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Büyük Türk milleti,
Muhterem Egeli ve ‹zmirli Kardeﬂlerim,
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Genç Ülküdaﬂlar›m,
Bas›n›m›z›n K›ymetli Temsilcileri,
Milletimizin gelece¤inde bir dönüm noktas› olaca¤›-na inand›¤›m bu toplant›da, Ege’nin incisi ‹zmir’de bu-lunmaktan son derece bahtiyar›m.
Hepinizi en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Kurtuluﬂ y›llar›m›zda verdikleri mücadele ile Türk ta-rihine damga vuran, Efelerle ve Zeybeklerle yeniden ku-caklaﬂmam›za vesile olan Cenab› Allah’a ﬂükrediyorum.
7
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Türk milletinin büyük uyan›ﬂ›n› ve buluﬂmas›n› müj-deleyen bu toplant›ya kat›lan herkesi en içten duygula-r›mla kutluyorum.
Sa¤ olun var olun.
Mazisi ﬂan ve ﬂerefle dolu olan ‹zmir’de bugün bir
tarih yaz›lmaktad›r.
Türkiye’nin kalbi bugün, ‹zmir’de atmaktad›r.
Türk milletinin müﬂterek geçmiﬂi ve onurlu gelece¤i
için çarpan yürekler, bugün Gündo¤du meydan›ndad›r.
Türkiye’nin en büyük hazinesi olan bu milli kardeﬂ-lik ruhu, dosta ve düﬂmana yüreklerinden gelen ﬂu ses-le hayk›rmaktad›r.
Biz biriz.
Biz büyük bir aileyiz.
Biz Türkiye’yiz.
Bugün burada Türk milletinin kardeﬂlik, sevgi ve
dayan›ﬂma ruhu aya¤a kalkm›ﬂt›r.
Milli bir heyecan ile bu muazzam toplant›ya iﬂtirak
eden,
Yüre¤i, Türk milleti için atan,
12
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Yüre¤i, vatan sevgisi ile çarpan,
Yüre¤i, aziz ﬂehitlerimizle yanan,
Ve birbiriyle kucaklaﬂmak için tek yürek olan Tür-kiye sevdal›lar› ile övünüyorum.
Bu toplant›ya ev sahipli¤i yapan teﬂkilat mensubu
arkadaﬂlar›ma ﬂükranlar›m› sunuyorum.
Hepiniz hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz.
Aziz Vatandaﬂlar›m,
Bu buluﬂman›n ‹zmir’de gerçekleﬂmesi bir tesadüf
de¤ildir.
Bunun derin anlam› çok iyi anlaﬂ›lmal›d›r.
‹zmir’in tarihi, Milli Mücadelenin tarihidir.
‹zmir’in 15 May›s 1919’da iﬂgali, ruhlarda ve yü-reklerde direniﬂ meﬂalesini yakm›ﬂ ve milli mücadelenin
fitilini ateﬂlemiﬂtir.
‹zmir’in tarihi, Türk milletinin zillete ve esarete baﬂ-kald›r›ﬂ›n›n eﬂsiz bir kahramanl›k destan›d›r.
Bugün de çok zor ve tehlikeli bir dönemden geç-mekte olan Türkiye’nin ufkunda kara bulutlar toplan-maktad›r.
• Türkiye her yönden kuﬂat›lmakta,
• ‹ç ve d›ﬂ güvenlik sorunlar› giderek a¤›rlaﬂmakta,
9
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• Milli de¤erlerimiz hor görülmekte,
• Milli kimli¤imiz tart›ﬂ›lmaktad›r.
• Devlet yap›m›z sorgulanmakta,
• Bölücü tahrikler hayas›zca sürmekte,
• ‹hanet kol gezmektedir.
• Milli birli¤imiz sars›lmakta ve
• Türkiye’nin sinir uçlar›yla oynanmaktad›r.
Karﬂ›m›zdaki tehlike, çok yak›n, çok büyük ve çok
ciddidir.
Cumhuriyetin milli devlet niteli¤i ve üniter siyasi ya-p›s› a¤›r bir sald›r›ya maruzdur.
Türkiye’nin varl›¤›na kastetmek isteyen ihanet, pu-su kurmuﬂtur.
Türkiye içerden ve d›ﬂardan bir husumet kuﬂatmas›
alt›ndad›r.
Milli birli¤imiz hain bir suikast›n hedefi haline gel-miﬂtir.
Türkiye bugün 1919’un ﬂartlar›na benzer bir ka-ranl›k ortama sürüklenmektedir.
9 Eylül 1922’de tarih yazan ‹zmir, 85 y›l sonra bu-gün iﬂte böyle bir ortamda, tarihe çok anlaml› bir kay›t
düﬂülmesine ev sahipli¤i yapmaktad›r.
12
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Türkiye’nin karart›lmak istenen gelece¤ine ve ka-derine sahip ç›kmak için aya¤a kalkan Türkiye sevdal›-lar› bugün bu meydanda bir araya gelmiﬂtir.
