1

boﬂ

2

boﬂ

4

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
GENEL BAﬁKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇEL‹’N‹N
BASIN AÇIKLAMALARI
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, 22 Temmuz 2007 23. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi sonucu hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.

22 /07/2007

Ankara
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milliyetçi hareket partisi

22 Temmuz 2007 seçimlerinin kesin olmayan
sonuçlar› büyük ölçüde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Baz› münferit olaylar d›ﬂ›nda seçimlerin huzur,
emniyet ve demokratik bir rekabet ortam›nda gerçekleﬂtirilmesi sevindiricidir.
Baﬂta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere bu ortam›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen bütün kamu
görevlilerine ﬂükranlar›m›z› sunuyoruz.
Türk milleti bu seçimlerde Adalet ve Kalk›nma
Partisi’ne ikinci kez tek baﬂ›na iktidar imkân› vermiﬂtir.
Aziz milletimizin bu iradesine sayg› duymak gerekir.
9
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Seçim sonuçlar›n›n bu ﬂekilde ortaya ç›kmas›nda etkili olan unsurlar›n, siyaset kurumumuz ve
alanlar›nda ihtisas sahibi uzmanlar taraf›ndan çok
yönlü bir tahlil ve de¤erlendirmesinin yap›lmas›, demokrasimizin gelece¤i aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, AKP’nin iktidarda
bulundu¤u 1707 günlük süre içinde her alanda
yapt›¤› derin tahribat karﬂ›s›nda, bunu gidermek ve
Türkiye’yi aya¤a kald›rmak için tek baﬂ›na iktidar
hedefi do¤rultusunda faaliyet göstermiﬂtir.
Ancak, aziz milletimiz bizlere muhalefet görevi
yüklemiﬂtir.
23. Dönem TBMM’nin yeni siyasi yap›s› içinde
MHP’ye önemli görevler düﬂtü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r.
Milliyetçi Hareket, bunu üstün bir görev ve sorumluluk anlay›ﬂ› içinde hakk›yla yerine getirmeye
çal›ﬂacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra da aziz
milletimizin emrinde ve hizmetinde olacakt›r.
12
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22 Temmuz seçimlerinin ve sonuçlar›n›n Türk
milletine hay›rl› ve u¤urlu olmas›n› temenni ediyorum.
Seçim süreci boyunca fedakârca çal›ﬂan bütün
teﬂkilat mensuplar›ma, aday arkadaﬂlar›ma ve ülkücü camiaya ﬂükranlar›m› sunuyorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 23. Dönem milletvekillerinin kat›l›m›yla 28 Temmuz 2007 günü
yap›lan toplant› sonras› yap›lan bas›n aç›klamas›.

28 /07/2007
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MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 22
Temmuz 2007 seçimlerinde TBMM’ne giren milletvekillerinin kat›l›m›yla yap›lan de¤erlendirme
toplant›s›nda seçim sonuçlar› gözden geçirilmiﬂ ve
önümüzdeki dönem siyasi gündemi ele al›nm›ﬂt›r.
Ortak toplant›da 22 Temmuz 2007 seçimleri
sonuçlar›n›n tüm yönleriyle kapsaml› bir tahlilinin
yap›lmas› ve ortaya ç›kacak verilerin MHP’nin gelecekteki faaliyetlerinde gere¤ince göz önünde bulundurulmas› ortak görüﬂ olarak belirmiﬂtir.
Ayr›ca, 23. Dönem TBMM çal›ﬂanlar›nda
MHP grubunun seviyeli, ilkeli, yap›c›, sorumlu ve
etkili bir muhalefet anlay›ﬂ› sergilemesi için izlenecek yaklaﬂ›m ele al›nm›ﬂt›r.
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Toplant›da Cumhurbaﬂkanl›¤› seçim süreci ve
MHP’nin benimseyece¤i tutum da de¤erlendirilmiﬂtir.
Bu çerçevede, son dönemde istismar edilerek
bir ç›kmaza sürüklenen bu sürecin, mevcut gerçekler dikkate al›narak, gerginlikleri ve kriz ortam›n›
bertaraf edecek bir ﬂekilde sonuçland›r›lmas› gere¤i üzerinde görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri bu anlay›ﬂa uygun olarak Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi turlar›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda haz›r bulunacakt›r.
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçim sürecinde Meclis ço¤unlu¤unu elinde bulunduran AKP’nin adaylar konusundaki tavr› dikkatle de¤erlendirilecek ve
MHP’nin bu konuda izleyece¤i yaklaﬂ›m geliﬂmeler
›ﬂ›¤›nda belirlenecektir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan›
Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, 21 Ekim 2007
tarihinde yap›lacak olan Cumhurbaﬂkanl›¤›
referandum süreci hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

04 /10/2007
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31 May›s 2007 tarihinde kabul edilen 5678
say›l› “Türkiye Cumhuriyeti Anayasan›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanun”
16 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede “halk
oyuna sunulmak” üzere yay›nlanm›ﬂt›r.
An›lan kanun, Cumhurbaﬂkan›’n›n halk taraf›ndan seçilmesi, seçim yöntemi, görev süresinin 5
y›l olmas› ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 4 y›lda bir yap›lmas› gibi Anayasa de¤iﬂikliklerini içermektedir.
21 Ekim 2007 tarihinde yap›lacak halk oylamas›na sadece onyedi gün kalm›ﬂt›r. Bu süreç Yüksek Seçim Kurulu’nun belirledi¤i esaslara uygun
olarak baﬂlam›ﬂt›r.
19
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Türk halk› bu konuda elbette hür vicdan›yla bir
karar verecektir.
Ancak, Anayasa de¤iﬂikliklerinin halk oylamas›nda kabulü halinde baz› konularda çok ciddi hukuki belirsizlikler ortaya ç›kaca¤› görülmektedir.
22 Temmuz 2007 seçim süreci öncesi Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi konusunda yaﬂanan gerginlik
ﬂartlar›nda alelacele Meclis’ten geçirilen bu Anayasa de¤iﬂikli¤inin Türkiye’yi yeni bir tart›ﬂma ortam›na sokaca¤› ﬂimdi bütün ç›plakl›¤›yla görülmektedir.
Halkoylamas›na sunulan kanunun 19. geçici
maddesi 11. Cumhurbaﬂkan›’n›n halk taraf›ndan
seçilmesini öngörmekte ve bunun takvimini belirlemektedir.
Buna göre kanunun halkoylamas›nda kabul
edilip yürürlü¤e girmesi halinde, halkoylamas› sonuçlar›n›n Resmi Gazete’de yay›nlanmas›n› takip
eden k›rk›nc› günden sonraki ilk Pazar günü, 11.
Cumhurbaﬂkan›’n›n seçimine iliﬂkin ilk tur oylama
yap›lmas› durumu ortaya ç›kacakt›r.
12
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Bu konu bir süredir kamuoyunda tart›ﬂ›lmakta
ve ortaya konulan farkl› hukuki görüﬂ ve yorumlar,
Cumhurbaﬂkanl›¤› konusunun yeni bir gerginlik
unsuru olarak siyasi gündemimize yeniden girece¤ini göstermektedir.
Türkiye’yi bu konuda yeni bir hukuki meﬂruiyet
tart›ﬂmalar› ve bunun davet edece¤i bir kamplaﬂma
süreci beklemektedir.
Mevcut Anayasa hükümleri uyar›nca TBMM
taraf›ndan daha önce seçilmiﬂ olan 11. Cumhurbaﬂkan›’n›n durumu, görev süresi gibi hukuki belirsizlikler konusunda karar verecek makam Yüksek
Seçim Kurulu’dur.
Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda alaca¤›
karar hukuki ve siyasi tart›ﬂmalar› sona erdirmeyecektir.
Bu bak›mdan Türkiye’nin yeni bir gerginlik ve
çekiﬂmelere sürüklenmesini önlemek ve do¤acak
hukuki kaos ortam›n› bertaraf etmek için Türkiye
Büyük Millet Meclisi bu konuyu acilen ele almal›d›r.
21
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Türkiye’nin sosyal dokusu, etnik temelde ayr›ﬂma sürecinin derinleﬂtirilmesi için sürdürülen tahrikler ve cepheleﬂme olgusunun Türk toplumunda
yaratt›¤› tahribat, bu konunun siyaset kurumu taraf›ndan herkesin kabul edece¤i bir sonuca ulaﬂt›r›lmas›n› acil bir zorunluluk olarak karﬂ›m›za ç›karm›ﬂt›r.
Bu durum karﬂ›s›nda Milliyetçi Hareket Partisi
bu sorunun aﬂ›lmas› için ﬂu hareket tarzlar›n› baﬂta
AKP olmak üzere siyasi partilerin de¤erlendirmesine sunmak istemektedir.
31 May›s 2007 tarihli ve 5678 say›l› “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›ndaki Kanun” halkoylamas›yla yürürlü¤e girmeden önce, geri al›nmas› önümüzdeki birinci imkând›r.
Bunun için söz konusu Anayasa de¤iﬂikli¤inin
ayn› yöntemle geri al›nmas›, di¤er bir ifadeyle Anayasa de¤iﬂikli¤i hakk›nda Anayasam›z›n arad›¤› nitelikli ço¤unlukla ve usullerle bunun ortadan kald›r›lmas›n›n TBMM taraf›ndan kabulü gerekecektir.
12
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AKP hükümeti ve di¤er partilerin bunu en uygun ç›k›ﬂ yolu olarak görmeleri halinde, Milliyetçi
Hareket Partisi bu konuda gereken katk›y› sa¤layacakt›r.
Bu durumda, Cumhurbaﬂkan›’n›n seçimi yöntemi, görev süresi ve 5678 say›l› kanunda öngörülen di¤er de¤iﬂiklikler, siyasi iktidar›n gündeme getirmeyi düﬂündü¤ü Anayasa’n›n yenilenmesi sürecinde ele al›nabilecektir.
Bu yöntemin halkoylamas› sürecinin baﬂlam›ﬂ
olmas› nedeniyle baz› hukuki sorunlara yol açaca¤›
düﬂünülüyorsa veya siyasi partilerce farkl› nedenlerle benimsenmiyorsa, önümüzdeki ikinci yol, 5678
say›l› kanun halkoylamas›yla yürürlü¤e girmeden
önce 6. maddesinde de¤iﬂiklik yap›larak geçici 18
ve 19. maddelerin metinden ç›kar›lmas›d›r.
An›lan kanun, halkoylamas› sonuçlar›n›n Resmi Gazete’de yay›mlanmas›ndan sonra yürürlü¤e
girecektir. Bu bak›mdan, henüz yürürlü¤e girmemiﬂ bu kanunun 6. maddesinde de¤iﬂiklik yap›lmas› önünde hukuki bir engel bulunmamaktad›r.
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Her iki yöntemin hayata geçirilmesi için önümüzde çok k›sa bir süre bulunmaktad›r.
Bu konudaki kanun de¤iﬂikli¤inin, Anayasa de¤iﬂikli¤i için öngörülen usullerle 21 Ekim 2007 tarihinden önce sonuçland›r›l›p Resmi Gazete’de yay›nlanmas› Anayasal bir zorunluluktur.
TBMM’nin bunun için gerekirse hafta sonu dahil çal›ﬂmas› mümkündür.
Milliyetçi Hareket Partisi, siyaset kurumunun
öncelikli görev ve sorumlulu¤unun, Türkiye’yi yeni
bir hukuki ve siyasi tart›ﬂma ve çat›ﬂma ortam›na
sürüklememek oldu¤una samimiyetle inanmaktad›r.
Bu düﬂüncelerle baﬂta AKP olmak üzere Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bu görev ve sorumluluklar›n›n gere¤ini süratle yerine getirmeye
davet etmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi bu yöndeki çabalara
Türkiye Büyük Millet Meclisinde tam destek vermeye haz›rd›r.
12
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan›
Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, ﬁ›rnak’ta meydana gelen terör sald›r›s› hakk›nda yapt›¤›
yaz›l› bas›n aç›klamas›.

