r.
Bunu yapamad›¤› takdirde, yalandan medet uman müfteri
Baﬂbakan s›fat›n› kabul etti¤i anlaﬂ›lacak ve partisinin isminin
baﬂ›ndaki “AK” yak›ﬂt›rmas› ile “ad›m›z da, aln›m›z da akt›r”
söyleminin içi boﬂ bir aldatmaca oldu¤u gerçe¤i milli vicdanda
tescil edilecektir.
Karar ve tercih Baﬂbakan›nd›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
4-7 Haziran 2009 tarihlerinde yap›lan Avrupa Parlamentosu seçimleriyle önümüzdeki beﬂ y›ll›k süre için Avrupa Birli¤i’nin
yasama organ›n›n yeni siyasi kompozisyonu belirlenmiﬂtir.
Seçim sonuçlar› Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤ine karﬂ› ç›kan partiler ile ›rkç›, ‹slam ve göçmen düﬂmanl›¤› yapan partilerin kazançl› ç›kt›¤›n› ve Parlamento’daki konumlar›n› güçlendiklerini ortaya koymuﬂtur.
Bunun yan› s›ra, 30 Türk kökenli aday›n sadece 4’ü Parlamento’ya girebilmiﬂ, Hristiyan Demokratlar en büyük grup olarak temsil imkan› kazanm›ﬂ ve özellikle Almanya ve Fransa’da
Türkiye’ye imtiyazl› ortakl›k ad› alt›nda özürlü bir statü verilmesini savunan partiler seçimlerin galibi olmuﬂtur.
Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye karﬂ› önyarg›lar›n en
yo¤un olarak karﬂ›m›za ç›kt›¤›, Türkiye hakk›nda haz›rlanan dönemsel raporlarda bunlar›n kaba ifadelerle d›ﬂa vuruldu¤u bir
AB kurumu oldu¤u bilinmektedir.
Seçim sonuçlar› hakk›nda Türkiye’de yap›lan baz› yorumlarda
dile getirilen, Avrupa Parlamentosu’nun istiﬂari bir organ oldu¤u,
Türkiye’nin üyelik sürecinde rolü ve a¤›rl›¤› bulunmad›¤› yolundaki de¤erlendirmeler büyük ölçüde maksatl› ve yan›lt›c›d›r.
Avrupa Birli¤i’nin Konsey ve Komisyonla birlikte üç temel
organ›ndan birisi olan Avrupa Parlamentosu’nun fonksiyonu
Lizbon Anlaﬂmas›’n›n onaylanmas› sonras› güçlenecek ve Parlamento geniﬂleme sürecinde çok etkili bir konum kazanacakt›r.
Bu bak›mdan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden Türkiye
karﬂ›tlar›n›n güçlenerek ç›kmalar›n›n sanal bir zeminde yürütülen
370

sözde müzakere sürecinde Türkiye için bir önem taﬂ›mad›¤› söylenemeyecektir.
Esasen buradaki temel sorunun baﬂta Almanya ve Fransa olmak üzere Türkiye’nin üyeli¤ine karﬂ› olanlar›n Konsey’de belirleyici konumda bulunmalar› oldu¤u unutulmamal›d›r.
Avrupa Parlamentosu yeni siyasi tablosuyla bu konuda munzam bir Türkiye karﬂ›tl›¤› oda¤› olarak bu denklemdeki yerini alm›ﬂt›r.
Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›ndaki içi boﬂ ve göstermelik
müzakere süreci K›br›s nedeniyle t›kanm›ﬂ, 2009 y›l› sonu, K›br›s konusunda Türkiye’nin AB’nin dayatmalar›n› karﬂ›lama durumunun de¤erlendirece¤i vade olarak belirlenmiﬂtir.
Gümrük Birli¤i’ni K›br›s’› içine alacak ﬂekilde birli¤e yeni üye
olan ülkeleri dahil etmek amac›yla imzalanan Ek Protokol sonras›, Avrupa Birli¤i Türk limanlar› ve havaalanlar›n›n K›br›s
Rum band›ral› gemilere ve uçaklara aç›lmas› dayatmalar›na h›z
vermiﬂ ve Aral›k 2006’da Türkiye’nin bu dayatmay› yerine getirmesine kadar sekiz fas›lda müzakereler ask›ya al›nm›ﬂt›r.
Geçti¤imiz hafta yap›lan Avrupa Parlamentosu seçimleri vesilesiyle Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerinin gelece¤i konusunu yeniden siyasi gündemin merkezine oturmuﬂ, bu konuda
AKP hükümetinin atabilece¤i teslimiyet ad›mlar› bas›nda geniﬂ
ölçüde yank› bulmuﬂtur.
Bu kapsamda Türk limanlar›n›n Rum gemi ve uçaklar›na aç›lmas› mümkün olamazsa, Avrupa Birli¤ini tatmin etmek amac›yla
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Heybeliada Ruhban Okulu’nun aç›lmas› ve Fener Rum Patri¤i’nin
“ekümenik” statüsünün tan›nmas› konular› tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
Bu tart›ﬂmalara kat›lan Baﬂbakan’›n baz› örtülü ifadeleri ile
AB ile müzakerelerden sorumlu Devlet Bakan›’n›n bu konudaki
beyanlar›, AKP hükümetinin ihtiyatl› bir yaklaﬂ›mla da olsa, müzakerelerin kesilmesini önlemek için tavizler vermeye haz›rland›¤› ve bu amaçla kamuoyu oluﬂturma sürecini baﬂlatt›¤› izlenimini vermiﬂtir.
Avrupa Birli¤i’nin geniﬂlemeden sorumlu komiserinin sanal
müzakerelerin görünürde sürdürebilmesi için Türkiye’nin din özgürlü¤ü kapsam›ndan bu iki talebi karﬂ›lamas› düﬂüncesini seslendirmesi, Brüksel’in de bu süreci teﬂvik etti¤ini göstermektedir.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n 11 Haziran günü bir televizyon kanal›nda verdi¤i mülakatta “Ruhban okulunun aç›lmas› konusunun
tart›ﬂ›labilece¤i, 1972 y›l›na kadar aç›k olan bu okulun yeniden
e¤itime baﬂlamas›n›n çok da önemli bir konu olmad›¤›” yolundaki beyanlar›, iflah olmaz teslimiyetçi ruh halini göstermesi bak›m›ndan üzerinde dikkatle durmas› gereken sözler olmuﬂtur.
Ayn› yaklaﬂ›m›n Rum Ortodoks Patri¤inin “ekümenik” statüsünün tan›nmas› konusunda da sergilenmesi bu bak›mdan çok
iyi de¤erlendirilmelidir.
Lozan Antlaﬂmas›na göre Patrikhane’nin “Sen-Sinod” Meclisi üyelerinin Türk vatandaﬂ› olmas› gerekti¤ini söyleyen Baﬂbakan, Patri¤in bu meclise Türk vatandaﬂ› olmayan üyeler atamas›na göz yumduklar›n› yine kendi sözleriyle itiraf etmiﬂtir.
Lozan Antlaﬂmas›na ayk›r› olarak Türk vatandaﬂ› olmayan
metropolitlerin atanmas›na ses ç›karmad›klar›n› bizzat kendisi
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söyleyen Baﬂbakan, bu konuda Patri¤e hile yolunu da gösterdiklerini ve bunlar›n Türk vatandaﬂl›¤›na geçme baﬂvurusu yapmalar›n› önerdiklerini aç›klayarak, Lozan Antlaﬂmas›n›n Türkiye
Cumhuriyeti Baﬂbakan›’n›n eliyle delindi¤ini ikrar etmekten çekinmemiﬂtir.
Baﬂbakan’›n sözleri, Avrupa Birli¤inden sorumlu Bakan’›n
“Heybeliada Ruhban Okulu’nun Avrupa istedi¤i için de¤il, insan
haklar› sorunu olarak aç›lmas› gerekti¤i” yönündeki beyanlar›yla birlikte ele al›nd›¤›nda, AKP hükümetinin Türk kamuoyunun
tepkisini yumuﬂatacak bir zemin haz›rlayarak, bu iki konudaki
AB dayatmas›n›n gere¤ini yapmaya haz›r oldu¤u sonucu ç›kmaktad›r.
Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’yi eﬂit haklara sahip bir üye olarak
içine almaya niyetli olmad›¤› art›k bütün ç›plakl›¤›yla anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Sanal müzakere sürecinde Türkiye’nin tam üyeli¤i nihai hedef olmaktan ç›kar›lm›ﬂ, bu müzakereler AKP hükümetinin
de r›zas›yla böyle bir zeminde baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Türkiye’nin önüne konulan hedef, ucu aç›k bir sanal müzakere sürecinin sonunda Avrupa Birli¤i’nin yörüngesinde kalaca¤› bir taabiyet iliﬂkisidir.
Bu ikinci s›n›f ortakl›k iliﬂkisi için bile uzun süre beklemek gerekecek ve bu statünün kazan›lmas› Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n›n karﬂ›lanmas› ﬂart›na ba¤l› olacakt›r.
Avrupa Birli¤i’nin bu niyetleri ortadayken AKP hükümetinin
bask›, dayatma, ﬂantaj ve önﬂartlar manzumesine hapsedilmiﬂ
böyle bir denklemi kabul etmiﬂ olmas› ve AB reform heyecan›n›
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kaybetmedi¤ini göstermek için Brüksel nezdinde siyasi rüﬂtünü
ispat çabas› içine girmesi, Türk milleti için bir tam bir talihsizlik
ve utanç sayfas›d›r.