Türkiye’nin Akdeniz’e aç›lan ›ﬂ›¤› olan ‹zmir’in çok
önemli bir baﬂka özelli¤i de bulunmaktad›r.
‹zmir, Türkiye’nin 80 ilinden gelen vatandaﬂlar›m›-za kucak açm›ﬂ, bu kardeﬂlerine yurt olmuﬂtur.
Anadolu topraklar›nda bin y›ld›r beraber yaﬂayan
insanlar›m›z bir potada kaynaﬂm›ﬂlar ve eﬂsiz bir kardeﬂ-lik hukuku ve kültürü geliﬂtirmiﬂlerdir.
‹ﬂte ‹zmir, Anadolu kardeﬂli¤inin bir modelidir.
Türkiye’nin her bölgesinden gelen farkl› kökenlere
sahip Türk vatandaﬂlar›, bugün ‹zmir’de kardeﬂlik te-melli hemﬂerilik hukuku içinde bir arada yaﬂamaktad›r.
Türkiye’nin milli birli¤ini simgeleyen “Türkiye Tek
Yürek” buluﬂmas›n›n ‹zmir’de gerçekleﬂmesi, bu bak›m-dan da özel bir anlam taﬂ›maktad›r.
Muhterem Egeliler, Aziz ‹zmirliler,
Gerilim, çat›ﬂma, cepheleﬂme ve ilkesiz yönetimin
yorgun düﬂürdü¤ü Türkiye’miz maalesef bugün bir yol
ayr›m›na gelmiﬂtir.
11
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Ülkemiz, içten ve d›ﬂtan a¤›r bir tehditle karﬂ› karﬂ›yad›r.
• Bedeli kanla ödenerek kazan›lm›ﬂ ba¤›ms›zl›¤›m›z
tehlikededir.
• Kahramanlar›n mücadelesi ile kurulmuﬂ Cumhuriyetimiz sars›lmaktad›r.
• Bin y›l boyunca sevgi ile yo¤urdu¤umuz kardeﬂli¤imiz zedelenmektedir.
• As›rlarca al›n terimizle oluﬂturdu¤umuz mili varl›klar›m›z tahrip edilmektedir.
• Birlikte yaﬂanan binlerce y›l›n ürünü olan milli kültürümüz, milli kimli¤imiz sald›r›larla karﬂ› karﬂ›yad›r.
• Cumhuriyetimizin de¤erleri, Devletimizin varl›¤›,
Milletimizin birli¤i ve bütünlü¤ü tehlike alt›ndad›r.
‹zmir’in iﬂgali ile ortaya ç›kan 1919 y›l›n›n ﬂartlar›n› günümüzün geliﬂmeleri ile k›yaslad›¤›m›zda,
• Yine yabanc› güçler içiﬂlerimize kar›ﬂmaktad›r.
• Yine iﬂbirlikçiler dört koldan ihanet yar›ﬂ›ndad›r.
• Yine ilkesiz ve korkak bir zihniyet iﬂ baﬂ›ndad›r.
• Ve yine Türkiye’nin her yöresinden ﬂehitlerimiz
u¤urlanmaktad›r.
12
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Osmanl›y› y›kan küresel aktörler, bir as›r sonra ya-r›m kalm›ﬂ oyun için kendilerine yeni bir teslimiyet hü-kümeti bulabilmiﬂlerdir.
1919’un ﬂartlar›nda bile kahraman Egeliler, o gün
ilk kurﬂunu atarak iﬂgale dur diyebilmiﬂlerdi.
Bugün de, ne mutlu ki, bu meydanda bölünmeye,
parçalanmaya ve kardeﬂ kavgalar›na karﬂ› yeniden aya-¤a kalkm›ﬂlard›r.
Bu coﬂku, bu heyecan, bu inanç yeniden do¤rulu-ﬂun ve milliyetçi bir duruﬂun iﬂaretidir. Ne kadar iftihar
etsek azd›r.
Bu muhteﬂem tablo karﬂ›s›nda, Türkiye’min, Ege-min ve ‹zmir’in, yi¤it ve vatansever insanlar›na buradan
soruyorum.
Verece¤iniz cevab›n bütün Dünya’ya ve ihanet
odaklar›na karﬂ›l›k olaca¤›n› biliyorum.
Öyle bir hayk›rmal›s›n›z ki, tüm dünya ‹zmir’in bu
meydan›ndan ç›kacak gür sesi iﬂitsin.
• 88 y›l önce oldu¤u gibi, vatan›m›z›n birli¤ini koru-maya kararl› m›s›n›z?
• 88 y›l önce oldu¤u gibi milletimizin sars›lmaz bü-tünlü¤üne sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z?
13
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• Ve 88 y›l önce oldu¤u gibi, teslimiyetçilere, ihanet
odaklar›na ve iﬂbirlikçilere dur demeye inançl› m›s›n›z?
Bu sese kulak verin:
Bu ses; Harran’›n, Bafra’n›n, Bozova’n›n, Çukuro-va’n›n ve Anadolu Bozk›rlar›n›n sesidir.