07 /10/2007
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Devletimizin ba¤›ms›zl›¤›, aziz milletimizin birli¤i u¤runa kahramanca görev yapan Türk Silahl›
Kuvvetleri mensuplar›ndan 13 vatan evlad›m›z›n
bölücü teröristlerce ﬂehit edilmesini derin bir üzüntüyle ö¤renmiﬂ bulunmaktay›m.
Bu menfur sald›r›dan sonra öncelikli beklentimiz, teröristler ile iﬂbirlikçilerinin bir an önce ele
geçirilmesi ve muhtemel yeni terör sald›r›lar› için
gerekli tedbirlerin hükümet taraf›ndan acilen al›nmas›d›r.
Gerek duyulmas› halinde, yap›lacak s›cak takibin s›n›r ötesini de kapsayacak ﬂekilde ve izin almaks›z›n icra edilmesi art›k meﬂru hale gelmiﬂ bulunmaktad›r. Hiçbir ortakl›k veya iﬂbirli¤i mazereti
27
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bir tek vatan evlad›n›n hayat›ndan daha k›ymetli
say›lamaz.
Uzun bir süredir ülkemizi tehdit eden terör örgütünün bu son eylemi Türk milletinin sabr›n› taﬂ›rma noktas›na getirmiﬂtir. Siyasal tart›ﬂmalar›n yo¤unluk kazand›¤› bu zamanda, terörle mücadele art›k en önemli gündem maddesi olmal›d›r.
Bugüne kadar yapt›¤› yanl›ﬂlarla bölücü heveslerin cesaret ve ilham kayna¤› olan hükümet, yaln›zca terör eylemlerinin de¤il, siyasallaﬂma çabalar›n›n da birinci derecede sorumlusudur.
Aziz milletimiz hükümetten bölücülük ve terörle mücadelede etkin, kararl› ve kal›c› bir icraat beklemektedir. Bu icraat›n gecikmesi halinde kapat›lmas› mümkün olmayan derin yaralar›n aç›laca¤›,
milli birlik ve bütünlü¤ümüzün zedelenece¤i çok
tehlikeli yeni bir sürece girildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu elim hadiseyi nefret ve ﬂiddetle k›n›yor, aziz
ﬂehitlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet, ailelerine,
aziz milletimize ve silah arkadaﬂlar›na sab›r ve baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
12
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, Hakkari’deki hain sald›r›lar hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.
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Hakkari’de komando taburumuza PKK teröristlerince yap›lan alçak sald›r› sonras› 12 kahraman evlad›m›z›n ﬂehit olmas› tüm Türkiye’yi derinden sarsm›ﬂ ve büyük bir üzüntüye bo¤muﬂtur.
Bölgeden gelen haberler ﬂehit ve yaral› say›s›n›n artmakta oldu¤unu göstermektedir. Baz› askerlerimizin ak›betleri hakk›nda da çeliﬂkili bilgiler gelmektedir.
Türk milletinin baﬂ› sa¤olsun.
Aziz ﬂehitlerimize Yüce Tanr›’dan rahmet, yak›nlar›na sab›r ve metanet niyaz ediyorum.
Yaral› askerlerimize de acil ﬂifalar diliyorum.
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Türkiye tarihi bir kavﬂak noktas›nda, hayati bir
yol ayr›m›ndad›r.
Karﬂ›m›zdaki sorunun ad›n› do¤ru koymak zaman› çoktan gelmiﬂtir:
Türkiye topyekün bir sald›r› alt›ndad›r. ‹ç ve d›ﬂ
kaynakl› bölücü terör Türkiye Cumhuriyeti devletine ve güvenlik güçlerimize savaﬂ ilan etmiﬂtir.
Bu savaﬂ›n gere¤ini hiç vakit geçirmeden ve
bütün icaplar›yla yerine getirmek art›k AKP hükümeti için kaçamayaca¤› tarihi bir vebaldir.
Türkiye Büyük Millet Meclis’i bu konuda gerekli yetkiyi hükümete vermiﬂtir.
Tezkere sonras› bu yetkinin al›nmas›n›n fiiliyatta kullan›laca¤› anlam›na gelmeyece¤ini söyleyerek
Barzani’ye ve dolayl› olarak terör unsurlar›na teminat vermek için seferber olan, Beyaz Saray randevular›yla ABD’nin izni ve icazeti peﬂinde koﬂan
Baﬂbakan art›k görev ve sorumluluklar›n› idrak etmelidir.
12
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Mevcut ﬂartlarda yurtiçinde ve s›n›r ötesinde
geniﬂ çapl› bir askeri harekat art›k kaç›n›lmaz hale
gelmiﬂtir. Bunun Baﬂbakan’›n ABD seyahati gibi
göstermelik vadeleri beklemeye art›k tahammülü
yoktur.
Bunun yan› s›ra teröre karﬂ› etkili bir mücadele verilebilmesi için güvenlik güçlerimizin k›s›tlanan
yetkilerinin yol açt›¤› sak›ncalar süratle giderilmeli,
hükümet ola¤anüstü hal ilan› dahil gerekli düzenlemeleri derhal Meclis’e getirmelidir.
‹çine girdi¤imiz bu çok hassas dönemde herkes
ve her kesim art›k akl›n› baﬂ›na toplamal› ve Avrupa Birli¤i kazan›mlar›ndan geriye gidiﬂ olamaz, güvenlik ile özgürlük dengesi gibi söylemlerle bölücülerin de¤irmenine su taﬂ›maktan ve PKK’n›n amaçlar›na hizmet etmekten vazgeçmelidir.
Türk milleti ayaktad›r. Baﬂbakan Erdo¤an ve
Hükümetinin terörle mücadeledeki aczi ve ataletinin sürmesi halinde, kaç›n›lmaz olan milli öfke selinin önünde kimse duramayacakt›r.
33
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Büyük Türk milletinin bütün fertlerine, Milliyetçi Hareket mensuplar›na ve bütün ülküdaﬂlar›ma
sa¤duyulu olmalar›, so¤ukkanl›l›klar›n› korumalar›,
tahriklere kap›lmamalar› ve k›ﬂk›rt›c›lara alet olmamalar› ça¤r›s›nda bulunuyorum.
AKP hükümetinin bu konuda gecikmiﬂ somut
ad›mlar› nihayet atma iradesini göstermesi halinde,
Milliyetçi Hareket’in tüm gücüyle bunun arkas›nda
olaca¤›n› ve destekleyece¤ini buradan belirtmek istiyorum.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet BAHÇEL‹’nin, son terör
sald›r›lar› karﬂ›s›nda hükümetin tutumu ve
terörle mücadele konusunda izlenmesi gereken strateji hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.
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Türk milleti son günlerde yo¤unluk kazanan
hain sald›r›lar karﬂ›s›nda çok derin bir üzüntü ve
hakl› bir infial içindedir.
Say›n Baﬂbakan’›n ve AKP yetkililerinin son
beyanlar› bu konudaki anayasal görev ve sorumluluklar›n›n tam anlam›yla idraki içinde olmad›klar›n›
maalesef ortaya koymaktad›r.
Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadele konusunda izlenmesi uygun olacak stratejiye iliﬂkin
samimi görüﬂ ve düﬂüncelerini uzunca bir süreden
beri hükümetin dikkatine sunmakta ve kamuoyuyla paylaﬂmaktad›r.
Türkiye’nin karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u sorunun
niteli¤i ve al›nmas› gereken tedbirler hakk›ndaki
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görüﬂ ve düﬂüncelerimiz Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n
daveti üzerine bugün yap›lan görüﬂmede kendilerine de sunulmuﬂtur.
Çankaya köﬂkündeki görüﬂmede taraf›m›zdan
ﬂu hususlar dile getirilmiﬂtir.
“Kanl› terör ve etnik bölücülük Türkiye’nin en
önemli ve birinci öncelikli sorunudur. Giderek t›rmanan terör tehdidi Türkiye’ye karﬂ› topyekün bir
savaﬂ ilan› boyutlar›na ulaﬂm›ﬂt›r.
Özellikle son bir ay içinde h›z kazanan hain sald›r›larda verilen ﬂehitler Türk milletinin art›k sabr›n› taﬂ›rm›ﬂt›r.
Uzaktan kumandal› bombalar ve may›nlarla
gerçekleﬂtirilen terör eylemleri, son dönemde, s›n›r
karakollar›na a¤›r silahlarla, sivil halk›n toplu katliam›na ve arazideki nizami askeri birliklerimizi hedef alan taarruzlara dönüﬂmüﬂtür.
Hakkari’de önceki gün gerçekleﬂtirilen hain
sald›r›da komando taburumuzun do¤rudan hedef
al›nmas›, terör örgütünün kazand›¤› cüret ve cesaretin geldi¤i boyutlar› ac› biçimde göstermiﬂtir.
12
38