Bunu kabul etmeye haz›r ve raz› olan bu siyasi anlay›ﬂ›n, f›rsatlar ve aç›l›mlar y›l› ilan etti¤i 2009’da Erivan, Erbil ve etnik
bölücülük için siyasi çözüm aç›l›mlar›ndan sonra, Avrupa Birli¤ini, Rumlar› ve Yunanl›lar› tatmin etmek için uygun bir k›l›fla liman ve papaz okulu aç›l›mlar› yapmaya teﬂebbüs etmesi hiç
kimse için ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Baﬂbakan Erdo¤an ile dönemin Genelkurmay Baﬂkan› aras›ndaki Dolmabahçe görüﬂmesi etraf›nda süregelen spekülasyon
ve tart›ﬂmalar ile Baﬂbakan’›n son beyanlar›, bu konuyu esrarl›
bir mecraya sokmuﬂtur.
Baﬂbakan’›n kendisiyle birlikte mezara gidece¤ini söyledi¤i
görüﬂmenin içeri¤ini aç›klaman›n Genelkurmay Baﬂkan›’n›n
takdirine kald›¤›n› belirtmesi, ancak son beyan›nda ﬂantaj anlam›na gelecek ﬂekilde ne konuﬂtuklar› kamuoyuyla paylaﬂ›l›rsa
kendisinin de baz› ﬂeyleri aç›klayaca¤›n› ifade etmesi bu konu etraf›ndaki s›r perdesini daha da ilginç hale getirmiﬂtir.
Dolmabahçe’de iki yetkili aras›nda devlet iﬂleri ve güvenlik
konular›nda mahrem bir görüﬂme yap›ld›ysa, bunun devlet s›rr›
kapsam›nda kamuoyuna aç›klanmamas› devlet geleneklerinin
do¤al bir icab› say›lacakt›r.
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Ancak, Baﬂbakan’›n Genelkurmay Baﬂkan› isterse bunu aç›klayabilece¤ini söylemesi, ele al›nan konular›n göreve iliﬂkin devlet s›rr› kapsam›na giremeyece¤ini göstermektedir.
Hal böyle ise Dolmabahçe görüﬂmesinde demokratik rejimi
ilgilendiren baz› hassas konular›n veya çok özel ﬂahsi meselelerin ele al›nd›¤› tahmininde bulunmak yanl›ﬂ say›lamayacakt›r.
Bu durumda görüﬂmenin içeri¤inin aç›klanmamas›, bu konudaki spekülasyonlar› daha da artt›racak, herkes kendisine göre
bir kanaat oluﬂturacak ve bir sonuca varacakt›r.
Bu bak›mdan konunun çok ciddi bir demokrasi sorununa dönüﬂmesini önlemek ve görüﬂmenin iki taraf›n› ve temsil ettikleri
kurumlar› ﬂaibe alt›nda kalmaktan kurtarmak bak›m›ndan, s›r
perdesinin kald›r›lmas› gerekli ve kaç›n›lmaz olacakt›r.
Devlet ciddiyeti ve sorumlulu¤unun gerektirdi¤i hareket tarz›
budur.
Muhterem Milletvekilleri,
Aziz milletimizin 1920 y›l›n›n 23 Nisan›ndan itibaren tercih
etmiﬂ oldu¤u siyasal sistemimize göre, millet iradesinin temsil
yeri ve tecelligâh› Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
Bu durumun elbette ki Meclis üyelerine millet üzerinde bir
yetki alma veya millete tahakküm etme yetkisi verme anlam› taﬂ›mayaca¤› gibi, bu yetkiyi almam›ﬂlara da millet ad›na hareket
etme izni ve imkân› vermeyece¤i aç›kt›r.
Demokratik rejim ve devlet düzeni, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin varl›¤›ndan ve uygulamalar›ndan güç ve anlam kazan›r, devaml›l›¤›n› yine Meclis icraatlar› ile sürdürür.
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Hal böyle iken milletin kendilerine verdi¤i yetkiyi yine millete karﬂ› kullanan temsilcilerinin varl›¤› bizim siyasal tarihimizin
talihsiz gerçe¤idir.
Öte yandan, millet temsilcilerinin mevcudiyetini içine sindiremeyen mihraklar›n, millet ad›na sahip olduklar›n› ileri sürdükleri güçle Meclis iradesine müdahale arzusu içinde olduklar› da yine yaﬂad›¤›m›z tarihi vak›alard›r.
Demokrasi d›ﬂ› müdahale aray›ﬂlar›n›n en önemli dayana¤›,
bugüne kadar kendilerinde millet devlet ad›na taﬂ›d›klar›na vehmettikleri kendiden menkul milli vazife ve sorumluluk duygular›
olmuﬂtur.
Bu noktada, Türkiye’nin bugüne kadar Meclis iradesiyle iyi
yönetilip yönetilmedi¤i ayr› bir konudur. Bunun takdirini demokrasimiz yüce milletimize b›rakm›ﬂ, seçimle gelenin seçimle
gitmesinin yolunu sonuna kadar açm›ﬂt›r.
Buna ra¤men, demokratik siyasal sistemin tercihlerine demokrasi d›ﬂ› aray›ﬂlarla müdahale etme niyeti ve daveti eksik olmam›ﬂ, ‘millete dayatmay›, milleti iknaya’ tercih eden zihniyet
bugünlere kadar yaﬂayagelmiﬂtir.
Unutmayal›m ki, siyasetin alternatifi yine siyasettir ve yine siyaset olarak kalmal›d›r. Demokratik rejimin ve iﬂleyiﬂin eninde
sonunda mutlaka sorunlar› çözece¤ine inanmak ve bunu ›srarla
savunmak laz›md›r.
K›rk›nc› y›l›n› yaﬂayan partimizin varl›k nedeni bir yandan
millet ve devlet bekas›n› savunmak, di¤er taraftan ise demokrasinin bütün yönleriyle iﬂlemesini ve iﬂletilmesini sa¤lamakt›r.
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Parti Program›m›zda da ifade edildi¤i gibi, ‘Türkiye’de birlik
ve beraberlik içerisinde toplumsal bar›ﬂ›n, huzur ve güven ortam›n›n tesis edilebilmesi; demokratik rejimin bütün kurum ve kurallar› ile sa¤l›kl› iﬂleyebilmesine ve demokrasiyi özümsemiﬂ, halk›n› küçümsemeyen ve onun millî ve manevî de¤erleriyle bar›ﬂ›k
ayd›nlar ile siyasî ve sosyal aktörlerin çabalar›na’ ba¤l›d›r.
Ne var ki, yaﬂad›¤›m›z dönem, demokrasi d›ﬂ› müdahale aray›ﬂlar›n›n, heveslilerinin ve ça¤r›lar›n›n bitmedi¤ini; art›k siyasete do¤rudan müdahalenin yerini, dolayl› ve münferit müdahale
yöntemlerinin ald›¤›n› ve alaca¤›n› göstermektedir.
Geçti¤imiz günlerde bir medya organ›nda ç›kan habere iliﬂkin yapaca¤›m›z yorumlar›m›z›n da bu kapsamda ele al›nmas›n›n yararl› olaca¤› düﬂüncesindeyim.
De¤erli Milletvekilleri,
AKP zihniyeti ile beraber yedi y›la yaklaﬂan sürede yaﬂad›¤›m›z geliﬂmeler, neyin do¤ru, neyin yanl›ﬂ; neyin gerçek neyin
sahte oldu¤u anlamam›za imkân vermeyen bilgi ve haber kirlili¤inin de karanl›k dönemi olarak hat›rlanacakt›r.
Siyasete, adalete, üniversiteye, emniyete ve orduya olan güvenin azalt›lmak istendi¤i karmaﬂ›k senaryolar özellikle son y›llarda bütün yönleriyle sahnelenmek istenmektedir.
Bu itibarla, her söylentiye, her iddiaya hatta belge ad›ndaki
yay›nlara ihtiyatla bakmak, çabuk karar vermeden, yanl›ﬂ bir
ﬂeyler söylemeden konular› hukuk çerçevesinde çözmek ve
sonuçland›rmak en makul yol ve yöntem olmal›d›r.
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Bildi¤iniz gibi iki y›ld›r yürütülen bir soruﬂturma kapsam›nda
gözalt›na al›nan ﬂahs›n bürosunda bulundu¤u ileri sürülen bir
belge gazetede yay›nlanm›ﬂt›r.
Bu yay›n›n toplumun haber alma özgürlü¤ü çerçevesinde
olup olmad›¤›n›n tespiti, konunun yasal boyutlar›n› da de¤erlendirecek olan hukuk mekanizmalar›n›n iﬂidir ve bu aﬂamada bir
yorum yapmak do¤ru de¤ildir.
Ancak, yay›nlanan belgeye önem kazand›ran konu yay›n›n
yasall›¤›ndan da önce, do¤ru ç›kmas› halinde metnin içeri¤i ve
siyasal hayat›m›z için taﬂ›d›¤› tehdittir.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’na ba¤l› bir birim taraf›ndan “‹rtica
ile Mücadele Eylem Plan›” baﬂl›¤› ile haz›rland›¤› iddia edilen bu
belgede hükümete yönelik demokrasi d›ﬂ› müdahale aray›ﬂ› aç›kça görülmektedir.
Konuya iliﬂkin bilgilerimiz bas›nda yer ald›¤› kadar›yla oldu¤u
için bu konuda kesin bir hükme varmadan, olay ayr›nt›lar› ile ortaya ç›kmadan ﬂimdilik söyleyeceklerimiz ﬂunlard›r:
‹ddialar Türk Silahl› Kuvvetlerini zan ve töhmet alt›nda b›rakacak kadar a¤›r ve ciddidir. Olay›n ayd›nlat›lmas› için Genelkurmay Askeri Savc›l›¤›n›n vakit kaybetmeden soruﬂturma baﬂlatm›ﬂ olmas› bu aç›dan son derece önemlidir.