Bu ses; Nemrut’un, Kaçkar’›n, Gabar’›n, Mun-zur’un, Ilgaz’›n, Erciyes’in ve Toroslar’›n sesidir.
Bu ses; Sakarya’n›n, F›rat’›n, Seyhan’›n, Meriç’in,
Menderes’in sesidir.
Bu ses; Yörüklerin, Dadaﬂlar›n, Efelerin, Se¤men-lerin sesidir.
Bu ses; Horonlar›n, Zeybeklerin, Halaylar›n, Barla-r›n ve Karﬂ›lamalar›n sesidir.
Bu ses; Bilge Ka¤an’›n, Dede Korkut’un, Yu-nus’un, Hac› Bektaﬂ’›n, Pir Sultan’›n ve Mevlana’n›n se-sidir.
Gündo¤du meydan›ndan yükselen bu ses, Anadolu
topraklar›nda sevgiyle yo¤rulmuﬂ, ﬂefkatle büyütülmüﬂ
bin y›ll›k kardeﬂli¤in ortak sesidir.
Bu ses, yok oldu¤u san›lan co¤rafyada kahraman-l›k destanlar› yazarak yeniden do¤an Büyük Türk Mille-ti’nin sesidir.
12
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Aziz ‹zmirliler,
Türkiye’mizin birli¤i ve dirli¤i konusu, bir var oluﬂ
meselesi haline gelmiﬂtir.
Türkiye’nin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› vahim durum
ﬂöyledir:
Milletimizi, y›k›c› tesir ve müdahalelerden koruya-cak ekonomik, kültürel, sosyal ve ahlaki güvenlik duvar-lar›m›z y›k›lmak üzeredir.
Geride kalan kay›p y›llar içinde Türkiye; K›br›s’ta,
Avrupa Birli¤i iliﬂkilerinde, Irak’ta, Terörle mücadelede,
Türkmenler konusunda, sözde Ermeni meselesinde ta-mamen iflas etmiﬂtir.
Baﬂlayan çürüme ve kokuﬂma, toplum ve devlet ha-yat›m›z›n her alan›na sirayet etmiﬂtir.
Ahlaki de¤erlerimizin temellerini sarsan bu manevi
çöküﬂ süreci, h›z kazanm›ﬂt›r.
Türkiye, kanunsuzlu¤un kol gezdi¤i, vurgun ve h›r-s›zl›¤›n prim yapt›¤› yolsuzluklar ülkesi haline gelmiﬂtir.
Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü ve s›n›r tan›mayan inançs›z kadrolar:
• Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli güvenli¤ini,
15
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• Türk milletinin milli birli¤ini, bekas›n› ve refah›n›,
• Toplumsal huzur ve asayiﬂimizi, çok ciddi ve a¤›r
tehlikelerle karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r.
‹ktidar tavizkar ve iﬂbirlikçi icraat›yla;
Türkiye üzerinde hesaplar› olan mihraklar›n
ümit ›ﬂ›¤›,
Ya¤madan hisse kapmaya çal›ﬂan ç›kar çevreleri-nin ise geçim kap›s› haline gelmiﬂtir
Kirli siyaset, kirli ticaret, kirli kazanç ﬂebekeleri,
düﬂtükleri çukurda birbirlerine muhtaç hale gelerek bir
saadet zinciri oluﬂturmuﬂlard›r.
Milli ç›karlar›m›z ve köklü devlet gelene¤imizi aﬂ›n-d›ran iktidar, sanal gündemlerin ve hayali hedeflerin pe-ﬂinde koﬂmaktad›r.
Bu zihniyet döneminde, d›ﬂ iliﬂkilerimiz tek yanl› bir
dayatmaya dönüﬂmüﬂtür.
Türkiye bütün pazarl›k gücünü ve nüfuzunu, yaban-c›larla görüﬂme masalar›nda birer birer kaybetmiﬂtir.
Bu durum iktidar›, teslimiyetten baﬂka bir çaresinin
kalmad›¤› küresel bir sarmala mahkûm hale getirmiﬂtir.
Bugün AKP yönetimindeki Türkiye’nin ba¤›ms›z
karar alma imkân› tamamen ortadan kalkm›ﬂt›r.
12
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Bu zillet, Say›n Baﬂbakan taraf›ndan; Dünya’y› ikna
etmek, inand›rmak ve iﬂbirli¤i ad› ile maskelenmektedir.
AKP zihniyeti, bunca y›k›m ve talan içinde kendisini
alk›ﬂlayan bir soyguncu ve f›rsatç› zümre de yaratm›ﬂt›r.
Çizilmeye çal›ﬂ›lan sanal Türkiye tablosuna yard›m
ve yatakl›k eden bir ﬂer cephesi, siyasi istikrar ve eko-nomik güven masal› ile halk›m›z› uyutmaya devam et-mektedir.