milliyetçi hareket partisi

Bu alçak sald›r›lar›n Kuzey Irak kaynakl› oldu¤u
aç›kt›r.
Terör örgütünü yöneten kadrolar Kuzey
Irak’tad›r.
Bu bölge Türkiye’ye yönelik sald›r›lar›n harekat
ve lojistik merkezi, geri cephesi haline gelmiﬂtir.
Terör unsurlar› Kandil Da¤›’ndan inmiﬂ, tüm
bölgede mevzilenmiﬂtir.
Bunlar› koruyan Barzani ve silahl› peﬂmerge
gruplar›d›r.
Bu gruplar›n PKK’ya sa¤lad›¤› destek Türkiye’ye husumet ilan› boyutlar›n› aﬂm›ﬂt›r. Barzani ve
peﬂmergeleri Türkiye’nin maruz kald›¤› terör sald›r›lar›ndan do¤rudan sorumludur.
Türkiye bu sald›r›lara etkili bir müdahalede bulunmak ve PKK’y› Kuzey Irak’tan tasfiye etmek zorundad›r.
Art›k söz de¤il, somut eylem zaman›d›r.
Bu mücadelenin hem Türkiye’nin içinde, hem
de Kuzey Irak’ta yürütülmesi art›k kaç›n›lmazd›r.
S›n›rötesi harekâtla s›n›rl› bir askeri müdahalenin de yetersiz kalabilece¤i görülmektedir.
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PKK’n›n Kuzey Irak’tan tam anlam›yla tasfiyesi için bölgede geçici bir süre için Türk askeri mevcudiyetine ihtiyaç duyulabilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Bunun gereklerini askeri makamlar›m›z belirleyecektir.
TBMM, hükümete bu konuda yetki vermiﬂtir.
ﬁimdi siyasi sorumluluk bütünüyle hükümettedir.
Türk milleti son alçak sald›r›lar karﬂ›s›nda gösterdi¤i vakur tepki ile, TBMM’nin yan› s›ra Türk
milletinin de bu tezkerenin arkas›nda oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Bu yetki suland›r›lmamal›, zamana yay›larak içi
boﬂalt›lmamal›d›r.
TBMM’nin asker gönderme izninin beklenen
cayd›r›c›l›¤› icra edebilmesi için bir husus büyük
önem taﬂ›maktad›r; bu da bunun arkas›ndaki siyasi
irade ve kararl›l›¤›n aç›k ve net olmas›, ﬂaibe taﬂ›mamas›d›r.
Tezkere öncesi ve sonras› Say›n Baﬂbakan’›n
ve hükümet yetkililerinin beyanlar› bu aç›dan büyük
bir talihsizlik ve sorumsuzluk olmuﬂtur.
12
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Meclis yetkisinin inand›r›c›l›¤› ve cayd›r›c›l›¤›
bizzat bu izni isteyen hükümet taraf›ndan s›f›rlanm›ﬂt›r.
Say›n Baﬂbakan, tezkere ile Meclis’ten al›nan
yetkinin mutlaka kullan›lmas› gerekmedi¤ini söyleyerek, terör unsurlar›na bir nevi teminat vermiﬂ ve
cüret kazanmalar›na yol açm›ﬂt›r.
Habur kap›s›n›n kapat›lmas›n›n söz konusu olmad›¤›n› aç›klayan ilgili bakan, ayn› ﬂekilde hükümetin kararl›l›¤›na gölge düﬂmesine sebep olmuﬂtur.
Hükümet ilk önce kendisine çeki düzen vermeli ve sorumlulu¤unun idraki içinde hareket etmelidir.
Türkiye’nin karﬂ›s›ndaki terör sorununun boyutlar›, bu konuda milli bir seferberlik baﬂlat›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r.
Bu konu partiler üstü bir anlay›ﬂla, milli bir beka meselesi olarak ele al›nmal›d›r.
Terörle mücadelenin parti hesaplar›n›n üstünde tutulmas› hepimizin milli görevidir.
Bu konuda herkes görev ve sorumlulu¤unun bilinci içinde olmal› ve bunun gereklerini bütün icaplar›yla yerine getirmelidir.
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Burada en büyük sorumluluk tabiat›yla hükümettedir.
Hükümet terörle mücadele konusundaki aczini
ve ataletini art›k aﬂmak zorundad›r.
Terör siyasi istismar arac› olarak görülmemeli
ve kullan›lmamal›d›r. Ancak, hükümete Anayasal
görev ve sorumlulu¤unun hat›rlat›lmas› ve harekete geçmesini sa¤lamaya yönelik samimi ikazlar da,
siyasi istismar olarak peﬂinen karalanmamal›d›r.
Birlik ve beraberli¤in önemi aç›kt›r. Ancak, zaafta birlik düﬂünülemeyecektir. Terörle mücadele için
gerekli olan, aczde ve atalette beraberlik de¤ildir.
Bugün gelinen noktada izlenmesi gereken stratejinin unsurlar› ve al›nacak tedbirlerin niteli¤i hakk›ndaki görüﬂlerimiz ﬂunlard›r:
1- Türkiye’nin milli birli¤ine ve toprak bütünlü¤üne yönelik bölücü teröre karﬂ› hem tüm ülke sath›nda hem de s›n›rötesinde etkili ve amans›z bir
mücadele verilmesi için AKP hükümeti siyasi irade
ve kararl›l›¤›n› somut olarak ortaya koymal›d›r.
2- Türk silahl› kuvvetleri ve güvenlik güçlerimiz
12
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k›s›tlanm›ﬂ yetkilerle teröre karﬂ› mücadele etmek
durumunda b›rak›lm›ﬂt›r.
- Bu konu bizzat Genel Kurmay Baﬂkan› taraf›ndan kamuoyu önünde dile getirilmiﬂtir.
- Türkiye’nin güvenli¤i her mülahazan›n üstünde tutulmal›d›r. Terörle mücadele “güvenlik-özgürlük dengesi” içine s›k›ﬂt›r›lacak bir konu de¤ildir.
- Bu bak›mdan hükümet güvenlik güçlerimizin
terörle mücadele için ihtiyaç duyduklar› yetkileri
vermek için gerekli yasal düzenlemeleri süratle
Meclis’e getirmelidir. MHP, buna tam destek verecektir.
3- Türkiye Kuzey Irak’a karﬂ› eﬂ zamanl› askeri güç kullan›m›n› ve zorlay›c› yapt›r›mlar uygulamas›n› öngören bir stratejiyi derhal uygulamaya
koymal›d›r.
- Bunun için terörü himaye eden Barzani ve
peﬂmerge gruplar›n›n bu düﬂmanca hareketinin savaﬂ sebebi oldu¤u Irak yönetimine bir ültimatomla
bildirilmelidir.
- Bu konu ABD’ye de ayn› çerçevede iletilmelidir.
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- Türkiye ABD’den hakl› olarak bekledi¤i anlay›ﬂ› ve deste¤i görmezse, ‹ncirlik ve Habur üzerinden lojistik destek konular›n› gündeme getirece¤ini
Washington’a söylemekten çekinmemelidir.
- Bunun için de Say›n Baﬂbakan’›n 5 Kas›m
2007 tarihinde ABD’ye yapaca¤› ziyaret beklenmemelidir.
4- Kuzey Irak’a yap›lmas› gerekli olacak askeri
müdahalede, PKK unsurlar›n›n yan› s›ra bunlar› koruyan silahl› kürt gruplar›n›n da hedef al›naca¤›
aç›klanmal›d›r.
5- Zorlay›c› tedbirlerin icras› çerçevesinde ﬂu
tedbirler derhal uygulamaya konulmal›d›r.
- Kuzey Irak’taki Türk vatandaﬂlar›n›n bölgeyi
terk etmeleri için güvenlik duyurusu yap›lmal›d›r.
- Habur s›n›r kap›s› Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›’n›n kontrolüne verilmelidir. Habur’dan geçiﬂler
durdurulmal›d›r.
- Irak’a mücavir Türk hava sahas›, tehlikeli saha olarak ilan edilip uluslararas› uçuﬂlara kapat›lmal›d›r.
12
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- Kuzey Irak’a Türkiye üzerinden lojistik destek
bütün unsurlar›yla durdurulmal›d›r.
- Barzani’nin ve PKK’y› destekleyen iﬂadamlar›n›n Türkiye’deki iﬂ ba¤lant›lar›na karﬂ› zecri tedbirler süratle hayata geçirilmelidir.
6- Hükümet, terörle mücadelenin gere¤i olarak, bölgede ola¤anüstü hal uygulamas› için gerekli düzenlemeleri kararlaﬂt›rmal› ve Meclis’e sunmal›d›r.
7- Bunun yan› s›ra, terörle mücadele konusunun bütün yönleriyle ele al›nmas› amac›yla TBMM
bünyesinde bir “araﬂt›rma komisyonu” kurulmas›
için Meclis zemininde bir mutabakat sa¤lanmas›
konusunda hükümet bir giriﬂim baﬂlatmal›d›r.
- Bu çerçevede, Barzani’nin ve PKK’y› destekleyen kesimlerin Türkiye’deki bütün uzant›lar›, yandaﬂ ve destekçileri ortaya ç›kar›lmal›d›r. Buna
TBMM çat›s› alt›nda olanlar da dahil olmal›d›r.

45

boﬂ

46

milliyetçi hareket partisi

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin baﬂörtüsü sorununun çözümü konusunda yapt›klar› yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

17 /01/2008

Ankara

boﬂ

48

milliyetçi hareket partisi

Say›n Baﬂbakan’›n milli konular› yabanc› ülkelerde dile getirme huyu depreﬂmiﬂ ve ‹spanya’da
yabanc› bir ajans›n kahvalt›s›nda Türkiye’yi ve Türkiye’deki hukuki ve siyasi uygulamalar› eleﬂtiren bir
konuﬂma yapm›ﬂt›r.
Beﬂ y›l› aﬂan bir süredir ve iki dönem olmak
üzere hükümet eden Adalet ve Kalk›nma Partisinin, TBMM’de kahir ekseriyetle siyasal güce sahip
oldu¤unu unutmuﬂ görünen baﬂbakan, baﬂörtüsü
konusunda tutarl›l›k ve samimiyet aç›s›ndan ciddi
endiﬂeleri davet eden beyanlarda bulunmuﬂtur.
Gerçekte Say›n Baﬂbakan’›n ve Partisinin baﬂörtüsü meselesini çözmek gibi bir niyetinin olmad›¤› beﬂ y›ll›k icraat›yla sabittir. T›pk› Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimindeki gerginlik, kutuplaﬂma ve ma¤49
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duriyet oyununu inançlar›m›z›n istismar›nda da kullanmak istenmektedir.
Bu meselede toplumsal uzlaﬂman›n oda¤› kamu hizmetlerinden yararlanmada eﬂitlik ilkesinin
korunmas› olmal›d›r.
Adalet, sa¤l›k ve e¤itim gibi toplumun kollektif
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› devletin asli görevlerindendir. Kamu hizmeti alan vatandaﬂlar›m›z›n bunlar›n bir k›sm›ndan yararlan›p bir k›sm›ndan mahrum b›rak›lmas› hem vatandaﬂl›k haklar› hem de
inançlar›n yaﬂanmas› aç›s›ndan do¤ru de¤ildir.
Devletin sundu¤u hizmetlerinden yararlanmada eﬂitsizli¤e yol açmas› nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi baﬂörtüsü yasa¤› uygulamas›na karﬂ›d›r.
Çözümü gerçekten arzulayanlara da teklifini
yapmaktad›r. Milliyetçi Hareket Partisi’nin aç›k ve
net teklifi ﬂudur:
Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyu, mevcut
Anayasa’n›n 10. maddesinin 4. f›kras›nda “devlet
organlar› ve idare makamlar› bütün iﬂlemlerinde
kanun önünde eﬂitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundad›r” ifadesine ek olarak bütün iﬂlem12
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lerinden sonra gelmek üzere “her türlü kamu hizmetlerinin sunulmas›nda ve bunlardan yararlan›lmas›nda” cümlesine yer vererek çözmeyi önermektedir.
Önerdi¤imiz Anayasa de¤iﬂikli¤inin metni ﬂudur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 10. maddesinin 4. f›kras›n›n de¤iﬂtirilmesi hakk›nda kanun
teklifi.
Madde 1: Anayasa’n›n 10. maddesinin 4. f›kras›’n›n “devlet organlar› ve idare makamlar› bütün
iﬂlemlerinde ve her türlü kamu hizmetinin sunulmas›nda ve bu hizmetlerden yararlan›lmas›nda kanun önünde eﬂitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad›r.
Madde 2: Bu kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer, halkoylamas›na sunuldu¤u takdirde tümüyle
oylan›r.
Baﬂörtüsü konusunda herhangi bir yasaklay›c›
yasal düzenleme bulunmad›¤› bilinmektedir. Bu konudaki muhalif görüﬂlerin temel dayana¤› Anayasa
Mahkemesi’nin 1989 y›l›nda ald›¤› bir karard›r.
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Bu ﬂekilde bir düzenleme öncelikle bir kamu
hizmeti olan Yüksek Ö¤retim hizmetinden yararlanma hakk›n› anayasal eﬂitlik ilkesi kapsam›na alacakt›r.
Böyle bir düzenlemeden sonra tart›ﬂma konusu
olan yasal düzenlemelerin anayasaya ayk›r›l›¤› da
laiklik ve eﬂitlik ilkesi birlikte de¤erlendirilip yorumlanaca¤›ndan daha dengeli bir sonuca ulaﬂ›lmas› da
mümkün hale gelecektir.
Bu nedenle mevcut anayasan›n 10. maddesinin 4. f›kras›na yap›lacak ek bir ifade ile konu hukuki zeminde siyasal ve toplumsal gerginliklere yol
açmadan çözüme kavuﬂturulmuﬂ olacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin önerdi¤i bu yaklaﬂ›m›n kabul görmesi halinde bu konu etraf›nda ki
her türlü tart›ﬂma, cepheleﬂme ve iktidar partisinin
y›llard›r devam eden istismar› son bulacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, bu konunun kal›c› ve
kesin çözümü için yeni anayasa haz›rl›klar›n› beklemeden TBMM’yi biran önce göreve davet etmektedir.
12
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin ekonomideki
son geliﬂmelere iliﬂkin yapt›klar› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.