Bu aﬂamada soruﬂturman›n büyük bir süratle tamamlanmas›
ve sonuçlar›n›n kamuoyuyla paylaﬂ›lmas›, bu güzide kurum hakk›nda oluﬂan bütün kuﬂkular›n ortadan kald›r›lmas› için kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.
Konu askeri yarg›n›n k›sa sürede çözemeyece¤i boyutlara ve
kapsama ulaﬂm›ﬂ ise sivil yarg›n›n konuya derhal el atmas›
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demokratik hayat›m›z›n ve Türk Silahl› Kuvvetlerinin itibar› aç›s›ndan zorunlu ve gereklidir.
Ancak, haberin do¤ru olmas› kadar, yanl›ﬂ ç›kmas› da vahim
sonuçlar do¤uracak geliﬂmelere davetiye ç›kartmaktad›r.
Bu durumda ise baz› mihraklar›n Türk Silahl› Kuvvetlerine
karﬂ› tam bir psikolojik savaﬂ hali ilan etmiﬂ olduklar› oldu¤u ortaya ç›kacakt›r.
Böylesi bir geliﬂme halinde, bunlar›n kim olduklar›, nereden
güç ald›klar›, kim taraf›ndan yönetildikleri, neyi amaçlad›klar›,
hangi kurumlar›n içine sinmiﬂ ve s›zm›ﬂ olduklar› gibi konular›n
ayr›nt›l› soruﬂturulmas› ve sonuçland›r›lmas› hükümetin, istihbarat ve emniyet birimlerinin ve adalet teﬂkilat›n›n sorumlulu¤undad›r.
Bu konuda, en mahrem devlet belgelerini ve mahkeme evraklar›n›, sorgulama kay›tlar›n› yay›nlayanlar hakk›nda hükümetin geçmiﬂte hareketsiz kalm›ﬂ oldu¤u düﬂünülürse bu kanaldan
sonuç al›nmas› zor görünmektedir. Bu durumda zan ve töhmet
alt›nda kalacak ve bunun hesab›n› verecek olan da hükümet olacakt›r.
Her iki ihtimalde de soruﬂturman›n sonuçlar›n› beklemek ve
sorumlular›n adalet önünde hesap verece¤i sürecin aç›lmas›n›
takip etmekten baﬂka bu aﬂamada baﬂka yapacak ve söyleyece¤imiz yoktur.
Milliyetçi Hareket Partisi, gerekçesi ve niyeti ne olursa olsun
demokrasimizin yaralanmas›na, sekteye u¤ramas›na izin vermeyecek ve asla hoﬂ görmeyecek, bu niyet sahiplerine karﬂ›
duracakt›r.
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Yine ayn› ﬂekilde, Türk Silahl› Kuvvetleri’ne yönelik karalama ve lekeleme kampanyalar›na ›srarla karﬂ› ç›kacak, milli güvenli¤imiz aç›s›ndan asla vazgeçemeyece¤imiz bu milli kuruma
ve mensuplar›na sahip ç›kmaya devam edecektir.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Son günlerde baz› ekonomik verilerin iyimser beklentilere
neden oldu¤u, krizin dibinin görüldü¤ü ve krizden ç›k›ﬂ sürecinin
baﬂlad›¤› yönünde yorumlarda bir art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
Bu aﬂ›r› iyimserlik taraftarlar›n›n krizin neden oldu¤u sosyal
y›k›m ve ekonomik tahribat› ne kadar dikkate ald›klar› ve bundan ne ölçüde rahats›z olduklar› ayr› bir tart›ﬂma konusu olsa da,
beliren manzara krizin anlaﬂ›lmas›nda bile derin zafiyetler ve ciddi müﬂkülatlar oldu¤unu göstermiﬂtir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ekonomide biriken ve yükselen sorunlar kapsam›nda hükümete yönelik her uyar›m›z›n arkas›nda ve alt›nda ülke olarak krizden bir an önce kurtulmam›z
oldu¤u tart›ﬂma götürmez bir gerçektir.
Krizin ilk belirtilerinin görülmeye baﬂland›¤› andan itibaren
konusunun de¤erli uzmanlar› ile birlikte partimiz bünyesinde
“Küresel Finans Krizi ‹zleme ve De¤erlendirme Komisyonu”
oluﬂturduk ve ülkemize olan yans›malar›n› günü gününe takip ve
kontrol ettik.
Yapt›¤›m›z tespitleri 22 Ekim 2008, 05 Kas›m 2008, 19 Kas›m 2008, 08 Ocak 2009, 20 ﬁubat 2009, 17 Nisan 2009 ve
en son 10 Haziran 2009 tarihinde olmak üzere kamuoyu ile
yedi kez paylaﬂt›k.
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Gerek Grup toplant›lar›m›zla, gerek söz konusu komisyonumuz vas›tas› ile bu zamana kadar, uyar›lar›m›z› devaml› olarak
rasyonel ve dürüst tespitler do¤rultusunda milletimize aç›klad›k.
Bunu yaparken de siyasi görüﬂlerimizi asla kötümser bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤il, aksine her bir vatandaﬂ›m›z›n her ﬂeyin en güzeline lay›k oldu¤u inanc›yla ortaya koyduk, hükümetin krizi alg›lamas›nda rehberlik yapmak istedik. Bu konuda müsterihiz.
Maalesef gerek bizim bu mekanizmalarla, gerekse de toplumun her kesiminin yapt›¤› uyar›lar ve tespitlerin hükümet nezdinde bir karﬂ›l›k bulmad›¤› tecrübelerle ortadad›r.
Birbirinden kopuk tedbirlerle, krize karﬂ› mücadele edece¤ini
zanneden siyasi iktidar, her ﬂeyden önce ekonomideki açmazlar› bütün boyut ve safahat›yla tahlil ve izah edecek anlay›ﬂa bile
sahip olmad›¤›n› bu güne kadarki icraat›yla göstermiﬂtir.
Sadece bir ﬂey yapm›ﬂ olmak için baz› ad›mlar att›¤› anlaﬂ›lan
AKP hükümetinin ekonomiyi istila eden krizi ortadan kald›racak
inanc›, gücü ve kararl›l›¤› olmad›¤› bugün çok daha net görülmektedir.
Geldi¤imiz bu zaman diliminde; ekonomik beklentileri yönlendirmesi bak›m›ndan iyimserli¤in psikolojik anlamda olumlu
etkisi olacaksa da, Baﬂbakan Erdo¤an’›n dile getirdi¤i; ‘krizden
en az etkilenece¤iz’ yaklaﬂ›mlar›yla iyimserlikten anlaﬂ›lan›n asl›nda gerçekleri örtmek ve gerçeklerden kaçmak oldu¤u daha iyi
görülebilecektir.
Ekonomideki sorunlara makul ve objektif hamlelerle derinlikli ve teferruatl› çareler üretmekten çok uzak olan AKP hükümeti,
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politikalar›na hâkim olan a¤›r ve at›l görünümle hiçbir meselenin üstesinden gelememiﬂtir.
Tesadüflerin bileﬂkesinde siyasal zemin bulan bu kafa yap›s›n›n, art›k ülkemize yapaca¤›, kataca¤› ve sa¤layaca¤› hiçbir de¤erin olmad›¤›n› milletimiz net olarak anlam›ﬂt›r.
Bu zamana kadar krizi küçümseyip bize bir ﬂey olmaz diyerek,
avantajlar› birer birer kaybeden hükümet ﬂimdi son ç›rp›n›ﬂlarla
görmezden geldi¤i krize karﬂ› çözüm aray›ﬂlar›na baﬂlam›ﬂt›r.
Ekonomide y›¤›lan sorunlardan kurtulabilmek amac›yla gündeme gelen sözde programlar›n ve kararl›l›k beyanatlar›n›n gecikmiﬂ ve nafile çabalar oldu¤u aç›kt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Türkiye ekonomisindeki sorunlar yuma¤›n›n böylesi bir de¤erlendirme acziyle aﬂ›lamayaca¤›na ve giderilemeyece¤ine inan›yoruz.
Bu k›s›r ve vizyonsuz anlay›ﬂ›n iktidar olarak milletimizin gündemini meﬂgul etmesini de en büyük talihsizlik olarak de¤erlendirdi¤imizi ifade etmek istiyorum.
Muhterem Milletvekilleri,
De¤erli Bas›n Mensuplar›,
Konuﬂmama son verirken milletimizin huzur ve güvenli¤i için
tam 170 y›ld›r en zor ﬂartlar alt›nda hizmet veren Jandarma
Teﬂkilat›n›n kuruluﬂunu kutluyorum.
Özellikle bölücü terörle mücadelede hayat›n› kaybedenler olmak üzere Jandarma Genel Komutanl›¤› mensubu ﬂehitlerimizi
rahmet, gazilerimizi minnet duygular›mla an›yor, millete hizmet
yolunda baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum.
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,
Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Bildi¤iniz gibi Meclis ‹ç Tüzü¤ü gere¤i 1 Temmuz tarihinden
itibaren TBMM’nin üçüncü yasama y›l› sona erecektir.
Bugün yapaca¤›m›z çal›ﬂma ile Milliyetçi Hareket Partisi
Meclis Grubunun 23.dönem 3. yasama y›l›ndaki son toplant›s›n› gerçekleﬂtirmiﬂ olaca¤›z.