Özetle, ülkemizi beﬂ y›ld›r yöneten hükümet,
• Manevi de¤erler üzerinden ucuz siyaset yaparak,
• Türkiye’nin milli ç›karlar›n› pazarlayarak,
• Milletimizin ﬂeref ve haysiyetini tart›ﬂarak,
• ﬁahsi ihtiraslar› için Türk milletinin gelece¤ini ate-ﬂe atarak, sakat, çarp›k ve ilkesiz bir anlay›ﬂ›n temsilci-si olmuﬂtur.
Aziz ‹zmirliler,
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bu dönem süresince en büyük tehdit ve tehlike
Türkiye’nin bütünlü¤ü ve Türk milletinin kardeﬂli¤ine
yönelmiﬂtir.
17
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Bizzat Baﬂbakan›n öncülük yapt›¤› proje ile;
• “Türkiyelilik” ad› ile Türk milletinin kardeﬂli¤i tar-t›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
• “Demokratik Cumhuriyet” önerisi ile ‹mral› cani-sinin sözcülü¤ü yap›lm›ﬂt›r.
• “Kürt sorunu” tan›m› ile bölücü hevesler okﬂan-m›ﬂt›r.
• “Mozaik, alt kimlik, etnisite” gibi kavramlarla ay-r›ﬂman›n önü aç›lm›ﬂt›r.
Önce belediyeleri ele geçiren, sonra Meclis koltuk-lar›na ulaﬂan bölücüler iktidar taraf›ndan himaye edil-miﬂtir.
Bölücünün silahs›z› makbul hale gelmiﬂ ve hükümet
taraf›ndan taviz üstüne taviz verilerek, gönülleri hoﬂ tu-tulmuﬂtur.
Ve geldi¤imiz noktada bölücülük gemi az›ya alm›ﬂ;
maalesef, ihaneti durdurmak yabanc› güçlerin iznine ve
ﬂart›na ba¤lanm›ﬂt›r.
Art›k, yabanc› elçiler, bir iﬂgal gücünün temsilcisi
gibi, Türkiye üzerindeki federasyon talepleri için millet-vekilleri ile nab›z yoklamaktad›r.
12
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Anlaﬂ›lan odur ki, milletimiz hükümetten Irak’a
operasyon beklerken, Amerika Türkiye’de operasyon
yapmaktad›r.
Bizim y›llard›r dile getirdi¤imiz senaryo, art›k iyice
belli olmuﬂtur:
• Bu senaryo, Türk milletine ve devletine vücut ve-ren bütün ortak de¤erlerin y›k›lmas›d›r.
• Bu senaryo Türkiye’yi parçalayarak çok milletli,
çok kimlikli ve çok dilli bir ortakl›k devletinin kabul etti-rilmesidir.
• Bu senaryoya direnenler ise marjinallikle, ça¤d›ﬂ› ol-makla, ilkellikle suçlanacak ve sindirilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
Bugün Türkiye’nin karﬂ›s›ndaki en büyük tehdit
kanl› terörden beslenen etnik bölücülüktür.
PKK terörü AKP döneminde yeniden hortlam›ﬂ,
son dönemde çok vahim bir ﬂekilde t›rmanm›ﬂt›r.
Bölücü hainler ﬂehirlere kadar inmiﬂ, büyük ﬂehirle-rin baz› semtleri kurtar›lm›ﬂ bölge olarak PKK’n›n ey-lem alan› haline dönüﬂtürülmüﬂtür.
Di¤er taraftan, Kuzey Irak terör örgütünün e¤itim
ve lojistik merkezi ve Türkiye’ye karﬂ› sald›r› üssü hali-ne gelmiﬂtir.
19
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Barzani ve peﬂmergelerinin korumas› alt›nda olan
PKK, Türkiye’ye karﬂ› bir tehdit ve pazarl›k arac› olarak
kullan›lmaktad›r.
Da¤daki teröristleri silahlar›n› b›rak›p ﬂehirlere gel-meye davet eden Baﬂbakan, eli kanl› militanlar› affede-rek siyasete sokma düﬂüncesindedir.
Baﬂbakan’›n da¤daki teröristlere silah b›rakarak ﬂe-hirlere ve siyasete davetinin tek bir siyasi ve hukuki an-lam› vard›r:
Bu da ellerinde ﬂehit ve masum insanlar›m›z›n kan›
olan bu hainlerin affedilmesi ve yapt›klar›n›n yanlar›na
kar kalmas›d›r.
Baﬂbakan ateﬂle oynamaktan vazgeçmeli ve art›k
kendisine gelmelidir.
Terör ç›kmaz›na saplanarak Türkiye’ye ihanet
eden her kademedeki PKK militanlar› için tek bir ç›k›ﬂ
yolu vard›r:
Bu da;
• Terör eylemlerine koﬂulsuz olarak derhal son
vermek,
• Silahlar›yla da¤dan inip Türkiye Cumhuriyeti dev-letine teslim olmak,
12
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• Türk adaletinin verece¤i hükme raz› olarak ceza-lar›n› çekmektir.