23 /01/2008
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Dünya 2008 y›l›na uluslar aras› piyasalarda yaﬂanan çalkant›larla girmiﬂtir. Ders almas›n› bilenler
için bu dalgalanmalar asl›nda bir f›rsatt›r ve umudumuz olmamakla beraber temennimiz odur ki Hükümet buradan gerekli dersi ç›karacak ve mesnetsiz
övünmeleri bir tarafa b›rakarak al›nmas› gereken
önlemleri alacakt›r. Zira gerek 2007 y›l› yaz aylar›nda gerekse 2008 y›l› baﬂlar›nda gördü¤ümüz
dalgalanmalar yaklaﬂmakta olan f›rt›nan›n habercileridir.
Geçen beﬂ y›l içinde uluslararas› piyasalarda faiz oranlar›n›n düﬂük seyretmesi, artan sermaye hareketleri ve bu sermayenin finanse etti¤i dünya genelindeki yüksek büyüme ülkemize de olumlu yans›m›ﬂ ve baz› makro göstergelerde olumlu geliﬂme55
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ler yaﬂanm›ﬂt›r. Ancak Hükümetin sürdürülebilirli¤i
tamamen d›ﬂ piyasalarda yaﬂanacak geliﬂmelere
ba¤l› olan bu iyileﬂmeleri kendi baﬂar›s› zannetmesi ve ekonomiyi sa¤l›kl› bir zemine oturtmak yerine
suni düzenlemelerle yetinmesi ülkemizi dünyan›n
en riskli ekonomisi noktas›na getirmiﬂtir. Her f›rsatta bugünü dün ile k›yaslayarak övünen Hükümet, dün bizimle ayn› seviyede olan ülkelerin bugünkü durumlar›na hiç bakmamakta ve ders almamaktad›r.
1990’l› y›llar ve 2000’li y›llar›n baﬂlar›nda ekonomik kriz yaﬂayan ülkelerin hemen hepsi ekonomilerini toparlam›ﬂ, daha önce IMF’den borç alan
bu ülkelerden bir k›sm› borçlar›n› IMF’ye erken
ödemiﬂ ve dün d›ﬂ piyasalardan yüksek miktarlarda
borçlanan bu ülkelerden baz›lar›n›n bugün borç veren ülkeler haline geldi¤i görülmüﬂtür. Bu ülkeleri
kredi alan de¤il kredi veren ülke noktas›na taﬂ›yan
ihracat performanslar› ve verdikleri cari iﬂlem fazlalar›d›r. Endonezya, Malezya, Hong Kong, Singapur, Tayvan, Tayland, Arjantin, Brezilya, ﬁili, Venezüella ve M›s›r gibi ülkeler geçmiﬂte bize benzer
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birçok ekonomik s›k›nt›lar yaﬂam›ﬂ ama bugün cari iﬂlemler fazlas› veren ülkelerden baz›lar›d›r. Türkiye’de ise 2007 y›l›nda cari aç›¤›n GSMH’ye oran›n›n % 7.4 olmas› beklenirken, 2008 y›l›nda söz
konusu oran›n % 7.5’e yükselece¤i tahmin edilmektedir. Türkiye uygulad›¤› yüksek faizler ve verdi¤i cari aç›k aç›s›ndan geliﬂmekte olan ülkeler aras›nda durumu en kötü olan ülke konumundad›r. Bu
durum Türkiye’nin olas› ekonomik çalkant›lardan
en fazla etkilenen ülke olaca¤›n› da aç›kça göstermektedir.
ABD emlak piyasalar›nda baﬂlayan krizin ilk
dalgas› 2007 y›l› yaz aylar›nda ortaya ç›km›ﬂ ve durumu kontrol alt›na almak için dünyan›n önemli
Merkez Bankalar› koordineli bir ﬂekilde piyasalara
likidite sunmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Ancak 2008 y›l›
baﬂlar›nda gördü¤ümüz yeni dalgalanmalar, yap›lan operasyonun kriz riskini ortadan kald›rmay›p
sadece erteledi¤ini ortaya koymuﬂtur. Krizin 2008
y›l› baﬂlar›nda ortaya ç›kan ikinci dalgas› dünyan›n
birçok ülkesinde borsalar› düﬂürmüﬂ ve para piyasalar›nda tedirginlik artm›ﬂt›r. ABD’de yaﬂanan kri57
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zin derinleﬂece¤i, ABD ekonomisinin durgunlu¤a
girece¤i ve hatta girdi¤i ﬂeklindeki de¤erlendirmeler piyasalarda daha fazla kabul görmektedir. Kötümser senaryolar›n piyasalar› etkisi alt›na almas›
ile birlikte dünyan›n birçok ülkesinde borsa endeksleri düﬂmüﬂ, IMKB’deki düﬂüﬂ ise y›lbaﬂ›ndan bugüne % 20’ye yaklaﬂm›ﬂt›r. Geliﬂmekte olan ülkeler
aç›s›ndan ana endiﬂe kayna¤› ABD ekonomisinin
durgunlu¤a girmesidir. Yat›r›m bankalar› bu y›l bütün dünyada iflaslar›n geçen y›llara göre artaca¤›n›
tahmin ederlerken, hemen herkesin üzerinde uzlaﬂt›¤› bir konu da dünyan›n genelinde büyümenin
yavaﬂlayaca¤›d›r. Öte yandan geliﬂmekte olan ülkelere yat›r›m yapan yat›r›mc›lar›n risk alg›lamalar›ndaki de¤iﬂme sonucu bu ülkelerden sermaye kaç›ﬂlar›n›n yaﬂanmas› ihtimali de endiﬂe yaratmaktad›r.
ABD Hükümetinin kriz ortam›na girmemek ya da
bu ortamdan kurtulmak için vergi teﬂviklerini de
içeren bir önlem paketi haz›rlad›¤› bilinmekle beraber bu paketin temelde geliﬂmekte olan ülkeleri de¤il ABD’yi kurtarma amac›na yönelik oldu¤u unu12
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tulmamal›d›r. Geliﬂmekte olan ülkeler aç›s›ndan
risk yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir.
Türkiye aç›s›ndan durum daha da kritiktir. Zira,
Türkiye aﬂ›r› derecede yüksek cari aç›klar veren ve
bu aç›klar› s›cak para ile finanse eden bir ülkedir.
Türkiye’de reel sektörün döviz aç›k pozisyonlar›n›n
50-60 Milyar $ civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Hükümetin basiretsizli¤i sebebi ile Türkiye
yeniden sevimsiz bir matematik denklemle karﬂ›
karﬂ›yad›r ve b›çak s›rt› bir denge üzerinde ilerlemek zorundad›r.
Yap›lmas› gereken uluslararas› piyasalarda yaﬂanan geliﬂmeler ve artan risk de¤erlendirmeleri
›ﬂ›¤›nda uygulanan ekonomik politikalar›n yeniden
gözden geçirilmesidir. Türkiye’de vatandaﬂ›n ekonomik s›k›nt›lar› zaten katlan›lamaz seviyelere ulaﬂm›ﬂt›r. Sabit gelirliler borçla yaﬂamaya çal›ﬂ›rlarken, esnaf kepenk kapatmakta, köyünde geçinemeyen köylünün ﬂehre göçü kesintisiz devam etmektedir. Uygulanan yanl›ﬂ politikalar sebebi ile
ekonomimizin önemli bir k›sm› yabanc›lar›n eline
geçmiﬂtir. Yaﬂanacak yeni bir kriz ekonominin ka59
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lan k›sm› üzerinde de milli sermayenin denetimini
kaybetmesi ile sonuçlanacakt›r. Bugün dahi toplam
14 banka yabanc›lara aittir ve sektörün % 40’›ndan fazlas› yabanc› denetimi alt›ndad›r. Borsada iﬂlem gören hisse senetlerinin % 70’inden fazlas›na
ve hazine iç borçlanma senetlerinin yaklaﬂ›k %
20’sine yine yabanc›lar sahiptir. Sigortac›l›k sektöründe ise yabanc›lar›n pay›n›n % 40’› geçti¤i tahmin edilmektedir.
Bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda Milliyetçi Hareket Partisi
olarak AKP’yi ekonomimizin yabanc›lar›n denetimine girmesine sebep olan, çal›ﬂan kesimleri ezen,
istihdam yaratmayan, yoksullu¤u, borçlar›, d›ﬂ
aç›klar› ve kriz riskini art›ran ekonomik politikalardan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz. Ekonomide yaﬂanan
sars›nt›lar› gizleme gayreti ile suni gündemler oluﬂturmak sorunlar› çözmeyip zaman içinde daha da
büyütecektir. Bugün gerçeklerle yüzleﬂilmez ve gerekli tedbirler al›nmaz ise yar›n çok geç olabilir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin TÜS‹AD’›n baﬂörtüsü sorunu hakk›ndaki son aç›klamas›na iliﬂkin yapt›klar› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