1 Ekim 2009 tarihinde baﬂlayacak 4.yasama y›l›na kadar geçecek olan üç ayl›k sürede seçim çevrelerinizde bulunarak; Türkiye’nin a¤›r gündemi, hükümetin baﬂar›s›z icraatlar›, partimizin
temel meseleler karﬂ›s›ndaki duruﬂ ve görüﬂleri, yasama y›l› içinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar› milletimize yüzyüze anlatma f›rsat› bulacaks›n›z.
Bunun yan› s›ra, 2009 y›l› sonbahar aylar›nda sonuçlanacak
Milliyetçi Hareket Partisi 9. Ola¤an Kongre süreci kapsam›nda
baﬂlayacak il kongrelerine kat›larak, Türkiye gündemi ile partimizin yasama faaliyetlerine iliﬂkin çal›ﬂmalar›n›z› partililerimizle
paylaﬂacaks›n›z.
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Bu f›rsat› de¤erlendirerek partimize olan teveccühü art›raca¤›n›z›, mensuplar›m›z› ayd›nlataca¤›n›z› ümit ediyor, sizlere güveniyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
1 Temmuz tarihi itibariyle geride kalacak olan yasama y›l› da
maalesef Türkiye’nin temel meselelerinin çözüme kavuﬂturulamad›¤› israf edilmiﬂ bir dönem olarak hat›rlanacakt›r.
Kuﬂkusuz ki bunda 22 Temmuz 2007 seçimlerinin sonucunda oluﬂan Meclis aritmeti¤inin Adalet ve Kalk›nma Partisi’ne
verdi¤i yetki ve sorumlulu¤un yerine getirilmemesinin pay› büyüktür.
Elindeki say›sal ço¤unlu¤u bir demokratik imkân olarak de¤il,
baﬂ›na buyruk ve kural tan›maz bir güç zannederek hareket
eden iktidar partisinin ve hükümetinin uzlaﬂmaz, kutuplaﬂt›r›c›,
gerilimden beslenen siyaset anlay›ﬂ› bu t›kanman›n en büyük nedenidir.
Ve bütün bunlar›n sonucunda, AKP zihniyeti ile birlikte bu
süre,
√ Milli meselelerde inanç ve vizyon eksikli¤i,
√ Manevi konulardaki istismarc› anlay›ﬂ,
√ Bölücülü¤e olan tavizkar yaklaﬂ›m ve hatta iﬂbirli¤i,
√ Giderek kurumsallaﬂan kay›rmac› yönetim zihniyeti,
√ Yandaﬂ vurgun çetelerine dönük hoﬂgörü,
√ Uluslar aras› iliﬂkilerde tam bir boyun e¤miﬂlik hali,
√ Ekonomik konularda krizi anlama ve yorumlama acziyeti,
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√ Yoksulluk, yokluk ve iﬂsizli¤e mahkûm edilmiﬂ milyonlar
olarak geride kalm›ﬂt›r.
Hükümet ve AKP grubu, bu süreyi günübirlik meselelerle
oyalanarak israf etmiﬂ, zaten k›sa menzilli olan siyasal vizyonunun “gelecek” ile ba¤›n› tamamen kopartarak hiçbir meseleye
temelden bir çözüm getirememiﬂtir.
Bu miyopluk, defalarca uyar›s›n› yapt›¤›m›z siyasi, sosyal,
ekonomik ve güvenlik tehlikeleriyle birleﬂince AKP zihniyeti tam
bir bocalama ve ﬂaﬂk›nl›¤a sürüklenmiﬂtir.
Meseleleri ya hamaset ve laf kalabal›¤›yla yok farz ederek,
yada yapay sorumlu arayarak vaktini geçirmiﬂtir.
A¤›r bir ekonomik kriz, sosyal buhran ile yaz aylar›na ad›m
att›¤›m›z bu günlerde aziz milletimiz, daha yoksul, daha iﬂsiz, daha muhtaç, daha çaresiz ve daha ümitsizdir.
AKP aç›s›ndan geride kalan döneme iliﬂkin söyleyeceklerimizin özeti bunlard›r.
Bu ziyan olmuﬂ sürecin sonunda;
√ Toplumsal ve ekonomik istikrar a¤›r yara alm›ﬂ,
√ Sosyal uyum ve kardeﬂlik sars›lm›ﬂ,
√ Varl›¤›m›z›n teminat› olan milli beka, milli kimlik, milli kültür tahrip edilmiﬂ,
√ Daha iyi bir hayat için beklentiler karamsarl›¤a dönüﬂmüﬂ,
√ F›rsat ve çözüm ad› ile taviz ve teslimiyet kronikleﬂmiﬂ,
Brüksel, Erivan, Erbil ve Vashington lobilerine teslim
olunmuﬂtur.
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Bütün bu karamsar ve olumsuz geliﬂmelere ra¤men, aziz milletimizin bize verdi¤i yetki ve say›sal güç çerçevesinde; Türkiye
Büyük Millet Meclisinde grup kurma imkân› bulmuﬂ Milliyetçi
Hareket Partisi, sa¤lanm›ﬂ bu demokratik imkân›n da ötesinde
bir inanç ve güçle bahsetti¤imiz bu a¤›r tahribat› önleme ad›na
mücadele etmiﬂtir.
Özellikle ülkemizin kurucu de¤erlerinin devam›nda ve milli
meselelerinin sahiplenilmesinde milletimizin vekillerinden bekledi¤i duruﬂu, tutumu ve tepkiyi göstermiﬂ olman›z her türlü takdirin üzerindedir.
‹nanc›m odur ki, verdi¤iniz mücadele milletimize gelece¤e
güvenle bakma noktas›nda ümit verici olmuﬂtur.
‹çinde bulundu¤unuz Gazi Meclisin kutlu anlam ve ruhuna uygun hareket ederek millet ad›na yürüttü¤ünüz baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n›z nedeniyle hepinize teﬂekkür ediyorum.
Yeni dönemde de baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n›z›n artarak devam
edece¤ine yürekten inan›yorum.
Muhterem Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Bildi¤iniz gibi içinde bulundu¤umuz günlerde partimiz k›rk
y›ll›k siyasal tarihini geride b›rakarak k›rk birinci y›l›n› idrak etmektedir.
S›k›nt› ve zorluklar›n, mücadele ve ma¤duriyetlerin olgunlaﬂt›rd›¤› siyasallaﬂma sürecinden sonra Milliyetçi Hareket temsilcisi oldu¤u Türk milletinin ba¤r›nda sa¤lam bir zemin ve karﬂ›l›k
bulmuﬂtur.
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Ve ne mutlu ki, kuruldu¤u günden bu yana her iddias›nda
hakl› ç›kan partimiz, bugün bütün yurda yay›lm›ﬂ teﬂkilat›, kadrolar›, gençli¤i, vizyonu ve yükselen çizgisi ile ülkemizin umudu
haline gelmiﬂtir.
Bugün karﬂ›t kutuplar aras›ndaki gerilim ve çat›ﬂman›n yaﬂand›¤› ülkemizde siyasetin denge noktas›, uçlar›n aras›nda merkez de¤erlerin temsilcisi, devlet ile milletin kucaklaﬂt›¤› siyaset
ekolü olmuﬂtur.
Türkiye, her konuda Milliyetçi Hareket’in ne söyledi¤ine,
meseleleri nas›l yorumlad›¤›na daha çok dikkat etmeye; hakl›
ç›kma misyonumuzun önemi ve de¤eri daha iyi anlaﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, k›rk y›la ulaﬂan bu süreç içinde milliyetçi kadrolar›n emekleri ile kök salarak büyümüﬂ; bugün Türkiye’nin ciddi bir siyaset okulu haline gelmiﬂtir.
Savundu¤umuz bu anlay›ﬂ, Türkiye’nin karﬂ›s›ndaki temel sorunlar olan “milli beka, milli devlet ve milli kimlik” üzerinde oynanan oyunlar› sab›rla, ak›lla, sa¤duyuyla bozmay› hedeflemiﬂtir.
Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi, milli bekam›za yönelik
yanl›ﬂ politikalara itiraz hakk›n› sakl› tutarak içinde bulundu¤umuz s›k›nt›l› dönemin atlat›lmas›na çaba göstermektedir.
Meclis Grubumuz t›kanan bütün sorunlar› mutlaka demokrasi ve demokratik iﬂbirli¤i ile aﬂmak istemiﬂ, rejimi tehlikeye düﬂürecek ça¤r› ve telkinlerden ›srarla kaç›narak siyasi olgunlu¤unu
ispat etmiﬂtir.
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Bu duruﬂumuzla milletimizin hizmetine baﬂlarken namus ve
ﬂeref gibi kavramlar üzerine içti¤imiz and›n mukaddesat›na sadakatle ba¤l› olaca¤›m›z› herkese göstermiﬂtir.
Bundan sonraki süreçte verdi¤i sözleri tutmas›, milli bekan›n
devam›nda sorumluluklar›n› yerine getirmesi Adalet ve Kalk›nma Partisi ve hükümetinden beklenmelidir.
Muhterem Milletvekilleri,
Demokratik rejimin iﬂleyiﬂi ve ilerleyiﬂinde demokrasi d›ﬂ› engellerin varl›¤›n›n tart›ﬂ›ld›¤›, ortaya ç›kar›lan belgelerin gerçek
olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›ld›¤› bir dönemin sanc›lar› kamuoyunun
gözü önünde yaﬂanmaktad›r.
Bu konuda Türk siyasi tarihinin geride kalan y›llar› demokrasiye müdahalelerin talihsiz hat›ralar› ile doludur.
Ancak, demokrasi üzerinde tehdit oluﬂturan zihniyetleri yaln›zca siyaset d›ﬂ›nda aramak ve dikkatleri yaln›zca bu yöne çekmek, bu konudaki tarihi tecrübelerimizi göz ard› etmek olacakt›r.