Bunun d›ﬂ›ndaki her yöntem, devletin teröre teslim
olmas› ve teröristlerin önünde diz çökmesi anlam›na
gelecektir ve çok aç›k söylüyorum ki; makam› ve mev-ki--i ne olursa olsun bunu yapmaya hiç kimsenin gücü
yetmeyecektir.
Muhterem vatandaﬂlar›m,
Türkiye art›k bu tehdit karﬂ›s›nda bir yol ayr›m›na
gelmiﬂtir.
Ya bu ihanet cephesi Türk milletinin yaﬂama azim
ve iradesini k›rarak ülkeyi kanl› bir bölünme ve çat›ﬂma
sürecine sokacakt›r.
Ya da Türkiye Cumhuriyeti, uyanan milletimizin
deste¤i ile bu sald›r›lara gereken cevab› vererek ihane-tin belini k›racak ve kökünü kaz›yacakt›r.
Bu zillete, bu rezalete, bu ihanete dur demenin za-man› çoktan gelmiﬂtir.
Eminim ki, kurtuluﬂ mücadelesinin yol haritas›nda ilk
ad›m ve son durak olan Ege, bütün Türkiye’de oldu¤u gi-bi tarihindeki ﬂerefli sayfalar› yeniden aralayacakt›r.
21
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‹zmir, ülkenin her yöresinden gelerek bar›ﬂ ve hu-zur içinde kucaklaﬂan yüzbinlerin yüre¤inde, bir Türkiye
duruﬂu gösterecektir.
Türk milleti, köken ve mezhep fark› gözetmeksizin
kendisine biçilen kefeni yine bu meydanda y›rtmak üze-re toplanm›ﬂt›r. Ve y›rtacakt›r.
‹nan›yorum ki, Aziz milletimiz, tek yürekle hayk›ra-cak ve:
• Teslimiyete hay›r diyecektir.
• Tavize hay›r diyecektir.
• Sömürüye hay›r diyecektir.
• Ayr›l›¤a ve kavgaya hay›r diyecektir.
Türkiye, gösterece¤i yüksek irade ile bölünmeyece-¤ini mutlaka ve mutlaka ilan edecektir.
Bu kararl›l›¤› bu meydanda görüyorum.
‹zmir’in coﬂkusundan bunu anl›yorum.
Bu a¤›r tahribat karﬂ›s›nda susmayaca¤›n›z› biliyorum.
Ve sizlere soruyorum aziz vatandaﬂlar›m,
• Bayra¤›n›za sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z?
• Vatan›n›za sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z?
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• Türkiye’mize sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z?
• Ve Kardeﬂli¤inize sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z?
Bu “evet”ler Türk milletinin ﬂahlan›ﬂ›n›n bir ifadesi-dir. Sizlerle iftihar ediyorum.
Aziz Cumhuriyetimizin bütün emanetlerine ihanete
yeltenen gafillere, sizlerden ald›¤›m güçle ve milletime
olan inanc›mla, diyorum ki;
• Hevesiniz boﬂuna, çaban›z beyhudedir...
‹ﬂte Milli mücadeleyi gerçekleﬂtiren ruh bugün de
dimdik karﬂ›n›zda bu meydandad›r.
‹lk kurﬂun’u düﬂmana s›kan yürekler, yine bu meydandad›r.
Erzurum Kongresi’ndeki ﬂuur ve heyecan ayn›yla
bu meydandad›r.
Sivas Kongresi’ndeki milletin azim ve kararl›l›¤› bu
meydandad›r.
Devletimizi kuran yüksek ahlak, erdem, sevgi ve
kucaklaﬂma burada, bu meydandad›r.
Bugün burada Türk milletinin kardeﬂlik, sevgi ve
dayan›ﬂma ruhu dirilmiﬂtir.
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Bu ruh, Ergenekon ruhudur.
Bu ruh, Malazgirt, Sakarya, Çanakkale ve Dumlu-p›nar ruhudur.
Bu ruh, 19 May›s ruhudur.
Bu ruh, 9 Eylül ruhudur.
Ne mutlu ki, “1919’da çaresizli¤in içinden mucize
yaratm›ﬂ Türk milleti için, bugün de yurdun her yan›n-dan bir meﬂale yanm›ﬂt›r.
Memleketimizin her köﬂesinden gelen sizler bu kut-lu ›ﬂ›¤›n birer ispat›s›n›z.
Aziz ﬂehitlerimizin arkas›ndan, balkonlara, arabalara
as›lan bayraklar bunun iﬂaretidir. Ve henüz inmemiﬂtir.
Geçti¤imiz günlerde Türkiye’mizin gelece¤inde ﬂe-refle hat›rlanacak bir sayfa açt›n›z.
Bütün Türkiye ve milletimiz, mukaddesat›m›z›n tüm
vatan sath›nda ﬂahlan›ﬂ›na ﬂahit oldu.
ﬁehit düﬂmüﬂ aziz vatan evlatlar›m›z› muhteﬂem ka-t›l›mlarla hakka u¤urlad›n›z. Türkiye’nin her köﬂesinden
koﬂtunuz ve son vazifenizi yapt›n›z.