31 /01/2008

Ankara
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TUS‹AD isimli kuruluﬂun baﬂörtüsü sorununun
çözümü için baﬂlat›lan siyasi süreç hakk›ndaki de¤erlendirmelerini içeren 30 Ocak 2008 tarihli
aç›klamas› kendileri bak›m›ndan vicdanlar›n› temizleme telaﬂ› olarak görülmelidir.
Sözkonusu kuruluﬂun Türkiye’nin milli ç›karlar›n› ve milli birli¤ini ilgilendiren konulardaki duruﬂu
herkesin malumudur.
Son on y›l içinde bu kuruluﬂun demokratikleﬂme ve Avrupa Birli¤i normlar› ad›na savundu¤u görüﬂler, bu konuda haz›rlad›¤› ve sahip ç›kt›¤› raporlarda ifadesini bulmuﬂtur.
Avrupa Birli¤i’nin dayatmalar›n›n hakl›l›¤›n›
Türk kamuoyuna anlatmay› kendisine misyon edi63
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nen bu kuruluﬂun K›br›s, Rum Patrikhanesi’nin statüsü, Heybeliada papaz okulu, cemaat vak›flar›,
Türk milli kimli¤i, Türkiye’de az›nl›k haklar›, Kürtçe e¤itim, ve Türklük de¤erlerine hakaret edilmesinin önünü açacak yasal düzenlemeler konular›nda
nerede durdu¤u kamuoyu sicilinde kay›tl›d›r.
Ayn› kuruluﬂun AKP’nin son beﬂbuçuk y›ld›r izledi¤i ve bugün Türkiye’yi bir batakl›¤a sürükleyen
ekonomik politikalar›n›n en hararetli destekçisi oldu¤u; Türkiye’nin bölünme modelleri ve parçalanma reçetelerinin ça¤daﬂlaﬂma ad›na misyonerli¤ini
yapt›¤›; Avrupa Birli¤i hayal yolculu¤unda AKP’ye
koltuk de¤ne¤i olmay› içine sindirebildi¤i ve 22
Temmuz seçimlerinden önce, ﬂimdi ﬂikayet etti¤i
sözde ekonomik ve siyasi istikrar›n sürmesi gerekçesiyle AKP’yi destekledi¤ini aç›kça ilan ederek taraf oldu¤u da bilinen bir gerçektir.
Bu gerçekler karﬂ›s›nda, bu kuruluﬂun “Türkiye’nin Atatürk’ün ça¤daﬂ medeniyet seviyesine
eriﬂme hedefinin gere¤i olan, bat› normlar›n› esas
12
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alan demokratikleﬂme sürecinden” dem vurmas›,
sadece tebessümle karﬂ›lanabilecektir.
Ülkenin ve milletin bekas›n› ﬂahsi ve kurumsal
ç›kar hesaplar›n›n üstünde ve önünde tutmak erdemini gösterebilen herkes için Türkiye’nin ortak
milli ve manevi de¤erleri etraf›nda birleﬂmek bir vatanseverlik borcudur.
Bu alandaki sicili bilinenlerin, bu de¤erlerle iliﬂkisi sadece cüzdanlar›yla s›n›rl› olanlar›n milliyetçilikten, demokrasi üslubu ve sicilinden bahsetmeleri
sapla saman› kar›ﬂt›rmaktan baﬂka bir anlam ifade
etmeyecektir.
Geçmiﬂlerinin, bugünlerine ve sözlerine kefil
olmas›, kiﬂiler için oldu¤u gibi kurum ve kuruluﬂlar
için de vazgeçilmeyecek bir ahlaki zorunluluk ve
ﬂaﬂmaz bir ciddiyet ve inand›r›c›l›k terazisidir.
Söz konusu kuruluﬂun Milliyetçi Hareket’e ve
temsil etti¤i fikriyata karﬂ› hasmane tutumunun,
kökleri çok derinlere giden uzun bir geçmiﬂi bulunmaktad›r.
65

milliyetçi hareket partisi

Milliyetçi Hareket Partisi yat›r›m, üretim ve istihdama katk›s› bulunan sermayeye bugüne kadar
sayg›l› olmuﬂ ve bunu takdir etmiﬂtir.
Ancak, Milliyetçi Hareket’e ve milli de¤erlere
düﬂmanl›¤› neredeyse varl›k sebebi ve rüﬂt ispat›
vas›tas› haline getirenler hakk›ndaki kanaatimiz ise
hiç de¤iﬂmemiﬂtir.
Bu kuruluﬂun son aç›klamas›nda “TÜS‹AD’›n
bugüne kadar ülke ç›karlar›n› öne ç›karan, laiklik
ve demokrasiyi ayr›lmaz bir bütün olarak gören,
Türkiye’yi ça¤daﬂlaﬂma yolundan ay›rmaya çal›ﬂanlara karﬂ› duran tutumunu aç›k sözlülükle ve kararl›l›kla sürdürdü¤ü” ifade edilmiﬂ ve bundan böyle de bu yönde görüﬂ aç›klamaya devam edilece¤i
belirtilmiﬂtir.
Milliyetçi Hareket Partisi, bu sözler karﬂ›s›nda,
TÜS‹AD’›n dünü ve bugününün her yönüyle gözler
önüne serilmesinin ve gelecekteki tutumunun da
yak›ndan izlenmesinin önemli ve gerekli oldu¤unu
düﬂünmektedir.
12
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TÜS‹AD gerçe¤i kamuoyumuz taraf›ndan ancak bu ﬂekilde daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Bu konuda baﬂlat›lan geçmiﬂe ve bugüne ayna
tutma ve gelece¤i izleme çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›
aziz milletimizle paylaﬂ›lacakt›r.
TÜS‹AD isimli kuruluﬂun son aç›klamas›n›n akla getirdi¤i bu hususlar› kamuoyunun takdir ve de¤erlendirmelerine sunmak isteriz.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan›
Say›n Devlet Bahçeli’nin Kuzey Irak’a kara
harekat› konusunda yapt›klar› yaz›l› bas›n
aç›klamas›.

22 /02/2008

Ankara
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Türk Silahl› Kuvvetleri’nin 21 ﬁubat 2008 akﬂam› baﬂlayan Kuzey Irak’a kara harekat› Türk milleti için büyük bir gurur ve sevinç kayna¤› olmuﬂtur.
Askeri harekata kat›lan silahl› kuvvetler mensuplar›m›za Yüce Allah’›n yard›mc› olmas›n› ve harekat›n en k›sa sürede baﬂar›yla tamamlanmas›n›
niyaz ediyoruz.
Kuzey Irak’ta yuvalanan kanl› terör örgütü son
beﬂ y›l boyunca Barzani ve peﬂmergelerin aç›k ve
örtülü himayesinde bu bölgeyi Türkiye’ye karﬂ› harekat ve lojistik üssü olarak kullanm›ﬂt›r.
Bu süre içinde Kuzey Irak’a kara unsuru içeren
askeri harekat siyasi gündemde sürekli tart›ﬂ›lm›ﬂ,
71
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ancak son birkaç ay içindeki s›n›rl› hava harekatlar› d›ﬂ›nda bu yönde bir ad›m at›lmam›ﬂt›r.
Bu bak›mdan AKP iktidar› dönemindeki bu ilk
kara harekat›, gecikmiﬂ de olsa önemli bir ad›m
teﬂkil etmektedir.
Bu konuda yap›lan aç›klamalardan harekat›n
kapsam›, hedefleri ve süresi bak›m›ndan s›n›rl› olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
PKK terör örgütünün Kuzey Irak’tan gerçek
anlam›yla tasfiye edilebilmesinin; sözde yönetici
kadrosu baﬂta olmak üzere militan kadrolar›n›n teslim olmalar›n›n sa¤lanmas›na ya da etkisiz hale getirilmelerine; terör eylemlerini sürdürme imkân,
kabiliyet ve iradelerinin yok edilmesine ve lojistik
altyap› imkânlar›n›n çökertilmesine ba¤l› oldu¤u
aç›kt›r.
Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetimin terör örgütüne sa¤lad›¤› himaye ve deste¤in de son bulmas›
bu konuda büyük önem taﬂ›maktad›r.
PKK’n›n bu bölgeden geriye dönüﬂü olmayacak ﬂekilde sökülüp at›lmas› için geniﬂ çapl› bir askeri harekata, Türk Silahl› Kuvvetleri unsurlar›n›n
12
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Kuzey Irak’ta geçici bir süre için konuﬂland›r›lmas›na ve güvenlik bölgesi oluﬂturulmas›na gerek oldu¤u ortadad›r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 Ekim 2007 tarihinde esasen bu amaçla hükümete gerekli yetki
ve izni vermiﬂtir.
Bu gerçekler karﬂ›s›nda, AKP hükümetinin
PKK’y› tasfiye etme nihai hedefinin gereklerini bütün unsurlar› ve icaplar›yla yerine getirmesi ve harekat›n askeri ve siyasi amaçlar›n›n buna uygun olarak belirlenmesi Türk milletinin ortak beklentisidir.
Milliyetçi Hareket Partisi bu yönde at›lacak
ad›mlar› bütünüyle destekleyecektir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin son geliﬂmeler
hakk›nda yapt›klar› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

05 /03/2008

Ankara
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Milliyetçi Hareket Partisi, milli ve manevi de¤erlerimiz ve Türkiye’nin itibar›n›n korunmas› konular›nda özel hassasiyetleri olan ve bu hüviyeti ile
k›rk y›ld›r siyaset sahnesinde ﬂerefle görev yapan
bir siyasi kuruluﬂtur.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye’nin milli
birli¤ini ve toprak bütünlü¤ünü hedef alan kanl› terörle mücadele konusundaki milli duruﬂu da aziz
milletimiz taraf›ndan çok iyi bilinmektedir.
Bu amaç ve hedefler do¤rultusunda baﬂta Türkiye’nin milli güvenli¤ini ilgilendiren konular olmak
üzere iç ve d›ﬂ geliﬂmeler hakk›nda görüﬂlerini aç›klamas›, hiç kimseyle tart›ﬂmayaca¤› demokratik bir
hakk›d›r.
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TBMM’nin 17 Ekim 2007 tarihinde verdi¤i
yetkinin amac› Kuzey Irak’tan kaynaklanan terör
tehdidinin bitirilmesidir.
Kanl› terörün yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda kökünün kaz›nmas› Türk Milleti’nin ortak beklentisidir.
Bu konuda gerekli siyasi iradeyi göstermek ve
bunun için gereken bütün tedbirleri almaktan sorumlu olan hükümettir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki siyasi de¤erlendirmelerinin muhatab› ve bu konuda cevap verecek durumda olan da siyasi sorumluluk taﬂ›yan hükümettir.
Hiç kimse, muhatab› olmad›¤› konularda durumdan vazife ç›karmaya çal›ﬂmamal›d›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, bu konudaki görüﬂ ve
de¤erlendirmelerini bugüne kadar oldu¤u gibi gelecekte de aziz milletimizle gerekli gördü¤ü ﬂekilde
paylaﬂacakt›r.
Bu konuda ne söylediysek, bugün de bunlar›n
arkas›nda oldu¤umuzu herkesin bilmesinde yarar
bulunmaktad›r.
12
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Milliyetçi Hareket’in ne dedi¤i iyi okunmal›,
do¤ru anlaﬂ›lmal› ve sa¤l›kl› bir biçimde de¤erlendirilmelidir.
Bu bak›mdan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin
yersiz ve yak›ﬂ›ks›z benzetmelerle yap›lan anonim
ithamlar›n muhatab› olmas› hiçbir ﬂart alt›nda kabul
edilemeyecektir.
Görevi ve konumu ne olursa olsun hiçkimse
Milliyetçi Hareket Partisi’ni hainlerden daha fazla
ülkesine zarar veren bir kurum olarak takdim etme
hakk›n› kendisinde göremeyecektir.
Herkes ve her kurum görev ve sorumlulu¤unun
bilinci içinde olmak, bu s›n›rlar içinde kalmak ve
buna göre hareket etmek durumundad›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan›
Say›n Devlet Bahçeli’nin AKP’nin kapat›lmas› için aç›lan dava hakk›nda yapt›klar› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