Ülkemizin politik geçmiﬂinin bize kazand›rd›klar›, tehlikenin
yaln›zca siyaset d›ﬂ›ndan de¤il, yanl›ﬂ siyaset ve demokrasi alg›s›n›n da en az darbeci zihniyetler kadar demokrasimize zarar verebilece¤ini iﬂaret etmektedir.
Muhalefete de¤er ve anlam vermeyen veya vermek istemeyen, sorumsuz tek baﬂ›na iktidarlar›n da demokratik anlay›ﬂa
darbe vuran siyaset içi aktörler oldu¤u unutulmamal›d›r.
Muhalefetin yaﬂamas›na ve kendisini geliﬂtirmesine imkân tan›mayan ve tahammül göstermeyen sistemleri demokratik
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parlâmenter rejim, bu anlay›ﬂ sahiplerini de demokrat olarak tan›mlamak mümkün de¤ildir.
Bu itibarla demokrasiyi yaﬂatman›n yolu sadece d›ﬂ müdahale kanallar›n› kapatmaktan de¤il, bunun yan›nda di¤er siyasal
görüﬂleri de dinlemeyi ö¤renmiﬂ, farkl› düﬂüncelerine sayg› gösteren, onlar›n da hakl› olabilece¤ine ihtimal veren köklü bir demokratik zihniyet dönüﬂümünden geçmektedir.
Bugüne kadarki çat›ﬂt›r›c› ve kutuplaﬂt›r›c› anlay›ﬂ, AKP zihniyetinin bu hoﬂgörü ve diyalog zeminine ne kadar yabanc› oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Türkiye’nin ç›karlar›n› ﬂahsi ve siyasi hesaplara kurban eden
bu anlay›ﬂ›n y›k›c› etkilerinin devlet ve toplum hayat›m›z›n her
alan›ndaki tahribat› giderek derinleﬂmekte ve yayg›nlaﬂmaktad›r.
Bugün geldi¤imiz noktada, siyaset kurumu kirlenmiﬂ, Parlamento kilitlenmiﬂ, siyasi gerginlikler t›rmand›r›lm›ﬂ ve AKP hükümeti Türkiye’yi yönetme kabiliyetini kaybetmiﬂtir.
Kendi d›ﬂ›ndaki tercihleri yok sayan bu siyasal körlü¤ün de
demokratik hayat›m›za t›pk› d›ﬂar›dan oldu¤u gibi içeriden de
darbe vuraca¤›n› art›k anlamak ve bilmek gerekmektedir.
Baﬂbakan Erdo¤an kabul etmelidir ki, tek baﬂ›na iktidar, bütün milletin temsili, demokrasi ise Meclis’te sandalye say›s›na
dayanan basit bir aritmetik denklemi veya iﬂlemi de¤ildir.
Otokrat davran›ﬂ, hesap vermekten muaf olma, muhalefeti
d›ﬂlama ise hiç de¤ildir.
Onun için, burada esas olan “ele geçirme” psikolojisinden
s›yr›lmak, “olursa benim olsun ve benin dedi¤im olsun” zihniyetinden bir an önce ar›nmak olmal›d›r.
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Bu konuyu, ele geçen belgelerin sahte mi gerçek mi oldu¤una yönelik tart›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› içinde bulundu¤umuz a¤›r ﬂartlar çerçevesinde bir kez daha hat›rlat›lmas›n› demokrasimizin selameti ve gelece¤i aç›s›ndan aç›klamay› gerekli görüyorum.
Unutmayal›m ki, bütün müdahale aray›ﬂlar› demokratik siyasal sisteme olan güvenin zay›flamas› ile artacak ve toplumsal
destek bulacak; demokrasiye olan inanc›n artmas› ile son bulacakt›r.
Bu nedenle milletimiz nezdinde siyasî sisteme karﬂ› duyulan
güvensizli¤in tohumlar›n› ekmekten; itici, uzaklaﬂt›r›c›, aﬂa¤›lay›c› tav›rlardan kaç›nmak siyasetçinin temel görevleri aras›nda olmal›d›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’› bugüne kadar izledi¤i reddedici ve nezaketten uzuk siyaset anlay›ﬂ›n› gözden geçirmeye ça¤›r›yorum.
Geride kalan yasama y›l›ndan ç›karaca¤› dersler ile yeni döneme daha olgun, daha uzlaﬂmac›, daha aç›k ve daha sayg›l› bir
siyaset anlay›ﬂ› ile baﬂlamas›n› temenni ediyorum.
De¤erli Milletvekilleri,
Medeni dünyan›n gerekleri ve insanl›¤›n ilerleyiﬂ istikameti ülkelerini yönetme görevi üstlenmiﬂ yöneticilere iki temel de¤erin
sorumlulu¤unu da yüklemiﬂtir.
Bunlardan birisi refah›n topluma da¤›t›lmas›, di¤eri ise toplumsal huzur ve esenli¤in sa¤lanmas›d›r.
Takdir edersiniz ki, huzurun olmad›¤› bir refah›n yâda refah›n sa¤lanamad›¤› bir huzurun olabilmesi ça¤›m›z›n de¤erler
sisteminde mümkün de¤ildir.
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Refah için topyekûn üretime, kolektif ç›karlara dönük tasarrufa, köklü yat›r›m hamlelerine, topluma dönük hizmete, temel
hayat ihtiyaçlar›n›n sa¤land›¤› hakkaniyete ve dengeli gelir ve
servet da¤›l›m›na ihtiyaç vard›r.
Huzur için ise kuﬂkusuz ki refah› sa¤layan unsurlar çok
önemli ve gereklidir. Ancak bunlardan da öncelikli ve önemli
olan toplumu yüksek de¤er olarak bir arada tutan ahengin devaml›l›¤› olmal›d›r.
Ahlak, inanç, töre ve hukuktan oluﬂan bu de¤erler manzumesinin sa¤l›kl› de¤iﬂimi ve ilerleyiﬂinde birinin zay›flamas›, yâda
zay›flayan›n yine toplumsal normlarla ikame edilememesi a¤›r
bir buhran olarak do¤maktad›r.
Bugün karﬂ›m›za cinnet, cinayet, katliam, ﬂiddet, yolsuzluk,
soygun ve istismar olarak ç›kan bu toplumsal buhran›n giderek
t›rman›yor olmas›, bir gün refaha kavuﬂmuﬂ olsak bile huzura asla kavuﬂamayaca¤›m›z›n ac› iﬂaretlerini vermektedir.
√ En utanç verici ve aﬂa¤›l›k suçlar,
√ Annesini hunharca katleden çocuklar,
√ Evlad›n› öldüren anneler,
√ Akrabalar›na katliam düzenleyen caniler,
√ Trafik tart›ﬂmas›ndan cinayete varan kavgalar,
√ Bir bilezik için, bir küpe için yap›lan hunhar sald›r›lar,
√ Takibata u¤ramadan aç›kça yap›lan yolsuzluklar,
√ Hak ve adalet duygusunu sarsan siyasi istismarlar,
√ Evlerden, okullara, hastane acil servilerinden otoparklara,
maç sevinçlerinden dü¤ün e¤lencelerine kadar uzanan yayg›n
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bir ﬂiddet dalgas› günümüzün çok vahim ve kaçamayaca¤›m›z
sorunlar› haline gelmiﬂtir.
Allah kimseye göstermesin, ama bugüne kadar bu olaylar›n
sizlere ve yak›nlar›n›za u¤ramam›ﬂ olmas›, bundan sonra da u¤ramayaca¤› anlam›n› taﬂ›mamaktad›r.
Giderek kontrolden ç›kan, yayg›nlaﬂan ve fütursuzlaﬂan suç
iﬂleme e¤ilimi bu h›zla ve bu dozda ilerlerse hiç kimsenin bu felaketten kurtulmas› mümkün görülmemektedir.
Böylesi bir a¤›r buhran halinde insanlar› ne s›¤›nd›klar› güvenlikli siteler, ne koruma kalkanlar›, ne de tecrit edilmiﬂ mekânlar korumaya yetmeyecektir. Geliﬂmeler maalesef bunu göstermektedir.
Bu sorunlar›n nedenlerini araﬂt›rmak ve bulmak, siyasetçinin
görevidir ancak kuﬂkusuz ki bizim uzmanl›k alan›m›z de¤ildir. Bu
toplumsal ahlak ve de¤erler krizinin nedenleri aras›nda;
√ Yayg›n yoksullaﬂman›n ailede ve insanlarda oluﬂturdu¤u çaresizlik ve sahipsizlik duygusu,
√ Kendisini var eden de¤erlerine giderek yabanc›laﬂm›ﬂ toplum yap›s›,
√ Topluma rol model olmas› ve örnek al›nmas› gereken elitlerde yaﬂanan yozlaﬂma,
√ Köyden kente geçmenin yaratt›¤› sosyo kültürel intibaks›zl›k,
√ E¤itim sisteminin ahlak ve disiplinden uzak mekanik bir sürece girmiﬂ olmas›,
√ Gelir da¤›l›m›ndaki eﬂitsizli¤in neden oldu¤u öfke ve sars›lan sosyal adalet duygusu,
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√ Yolsuzluklar›n yeterli tahkikata ve takibe u¤ramaks›z›n alenen ve göz önünde yap›l›yor olmas›,
√ ‹nanç sistemimizin insana yönelik kutlu mesajlar›n›n tahrip
olmuﬂ vicdanlarda yeterince karﬂ›l›k bulamamas›,
√ Toplumu bir arada tutan manevi ba¤›n zay›flamas› ile oluﬂan yaln›zlaﬂma,
√ Medyan›n sosyal sorumluk duymaks›z›n, habercilik ad›na
suçlar› ve suçlulu¤u zihinlerde meﬂrulaﬂt›rmas›,
√ H›zl› veya haks›z s›n›f ve statü atlaman›n bireylerde oluﬂturdu¤u intibaks›zl›k ve haz›ms›zl›k bunlardan baﬂl›calar› olarak say›labilir.