Tezkereye ra¤men hükümet operasyondan kaçar-ken, aﬂiret reisleri tahrikleri art›r›rken, sizler ﬂehitlerimi-zi ba¤r›n›za bast›n›z.
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Bu tavr›n›zla, kimli¤ini kaybetmiﬂ, inanc›n› kaybet-miﬂ bir yönetime ra¤men, milli bir duruﬂ ve vatan sev-gisi gösterdiniz.
Ve hep bir a¤›zdan dediniz ki;
“ﬁehitler Ölmez Vatan Bölünmez”
Hayk›r›ﬂlar›n›z Irak’ta yank›land›.
Avrupa’ya ulaﬂt›, Okyanus ötesini aﬂt›.
Sesinizi tüm dünya iﬂitti.
De¤erli Vatandaﬂlar›m,
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
Yaklaﬂan tehlike karﬂ›s›nda art›k vakit kayb›na ta-hammül kalmam›ﬂt›r.
Hiçbir ayr›m yapmadan, “bayrak”, “vatan” ve “millet” ortak paydas›nda buluﬂman›n zaman› geçmektedir.
Gö¤sünü gere gere “Ne mutlu Türküm” diyebilen
herkesle kucaklaﬂma an› gelmiﬂtir.
Bize göre, öncelikle bu ülkede yaﬂayan 70 milyon
insan›m›z Cenab-› Allah’›n kutsal bir emanetidir.
Hangi kökenden gelirse gelsin, Türk milletini oluﬂ-turan her fert ﬂanl› tarihimizin kutsal bir hat›ras›d›r.
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Ve o Tarih ﬂahittir ki, zulme u¤rayan, dost arayan
kardeﬂlerimizin en emin s›¤›na¤›, yüzy›llar boyunca mil-letimizin konuksever ve ﬂefkat dolu yüre¤i olmuﬂtur.
Bu kaynaﬂma ve kucaklaﬂma devam etmektedir;
mutlaka ve mutlaka sürecektir.
Beraberce, mutlu günlere do¤ru kat edece¤imiz da-ha çok yüzy›llar vard›r.
Her yöreyi, bin y›l›n bar›ﬂ›ndan ve kardeﬂli¤inden do¤-muﬂ insan›m›z olarak ba¤r›m›za bas›yoruz, kucakl›yoruz.
Bütün samimiyetimizle ve muhabbetle ortak payda-m›za sayg› gösteren herkese elimizi uzat›yoruz.
Ancak bölünme gayreti içerisinde olanlar› da affet-memizin mümkün olmad›¤›n› buradan ilan ediyoruz.
Bu konuda, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milli-yetçileri, Türkiye’nin milli birli¤ini ve kardeﬂlik hukuku-nu korumaya yeminlidir.
• Bilinmelidir ki, bu vatan sokakta bulunmam›ﬂt›r.
• ‹cazetle kurulmam›ﬂt›r.
• Sömürgeciler taraf›ndan ikram edilmemiﬂtir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milli kimli¤i ﬂe-hit kanlar›yla kazan›lm›ﬂt›r.
12
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Ve hat›rdan ç›kar›lmamal›d›r ki, tarihin hiçbir döne-minde, Türk milletine yap›lan ihanet karﬂ›l›ks›z ve ceza-s›z kalmam›ﬂt›r.
Bunu herkes iyi bilmeli ve elini ateﬂten çekmelidir.
Buradan uyar›yorum:
Yeri gelirse can›m›z feda olsun.
Anadolu’yu yeniden fethetmeye haz›r›z.
Aziz Vatandaﬂlar›m,
Y›llar öncesinden yola ç›karken, aziz milletimizin
yeﬂerdi¤i bu kutlu bahçede, ayr›k otlar›na izin vermeye-ce¤imizi söylemiﬂtik.
Çok ﬂükür ki, mesaj›m›z yerine ulaﬂt›.
Çok ﬂükür ki, bu ça¤r›m›z cevap buldu.
Türkiye’nin her yöresinden vatandaﬂlar›m›z millet
sevgisi ile buluﬂuyorlar.
Çünkü biz, do¤ulusunu da, bat›l›s›n› da, Alevisini de
Sunnisini de, alacak kadar büyük sevgilerle dolu bir da-van›n savunucular›y›z.
Biz herkesi büyük Türk milletinin sayg›de¤er bir ev-lad› olarak görüyoruz.
Bu topraklara vatan›m diyen,
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Bu insanlara milletim diyen,
Bu bayrak benim,
Bu ülke benim diyen herkese gönlümüz aç›k.
Günlük hayat›n zorluklar›n›n fark›nday›z.
Geçim s›k›nt›lar› had safhada.
Aziz Vatandaﬂlar›m, Unutmay›n›z!
Yoksulluk bir gün giderilir.
Yolsuzluklar bir gün önlenir.
Ya¤mac›dan bir gün hesap sorulur.
Bunlar güçlü bir iktidarla çözülür.