15 /03/2008

Ankara

boﬂ

82

milliyetçi hareket partisi

Yarg›tay Baﬂsavc›s›n›n laikli¤e ayk›r› fiillerin
oda¤› oldu¤u gerekçesiyle açt›¤› kapatma davas›,
bütün yönleriyle tart›ﬂ›lacak çok ciddi bir geliﬂme
olmuﬂtur.
Siyasi partilerin uymalar› gereken esaslar, partilerin kapat›lma nedenleri ve bu sürecin tabi olaca¤› usuller Anayasa’da belirlenmiﬂtir.
Hukuki süreç baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu nedenle konunun hukuki yönleri üzerinde bir yorum ve de¤erlendirme yapmak do¤ru olmad›¤› gibi, yersiz ve gereksizdir.
Bu aﬂamada herkesin yapmas› gereken bu sürecin sonuçlanmas›n› beklemek ve Anayasa Mah83
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kemesi’ni etkileyecek davran›ﬂlardan özenle kaç›nmakt›r.
Bununla birlikte bu son geliﬂmeyi ve sonuçlar›n› de¤erlendirirken ﬂu hususlar› herkesin çok iyi
düﬂünmesi gerekir.
√ Altm›ﬂbeﬂ ayd›r iktidarda olan bir siyasi partinin kapat›lmas› için dava aç›lmas›, hukuki yönleri
bir tarafa b›rak›lsa da, çok vahim siyasi sonuçlar›
olacak bir durumdur.
√ Büyük bir Meclis ço¤unlu¤una dayanarak iktidar olan bir siyasi partinin kapat›lmas› için baﬂlat›lan sürecin siyasi sonuçlar›n›n yapaca¤› tahribat,
bunun hukuki sonuçlar›ndan çok daha önemli ve
öncelikli bir konu olarak görülmelidir.
√ Anayasa Mahkemesi’ndeki dava sürecinin ne
kadar zaman alaca¤›n› bugünden kestirmek mümkün de¤ildir.
√ Dava sürecinde iktidar olarak siyasi yetkililerini kullanmay› sürdürecek olan AKP’nin TBMM
ve hükümet düzeyindeki tasarruflar›n›n tümü tart›ﬂmal› ve ﬂaibeli hale gelecektir.
12
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√ Çok ciddi iç ve d›ﬂ güvenlik sorunlar› ile karﬂ› karﬂ›ya olan Türkiye kritik bir dönemden geçmektedir. Bu sanc›l› süreçte; terörle mücadele, etnik bölücülük, uluslararas› çalkant›lar ve krize dönüﬂme iﬂaretleri veren ekonomik ve sosyal sorunlar hayati önem taﬂ›maktad›r.
√ Aç›kça belirtmek isterim ki; böyle bir ortamda Yarg›tay Baﬂsavc›s›n›n bu süreci baﬂlat›rken bunun siyasi sonuçlar›n› ve yapaca¤› tahribat›n niteli¤i ve boyutlar›n› çok daha dikkatli olarak de¤erlendirmiﬂ olmas› gerekirdi.
√ Bu çerçevede, kapatma davas› açmak yerine
laikli¤e ayk›r› fiillerden sorumlu olan parti üyeleri,
yöneticileri ve milletvekilleri hakk›nda bireysel soruﬂturma süreçleri baﬂlat›lmas› daha uygun bir yöntem olabilirdi.
√ Parti kapatma konusundaki siyasi tecrübelerimizin de bu kapsamda çok iyi de¤erlendirilmesi
yerinde olacakt›r.
√ Çok partili siyasi hayata geçti¤imiz dönemden bugüne kadar 28 siyasi parti kapat›lm›ﬂt›r.
85
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Anayasa Mahkemesi’nin kuruluﬂundan bu yana kapat›lan siyasi parti say›s› 24 olmuﬂtur.
√ 12 Eylül darbesi sonras› ara rejim döneminde de bütün siyasi partiler kapat›lm›ﬂt›r. Ancak, bu
partiler yeniden kurulmuﬂ ve bugün de farkl› isimlerle de olsa siyasi misyonlar›n› sürdürmektedirler.
√ Demokratik rejimin ve siyasi hayat›m›z›n istikrar kazanamamas›n›n temel nedenlerinin baﬂ›nda, bu müdahaleler sonucunda siyasi partilerin kurumsallaﬂma ve kökleﬂme süreçlerinin sekteye u¤ramas› gelmektedir.
√ Türkiye’de demokrasinin bütün kurum ve kurallar›yla geliﬂememesinde ve gerçek anlamda kök
salamamas›nda en büyük etken bu olmuﬂtur.
√ Yasama, Yürütme ve Yarg›’n›n görev ve sorumluluklar› Anayasa’da aç›kça belirtilmiﬂtir. Her
kurum bu çerçevede görev ve sorumluluklar›n›n gere¤ini yerine getirmek durumundad›r. Ancak Anayasal düzeni ve dayand›¤› ilkeleri korurken, Türkiye’yi bir siyasi kaosun içine sürüklemekten ve çok
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a¤›r siyasi sorunlar yaratmaktan kaç›nmak da herkes için bir yükümlülük olarak görülmelidir.
√ Bunun yan› s›ra, Anayasa’n›n dayand›¤› temel ilkelerin, siyasi partilerin kapat›lmas› yoluyla
korunamayaca¤› da Türk demokrasisinin bu alandaki talihsiz tecrübesiyle sabittir.
√ Bu yöndeki zorlamalar›n Türk siyasi hayat›nda fiiliyatta do¤urdu¤u sonuçlar bütün aç›kl›¤›yla
ortadad›r.
√ Yarg› organlar›n›n verecekleri hükümler hukuki bak›mdan tart›ﬂ›lmazd›r. Ancak, bunlar›n Türk
milletinin vicdan›nda karﬂ›l›k bulmas› ve kabul görmesi de göz ard› edilemeyecek sosyal ve siyasi bir
gerçektir.
√ AKP’nin siyasi tasfiyesini ancak Türk milleti
yapabilecektir.
√ Bunun yeri, yolu ve yöntemi de, milli iradenin tecelli edece¤i seçim sand›¤›d›r.
√ AKP’nin kapat›lmas› için hukuki sürecin baﬂlat›lm›ﬂ olmas› karﬂ›s›nda, Türkiye’nin çok a¤›r bir
siyasi kaosa sürüklenmesinin önüne geçilmesi için
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ﬂu hususlar› siyasi partilerin de¤erlendirmesine
sunmak isteriz:
√ Anayasa’n›n 68. ve 69. maddelerinin gözden
geçirilerek, siyasi partilerin 68. maddenin 4. f›kras›na ayk›r› eylemlerinden ötürü temelli kapat›lmas›
yerine, bu fiilleri iﬂleyen parti üyeleri, yöneticileri
ve milletvekillerinin bireysel olarak sorumlu tutulmas›n› ve bunlar hakk›nda cezai soruﬂturma ve
yapt›r›m uygulanmas›n› öngören yeni bir düzenleme yap›lmas› üzerinde durulabilecektir.
Terörle organik ba¤› ve eylem birli¤i olan ve terörü bölücü amaçlar için bir vas›ta olarak gören siyasi partilerin durumu ayr› bir de¤erlendirme konusu olabilecektir.
√ Milliyetçi Hareket Partisi bu hususlar›n kamuoyunda tart›ﬂmaya aç›lmas›n›n yararl› olaca¤›n› düﬂünmektedir.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin yarg›y› hedef
alan sald›r›lar ve buna gösterilen tepkiler
hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

22 /05/2008

Ankara

boﬂ
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Son dönemde ﬂahit olunan geliﬂmelerin demokratik hukuk devleti, hukukun üstünlü¤ü, yarg›
ba¤›ms›zl›¤› ve kuvvetler ayr›l›¤› ilkeleriyle ba¤daﬂt›r›lmas› mümkün de¤ildir.
Türkiye maalesef çok tehlikeli bir ayr›ﬂma ve
cepheleﬂme sürecine sokulmuﬂtur.
Ortak milli ve manevi de¤erlerimiz siyasi istismar arac› ve çat›ﬂma alan› haline getirilmiﬂtir.
Türk toplumunun din, inanç ve etnik temelde
ve cumhuriyetin de¤erleri etraf›nda kamplara bölünmesinden sonra bu cepheleﬂme kamu kurumlar›na da sirayet etmiﬂtir.
Son geliﬂmeler, bu tehlikeli süreçte s›ran›n
Anayasal kurumlara geldi¤ini göstermektedir.
91