Kabul etmek gerekir ki, yaﬂanan ve bedelleri çok a¤›r olan
ekonomik krizi güçlü ve muktedir bir iktidarla aﬂmak, bozulan
ekonomik dengeleri eski haline getirmek zamanla mümkün olabilecektir.
Ancak, binlerce y›ld›r oluﬂan toplumsal iliﬂkiler ve de¤erler
sisteminin y›k›lmas›, tahribi veya de¤iﬂim h›z›n›n neden oldu¤u
uyumsuzluk telafisi mümkün olmayan sonuçlar do¤uracakt›r.
Kaybetti¤imiz ekonomik seviyeyi ve serveti bir vesile ile geri
kazanmak mümkündür, ne var ki kaybedece¤imiz manevi iklim
ve sistemin geri kazan›lmas› mümkün olmayacakt›r.
Muhterem Milletvekilleri,
Bu a¤›r ve vahim sosyal ortam›n yaln›zca son hükümetlerin
ihmal ve kusuru ile oluﬂtu¤unu söylemek ve bunun bütün sorumluluklar›n› AKP yönetimlerine ba¤lamak elbette ki hakkaniyetli
bir yaklaﬂ›m olmayacakt›r.
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Y›llar›n yanl›ﬂlar›, hatalar› ve hatta kas›t taﬂ›yan politikalar›
bugün karﬂ›m›za ç›kan karanl›k tablonun geride kalan ana sebepleri aras›ndad›r. Ve her Cumhuriyet hükümetinin, her sivil
toplum kuruluﬂunun bu olumsuzluklarda pay› vard›r.
Ancak, fertlerde yaﬂanan a¤›r ahlaki ve sosyal travmalar›n filizlenmesinde, öfkenin ve gerilimin t›rmanmas›nda, kiﬂileri birbirine has›m hale getiren kutuplaﬂmalar›n art›r›lmas›nda en büyük
etken AKP zihniyetinin tahrik, nefret, aﬂa¤›lama ve hakaret içeren tahripkâr söylemleridir.
“Öfkeyi hitabet sanat›” olarak gören bir zihniyet çürümesinin, çiftçiyi, iﬂsizi, genci, yaﬂl›y› aç›kça aﬂa¤›lamas›; ﬂehidi, askeri, partiliyi ve muhalifi, adaleti, orduyu, okulu, iﬂvereni, esnaf›
küçümsemesi karﬂ›laﬂt›¤›m›z ferdi bunal›m›n ifadesi ve bu bunal›m› tetikleyen en önemli vas›tad›r.
Giderek kutuplaﬂan, cepheleﬂen, birbirine öfke duyan bir
toplumdan sakin, makul, dengeli ve pozitif fertlerin oluﬂmas›n›
beklemek abesle iﬂtigal olacakt›r.
Bu itibarla Baﬂbakan Erdo¤an’›n kendisine yönelik “say›n”
beklentisinin ilk ad›m›n› kendi k›s›r ve itici üslup ve siyaset anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂikli¤inde aramal› ve baﬂlatmal›d›r.
Toplumu dönüﬂtürmekle meﬂgul olan “siyaset mühendislerinin” milleti tamamen çürütmeden soruna müdahale edilmesi art›k kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.
Avrupa Birli¤ine girerek medeni olaca¤›n› zanneden yaklaﬂ›k
iki as›rl›k aray›ﬂ için söyleyece¤imiz, kaybetmeye yüz tuttu¤umuz de¤erlerimizi yeniden yakalay›p ça¤daﬂ bir yoruma
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kavuﬂturdu¤umuzda gerçek medeniyetin kendi kültür ve ahlak
kaynaklar›m›zda oldu¤u görülecektir.
Art›k kolektif bir cinnet hali gözlenmeye baﬂlanan toplumsal
iliﬂkilerde baﬂta hükümet olmak üzere, herkese görev ve sorumluluk düﬂmektedir.
Sosyal bilimciler, psikologlar, ilahiyat uzmanlar›, siyaset bilimciler, kriminal araﬂt›rmac›lar›, iletiﬂimciler, siyasetçiler, hukukçular, e¤itimciler ve ekonomistler gibi meslek ve uzmanl›k
alanlar›n›n konuya el atmas› kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.
Sorunlar bütün yönleriyle analiz edilip önce teﬂhisin konulmas›, sonra tedavinin baﬂlat›lmas›, sa¤l›kl› bir topluma ve insana dönüﬂ için yegâne yol ve yöntem olarak karﬂ›m›zdad›r.
Ancak böylesi bir maddi ve manevi yükseliﬂ ve öze dönüﬂ ile
ailede, apartmanda, köyde, kasabada, iﬂ yerinde, e¤lence mekan›nda, yolda, kald›r›mda, kamusal alanda, birlikte yaﬂama ortam›nda birbirine sayg›l›, birbirini seven ve destekleyen insanlardan oluﬂan bir toplum haline gelmek mümkün olacakt›r. Bunun
baﬂka bir yolu kalmam›ﬂt›r.
Hükümet yaﬂananlar› ferdi suç olarak görme kolayc›l›¤›na
kaçmadan “F›rat’›n kenar›nda otlayan kuzunun bile “ sorumlulu¤unu duyan bir yüksek yönetim vicdan› ile meseleye bakmak
durumundad›r.
Aksi halde, baﬂka ülkelerdeki istatistiklerle mukayese ederek
iﬂin içinden s›yr›lmaya çal›ﬂ›lmas› ac› gerçekleri de¤iﬂtirmeyecek,
hükümeti de masum hale getirmeyecektir.
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Gerçek ve adil bir gelir ve servet da¤›l›m›n› sa¤lamadan, insanlar›n en temel iﬂ ve aﬂ ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamadan ve bunlar›
bir siyaset ﬂuuru ve görevi olarak görmeden, yaln›zca kap›lara
b›rak›lacak kömür torbalar› ile evlere da¤›t›lan beyaz eﬂyalarla,
babalar› iﬂsiz yoksul çocuklara da¤›t›lan top ve bebeklerle bu
olumsuz süreci devam ettirmenin imkan› da art›k kalmam›ﬂt›r.
‹çinde bulundu¤umuz sorunlar›n yan› s›ra yaﬂad›¤›m›z ekonomik krizin etkilerinin daha birkaç y›l sürece¤i düﬂünüldü¤ünde; toplumsal iliﬂkilerimizde giderek sanc›l› ve gergin bir dönemin önümüzde oldu¤unu söylemek ise abart›l› bir yorum olmayacakt›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Uluslararas› alanda at›lan tek tarafl› ad›mlar›n ve sözde iyi niyetin bir anlam taﬂ›mad›¤›, karﬂ›l›k görmeden yeni hamlelerin
a¤›r sorunlara neden olaca¤›, geçti¤imiz hafta Irak’ta bir Türkmen kasabas› olan Tazehurmatu’da yaﬂanan olaylardan anlaﬂ›lmaktad›r.
Irak’›n kuzeyini Türkmen nüfustan ar›nd›rma projelerinin bir
parças› olan bu hunhar sald›r›da 72 kiﬂi ölmüﬂ, 200’e yak›n kiﬂi ise yaralanm›ﬂt›r. Cenab-› Allah’tan hayat›n› kaybeden Türkmen kardeﬂlerimize rahmet, yaral›lara acil ﬂifalar diliyorum.
Bu konuda hükümetten beklenen k›nama mesajlar› ile yetinmeden olay›n faillerinin ortaya ç›kart›lmas› için Irak hükümetinin bütün imkânlar›n› seferber etmeye ça¤›rmas›d›r.
Aksi halde, ne yapal›m Irak’›n her yerinde bombalar patl›yor,
biri de burada patlam›ﬂ kolayc›l›¤› hükümeti Türkmenler
üzerindeki sorumluluktan asla kurtaramayacakt›r.
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Bilindi¤i üzere, Türkiye, Irak’tan kaynaklanan ciddi sorunlarla on y›l› aﬂk›n bir süredir u¤raﬂmaktad›r.
Irak’ta yaﬂanan geliﬂmeler Türkiye’nin hayati konulardaki
milli ç›karlar›n› da do¤rudan etkilemektedir.
Bu ç›karlar›m›z›n korunmas› amac›yla belirlenen ve “k›rm›z›
çizgiler” olarak ifade edilen devlet siyaseti, Türkiye için olmazsa
olmaz nitelikteki üç esas üzerine bina edilmiﬂtir. Bunlar;
√ Irak’›n toprak bütünlü¤ünün ve siyasi birli¤inin korunmas›,
bu suretle Kuzey Irak’ta devlet oluﬂumunun önlenmesi,
√ PKK terör unsurlar›n›n Irak’ta yuvalanmalar›na f›rsat verilmemesi,
√ Irak’l› Türkmenlerin hak ve hukuklar›n›n korunmas› ve güvenliklerinin sa¤lanmas›, bu devlet politikas›n›n ana esaslar›n›
oluﬂturmuﬂtu.
Ancak gidiﬂat, bu kararlar›n gevﬂetildi¤ini, ortaya konan stratejik ilkelerin arkas›nda durulmaktan vaz geçildi¤ini gösteren
emarelerle doludur.