Ancak, vatan elden giderse ve millet bölünürse, bunun dönüﬂü yoktur.
Ayr›nt›daki farkl›l›klar›m›z, bizi, gerginlik ve kutup-laﬂma noktalar›na götürmemelidir.
Demokrasi, farkl›l›klar›m›z› hukuk zemininde koru-yan yegâne rejimdir.
Fakat demokrasi vatan›m›z›n bölünmesi ve milleti-mizin ayr›ﬂmas›n›n gerekçesi de olmamal›d›r.
Bu nedenle milletime hat›rlatmay› bir borç biliyorum:
Ayr›l›kta hay›r yoktur.
Bölünmede huzur yoktur.
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Gün, birleﬂme günüdür.
Gün, bütünleﬂme günüdür.
Ve kucaklaﬂman›n adresi büyük Türk milleti kavra-m›d›r.
Uzlaﬂma ve huzurun adresi Türkiye Cumhuriyeti
devletidir.
Çevremize bak›n›z,
Irak kan içindedir.
Filistin kargaﬂaya sürüklenmiﬂtir.
Lübnan kar›ﬂ›kt›r.
Ve Türkiye de kar›ﬂt›r›lmak istenmektedir.
Buna izin vermeyelim.
Ayr›l›¤› aram›zdan atal›m.
70 milyonu kardeﬂ bilelim ve kenetlenelim.
Bölünmeyi, parçalanmay› reddedelim.
Bize yol gösteren geçmiﬂin ac› hat›ralar› de¤il, ge-lece¤in ayd›nl›¤› olsun.
Bizler bunu aﬂacak, ﬂuur, ahlâk ve inanç sahibiyiz.
Bu konuda kararl›y›z.
Bizim gönlümüzde herkese yer var.
Bizim yüre¤imiz herkesi kucaklamaya yeter.
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Bu ﬂehitler benim diyen herkese kap›m›z ard›na ka-dar aç›k.
Gelin bir olal›m. Diri olal›m. ‹ri olal›m.
Türkiye’nin gelece¤ini birlikte inﬂa edelim.
Huzur dolu, refah içindeki gelece¤e birlikte ulaﬂal›m.
Ad›m›z bir, an›m›z bir, ac›m›z bir.
Biz büyük bir aileyiz.
Kuzeyden güneye, do¤udan bat›ya tek bilek ve
tek yüre¤iz.
Biz Türk milletiyiz.
Buradan hat›rlatmak isterim ki;
Türkiye, bir karar aﬂamas›na gelmiﬂtir.
Kaybedecek zaman yoktur.
Bunun aras› ve orta noktas› kalmam›ﬂt›r.
Ya onurlu ve huzurlu ba¤›ms›z bir millet olarak ya-ﬂayaca¤›z,
Ya da küresel oyunlara boyun e¤erek bölünme tu-za¤›na düﬂece¤iz.
Bundan 88 y›l önce büyük Türk milleti; manda ve
himayeye hay›r demiﬂti, eminim ki yine diyecektir.
Vatana sadakati, millete olan inanc› tercih etmiﬂti.
‹nan›yorum ki, yine seçecektir.
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Aziz milletimiz, yurdumuzun her köﬂesinden
do¤rularak;
• Üzerine örtülmeye çal›ﬂ›lan kefeni bir kader ola-rak kabul etmeyecektir.
• Türkiye’nin husumet, çat›ﬂma ve kavga ortam›na
sürüklenmesine izin vermeyecektir.
• Milli de¤erler ve birlikte yaﬂama ülküsünde kenet-lenecek, büyüklü¤ünü dosta ve düﬂmana bir kere daha
gösterecektir.
‹nan›yorum ki aziz milletimiz, yöre, mezhep, köken
ayr›m› gözetmeksizin,
• Olaylara Baﬂkentimiz Ankara’dan bakan,
• Sorunlar›m›z› Türkçe okuyan;
• Yüreklerinde Milli Mücadele ruhunu taﬂ›yan;
• Aziz Cumhuriyetimizin de¤erlerine sahip, Türk
milliyetçilerinin uyar›lar›na mutlaka kulak verecektir.
Ortak paydam›z, vatan, bayrak ve millet sevgisidir.
Ortak de¤erimiz, Türkçe seslenebilmektir.
Ortak noktam›z, “N
Ne mutlu Türküm diyene” diye-bilmektir.
Milliyetçi Hareketin bu inanç ve kararl›l›¤› konusun-da asla bir kuﬂku yoktur.
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De¤erli Vatandaﬂlar›m,
Aziz ‹zmirliler,
Bu kürsüden, bu tarihi toplant› vesilesi ile Milliyetçi
Hareket Partisi’nin kararl›l›¤›n› ve fikriyat›n› bir kez da-ha vurgulamak istiyorum.
Büyük Türk milleti, tüm dünyaya son sözünü 29
Ekim 1923 tarihinde Atatürk ile söylemiﬂtir ve bu konu
ilelebet kapanm›ﬂt›r.