milliyetçi hareket partisi

Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesine dayanan demokratik
Parlamenter rejimlerde devlet kurumlar›n›n birbiriyle kavga etmesi ve bunun kamuoyu önünde bildiri savaﬂlar›yla topyekün bir çat›ﬂmaya dönüﬂmesi
çok vahim bir durumdur.
Türkiye’nin nereye sürüklenmek istenildi¤i ve
bunun sonuçlar›n›n ne olaca¤› üzerinde, baﬂta hükümet olmak üzere bütün Anayasal kurumlar›n çok
dikkatli bir de¤erlendirme ve muhasebe yapmas›
hayati önem taﬂ›maktad›r.
Bu cepheleﬂme ve çat›ﬂma ortam›nda, Türk
demokrasisi tahrip edilmekte, siyaset kurumu zedelenmekte ve Anayasal kuruluﬂlar itibar kayb›na
u¤ramaktad›r.
Bu arada etnik bölücülük gündemi ad›m ad›m
ilerletilmekte ve Türkiye’nin milli birli¤ini, milli devlet niteli¤ini ve üniter siyasi yap›s›n› y›kmay› amaçlayan uluslararas› faaliyet ve müdahaleler h›z kazanmaktad›r.
Son dönemdeki geliﬂmelere bak›ld›¤›nda karﬂ›m›za ç›kan gerçekler ﬂunlard›r:
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• AKP’nin kapat›lmas› için aç›lan dava sonras›nda Baﬂbakan Erdo¤an ve AKP, ba¤›ms›z Türk
yarg›s›n› hedef alan, hukuk ve ahlak d›ﬂ› bir taciz,
tehdit ve terör kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›r.
√ Baﬂbakan ve AKP, kendilerini meﬂru zeminlerde savunmak yerine, siyasi güç gösterisi ve meydan okuma yolunu seçmiﬂ ve yarg›ya karﬂ› adeta
cihat ilan etmiﬂtir.
√ AKP’nin siyasi ihtiraslar› u¤runa Türkiye’nin
onuru ve haysiyeti ayaklar alt›na al›nm›ﬂ, Baﬂbakan
ve arkadaﬂlar› Anayasa Mahkemesi’ni bask› alt›na
almak için yabanc› baﬂkentlerin karanl›k koridorlar›nda yarg›y› ihbar turlar›na ç›km›ﬂt›r.
√ Türkiye’yi aﬂa¤›lamay› meslek edinen Avrupal› müfettiﬂlerin Cumhuriyetin temel de¤erlerine dil
uzatmalar› ve Anayasal kurumlara yönelttikleri a¤›r
hakaretler, bizzat Baﬂbakan taraf›ndan hakl› ve meﬂru müdahale olarak görülmüﬂ ve savunulmuﬂtur.
√ Bu süreçte, Anayasa Mahkemesi’nin verece¤i karar›n ne olmas› gerekti¤i konusunda da yol
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göstermeye yeltenilmiﬂ, baz› çevreler karar› dikte
ettirecek kadar çizmeyi aﬂm›ﬂt›r.
• Yarg›tay Baﬂkanlar Kurulu’nun 21 May›s
2008 tarihli bildirisi, yarg›y› hedef alan sistemli
tahrik ve tehditlerin a¤›rlaﬂarak süregeldi¤i böyle
bir ortamda yay›nlanm›ﬂt›r.
Bildirinin her noktas› ile tam bir mutabakat
içinde olmasa bile, herkes en az›ndan bu hususu
kabul etmek durumundad›r.
Bu bak›mdan, bu bildiriyi, içerden ve d›ﬂardan
kuﬂatma alt›na al›nan, bizzat hükümetin yönlendirdi¤i çok a¤›r bir sald›r› ve hakaret kampanyas›n›n
hedefi yap›lan ve savunmas›z bir hale getirilmeye
çal›ﬂ›lan Türk yarg›s›n›n, ba¤›ms›zl›¤›n› ve onurunu
korumay› amaçlayan hakl› bir tepki ve tav›r olarak
görmek mümkündür.
√ Ancak, burada çok hayati bir nokta gözden
kaç›r›lmamal›d›r.
- Yasama, yürütme ve yarg›n›n görev ve sorumluluklar› Anayasa’da aç›kça belirtilmiﬂtir.
- Yasama ve yürütmenin yarg›y› etki ve vesayet
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alt›na almaya çal›ﬂmas› ve görevine müdahalesi ne
kadar yanl›ﬂ ve kabul edilmezse, yarg›n›n da yasama ve yürütmenin yetkilerini alenen sorgulamas›
ve bu alana taﬂacak tutumlar içine girmesi de ayn›
derecede hatal› ve kabul edilemez bir durumdur.
- Devletin temel organlar› aras›nda yaﬂanan sorunlar›n kamuoyu önünde bir savaﬂa dönüﬂtürülmeden önce diyalog kanallar› kullan›larak suhuletle ele al›nmas›, demokrasi ve hukuk devletinin bir
icab› olarak görülmelidir.
- Aksi takdirde, gergin ortam daha da a¤›rlaﬂacak, karﬂ›l›kl› meydan okumalar çat›ﬂmalar› t›rmand›racakt›r. Bunun sonucu do¤acak siyasi ve Anayasal kriz ortam›nda kaybedecek olan da Türkiye olacakt›r.
- Son dönemde diyalog yöntemlerine itibar
edilmemesi ve sa¤ duyunun ihmal edilmesi bu bak›mdan büyük bir talihsizlik olmuﬂtur.
• AKP’nin Yarg›tay bildirisi hakk›nda yapt›¤›
aç›klama, hükümetin gerilimden beslenen sorum95
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suz tutumunu sürdürme kararl›l›¤›n› göstermek bak›m›ndan ibret verici olmuﬂtur.
Aç›klamada yer alan Yarg›tay’›n, bu yolla kapatma davas›na taraf oldu¤u ve görev ve yetkisinin
d›ﬂ›na ç›kt›¤› iddia ve suçlamalar› geçersiz ve mesnetsizdir.
√ Avrupa Birli¤i’nin davaya müdahil olmas› için
yard›m seferberli¤i baﬂlatan ve Yüce Mahkemeyi
bu amaçla kuﬂatma alt›na alan hükümetin, ﬂimdi
Yarg›tay’›n davaya taraf oldu¤unu söylemesi ve
bundan ﬂikayet etmesi kara bir mizah örne¤idir.
√ Milletten ald›¤› yönetim yetkisini, her türlü
kanunsuzluk ve yolsuzluk için aç›k çek olarak gören; devlet bürokrasisinde her kademede büyük bir
k›y›m yaparak partizan kadrolar kuran; yandaﬂ
medya yaratmada büyük mesafe alan AKP “yarg›n›n siyasallaﬂmas›” suçlamas›nda bulunmadan önce çok iyi düﬂünmelidir.
√ Yarg› reformu gibi temel bir düzenlemeyi
yarg› kurumlar›n› yok sayarak siyasi hedefleri do¤rultusunda haz›rlayan ve Avrupa Birli¤i’nin onay›12
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na sunan hükümetin, bu garabete gösterilen hakl›
tepkilerin Yarg›tay’›n görev ve yetkisinin d›ﬂ›nda
kald›¤›n› söyleyebilmesi, yarg›ya darbe niyetlerinin
art›k saklanamayacak bir noktaya geldi¤ini ortaya
koymuﬂtur.
• Bugün gelinen noktada iﬂ ﬂirazesinden tamamen ç›km›ﬂt›r.
√ AKP’nin bundan sonra d›ﬂ destekle ve zorlamalarla yürüyece¤i bir yol kalmam›ﬂt›r.
√ Türk milletinin de, verdi¤i emanete ihanet
eden AKP ile gidece¤i bir yol olmad›¤› bütün ç›plakl›¤›yla anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
√ Milli irade istismar›n› siyasi meﬂruiyet kayna¤› olarak gören ve karanl›klar diktatörlü¤üne heveslenen AKP hukuki, siyasi ve ahlaki meﬂruiyetini
kaybetmiﬂtir.
Son seçimde ald›¤› oy oran› ve Meclis ço¤unlu¤u bu meﬂruiyet kayb›n› telafi edemeyecektir.
√ Kapatma davas›n›n sonucu ne olursa olsun,
bu süreci etkilemek için kurulan tezgahlara ve yaz›97
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lan siyasi senaryolara hangi ümitler ba¤lan›rsa ba¤lans›n, bu gerçekler de¤iﬂmeyecektir.
Testi art›k k›r›lm›ﬂ, taﬂlar yerinden oynam›ﬂt›r.
Türkiye, temiz ve dürüst siyaset anlay›ﬂ›n›n,
hukuka sayg›n›n, siyasi ahlak›n ve demokratik meﬂruiyetin egemen olaca¤› yeni bir dönemin eﬂi¤ine
gelmiﬂtir.
• Gerilimin a¤›rlaﬂt›¤› ve devlet organlar› aras›ndaki güven bunal›m›n›n çat›ﬂmaya döndü¤ü bu sürecin en az zararla atlat›lmas› ve bir rejim krizine yol
açmas›n›n önlenmesi hayati önem taﬂ›maktad›r.
Bunun için izlenecek yönteme iliﬂkin olarak ﬂu
iki hususu bütün ilgili taraflar›n dikkatine getirmek
isteriz.
√ Anayasa Mahkemesi’ndeki dava sürecinin
sa¤l›kl› bir biçimde iﬂlemesine herkes yard›mc› olmal›d›r.
Bunun için yarg› süreci sonuçlanana kadar bu
konudaki tart›ﬂmalara, iç ve d›ﬂ tahrik ve müdahalelere son verilmelidir.
12
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Bas›n ve yay›n organlar› da yarg› sürecini etkileyecek ve gölgeleyecek tart›ﬂmalara zemin haz›rlamamak için üzerine düﬂen sorumlulu¤un icaplar›n›
yerine getirmelidir.
√ Anayasa’n›n 104. maddesi uyar›nca “Anayasan›n uygulanmas›n›, Devlet organlar›n›n düzenli
ve uyumlu çal›ﬂmas›n› gözetme” görev ve yetkileri
Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n uhdesindedir.
Bugün gelinen noktada Cumhuriyetin Temel
Organlar› aras›nda aleni bir çat›ﬂma yaﬂan›yor olmas› karﬂ›s›nda, Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n bu konuda inisiyatif almas› yerinde ve yararl› olabilecektir.
Bu amaçla konunun bütün yönleriyle bir diyalog ortam›nda ele al›narak bu çat›ﬂmalara son verilmesi için Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n baﬂkanl›¤›nda Yasama, Yürütme ve Yarg› kurumlar› baﬂkanlar›n›n bir araya gelmesi üzerinde durulmal›d›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin dinleme skandal› konusunda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

29 /05/2008

Ankara

boﬂ
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Son günlerde Anayasal kurumlar›n ve siyasi
partilerin yasa d›ﬂ› yollarla dinlenmesi konusunda
yaﬂanan geliﬂmeler, demokratik Parlamenter rejimin ve insan haklar›na dayal› hukuk devletinin gelece¤ini tehlikeye düﬂürecek vahim boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
20 May›s 2008 günkü Meclis Grup konuﬂmam›zda bu konuda dile getirdi¤imiz endiﬂeler ve yapt›¤›m›z tespitler maalesef do¤rulanm›ﬂ bulunmaktad›r.
AKP’nin korku diktatörlü¤ü kurma niyetlerini
gösteren somut belirtiler son dönemde güç kazanm›ﬂ ve siyasi meﬂruiyetini kaybeden iktidar partisinin hukuki ve ahlaki olmayan yollardan medet umdu¤u somut geliﬂmelerle bir kere daha anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Anayasal organlar› hedef alan taciz kampanyalar›yla, gayri meﬂru yollarla yarat›lan bask› ortamlar›yla ve devletin baz› birimlerindeki kadrolaﬂman›n çeteleﬂmeye dönüﬂtürülmesiyle devleti ve toplumu kuﬂatma alt›na alarak siyasi iktidar›n› sürdürme gafletine düﬂen AKP Türkiye’yi bir kaos ortam›na sürüklemiﬂtir.
Anamuhalefet Partisi’nin devletin güvenlik
güçlerince dinlendi¤i yolunda dile getirilen iddialar,
bütün yönleriyle araﬂt›r›lmas› ve ayd›nlat›lmas› gereken çok ciddi bir nitelik taﬂ›maktad›r.
Bu konunun, “bildi¤iniz bir ﬂey varsa aç›klay›n,
ispat edin” gibi polemiklerle geçirilemeyece¤i ortadad›r.
Bunun çok ciddi siyasi ve hukuki sonuçlar› olmas› kaç›n›lmazd›r.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n bu konuda idari soruﬂturma yapt›¤›, Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n da
inceleme baﬂlatt›¤› aç›klanm›ﬂt›r.
12
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Bu süreçlerin biran önce sonuçland›r›lmas› ve
konunun idari ve hukuki bütün yönleriyle biran önce aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bu süreçler iﬂlerken, Türkiye Büyük Millet
Meclisi bu konuda sessiz kalmamal›d›r.
TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollar›na
bu amaçla sonuna kadar iﬂlerlik kazand›rmas› yerinde olacakt›r. Bu çerçevede, gensorunun yan› s›ra bu konuda Anayasa’n›n 98. maddesi ve ‹ç Tüzü¤ün 105. maddesi uyar›nca Meclis araﬂt›rmas›
yap›lmas› üzerinde gere¤ince düﬂünülmelidir.
Bu süreçlerin hayata geçirilmesi, Meclis ço¤unlu¤u nedeniyle AKP’nin gösterece¤i fikri namus,
iyi niyet ve samimiyete ba¤l›d›r.
Yasad›ﬂ› dinleme iddialar›n› reddeden ve bunlar›n sahipleriyle mutlaka hesaplaﬂacaklar›n› söyleyerek meydan okuyan AKP’nin Meclis araﬂt›rmas›
konusunda öncülük yapmas› veya taraf›m›zdan verilecek böyle bir önergeyi desteklemesi, kendileri
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bak›m›ndan bir siyasi ahlak ve samimiyet s›nav›
olacakt›r.
Ateﬂin bacay› sard›¤› bugünkü ortamda Say›n
Baﬂbakan ve arkadaﬂlar›, siyasi ve ﬂahsi ç›kar hesaplar›yla Türkiye’nin gelece¤ini kurtarma düﬂüncesi aras›nda bir tercih ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
Buradaki ince çizgi de; milli iradeyi siyasi eﬂk›yal›k yapmak için paravan olarak kullanma ilkesizli¤iyle, milletin verdi¤i yetkiyi hukuk ve meﬂruiyet
yolundan ayr›lmadan Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤i
için kullanmak dürüstlü¤ünü ay›ran çizgidir.
AKP’nin bu konuda izleyece¤i yol yak›nda görülecektir.
Ancak, unutulmamal›d›r ki, gayri meﬂru vas›talar› kirli bir silah olarak kullananlar›n bunun hayr›n› gördüklerine tarih ﬂahit olmam›ﬂt›r.