Bu bölgede, en az 500 y›l süren “Osmanl› Bar›ﬂ›n›” kuran
milletin çocuklar› olmas›na ra¤men, bugün Irak’›n iﬂgali ile baﬂlayan süreçte, ﬂahit oldu¤umuz insanl›k dram›n›n en baﬂta gelen
ma¤durlar› sahipsiz b›rak›lan Türkmen kardeﬂlerimizdir.
Evleri, köyleri, ﬂehirleri baﬂlar›na y›k›lan; iﬂlerini, ekmeklerini
ve canlar›n› kaybeden insanlar; ülkelerinin iﬂgalinden duyduklar› ac›y› ve ›zd›rab› ifade etmeye çal›ﬂ›rken onurlar›na, namuslar›na ve haysiyetlerine yönelen insanl›k d›ﬂ› muamelelerle
karﬂ›laﬂmaktad›rlar.
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Geliﬂmeler, Amerikan›n Irak’tan çekilmesinin takvime ba¤land›¤›, hükümetin Barzani ile el s›k›ﬂt›¤› ﬂu s›ralarda, yaﬂanan
olaylardaki t›rman›ﬂ› daha da anlaml› k›lmakta, Türkmen bölgesindeki bask› ve zorlamalar›n artaca¤›na iﬂaret etmektedir.
Bugün Kuzey Irak’ta Türkiye’nin karﬂ›s›na ç›kar›lan denklem,
geçti¤imiz alt›buçuk y›l boyunca Avrupa baﬂkentlerini kap› kap›
dolaﬂ›rken, arka bahçemizdeki bu milli meseleye sahip ç›kmay›
›rkç›l›k zanneden ve terörü, masada pazarl›kla ve tavizle önleyece¤ini düﬂünen ilkel zihniyetin getirdi¤i kaç›n›lmaz bir netice olmuﬂtur.
Bu zihniyet sahiplerinden Irak’ta üniversite aç›l›ﬂ›na kafileler
halinde gidenler, PKK için arabulucu olanlar, Erbil salonlar›nda
iﬂbirlikçili¤ine soyunanlar acaba birkaç kilometre ötede yaﬂayan
kardeﬂlerimizin s›k›nt›lar›ndan haberleri olmuﬂ mudur?
Barzani’yi ve yak›nlar›n› coﬂkuyla alk›ﬂlayanlar, yan› baﬂlar›nda Türkmenlere yap›lacak yeni bask› ve zulümlere çanak tuttuklar›n› ﬂimdi anlayabilmiﬂler midir?
Ne üzücüdür ki, bu sorulara verece¤imiz olumlu bir cevap
yoktur.
√ Geçmiﬂte, Kerkük’te Peﬂmerge çapulcusu tapu ve nüfus
dairelerini ya¤malarken,
√ Üç buçuk milyonluk Türkmen nüfusu, Mezopotamya kal›nt›s› beﬂ bin mevcutlu klanlarla beraber az›nl›k say›l›rken,
√ Aﬂiret reisleri milletimize ve devletimize yönelik en a¤›r hakaretleri sürdürürken de sessiz ve tepkisiz kalanlar›n bunlar› anlamas›n› ve anlamland›rmas›n› beklemek de mümkün de¤ildir.
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Irak’ta var olma savaﬂ› veren Türkmen kardeﬂlerimiz, bugünkü duruma elbette ki son aylar içinde gelmemiﬂlerdir. Alt›buçuk
kay›p y›l›n a¤›r ve hatta ihanet boyutunda ihmalleri vard›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, bir milli görev olarak tan›mlad›¤› bu
konuda hükümeti ve ilgilileri defalarca ve yüksek sesle ikaz etmiﬂtir.
Bu itibarla, Türkmen varl›¤›n› tehdit eden ﬂiddet politikalar›n›n sürmesi karﬂ›s›nda AKP hükümetinin suskunlu¤u kabul edilemez bir durumdur.
Hükümetin sessizli¤i, Türkmen düﬂmanl›¤›n› art›rmakta, göç
ve asimilasyonla sonuç al›naca¤›na dair muhas›m güçlerde cesaret ve ümit uyand›rmaktad›r.
Amerika’n›n çekilme takviminin iﬂledi¤i bu süreçte Tazehurmatu’da ölümle sonuçlanan bask›lar›n di¤er Türkmen co¤rafyalar›nda da artarak sürmesi beklenmektedir.
Irakl› gruplar›n aç›kça ve kararl› bir ﬂekilde uyar›lmalar› art›k
kaç›n›lmaz bir mecburiyet haline gelmiﬂtir. Ancak ortada bunu
yapacak ne hükümet ne de baﬂbakan vard›r.
De¤erli Milletvekilleri,
Temennimiz, Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümeti ile Irakl› muhataplar›n›n bu gerçekleri görmeleri ve tuttuklar› yolun Türk
milletinin affetmeyece¤i tehlikelerle dolu bir yol olaca¤›n› art›k
anlamalar›d›r.
Tarih boyunca büyük buhranlar› atlatan ve küresel devletler
kuran Türk milleti bu sorunlar› da er ya da geç aﬂacak kudrete
sahiptir.
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Bugün kudret sahibi gibi görünenler yokken biz tarihte vard›k. Onlar olmad›¤›nda da yine var olaca¤›z. ‹nanc›m›z budur.
Mücadelemiz bu yöndedir.
Bu itibarla Türk milleti hiçbir ﬂart alt›nda emanetimize b›rak›lm›ﬂ Türkmenlerin yok olmas›na seyirci kalmayacakt›r.
Kuzey Irak’ta Türkiye’nin güvenli¤ine, milli birli¤ine ve bütünlü¤üne yönelik tehditlere asla izin verilmeyecektir.
Irak’taki Türkmen varl›¤›n› yok etmeye, esir almaya kimsenin
gücü yetmeyecektir. Anadolu Türklü¤ü buna kesinlikle r›za göstermeyecektir.
Bilinmelidir ki, Irak’ta yaﬂayan Türkmen kardeﬂlerimize karﬂ›
iﬂlenecek bir suç, Türk Milleti’ne karﬂ› iﬂlenmiﬂ say›lacakt›r.
Hükümeti aç›kl›kla uyar›yorum; göz yumanlar da bu suça iﬂtirak etmiﬂ olacaklard›r.
De¤erli Milletvekili Arkadaﬂlar›m,
Hepinizin takdir edece¤i üzere siyasetimizin öznesi insand›r
ve hedefimiz insan›m›z›n refah ve huzur seviyesini yükseltmektir.
Bunu yaparken tarihimizden ald›¤›m›z ilham, inançlar›m›zdan edindi¤imiz kararl›l›k ve gelece¤imize yönelik umut dolu
bekleyiﬂimiz önümüzü ayd›nlatan rehberlerden baz›lard›r.
Bu kapsamda Türk insan›n› en çok üzen ve yoran, sürekli
meﬂgul eden ekonomik sorunlar›n konuﬂulmas›na ve bunlara
çözüm ve çare bulunmas›na ayr›cal›kl› bir önem verdi¤imizi huzurlar›n›zda bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Ekonomiyi borsa endekslerinde, faiz oranlar›nda, döviz kurunda arayan ve bu alanlardaki say›sal geliﬂmelerle izah etmeye
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çal›ﬂan Baﬂbakan Erdo¤an ve hükümet etme anlay›ﬂ› ne yaz›k ki
gömle¤in birinci dü¤mesini baﬂtan yanl›ﬂ iliklemiﬂtir.
Oysa ki bizim ekonomiden anlad›¤›m›z vatandaﬂlar›m›z›n sofras›ndaki ekme¤inin art›p artmad›¤›, tarlas›nda bu yaz s›ca¤›nda
terleyen çiftçimizin mahsulünün para edip etmeyece¤i, esnaf›m›z›n kiras›n› ödeyip ödemeyece¤i noktas›nda dü¤ümlenmektedir.
‹çinde bulundu¤umuz ekonomik krize kadar; rakamlar›n tesir
alan›nda sürekli olarak zenginleﬂmeden bahseden Baﬂbakan Erdo¤an; tarlada, ba¤da, bahçede, sokakta ve pazarda insan›m›z›n durumunu göremeyecek kadar gerçekle ba¤›n› koparm›ﬂt›r.
Vatandaﬂ›n içinde bulunmaktan s›k s›k bahseden Baﬂbakan,
gezdi¤i yerlerde kendisine gösterilen çok küçük ve nispi olarak
da çok az olan olumlu manzaray› ülkenin genelinde oldu¤unu
düﬂünme gafletine kap›ld›¤›na çok defa ﬂahit olduk.
Bizi Baﬂbakan Erdo¤an’›n nereye ve nas›l bakt›¤›ndan ziyade, meseleleri de¤erlendirirken yakaland›¤› miyop bak›ﬂ aç›s›
daha çok ilgilendirmektedir.
Bu özürlü bak›ﬂ aç›s›n›n, Türkiye’nin esas ve öncelikli sorunlar›n› anlamada tam bir kriz yaﬂad›¤›n› ve bu krizi önlemede hiçbir tedbir paketinin de fayda sa¤lamayaca¤›n› art›k görmek gerekmektedir.
Aziz vatandaﬂlar›m›z›n günlük geçimlerinde, kar›nlar›n› doyurmada karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar, temel ihtiyaçlar›n› temin etmedeki güçlükler esasen ekonominin bizatihi ve do¤rudan ilgilendi¤i
konulardan olmal›d›r.
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Yalanla süslemesini yapt›¤› sahte baﬂar› hikâyelerine gerekçeler oluﬂturma çabas› içinde olan Baﬂbakan Erdo¤an, sofras›nda ekme¤i olmayan kardeﬂlerimizin gözünün içine baka baka rakamlarla geliﬂmeden bahsedebilmektedir.