Buradan Milliyetçi Hareketin son sözünü merak
edenlere bir kez daha tekrarl›yorum.
• Verilecek topra¤›m›z,
• Terk edilecek ilimiz,
• Çizilecek s›n›r›m›z,
• Bölünecek devletimiz.
• Paylaﬂ›lacak vatan›m›z,
• Vazgeçilecek insan›m›z,
• ‹ndirilecek bayra¤›m›z,
• Gidilecek yurdumuz,
• Unutulacak an›m›z,
• Ve baﬂka bir co¤rafyada gelecek aray›ﬂ›m›z yoktur.
Çünkü biz büyük bir aileyiz,
12
32

milliyetçi hareket partisi

Biz tek yüre¤iz,
Ve biz Türkiye’yiz,
De¤erli Egeli Kardeﬂlerim.
Muhterem ‹zmirliler,
K›ymetli Dava Arkadaﬂlar›m,
Türkiye, Türk milletinin ebedi vatan› olarak hep var
olacakt›r.
ﬁerefli Türk bayra¤› bu vatan üzerinde hain ellerin
uzanamayaca¤› yükseklerde ilelebet dalgalanacakt›r.
ﬁu gerçek hiç unutulmamal›d›r: Gelecek ay y›ld›zl›
bayra¤›n alt›ndad›r.
Türkiye’nin birli¤i, refah›, mutlulu¤u ve gelece¤inin yegâne teminat› al bayrak alt›nda birleﬂmekten geçmektedir.
Hayatta ﬂeref ve haysiyetten baﬂka, her kayb›n te-lafisi mümkündür.
Bir milletin ﬂerefi ve haysiyeti, ortak de¤erler üze-rinde yükselen milli birli¤i ve kardeﬂli¤idir.
Milli birli¤imiz yara al›r, kardeﬂlik ruhumuz sars›l›r-sa, bunun geriye dönüﬂü mümkün de¤ildir.
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‹nanc›m odur ki, Türk milleti yapay ayr›mlara, sin-si çabalara f›rsat vermeyerek, beraberli¤ini sonsuza ka-dar sürdürecektir.
Bunu baﬂarmak; tarihe, aziz milletimize ve gelecek
nesillere ﬂeref ve namus borcumuzdur.
Bu borcun ödenece¤i gün, art›k gelmiﬂtir.
Gün, kucaklaﬂma günüdür.
Gün, saflar›m›z› s›klaﬂt›rma günüdür.
‹zmir’de gösterdi¤iniz bu kararl›l›k ve heyecan emi-nim ki, Türkiye’mizin gelece¤e giden yol haritas›nda
dönüm noktas› olacakt›r.
Türkiye, ‹zmir’den bir kutup y›ld›z› gibi yükselerek,
›ﬂ›k bekleyen Türk Dünyas›n›n ve ‹slam âleminin kurtu-luﬂ aray›ﬂ›nda yol ve yön gösterecektir.
Bu gün bu meydandan inanç ve güven tazeleyerek
ayr›l›yoruz:
• Türkiye ümitsiz de¤ildir; ümit bugün bu meydandad›r.
• Türkiye çaresiz de¤ildir, çare bugün bu meydandad›r.
• Türkiye sahipsiz de¤ildir, Türkiye’nin sahipleri
bugün Gündo¤du meydan›ndad›r.
• Türkiye’yi onurlu bir gelece¤e taﬂ›yacak çelik ira-de bugün buradad›r.
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Türkiye’nin milli birli¤inin ve kardeﬂli¤inin sigortas›
olan Milliyetçi Hareket, ﬂimdi büyük bir vicdan huzuru
ve gönül rahatl›¤› içindedir.
Bizim ça¤r›m›z, kardeﬂlik ça¤r›s›d›r.
Bizim ça¤r›m›z, birlik ça¤r›s›d›r.
Bizim ça¤r›m›z, sa¤duyu ça¤r›s›d›r.
Bizim ça¤r›m›z, Türkiye’nin milli birli¤ini y›kmak is-teyenlere karﬂ› demokratik ve milli bir direniﬂ ça¤r›s›d›r.
Bu miting, ça¤r›m›z›n cevap buldu¤unun ispat›d›r.
Bu ça¤r›y› herkes çok iyi duymal›, manas›n› çok iyi
anlamaya çal›ﬂmal›d›r.
Bu vesile ile vatan›m›z›n bütünlü¤ü, milletimizin bir-li¤i u¤runa canlar›n› feda eden aziz ﬂehitlerimize Cenab-›
Allah’tan rahmet diliyorum.
Yüce Allah’›n, Büyük Türk Milletini karﬂ›l›ks›z se-ven, yürekleri Türkiye için atan Türk Milliyetçilerini
mutlaka muzaffer k›laca¤›na inan›yorum.
Bu duygularla hepinize huzur, sa¤l›k, mutluluk ve
baﬂar›lar diliyor, sizleri en derin sevgi ve sayg›lar›mla
selaml›yorum.
Ne mutlu Türküm diyene.
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