12
106

milliyetçi hareket partisi

M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa de¤iﬂikliklerini iptal
karar› hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.

05 /06/2008

Ankara

boﬂ
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Anayasa Mahkemesi CHP’nin baﬂvurusu üzerine TBMM’nin 9 ﬁubat 2008 tarihinde 411 oyla
kabul etti¤i Anayasa’n›n 10 ve 42. maddelerinde
yap›lan de¤iﬂikliklerini iptal etmiﬂ ve yürürlülü¤ünü
durdurmuﬂtur.
Mahkemenin kararlar› kesin olup buna herkes
sayg› duymak durumundad›r.
Ancak, Türk milletinin duygular›na tercüman
olan bizlerin bu konudaki gerçekleri dile getirmesi
de siyasi sorumlulu¤umuzun bir gere¤idir.
Yüksekö¤retim kurumlar›nda baﬂörtüsü sorununun toplumsal bir huzursuzluk konusu olarak kanayan bir yara haline geldi¤i bilinen bir gerçektir.
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TBMM’nin bu s›n›rl› amaçla Anayasa’n›n 10 ve
42. maddelerinde yapt›¤› de¤iﬂiklikler, bu soruna
toplumsal hoﬂgörü anlay›ﬂ›yla makul bir çözüm bulunmas› amac›na yönelik samimi bir çaba olmuﬂtur.
Bunun devletin temel ilkelerine yönelik bir hareket olarak de¤erlendirilmesi siyasi aç›dan kabul
edilemez.
√ Anayasa Mahkemesi’nin bu karar›, çözümsüzlü¤e itilerek kanayan bu toplumsal yaray› derinleﬂtirmiﬂtir.
Bu kararla milli vicdan yara alm›ﬂt›r.
Sorun bu ﬂekilde hukuki bir sonuca ulaﬂt›r›lm›ﬂ
olsa da, bunun milli vicdanda nas›l çözülece¤i konusu aç›kta kalm›ﬂt›r.
√ Bu karar›n çok yönlü sonuçlar› olmas› kaç›n›lmazd›r.
Bu karar korkar›z ki, Türk toplumunun inanç
temelinde bölünmesi ve cepheleﬂmesi sürecini h›zland›racakt›r.
‘Milletle-devleti, devletle-milleti’ karﬂ› karﬂ›ya
gibi gösterecek bu karar, bu yöndeki istismar çabalar› için de¤erli bir zemin teﬂkil edebilecektir.
12
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√ Burada ﬂu gerçekler aç›kça söylenmelidir:
Anayasa Mahkemesinin karar› hukuki de¤il siyasidir.
Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi, Anayasa de¤iﬂikliklerini sadece ﬂekil bak›m›ndan inceleme ve denetleme ile s›n›rl›d›r. Anayasa’da aç›k olarak belirlenen bu yetki aﬂ›lm›ﬂ ve konunun esas›na girilerek
Anayasa de¤iﬂiklikleri iptal edilmiﬂtir.
√ Mahkemenin bu karar›n›n AKP’nin kapat›lmas› davas› üzerindeki muhtemel etkileri hakk›nda
görüﬂ bildirmek do¤ru de¤ildir.
Ancak, iddianamenin özünü oluﬂturan baﬂörtüsü konusundaki Anayasa de¤iﬂiklikleri iptal edildi¤ine göre, davan›n esas›n›n ortadan kalkm›ﬂ olup olmad›¤› da üzerinde durulmas› gereken bir husustur.
√ Sonuç olarak, Milliyetçi Hareket Partisi milli
vicdan› yaralayan bu siyasi karar› Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan büyük bir üzüntü ve endiﬂe ile karﬂ›lam›ﬂt›r.
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M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹
Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baﬂkan› Say›n Devlet Bahçeli’nin son geliﬂmeler
hakk›nda yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›.
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A¤›r siyasal, ekonomik ve sosyal sorunlarla bo¤uﬂan Türkiye’de özellikle son aylar içinde yaﬂanan
vahim geliﬂmelerin neden oldu¤u güvensizlik ve
gerginlik ortam›, toplumda endiﬂe ve kuﬂkular›n giderek artmas›na yol açm›ﬂt›r.
Alt› y›ld›r hükümet sorumlulu¤unu üstlenen
Adalet ve Kalk›nma Partisi hakk›nda, Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan aç›lan kapatma davas›n›n
görüﬂülmeye baﬂland›¤› bu günlerde, bundan 13 ay
önce baﬂlam›ﬂ ve “Ergenekon” olarak isimlendirilmiﬂ dava kapsam›nda yap›lan son gözalt›na alma
uygulamalar› kamuoyunda geniﬂ ve hakl› yank› bulmuﬂtur.
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Milliyetçi Hareket Partisi, hukukun üstünlü¤üne inanan, demokrasi ve insan haklar› gibi vazgeçilmez ilkeleri savunan bir siyaset çizgisinin temsilcisi olarak adaletin ve meﬂruiyetin herkese laz›m
oldu¤una yürekten inanmaktad›r.
Türkiye’nin yaﬂad›¤› bunal›m›n derinleﬂti¤i bir
ortamda, gerekçesi ne olursa olsun demokrasimize, huzur ve güvenli¤imize tehdit olan bütün yasad›ﬂ› oluﬂumlar›n tespiti ve ortaya ç›kart›lmas›; mahkemelerde yarg›lanmas› ve davalar›n da makul bir
süre içinde sonuçland›r›lmas›, toplumumuzu rahatlatacak ad›mlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Ancak huzur ve esenli¤imize musallat olan bu
yap›lar›n ortaya ç›kar›lmas› ad›na yürütülen soruﬂturmalar esnas›nda, hakk›nda suç isnat edilmeden,
henüz bir iddianame haz›rlanmadan görevi, mevkii
ve adresi belli olan ﬂah›slar›n adalete intikal ﬂekilleri ve yöntemleri ile bunlar›n medyada yer alma ve
yorumlanma biçimleri tart›ﬂmaya aç›kt›r.
Demokratik sistemin bir unsuru olarak önemli
bir kamu hizmeti veren bas›n ve yay›n kuruluﬂlar›12
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m›z›n sayfa ve ekranlar›nda yer alan haber ve yorumlar›n maksad›n› aﬂarak objektif olmaktan uzaklaﬂt›¤›, ﬂah›s ve kurumlar› zan alt›nda b›rakacak,
cepheleﬂmeleri körükleyecek, hukuki süreçleri etkileyecek, toplumu gerçeklerden ve sa¤duyudan
uzaklaﬂt›racak bir anlay›ﬂ›n hâkim oldu¤u görülmektedir.
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 edilerek;
bas›n hürriyeti ad› alt›nda bu s›zma haberleri yay›nlamaya meyyal olan medya kuruluﬂlar›na taﬂ›nd›¤›
ortadad›r.
Özellikle son zamanlarda, içte ve d›ﬂta yürütülen sistematik bir karalama kampanyas›n›n, vazgeçilmez anayasal kurum olan Türk Silahl› Kuvvetleri’ne yöneldi¤ine dair kanaatlerimizin artt›¤› bir dönemde, baz› emekli mensuplar› hakk›nda baﬂlat›lan
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hukuk sürecini kullanarak bu kurumumuzu zan alt›nda b›rakacak yorumlardan kaç›n›lmas› ahlak ve
sorumluluk gere¤i olmal›d›r.
Terör örgütü ile kahramanca mücadeleyle geçen y›llar›n ard›ndan binlerce ﬂehit ve gazi vermiﬂ
ve halen en zor ﬂartlar alt›nda bölücülükle mücadelesini sürdüren bu kurumun haklar›n›n ve itibar›n›n
psikolojik karalama kampanyalar› karﬂ›s›nda korumas›z b›rak›lmas› düﬂünülemeyecek bir yönetim zafiyetidir. Bu konuda görev öncelikle Cumhurbaﬂkanl›¤› makam›na, ülkeyi yöneten siyasi iradeye ve
sonra siyaset kurumuna düﬂmektedir.
Hakk›nda yap›lan aç›klamalar, haberler ve ithamlar karﬂ›s›nda, yaln›z b›rak›lmamas› gereken
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin kendisini savunmaya
mecbur kalaca¤› bir sürecin bu köklü kurumumuzu
y›pratabilece¤i, çok kritik bir dönemde yürütmekte
oldu¤u vatan hizmetini ve terörle mücadele azmini
etkileyebilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM çat›s› alt›nda
yürüttü¤ü yap›c›, dengeli ve çözüm öneren siyase12
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ti ile dün yaﬂananlar karﬂ›s›nda ﬂah›slar› ve olaylar›
de¤il ilkeleri savunmuﬂtur. Bugün de yaﬂad›¤›m›z
dönemi, ayn› ilkeli tav›rla; hakkaniyeti, adaleti, insan haysiyetini ve hürriyeti önceli¤ine alarak tam
bir demokrasi ve ahlak duruﬂu göstermektedir.
Beklentimiz, suç ve suçlu ararken, masum insanlar›n ﬂeref ve haysiyetlerini incitecek davran›ﬂlardan uzak durulmas›, uygulamalar›n hukuki ancak
insani çerçevede ele al›nmas›d›r. Aksi tutumlar›n
devam› halinde adalet siyasetin ve ideolojik çekiﬂmelerin gölgesinde kalarak güven kaybedecek ve
kamuoyu sözde “rövanﬂ” almak isteyen odaklar›n
k›s›r çekiﬂmeleri karﬂ›s›nda, demokrasi d›ﬂ› kurtuluﬂ
yollar›na hoﬂgörü ile bakmaya baﬂlayabilecektir.
Dile¤imiz, ülkemizin bütünlü¤ü, milletimizin kardeﬂli¤i, devletimizin dirayeti aç›s›ndan beka düzeyinde yüksek tehditlere maruz kald›¤›m›z bu dönemde,
herkesin acilen sa¤duyu göstermesi, siyasi kutuplaﬂmalar›n ve gerginliklerin aziz Cumhuriyetimizin ve
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büyük Türk milletinin has›mlar› d›ﬂ›nda kimseye bir
yarar sa¤lamayaca¤›n›n idrak edilmesidir.
Yapay tart›ﬂmalar›n ve çat›ﬂmalar›n buland›rd›¤› puslu hava da¤›larak üzerine örttü¤ü gerçek gündem ortaya ç›kt›¤› zaman, Türkiye’nin çok ciddi bir
bölünme ve ayr›ﬂma tehlikesini yaﬂamaya baﬂlad›¤›
anlaﬂ›lacak ve umar›z ki geç kal›nm›ﬂ olmayacakt›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, devlet ve millet kaynaﬂmas›n›n temsilcisi olarak, ülkemizin sorunlar›na
demokratik nizam içinde müdahil olmay›, yaklaﬂan
tehlikeler karﬂ›s›nda herkesi uyarmay› ve Cumhuriyetimizin temel de¤erlerinde buluﬂma ça¤r›lar›n›
sürdürmeyi büyük Türk milletinin kendisinden bekledi¤i milli bir sorumluluk ve görev olarak görmektedir.
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