Buna bir misal verecek olursak; nedense çiftçilerimiz bu geliﬂmeden hiç pay alamamaktad›r. 2009 y›l› için aç›klanan hububat taban fiyatlar› çiftçimizin içinde düﬂtü¤ü çaresizli¤in bundan
sonra daha çok artaca¤›na iﬂaret etmektedir.
Nitekim, aç›klanan hububat müdahale al›m fiyatlar› içinde,
ekmeklik bu¤day müdahale al›m fiyat› Haziran, Temmuz, A¤ustos aylar›nda ton baﬂ›na 500 TL, Eylül’de 510 TL, Ekim’de de
520 TL olarak ilan edilmiﬂtir.
Arpa için ise, Haziran, Temmuz, A¤ustos aylar›ndaki müdahale al›m fiyat› ton baﬂ›na 375 TL, Eylül ay›nda 385 TL, Ekim
ay›nda 395 TL. olarak belirlenmiﬂtir.
Anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla borç ve faiz darbo¤az›nda ç›rp›nan çiftçi
kardeﬂlerimizin al›n terleriyle ürettikleri ürünleri bu sene de para etmeyecek, satt›klar› borçlar›n› dahi karﬂ›layamayacakt›r.
Çiftçilerimizin gelirlerinin; yüzde 6,5’l›k k›sm›n›n fiyat ve
prim uygulamalar›ndan, yüzde 2’lik k›sm›n›n ise iyileﬂtirmelerden olmak üzere yüzde 8,5 seviyesinde artmas›n› bir marifetmiﬂ
gibi sunan AKP zihniyetinin, refah ve zenginleﬂmeden ne anlad›¤› aç›kça ortaya ç›km›ﬂt›r.
Eme¤iyle çal›ﬂarak topra¤› iﬂleyen milyonlarca kardeﬂimizin
umut ba¤lad›¤› ve hayat standartlar›ndaki kötüleﬂmenin önüne
geçilmesi için bir f›rsat olarak gördü¤ü taban fiyatlar›n›n bugünkü seviyesini hiçbir çiftçi kardeﬂimiz hak etmemektedir.
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‹nanc›m, kendilerine reva görülen ve al›n terlerinin karﬂ›l›¤›n›
taban fiyatlar›nda göremeyen çiftçilerimiz, bu defa da AKP’ye
taban yapt›racak ve baﬂkalar› için gösterdikleri ilgi ve alakadan
mahrum b›rak›lmalar›n›n hesab›n› ilk f›rsatta soracaklard›r.
Muhterem Milletvekilleri,
Geçti¤imiz haftaya en çok damga vuran tart›ﬂmalardan bir tanesi de; Türkiye ekonomisinin tünelin içinden geçti¤i ve ›ﬂ›¤›n
göründü¤ü, ancak bu ›ﬂ›¤›n tünelden ç›k›ﬂ m› yoksa karﬂ› yönden gelen araba m› oldu¤unun belli olmad›¤› üzerinde ﬂekillenmiﬂtir.
Bunlara ilave olarak ekonomide hala düﬂüﬂün devam etti¤i,
fakat baﬂ aﬂa¤› 150 kilometre h›zla giden araban›n 120–130 kilometre h›za düﬂtü¤ü ﬂeklinde yorumlara da ﬂahit olunmuﬂtur.
Bir defa bu ifadelerin sorumluluk mevkisinde bulunanlar taraf›ndan kullan›lmas› önemli ve çok düﬂündürücüdür.
Hele hele bu aç›klamalar› para politikas›n› yönlendiren kurumun baﬂ›ndaki bir bürokrat›n yapmas› konunun üzerinde iki defa daha düﬂünmemizi gerektirmektedir.
Türkiye ekonomisinin bir tünelde bulundu¤una dair sözler ve
karﬂ›ndan beliren ›ﬂ›¤›n ne oldu¤unun bilinmemesi meçhule
do¤ru gitti¤imizin bir ilan› olarak da görülmelidir.
Yetersiz olsa da aç›klanan bunca tedbire ra¤men ve kriz sürtünerek ya da te¤et geçecek ifadelerine inat Türkiye ekonomisinin bu içler ac›s› manzaras›n›n ikrar› millet olarak daha zor ve
kritik günleri yaﬂamam›z›n yak›n oldu¤unu göstermektedir.
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Bize göre özellikle son derece temkinli olunmas› gereken ve
iyimser beklentiler için çok erken olan sanayi üretiminde, kapasite kullan›m›nda, reel güven endeksinde, tüketici güveninde
tam bir iyiye dönüﬂ olmadan, bu göstergelerdeki düﬂüﬂün görece de olsa h›z kesmesini davul zurnayla krizden ç›k›ﬂ olarak müjdelemenin inand›r›c›l›¤› da art›k kalmam›ﬂt›r.
Bilindi¤i üzere geçen y›l›n nisan ay›na göre yüzde 18,5 gerileyen ayl›k sanayi üretimi ve yüzde 20,6 düﬂen imalat sanayi
üretimi iyimser beklentilerin merkezini teﬂkil etmiﬂtir.
Nitekim bir veya iki ay öncesinin ayl›k sanayi üretimindeki
düﬂüﬂlerine k›yasla; Nisan ay› sanayi üretiminde önceki aylara
göre az da olsa art›ﬂ olmas›n› krizin dibi görüldü veya ç›k›ﬂ baﬂlad› diye yorumlaman›n umut tacirli¤i yapmak oldu¤u bugün daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r.
Geçen y›l›n ortalar›ndan baﬂlayarak düﬂüﬂe geçen ve
2009’un Mart ay›nda hafif bir toparlanma e¤ilimi gösteren kapasite kullan›m›nda da do¤al olarak benzer bir e¤ilim söz konusudur.
Öte yandan kabul etmek laz›md›r ki; gevﬂek para ve maliye
politikalar› sonucunda ortaya ç›kt›¤› anlaﬂ›lan ‘Tüketici Güven
Endeksi’ belirli bir yükselme e¤ilimine girmiﬂtir.
Görüldü¤ü kadar›yla tüketime dönük verilerde ortaya ç›kan
k›smi iyileﬂme, son zamanlarda gerçekçi bir bak›ﬂ aç›s›n›n kaybolmas›na katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Bu aﬂamada birkaç veriye ve baz› geliﬂmelere bakarak iyimser olunamayaca¤›n›, ekonomiyi bir bütün olarak ele almak
gerekti¤i tünel yorumuyla daha net olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Ekonominin içinde bulundu¤u durumu tarif etmek için kullan›lan tünel teﬂbihi bu zamana kadar yap›lan bütün aç›klamalar›
bir bak›ma tart›ﬂmaya açm›ﬂ bulunmaktad›r.
Ayr›ca ﬂunu ifade etmeliyim ki; madem belirsizlikler bu kadar
kabul edilmiﬂtir ve bundan da kayg› duyulmaktad›r; bu aç›klamalar› yapan kiﬂinin yönetti¤i kurum neden sürekli faiz indirmektedir?
Beklentimiz, Baﬂbakan Erdo¤an’›n da Türkiye ekonomisini
karanl›k bir tünele soktu¤unu kabul etmesidir.
Biliyoruz ki, Türkiye ekonomisinin karanl›k tünelden ç›kabilmesi vatandaﬂlar›m›z›n gelirlerinin artmas›na, dayan›lamayacak
noktaya gelen iﬂsizli¤in azalmas›na, geniﬂ toplum kesimlerinin
al›m gücünün yükselmesine ve ekonominin üreten bir sisteme
kavuﬂmas›na ba¤l›d›r.
Bunlar olmadan, s›rf sorumlulu¤u yaymak ve her ﬂeyi öngördük diyebilmek için giriﬂilen her aç›klama sonuçsuz kalmaya
mahkûm olacakt›r.
Tünelin içinden geçerken karﬂ›da beliren ›ﬂ›¤›n ne oldu¤uyla
ilgili olarak da bizim söyleyece¤imiz ﬂudur:
Karﬂ›da görülen ›ﬂ›k ne araba far›d›r, ne de gün ›ﬂ›¤›d›r.
Baﬂta Baﬂbakan Erdo¤an olmak üzere, AKP iktidar›n›n tüm
sorumlu ve yetkili kiﬂilerini tünelin sonunda;
√ Yedi milyonu aﬂan iﬂsizimizin öfkesi,
√ Tarlas›nda bereketi kalmayan çiftçimizin feryad›,
√ Kepenk kapatan esnaf›m›z›n sönen hayalleri,
√ Hayat›n güçlüklerine direnci kalmayan iﬂçimizin, memurumuzun ﬂikâyetleri,
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√ Kar›nlar›n› doyuramayan emeklilerimizin kayg›lar›, ve
√ Yolsuzluklar›n hesab›n› sormak için gün sayanlar›n s›k›lm›ﬂ
yumruklar› beklemektedir.
Bu kadar geniﬂ sorunlar huzmesini, bir ›ﬂ›k olarak gören ve
hala bu ›ﬂ›¤›n ne oldu¤unu anlamayan AKP hükümeti için bitiﬂin ve tükeniﬂin alevleri tünelin sonunda durmadan körüklenmektedir.
Araba far›yla güneﬂ ›ﬂ›¤›n› ay›rt edemeyen bir iktidar zihniyeti, yoksulluktan bitap düﬂmüﬂ, açl›kla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ insanlar›m›z›n kendileri için haz›rlad›klar› sand›k alevinde kaybolup gidecektir.
Buna inanc›m ve güvenim tamd›r.
Konuﬂmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yor,
yaz aylar› boyunca yapaca¤›n›z siyasi çal›ﬂmalar›n›zda hepinize
baﬂar›lar diliyorum.
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